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NAAKTE
WAARHEID

VELEN WAREN UITVERKOREN, SLECHTS WEINIG HADDEN HET LEF
ZONDER MAKE-UP VOOR DE CAMERA TE VERSCHIJNEN. DIT ZIJN
DE DAPPERE DAMES DIE WEL DURFDEN. HET ENIGE WAT WAS
TOEGESTAAN WAS EEN VLEUGJE POEDER TEGEN DE GLIM.
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MANUELA KEMP (42) “Er zijn van die

ochtenden dat ik mezelf naar de spiegel sleep en denk: thank God for makeup. Ik ga gerust zonder make-up winkelen, maar het voelt anders als je de
studio ingaat voor een coverfoto. En
zeker als je ’s morgens vroeg verwacht
wordt. ’s Avonds trek ik een beetje bij,
maar ’s morgens zit mijn gezicht in de
kreukels en kun je precies zien op
welke kant ik geslapen heb.
Ik ben geen natural blonde, maar heb
wel lichte wimpers en wenkbrauwen.
Een wenkbrauwenpotlood zorgt er dan
ook voor dat ik ogen heb. Meer dan
dat en iets vets op mijn lippen gebruik
ik meestal niet. Maar als ik iets op mijn
gezicht doe, pak ik graag uit. Natural
make-up is niets voor mij. Vroeger
gebruikte ik alle kleuren van de regenboog. Bruin vond ik tuttig en saai.
Make-up was voor mij een grap waar ik
graag een persiflage van maakte. Zo
kocht ik een keer één bruine lens.
Geïnspireerd door David Bowie van
wie ik een grote fan was. Geen mens
die het zag en het deed nog pijn ook.
Alsof er een zak zand in mijn oog zat.
Nu waag ik me niet meer aan dat soort
grappen. Mensen zouden denken dat
ik niet goed bij mijn hoofd ben.
Opmaken doe ik het liefst in de auto.
Thuis voor de spiegel duurt het me te
lang. Hoewel ik me van binnen nog een
meisje voel, weet ik dat de buitenkant
iets anders vertelt. Iedere dag ontdek
ik nieuwe rare dingen. De beste remedie tegen de ouderdom is dan ook zo
min mogelijk in de spiegel kijken. Toch

‘DE BESTE
REMEDIE IS
ZO MIN
MOGELIJK IN
DE SPIEGEL
KIJKEN’

is plastische chirurgie niets voor mij.
Daar ben ik te schijterig voor. Ook mijn
te grote neus heb ik nooit laten verbouwen. Maar eigenlijk vind ik wel dat
we allemaal van de plastische chirurgie
moeten afblijven, want dat is eerlijk.
Anders kom ik later in een museum en
wordt de bezoekers verteld dat je er zo
uitziet als je niets aan jezelf laat doen.
Lelijk hè?”

l

LINDA. 63
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LINDA DE MOL (41) “Met mijn lach is

niets mis en over mijn tanden ben ik
best tevreden, maar verder heb ik een
doorsnee Hollands hoofd. Ik heb van
mezelf nul glamour. Maar waar heb ik
het over? Ik heb geen haakneus of littekens. Mijn gelaatstrekken zijn gelijkmatig en met wat make-up is er altijd
iets van te maken. Toch ben ik jaloers
op Daphne Deckers. Ik ben niet gezegend met haar lange klapwimpers. Ik
ga liever de deur uit zonder broek dan
zonder mascara. En als ik een feestje
heb, komen de naturalites, dat zijn heel
dunne nepwimpers, tevoorschijn. Met
een laag mascara er overheen ziet
niemand dat het vals is. Maar zorg er
wel voor dat je iemand hebt die ze bij
je op kan brengen, want zelf doen is
een ramp. Een andere tip: met goed
geëpileerde wenkbrauwen zijn Bambiogen voor iedereen weggelegd.
Ik laat mijn gezicht op de dagen dat ik
niet onder de lampen sta met rust.
Verder dan mascara, Eight Hour-crème
op de lippen en een eyeliner, kom ik
niet. Binnen vijf minuten ben ik klaar. In
tegenstelling tot vroeger, toen dacht ik
dat ik minstens dertig minuten nodig
had om er iets van te maken. Ik bracht
dikke rouge op, gebruikte zwarte kohl,
op mijn lippen kwam een fluorescerend
lila-achtig kleurtje en mijn ogen zette ik
aan met paars. Terwijl ik destijds dacht
dat ik er helemaal te wauw uitzag,
denk ik nu als ik naar foto’s kijk: what
was I thinking? Ook de hype rondom
terracotta poeder, die je halforanje
maakte, ging niet aan mijn neus voorbij. Zonder make-up voelde ik me kaal,
zeker als ik wakker werd naast een
nieuw liefje. Ik had mijn ogen nog niet
open of ik rende naar de badkamer om
de tanden te poetsen, mascara op te
doen en in mijn wangen te knijpen. Wat
dat betreft ben ik blij dat ik vaste
verkering heb. Het waren bloody vermoeiende tijden.”

‘IK BEN
BLIJ DAT IK
VASTE
VERKERING
HEB’
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VICTORIA KOBLENKO (25) “Ik vind het

belangrijk dat meisjes van dertien zien
hoe bekende Nederlandse vrouwen er
in het echt uitzien. Dat er een lange
weg wordt afgelegd voordat iemand
glamorous op een cover prijkt.
Als ik onopgemaakt naar de bakker of
supermarkt ga, ben ik niet bang voor
opmerkingen als ‘Goh, wat zie jij er
lelijk uit in het echt’. Je krijgt als bekende Nederlander sowieso reacties en
een deel daarvan zal altijd negatief zijn.
Ik heb het dus maar losgelaten te
voldoen aan een bepaald beeld. Ik zit
nu midden in de opnames van een
griezelfilm en krijg heel veel glycerine
op mijn gezicht om het zweeteffect te
versterken. Nadeel is dat het je poriën
enorm verstopt. Als ik een paar dagen
geen make-up kan dragen ben ik blij.
Mijn sterkste punt vind ik mijn huid. Ik
doe er heel veel moeite voor om die zo
mooi mogelijk te houden. Ik rook niet,
drink geen alcohol en ga nooit in de
zon. En dat terwijl ik wel een zonaanbidster ben. Tot een jaar of acht
geleden bakte ik urenlang zonder
zonnebrandcrème. Ik word snel bruin
en verbrand niet. Toen ik door een
gemiste vakantie een zomer niet in de
zon was geweest, ontdekte ik allerlei
pigmentvlekjes. Die vielen pas op toen
ik wat minder bruin was. Dat kan nooit
goed zijn, dacht ik toen. Om te
voorkomen dat ik rond mijn veertigste
een bevlekte en gerimpelde borstgevel
krijg, ga ik alleen nog maar met factor
zestig in de zon. Dat smeer ik
’s zomers zelfs onder mijn foundation.
Het meest onzeker ben ik over mijn
oksels. Ik heb wat meer borst en wat
meer arm en daarom hangt er ter
hoogte van mijn oksel een soort
kwabje. Als daar ooit een ingreep voor
verzonnen wordt, zal ik die zeker
overwegen.”

‘IK DOE DIT
VOOR ALLE
MEISJES VAN
DERTIEN’
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HUMMIE VAN DER TONNEKREEK (60)

“Ik ga altijd onopgemaakt de deur uit.
Ook naar mijn werk. Vroeger droeg ik
wel make-up. Ik kon de mooiste eyeliners trekken en was beroemd om mijn
Twiggy-ogen. Totdat iemand mij op
een dag dat ik niets op mijn gezicht
had, vertelde dat ik zulke leuke blauwe
ogen had. Die opmerking was voor mij
een eye-opener. Ik voelde me bevrijd.
Voor mij geen make-up meer. Mensen
moesten me maar nemen zoals ik ben.
En aandacht van mannen ben ik nooit
tekort gekomen. Blijkbaar vallen ze niet
op het afwasbare gedeelte van mijn
gezicht. Alleen als mijn werk erom
vraagt, ga ik met de poederkwast in de
weer. Het liefst gebruik ik bruine tinten.
Aan blauw heb ik een hekel en paars
en lila op de ogen vind ik griezelig.
Ze geven je het uiterlijk van een hartpatiënt. Roze op de lippen staat niet.
Geef mij maar knalrood of oranje.
Voor de spiegel sta ik alleen om mijn
tanden te poetsen. En omdat ik van
warrig haar houd, sla ik zelfs het kammen over. Ik voel me op mijn best als er
wat lokken voor mijn ogen hangen en
een potlood mijn haar vasthoudt. IJdel
ben ik wel. Ik loop er niet bij als een
voddenbaal. Voor ieder humeur heb ik
een bijpassend pak. Een ik zal je aanpakken-pak, een vrolijk pak of een het
kan me niet schelen-pak.
Ik ben dol op lollige sieraden, hakken
en lekkere luchtjes. Ook besteed ik
veel aandacht aan mijn nagels. Die zijn
altijd mooi rood gelakt. Vroeger beet ik

‘OOIT WAS
IK BEROEMD
OM MIJN
TWIGGY
OGEN’

nagels en ik ben er trots op dat ik die
tic overwonnen heb. Trots ben ik ook
op mijn dunne lijf. Dun zijn past bij me.
Ik ben een beweeglijk type. Als ik zou
willen, zou ik mijn teennagels kunnen
bijten. Ik zit goed in mijn gerimpelde
vel. Een facelift is niets voor mij. Met
Sunlight-zeep ben ik dik tevreden. Je
krijgt er een lekker glad en strak huidje
van.”
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IRENE VAN DE LAAR (37) “Als ik vrij

ben, gebruik ik heel weinig make-up.
Een beetje mascara en wat lipgloss,
maar dat is eigenlijk gewoon een stukje verzorging. Net zo vanzelfsprekend
als tanden poetsen en haren kammen.
Het enige waar ik erg op let is dat ik
niet te rood word, met zo’n ontploft
hoofd. Als ik veel buiten ben, krijg ik
van die rode appelwangetjes. Dan gaat
er snel wat foundation overheen.
Het scheelt dat ik donker haar heb en
donkere wenkbrauwen en oogharen.
Daardoor zie ik er zonder make-up niet
kaal uit. Het krullen van mijn wimpers
met een wimpertangetje behoort tot
mijn vaste ochtendrituelen, dat geeft
een heel wakkere blik. Maar nog veel
belangrijker vind ik het epileren van
mijn wenkbrauwen. Dat doe ik al vanaf
mijn zestiende. Dagelijks. Van nature
heb ik hele borstelige, volle wenkbrauwen. Toen ik die wildgroei zat was, trok
ik alle ongewenste haartjes eruit.
Sindsdien heb ik het altijd bijgehouden. Toen ik als model werkte in Parijs
en New York zei John Casablancas, de
grote baas van Elite, altijd: Please, take
away all the hair. Maak het zo open als
je kunt. Volgens hem was dat secret
number one.
Als model ben je natuurlijk meer dan
anderen met je uiterlijk bezig. Maar
het is ook gewoon werk. Het is niet zo
dat mensen voortdurend o you’re so
beautiful tegen je zeggen. Als ik ergens
binnenkwam, vroeg ik: ‘Hoeveel jurken
hangen er op het rek? Hoeveel moet er
gefotografeerd worden en wanneer
gaan we lunchen?’
De vanzelfsprekendheid om je lichaam
goed te verzorgen, heb ik aan mijn
modellentijd te danken. Ik sport drie
keer per week en eet zo gezond
mogelijk. Vlees en zuivelproducten heb
ik afgezworen, met uitzondering van de
melk in mijn koffie.”

‘HIJ ZEI:
PLEASE,
TAKE AWAY
ALL THE
HAIR’
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DAPHNE DECKERS (37) “Ik heb nooit

gerookt en nooit één glas alcohol
gedronken. Daar pluk ik nu de vruchten van. Voor iemand van zevenendertig heb ik weinig rimpels. Op een
gegeven moment ga je zien of je
vroeger houseparty’s hebt afgelopen,
hele nachten hebt doorgehaald met
pillen, je regelmatig klem hebt gezopen
of twee, drie pakjes per dag hebt
gerookt. Ik kon vroeger tot diep in de
nacht doorfeesten. Dan stond ik ’s
ochtends om half negen gewoon weer
in de studio en kon je rustig een closeup van me maken. Als ik nu na tweeën
naar bed ga, zie ik er ’s ochtends uit
alsof ik in de dakgoot heb geslapen.
Toch zegt Richard dat hij me nu veel
mooier vindt dan toen ik zeventien,
achttien was. Toen zag ik er uit als een
gepeld ei: rond, recht en rimpelloos.
Met een gezicht waaraan je af kon
lezen: ik heb nog niks meegemaakt.
Nu heb ik een kop met karakter. Mijn
rimpels zijn verdiend. Ze vormen een
soort wegenkaart van de route die ik
heb afgelegd. Ik heb letterlijk kraaienpootjes. Ben getrouwd met een Kraai
en heb gewoon lachrimpeltjes van die
man.
In de media word ik omringd door rimpelloze piepjonge mensen enerzijds en
gebotoxte vijfendertigplussers anderzijds. Als je zelf jong en strak bent, sta
je er totaal niet bij stil. Nu ik ouder
word, begin ik me eraan te ergeren.
Waarom zijn alle meisjes in de Vogue
dertien? Van die Russische modellen
met een jurk van vijftigduizend euro.
Dat heb ik ook gedaan. Nu zie ik pas
hoe stupide dat is.
Ik hoef niet aan de botox, zeg ik altijd,
want als ik gefotografeerd word, krijg ik
fotox. Mijn uitgeverij retoucheert mijn
foto’s, dat is normaal. Tijdens een
signeersessie op een beurs keek een
bezoekster herhaaldelijk van de boekcover naar mij en zei: ‘In het echt
hedde gij wel een oude kop’.”

‘DIE LACHRIMPELS HEB IK
AAN RICHARD
TE DANKEN’
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PATTY BRARD (51) “Ik ben regelmatig

zonder make-up op televisie te zien
geweest. Nu is mijn haar tenminste
nog gekamd, mensen hebben me in
ergere staat gezien. Als ik voor
Extreem vijf dagen in het regenwoud
zat, deed ik daar niet moeilijk over.
Niks is zo raar als midden in de rimboe
met een stylist en visagist rond te
lopen. Ook in Patty’s Posse was ik

INTERVIEWS YMKE VAN ZWOLL EN PATRICIA VAN DEELEN FOTO’S JO VAN DEN ASSEM HAAR JEANNETTE VAN BENNEKUM, ZYGIA JONGBLOED EN JEDIDJAH KUIJTEN

regelmatig niet opgemaakt. Ik krijg er
wel altijd commentaar op. ‘Ze ziet er
niet uit zonder make-up’, hoor ik dan.
Maar wie ziet er nu wel uit als ie
’s ochtends opstaat?
Op mijn veertiende ging ik voor het
eerst experimenteren met make-up. Ik
had stiekem in de kelder een toilettafeltje en als ik uitging maakte ik me
daar op. Voordat ik thuiskwam, moest
ik het er dan weer afhalen omdat ik van
mijn ouders geen make-up mocht
gebruiken. ‘Ben je ziek?’ vroeg mijn
vader wel eens als hij me met donkere
vlekken rond de ogen zag. ‘Ik voel me
inderdaad niet zo lekker’, zei ik dan.
Eigenlijk ben ik helemaal geen makeupmeisje. Doordeweeks draag ik nooit
make-up. Ik houd heel erg van schoon
dus de meeste tijd gaat zitten in een
lekker bad en verzorgde nagels en
voetjes. Als ik ergens binnenkom, heb
ik liever dat mensen vinden dat ik
lekker ruik dan dat ze denken: ‘Goh
wat een lekker wijf.’
Ik kom net uit Thailand waar ik weer
heb gevast. Na acht dagen klysma’s,
yoga en acupunctuur ben ik een nieuw
mens. Zo high. Ik had nog wel vijf
dagen door willen gaan. Je voelt je dan
schoner dan schoon; je huid is mooi en
je buik is eraf. Dat gevoel wil ik vervolgens zo lang mogelijk vasthouden.
Sinds ik aan het ontslakken ben geslagen, eet ik geen vlees meer. Dat verteert namelijk niet. Als je je eenmaal
schoon hebt gemaakt van binnen en je
weet wat er allemaal uit is gekomen,
sta je meer dan ooit stil bij wat je eet.”

‘IK BEN
HELEMAAL
GEEN MAKE-UP
MEISJE’

