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An Knook: queen van de oog-likes
MARIA DEL GROSSO

OUDEBILDTZIJL Op 5 februari om
13.27 uur precies bereikte An Knook
(23) uit Oudebildtzijl een mijlpaal
die ze nooit had verwacht. Een mil-
joen volgers op haar Instagram-ac-
count ‘makeupbyan’.

Ze wordt al ‘queen van de oog-likes’
genoemd. Als An Knook foto’s of een
video over oogmake-up plaatst, re-
gent het likes en reacties. Toen ze er
in de zomer van 2014 mee begon,
leidde de plaatsing van drie foto’s
van haar opgemaakte oog meteen
tot zeshonderd volgers.

Nog belangrijker was dat grote
beautymerken op Instagram haar
werk deelden. In een jaar tijd kreeg
ze er 900.000 volgers bij. Van hen
komt 70 procent uit Amerika. Ook
het YouTube-kanaal dat ze zeven
maanden geleden startte, blijft maar
groeien. Honderdduizend volgers
zijn er nu. En per maand komen er
zo’n 40.000 bij. Daarnaast is ze haar
eigen bedrijf in nepwimpers begon-
nen.

Wie verwacht dat de inwoonster
van Oudebildtzijl inmiddels naast
haar schoenen loopt, heeft het mis.
An is uiterst bescheiden, bijna verle-
gen zelfs. Pas als ze opgemaakt is,
heeft ze de uitstraling van een zelf-
verzekerde diva. ,,Dat ik altijd al heel
veel make-up gebruik, is toch een
vorm van onzekerheid’’, geeft ze toe.
Met haar tutorials – instructiefilm-
pjes over het opmaken van de ogen –
wil ze anderen ook zekerder maken.

Want verwacht niet dat An ande-
ren opmaakt. ,,Daar vind ik niks aan.
Ik heb het aangeleerd op mezelf. Bo-
vendien willen mensen het dan pre-
cies zo als op de foto en ik wil ze niet
teleurstellen’’, legt ze uit. ,,Anderen
opmaken is ook niet mijn droom.
Wel anderen inspireren om het zelf
te doen.’’ An specialiseerde zich in de
ogen, maar plaatst ook wel foto’s van
haar hele gezicht.

Inmiddels weten de postbodes en
koeriers in Oudebildtzijl de woning
van het gezin - An heeft vier zusjes -
blindelings te vinden. Bedrijven be-

talen An als ze hun producten in
haar filmpjes gebruikt. Die worden
dan ook dagelijks thuisbezorgd. Op
basis van het aantal views op YouTu-
be worden reclamefilmpjes ge-
plaatst waar ze ook aan verdient.
Met haar bedrijfje erbij, kan ze van
de inkomsten leven. ,,Dat vonden ze
wel vreemd toen ik me inschreef bij
de Kamer van Koophandel. Rond
kunnen komen van social media.’’

Elke dag plaatst An één tot drie fo-
to’s op Instagram en per week een
filmpje op YouTube. Voor één oog-
look is ze al gauw vier uur bezig. De
cut crease is haar specialiteit. Oog-

make-up die naar de kant van de
drag queens neigt. ,,Best wel ex-
treem en moeilijk, maar ik kan het
goed.’’ De druk om goed te preste-
ren, voelt ze altijd. ,,Als ik een keer
minder likes heb op een foto, moet
het van mezelf daarna beter.’’ Ze
houdt zichzelf scherp door andere
pagina’s op make-upgebied nauw-
lettend te volgen.

Al op tienjarige leeftijd raakte An
in de ban van make-up. ,,Ik zag een
videoclip van iemand met zwart
oogpotlood. Heel mooi vond ik dat,
dus die leende ik van mijn zus en zo
begon het.’’ Op de middelbare

school ontdekte ze de foundation
en toen ze vier jaar geleden stage
liep bij parfumerie-zaak Douglas in
Leeuwarden was haar obsessie niet
meer te stoppen. ,,Ik ging lipsticks
sparen en besteedde al mijn geld er-
aan.’’

De stage liep ze in het kader van
haar opleiding tot verkoopspecia-
list. Daarnaast volgde ze opleidin-
gen tot gastvrouw en filiaalmana-
ger. ,,Ik was altijd al met uiterlijke
verzorging bezig. Die stage bij Dou-
glas was het dus helemaal. Dat is
toch de droom van elk meisje.’’

Het maken van filmpjes leerde ze

zichzelf aan door naar andere tutori-
als te kijken. Ze kocht een camera en
ringlampen en bouwde haar slaap-
kamer om tot studio. Zo kan ze mid-
den in haar kamer een rolgordijn
naar beneden trekken als foto-ach-
tergrond. Wil ze meer glitter en gla-
mour dan doet ze er een glitterdoek
voor. Dozen vol producten staan in
de kamer opgestapeld. ,,Terwijl ik al-
tijd dacht bij het zien van die andere
tutorials: wat een geluk. Die mensen
krijgen alles gratis. Hoe kom ik daar
ooit tussen?’’

instagram: makeupbyan

An Knook uit Oudebildtzijl heeft een miljoen volgers op haar Instagram-account over oogmake-up. FOTO’S AN KNOOK


