beautypraat

Elizabeth

Hubbard (75)

Ze speelt al 25 jaar Lucinda Walsh
in As The World Turns en is in
GTST de bitchy moeder van Irene
Huygens. Dat bijbaantje is geen

‘ik kan er
nog mee
door’

probleem: nu de 75-jarige Elizabeth
Hubbard een Nederlands vriendje
heeft, pendelt ze toch op en neer
tussen ons land en de VS.
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sinds een paar jaar in een keurig zwart badpak.”
Ochtendritueel “Ik neem een bad met een paar
druppels rozemarijnolie, smeer wat foundation op,
trek een lijntje onder mijn ogen, draai een paar
warmwaterkrullers in en ben klaar.”
Powersuit “Mijn Armani-broekpak. Ik probeer te
voorkomen dat ik eruitzie als een conservatieve,
Dieet “Voordat ik mijn kind kreeg, worstelde ik
weleens met mijn gewicht. Toen ik borstvoeding
moest geven, hield ik me strikt aan de schijf van
jurk malene birger bij de bijenkorf oorbellen angel basics

vijf. Ik merkte dat ik er door de gevarieerde voeding

Elizabeth
‘Ooit waren mooie mensen 		
mooi en de rest werd
				 slim of grappig’

stukken beter uit ging zien.”
Mooiste vrouw ter wereld “Ava Gardner groeide
op als een simpel plattelandsmeisje, maar viel
op door haar buitengewone schoonheid. Ik las
een keer dat geen man haar ooit mee uit vroeg
omdat ze dachten dat ze toch zouden worden
afgewezen.”
Toekomstdroom “Meer tijd hebben met mijn
Nederlandse partner. Op dit moment pendelen we
heen en weer tussen New York en Friesland.”
Geluk “Dat is blij zijn met iemand die ook blij is
met jou.”
Plastische chirurgie “Een beeldschone collega
bij As The World Turns heeft haar borsten laten
vergroten. ‘Het was óf een operatie óf zelfmoord’,
zei ze. ‘Dan ben ik blij dat je het gedaan hebt’, zei
ik. Veel actrices van mijn leeftijd hebben verschrikkelijke dingen laten doen. Ik zie mensen liever
natuurlijk ouder worden. Zolang ik lach, kan ik er
best mee door.”
Beste compliment “De garagehouder die al
twintig jaar mijn auto repareert, zei eens: ‘Jij bent
geen steek veranderd.’ Ik zei maar niet dat hij wel
een oude kop had gekregen.”

Hoe wilt u er in een volgend leven uitzien?

Beautygeheim “In beweging blijven. Bloed moet

Favoriete ontwerper “Valentino, Armani en

“Ik zou graag wat groter willen zijn. Ik ben slechts

stromen.”

natuurlijk Chanel.”

1.65 m.”

Schoonheid “Soms zou ik willen dat we weer

Relaxtruc “Even mijn zinnen verzetten. Iets heel

Wanneer voelt u zich sexy? “Aan het begin van

terug waren in de negentiende eeuw. Toen waren

anders doen. Peinzen over welke bomen ik in mijn

de dag ben ik op mijn mooist. Als ik wakker word,

mooie mensen mooi en de rest werd slim of grap-

tuin ga planten, bijvoorbeeld.”

barst ik van de energie. Hoe verder de dag vordert,

pig. Tegenwoordig kan iedereen mooi zijn.”

Make-uptruc “Door mijn wenkbrauwen te bleken

hoe vermoeider ik word en hoe meer make-up ik

Zwempak of bikini “Omdat ik vind dat ik op mijn

en epileren trek ik alle aandacht naar mijn ogen. En

nodig heb om er florissant uit te blijven zien.”

leeftijd geen bikini meer kan dragen, hul ik me

die stralen nog steeds.” V

tekst patricia van den heuvel Fotografie cornelie tollens still jeroen van der spek Styling angela kuperus Visagie kathinka gernant

oude dame. Zo voel ik me namelijk niet.”

l

114 linda.
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Naam Elizabeth
Hubbard

Geboren New York,
22 december 1933
Beroep Actrice
Opleiding Royal
Academy of Dramatic
Art in Londen
Is twee keer
getrouwd en
gescheiden
Moeder van een
zoon (38)
Was te zien in de
series The Guiding
Light, The Edge of
Night, The Doctors
en One Life to Live
Maakte in 1984
haar debuut als
zakenvrouw Lucinda
Walsh in As The
World Turns
Ontmoette twee
jaar geleden haar
Nederlandse vriend
Speelt momenteel
Sair Poindexter, de
moeder van Irene
Huygens in Goede
Tijden Slechte Tijden

TOT SLOT de beautyneeds van Elizabeth Hubbard
Van ouderwetse Atrix tot parfum van Guerlain.
Nivea bodylotion “Mijn absolute favoriet.” Atrix

Mitsouko “Een verslaving sinds de dag dat ik de

Intensive Protection Cream “Niet duur, wel

geur ontdekte.” Wella Leave In Treatment “Hoef

lekker.” Chanel Vitalumière Crème Compact

je niet uit te spoelen.” Shu Uemura wimper

Voile Soft Bisque “Lichte foundation die je gewoon

kruller “Onmisbaar.” Clarins Cleansing Milk

met je vingers kunt aanbrengen.” Parfum Guerlain

with Alpine Herbs “Om de subtiele geur.”

l

linda. 115

1035767 61 BeautypraatJW.indd 3

03-08-09 12:24

