Jeans en Blouse LEE
Horloge Rolex
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beautypraat

Oscar
‘die buik
moet
strakker’

Hammerstein (57)

De beroemde strafpleiter is dik in de
vijftig, maar nog altijd een heerlijke
ijdeltuit. “Ik ga de deur niet uit zonder crème op mijn gezicht.”
Hoe wilt u er in een volgend leven
uitzien? “Tien centimeter langer dan nu.

Shirt Calvin Klein
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Dus 1.86 meter.”
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C

ze knoeien wat ze willen, zeg ik op alles ja en
kom ik thuis met geverfde wenkbrauwen en
wimpers.”
Gezichtscrème “Ik ga de deur niet uit zon-

der crème op mijn gezicht, het liefst twee lagen.
Ik mis nog liever een vliegtuig dan dat ik mijn
crème oversla.”
Wondermiddel “Van de Eight Hour Cream

van Elizabeth Arden heb ik altijd twee, drie tubes
in voorraad. Ik smeer het op mijn handen, lippen
en haar.”
Lichaamsbeharing “De kapper knipt elke

veertien dagen de haren uit mijn oren en voor
mijn neusharen heb ik thuis zes of zeven verschillende instrumenten liggen.”
Levensmotto “Leef alsof je een heel leven

HIV-positief “Ik moet er iedere avond een

pilletje voor nemen, verder ben ik het min of
meer vergeten.”
Plastische chirurgie “Toen ik 34 was,

heb ik de wallen onder mijn ogen laten weghalen. Je kunt iedere dag een rondje door het
Vondelpark rennen, maar die zakken krijg je er
niet mee weg.”

oscar

Sweater Acne

Tanden “Hoe ouder je wordt, hoe belangrijker

je gebit. Maar het moet er wel natuurlijk uitzien.”
Voeding “Groente en fruit koop ik bij de

Turkse groenteboer omdat ze daar lekkere

‘na een facial kom ik thuis
		 met geverfde wimpers
en wenkbrauwen’

de 72 en 74 kilo te wegen. Als ik voel dat ik te

Sport “Ik probeer elke dag naar de sport-

Mode “Het liefst draag ik een flanellen broek

zwaar ben, eet ik een paar dagen Thaise kip-

school te gaan om te spinnen, aan gewichtstrai-

en overhemd met een kasjmieren trui. Vroeger

pensoep. Werkt al na één dag.”

ning te doen of een yogales te volgen.”

waren mijn favoriete merken Prada en Gucci

Vreselijk “Een man die een overhemd met

Mannen “Ik kijk naar zijn schouders en billen.

maar tegenwoordig is dat Brunello Cucinelli.

korte mouwen in zijn broek stopt en er een

Ik hoef geen michelinmannetje, maar hij moet

Twee keer te duur, ongelooflijk mooi en zacht.”

stropdas bij draagt.”

wel spieren hebben.”

Ultieme ontspanning “De hammam.”

Miskoop “Het is voorgekomen dat ik een

Lelijk “Mijn buik moet voor de zomer weer

Schoonheidsspecialiste “Als ik moe

beige kasjmieren jas kocht en er thuis achter

recht en strak zijn.”

ben, vind ik een facial heerlijk. Dan mogen

kwam dat precies dezelfde al in de kast hing.” l

producten verkopen tegen normale prijzen. De
overige boodschappen doe ik bij Marqt.”
Favoriet crashdieet “Ik probeer tussen

tekst Patricia van den Heuvel Fotografie Ruud Binnekamp Styling Richard Schreefel Visagie Esther Dijst

voor je hebt.”
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beautypraat

naam Oscar
Hammerstein

geboren
Rotterdam,
20 februari 1954
komt uit een
katholiek gezin
met acht kinderen
woont en werkt in
Amsterdam
is op advies van
zijn vader advocaat geworden,
maar had liever
medicijnen
gestudeerd

ontdekte
in 1988 dat hij
hiv-positief was
richtte in 2000
samen met Gerard
Spong een advocatenkantoor op
klaagde na de
moord op
Pim Fortuyn in 2002
journalisten en
politici aan wegens
aanzetten tot haat
was bestuurslid
van de Lijst
Pim Fortuyn
kreeg afgelopen
februari onenigheid met Spong
verliet vervolgens
de maatschap en
begon een eigen
kantoor

TOT SLOT de favorieten van Oscar Hammerstein.
Van La Prairie tot zwarte zeep uit Marokko
La Prairie White Caviar Illuminating Cream “Belooft

Verte “Net dat ene extra.” Oral B tandpasta “Geeft een

na één pot je pigmentvlekken te hebben verwijderd, maar

schoon gevoel.” Savon Noir, Marokkaanse zwarte

na drie potten zitten ze er nog. Wel een geweldige crème.”

zeep “In laten trekken en daarna scrubben.” Vichy

Elizabeth Arden Eight Hour Cream “Ooit bedacht voor

Homme deo “Zit geen luchtje aan.” Gillette Fusion

een paard met een lelijke wond.” Hermès Eau d’Orange

Power scheermesjes “Vreselijk duur, wel de beste.”
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