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In de werkgroep ‘Verteld Verleden’ van de ‘Histo-
rische Vereniging Rijswijk’ (HVR) werd mij ge-
vraagd Ant Krijnse Locker te interviewen. ‘Zij is 
een energieke, kleurrijke vrouw die met haar 84 
jaar nog een schoonheidssalon runt aan de Jozef 
Israëlslaan’, werd erbij gezegd. Ik zag het meteen 
zitten: uit ervaring weet ik, dat zulke actieve oudere 
mensen meestal een boeiend verhaal hebben. 
Halverwege november 2014 bel ik Ant op en zij 
nodigt mij uit voor een oriënterend gesprek. Als zij 
een dag later opendoet, staat er een levendige, 
open, zeer verzorgde en smaakvol geklede vrouw 

voor me, die mijn jas aanpakt en mij uitnodigt om eerst een kopje koffie te komen 
drinken alvorens van start te gaan. Het voelt goed. We nemen beiden alle tijd voor het 
gesprek. Aan het eind daarvan geeft Ant aan bedenktijd te willen hebben. ‘Ik weet 
niet of ik wel een verháál heb’, zegt ze. Ze wil graag met haar dochter overleggen. 
In de eerste helft van januari 2015 bel ik haar terug. ‘Ze geeft haar jawoord’, consta-
teer ik verheugd aan het eind van het telefoongesprek. Voor het interview spreken we 
dinsdag 20 januari af. Het spitst zich toe op schoonheidsverzorging en huidcoaching. 
Het gesprek verloopt zeer prettig en is voor mij bovendien leerzaam. Hier volgt een 
impressie. 
 
Ant, ik vind het fijn, dat ik je mag interviewen. Ik begin altijd met enkele personalia. 
Hoe luiden je namen voluit? 
‘Anna, alléén Anna. En dan Krijnse Locker. Dat is een dubbelnaam, maar ik weet niet 
hoe ik er aan kom.’ 
 
Wanneer en waar ben je geboren? 
‘Ik ben op 3 augustus 1930 geboren te Dreischor. Dat is op Schouwen-Duiveland, 
toen nog een eiland, zeven kilometer van Zierikzee.’ 
 
In het voorgesprek vertelde je, dat je meerdere keren een watersnood hebt meege-
maakt. Kun je daar meer over vertellen? 
 ‘In de oorlog werd het eiland geïnundeerd door de Duitsers, om te verhinderen dat de 
Engelsen er zouden landen. De bevolking werd geëvacueerd. Wij gingen naar Goeree-
Overflakkee. Mijn vader had een transportonderneming, maar moest na tien dagen 
zijn auto’s naar Duitsland brengen. Op Goeree-Overflakkee heeft hij andere werk-
zaamheden gehad, totdat ook dáár de boel onder water werd gezet. We zijn toen naar 
familie van mijn moeder in Utrecht gegaan. Wat eten betreft was het daar geen vetpot.  
Daarom heeft mijn vader mij bij een boer in Jutphaas ondergebracht.’  
  

 
Ant, 84 jaar oud en nog steeds actief 
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‘Hij sloot zich aan bij de Ondergrondse, verhuurde zich aan een melkbedrijf, kwam 
overal bij boeren in de omgeving en kon zo handig illegale post bezorgen.  Op een ge-  
geven ogenblik werd hij opgepakt. Pas een half jaar na de oorlog is hij weer boven 
water gekomen. We dachten, dat hij dood was.’ 
‘Terug in Dreischor heeft mijn vader zijn bedrijf weer opgebouwd. Bij de Waters-
noodramp  van  1953 raakte  hij voor de tweede keer alles kwijt.  Dus werd het bedrijf 
daarna nóg eens opgebouwd. Mijn vader moest het Gat van Ouwerkerk helpen dich-
ten. Dat was zó diep, dat het eigenlijk niet meer te dempen was. Hij heeft toen tachtig 
wagens bij moeten huren. Uiteindelijk is het gelukt.’ 
‘Een paar jaar daarna stierf hij aan kanker. Mijn moeder – ze was pas 51 – had ik al 
eerder verloren aan leukemie.’ 
 
Wat gebeurde er met het bedrijf van je vader? 
‘Ik runde dat. Maar inmiddels had ik een vriend in Den Haag. Die studeerde bouw-
kunde in Delft. Hij fietste via de Jozef Israëlslaan in Rijswijk naar de Technische Ho-
geschool. 2 Als ik bij hem thuis logeerde, fietste ik voor de grap weleens mee en dan 
zei ik: ‘Als we gaan trouwen wil ik in Rijswijk wonen, aan de Jozef Israëlslaan’. Er 
stonden hier nog maar weinig huizen. Toen er trouwplannen waren – we huwden in 
1955 – zei een familielid van mijn man: ‘Ik ga bouwen aan de Jozef Israëlslaan. Als 
jullie geïnteresseerd zijn, moet je maar een keertje op het bureau komen kijken’. Dat 
hebben we gedaan. Deze vier portiekwoningen werden toen gebouwd en ik wilde al-
leen maar híer wonen, beneden, met uitzicht op het kruispunt. Omdat wij familie wa-
ren, hadden we de eerste keus. We hebben voor  dít appartement gekozen en ik zei, na 
alles wat ik meegemaakt heb in de oorlog en in 1953: ‘Altijd maar uit je huis verjaagd 
worden, ik ga hier niet meer uit!’ Ik woon hier nog steeds.’ 
 
Als mevrouw Lucas hoefde je niet de kost te verdienen.  
‘Nee, daarom heb ik de transportonderneming van mijn vader verkocht, hoezeer het 
me ook aan het hart ging. Mijn man zei: ‘Je hoeft geen bedrijf te runnen. Ik verdien. 
Doe iets anders wat je graag wil’. Nu was ik geïnteresseerd in mode en in huidverzor-
ging. Dat had ik in Zeeland al. Mode had mijn voorkeur, want mijn moeder werkte 
erin. Ik heb eens een keer voor een kennis 
wat mode-interviews afgenomen. Ook 
een opleiding voor mannequin heb ik 
gedaan. Tegenwoordig heb je aan een 
leuk bekje genoeg, maar in mijn tijd 
stond daar nog een stevige opleiding 
voor. Toen ik geslaagd was zei mijn man: 
‘Het was toch leuk om te doen?’ ‘Ja, ik 
kan meteen aan de slag in Dordrecht.’ 
Toen zei hij: ‘Dat gaat dus niet gebeu-
ren.’ Niet dat hij eraan twijfelde of het 
wel goed zou gaan, maar híj was kost-
winner. Daar was hij behoudend in, maar het was óók bezorgdheid in mijn richting. 
Enfin, ik ben dus schoonheidsspecialiste geworden met een praktijk aan huis.’ 
 
Het werd de schoonheidssalon die je nú nog hebt. Welke opleiding heb je daar voor 
gevolgd? 
‘De opleiding voor schoonheidspecialiste heb ik gevolgd bij Dangremond in Den 
Haag, een heel goed instituut. Het was een dagopleiding van enkele jaren.’ 
 

 
Ant in haar praktijkruimte 
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Heb je daarna nog cursussen gevolgd? 
‘Zo’n vijftien tot twintig jaar geleden ben ik me gaan specialiseren in huidverbetering. 
Maar misschien is huidcoaching een beter woord. Ik liep toen alle vakbeurzen in Ne-
derland af en op één van die beurzen, in Utrecht, leerde ik de oprichtster kennen van 
hannah Skin Improvement, een instituut voor huidverbetering. Het klikte meteen met 
haar. Zij had een visie op de toekomst die mij erg aansprak. Zo volgde ik bij hannah 
een opleiding huidcoaching. Ik heb er ontzettend veel geleerd. Wat doe je wél bij 
klanten? Wat niet? Wanneer stuur je ze door naar hun huisarts?’ 
‘Helaas is ze veel te vroeg overleden aan kanker – ik meen dat ze zo’n 53 jaar oud 
was – maar vóór ze stierf heeft ze met vlag en wimpel nog voor een opvolgster ge-
zorgd.’ 
 
Kun je iets meer vertellen over wat je bij hannah geleerd hebt? 
‘Je kunt wél fillers zetten, maar zonder een gezonde huid heeft dit weinig effect. Je 
moet eerst de huid een kans geven.’ 
 
Wat bedoel je precies met ‘fillers zetten’? 
‘Je geeft de klant dan spuitjes waarmee de mond rechtgetrokken wordt, dus dat de 
plooitjes rond de mond verdwijnen. hannah heeft producten in haar assortiment die 
daarvoor bestemd zijn. Nu kun je die plooien nooit helemaal weg krijgen, maar dán 
komt die visie van hannah om de hoek kijken. Je zegt dan bijvoorbeeld tegen de klant: 
‘Luister, als je alléén maar met een glad gezicht naar buiten kunt brengen wie je bent, 
dan is er iets mis. Want je toont ook wie je bent door de mimiek van je gezicht of 
door dat rimpeltje als je wat ouder wordt’. We hebben geleerd mensen ook af te rem-
men.’ 
 
Afremmen, hoe belangrijk is dat? 
‘Héél belangrijk! Ik denk vooral aan jonge mensen met een juveniel – dat is een glad 
en rond goedaardig gezwelletje – met acne of littekens, verse littekens. Als die bij mij 
komen, moet ik soms flink afremmen.’ 
 
Heb je weleens iemand behandeld waar je achteraf heel trots op kon zijn? 
‘Jawel, ik heb een mevrouw gehad die behandeld was aan kanker in haar neus. Haar 
gezicht zag er niet uit na al die operaties! Toen die achter de rug waren, vroeg ze aan 
haar chirurg: ‘Mag ik nu weer naar mijn schoonheidsspecialiste?’ Wij liggen bij veel 
artsen echt onder vuur, dus het antwoord van de chirurg verbaasde niet: ‘Nou, ik zou 
niet weten wat ze moet doen. Ik heb het liever niet’. ‘Ja, maar ze heeft producten die 
geënt zijn op huidverbetering.’ ‘Nee, nee, nee.’ Ik heb die mevrouw met mijn gege-
vens en met enkele producten die ik zou gaan gebruiken naar haar chirurg gestuurd. 
Hij gaf toen schoorvoetend toestemming. Ik ben aan het werk gegaan en heb het voor 
elkaar gekregen, dat je niets meer bij haar zag. Toen zij een jaar later op controle 
kwam bij de assistent van de chirurg, zei hij tegen die mevrouw: ‘Wilt u eventjes 
wachten? De dokter wil u spreken’. Die mevrouw schrok zich een hoedje. ‘Wat zou er 
nu aan de hand zijn?’ vroeg ze zich af. Afijn, de chirurg kwam bij haar en zei: ‘Ik heb 
gehoord, dat u er zo prachtig uitziet. Ik wil het zelf even zien’. Hij bekeek haar ge-
zicht en zei toen: ‘Nou, dat is verbazingwekkend. Wilt u uw schoonheidsspecialiste 
van mij de complimenten overbrengen?’ Daar mag je toch wel trots op zijn?’ 
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Dat mag je wel zeggen. Wat is er aan de menselijke huid zoal te verbeteren? 
‘De structuur. Onder de opperhuid zit een laag die je als een fabriekje kunt beschou-
wen. Vooral de doorbloeding daarvan is belangrijk. Dat bloed moet circuleren. Want 
als dat stilstaat, ga je er wit uitzien en komen er allemaal van die plooitjes. Hoofdzaak 
is, dat wij op die doorbloeding werken. En dat gaat er soms niet zachtzinnig aan toe.’  
 
Er moet ook gemasseerd worden? 
‘Jazeker. Daar heb je heel sterke vingers voor nodig. Daar kun je maar beter niet tus-
sen komen.’ 
 
In het voorgesprek vertelde je, dat je een aantal jaren geleden een huidanalyseappa-
raat aangeschaft hebt. Wat heeft dat apparaat voor pluspunten? 
‘Dat apparaat meet het vocht, het vet en de zuurgraad. Laat ik bij het vocht beginnen:  
als ik iemand in de wangen knijp, voel ik meteen wat het vochtgehalte is. Dat heb ik 
nog bij Dangremond geleerd, in de ‘oudheid van de schoonheidsverzorging’. Maar dat 
instituut is anno 2015 natuurlijk helemaal bij de tijd. Dan het vetgehalte: als ik de 
huid vastpak weet ik hoe het ermee staat. En hoe het met de zuurgraad gesteld is? Dat 
zie ik meteen. Dat leer je door ervaring. Ik kan de klant dat allemaal wel vertellen, 
maar als de klant de metingen op het apparaat kan aflezen is hij eerder overtuigd. 
Klanten willen tegenwoordig alles zien en weten. Ik houd een rapportje bij waarin de 
resultaten van de metingen worden aangegeven. Die fluctueren. Dus kan ik zeggen ‘Je 
hebt niet genoeg nachtcrème gebruikt’ of ‘Je zou iets meer moeten drinken’.’  
 
Verwijs je weleens mensen naar een arts? 
‘Wanneer ik een plekje zie waarvan ik denk ‘Dat vertrouw ik niet helemaal’ stuur ik 
iemand naar de dokter. Als ik iemand behandel die haar bovenlijf ontbloot heeft, doe 
ik niet alleen de borstspieren, maar neem ik alles mee. Als ik dan een ongerechtigheid 
zie, zeg ik: ‘Het zal misschien niets bijzonders zijn, maar zou je niet eventjes naar de 
dokter gaan?’  
 

Die signaleringsfunctie is belangrijk. Doe je nog 
andere behandelingen dan huidbehandelingen? 
‘Ik ben ook gespecialiseerd in shiatsutherapie. 3 
Die pas ik toe, wanneer mensen over bepaalde 
pijngrenzen heen zijn, maar ook om hen te kalme-
ren wanneer ze gestrest zijn.’ 

 
Behandel je alleen vrouwen? 
‘Mannen heb ik natuurlijk wel in mijn praktijk gehad, maar nu niet meer. Het is zwaar 
werk dat masseren van een mannenlichaam. Mijn schouders, nek en vingers wil ik 
sparen om te doen wat ik nu nog doe.’ 
 
Mensen zijn ook wel eens gespannen tijdens een behandeling. Hoe ga je daarmee om? 
‘Dat is gauw over. Dan heb ik toch weer iets paraat vanuit de shiatsu-opleiding. Ik 
neem een paar puntjes op het hoofd, druk erop en klaar is Kees. Dat helpt beter dan 
praten.’ 
 
Storten mensen hun hart weleens bij je uit? 
‘Ja, dat komt regelmatig voor. Als dat tijdens de behandeling gebeurt, kan ik me nog 
wel  concentreren, maar  zij niet meer.  Om  mijn werk goed te kunnen doen, helpt het  
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als de klant ontspannen is. Moet ik gaan duwen en trekken aan een gezicht? Dat kan 
niet. Dan stop ik. Ik laat ik hen even spuien en zeg: ‘Nou, als we straks klaar zijn, 
kom dan even aan tafel zitten. Dan zal ik je een paar handvatten geven’.’ 
‘Als iemand al een hele tijd komt, dan weet ik hoe zij in elkaar steekt. Maar het ge-
beurt ook wel, als ik ’s morgens om 10.00 uur begin,  dat de klant graag even zijn ver-
haal kwijt wil als ie net binnen is. Dan bied ik een kopje koffie of thee aan. Intussen 
kunnen ze hun verhaal doen.’ 
‘Wie van ver komt, heeft soms ook graag een kopje koffie of thee. Ik heb veel klanten 
van buiten Rijswijk. Ze komen uit Monster, Leidschendam en Scheveningen. Zelfs uit 
Breda. Die willen winkelen in Den Haag en komen meteen ook hierheen.’ 
 
Wat doe je aan bijscholing? 
‘Wij moeten elk jaar weer opnieuw examen doen om te kijken of we nog bewust be-
zig zijn. Een arts en een fysiotherapeut moeten dat ook. Je kunt je bij hannah voor 
bepaalde onderdelen inschrijven. Daarna krijg je bericht wanneer je verwacht wordt. 
Er zijn altijd huidcoaches genoeg, want hannah is een groot instituut. We zijn dan 
bijvoorbeeld met zestien collega’s, werken in tweetallen en doen als het ware examen 
op elkaar. Als je geen examen meer doet mag je wel producten van hannah gebruiken, 
maar je naam wordt van de website gehaald. Dan word je niet meer gevonden als ie-
mand daar naar googelt.’ 
 
Je bent ook aangesloten bij de Algemene Neder-
landse Branche Organisatie Schoonheidsbehande-
ling oftewel ANBOS. Wat heb je daaraan? 
 ‘ANBOS is een orgaan waardoor je altijd op de 
hoogte bent van alles wat er in het land binnen ons 
vak gebeurt. Na mijn opleiding bij Dangremond 
ben ik er lid van geworden. Dat is al zo’n vijftig jaar geleden. In het blad van ANBOS 
vind je advertenties van bedrijven die ertoe doen, maar ook allerlei snufjes en nieuw-
tjes op ons vakgebied. Er worden regio-avonden georganiseerd, bijvoorbeeld voor 
Den Haag en omgeving. Die beginnen om 17.00 uur met een borrel. Meestal zijn er 
sprekers die een interessant verhaal hebben. Heel belangrijk is, dat je dan allerlei 
mensen spreekt.’  
 
Ik hoorde je ‘advertenties’ zeggen. Adverteer jij nog? 
‘Ik heb altijd zoveel werk gehad, dat ik niet hoefde te adverteren. Maar hier in Rijs-
wijk is weleens een advertentie verschenen, ik meen in de gemeentewijzer. Ook in het 
contactblad van de politie, als ik me niet vergis.’  
 
Ik ga zo zoetjes aan naar een afronding: kun je nou aangeven waarom je op jouw 
leeftijd nog zoveel zin hebt om dit werk te doen? 
‘Nou, dat is een moeilijke vraag.’ 
 
Daar kom ik voor: de vraag is gemakkelijk, maar het antwoord zal waarschijnlijk 
moeilijk zijn. 
‘Het is een natuurlijk wel een mooie vraag. Ja, waarom doe ik dat? Sowieso kan ik 
niet stil zitten. Maar ik doe het gewoon vreselijk graag. Daarbij komt, dat de organisa-
tie waar ik het zojuist over had, hannah, nog steeds blij met me is.’ 
‘Een maand of drie geleden werd het vijfendertigjarig bestaan van hannah gevierd 
met een fantastische avond in de schouwburg van Apeldoorn. ‘The dreamgirls’ traden  
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er op.  Misschien heb je er weleens van gehoord: je 
ziet ze ook op de televisie. Voor die avond moest je 
je inschrijven. Ik heb toen gezegd: ‘Dat doe ik niet 
meer, want ik kan ’s avonds niet meer in het donker 
rijden’. Ik ben zo jong niet meer. ’s Avonds ben ik 
moe en dan weer zo’n drukke 
toestand met het optreden van 
The Dreamgirls en die 750 
aanwezigen van hannah. Ik zag 
er tegenop. Maar de directrice 
van hannah, Monica van Ee, 
zei: ‘We nemen er geen genoe-

gen mee, dat je niet komt. We sturen een auto. Je wordt gehaald 
en je wordt weer thuisgebracht’. Ik moest er per se bij zijn. Dat 
zegt natuurlijk wel wat.’                             
 
Dat zegt een heleboel. 
‘Ik was er wel een beetje van onder de indruk, ja. Ik snap het wel, hoor, waarom ze 
het doen. Ik heb ook erg veel collega’s, vooral jongere collega’s, die ik daar ontmoet. 
Ook op andere dagen.’ 
‘Ik kan me nog een heel leuke dag bij  hannah herinneren. We werden ergens gedropt 
op de Veluwe. Toen stonden daar een paar helikopters klaar, waarmee we een rond-
vlucht maakten. Eigenlijk is het altijd leuk. Ook al zijn er niet zoveel collega’s van 
mijn leeftijd, het gekke is, dat ze me altijd een beetje in de watten leggen.’ 
 
Heerlijk toch? 
‘Ja, maar ik besef het niet, ik snap het niet, IK SNAP HET NIET. Je zou denken: ‘Je 
hebt je tijd nu wel gehad. Jongere collega’s graag.’ 
 
We zijn begonnen met Rijswijk en ik sluit ermee af. Dit is je eerste en enige huis in 
Rijswijk tot nu toe ….. 
‘En daar blijf ik! Op 18 februari 1956 zijn we hier in gekomen. En nu woon ik er al-
leen: mijn man is enkele jaren geleden overleden.’ 
 
En wat heb je allemaal zien veranderen? 
‘In 1956 was er eigenlijk alleen nog maar weiland. Ik kan me herinneren, dat de koei-
en van boer Karbaat weggingen, omdat er zoveel gebouwd werd. Het kruispunt daar, 
aan het eind van de Lindelaan, was toen net klaar. Ik weet nog, dat er een sloot liep 
die in de vaart aan de Van Vredenburchweg uitkwam. Ik kan me al die bruggetjes nog 
herinneren. En ik weet nog dat waar nu het Ruysdaelplein ligt nog een boerderijtje 
stond.’ 
 
Heb je het stadhuis gebouwd zien worden? 
‘Natuurlijk! Ik vind het verschrikkelijk, dat het er zó bij staat. Zitten ze in een winkel-
centrum! Als burgemeester Bogaardt dit mee zou maken, was het niet gebeurd.’ 
 
Ant, voor een interview is dit wel voldoende. Ik zou er nu een punt achter willen zetten 
en je in ieder geval heel hartelijk willen bedanken voor je verhaal! 
‘Graag gedaan!’ 
 
 

 
Ant, hier 79, door Monica van Ee gehuldigd 
tot huidcoach van het hannah jubileumjaar 
2009 
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BESLUIT 
 
Op woensdag 29 april 2015 ben ik bij Ant om het illustreren van dit interview met 
haar te bespreken. Ik maak zelf enkele foto’s, maar krijg ook illustraties van Ant mee. 
Ze vertelt over iets wat ze graag doet: winkelen in Brussel. En ze laat de jurk zien, 
naar een ontwerp van Jean Paul Gaultier, die ze daarbij vorig jaar droeg. Het afbeel-
den ervan lijkt me een mooie afsluiting van het interview met deze kleurrijke vrouw. 
 
 

 
 
 
 
  

 
Ant aan het winkelen in Brussel (2014) De jurk naar het ontwerp van Galtier. 
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1 ‘Hannah Skin Improvement Research Company’ (Hannah SIRC) is een instituut dat gespecialiseerd is in huidcoaching en –
verzorging. Er zijn, verspreid over het land, zo’n driehonderd zelfstandig gevestigde huidcoaches – ze worden ook wel dé-
positaires genoemd - bij aangesloten. Ant Krijnse Locker is er één van. Hannah functioneert als een soort vakorganisatie die 
certificaten verstrekt en de kwaliteit van de dépositaires bewaakt. 
2 De naam luidt nu: Technische Universiteit Delft (TU Delft). 
3 Shiatsu is een manuele behandelmethode voor preventieve gezondheidszorg en therapie. Er wordt druk uitgeoefend op speci-
fieke punten op het lichaam. Zo wordt vitaliteit bevorderd, vermoeidheid bestreden en de zelfhelende kracht gestimuleerd. In 
situaties van stress kan shiatsu zeer heilzaam zijn. 
 


