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Schrijfster Jessicq Durlocher (óO) viert

hoor 25-joríg schrijversju bi leu m bij
De Arbeiderspers. Door hoort jubileum-

boekje Baby bij voor de trouwe lezers en
een terugblik op de corríère von deze

vrouw die moor geen spot ouder lijkt te
worden. í\4ode- en beoutyjournolist

Kim Querfurth vroeg noor hoor geheím.

ïekst KIM OUERFURTH Fotogrofie MARLOES BOSCH

essica zit al op het terras als ik aan kom lopen. Bijna
loop ik haar voorbij. Ze oogt veel jonger dan 60, maar
ik herken haar gelukkig toch aan de jaloersmakende

bos krullen die ik eigenlijk zelf had willen hebben.
Zij daarentegen wil wel ruilen met mijn steile haar.

Het gesprek over beauty en mode is direct in volle
gang en dat komt mooi uitvoor dit modenurruner.

"Tegenwoordig ga ik naar Simcha & Friends de krullenkapper, ze

zat notabene in de klas van mijn zusje... Pas sinds een jaar weet ik
door haar dat je je krullen moet leren omhelzen en dus vooral nooit
moet borstelen. Dat heb ik dus al die jaren hiervoor fout gedaan."

Hoe blijf je er zo jong uitzien?
'Geen idee. Ik hou van blijvend coole kleding: snit, kleuren,
materiaien, en niet van trutkleren. Het is niet moeilijk om mij er

truttig uit te laten zien. Vroeger vond ik bijvoorbeeld kokerrokjes
met pumps het mooiste wat er was. Als ik die beelden terugzie.. .

En destijds dacht ik dan echt dat ik er heel cool en sexy uitzag;
wat een misvatting. Ooit deed ik auditie voor een Oprah-achtig
p(ogramma en wilde ik serieus en toch sexy overkomen. Dat werd
dus een rood strakjasje op zo'n rokje en toen ik dat later terugzag:
vreselijk. Een leerzaam moment. Nooit meer."

Voor iemond die veel thuis werkt hou je best veel yon
uiterlijk vertoon...
"Klopt. Met het omarmen van je leeftijd en rimpels heb ik niks.

Je moet er misschien vrede mee krijgen, maar ik blijf me veÍzetten.
Maar aangezien het rimpels is of de dood, dan toch liever rimpels.
En die probeer ik in toom te houden met goede beautyproducten
en door niet te veel in de zon te zitten want daar kan ik sowieso
niet goed tegen. Naar een schoonheidsspecialist ga ik niet graag.

Ik hou niet van gepruts aan mezel{ iemand die me kneedt en aan

me friemelt. Wel neem ik eens in de zoveel tijd een beetje botox
voor het woedende fronsje dat ik anders heb."

En wot zijn je geheime slonkheidstips?
"Ik sport best veel. Daar ben ik pas toen ik 20 was mee begonnen,
op advies van de dokter, want ik had een te lage bloeddruk.

Als kind hield ik van turnen maar ikvoelde me niet erg op mijn
gemak tussen al die dunne meisjes * ik was best mollig. Zwemmen
vond ik heerlijkverslavend en dat heb ik drie jaar gedaan, totdat mijn
haar groen werd en ik van die enorm brede schouders kreeg. Sinds

mijn 24" loop ik twee tot drie keer per week hard; dat is een tweede
natuur geworden. Ik ben geen sportschooltype. Daarnaast doe ik
regelmatig Bikramyoga, dat is hardwerken in de hitte. Yerder ben ik
secuur met eten: nauwelijks koolhydraten, dan kun je best veel eten."

Hoe kleed jeje voor het boekenbol of presentqties?
"Lekker opvallend naar het boekenbai gaan vind ik leuk. Yroeger
kocht ik daar speciaal een outfit voor. Maar ik heb ook weleens
een goudkleurig lamé jur§e twee keer aangedaan, zij het anders

gestyled.Ie moet voor een opvallende outít echt in de mood zijn.
Tegenwoordig kies ik iets eenvoudiger en stijlvoller items. Comfor-
tabel staat vaak mooier dan benauwd en overdadig. Mode blijft
voor mij met vreugde te maken hebben, met iets willen hebben."

Heeft iemond weleens hetzelfde oongehod ols jij?
"Niet tijdens een boekenbal of een boekpresentatie, gelukkig.
Maar wel een keer in New York toenik een khaki zijden jurk
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