
Carolien Sikkenk: ‘Bold’ Uitgegeven in eigen beheer, 2015. Het fotoboek kan besteld 
worden via www.expo-bold.com en zal ook bij de winkel 'De Wereld van Jansje' 
verkrijgbaar zijn - gelegen naast Fotogalerie de Gang, Grote Houtstraat 45, Haarlem  
(Kanker/ Chemo/ Auto-immuun ziekte alopecia/PO/AG)  
  
Korte beschrijving van het Fotoboek bij foto expositie: ‘Krachtige vrouwen in foto-
expositie BOLD van fotograaf Carolien Sikkenk. 
In het boek (96 pagina’s) staan portretten van 38 vrouwen tussen 17 en 72 jaar die kaal 
zijn hetzij als gevolg van chemokuur bij kanker (75 procent), hetzij als gevolg van de 
auto-immuun ziekte alopecia. Het zijn mooie foto’s waaruit schoonheid spreekt door 
bijvoorbeeld mooie jukbeenderen, vrolijke sproeten, de vorm van de lippen, de blik in de 
ogen. ‘Gezichten die zonder omlijsting zowel kracht als vrouwelijkheid uitstralen.’ (pag. 
4)  
Het fotoboek is voorzien van 6 interviews geschreven door Kristel van den Brink en de 
vormgeving is verzorgd door Kantoordeloorde. In de door Kristel van den Brink 
verzorgde teksten beschrijven de vrouwen hoe ze tegen hun kaalheid aankijken en, als 
dat van toepassing is, wat ze met hun haar deden nadat het weer aangroeide: de meesten 
hielden het kort. Het fotoboek zal aan alle ziekenhuizen in Nederland worden 
aangeboden. 
 
Deze tentoonstelling is van 6 juni t/m 22 augustus 2015 te zien in Fotogalerie De Gang, 
Grote Houtstraat 43 in Haarlem. De expositie is vrij toegankelijk en de fotogalerie is 
geopend tijdens winkeluren. 

 

Met deze fotoserie wil Carolien een ander beeld scheppen. Als het haar wegvalt 
wordt een andere schoonheid zichtbaar. Andere dingen gaan opvallen: mooie 
jukbeenderen, vrolijke sproetjes, de vorm van de lippen, een blik in de ogen. Het 
haar leidt niet meer af van de pure schoonheid van een gezicht. Gezichten die 
zonder omlijsting van haar zowel kracht als vrouwelijkheid uitstralen. Er was lef 
voor nodig om zich kaal te laten fotograferen. Deze vrouwen zijn niet alleen kaal 
(bald), maar vooral ook stoer en krachtig (BOLD).’ 
    
Over de schrijfster:  
Carolien Sikkenk is professioneel fotograaf. Zij groeide op samen met haar zus in 
een ‘haarwerkersgezin’, haar vader had een zaak in haarwerken, die haar zus later 
heeft overgenomen. Zij fotografeert graag mensen in zeer diverse settings: portret, 
reportage, mode, promotie- of concertfotografie. Zij maakt foto’s voor campagnes, 
vele artiesten, magazines, non-gouvernementele organisaties, merken en 
organisaties. Ook zijn foto’s van haar in ansichtkaartvorm uitgegeven door Art 
Unlimited. Zie ook: www.photoline.nl  

Tekstschrijfster: Kristel van den Brink, zie ook: http://www.apieceofkris.com  
 
Wat viel op: 
-Dat alle vrouwen, na een periode van wennen, tevreden waren met hun kale hoofd. 
-Op de cover staat in het groot Bold ( dapper) met in de o een a: bald ( kaal). Op pagina 4 
schrijft Carolien Sikkink: ‘Deze vrouwen zijn niet alleen bald, ze zijn BOLD!  
-Hoe goed en ontroerend er in de omgeving van deze vrouwen op de kaalheid werd 
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gereageerd. 
-Dat vele zeggen van het kaal zijn veel te hebben geleerd over zichzelf. 
 
Foto’s: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En http://www.expo-bold.com/  en http://expo-bold.com/pages/fotoboek.php  
 
Citaten: 
Pag.18: ‘Ondertussen leef ik al 16 jaar met alopecia. Gek als je erover nadenkt, ik heb al 
langer géén haar dan dat ik wél haar had. Er zijn veel tranen gevloeid, maar nu heb ik er 
vrede mee. Meer dan vrede eigenlijk. Ik ben mezelf leuk gaan vinden zonder mijn haar.’ 
 
Pag.28: ‘Toen de beste vriend van mijn man mij kaal zag zei hij direct heel enthousiast: 
‘Wat staat je dit goed! Wanneer gaan we de kroeg in?’’ 
 
Pag.35: ‘Zonder haar ben je kwetsbaar. Je kunt je nergens achter verschuilen. Daardoor 
ben ik veel meer mezelf geworden.’ 
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