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Voor mijn moeder, die me leerde dat een mooi mens meer is  

dan haar en make-up… maar me wel altijd hielp herinneren  

dat ik mijn uitgroei moest bijkleuren.

Ik hou van je.





INHOUD
INTRODUCTIE

VOORBEREIDING
HOOFDSTUK 1: Je eigen schoonheid 5

HOOFDSTUK 2: Huidverzorging 15

HOOFDSTUK 3: Haarverzorging 33

HOOFDSTUK 4: Stress 53

HOOFDSTUK 5: Voeding en fit zijn 65

A AN DE SLAG
HOOFDSTUK 6: Make-up: tips, trucs en technieken 79

HOOFDSTUK 7: Dagelijkse make-up 115

HOOFDSTUK 8: Party Make-up 147

HOOFDSTUK 9: Makkelijke kapsels 167

HOOFDSTUK 10: Feestelijke kapsels 203

HOOFDSTUK 11: Nagels 225

HOOFDSTUK 12: Decennia vol schoonheid 249

DANKWOORD 269

CREDITS 271





I N T R O D U C T I E





1

A
ls klein meisje wist ik het zeker: in de hele wereld was er niemand mooier dan mijn 

eigen moeder. Ze was, en is nog steeds, een van de mooiste vrouwen die ik ken: 

van nature een prachtige blondine, alsof ze zo van het strand komt. Ik weet nog hoe 

ik op de badkamervloer naast haar make-uptafeltje zat en bekeek hoe ze zorgvuldig haar make-up 

aanbracht en losjes haar haren krulde. Als ze uit eten ging met mijn vader of een feestje had bij 

vrienden; wat ze ook ging doen, haar make-up paste altijd precies bij de gelegenheid. Ik was toen 

nog te jong om zelf make-up te gebruiken, maar zo nu en dan kreeg ik van haar een lipstick die ze 

niet vaak gebruikte of een doosje met fluweelachtige, roze blusher. Dat was in de jaren tachtig, 

toen make-up nog de geur en smaak had van make-up: poederig, ouderwets, heerlijk. Ik heb nog 

steeds een paar lievelingslippenstiften in een la in mijn badkamerkast. Een vleugje van hun zware 

geur stuurt me rechtstreeks terug naar mijn moeders badkamer. Ik herinner me hoe ik met één 

hand tegen de spiegel leunde en oefende op het opbrengen van de lipstick; ik smeerde het brand-

weerrood vlekkerig op mijn dunne lippen en veegde bleekroze poeder over mijn bolle wangen. En 

dan… was ik ook mooi.

Mijn moeder maakte zich absoluut niet druk als ik me kleedde in fluorescerende fiets-

broekjes, oogverblindende glitter-T-shirts en zonnebrillen met hartjesglazen; wat haar betreft 

mocht ik er zélf achter komen wat ik mooi vond. 

Toen het tijd werd om serieus te leren hoe ik make-up moest aanbrengen, ging dat eigenlijk net 

zo. Vanaf dat ik een jaar of dertien was, mocht ik opgemaakt de deur uit en op z’n zachtst gezegd 

was dat ook een kwestie van door schade en schande wijs worden. Ik zorgde bijvoorbeeld altijd dat 

de kleur van mijn oogschaduw paste bij mijn kleding, maar lette er totaal niet op of mijn founda-

schoonheid (de (v.))
1 (in ’t alg.) het mooi, fraai, aantrekkelijk zijn; van een adembenemende 
schoonheid zijn – (verzameln.) het geheel der dingen die mooi zijn
2 eigenschap die ertoe bijdraagt een persoon of zaak mooi te doen zijn – 
de lichamelijke eigenschappen (van vrouwen) die als een bijzonder sieraad gelden
3 bijzonder mooie vrouw of man 
– Van Dale woordenboek
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tion wel matchte met mijn huidskleur. Mijn wenkbrauwen waren praktisch weg geëpileerd en 

mijn haar was veel te steil. Ik was echt een complete ramp. Maar ja, daar is die gênante tijd van je 

leven voor bedoeld, toch? Mijn moeder zei er nooit iets over. (Gelukkig bestaan er heel weinig 

foto’s van mij uit die tijd. Ze zijn op de een of andere mysterieuze wijze… verdwenen.)

Behalve mijn moeder was er nog een belangrijke blondine in mijn leven: niemand minder 

dan de enige echte Barbie. Dat lange, blonde haar! Die kleren! Die ongelooflijk kleine schoen-

tjes! Er was geen enkele Barbie-accessoire waar ik niet luidkeels om smeekte. Ik had zelfs de 

My Size Barbie, ruim een meter hoog, net als ik. Achteraf gezien was die pop doodeng! Na 

Barbie groeide ik door naar de Disney-prinsessen: Assepoester, Sneeuwwitje, Ariël, Belle en 

Jasmine. Die zijn misschien ook wel onrealistisch, maar ik kreeg tenminste iets mee van de 

wereld van schoonheid buiten de grenzen van Orange County, Amerika. Ik groeide namelijk 

op in het land waar zongebleekte highlights en zongebruinde huid als het hoogst haalbare 

worden gezien.

Als we klein zijn, vinden we meestal de glitterdingen van outfits het mooist: Assepoesters 

glanzende baljurk; het blauwe lijntje boven Barbies amandelvormige ogen; Ariëls topje vol 

edelstenen; Jasmines onmogelijk lange, zijdeachtige, zwarte haar. Het is bedwelmend. Het 

leek wel alsof ik instinctief tot deze figuren werd aangetrokken.

Naarmate we groter worden, veranderen onze ideeën over wat we mooi vinden. Ik weet 

nog goed dat er op school een soort rangorde was, met bovenaan het meisje dat de meeste 

dates zou kunnen krijgen en de jongen die je het liefst zou zoenen. De schijnwerpers waren 

gericht op degenen die massaal (en willekeurig) gekozen werden tot de populairste meiden en 

jongens, en de rest vervaagde zo’n beetje op de achtergrond. Ja, misschien waren wij ook 

gerust leuk om mee te daten of te zoenen, maar we waren geen geweldige ‘verovering’. Dit 

soort massahersenspoeling neemt af als we meer en meer ontdekken wat we zélf aantrekkelijk 

vinden, als we bepalen wat óns idee van beauty is.

En ook al werd ik ouder, veranderde ik en werd ik nog wat groter, toch zal ik altijd het 

gevoel houden dat mijn moeder de mooiste vrouw is die er bestaat. En als er wat haar betreft 

één ding is dat ik jullie in je zoektocht naar je eigen stijl kan leren, dan is het wel less is more: 
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minder is beter. Toen ik uit Orange County vertrok, werd mijn haar donkerder, mijn huid 

lichter, ik stopte –  bijna helemaal – met het misbruiken van oogpotlood en ik begon jongens 

leuk te  vinden die niet per se de aanvoerder van het waterpoloteam hoefden te zijn. Ik begon 

meer te experimenteren met mijn stijl, met kapsels en make-up, en leerde gaandeweg steeds 

beter wat me wel en niet staat. Een groot voordeel van volwassen(er) worden, is dat je de vrij-

heid gaat ervaren van eruitzien zoals bij jou past (en wat over het algemeen ook het mooist 

staat), in plaats van eruit te zien zoals de mensen om je heen. (Beter gezegd: ik zag er niet uit 

met dat overdreven gebleekte haar, hoewel zo ongeveer al mijn vriendinnen dat ook hadden.)

Mijn grote geluk, toen ik per ongeluk de entertainmentindustrie binnen rolde, was dat er 

een voordeel aan kleefde: een beautyteam. Voor elke fotoshoot zat ik uren in wolken haar-

spray en transparante poeder, om ten slotte te kunnen verrijzen als een verbeterde versie van 

mezelf. In al die jaren heb ik met vele getalenteerde visagisten en kappers gewerkt en veel van 

hen geleerd. Iedere sessie bij een van hen in de stoel is als een spoedcursus mooi maken. Ik 

bestudeer hun technieken en vraag naar de producten die ze kiezen, en elke keer steek ik er 

iets van op. Ik krijg het waarschijnlijk nooit voor elkaar om zo goed te worden als zij, maar 

na jaren oefenen ben ik redelijk in staat om mijn eigen haar, make-up en nagels te doen. Dit 

boek is mijn kans om met jullie te delen wat ik in al die jaren heb geleerd.

Tijdens het schrijven van dit boek begon het tot me door te dringen hoe ongrijpbaar het 

idee van schoonheid eigenlijk is, en hoe fascinerend. En 

hier volgt mijn conclusie: ik hoop dat je iets hebt aan alle 

tips en trucjes én ik hoop dat je niet denkt dat je die moet 

leren om op mij te kunnen lijken. Daarom staat niet alleen 

míjn hoofd in dit boek. Ik heb geleerd wat beauty voor mij 

betekent, hoe ik me het meest mezelf voel en er als mezelf 

uitzie. Maar ik ben er ook van gaan genieten hoe geweldig 

het is dat we er niet allemaal hetzelfde uitzien. Ik hoop dat 

jij dit ook ontdekt en dat je de informatie in dit boek 

gebruikt om de beste versie van jezelf te worden!





H O O F D S T U K  E E N
Je eigen schoonheid
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T
oen ik in 2007 stage mocht lopen bij Teen Vogue was ik door het dolle van blijd-

schap. Ik kon niet wachten om te gaan werken bij het tijdschrift waar ik al 

eeuwen fan van was. Maar voordat ik mocht beginnen met het halen van koffie 

verkeerd en het maken van kopietjes, kreeg ik één dringend verzoek: ik moest iets aan mijn 

haar laten doen. Ze maakten zelfs een afspraak voor me bij Neil George Salon en vroegen 

degene die de kleuringen verzorgde om mijn mishandelde lokken te ont-Orange County-en. 

Nogal gênant dus, maar uiteindelijk was het maar beter ook: tot op de dag van vandaag ben 

ik blij met de ingreep door Teen Vogue en Lisa Love, hun redacteur aan de westkust. Mijn haar 

was verschrikkelijk bescha digd door de combinatie van zon en bleekmiddel, en het was veel 

te blond voor mijn huidskleur. Mijn enige excuus was dat het nooit in me was opgekomen 

om het niet zo te behandelen als iedereen in Laguna Beach. Het grootste deel van mijn leven 

had ik altijd dezelfde kapper bezocht en daar liet ik mijn haar net zo toetakelen als mijn 

vriendinnen dat deden. Het zat gewoon zoals het hoorde volgens de Orange County-ideeën 

over ‘mooi haar’. Als we opgroeien, leren we vanzelf wat mooi is door om ons heen te kijken. 

Voor mij was het makkelijk om erbij te horen: ik werd snel bruin en was van nature blond. 

Maar ik kan me nauwelijks voorstellen hoe moeilijk het moet zijn geweest voor meiden die 

niet in het plaatje pasten; het kan gewoon doodeng zijn om door je school te lopen met het 

gevoel dat je anders bent.

Niet dat ik nooit een poging heb gewaagd om op te vallen, met soms lachwekkende resulta-

ten. Toen ik elf was, lijmde ik een bindi (nepedelsteen) op mijn voorhoofd om op Gwen Stefani 

van No Doubt te lijken. Het was niet eens Halloween en erger nog: ik gebruikte secondelijm. 
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Dat had ik in een laatje van mijn moeder gevonden en ik dacht gewoon dat het lekker snel te 

gebruiken was. Het was precies wat ik nodig had… om er ronduit belachelijk uit te zien. (Ik 

begrijp nog steeds niet hoe ik het er ooit weer af heb gekregen.) En wat kapsels betreft: ik had 

mijn haar altijd al lang gedragen, dus zo rond mijn veertiende vond ik het tijd voor iets anders. 

Na het zien van een filmposter van Josie and the Pussycats wist ik wat me te doen stond. Ik knipte 

mijn haar af tot een paar centimeter boven mijn schouders en deed er veel schuim in om het 

wijd uit te laten staan (zie pagina 12). Toen ik besloot dat ik klaar was voor de volgende stap – 

verven – deed ik dat zoals de meeste meiden: met een pakje van de drogist, boven de wastafel. 

Het roodbruin dat ik had uitgekozen was misschien een tikje rebels, maar zou heus niet zo 

beroerd geweest zijn, ware het niet dat het de volgende dag exact de kleur van onze nieuwe 

voetbaltenues bleek te zijn. Gevolg: het begin van mijn hoedjesfase. Maar goed, tot ik naar Los 

Angeles verhuisde en mijn eigen stijl ontwikkelde, was ik dus behoorlijk zoekende.

Ook bij al mijn vriendinnen werd hun ontdekkingstocht naar wat hen goed stond gemar-

keerd door rampzalige kapsels (qua verfkleur, permanentjes en lengte), ongelukkige make-up-

keuzes (bruine liplijntjes, veel te zichtbare contouren, opplakglitter) en lelijke tijdsverschijnse-

len (je haar steil maken tot het pluist, gel, haarclipjes). Dat hoort allemaal bij opgroeien en 

erachter komen wie je bent.

Bij het verlaten van de salon waar Lisa Love me in 2007 naartoe stuurde, zag mijn haar er 

oneindig veel beter uit. De dode puntjes waren eraf en de kleur was er een die uit zichzelf op 

mijn hoofd had kunnen groeien. Het was voor het eerst dat ik bij een kapper was die bekeek 

wat het beste zou staan bij mijn huidskleur en de vorm van mijn gezicht. (Eerlijk is eerlijk, 

mijn vroegere kapper deed ook gewoon maar waar ik om vroeg.) Ineens leek ik meer op wie 

ik was, en ik vond het fijn. Nu had ik een goede basis voor mijn nieuwe uitstraling: ik begon 

minder make-up te gebruiken en leerde hoe ik mijn vormen kon benadrukken in plaats van 

ze te verdoezelen.

Tegenwoordig dwaal ik nog maar zelden af van mijn basic looks (daarom was de fotoshoot 

voor hoofdstuk 12 ook zo leuk!), maar ik experimenteer nog wel geregeld. Ook probeer ik 

graag mijn eigen versie van veel modetrends uit, omdat er altijd een kans bestaat dat ik een 



Dit kan elke dag
Geef jezelf elke dag een compli-
ment. Ik weet dat het suf klinkt, 
maar het is belangrijk. Als meiden 
zijn we onschatbaar veel tijd kwijt 
aan het onderzoeken van wat er 
mis is met ons en hoe we dat kun-
nen verdoezelen. Focus je ook op 
iets wat je mooi vindt aan jezelf. 
Heb je een goede haardag of straalt 
je huid? Sta elke dag even stil bij 
wat er goed is en probeer dat de 
hele dag te onthouden. Zelfver-
trouwen staat iedereen geweldig.

nieuwe techniek leer of een product tegenkom dat alles in 

zich heeft waarvan ik niet wist dat ik het miste. Maar 

meestal houd ik het bij variaties op het bekende thema. En 

daar gaat het eerste deel van dit boek over: vind je start-

punt, de kern van jouw basic look waar je altijd op kunt 

terugvallen. Want verkleedpartijtjes zijn leuk en ze kunnen 

je helpen bij het ontwikkelen van je stijl, maar het is ook 

goed om in de spiegel te kijken en te zien wie daar staat.
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BEROEMDE BEAUT Y’S

Behalve wanneer je een identieke tweelingzus hebt, bezit je je eigen, unieke schoonheid. Toch 

is het ontzettend nuttig om tijdens je zoektocht naar jouw eigen stijlgevoel te kijken naar 

vrouwen die jij mooi vindt en hen te gebruiken als inspiratiebron. Als je het liefst van a tot z 

iemands stijl kopieert, is het natuurlijk handig om iemand te kiezen op wie je lijkt. Alleen als 

je iemand kiest met vergelijkbare gelaatstrekken, gezichtsvorm, huidskleur of haartype zal het 

je lukken om effectief elementen over te nemen. Maar als je gewoon op zoek bent naar nut-

tige algemene tips (zoals hoe Jennifer Aniston haar haren kleurt, of hoe J Lo die perfecte glans 

weet te bereiken), dan kun je inspiratie opdoen bij wie je maar wilt. Zelf houd ik van de 

klassieke schoonheden, zoals Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Sophia 

Loren, Natalie Wood en Grace Kelly. En ik heb ook favorieten van nu, zoals Michelle Wil-

liams, Charlize Theron, Zoe Saldana, Camilla Belle, Freida Pinto en Kate Bosworth.

ov e r be roemdhe de n ge sp rok e n…
De uitvinding van HD-tv werd al snel gevolgd door HD-vriendelijke make-up. Dat, beste 

vrienden, komt doordat het laagje van perfectie die je ziet op tv, in de bioscoop, op billboard-

advertenties en de glanzende pagina’s van glossy’s ver van de werkelijkheid af staat (behalve 

dan de gemene foto’s in roddelblaadjes van sterren die zonder make-up boodschappen doen). 

Allemaal hebben we wel vlekjes, puistjes, asymmetrische gelaatstrekken, donkere wallen, rim-

pels of een van die miljoenen andere dingen waarover we zouden kunnen klagen. We worden 

opgefokt door het werk van de beste visagisten en kappers, die ons perfect gevormde lippen 

geven, gezichtsmake-up waarmee we tien kilo lichter lijken en schitterende, wapperende 

manen. Alsof dat nog niet genoeg is, gaat daarna de fotoshopper aan het werk met een ver-

grootglas, om te zorgen dat er op het uiteindelijke plaatje geen ongewenste haar, rimpel of 

pukkel meer te zien is – en op televisie gaat er een verzachtend filter overheen. Fotoshoppen 

is in de amusements industrie inmiddels zo belangrijk geworden dat er een schandaal ontstaat 

wanneer er op internet een foto opduikt die nog niet bewerkt is. In dit boek, en in Lauren 



Nut tige les
Ken je die vergrotende spiegels die 
ze vaak in hotels hebben? Die ver-
schrikkelijke uitvindingen met 
verlichting die zorgen dat je alles 
ziet: elke porie, elk donshaartje op 
je bovenlip, elk puistje dat zich 
vanuit de diepte omhoogwerkt (of-
wel mijn ergste vijand)? Nou, het 
heeft me dus jaren gekost om zo 
sterk te worden, maar inmiddels 
kan ik de neiging weerstaan om het 
licht aan te doen en mijn gezicht te 
verwoesten, vooral vlak voor een 
belangrijke fotoshoot of presenta-
tie. Later hebben we het nog wel 
over pukkels en puistjes, maar een 
goede basisregel is dat alleen waan-
zinnig goede schoonheidsspecialis-
tes een vergrootglas als wapen mo-
gen gebruiken. Niet alleen is het 
onthutsend om een mee-eter te 
zien die voor het blote oog onzicht-
baar is, het kan ook nog heel veel 
schade aanrichten als je overal met 
je handen aanzit. 

Conrad Style, is wel het een en ander weggepoetst, maar ik 

heb gezorgd dat dat niet te ver ging. Ik vind het namelijk 

heel belangrijk dat je me ziet zoals ik echt ben: een redelijk 

normaal meisje met redelijk normale problemen (waar ik 

het later nog over zal hebben, dat beloof ik).

Wat ik probeer duidelijk te maken is dat we allemaal – 

allemaal – overspoeld worden door onrealistische ideeën 

over beauty, omdat de vrouwen op die beelden… nou ja, 

niet écht zijn. Ze zijn het resultaat van een visagist, een 

kapper, een nagelkunstenaar, een persoonlijk assistente, een 

kleermaker, goede belichting, de juiste poses, fotoshop-

pen… En om die ene superfoto te krijgen, moeten soms 

wel duizend foto’s gemaakt worden. Zie zulke foto’s dus 

alleen als kunstwerk, om inspiratie op te doen – voor mooie 

oogschaduwcombinaties, om te zien wat blusher kan doen, 

voor nieuwe ideeën voor je haar – maar denk alsjeblieft 

geen seconde dat je er net zo uit zou moeten zien als zij. 

Want niemand ziet er zo uit. Zelfs die modellen niet.



MIJN BEAUT Y ONT WIKKELING 
(Wa a rschu W in g: n ie t a lt i jd e v e n p re t t ig om t e z ie n!)

 

Dat klopt. Het is een glamourfoto! Ik was der-
tien jaar en mijn haar en make-up waren voor 
het eerst door een professional gedaan.

Dit is het kapsel dat ik kopieerde van de film-
poster van Josie and the Pussycats. Wat haalde 
ik me in (op!) mijn hoofd?!

Van de oogschaduw en foute foundation die 
ik droeg tijdens het winterfeest in mijn junior 
year krijg ik nog steeds nachtmerries.

Dit gebleekte, steil gemaakte haar deed weinig 
voor me. De ingreep door Teen Vogue kwam 
net op tijd!



Dit was de eerste keer dat ik vloeibare eyeliner 
op had. Sindsdien kan ik niet zonder.

Als tegenwicht voor mijn zeer elegante jurk 
koos ik hier voor een chique paardenstaart en 
simpele make-up.

Toen ik vijfentwintig werd, had ik mijn look 
in de vingers. Het schoonheidsteam kon 
thuisblijven.

Tegenwoordig heb ik een natuurlijker haar-
kleur en draag ik subtielere make-up.





H O O F D S T U K  T W E E
Huidverzorging
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T
oen ik jong was, zag ik vaak van die reclames voor gezichtsreinigers, die ik tame-

lijk verwarrend vond. De meisjes in die spotjes hadden al van die perfecte, glan-

zende huidjes… Ze hadden zulke producten helemaal niet nodig! Ik begreep op 

zich de bedoeling wel – gebruik onze producten en dan word je ook mooi – maar ik dacht ook 

dat er nog iets achter stak. En dat is ook zo: je gezicht kan totaal onvoorspelbaar zijn. Ook ik 

heb mijn portie puisten gehad, en meestal op de verschrikkelijkste momenten. (Nog bedankt, 

huid, voor die verrassing midden op mijn voorhoofd één dag voor die blind date.) 

Acne is niet het enige huidprobleem waar ik mee moest dealen. Ik heb hardnekkige melasma 

(huidverkleuringen rond mijn ogen, voorhoofd en bovenlip), afschrikwekkend eczeem (zodra 

ik zout water, zand of zelfs sushi aanraak, vervellen mijn handen) en koppige keratosis pilaris 

(ook wel anservel genoemd, zo’n soort kippenvelachtige uitslag op je bovenarmen die alleen 

weggaat met crèmes van de dokter of lasertherapie). Dus als ik geen vlak-voor-de-rode-loper-

puist heb die ik probeer weg te werken, dan is er meestal wel iets anders. Met een schuine pony 

kan ik een probleem op mijn voorhoofd meestal wel verbergen, wanneer mijn keratosis pilaris 

lastig doet, kies ik voor lange mouwen of lichaamsmake-up, en meerdere lagen stevige concealer 

kunnen mijn melasma over het algemeen wel camoufleren. Wat ik bedoel, is dat vrijwel iedereen 

wel een of ander huidprobleem bestrijdt, dus het is belangrijk om het verschil te kennen tussen 

de dingen waar je niets aan kunt doen en de dingen die je kunt voorkomen.

Hoewel je aan hormonen en andere mysterieuze huidreacties vaak niet veel kunt doen, is 

er één schadelijke factor waar je zéker de strijd mee moet aangaan: de zon. Ik groeide op in 

het bijna altijd zonnige Zuid-Californië en ik dacht dat de zon mijn vriend was. Tussen uren-
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lange tennislessen en middagen op het strand lag ik geregeld te zonnebaden. Zonnebrand-

crème gebruikte ik nooit, want ik heb een olijfkleurige huid en ik verbrandde zelden. En ik 

had er geen idee van dat ik mijn huid onherstelbaar beschadigde. Jonge huid loopt de meeste 

schade op, want het is net een zachte, kwetsbare spons. Vandaar dat ik op mijn veertiende (!) 

al bij de dermatoloog zat om plekjes van mijn rug weg te laten snijden die het voorstadium 

van huidkanker konden zijn (en ja, daar heb ik nog steeds littekens van). Sindsdien kom ik 

minstens twee keer per jaar bij de huidspecialist voor een volledige body check, omdat de kans 

zeer groot is dat zich vaker van deze waarschuwingen voor huidkanker zullen ontwikkelen.

Tegenwoordig ga ik de deur niet uit voordat ik een flinke laag zonnebrandcrème op heb 

gesmeerd. En ik vind het nog steeds heerlijk op het strand, maar nu draag ik een grote zon-

nehoed, houd ik mijn huid bedekt en zit ik onder een gigantische parasol. Maar zelfs met die 

voorzorgsmaatregelen zal ik nooit helemaal veilig zijn. Geloof me: gebruik zonnebrandcrème 

en probeer niet om drie tinten bruiner te worden, dan hoeven hopelijk de gevolgen van de zon 

nooit uit jouw huid gesneden te worden. Het is trouwens nergens meer voor nodig, want de 

zelfbruiners zijn tegenwoordig zo goed dat ouderwets zonnebaden gewoon belachelijk is 

geworden.
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VIND JOUW BESTE  
HUIDVERZORGINGSRITUEEL –  

EN HOUD JE ERA AN
De basis van jouw huidconditie is grotendeels erfelijk bepaald (geef dus gerust je ouders de 

schuld als je er niet blij mee bent, want dit ís ook echt hun schuld). Maar jíj bent verantwoor-

delijk voor het onderhoud, dus wees niet lui. Het mag duidelijk zijn dat iedereen een heel 

verschillende huid heeft; we hebben zelfs verschillende huidtypes op verschillende delen van 

ons gezicht. Waarschijnlijk heb ook jij een combinatie van vette, droge en normale huid, 

misschien zelfs zeer droog of zeer vet – en dit kan van dag tot dag en van week tot week ver-

schillen, afhankelijk van het weer, wat er in je leven gebeurt, je hormooncyclus en nog heel 

veel andere factoren. Het kan dus moeilijk zijn om een huidproduct te vinden dat al je pro-

blemen gaat oplossen, hoewel de fabrikanten ons graag doen geloven dat wij allemaal mak-

kelijk in een hokje gestopt kunnen worden. Als je wel eens bij een schoonheidsspecialiste bent 

geweest, zal je misschien zijn opgevallen hoe gevarieerd de producten zijn die zij gebruikt. 

Tenzij ze een eigen verzorgingslijn heeft, gebruikt ze waarschijnlijk producten van allerlei 

verschillende merken, die in theorie voor verschillende huidtypes zijn. Om jouw perfecte mix 

te vinden, moet je op onderzoek uitgaan. Vraag advies aan je huidarts, elke visagiste en 

schoonheidsspecialiste die je tegenkomt en gebruik internet om dingen op te zoeken (maar 

geloof alleen betrouwbare bronnen). Over melasma heb ik net zo veel op online forums 

geleerd, van mensen die er ook last van hebben, als van de beste huidspecialisten in Los Ange-

les.

Wat mensen met verstand van zaken je zullen vertellen, is dat je een nieuw ritueel de tijd 

moet geven om aan te slaan. De route naar een stralende huid leg je niet in een dagje af. Het 

is een reis. Onze huid werkt in fases: elke paar weken vernieuwen de huidcellen zich (daarom 

kan het zo lang duren voordat een vlekje verdwenen is), dus je moet je huid in ieder geval één 

cyclus de kans geven, en misschien wel twee, om aan nieuwe producten te wennen en er goed 

op te reageren. Denk maar aan gezond eten en sporten: als je dat ineens gaat doen, kan het 
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een paar weken duren voordat je lichaam doorheeft dat het aan de slag moet, en dan pas zie 

je plotseling resultaten. En nog iets anders wat je moet onthouden: als iets te goed klinkt om 

waar te zijn, dan ís het dat meestal ook.

Als je een combinatie van producten vindt waar je blij mee bent, blijf die dan gebruiken! 

Het is een wijdverbreid misverstand dat acne, couperose of eczeem voor altijd wegblijft als het 

eenmaal is genezen. Niet waar! Als je blijvende resultaten wilt, moet je je ritueel volhouden. 

Verwaarloos het niet, nadat je er zo veel voor gedaan hebt!

Zelfs wanneer je je ijverig aan je huidverzorgingsritueel en gezonde dieet houdt, zullen 

gifstoffen via luchtverontreiniging en make-up de weg naar je huid vinden, dus moet je 

zorgen dat je ze verwijdert. Daarom vind ik ook dat iedereen een goede schoonheidsspecia-

liste verdient, die zo nu en dan een dieptereiniging kan verzorgen en die je helpt bij het kiezen 

van de beste producten. Je hoeft er niet iedere maand of zelfs maar om de twee maanden 

naartoe; afhankelijk van je huidtype is een paar keer per jaar waarschijnlijk voldoende.



21

ba sis a dv ie z e n voor huidv e r zorgin g

Als je eenmaal een setje huidverzorgingsproducten hebt gekozen die je minstens een maand 

gaat uitproberen, kun je de volgende tips gebruiken; ik heb ze de afgelopen jaren van strenge, 

professionele huidverzorgers geleerd. Meestal blijft hierdoor mijn huid er gezond uitzien.

REINIGEN

We kennen allemaal wel zo’n meisje met een romig blank babyhuidje dat haar gezicht zelfs 

nooit wast. Misschien werkt dat in haar geval, maar voor de rest van ons is het essentieel om 

’s ochtends en ’s avonds onze huid te reinigen. Je moet de troep uit je poriën zien te krijgen, 

zodat ze kunnen ademen en zodat alle producten die je gebruikt (of het nu is tegen acne of 

om te hydrateren) geabsorbeerd kunnen worden. Besef trouwens dat je acne niet kunt ‘weg-
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wassen’. Sterker nog: als je je huid te agressief reinigt, kan het verergeren en gaan ontsteken, 

en je kunt er zelfs je vetklieren mee activeren. Het is een beter idee om na de gewone reiniging 

een beetje (alcoholvrije) tonic te gebruiken, vooral als je een vette huid hebt. Extract van de 

toverhazelaar is een goed, natuurlijk alternatief voor tonic.

Als je niet veel make-up gebruikt, kun je je gezicht gewoon met je handen wassen. Doe je 

haar naar achteren en breng je reinigingsmelk al cirkelend aan op je hele gezicht. Vergeet niet 

tijd te besteden aan je wangen en je kin (want het voorhoofd krijgt meestal meer aandacht) 

en zorg dat je ook onder je kin, aan de bovenkant van je hals, achter je oren en langs je haar-

lijn komt, waar rommel zich kan ophopen (vooral van je haarproducten). Dit moet bij elkaar 

minstens een minuut duren; kwak het er niet gewoon op, met een extra aai, en klaar. Spoel 

het ook goed af, want er mag geen reinigingsmelk achterblijven.

Wanneer je veel make-up gebruikt, heb je wat extra hulp nodig, bijvoorbeeld van een 

scrubhandschoen (zorg dat je er een stuk of wat hebt, zodat je ze na elk gebruik in de was 

kunt gooien), een elektrische gezichtsborstel, of make-upremover en wattenschijfjes. Make-

upremover kun je het beste vóór het reinigen gebruiken, zodat er geen restjes achterblijven. 

Of was je gezicht twee keer. 

SCRUBBEN

Als je met je vingertoppen over je gezicht wrijft, vooral langs de randen, en het voelt een 

beetje ruw, dan komt dat waarschijnlijk door verstopte poriën. Dode huidcellen, vuil, vet en 

make-up kunnen in je poriën blijven steken, waardoor er verontreinigingen en/of vlekjes 

ontstaan. Voorkom dit, zodat de onderliggende huid kan ademen. Zodra mijn huid een 

beetje ruw aanvoelt, en dat is meestal één of twee keer per week, scrub ik mijn gezicht. Als 

je een erg gevoelige huid hebt, is scrubben nog steeds nodig; maak dan je scrub wat minder 

agressief door er een beetje reinigingsmelk doorheen te doen. Als je huid er rood en onrustig 

uitziet, scrub dan NIET. Als je acne hebt, kies je voor een reinigende scrub die een beetje 

salicyl- of glycolzuur bevat.



Nut tige les
Kijk, je kunt nog zo keurig wassen, 
hydrateren en smeren, maar als je 
niet voldoende rust krijgt, zal je 
huid eronder lijden. Ik heb lang ge-
dacht dat ik de avond voor een fo-
toshoot of een evenement best kon 
uitgaan en opblijven, maar dat is 
gewoon niet zo. Als ik nu ergens 
verwacht word, lig ik de avond er-
voor uiterlijk om elf uur in bed, let-
terlijk voor een schoonheidsslaapje! 

HYDRATATIE

Zelfs als je een vettige huid hebt, kun je het beste een 

lichte, olievrije vochtinbrengende crème gebruiken voor 

alle zones van je gezicht en hals. En om te zorgen dat je zo 

veel mogelijk vocht ‘vangt’, kun je hydraterende crèmes 

het beste opbrengen op een vochtige huid. Als je een 

droge, wat schilferige huid hebt, smeer dan direct na het 

scrubben met een vochtinbrengende crème. Hydrateren is 

essentieel in de winter, vooral wanneer je in een koud kli-

maat woont.

WANNEER MOET JE NAAR DE DOKTER?

Aangezien je zelf weinig van buitenaf kunt doen tegen ern-

stige huidproblemen, moet je bij een probleemhuid – 

hardnekkige acne, pijnlijk eczeem, enzovoort – absoluut 

naar een huidarts gaan. Ga niet aan je gezicht zitten pluk-

ken nadat je een artikel hebt gelezen, omdat je denkt dat je 

nu een deskundige bent. Je dokter kan beoordelen wat er 

aan de hand is en zal je helpen bij het vinden van de juiste 

combinatie van producten (die misschien zelfs alleen op 

recept verkrijgbaar zijn bij de apotheek), zodat je je huid 

onder controle kunt krijgen.
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INGREDIËNTEN OM TE VERMIJDEN

Het is niet mijn bedoeling om je te vertellen welke cosmeticaproducten je moet aanschaffen, 

want de beste producten en merken veranderen steeds. Wat ik wel wil doen, is je vertellen 

welke ingrediënten je moet proberen te vermijden. Hoewel kenners zeggen dat zelfs de pro-

ducten die het beste in de bovenste huidlagen weten door te dringen, niet in je bloed komen, 

probeer ik toch producten te kopen met ingrediëntenlijsten die zo natuurlijk (en zo kort) 

mogelijk zijn. Een goede aanwijzing dat een product niet goed voor je is, is een lijst met woor-

den die je niet kunt uitspreken. Onthoud dat niet alles wat verschrikkelijk klinkt slecht voor 

je is, want zelfs water is chemisch (H2O). En denk eraan dat producten met aanbevelingen als 

‘natuurlijk’, ‘groen’ of ‘biologisch’ niet automatisch gezond zijn. Lang niet elke gezondheids-

claim kan ook werkelijk onderbouwd worden, dus vaak zijn het valse kwalificaties. En soms 

zijn natuurlijke ingrediënten helemaal niet zo goed… Arsenicum? Dat is zwaar giftig!

Hieronder staan enkele ingrediënten die ik probeer te vermijden, maar houd er rekening 

mee dat deze lijst nooit volledig kan zijn. Je kunt meer informatie over giftige bestanddelen 

vinden op www.fda.gov/cosmetics (wereldwijd) en voor Europa is er de Europese Cosmetica 

Richtlijn. Hier kun je producten opzoeken en lezen welke schadelijke bestanddelen ze mis-

schien bevatten. (Het is wel wat zorgwekkend om te zien hoeveel dingen we volgens die 

berichten moeten vermijden; probeer er niet gek van te worden. Maar de informatie wordt 

steeds geupdatet, dus houd het in de gaten.)

In Nederland wordt het geregeld door de Warenwetgeving Algemene Chemische Product-

veiligheid.

PARFUM

Wat huidverzorging betreft probeer ik alles te vermijden waaraan een synthetisch geurtje is 

toegevoegd, omdat studies hebben aangetoond dat ze kankerverwekkend kunnen zijn. Ik wil 

wel graag dat mijn haar lekker ruikt, maar mijn gezicht heeft geen parfum nodig, tenzij het 

komt van lekkere, natuurlijke ingrediënten zoals rozenbottel of bergamot.



25

FTALATEN

Hierbij gaat het meestal om dibutylftalaat (DBP), dimethylftalaat (DMP) en diethylftalaat 

(DEP), die worden gebruikt in sommige huidproducten, haarlak en nagellak. (Het zijn week-

makers, ze maken haarlak en nagellak minder broos.) Ze staan constant op de waarschuwings-

lijst van de FDA en ik vermijd ze, ook al is niet aangetoond dat ze in kleine hoeveelheden ook 

schadelijk zijn. Volgens sommige onderzoeken verstoren ftalaten de hormoonhuishouding en 

zijn ze er mede de oorzaak van dat meiden tegenwoordig zo vroeg in de pubertijd komen. (Ze 

zijn ook de reden dat zwangere vrouwen soms wordt afgeraden om nagellak te gebruiken… 

Zegt dat genoeg?!)

DIETHANOLAMINE 

Dit wordt in cosmetica gebruikt voor een schuimend effect. Volgens de FDA-lijst en de Inter-

national Chemical Safety Cards is het veilig in kleine hoeveelheden, maar ik vermijd produc-

ten die DEA bevatten liever. 

Ook hiervan afgeleide DEA’s wil ik niet gebruiken.

KLEURSTOFFEN EN VERF MET KOOLTEER (OF COALTAR)

Aangetoond is dat deze kankerverwekkend zijn, en de meeste zijn verboden. De stoffen die 

nog steeds door de veiligheidstests komen, worden aangegeven met FD&C of D&C. Volgens 

de algemene richtlijnen moet je ze niet rond je ogen of mond gebruiken, maar ik vind dat je 

ze dus beter helemaal niet kunt gebruiken.

FORMALDEHYDE

Ik dacht altijd dat dit spul alleen door doodgravers werd gebruikt, maar dat is niet zo. For-

maldehyde zit in veel schoonheidsproducten omdat het antibacterieel is en een conserveer-

middel. Maar het is ook een bekende kankerverwekker, dus vermijd het waar mogelijk. Som-

mige ingrediënten in mascara kunnen zelfs op den duur uiteenvallen in onder andere 

formaldehyde  – daarom moet je je mascara nooit langer dan een paar maanden gebruiken.



ALUMINIUM

Dit is een veelgebruikt ingrediënt in antitranspiratiemiddelen, omdat het zweetklieren ver-

stopt (klinkt ook behoorlijk smerig, vind je niet?). Aluminium wordt door de huid geabsor-

beerd en gedraagt zich als oestrogeen. (Ik heb wel eens gelezen dat het kankercelgroei kan 

versnellen).

PARABENEN

Parabenen (vaak begint hun naam met methyl-, ethyl-, butyl- of propyl-) zijn middelen die 

ervoor zorgen dat een product langer goed blijft (naast natuurlijke alternatieven als vitamine E, 

die op langere termijn minder effectief zijn). Volgens sommige deskundigen verstoren parabe-

nen de hormoonhuishouding en kunnen ze via de huid worden opgenomen. Je kunt deze 

ingrediënten dus beter vermijden, en tegenwoordig is het niet moeilijk om producten te vinden 

die parabenen-vrij zijn.
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ACNE

De middelbare school is al moeilijk genoeg… Dus waarom moet acne sommige dagen dan 

ook nog eens ondraaglijk maken?! O, en wie beweert dat acne na je pubertijd verdwijnt, die 

liegt. Dus ook jij hebt waarschijnlijk wel eens te maken met vlekjes of pukkels, of je nu vijf-

tien, vijfendertig of ergens daartussenin bent.

me e-e t e rs

Totdat ik een jaar of twintig was, dacht ik dat een mee-eter betekende dat je gezicht, nou ja, 

víés was. Dat klopt niet precies. Mee-eters (open comedonen) ontstaan wanneer je poriën 

verstopt zijn. Zodra het opgehoopte huidvet (ook wel bekend als talg, wat alleen al smerig 

klinkt) met de lucht in contact komt, wordt het zwart. Je kunt mee-eters wel uitknijpen, 

maar ze komen altijd terug. Als het bij jou echt een probleem vormt (erger dan de paar mee-

eters die we allemaal wel eens hebben en die je nauwelijks ziet), bezoek dan een huidarts, die 

een soort gel of scrub kan voorschrijven die je poriën echt reinigt, of ga naar een schoonheids-

specialiste.

ge slot e n come done n

Witte puntjes, of gesloten comedonen, bevinden zich niet aan het huidoppervlak – daarom 

zijn ze nog niet zwart – maar vallen je vaak meer op dan mee-eters. (Al moet je niet vergeten 

dat maar weinig mensen jouw gezicht zo nauwkeurig bestuderen als jijzelf!) En toch, zelfs als 

je er eentje ziet die klaar lijkt om te worden uitgeknepen: beheers je. Door alles zijn natuur-

lijke verloop te laten, voorkom je littekens. Als je een supervervelende witkop hebt die je echt 

niet met rust kunt laten, dan kun je deze deppen met een ijsklontje gewikkeld in een tissue. 

De kou zorgt ervoor dat de ontsteking afneemt en de huid minder rood wordt, en doodt 

bovendien bacteriën. Je kunt het gerust meerdere keren per dag doen. Meestal ziet het er na 

een paar keer al beter uit; met make-up kun je de plek vervolgens verdoezelen.



Hoe knijp je  
een puist uit?

Het korte antwoord op deze vraag 
is: niet. Doe het niet, vooral als je 
snel littekens krijgt. Je beschadigt 
niet alleen de huid rond het puistje, 
maar je kunt ook een ontsteking 
veroorzaken en dan duurt de el-
lende alleen maar langer. Door het 
knijpen kan een puist ook naar 
binnen openbarsten, waardoor de 
bacteriën zich onder de huid ver-
spreiden en meer puistjes veroorza-
ken. Als je een pijnlijke rode bult of 
zwelling hebt, kom er dan niet aan. 
Als je ab-so-luut iets aan een puist 
moet doen, en je weet zeker dat die 
puist er net zo klaar voor is, was 
dan je gezicht heel goed en leg een 
warm washandje op de pukkel, zo-
dat die zo veel mogelijk naar buiten 
komt (of begin de procedure vlak 
na het douchen). 
Doe tissues om beide wijsvingers 
en oefen lichte druk uit, een paar 
milli meter van de rand van de 
puist (druk er dus niet bovenop). 
Als het puistje niet direct ‘barst’, 
blijf er dan van af. Gebeurt het wel, 
zorg dan dat hij helemaal ‘uitbarst’. 
Reinig je gezicht nogmaals en 
breng een beetje tonic of toverhaze-
laar (hamamelis) op.

lich a a ms acne

Niets is frustrerender dan ernstige acne op je lichaam, 

maar helaas komt het erg veel voor. Denk er maar eens over 

na: je rug zit vol vetkliertjes, die meestal worden bedekt 

door lagen kleding. Geen wonder dat ze makkelijk ver-

stopt raken. Maar het is redelijk goed onder controle te 

krijgen door je rug goed schoon te maken met een kunst-

stof borstel (plastic is niet zo’n broedplaats voor bacteriën 

als een ‘natuurlijke’ borstel) en zeep. Je kunt lichaamsacne 

ook behandelen met benzoylperoxide. (Maar pas op! Ben-

zoylperoxide kan bleekvlekken maken in stoffen, dus trek 

daarna niet je favoriete pyjama aan en duik ook niet bloot 

tussen je mooiste lakens.) Acne op je borst is iets minder 

eenvoudig te behandelen, want de huid van je decolleté is 

veel gevoeliger. Je kunt dit gebied voorzichtig wassen met 

een zachte badspons. Als je hier ‘uitbarstingen’ hebt, komt 

dat meestal door hormonen; over het algemeen verdwijnen 

ze vanzelf. Doe je best om ervan af te blijven.



JE GEZICHT LEZEN

De laatste tijd ben ik enigszins geobsedeerd geraakt door schoonheidsspecialisten die veel weten 

over oosterse geneeswijzen en het ‘lezen’ van gezichten. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat er een 

sterk verband is tussen je organen – en andere dingen die zich in je lichaam afspelen – en verschil-

lende zones van je gezicht. Rode vlekken in het midden van je voorhoofd zijn bijvoorbeeld een 

teken van problemen met je lever. Als je hier pukkels krijgt, kan dat wijzen op te vette voeding of 

een allergie voor zuivel. Eén schoonheidsspecialiste bij wie ik geregeld kom, kan door met een 

vergrootglas mijn kin te bestuderen, zien aan welke kant ik een eisprong had – en ze weet dat ik 

net ziek ben geweest of dat bijna wordt, door te kijken naar het gebied vlak boven mijn wenk-

brauwen. Het kan een interessante manier zijn om erachter te komen wat er van binnen gebeurt. 

En eigenlijk is het best logisch, als je bedenkt dat je huid ook een orgaan is. Hieronder zie je een 

aantal gebieden waar pukkels en uitslag veel voorkomen, en de belangrijkste oorzaak van zulke 

problemen.

1

2

3

4

5

voorhoofd: onregelmatigheden op je voor-
hoofd kunnen komen door stress of slaapgebrek.

boven de wenkbrauw: dit gebied staat voor 
jouw immuunsysteem. Hier krijg je vooral puk-
kels vlak voor, na of tijdens griep of verkoudheid.

tussen de wenkbrauwen: problemen 
wijzen vaak op buitensporig heden. Probeer 
minder suiker en vet te eten en drink minder 
alcohol.

wangen: je wangen worden beïnvloed door de 
kwaliteit van je longen. Roken of luchtvervuiling 
kunnen hier pukkels veroorzaken.

zijkant van de kin: de zijkanten van je kin 
staan in verband met je hormonen. Uitslag krijg 
je hier meestal rond je menstruatie en dan vooral 
aan de kant waar je eisprong in die maand plaats-
heeft.

1
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3
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DE SLECHTSTE 
DINGEN VOOR JE 

HUID

zon

Het is een onzinverhaaltje dat zonnebaden helpt 

om van acne af te komen, vooral in je gezicht. 

Door je kleurtje vallen onregelmatigheden waar-

schijnlijk minder op, en het droogt misschien de 

buitenste huidlaag uit, maar in feite maakt zonnen 

het probleem erger, vooral als je couperose hebt of 

medicijnen gebruikt die lichtgevoelig zijn (zoals 

retinol, ofwel vitamine A).

En over de zon gesproken: vergeet niet om ook 

zonnebrandcrème aan te brengen op je borst, hals 

en handen, want de dunne huid die je daar hebt, 

vertoont als eerste zonnevlekken. Je kunt er wel 

alles aan doen om een jong gezicht te houden, 

maar die andere gebieden verraden je dan toch. Er 

zijn geweldige natuurlijke en op mineralen gebaseerde zonnebrandcrèmes verkrijgbaar die 

geen enge chemicaliën bevatten. Ik heb ook altijd een (onzichtbare) bescherming op poeder-

basis bij me, met een kwastje erbij, voor als ik onderweg ergens wat extra bescherming wil 

aanbrengen. Omdat het niet vloeibaar is, is het ideaal voor in je tas. Je hoeft je niet elke dag 

met factor 45 in te smeren en je hoeft ook niet helemaal uit de zon te blijven, want op die 

manier kun je een vitamine D-tekort oplopen. Alles tussen factor 15 en 30 is genoeg voor 

dagelijkse bescherming.

Ik zei het al eerder: als je te veel zonuren hebt geabsorbeerd in je leven, zorg dan dat je 



Dit kan elke dag
Waarschijnlijk ben je mijn waar-
schuwingen over zonnebrandcrème 
onderhand wel zat, maar er is nog 
iets wat je daarover moet weten: 
ook je lippen moeten worden be-
schermd tegen de zon. Voeg een 
lippenbalsem met zonbescherming 
toe aan je collectie, dan ben je vei-
lig. Sommige hebben een kleurtje, 
dus je kunt tegelijkertijd je lippen 
beschermen en ze mooi maken. 
Kies voor een natuurlijke balsem, 
dan weet je zeker dat je geen che-
micaliën zit te eten als je langs je 
lippen likt.

geregeld gecheckt wordt door een huidspecialist. Huidkan-

ker kan fataal zijn; het is van levensbelang dat je er op tijd 

bij bent. En als je geobsedeerd bent door een gebronsde 

huid en je bent niet tevreden met make-up, kijk dan eens 

naar de zelfbruiners. Er zijn ontelbare soorten te koop die 

voor een natuurlijk ogende gloed zorgen.

rok e n

Behalve dat roken verschrikkelijke dingen doet met je 

gezondheid, is het ook een goede manier om je gezicht te 

verwoesten. Niet alleen krijg je rimpels rond je mond, maar 

roken versnelt ook het verouderingsproces van je huid. Het is 

een smerige gewoonte, dus blijf uit de buurt van sigaretten.

ui t dro gin g

Je huid is je grootste orgaan en heeft vocht nodig om goed 

te kunnen functioneren. Drink veel water, dat houdt je 

huidcellen vol en gezond.

a a n je ge z ich t p ru t se n

Dit is een makkelijke: gepruts aan je gezicht maakt alles 

alleen maar erger. Handen thuis voor een vlekkeloze teint. 

En houd ook je telefoon en je bril schoon en fris, want die 

kunnen bacteriën bevatten die je echt niet in de buurt van 

je gezicht wilt hebben.





H O O F D S T U K  D R I E
Haarverzorging
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W
at mijn make-up betreft ben ik altijd vrij voorzichtig geweest met experimen-

teren, maar met mijn kapsel durfde ik veel meer risico’s te nemen. Het is rood 

geweest, blond, roze, blauw, steil, krullend, lang, kort… En hoewel ik uitein-

delijk altijd weer terugkeerde naar mijn donkerblonde lokken, heb ik genoten van mijn span-

nende uitstapjes. Ik zie mijn haar als een accessoire dat elke mogelijke look net dat beetje 

extra kan geven. Wanneer ik een vrolijk etentje met vrienden heb en rijkelijk versierd met 

pailletten de deur uit ga, kies ik bijvoorbeeld voor extra volume en krullen in mijn haar. Voor 

een benefietlunch ga ik eerder voor glad en glanzend, met een elegante strik. Je kunt zo veel 

plezier hebben met je haar, en wat styling betreft is het altijd maar tijdelijk. Eén wasbeurt en 

een keertje föhnen later en daar is je oude vertrouwde stijl weer. Dus leef je uit!

Maar voor de pret kan beginnen, is het goed om meer te weten over wat haar eigenlijk is 

en hoe je goed voor jouw haar kunt zorgen. Haar groeit op elke centimeter van ons lichaam 

– behalve op je handpalmen, voetzolen en lippen – hoewel het op sommige plaatsen nauwe-

lijks zichtbaar is. Haren zijn eigenlijk verzamelingen ‘dode’ cellen, dus het is wel grappig dat 

we ons leven lang te horen krijgen dat we het gezond moeten houden. Het enige levende deel 

is het haarzakje, zeg maar de ‘wortel’, dat vastzit in je hoofdhuid.  Je kunt het onderaan zien 

zitten als je een haar uit je hoofd trekt. Het haarzakje produceert een olieachtig vet en ook de 

melanine die je haar kleur geeft (als je grijs wordt, komt dat doordat het haarzakje geen kleur 

meer aanmaakt), en het kan zich oprichten bij kippenvel.

Je haar is grotendeels zoals het ís. Ja, je kunt het natuurlijk steil maken, permanenten, 

kleuren of het toetakelen tot het zich overgeeft, maar deze haardos heb je met een reden. Je 
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hebt je lokken geërfd. En net als dat het weinig zin heeft om je druk te maken over je 

lichaamsbouw, komt je haar waarschijnlijk ook het best tot zijn recht wanneer het dicht bij 

de oorspronkelijke kleur en structuur blijft. Wat niet betekent dat je er niet het beste van kunt 

maken, met een goed kapsel en de juiste stylingtechnieken.

Dit hoofdstuk gaat over goede haarverzorging – en ik geef je wat tips voor als je bij de 

kapper zit, zodat je zo min mogelijk hoeft te lijden onder bad hair days!

DAGELIJKSE HA ARVERZORGING

Aangezien je haar dus dood is, valt er op het niveau van de cellen niet veel te verbeteren. Maar 

het is wél mogelijk het te beschadigen en te verwoesten, dus zorg er elke dag goed voor.

hoe va a k moe t je je h a re n Wa s se n?
Volgens sommige professionals kun je het beste eens per week shampoo gebruiken, terwijl 

andere beweren dat je dat dagelijks moet doen. Mijn kapper, Kristin Ess, gelooft in de theorie 

van ‘minder is beter’. De haarzakjes in onze hoofdhuid produceren talg (het spul waar je haar 

vet van wordt) en doen dat soms minder, soms meer (vlak voordat je ongesteld wordt). Als je 

je haren elke dag wast, spoel je die olie van je hoofdhuid, waardoor je haarzakjes sneller en 

meer talg gaan produceren om het verlies te compenseren. Dat kun je echter wel veranderen 

door je haarzakjes te trainen, namelijk door je haar langzamerhand minder vaak te wassen (sla 

eerst eens één dagje over, dan twee dagen, enzovoort). Dit is geweldig nieuws als je van stylen 

houdt, omdat je dan minder vaak de hele routine hoeft te herhalen van föhnen en krullen of 

steil maken. Hoe minder je dat doet, hoe gezonder je haar blijft. Heb je lang haar, maak dan 

de avond voordat je een wasbeurt wilt overslaan een of twee losse vlechten in je haar om te 

voorkomen dat je wakker wordt met vreselijk bedhaar. 

Als je wilt dat je föhnsessie een dagje langer meegaat, dan is er altijd nog droogshampoo: 

een soort verstuifbaar poeder dat overmatig vet absorbeert. Maar gebruik het niet te vaak, 
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hooguit een paar keer per week. Als je merkt dat je de tijd tussen twee wasbeurten te vaak 

moet overbruggen met droogshampoo, dan kun je het beter vaker wassen. Je moet er wel voor 

zorgen dat je niet te veel talg laat opbouwen op je hoofdhuid. Net als bij je gewone huid 

kunnen poriën op je hoofd verstopt raken, waardoor je problemen zoals haarverlies kunt 

krijgen. Was je haar dus niet te vaak, maar zorg wel dat het schoon en gezond blijft.
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Wat z i t  e r in sh a mp oo?
Shampoo bestaat nog niet echt lang. Vroeger 

gebruikten mensen gewone lichaamszeep om hun 

haar mee te wassen, en dat deden ze niet erg vaak; 

vanwege de zeep resten werden hun lokken dof en 

kregen ze jeuk op hun hoofd. Rond 1900 begonnen 

scheikundigen te experimenteren met producten en 

niet lang daarna verschenen de eerste shampoos in 

de winkels. Maar het duurde tot de jaren zeventig 

van de vorige eeuw voordat mensen hun hoofd met 

enige regelmaat in het sop begonnen te zetten.

Tegenwoordig duizelt het je in een winkelpad 

vol shampoos: er zijn producten voor elk mogelijk 

probleem, van roos tot pluizig haar. En de prijzen 

lopen ver uiteen. Zelf vind ik het waard om iets 

meer te betalen voor een natuurlijk product, maar 

Consumer Report (een soort Consumentenbond) 

heeft een onderzoek gedaan – met maar liefst zeven-

tienhonderd paardenstaarten! – waaruit bleek dat er 

nauwelijks tot geen verschil is tussen de duurste en 

de goedkoopste shampoos. Dus als je nog eens langs 

al die winkelschappen loopt, denk er dan aan dat je 

geen klein fortuin hoeft uit te geven aan een fles 

shampoo.

Onthoud ook dat shampoo bedoeld is om je 

hoofdhuid te reinigen, niet je haar zelf, dus behan-

del vooral de wortels. Heb je vettig haar, kies dan 

een heldere shampoo; de romige, glanzende sham-
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poos bevatten meestal meer conditioners en die heb je voor jouw hoofdhuid echt niet nodig. 

Veel shampoos tegen vet haar bevatten samentrekkende ingrediënten, zoals teatree- en citrus-

olie, of kruiden zoals rozemarijn en salie.

Heb je schilfertjes op je hoofd, ga dan op zoek naar een antiroosshampoo. Het actieve 

ingrediënt is meestal zinkpyrithion, dat schimmeldodend werkt. Andere producten vertragen 

het tempo waarin cellen afsterven en afgevoerd moeten worden.

Voelt je hoofdhuid trekkerig en strak aan, kies dan voor een voedende, hydraterende 

shampoo vol vochtinbrengende ingrediënten, zoals sheaboter en notenolie. Dit kan de vor-

ming van schilfers ook helpen voorkomen.

Wat z i t  e r in e e n condi t ione r?
In tegenstelling tot shampoo kan conditioner wel echt iets aan de kwaliteit van je haar veran-

deren, aangezien die een laagje vormt rond de buitenkant van je haar en er zo allerlei eigen-

schappen aan verleent. (Zoals gezegd, conditioners veranderen niets aan de erfelijke eigen-

schappen van je haar, ze kunnen alleen iets doen aan die buitenste laag.) Conditioners met 

veel bevochtigingsmiddelen zorgen dat je haar beter vocht vasthoudt; die met veel panthenol 

hechten zich aan fijne haartjes en geven het idee van volume; die met veel polymeren zorgen 

dat je haar er glad en glanzend uitziet en makkelijk kambaar is; die met hitteabsorberende 

polymeren helpen het haar beschermen tegen krultangen, haardrogers en steiltangen.

Omdat conditioners vol ingrediënten zitten die zich aan het haar hechten, is het niet de 

bedoeling dat je conditioner op je hoofdhuid aanbrengt. Breng liever het grootste deel aan op 

tweederde van je haar vanaf het uiteinde, vooral aan de achterkant van je hoofd, waar het haar 

het meeste wordt blootgesteld aan schadelijke invloeden.

Zo eens per maand was ik mijn haar met een diepreinigende shampoo om resten van condi-

tioners zo goed mogelijk te verwijderen. Als die te veel ophopen, voelt mijn haar uiteindelijk 

slap aan en ziet het er dof uit. Ik vraag ook altijd om een glansshampoo of een diepwerkende 

conditioner als ik een kleurbehandeling krijg. Het zorgt echt dat mijn haar er langer gezond 

blijft uitzien.
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in gre dië n t e n om t e v e rmi jde n

Hoewel de huid een orgaan is, is haar dood, dus de ingrediënten in conditioner worden 

minder makkelijk geabsorbeerd. De shampoo op je hoofdhuid is echter een ander verhaal. 

Wil je een opfriscursus over de ingrediënten die je het beste kunt vermijden, kijk dan nog 

eens op pagina 25. Sommige van de boosdoeners, zoals DEA, duiken ook vaak op in haarver-

zorgingsproducten. Pas verder op voor:

NATRIUMLAURYLSULFAAT OF NATRIUMDODECYLSULFAAT 

(NDS) EN NATRIUMLAURYLETHERSULFAAT (NLES)

Deze stoffen, ook wel bekend onder de Engelse afkortingen SLS en SDS, komen veel voor in 

shampoos. Ze kunnen goedkoop worden geproduceerd en zorgen voor veel schuim bij het 

aanbrengen (iets wat van shampoo wordt verwacht, maar eigenlijk niet nodig is voor het 

wasproces), maar ze kunnen de huid ernstig irriteren. Er bestaan onderzoeken die aantonen 

dat ze het immuunsysteem kunnen beschadigen en kankerverwekkend kunnen zijn in com-

binatie met andere ingrediënten. Het definitieve oordeel is nog niet geveld, maar ik blijf er 

maar liever bij uit de buurt.

TRIETHANOLAMINE

Net als DEA zorgt deze stof voor schuim. Op zich is hij niet kankerverwekkend, maar dat kan 

hij wel worden in combinatie met bepaalde andere chemicaliën. Schuif deze maar liever opzij!

PROPYLEENGLYCOL

Dit is een humectans, wat betekent dat de stof vochtdragende eigenschappen heeft (eigenlijk 

maakt het je haar een beetje glibberig), maar je vindt het spul ook in antivries… Er wordt van 

gezegd dat het dermatitis (huidontsteking), eczeem, gordelroos kan veroorzaken en erger nog: 

dat het problemen kan geven met je nieren, lever en hersenen. Nee, laat maar, dank u!
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nat uurl i jk e h a a rm a sk e rs

Haarmaskers gebruik ik niet zo vaak als gezichtsmaskers, maar zo eens in de maand vind ik 

het leuk om in de keuken een brouwseltje te maken. Dat kam ik vervolgens door mijn haren, 

ik wikkel er een warme handdoek of een plastic douchemuts omheen, die de warmte van 

mijn hoofd vasthoudt (warmte versterkt de werking van het masker – en zo bescherm je 

meteen de bank!) en ga lekker een film kijken. Deze recepten gebruik ik het meest:

KOKOSOLIE

Doop je haarpunten in een handjevol kokosolie en bind ze samen in een lage knot waar je 

plastic omheen wikkelt. Laat het minstens een halfuurtje zitten, of beter nog: ga ermee 

slapen. ’s Morgens gebruik je net als normaal je shampoo en conditioner.

AVOCADO

Prak een hele avocado fijn en mix met vier eetlepels yoghurt en één eiwit. Vermijd je hoofd-

huid; gebruik het alleen op het onderste tweederde deel van je haar. Laat minstens een half 

uur intrekken. Het ei en de yoghurt geven slap haar een enorme proteïne-boost en de avocado 

maakt de haren zachter. Pas wel op dat het water waarmee je het masker uitspoelt niet te 

warm is, want anders gaat het ei stollen en blijft het in je haren plakken. (Ik spreek uit erva-

ring en geloof me, dat is echt smerig.)

OLIJFOLIE EN MAYONAISE

Deze is een beetje minder makkelijk te verteren. 

Maak een mengsel van gelijke delen mayonaise 

en olijfolie, genoeg voor een handvol in totaal. 

Hiermee geef je droog en broos haar een flinke 

dosis vocht en antioxidanten. Begin bij de haar-

punten en werk naar boven, tot je vlak bij de 

hoofdhuid bent. Na dertig minuten was je het 

masker uit met lauw water.



LEZERSVRA AG: HOE L A AT IK MIJN HA AR  
SNELLER GROEIEN?

Wat echt heel belangrijk is als je wilt dat je haar sneller groeit, is dat je het haar dat je hebt 

goed beschermt. Als je haarpunten beschadigd raken, moet je een flink stuk laten afknippen 

om te voorkomen dat de beschadiging verdergaat. (Wanneer een haarpunt eenmaal gespleten 

is, kan de hele haar tot aan de wortel splijten.) Juist als je langer haar wilt, is het belangrijk 

dat je de kapper alles geregeld laat bijpunten, hoe tegenstrijdig dit ook klinkt. Verder zijn er 

nog wat kleine dingen die je kunt doen om het een beetje sneller te laten groeien, maar besef 

dat er geen wonderen bestaan; geef je geld niet uit aan dure middeltjes die dingen beloven die 

helemaal niet mogelijk zijn.

om he t h a a r dat je he bt t e be sche rme n

• Breng je conditioner tijdens het douchen aan en gebruik een grove kam om het door 

je haar te kammen. Dat voorkomt dat je straks een borstel door grote klitten heen 

moet trekken.

• Stel je haar zo min mogelijk bloot aan hitte. Breng voordat je een haardroger of 

steiltang gebruikt een serum aan om de haren te beschermen. Dit sluit de haarzakjes 

en zorgt voor een beschermend laagje tussen het haar en de hitte. Probeer nooit om 

nat haar te krullen of steil te maken: de hitte verdampt het water (en verwijdert 

tegelijkertijd alle natuurlijke oliën). Op lange termijn kan dit heel schadelijk zijn.

• Bind je haar niet samen in een veel te strakke paardenstaart. Hiermee kun je 

namelijk haren uittrekken en zelfs schade toebrengen aan de wortels. Er is een reden 

voor dat een strakke staart na een tijdje pijn gaat doen!

• Ga niet slapen met je haren in een elastiekje. Wil je het toch samenbinden, maak 

dan een vlecht en doe onderaan… een scrunchie. (Zijn ze toch nog nuttig in de 

privacy van je eigen huis.)



Dit kan elke dag
Op een dag, nog niet zo heel lang 
geleden, hield mijn gewaardeerde 
haargoeroe Kristin Ess een spiegel 
voor me op zodat ik de achterkant 
van mijn haar kon bekijken. Of be-
ter gezegd: zodat ik de breuklijn 
kon zien op de hoogte waar ik al-
tijd even snel een elastiekje om 
mijn paardenstaart trok als ik ging 
sporten. Ruwe, stroeve elastiekjes 
kunnen echt een ramp zijn voor je 
haar en veroorzaken een halo van 
pluis. Sindsdien gebruik ik alleen 
nog superzachte, elastische bandjes 
zonder metalen sluiting. 

om groe i  t e v e rsnel l e n

• Eet goed. Je haarzakjes hebben een goede mix 

van proteïne en vitaminen nodig (vitamine A, 

C, E, B3, B6 en B12 zijn allemaal noodzake-

lijk) om te zorgen voor een gezonde groei. Let 

er ook op dat je voldoende ijzer binnenkrijgt; 

dat zit in tofoe, linzen, bonen, spinazie en 

mager vlees.

• Masseer je hoofdhuid met je vingertoppen bij 

het opbrengen van shampoo en het uitspoelen 

met water. Dit bevordert de plaatselijke bloed-

doorstroming en dat zou theoretisch gezien de 

groei bespoedigen.

• Vermijd stress, want die kan haaruitval 

veroorzaken. Zie hoofdstuk 4 voor meer 

informatie over stress en de gevolgen ervan.

• Zo af en toe neem ik een multivitamine tablet 

voor zwangere vrouwen. Het is niet weten-

schappelijk aangetoond dat je haar er sneller 

door groeit, maar bij mij werkt het wel (en je 

kunt je nieuwe vriendje lekker laten schrikken 

met zo’n doosje tabletten).
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VIND JOUW BESTE K APSEL

Allemaal hebben we wel eens het spontane idee gehad om ons kapsel drastisch te veranderen (de 

zogenaamde break-over: een make-over vlak na een break-up, of een ander drastisch moment). 

Helaas wordt zo’n actie meestal gevolgd door spijt, en een heleboel bad hair days vol staartjes en 

speldjes. Dus wat ik nu doe als ik een heel ander kapsel overweeg: ik probeer eerst een pruik uit 

met het model en de kleur die ik van plan ben. In de meeste gevallen heeft dat gezorgd dat ik 

mijn beslissing heroverwoog (ja, ook die pony!). Ook de moderne technologie kan je helpen om 

wat realistischer verwachtingen te krijgen van een nieuw kapsel: er bestaan computerprogram-

ma’s waarmee je verschillende stijlen kunt uitproberen op een foto van jezelf. (Jazeker, daar zijn 

ook apps voor!) Maar hoewel zulke dingen je kunnen helpen bij het nemen van een beslissing, 

kan geen computer, app of pruik natuurlijk precies voorspellen hoe jouw haarkleur en haar-

structuur op een bepaald kapsel zullen reageren. Hoe een bepaald model je in theorie zal staan, 

is vrij gemakkelijk te zien (door op zo’n site of in een app een eigen foto te uploaden), maar het 

blijft onmogelijk te voorspellen hoe het werkelijke eindresultaat zal zijn, of wat er gebeurt als je 

het kapsel zelf in model moet zien te krijgen en te houden.

Het overkomt ons allemaal wel eens: we willen een kapsel waarvan we zeker weten dat het 

ons goed zal staan, maar eigenlijk heeft ons haar daarvoor niet de juiste structuur. In dat geval 

kost het je elke ochtend heel wat tijd en handigheid om je kapsel in model te krijgen, wat een 

behoorlijke ‘last’ kan zijn. Het is altijd een goed idee om een foto van een kapsel dat jou aan-

spreekt mee te nemen naar de kapsalon, maar wees eerlijk tegen de kapper en laat weten hoe 

handig je met je haar bent en hoeveel tijd je eraan wilt besteden. Sta ervoor open als de kapper 

je wil helpen om een oplossing te vinden die beter past bij jouw vaardigheden en agenda!

Om jou te helpen je beste kapsel te vinden, volgen hier wat eenvoudige richtlijnen voor 

diverse gezichtsvormen en haarstructuren. Bedenk dat deze gebaseerd zijn op algemeen heer-

sende opvattingen en basisprincipes (en een lang gesprek met de briljante Kristin Ess). Ieder-

een is verschillend, dus luister naar wat je kapper te vertellen heeft over wat bij jouw unieke 

gezicht past.
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jou W ge z ich t is…

VIERKANT

Je voorhoofd en je kaaklijn zijn ongeveer even 

breed.

Maak je brede kaken wat zachter door wat 

meer lengte en golvend haar. Kies liever niet 

voor een pony, want dat brengt juist de aan-

dacht naar je kaken. Gebruik je haar niet als een 

gordijntje, maar houd je gezicht ‘open’. Draag je 

haar naar één kant, dat verzacht de hoeken. Wil 

je korter haar, probeer dan een losse boblijn, die 

de lijnen van je gezicht onderbreekt.

OVAAL

Je voorhoofd en kaak zijn ongeveer even breed 

en je gezicht is lang.

Prijs jezelf dan gelukkig, want bij een ovaal 

gezicht staat zo ongeveer elk kapsel goed. (Mijn 

gezicht is ovaal, maar toch heb ik ook wel wat 

minder geslaagde kapsels gehad, vooral van het 

type ‘zelfgeknipte pony’.) De beste truc voor het 

vinden van de juiste coupe is je te richten op je 

voorhoofd. Als dat kort is, zoals dat van mij, is 

een pony niets voor jou. Heb je echter een 

langer voorhoofd, dan is een pony juist een 

geweldige manier om te voorkomen dat je met 

een lang gezicht rondloopt.
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ROND

Je hebt ronde, volle wangen die breder 

zijn dan je kaaklijn en je voorhoofd.

Omdat je gezicht al voldoende 

breedte heeft, kun je je haar het beste 

zo lang mogelijk dragen om het wat 

smaller te doen lijken. (Laagjes geven 

onnodig horizontaal volume, dus ver-

mijd te rigoureuze opties.) Je kunt wel 

een beetje volume toevoegen op de 

bovenkant van je hoofd (stijl het niet 

zo dat het tegen je hoofdhuid geplakt 

zit, maar geef het wat hoogte). Daar-

mee wordt de blik omhoog getrok-

ken. 

HARTVORMIG

Je hebt een breed voorhoofd, brede 

jukbeen deren en een smalle kaak.

Dan kies je bij voorkeur voor een 

zachte, schuin geknipte pony zoals 

Reese Witherspoon heeft. Maak de 

pony niet te bot en te recht, anders 

wordt je kin zo puntig. Draag je haar 

halflang met een mooie, rommelige 

pony. (Als het te lang wordt, lijkt je 

kin langer.)
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LANG EN SMAL

Je gezicht is smal en lang van je slapen 

tot je kin.

Als tegenhanger van de lengte, kies je 

voor een boblijn, of iets langer als je 

krullen hebt. Daarmee kun je door wat 

laagjes een mooie vorm en volume creë-

ren. (De kortste laag moet tot net onder 

je kin komen.) Een pony kan ook een 

goed idee zijn, om je gezicht wat minder 

lang te laten lijken.

je h a a r is…

TYPE (STEIL/GOLVEND OF KRULLEN/KROES): De natuurlijke staat van je 

haar vóór behandeling of styling.

STRUCTUUR (DIK OF STEVIG/FIJN): De dikte van elke haar op zich. Dik haar 

is over het algemeen minder glanzend en moeilijker te verven. Fijn haar kan te kwetsbaar zijn 

om te verven.

DICHTHEID (DIK/DUN): Het aantal haren dat je op je hoofd hebt. Hoe langer het 

duurt voordat je haar droog is na het wassen, hoe meer haar je hebt.

STEIL + FIJN + DUN: Laat lagen aanbrengen voor meer gewicht en volume. Als je het 

met je kapper wilt bespreken: de technische term is ‘convexe’ of bolle/gelijke laagjes. 



Nut tige les
Een paar jaar geleden, voordat ik op 
het idee kwam om een nieuw kapsel 
eerst als pruik uit te proberen, kreeg 
ik een botte boblijn aangemeten. 
Helaas: in plaats van er chic uit te 
zien, zoals de bedoeling was, leek ik 
op een voetbalmoeder. Ik wist zeker 
dat het model zou passen bij mijn 
haarstructuur, die redelijk dik en 
steil is. Dat had ik dus mis. Na een 
dag of twee doorzetten met dit bob-
kopje maakte ik zo snel mogelijk 
een afspraak voor het aanbrengen 
van haarextensions. Nu, vier jaar 
later is het nog steeds niet terug op 
de oude lengte.

STEIL + FIJN + DIK: Kijk nog eens naar je gezichts-

vorm, want jouw haar is waarschijnlijk gewillig en wat het 

beste bij jouw vorm past, kan jouw haartype wel aan. Laag-

jes staan meestal geweldig, vooral als je bovenop meer 

volume wilt.

STEIL + STEVIG + DUN: Bolle lagen (oftewel 

gelijke, convexe lagen) zijn het beste. Een ronde borstel 

kan helpen om de structuur onder controle te krijgen, 

maar je kunt nog wel wat gewicht en volume gebruiken.

STEIL + STEVIG + DIK: Dit zie je meestal bij vrou-

wen met grijs haar. Houd het haar rond je gezicht kort, om 

de gevreesde pluizige driehoek te voorkomen.

GOLVEND/KRULLEND + FIJN + DUN: Je 

hebt weliswaar krullen, maar bij deze combinatie kun je 

nog wel wat volume gebruiken. (Je wilt niet dat je krullen 

plat tegen je hoofd gedrukt zitten.) Vraag om bolle lagen.

GOLVEND/KRULLEND + FIJN + DIK: Je hebt 

misschien wel fijn, maar ook veel haar, dus tem het door 

lagen te laten knippen die het wat uitdunnen en ter voor-

koming van de ‘driehoek’.

GOLVEND/KRULLEND + STEVIG + DUN: 

Föhn je meestal je krullen graag los, zorg dan voor wat beweeg-

lijke lagen. Maar heb je graag veel krullen, kies dan voor lange 

lagen rond je gezicht, zodat het geen dikke bos wordt.



GOLVEND/KRULLEND + STEVIG + DIK: Laagjes, laag-

jes! Bij dit haartype is uitdunnen echt belangrijk. Neem wat van het 

volume weg, maar behoud de lengte.

STEVIGE KRULLEN/KROES + STEVIG: Dit is een heel 

specifiek haartype waarvoor je bepaalde technieken onder de knie moet 

hebben, dus zorg dat degene die jouw haar knipt, weet wat hij/zij doet. 

Over het algemeen wordt dit haar droog geknipt, want als het nat 

geknipt wordt, eindig je na het drogen met een compleet ander 

(gekrompen) kapsel. Draag je het kort, zorg dan met lagen voor 

volume. Als het langer is, kunnen lagen het kapsel minder 

zwaar en wijd maken.

STEVIGE KRULLEN/KROES + FIJN: Volg 

de aanwijzingen hierboven, maar doe het rustig aan! 

Fijn, stevig krullend haar moet voorzichtig geknipt 

worden, omdat je elke verandering duidelijk ziet.

LEZERSVRA AG: HOEVEEL HA ARUIT VAL IS 
NORMA AL?

De pluk haar die jouw doucheputje verstopt, is waarschijnlijk geen reden voor paniek. 

We verliezen zo’n honderd haren per dag, maar als je bedenkt dat we zo’n honderdduizend 

haren op ons hoofd hebben, valt dat niet eens op. Weet je zeker dat jij meer haren verliest, 

bespreek het dan met een dokter (begin bij je huisarts en ga daarna eventueel naar een huid-

arts). Overmatige haaruitval kan veroorzaakt worden door stress, ijzertekort (dit komt veel 

voor bij meisjes met een zware menstruatie), zwangerschap en leeftijd. Eigenlijk alles waar-

door je hormoonhuishouding verstoord kan raken, kan zorgen dat je haar in de telegone 

fase ofwel rustfase komt, voordat het uitvalt.
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ALGEMENE RICHTLIJNEN  
VOOR HET VERVEN VAN JE HA AR

Kleur je je haar donkerder, dan zul je merken dat veel merken hun haarkleurproducten vol 

conditioners stoppen; het laagje kleur zorgt ervoor dat je haar zacht en weelderig aanvoelt. 

Maak je het echter lichter, dan kun je tegen wat zaken aanlopen. Je zult extra zorg aan je haar 

moeten besteden, omdat je je onvermijdelijk op gevaarlijker terrein begeeft. Ook ik ben wel 

eens veel-te-blond geweest, en erger nog: ik was veel-te-snel veel-te-blond. Weersta de verlei-

ding om per kleurbeurt meer dan één of twee tinten lichter te gaan. Doe je dat wel, dan is de 

kans groot dat je haar er straks niet goed uitziet, plus dat je er constant mee bezig bent (en veel 

geld moet uitgeven) om het in orde te houden. En dan is er ook nog de onherstelbare schade.

Net als bij het kiezen van een model is het vrijwel onmogelijk om exact te voorspellen hoe 

een kleur er op jouw hoofd zal uitzien. Dus hoe verleidelijk het gangpad vol mooie doosjes 

haarverf en kleurshampoos ook is: laat het alsjeblieft professioneel doen als je wilt bleken of 

een drastische verandering wilt doorvoeren. Het kan maanden duren voordat je de schade van 

een slechte doe-het-zelfverfbeurt hebt hersteld; in het ergste geval moet je zelfs wachten tot het 

is uitgegroeid. Verzamel plaatjes van je favoriete kleur en laat ze aan je 

kapper zien voordat je in de stoel plaatsneemt. En nogmaals: ga naar 

een pruikenwinkel en probeer een paar kleuren uit om te zien hoe 

ze staan bij jouw huidskleur. Luister naar de adviezen van je 

kapper, zodat je haarkleur uiteindelijk niet te veel op je huids-

kleur lijkt; daardoor kun je er eentonig uitzien.
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ALLES OVER DE PONY

Of je er al eens een hebt gehad of niet, je weet waarschijnlijk al wel dat er allerlei soorten 

pony’s bestaan. Als je je haarstijl echt wilt veranderen, maar niets aan de lengte wilt doen (niet 

afknippen en geen extensions), dan kan een pony een goed idee zijn. Je hoeft niet meteen 

voor een dramatische, botte pony te kiezen. Je kunt het altijd nog korter laten knippen, dus 

begin eens met een wat langere uitvoering en kijk hoe dat bevalt.

l a n ge, schuine p on y

Deze past bij vrijwel elk haartype en is heel veel-

zijdig. Je kunt hem steil maken of een beetje gol-

vend, zodat hij bij je krullen past. Zo’n pony is 

ook zo weer bijgegroeid, dus dat maakt de beslis-

sing of je wel toe bent aan een serieuze, strakke 

pony wat makkelijker. Een lange, schuine pony 

past ook goed bij je als je natuurlijke krullen 

hebt die je aan de lucht laat drogen, want dan 

kun je alleen je pony föhnen, opzij vegen en 

laten overgaan in de rest van je haar.

bot t e p on y tot je  
W e nk br au W e n

Dit is een goede optie als je een lang, smal 

gezicht hebt, omdat je gezicht er wat ronder 

door lijkt. Deze pony past ook goed bij dik, steil 

haar en als je een jaren ’60-look wilt. Als je je 

mooie ogen wilt benadrukken, zorgt deze pony 

dat ze geweldig opvallen!



Hoe knip je je eigen 
pony

Het is misschien een gedoe om 
steeds terug te gaan naar de kapsa-
lon om je pony te laten bijwerken, 
maar vaak is het gratis, dus dit is 
toch de beste optie. Kun je echt 
niets meer zien en is de nood hoog, 
ga dan voorzichtig te werk.

Was en droog je haar, en maak 
je pony steil zodat je een mooie, 
rechte lijn hebt. Houd dan kleine 
plukjes haar tussen twee vingers en 
gebruik een wenkbrauwschaartje 
(dat is lekker klein) dat je parallel 
aan het haar houdt. Je knipt een 
beetje schuin, dus niet haaks op het 
haar, met kleine, korte knipjes. Zet 
wanneer je er een paar millimeter 
af hebt gehaald een stap naar ach-
teren en kijk goed in de spiegel 
voordat je er nog meer afknipt. 

pie k e rige p on y

Vermijd het gevaar dat je pony te dun wordt, anders lijkt 

het zo jaren ’80, maar vraag je kapper ook eens om een 

pony die normaal gesproken ‘strak’ is, wat rommeliger te 

knippen. Zo worden de uiteinden wat piekeriger en 

minder precies. Dit staat goed bij haar dat vrij stevig is en 

als je geen al te strakke pony wilt.



H O O F D S T U K  V I E R
Stress
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T
oen ik nog op de middelbare school zat, had ik vlak voor belangrijke gebeurtenis-

sen, zoals klassenfeesten of het eindexamenbal, standaard een of andere vorm van 

uitslag. Ik dacht altijd dat mijn lijf een gemene grap met me uithaalde. Het was 

duidelijk dat mijn lichaam, en niet mijn geest, hier de baas was. Maar naarmate ik meer 

leerde over de effecten van stress op zo ongeveer elk onderdeel van je bestaan, besefte ik dat 

het niet waar was. Er bestaat een reden voor het cliché van de puist-vlak-voor-een-date, en die 

zal je achtervolgen op de belangrijkste dagen van je leven, van schoolfeesten en bruiloften tot 

sollicitaties: stress maakt overal een puinhoop van. Stress kan je huid, je haar en je nagels laten 

opspelen. Je kunt er zelfs door aankomen. 

Tijdens de opnames van The Hills moest ik ook de rest van mijn carrière onder controle 

zien te houden en dat was compleet overweldigend: slaapgebrek, geen privacy (hoe verras-

send!) en net als elke begin twintiger angst over mijn toekomst. Op alle terreinen wilde ik 

slagen: de show, mijn modecarrière, mijn privéleven. Ik had er mijn handen vol aan.

Uiteindelijk ging ik naar de dokter, die me waarschuwde dat stress niet alleen je lichaam 

vergiftigt, maar zelfs een vorm van verslaving kan worden. Traditionele ‘verslaafden’ mogen dan 

kiezen voor harddrugs om aan stress te ontsnappen, inmiddels zijn er ook veel mensen die niet 

weten hoe ze zonder onrust en opwinding kunnen leven. Voor type-A-persoonlijkheden kan de 

hartslag versnellende factor de motivatie zijn die hen, in een ongezond tempo, door het leven 

jaagt. Als je je gestrest voelt, denkt je lichaam dat er gevaar dreigt en het reageert daarop door 

meer adrenaline en cortisol aan te maken (de bekende vecht- of vluchtreactie uit onze prehisto-

rische tijd). Dat is geweldig als je inderdaad in gevaar bent en moet vluchten, maar het is ver-
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schrikkelijk voor je als het geregeld gebeurt. Als deze hormonen constant worden aangemaakt, 

maken ze overal een bende van: je immuunsysteem lijdt eronder, huidproblemen nemen toe (de 

cortisol zorgt voor meer talgproductie, waardoor je poriën verstopt raken), je kunt vergeetachtig 

worden of depressief… Bij mij zorgde het vooral voor fysieke schade: mijn huid zag er dof en 

vlekkerig uit, het kostte me moeite om op gewicht te blijven en ik kreeg zelfs haaruitval. (Binnen 

één jaar verloor mijn haar veel volume, zowel door de haaruitval als door slappe lokken. Geluk-

kig had ik altijd dik haar en kon ik het verlies opvangen door extensions en styling.) Toch was 

het alarmerend, en aangezien ik in een business werk waar je uiterlijk constant wordt bestu-

deerd, wist ik dat ik er hoognodig iets aan moest doen.

Ik nam het advies van mijn dokter dus zeer serieus en vond manieren om te ontspannen 

en te ontgiften, maar ook voerde ik belangrijke veranderingen door in mijn manier van leven. 

Ik besloot meer te leren over wat ik in mijn lichaam stopte en wat voor effect dat dan had. 

Mijn cafeïne-inname schroefde ik terug (mijn zenuwen hadden overduidelijk geen behoefte 

aan extra stimulans); ik dronk minder alcohol (dat kan je slaap verstoren en mijn nachtrust 

had ik juist hard nodig); ik begon gezonder te eten en ik ging vaker sporten (maar niet over-

dreven fanatiek). Soms is een uurtje sporten na je werk de perfecte manier om te ontstressen. 

(Wie heeft er nog therapie nodig als je ook kunt kickboksen?!) Na enige tijd en goed doorzet-

ten kreeg ik mijn stresslevels eindelijk terug op een heel laag pitje. Al snel zag ik er beter uit 

en voelde ik me ook beter: gezonder, gelukkiger, stralend.

Sindsdien heb ik hard gewerkt om de juiste balans in mijn leven te vinden. Voor mijn 

werk is het heel belangrijk dat ik er gezond en gelukkig uitzie, en ik kan er niet zo uitzien als 

ik me niet zo voel. Nu heb ik een combinatie gevonden van goede gewoonten, in staat zijn 

om te beoordelen of ik (gemakkelijk) iets aan een situatie kan veranderen of dat ik me er beter 

niet druk om kan maken, en verwentips en trucjes die me helpen om direct te kalmeren en te 

ontspannen. Ik hoop dat dit hoofdstuk jou ook op ideeën brengt voor het vinden van een 

betere balans!
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SLA APGEBREK

Is het niet ironisch dat je ouders je waarschijnlijk als peuter aan je ledikantje moesten vastbin-

den om je een dutje te laten doen? Wat ik er nu niet voor over zou hebben om elke dag een 

middagslaapje van een paar uur te mogen houden. (In Italië en Spanje hebben ze het begre-

pen met hun siësta’s… vooral als je weet dat het geheel volgens ons biologische ritme is om ’s 

middags een dipje te hebben en een slaperig, suf gevoel te krijgen.) Ik heb me – veel te vroeg 

in mijn leven al – moeten verzoenen met het feit dat ik zelden negen uur per nacht zou 

slapen, tenzij ik vakantie had. Tijdens mijn studie moest ik om zeven uur de deur uit en zat 

ik tot in de vroege uurtjes met mijn vriendinnen aan de telefoon, of ik haalde zo nu en dan 

een hele nacht door als ik voor een belangrijk examen moest leren. Eenmaal in Los Angeles 

waren het late feestjes voor mijn werk, vroege fotoshoots, deadlines, reizen en alle andere 

dingen in de paar uur die er nog overbleven op een dag. En er wordt van me verwacht dat ik 

altijd klaar ben voor een fotomomentje, ongeacht de duidelijk zichtbare sporen van slaapge-

brek onder mijn ogen! Gelukkig bestaat er concealer… en Photoshop.

Omdat ik over het algemeen tot een uur of zes, zeven slaap per nacht kom (de NSF, de 

Amerikaanse Nationale Stichting voor Slaap, raadt acht tot tien uur slaap per nacht aan voor 

tieners, en voor volwassenen zeven tot negen uur) is het echt belangrijk dat het kwaliteitsslaap 

is. En dat het ingepland staat: ik heb het grote geluk dat ik vrij flexibel ben, aangezien ik het 

beste werk in de avonduren, wanneer er minder e-mail binnenkomt en mijn telefoon niet 

steeds rinkelt. Dan krijg ik het meeste van mijn werk gedaan, of het nu research is voor mijn 

website, schrijven, of ontwerpen maken voor een van mijn kledinglijnen. Ik hou van de rust. 

Daarom heb ik mezelf aangeleerd om vergaderingen en afspraken het liefst niet vroeg op de 

ochtend in te plannen. (Mijn ‘nog vijf minuutjes’ zestienjarige-ik zou zo trots op me zijn.) 

Iedereen heeft verschillende slaappatronen. Het belangrijkste is dat je genoeg slaap krijgt.



Dit kan elke dag
Als ik gespannen of gestrest ben, 
probeer ik mijn opwindingsniveau 
omlaag te krijgen door me te richten 
op mijn ademhaling. Het kost je 
maar een paar minuten en het kan 
enorm kalmerend werken. Je hoeft 
alleen maar je mond dicht te doen 
(adem dus door je neus) en diep 
adem te halen, tot je middenrif zo 
ver mogelijk is uitgezet. Houd dit 
een paar tellen vast en adem dan 
langzaam uit. Herhaal. Ik doe dit 
vaak, in het verkeer als ik haast heb, 
wanneer ik thuis wat rondhang en 
tijdens vliegreizen. Het is effectief 
en niemand hoeft te weten wat je 
aan het doen bent.

tip s voor e e n schoonheids sl a a pje

Wanneer het tijd is om je klaar te maken voor de nacht, is 

een overactief brein het lastigst om onder controle te krij-

gen. Als ik onrustig of gestrest ben, of er zijn bijvoorbeeld 

een miljoen andere dingen die ik zou moeten doen in 

plaats van slapen, dan kan het me wel een uur kosten om 

in slaap te vallen. Daarom heb ik een aantal handige truc-

jes aangeleerd om te zorgen dat bedtijd ook echt tijd is om 

te slapen.

• Ik heb de tv uit mijn slaapkamer verbannen. Het 

is gewoon te verleidelijk om hem aan te zetten, 

vooral wanneer mijn hoofd nog niet klaar lijkt te 

zijn om de nacht in te gaan.

• Mijn slaapkamer heeft verduisteringsgordijnen, 

die ’s morgens elk lichtstraaltje tegenhouden. Met 

stevig pakpapier en een rol plakband creëer je het-

zelfde effect.

• Tel je zegeningen. Het lijkt op het eeuwen oude 

schaapjes tellen: sommige nachten denk ik bij het 

wegdoezelen aan alles waar ik dankbaar voor ben.

• Mijn moeder raadde me aan om ervoor te zorgen 

dat er altijd een saai boek op mijn nachtkastje ligt. 

Denk maar aan de keren dat je de avond voor een 

examen (bijna) in slaap viel boven je scheikunde-

boek. Dat idee dus.



• Als dit allemaal niet werkt, neem ik een melatoninepil. Melatonine is een hormoon 

dat ons lichaam produceert om ons te helpen bij het slapen. De pillen zijn natuurlijk 

en veilig, maar bespreek dit altijd eerst met je huisarts, zodat je weet of dit iets voor 

jou is, vooral als je nog geen zestien bent.
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TIJD VOOR JEZELF EN ONTSTRESSEN

In de loop der jaren ben ik me steeds beter gaan voelen over ‘tijd voor jezelf ’ en het feit dat ik 

daar aardig wat van nodig heb. Inmiddels woon ik alleen, voor het eerst van mijn leven, en 

eigenlijk vind ik dat wel fijn. Eerder had ik altijd huisgenoten, wat ook wel zo z’n voordelen 

heeft, maar nu ik alleen woon met mijn hond Chloe ontdek ik hier de voordelen van. Het is 

gezond om stil te zijn en te leren hoe je jezelf vermaakt, en om het gevoel te hebben dat je op 

je gemak over dingen na kunt denken. (En je kunt op elk moment in je ondergoed rondlo-

pen.) Bovendien moet ik nu echt afspreken om mijn vrienden te zien, dus de tijd die we 

samen hebben is veel waardevoller en intenser. (Het is grappig dat je met iemand in één huis 

kunt wonen zonder diegene echt te ‘zien’.)
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Als je met je gezin in een huis woont, of je woont in een studentenhuis, dan kan het lijken 

of er geen centimeter ruimte te vinden is: overal zijn anderen aanwezig, en zo niet, dan hoor 

je hun geluiden, je ruikt hun geuren, of hun vrienden hangen rond. En als je in de stad 

woont, kun je ook niet even naar buiten vluchten voor wat rust en ruimte zonder anderen om 

je heen! Daarom heb ik wat survivaltechnieken geleerd om mezelf de ruimte toe te eigenen 

waarin ik even alleen kan zijn en kan ontstressen, zelfs als ik vrijwel de hele tijd in gezelschap 

van anderen ben.

• Ik zorg dat ik een koptelefoon bij me heb. Als ik de hele dag bezig ben met een 

fotoshoot, heb ik soms behoefte om een hoekje op te zoeken, wat muziek op te 

zetten, mijn ogen te sluiten en een paar minuten te doen alsof ik ergens op een 

strand zit. Het klinkt achteraf een beetje vreemd, maar toen ik in San Francisco 

woonde, deed ik soms mijn oordopjes in (soms zelfs zonder muziek) als ik op 

straat liep, of door de gangen van de school. Zo’n minivakantie is meestal al 

genoeg om mezelf op te laden – en als ik duidelijk maak dat ik even behoefte heb 

aan een time-out, vindt niemand het beledigend of raar.

• Ik ga graag met Chloe wandelen. We zijn dan niet haastig op weg ergens naartoe; we 

lopen gewoon maar wat rond. Als het even kan, maak ik een lange wande ling met 

haar in de natuur. Natuur is echt de beste remedie.

• Ik plan rust in. Het klinkt maf, maar als je echt tijd vrijmaakt om lui te zijn, voel 

je je er veel minder schuldig over. En wees eerlijk: iedereen heeft zo nu en dan een 

dagje nodig, of op z’n minst een middag, waarop je helemaal niets hoeft.

• Kies een hobby die je in je eentje doet. Ik houd van tekenen, schrijven en foto-

graferen. Het is heel prettig om jezelf bezig te houden met een project zonder 

deadline.



Nut tige les
Als je gestrest bent, is het vaak zinvol 
om dingen even van een andere kant 
te bekijken. Het duurde lang voordat 
ik leerde om een stapje terug te doen 
en naar het geheel te kijken, maar 
toen ik dat eenmaal kon, veranderde 
het de manier waarop ik de dingen 
zag. In de afgelopen paar jaar heb ik 
de kans gekregen om de hele wereld 
over te reizen, wat echt een eyeopener 
was. Het lijkt ineens niet meer zo’n 
ramp dat je die nieuwe Miu Miu-
plateausandalen niet kunt betalen, 
als je bedenkt dat sommige mensen 
geen enkel paar schoenen hebben. 
Dat je baas irritant tegen je doet, is 
minder erg wanneer je bedenkt dat 
anderen helemaal geen werk kunnen 
vinden. 

Probeer je te richten op de goe-
de dingen, niet op de problemen in 
je leven. Als ik een zware dag, week 
of zelfs maand heb, helpt het altijd 
om te denken aan alles waar ik 
dankbaar voor ben. Denk aan de 
mensen van wie je houdt en de din-
gen in je leven die je gelukkig ma-
ken. Probeer iets terug te doen. Het 
hoeft geen enorm gebaar te zijn. Niet 
iedereen kan een groot bedrag done-
ren aan zijn of haar favoriete goede 
doel, maar vrijwel iedereen kan een 
middagje als vrijwilliger werken of 
ongebruikte kleding naar de kring-
loopwinkel brengen.

• Tijdens zakenreizen maak ik ook wel eens 

af spraken met mezelf. Voorheen probeerde ik op 

alle fronten alles uit zo’n reis te halen, maar daar-

mee putte ik mezelf volledig uit. Zo om de maand 

ben ik bijvoorbeeld een dag of vier in New York 

om met mijn team ontwerpers van Kohl’s te over-

leggen. Voorheen plande ik elke avond dinertjes en 

borrels in, omdat ik vrienden heb die ik heel graag 

wil zien als ik in de stad ben. Tel die late avondjes 

op bij werkdagen van tien uur bij Kohl’s en je 

begrijpt waarom ik halverwege het tripje compleet 

opgebrand was. Ik kon me niet meer concentreren 

tijdens de vergaderingen en zat sloom te hangen 

bij mijn vrienden. Nu maak ik plannen op twee 

avonden en de andere twee avonden breng ik door 

met roomservice en een te dure huurfilm van het 

hotel. Ik moest de gulden middenweg zien te vin-

den tussen mijn werk en mijn persoonlijke leven, 

anders zouden beide eronder lijden.

• Ga een halfuurtje rennen of fietsen. Als ik zo nu 

en dan opgefokt, gefrustreerd of gewoon chagri-

jnig ben, is dit de snelste manier om mijn dag weer 

goed te krijgen.

• Lachen, vooral van het soort waarbij de tranen 

over mijn wangen lopen, maakt me blij en wel 

per direct. Dus kijk ik graag naar iets grappigs. 

Chelsea Lately maakt me altijd aan het lachen, of 

anders zoek ik leuke filmpjes op YouTube.
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• Tijdens de ‘luie uurtjes’ waar ik het eerder over had, maak ik graag een ontspan-

nend, vochtinbrengend maskertje, dat ik vervolgens opsmeer (de beste maskertjes 

tintelen) voordat ik een dvd van Sex and the City start.

• Boek een massage. Bij opleidingsinstituten voor massages kun je vaak een goede 

deal krijgen: studenten moeten oefenen en dat doen ze graag voor een lage vergoed-

ing. Hier zijn meestal geen sauna’s bij (of aromatherapie lavendelbaden), maar soms 

kun je beter zonder veel gedoe aan de slag gaan.

• Mijn nagels verzorgen. Ik ben dol op nail art (wacht maar tot je bij hoofdstuk 11 

bent) en er is niets wat je beter kunt doen tijdens het tv-kijken. Het voelt nuttig! Ik 

geef mezelf zo ongeveer om de dag een manicure.





H O O F D S T U K  V I J F
Voeding en fit zijn
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I
n de afgelopen vijf jaar is mijn gewicht niet drastisch veranderd, maar mijn houding 

ten opzichte van mijn lichaam wel. Voorheen dacht ik dat slank zijn het enige 

belangrijke was. Ik stond er geen moment bij stil waar ik mezelf mee voedde, wat ik 

mijn lichaam aandeed en wat voor gevolgen dat had. Inmiddels weet ik dat voeding en fit zijn 

niet alleen maar te maken hebben met afvallen; ze maken deel uit van een stevige basis voor 

een algehele schoonheid. Als je goed bent voor je lichaam, is er een grotere kans dat je wordt 

beloond met een gezonde huid en gezond haar, meer energie en een positievere levenshou-

ding (en dat staat iedereen goed).

Mijn gewicht schommelt van dag tot dag, maar het is me zo’n beetje gelukt om een 

gezond streefgewicht zonder enorme uitschieters aan te houden. Dat ging niet zonder moeite, 

trouwens: een paar jaar geleden begon mijn stofwisseling lastig te doen en moest ik opnieuw 

nadenken over wat ik at en wat wel en wat niet onder ‘sporten’ valt. Toen ik begin twintig 

was, dacht ik dat ik een paar punten pizza kon goedmaken door een kwartiertje te wandelen. 

Rond mijn vijfentwintigste begon het echt belangrijk te worden om het aantal calorieën dat 

ik innam af te wegen tegen de calorieën die ik verbrandde. Inmiddels heb ik door hoe het 

werkt, en ik kan het in drie punten samenvatten:

1. Ik weet wat ik zou moeten eten en wat ik alleen zo nu en dan moet nemen.

2. Het is me gelukt om trainen in mijn dagelijkse schema op te nemen. 

3. Ik heb geleerd dat als ik niets overmatig doe, mijn lichaam het gezondst is.



Zoals je waarschijnlijk al weet als je ook maar één artikel over diëten hebt gelezen, kan 

extreem afvallen problemen met je stofwisseling veroorzaken. En dus kies ik er wel voor om 

voor een covershoot minder koolhydraten te eten en een paar uur meer te sporten, maar 

honger ik mezelf niet uit.

Daarmee wil ik niet beweren dat het makkelijk is om je hoofd koel te houden over de vorm 

van je lichaam, maar net zoals je jezelf niet een paar centimeter groter kunt wensen, kun je niet 

met pure wilskracht een slankere taille of weelderiger heupen regelen. Ik zal eerlijk zijn, er zijn 

ook wel wat dingen die mij storen aan mijn lichaam, maar ik geef toe dat deze zorgen ingebeeld 

kunnen zijn en dat ik een beetje BDD heb (Body Dysmorphic Disorder, een stoornis in de 

lichaamsbeleving). Maar ja, zo gaat dat in Hollywood, waar constant druk op je wordt uitgeoe-

fend om dun te zijn. Ik probeer me hier extra bewust van te zijn en op te letten wat realistisch is 

wat mijn lichaam betreft, wat gezond is en waar ik qua lichaamsbouw niets aan kan veranderen. 

Ik zal nooit de dunste dijen hebben. Dat heb ik geaccepteerd. En ik heb geleerd dat het van 

wezenlijk belang is om mijn lichaam en wat het nodig heeft te respecteren. Het wil schoon, 

gezond eten krijgen, het heeft water nodig en het wil bewegen. Toen ik eenmaal goede gewoon-

ten had aangeleerd, begon mijn lichaam zich erop in te stellen en het zelfs leuk te vinden. Toch 

bezwijk ik nog wel eens; dan eet ik dingen die niet zo goed voor me zijn (maar die geweldig 

smaken!) of ik sla trainingen over om iets met vrienden te doen of een extra uurtje te slapen. 

Niemand is perfect en je moet ook niet het gevoel krijgen dat dat van je verwacht wordt. Het 

beste leven is een leven in balans. Dus geniet van wat goed voor je is en van wat slecht voor je is, 

niets té, alles met mate.
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SPORTEN

Vroeger was ik altijd erg actief en druk aan het sporten. Ik speelde voetbal vanaf de kleuterschool 

tot aan mijn eindexamen. Ook heb ik van jongs af aan getennist, en nog steeds pak ik wel eens 

een baantje (hoewel mijn forehand niet meer is wat hij was). Het is grappig om nu terug te 

denken aan die voetbaltrainingen, en aan hoe kwaad ik naar de trainer keek als we er wat extra 

sprintjes bij kregen na een paar potjes spelen. Tegenwoordig ben ik een half uur te vroeg bij mijn 

bootcamptrainingen om een loopband vooraan te kunnen krijgen, vlak bij de luidruchtige trai-

ner die precies hetzelfde doet als mijn voetbaltrainer van toen… en betaal ik er bovendien voor! 

(Ik wring me zelfs in bochten om er tijd voor vrij te maken.) Soms valt het niet mee om elke dag 

een uurtje voor lichaamsbeweging vrij te maken. Allemaal maken we ons er schuldig aan: we 

laten ons werk, huiswerk, relaties en andere verantwoordelijkheden voorgaan op onze fysieke 

gezondheid, maar fit blijven is een belangrijke verantwoordelijkheid naar jezelf. Jouw gezondheid 

beïnvloedt alles, van je energie tot je hersenactiviteit, van je humeur tot je huid. Sport opnemen 

in je dagelijkse bestaan zal altijd de moeite waard blijken; probeer minstens vier dagen per week 

een half uur te bewegen. Plan dit half uur in, net zoals je dat bij andere activiteiten doet. Het is 

niet alleen je lichaam dat positief reageert op matige lichaamsbeweging; het zal je geest ook goed-

doen. Probeer eens een lesje kickboksen aan het einde van een lange, drukke werkdag en geef toe: 

je voelt je meteen stukken beter.

Het kan een uitdaging zijn om een trainingsschema te vinden dat goed bij jouw dagelijkse 

bezigheden past (en je eraan te houden). Hier zijn wat tips die mij de deur uit krijgen of 

waardoor ik op z’n minst in beweging kom:

• Als je geen fan bent van intensieve sporten (zoals hardlopen of spinnen), overweeg 

dan om een stappenteller aan te schaffen, zodat je weet hoeveel stappen je dagelijks 

zet. Stel jezelf een haalbaar doel en loop jezelf er elke dag naartoe.

• Ik ben een groot fan van sporten in groepen. Het lukt me altijd het best om me aan een 

sportief voornemen te houden als ik met een vriendin heb afgesproken in de sportschool 



Dit kan elke dag
Je hoeft geen vijftien kilometer te 
lopen en te leven op beauty power-
voedsel om het gevoel te hebben 
dat je goed voor jezelf zorgt. Vind 
de balans: probeer de hele dag re-
delijk gezond te eten of ga echt 
goed sporten. En onthoud: het is 
nooit te laat om het alsnog anders 
te gaan doen als je je de hele och-
tend vol dieetrampen hebt gepropt. 
(We hebben allemaal wel eens een 
probleem met de snoepwinkel.) Ga 
voor het slapen gaan een stevig 
rondje wandelen en dan kun je ge-
rust naar bed.
Zorg ook dat je voldoende water 
drinkt. De berichten over of acht 
glazen water per dag precies ge-
noeg, te veel of te weinig zijn, zul-
len elkaar blijven tegenspreken, 
maar help je spijsverteringssysteem 
een handje door te zorgen voor vol-
doende vloeistoffen. Dat systeem 
lijdt er meestal het eerst onder als je 
een beetje uitgedroogd bent. 

of als ik naar een groeps les ga die in mijn agenda 

staat. (Geef je desnoods op voor lessen waarbij ze 

heel moeilijk doen als je afzegt.)

• Muziek kan een heel goede stimulans zijn, zeker 

tijdens een lang stuk hardlopen. Me verheugen 

op een complete playlist kan juist datgene zijn 

waardoor ik het einde haal. Als ik zin heb om te 

stoppen of langzamer aan te doen, spreek ik soms 

met mezelf af dat ik blijf rennen tot het einde van 

het liedje (en daarna tot het einde van het volgende 

nummer…). Muziek met een stevig, regelmatig 

ritme helpt je om in beweging te blijven.

• Ga naar buiten. Een stevige wandeling van drie 

uur met een vriendin is een geweldige manier om 

bij te praten – en jezelf in het zweet te werken. Dat 

geldt ook voor een dagje in de duinen of een fiet-

stocht langs het strand. Soms is het zo leuk dat je 

nauwelijks merkt hoe hard je aan het werk bent. 

Het andere grote voordeel van buiten sporten, is 

dat je je lichaam uitdaagt om te reageren op de 

hindernissen die je tegenkomt, wat effectiever kan 

zijn dan elke dag op een loopband rennen.

• Bouw een verzameling aerobic-dvd’s op. Miss-

chien voelt het raar om in je woonkamer te 

sporten, maar ik ben er inmiddels dol op om mee 

te doen met een ouderwetse workout video als 

ik mezelf gewoon niet naar de sportschool kan 

krijgen. Ik kies meestal voor de video’s die zich 



richten op stretching en spierkracht opbouwen, en liever niet die met veel springen. 

(Ik weet zeker dat mijn onderburen dit waarderen.) Enkele favorieten: de Tracy 

Anderson-methode en Barry’s Bootcamp.

• Neem de trap. Mijn moeder deed dit altijd en ik vond dat zo grappig, maar het werkt 

wel. Wees alert op elke mogelijkheid die je hebt om een beetje extra in beweging te 

zijn, al is het maar dat je de lange route naar de toiletten kiest of op de verste par-

keerplaats parkeert. Al die kleine wandelingetjes zijn samen veel waard. Als je een 

paar kilometer van school of werk woont, vertrek dan iets eerder en loop ernaartoe 

in plaats van de auto of het openbaar vervoer te nemen (goed voor jou en voor het 

milieu).
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GOED ETEN

Vroeger at ik altijd te veel. Eigenlijk wist ik weinig over voedsel, dus vertrouwde ik op kant-en-

klaarspul en bevroren maaltijden (niet dat alles in het vriesvak slecht is, maar als je vooral 

dingen eet die vers zijn, is dat een goed begin). Maar ik had nooit genoeg energie, voelde me 

niet goed en zag er ook niet zo fantastisch uit. Dus begon ik te lezen over goede voeding, 

leerde meer over voedingsstoffen en stelde mijn huisarts gerichte vragen, zodat ik mezelf 

uiteindelijk weer op de rit kreeg. Als we jong zijn, kunnen we nog wel wat slechte gewoonten 

aan, maar ik heb echt gemerkt dat naarmate ik ouder word, ik beter moet opletten wat ik eet. 

Elke avond een toetje? Geen goed plan meer.

Om regelmatig gezond te kunnen eten is wel wat voorbereiding nodig. Ook kan het best lastig 

zijn, tenzij je midden op een boerenmarkt of naast een biologische winkel woont, of een enorme 

moestuin achter je huis hebt. De keuze voor je voeding is een van de weinige dingen in je leven 

waar je controle over kunt hebben, en gezond eten kan al snel een obsessie worden. Hoewel ik 

absoluut denk dat het verstandig is om bewust te eten, is de kans wel groot dat het misgaat als je 

probeert echt de hele tijd 100% gezond bezig te zijn. Ik mik op 75% supergezond, 20% redelijk 

en 5% decadent, en het lijkt me dat ik met zo’n verdeling een aardig eind op weg ben.

Dieetrages probeer ik te negeren. Als het voor je gezondheid belangrijk is dat je gewicht verliest, 

kies dan een aanpak die eigenlijk een levensstijl is, een die je helemaal en met plezier kunt volhou-

den. Je moet het geduld vinden om langzaam maar zeker je tailleomvang te laten slinken. Haast je 

niet om in een recordtijd zo veel mogelijk af te vallen, anders kom je net zo snel weer aan.

In de afgelopen jaren ben ik echt geïnteresseerd geraakt in verschillende soorten voedsel en 

wat voor effect ze op me hebben als ik ze eet. Iedereen lijkt een mening te hebben over welke 

voedselgroepen onontbeerlijk zijn en of dingen als gluten je komen vermoorden in je slaap… 

Vaak zijn die zo extreem dat je je na het lezen van een artikel of het zien van een documentaire 

afvraagt of er nog wel íéts veilig is om te eten. Hoewel ik me nu wel richt op minder voedselgroe-

pen (ik houd me grotendeels aan een dieet dat bestaat uit plantaardige voeding, vis en schaal- en 

schelpdieren), probeer ik mezelf niet gek te maken door paranoïde te worden over voedsel.



Nut tige les
Jaren geleden kreeg ik mijn eerste 
cover voor Shape. Drie maanden 
lang had ik me erop voorbereid. 
(Dat zou jij ook doen als je werd 
gefotografeerd in niets meer dan 
een stringbikini!) Ik sportte meer 
en at beter dan ik mijn hele leven 
gedaan had. Maandenlang raakte 
ik geen koolhydraat aan en nam ik 
geen slok alcohol. En het werkte. Ik 
voelde me vol zelfvertrouwen bij de 
shoot en was na afloop klaar voor 
een feestje. En ik wist precies hoe 
ik dat ging doen: eten. Met een 
vriendin ging ik rechtstreeks naar 
BJ’s Pizza en bestelde daar een op 
maat gemaakte pizza… en patat 
mét… en ijs. Je begrijpt het al: mijn 
lichaam schrok zich rot. Ik kon nog 
net afrekenen voordat ik het res-
taurant uit rende. Net op tijd was 
ik in de badkamer, waar ik vreselijk 
moest overgeven. Drie dagen was 
ik misselijk en vreselijk ziek. Het 
was een les die ik echt maar één 
keer hoefde te leren.

Er is geen universeel perfect dieet: we reageren allemaal 

anders op verschillende ingrediënten, dus de beste manier is 

om nieuwe dingen uit te testen. Probeer wat vaker een 

salade te eten, of minder een paar weken je gebruik van 

geraffineerde suikers en enkelvoudige (snelle) koolhydraten. 

Neem het bewuste besluit om water te drinken in plaats van 

frisdrank (ja, ook de ‘light’ frisdranken). Dit soort verande-

ringen kunnen een enorme invloed hebben op je algehele 

gezondheid. Nu ik gewend ben aan gezonde voeding, heb ik 

ook niet meer zo vaak trek in slechte dingen. Ik kan oprecht 

zin hebben in groente. Ik drink mijn koffie niet meer met 

melk en suiker. (Ik dwong mezelf om het zwart te leren 

drinken, en nu vind ik het zelfs lekkerder.)

Beauty power -voe din g

Ken je de geruchten dat vitamine B je haar sterker en 

langer maakt, dat vitamine E goed is voor gezonde nagels 

en dat vitamine A zorgt dat je huid er jonger en frisser 

uitziet? Wat mijn ervaringen betreft zijn ze allemaal waar. 

Er zijn ontzettend veel power foods die zorgen voor allerlei 

antiverouderings en huidverfrissende resultaten. Deze voe-

dingsmiddelen zijn natuurlijk en de beste manier om vita-

minen in je systeem te krijgen; je kunt wel supplementen 

slikken, maar bepaalde vitaminen zijn giftig als je er te veel 

van binnenkrijgt, dus je kunt je lichaam beter de beno-

digde vitaminen uit je eten laten halen. Op de volgende 

pagina staat een overzicht van vitaminen en voedingsstof-

fen en waar ze toe dienen.
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VOEDINGS
STOF

VITAMINE A

VITAMINE B

VITAMINE C

VITAMINE D

VITAMINE E

WAAR IS HET  
GOED VOOR

Geeft je een stralende, egale huid 
en een gezonde hoofdhuid. Het 
helpt ook voor goede ogen.

Voorkomt dat je huid te vet wordt 
en vermindert uitslag. Geeft bo-
vendien je stofwisseling een op-
pepper en kan de kwaliteit van je 
haar, huid en spiermassa verbete-
ren.

Vermindert zichtbare littekens, 
sneetjes en blauwe plekken; ver-
betert de aanmaak van collageen, 
dat goed is voor je huid; brand-
stof voor je immuunsysteem.

Helpt droge huid voorkomen en 
is belangrijk voor de ontwikke-
ling van gezonde tanden en bot-
ten.

Geeft je een gezonde huid en ver-
mindert littekens, brandwonden, 
ontstekingen en irritaties. Vitami-
ne E is ook een antioxidant, dus 
het helpt bij droge, schilferige 
huid en beschermt de huid tegen 
schadelijke invloeden.

WAAR  
ZIT HET IN

Meloen, grapefruit, abrikozen, worte-
len, broccoli, zoete aardappelen, boe-
renkool, spinazie, pompoen, eieren.

Bananen, kip, tonijn, schaaldieren, 
avocado’s, bonen, noten, eieren, melk, 
volkoren granen.

Citrusfruit, bessen, appels, meloen, ana-
nas, tomaten, spinazie, kool, rode en groe-
ne  paprika’s, broccoli, spruitjes, bloem-
kool.

Je kunt deze ‘vitamine zon’ opslurpen 
door drie keer per week tien tot vijftien 
minuten in de zon door te brengen, 
zonder zonnebrandcrème. Het zit ook 
in verrijkte melk en ander zuivelpro-
ducten, tonijn en zalm.

Fruitsappen, spinazie, asperge, broc-
coli, noten, notenolie.
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VOEDINGS
STOF

VITAMINE K

ANTIOXIDAN-
TEN

FLAVONOÏDEN

OMEGA 3- 
VETZUREN

WAAR IS HET  
GOED VOOR

Helpt donkere kringen on-
der je ogen voorkomen.

Repareren en voorkomen 
huidschade.

Verbeteren de kwaliteit van 
je huid en maken deze stra-
lend. Werken als antioxidan-
ten. 

Dragen bij aan glanzend, 
verzorgd haar.

WAAR  
ZIT HET IN

Boerenkool, spinazie, loof van ra-
pen, snijbiet, peterselie, romein-
sla, kropsla, spruitjes, broccoli, 
bloemkool, kool.

Alle voeding met vitamine A, C 
en E.

Appels, alle citrusvruchten, bes-
sen, thee (witte en groene), pure 
chocolade, selderij, uien, boeren-
kool, peterselie, sojabonen, toma-
ten, aubergine.

Sojabonen, lijnzaad, walnoten, 
spruitjes, boerenkool, spinazie, 
groene salade, zalm, tonijn.



on tgif t e n e n re in ige n

Zo nu en dan doe ik een niet al te heftige detox (vooral vlak na de feestdagen). Soms vermijd 

ik gewoon een paar weken alle suikers, enkelvoudige koolhydraten, cafeïne en alcohol. En 

soms doe ik een drie- of vijfdaags programma waarbij ik alleen sap drink en veganistisch, 

rauw voedsel eet. Zo’n reiniging is een geweldige manier om je spijsverteringssysteem wat rust 

te gunnen en je geest op te laden. Als je op eigen houtje gaat ontgiften, is het belangrijk dat 

je verantwoord te werk gaat, zodat je wel de calorieën en voedingsstoffen binnenkrijgt die je 

nodig hebt. (Je kunt ook een programma volgen via een bedrijf dat al je sappen verzorgt; zorg 

in dat geval dat het een betrouwbaar bedrijf is.) En wees goed voorbereid. Het is belangrijk 

om gezond te eten voordat je met de reiniging begint, en dat geldt ook voor het afronden. 

(Zie de Nuttige les op pagina 73 voor de reden.)
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BEAUT Y ONDERWEG

Wanneer ik op reis ben, wat nogal vaak voorkomt, is het vrijwel onmogelijk om me aan mijn 

dagelijkse routine te houden. Niet zo verrassend: reizen is stressvol, van de opwinding over 

het reizen zelf (vliegvelden, wachten bij de douane, lange vertragingen), tot het tijdsverschil, 

tot het feit dat je niet in de buurt bent van je vrienden en familie en de dingen waarbij je je 

thuisvoelt en waarmee je de dag doorkomt: je favoriete eten, verzorgingsrituelen en het spor-

ten. (Begrijp me niet verkeerd: als ik op vakantie ben in een warm, tropisch oord, heb ik echt 

geen stress.)

Voor je huid blijkt de meest verstorende factor niet de droge lucht in het vliegtuig te 

zijn (ook al droogt je huid daar wel van uit) maar het gebruiken van andere producten dan 

normaal. Je brengt bijvoorbeeld niet je eigen shampoo mee, maar gebruikt die van het 

hotel; die shampoo komt in direct contact met je gezicht. Ik vergat mijn cleanser altijd en 

gebruikte dan gewoon een stuk zeep. Niet zo geweldig voor je huid. Tegenwoordig reis ik 

zó vaak dat ik permanent een ingepakte toilettas in mijn koffer bewaar, met miniverpak-

kingen van alles, van mijn favoriete scrub tot mijn vochtinbrengende crème en conditio-

ner. Als je geen reisverpakkingen van jouw favoriete producten kunt vinden (zoek even, er 

zijn speciale websites voor), leg dan een voorraad aan van handige kleine flesjes en vul ze 

zelf. Een kleine moeite met grote voordelen voor jouw huid, vooral als je vaak vliegt. 

Verder is het handig om bij aankoop van cosmetica bij de make-upafdeling te vragen om 

monstertjes van diezelfde producten. Stukken makkelijker dan in de haast rond te rennen 

op zoek naar die ene crème die per se mee moet (of ver van huis een nieuw product te 

moeten uittesten)!

Wat betreft het volgen van mijn dagelijkse routine qua eten en sporten, probeer ik op reis 

niet al te streng te zijn. Ik weet dat het leven draait om matigheid en dat een paar dagen 

zonder het strikte programma nog niet meteen zorgen voor een maatje meer. Als ik langer 

dan een paar dagen weg ben en ik heb geen kans om naar een sportzaal te gaan, dan doe ik 

een set eenvoudige oefeningen die mijn trainer Jarett Del Bene heeft helpen ontwikkelen. Je 
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kunt ze uitvoeren met wat er in je hotelkamer te vinden is. Ik doe meestal drie of vijf keer 

het volgende setje oefeningen:

• 50 jumping jacks

• 20 jump squats

• 20 push-ups

• 30 lunges (wissel je benen af en let op dat je knie niet voorbij je enkel komt)

• 25 bicepcurls met een fles water als gewicht

• 25 squats met een fles water in elke hand

• 25 dips (hierbij kun je een stoel gebruiken als steuntje)

En als het weer een beetje lekker is, maak ik een half uur of een uur vrij om een stevige wan-

deling te maken – ook een van de beste manieren om een stad te leren kennen. Wat mijn 

voeding betreft kies ik zo veel mogelijk voor de gezondste oplossing (dat valt niet altijd mee, 

zeker niet op vliegvelden), maar ik ga niet moeilijk doen als er niets te vinden is. (Jawel, ik 

ben ook wel eens betrapt met een zak zoute stokjes.) Ik heb meestal wel wat mueslirepen of 

energiekoeken in mijn tas, zodat ik niet voor een snoepmachine hoef te staan dubben wat ik 

dan maar zal nemen, bij gebrek aan beter. En het is niet de meest spannende oplossing, maar 

de meeste cafetaria verkopen wel een losse appel of banaan.



H O O F D S T U K  Z E S
Make-up :  tips, trucs en technieken
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D
e cosmetica-afdeling van een warenhuis bezoeken kan nogal overweldigend zijn. 

Met make-up in alle kleuren van de regenboog, ontelbare kwastjes in uiteenlo-

pende maten en vormen en een zee van cosmetica en parfums, kan het moeilijk 

zijn om te weten waar je moet beginnen. Welke producten heb je eigenlijk echt nodig en door 

welke laat je je verleiden terwijl ze straks alleen maar stof zullen verzamelen op de bodem van 

je make-up-laatje? (Blauwgroene mascara? Hoe kwam ik daar nu bij?) Zo’n bezoekje kan 

duizelingwekkend zijn, tenzij je gewapend bent met wat kennis over make-up en alvast infor-

matie hebt ingewonnen over de benodigde producten en hulpmiddelen.

Daarom gaat dit hele hoofdstuk over de basiszaken. De nuttige tips en handige trucs 

zorgen ervoor dat je straks als een professionele visagist aan het werk kunt. Op de volgende 

pagina’s vind je zo ongeveer alles wat ik de afgelopen jaren over make-up heb geleerd (en veel 

daarvan heb ik te danken aan mijn getalenteerde make-up artist en lieve vriendin Amy Nadine 

Rosenberg.) Zodra je de basis eenmaal onder de knie hebt, kun je met plezier aan de slag voor 

je dagelijkse look en make-up voor feestjes en speciale gelegenheden.



NIEUW GEZICHTSPUNT

Leer de onderdelen van je gezicht herkennen en begrijp de woorden die we in deze gids gebrui-

ken door deze foto met uitleg te bestuderen.

HAARLIJN

SLAAP

OOGLID

OOGKAS

BINNENR AND 
VAN JE OOGLID

HOLTE VAN 
WANG

KAAKLIJN

APPELTJES

ARCADEBOOG

WIMPERLIJN

CUPIDO-
BOOG

JUKBEEN
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SLAAP

OOGLID

PRODUCTEN

Voordat je kunt leren hoe je make-up het beste aanbrengt, moet je zorgen dat je de juiste 

materialen hebt om mee te werken. Iedereen heeft andere favoriete producten, dus het helpt 

om verschillende opties uit te proberen en zo een verzameling spullen op te bouwen waarmee 

je uit de voeten kunt. Voor sommige keuzes zijn zaken als jouw huidtype en teint doorslag-

gevend, maar ook je persoonlijke voorkeur speelt natuurlijk een rol. Niet iedere vrouw vindt 

bijvoorbeeld dat ze er goed uitziet met blusher of bronzer… en dat is prima. Jouw perfecte 

producten moeten vooral passen bij wat op en voor jou werkt. Maar net zo belangrijk als het 

vinden van de juiste make-upproducten is dat je weet hoe je ze moet gebruiken. Want uitein-

delijk zullen zelfs de beste spullen ter wereld niet veel voor je doen als je niet weet hoe je ze 

aanbrengt.

Wat m a k e-up voor jou k a n doe n

Na jaren van vallen en opstaan weet ik nu precies (natuurlijk mede dankzij de hulp van Amy 

Nadine) wat make-up voor mijn gezicht kan doen en welke producten het beste voor mij zijn. 

Maar ik wil dat jij zelf ziet wat voor subtiele – maar vaak krachtige – effecten make-up kan 

hebben, dus staan de volgende pagina’s vol afbeeldingen om dit te demonstreren. Het lijkt 

misschien voor de hand liggend, maar het effect van simpele voor-en-na-foto’s kan nauwelijks 

worden onderschat. Misschien zie je hier iets wat je eerder geen goed idee leek, maar dit keer 

je hele look kan veranderen. Verder vind je informatie over elk product, zodat je straks een 

lijstje van jouw essentiële make-upproducten kunt samenstellen (dat van mij staat op pagina 

118).



VOOR NAVOOR NA

FOUNDATION



NANA

Doet het woord ‘foundation’ je denken aan een dichtgesmeerd gezicht? Probeer eerst eens een paar 

varianten voordat je besluit dat het niets voor jou is. Tegenwoordig zijn foundations zo samenge-

steld dat ze heel licht zijn en toch de illusie van een vlekkeloze huid creëren. En dat is ook precies de 

bedoeling van foundation: niet dat het lijkt alsof je dikke lagen make-up op hebt, maar om je huid 

te helpen er zo goed mogelijk uit te zien. Er zijn drie basistypes waar je uit kunt kiezen: poeder, 

vloeibaar en crème. Poeder is goed bij een wat vettige huid; crème werkt het beste bij een huid die 

aan de droge kant is. Alle huidtypes kunnen baat hebben bij vloeibare foundation. Gebruik des-

noods een lichte foundation of een getinte dagcrème of BB cream. Die bedekt niet zo veel, maar 

geeft wel een mooie basis. Kies alleen voor een zwaardere foundation als jouw huid dat nodig heeft.

Tips voor het aanbrengen:
• Als je huid droog of schilferig is, kun je het beste ’s morgens eerst scrubben. Niet 

alleen omdat je dagcrème dan beter intrekt, maar ook om te zorgen dat je founda-

tion de schilfertjes in je gezicht niet juist accentueert.

• Breng nooit foundation aan voordat je huid een vochtinbrengend laagje crème heeft 

gekregen. Er worden nog discussies gevoerd over of primer echt nuttig is, maar de 

huid moet wel op de een of andere manier worden voorbereid. Amy Nadine doet dit 

met een vochtinbrengend serum.

• Kies als je een vettige huid hebt voor een vetvrije foundation (en dat geldt ook voor 

als je in een heet, vochtig klimaat verblijft).

• Warm de foundation eerst even op in je handpalm (een klein beetje per keer) voordat 

je het aanbrengt. Je kunt ook een speciale kwast voor foundation gebruiken, maar met 

(schone) vingers kun je het makkelijkst op lastige plekjes komen.

• Een truc voor het vinden van de kleur die het best bij je past, is om hem te testen 

op je borst, vooral als je goed bent in het beschermen van je gezicht en hals met 

zonnebrandcrème. Voorkom dat je gezicht bleek lijkt vergeleken met de rest van je 

lichaam. En vertrouw niet op de verlichting in de winkel – check een nieuwe foun-

dation voor aankoop echt even bij buitenlicht.

• Vergeet niet de rand waar je kaaklijn overgaat in je hals en neem de bovenkant van 

je hals mee, zodat gezicht en hals bij elkaar passen qua kleur. 

• Breng een dun laagje poeder aan op je voorhoofd, neus en kin om te zorgen dat de 

foundation goed blijft zitten.



VOOR NA

CAMOUFLAGE
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NA

Dit is een geweldige hulp bij het egaal maken van je huidtint en het aanpakken van pro-

bleemgebieden. Er zijn verschillende vormen van camouflage – potloden, crèmes, stiften – 

dus je moet even het een en ander uitproberen om te kijken wat jou het best bevalt. Amy 

Nadine gebruikt het liefst een stift of een crème voor vlekjes. Kies een kleur die perfect bij je 

huid past (behalve onder je ogen, daar kies je een tintje lichter).

Tips voor het aanbrengen:
• Breng de camouflage deppend aan, met je vingertoppen of een stevig kwastje (niet 

wrijven). Gebruik zo min mogelijk om het plakkaateffect te voorkomen.

• Met een extra beetje poeder zorg je dat het goed blijft zitten.

• Als je een puistje wilt verdoezelen, kijk dan op pagina 144.

LEZERSVRA AG:  
HOE VOORKOM IK DAT MIJN SCHILFERIGE HUID  

DOOR MIJN FOUNDATION HEEN SCHEMERT?

Droge huid is niet alleen vaak zichtbaar door je foundation heen, maar maakt het ook moei-

lijk om de foundation goed te laten hechten. Als ik voor een evenement of shoot last heb van 

schilfertjes, en scrubben met een zachte scrub of een borsteltje is niet voldoende, dan stipt 

Amy Nadine het probleemgebied aan met wat zalf op petroleumbasis. Daaroverheen komt de 

foundation. Bewaar deze truc voor noodgevallen, want je kunt er meer pukkeltjes van krij-

gen, maar het werkt geweldig op heel lastig momenten!



VOOR NA

CAMOUFLAGE VAN WALLEN EN 
KRINGEN 
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NA

Sommige mensen kunnen donkere kringen onder hun ogen zelfs niet voorkomen met nach-

ten van negen uur schoonheidsslaap. Soms is het gewoon een kwestie van genen. Voor 

camouflage voor onder je ogen heb je een wat vettige crème nodig, omdat het gebied onder 

je ogen geen vet produceert (gebruik dus geen wallencamouflage op de rest van je gezicht en 

andersom). En kies een iets lichtere tint dan jouw huid van zichzelf heeft (maar ook weer niet 

te licht!). Ik gebruikte altijd alleen speciale camouflagecrème voor onder mijn ogen, totdat 

Amy Nadine me leerde dat highlighting poeder voor hetzelfde resultaat kan zorgen.

Tips voor het aanbrengen:
• Breng wallencamouflage pas aan nadat je je ogen hebt opgemaakt, want anders 

blijven gemorste restjes erin kleven.

• Verwarm het product op de achterkant van je hand voordat je het met je vingertop, 

een sponsje of een platte, synthetische camouflagekwast aanbrengt op het midden 

van het gebied onder je oog.

• Amy Nadines manier van werken zorgt ervoor dat het hele gebied goed bedekt is; je 

begint in het midden en dept met kleine veegjes vanuit het midden naar je binnenste 

ooghoek; daarna ga je terug naar het midden en door tot de buitenste ooghoek.

• Direct daarna breng je wat losse of compactpoeder aan die de camouflage ‘fixeert’. 

Gebruik daarna een sponsje om een teveel aan poeder te verwijderen.



VOOR NA

BRONZER
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NA

In plaats van te hopen dat de zon voor zo’n zomerse gloed zorgt, kun je ook eens kijken naar 

bronzers; ze kunnen voor hetzelfde effect zorgen en hebben als bijkomend voordeel dat jij het 

resultaat onder controle hebt. Vermijd alles met een oranje ondertoon en kies voor iets dat 

lijkt op lichtbruin of taupe. Het kan handig zijn om twee tinten in huis te hebben, eentje 

voor in de winter en eentje voor de zomer, als je huidskleur van nature wat donkerder is. 

Gebruik een grote, zachte kwast voor het aanbrengen.

Tips voor het aanbrengen:
• Zuig je wangen naar binnen om precies te kunnen zien waar je jukbeenderen zitten. 

De bronzer breng je aan over de holte van je wang en over je jukbeenderen, waarbij 

je begint op je appeltjes en via het jukbeen helemaal tot aan je oor strijkt.

• Je kunt ook bronzer aanbrengen op je slapen, langs je haarlijn en neus en onder je 

kaaklijn, in lichte, cirkelende bewegingen. Denk eraan om dan ook wat bronzer in 

je hals aan te brengen, om kleurverschil te voorkomen.

• Om je teint er natuurlijk uit te laten zien leerde Amy Nadine me om met dezelfde 

kwast opnieuw over de behandelde gebieden te gaan, alleen dan met wat transpar-

ante poeder. Maak cirkelende bewegingen met je kwast tot de gekleurde gebieden 

natuurlijk overlopen in de rest van je huid.



VOOR NA

BLUSHER



NA
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Dit is de snelste manier om er blozend en gezond uit te zien; het geeft warmte aan je hele 

gezicht. Hoewel je bij blusher waarschijnlijk denkt aan poeder en een kwast, bestaat er ook 

crèmeblusher. Beide vormen zijn prima. Poeder is het beste voor beginners en blijft langer 

zitten, terwijl een crèmeblusher een goede keuze is bij een drogere huid.

Tips voor het aanbrengen:
• Glimlach naar jezelf in de spiegel om te zien waar de appeltjes van jouw wangen 

precies zitten – het zijn de hoger gelegen rondjes die duidelijker te zien zijn als je 

lacht – en richt je hierop.

• Kies als je voor het eerst blusher gebruikt voor een abrikoos- of perzikkleur (neem 

altijd een beetje meer oranjeachtig dan je eerste keuze, omdat het op je wangen rozer 

lijkt).

• Over het algemeen kies je een kleur die jou natuurlijk staat, alsof je echt een gezond 

blosje hebt.

• Kies als je een donkere huid hebt voor een fellere kleur, want lichte kleuren werken 

bij jouw huidtint minder goed.

• Zorg dat de blusher en de kleur op je lippen niet met elkaar vloeken. Probeer ze 

allebei uit hetzelfde kleurengamma te kiezen.



VOOR NA

EYELINER



NA

Eyeliner accentueert de natuurlijke vorm van je oog en 

zorgt in één keer voor extra uitdrukking. Als je een beetje 

moe bent, kan een lijntje eyeliner je ogen veel wakkerder 

doen lijken. De verscheidenheid aan mogelijkheden om 

een lijn langs je ogen te tekenen is zo ongeveer eindeloos: 

je kunt oogpotlood (kohl of kajal) gebruiken, vloeibare 

eyeliner, oogschaduw of een vochtig penseeltje, gel en een 

borsteltje… Je kunt alleen een streepje boven je wimpers 

zetten of ook op de binnenrand van je ooglid; je kunt een 

breed of een smal lijntje trekken… enzovoort. Experimen-

teer om te zien wat het beste bij jou past en wat technisch 

haalbaar voor je is.

Tips voor het aanbrengen:
• Houd je pen of roller een beetje schuin en trek hem 

langs je ooglid om de meest soepele lijn te krijgen.

• Zorg dat de eyeliner helemaal tot aan je wimpers zit, 

alleen op de wimperrand.

• Zwarte eyeliner aanbrengen op de binnenrand van je 

ooglid kan ervoor zorgen dat je eigen oogkleur er feller 

uitspringt. Maar doe het niet als je bang bent dat je 

ogen kleiner zullen lijken, want dat kan wel het effect 

zijn. Door op de binnenrand wit of huids kleur te gebruiken lijken je ogen juist 

verder open.

• Wordt je eyeliner snel vlekkerig? Dat kan komen doordat je oogleden vettig zijn (wat 

misschien betekent dat je meer moeite hebt met je eyeliner, maar ook dat je ogen er 

langer jong uit zullen blijven zien!). Veeg wat lichtgekleurde oogschaduw of poeder 

over je oogleden voor een drogere ondergrond voordat je je eyeliner aanbrengt.

Het Eyeliner-effect
Op de volgende foto’s zie je mijn 
oog met steeds op een andere ma-
nier aangebrachte eyeliner. (De 
eerste foto is zonder eyeliner.) Kijk 
eens goed hoe de verschillende stij-
len de vorm van het oog verande-
ren.



VOOR NA

MASCARA 
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Er is geen enkel product – behalve misschien een rode lipstick – dat sterker het effect heeft 

van dat je er verzorgd uitziet. Je moet meestal kiezen tussen gewone en waterproof mascara, 

maar waterproof mascara (en eyeliner) kun je beter alleen gebruiken als het echt nodig is, 

want ze drogen de huid rond je ogen uit en versnellen daarmee het verouderingsproces. Ver-

schillende samenstellingen zorgen voor verschillende resultaten: sommige producten maken 

je wimpers duidelijker zichtbaar en met andere zien ze er juist wat zachter uit.

Tips voor het aanbrengen:
• Kies een niet-klonterende mascara die zorgt voor een natuurlijk effect. Beweeg de 

roller op en neer en heen en weer, dus zowel verticaal als horizontaal.

• Pomp de roller niet in het hulsje op en neer in een poging er meer mascara op te 

krijgen. Er komt daardoor lucht in het flesje, waardoor je mascara eerder uitdroogt.

• Wanneer Amy Nadine mijn ogen opmaakt, is ze ongeveer dertig seconden bezig 

om mijn wimpers vanuit elke hoek aan te pakken. Dat is de beste manier om ieder 

wimpertje te bereiken en mooi te maken.

• Als je erg lichte wimpers hebt, zou mascara opbrengen echt een van je dagelijkse 

rituelen moeten zijn. Vind je zwart bij jou wat al te dramatisch, probeer dan eens 

donkerbruin.



VOOR NA

OOGSCHADUW
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Ikzelf gebruik niet vaak oogschaduw (als ik het doe is het meestal in een neutrale kleur, soms 

met een beetje glans), maar bij veel vrouwen staat het erg mooi en het kan het oog meer 

diepte en mysterie geven. Het is bovendien een leuke manier om een kleuraccent in je gezicht 

aan te brengen. Je hebt oogschaduw in poedervorm en als crème of gel. Ik heb liever poeder 

dan crème, omdat je met crème-oogschaduw nog weleens barstjes krijgt. Kies voor overdag 

een matte oogschaduw; voor ’s avonds kun je lekker feestelijk aan de slag met een metallic of 

glanzende oogschaduw.

Tips voor het aanbrengen:
• Gebruik een oogschaduwkwastje om een gelijkmatig laagje op het ooglid aan te 

brengen.

• Voor een extra dramatisch effect gebruik je een tint donkerder in de arcadeboog; 

zorg dat die goed overloopt in de lichtere tint. Zorg bij het gebruiken van meer dan 

één kleur dat er geen duidelijke lijntjes te zien zijn.

LEZERSVRA AG:  
HOE VA AK MOET IK MIJN MAKEUP VERVANGEN?

Mijn mascara en eyeliner vervang ik elke drie maanden (die zijn het meest gevoelig voor bac-

teriën) en alle vloeibare cosmetica (foundation en dergelijke) elk half jaar. Spullen in poeder-

vorm zijn bij mij meestal al op voordat ik ze weg moet gooien, maar als ik ze niet vaak gebruik, 

vervang ik ze zo ongeveer na twee jaar. Gebruik vooral je gezonde verstand: als iets raar ruikt, 

er vreemd uitziet of verkleurd is, smeer het dan niet op je gezicht!



VOOR NA

WENKBRAUWPOEDER/POTLOOD
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Dit zorgt voor een mooie afwerking, vult kale plekjes en je bent er in een paar tellen mee 

klaar. Er zijn speciale ‘wenkbrauwpoeders’, maar eigenlijk is dat gewoon oogschaduw ver-

momd als wenkbrauwpoeder. Gebruik voor een zachtere uitstraling een poeder. Voor een 

meer uitgesproken effect kun je een potlood proberen.

Tips voor het aanbrengen:
• Tenzij je een dramatisch effect wilt, moet je echt geen tint donkerder nemen dan je 

eigen kleur. Het doel is niet om de kleur te veranderen, maar om kleine onvolko-

menheden te corrigeren.

• Gebruik een borsteltje dat speciaal voor wenkbrauwen bedoeld is (met korte, stijve 

haartjes die ietsje schuin staan) of een potlood en werk met kleine streepjes naar het 

uiteinde. Volg altijd de richting van de haargroei. Blijf ongeveer dertig centimeter van 

de spiegel af zodat je een beetje overzicht houdt bij deze operatie. 



VOOR NA

LIPPENSTIFT/LIPGLOSS
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Het is geen geheim wat een felgekleurde lipstick voor je kan doen, maar daar betaal je dan 

ook een prijs voor: een dramatische lipkleur is zonder twijfel de meest onderhoudsgevoelige 

look die een meisje op haar gezicht kan dragen. Bewaar die daarom voor speciale gelegenhe-

den. Gelukkig kan zelfs een subtiel kleurtje je uitstraling al doen oplichten. Als je een lip-

penstift uitzoekt, kun je kiezen tussen mat en satijn, met verschillend effect. Dat geldt ook 

voor lipgloss: je kunt een stevige kleur kiezen of iets meer transparant. En denk niet dat je een 

vermogen moet uitgeven aan slechts één item, want lipsticks en -glosses van de drogist zijn 

net zo goed als de dure merken en ze zijn er in net zo veel kleuren en uitvoeringen. Koop juist 

een aantal verschillende, dan heb je iets om uit te kiezen.

Tips voor het aanbrengen:
• Zorg dat je lippen gehydrateerd zijn. Kapotte lippen bieden geen mooie ondergrond 

voor lipstick. Als je lippen te droog zijn, heb je meer aan een getinte lipbalsem of 

lipgloss.

• Wil je een lippotlood gebruiken om de contouren van je lippen te verduidelijken, kies er 

dan eentje die past bij de kleur van je lippen of bij je lipstick, als je die gebruikt.

• Hoewel ik groot fan ben van buiten de lijntjes kleuren, figuurlijk gezien, is dat bij 

lipkleuren echt geen goed plan. Volg de natuurlijke vorm van je mond, want anders 

loop je het risico dat je eruitziet alsof je uit het circus bent ontsnapt. (Heb je dunne 

lippen, kijk dan op pagina 144 voor tips waardoor ze wat voller lijken.)

• Nadat je je lipstick hebt opgebracht, dep je je lippen even met een tissue om de kleur 

gelijkmatig te verdelen.

• Breng als je wilt dat je lipstick lang meegaat eerst één laagje aan, doe daar een laagje 

transparante poeder overheen en breng vervolgens een tweede laagje kleur aan.



HULPMIDDELEN

Je kunt wel de juiste make-up hebben, maar zonder de juiste hulpmiddelen om ze aan te bren-

gen kom je niet ver. Dus zorg dat je de benodigde spullen hebt.

de hul pmiddel e n die ik  el k e dag ge bruik

Mijn verzameling ‘gereedschap’ blijft vrijwel gelijk, in tegenstelling tot mijn make-up zelf, 

waarbij oude favorieten constant worden vervangen door nieuwe producten.

SPONSJES

Meestal breng ik foundation aan met mijn vingertoppen of een kwastje, maar 

Amy Nadines eivormige ‘blender’-spons is erg handig bij het ‘blenden’ (onop-

vallend in elkaar over laten gaan) van foundation in je ooghoeken en rond de 

neus. Als je de spons eerst vochtig maakt, wordt je foundation transparanter.

PINCET

Zorg dat je pincet van goede kwaliteit is. Voor 

het bijwerken van je wenkbrauwen heb je een 

pincet nodig met platte uiteinden die een beetje 

gebogen zijn. Kijk op pagina 108 voor meer 

informatie over het vormgeven van je wenkbrau-

wen.

WATTENSTAAFJES

Een wattenstaafje gebruiken is de snelste manier om je eyeliner te perfectione-

ren of om wat verdwaalde oogmake-up van je wangen te verwijderen (wat dat 

laatste betreft is het dus handig om eerst je oogmake-up in orde te maken 

voordat je de rest van je make-up aanbrengt).



Schoonhouden  
van je ‘instrumenten’

Zorg dat je je kwasten (en sponsjes) 
elke week wast met een milde zeep 
en warm water – of na elk gebruik 
als je last hebt van acne. Er zijn spe-
ciale kwastenreinigers te koop, 
maar die zijn niet echt nodig. Mil-
de zeep en water werken net zo 
goed. Leg je kwasten plat te dro-
gen. Bij de kwasten met natuurlij-
ke haartjes kun je het beste alleen 
de uiteinden wassen, want water 
dicht bij de steel kan zorgen dat de 
haren loslaten en uitvallen.

WIMPERKRULTANG

Het krullen van je wimpers opent je blik en het geeft een 

subtiel, mooi effect als je wimpers uitwaaieren vanaf je oog-

leden. Vooral als je een bril draagt en rechte wimpers hebt, 

is het handig om te leren hoe je je wimpers krult, zodat je 

geen last hebt van wimpers die de hele dag langs de glazen 

strijken. (Kijk op pagina 127 voor hulp met krullen.)

KWASTEN EN KWASTJES

Goede kwastjes (waar je tijden plezier van hebt als je ze 

goed onderhoudt) kunnen prijzig zijn, dus ik adviseer je 

om je collectie rustig uit te breiden tot je alles hebt wat je 

nodig hebt. De kwastjes gebruik je direct op je huid, dus 

zorg dat ze zacht zijn en niet prikken (hoewel sommige 

kwastjes stevig moeten zijn, afhankelijk van waar je ze voor 

gebruikt). Je hoeft niet de allerduurste kwasten te kopen 

om het gewenste resultaat te bereiken. Voor sommige is het 

wel de moeite waard om wat extra uit te geven; als je zin 

hebt in een topaankoop, ga dan voor een zachte poeder-

kwast. Maar eerlijk gezegd zijn er prima kwasten voor alle 

mogelijke prijzen. De duurdere voelen gewoon beter aan 
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en  gaan wat langer mee. Kwasten worden vaak beschreven als ‘synthetisch’ of ‘natuurlijk’; je 

kunt het beste van beide wat in je verzameling hebben. Van synthetische kwasten wordt 

gezegd dat ze het beste zijn voor crèmeblusher en crème-oogschaduw, terwijl natuurlijke 

kwasten beter zijn voor poeders. Maar professionele visagisten houden zich daar lang niet 

altijd aan, dus dat hoef jij ook niet te doen.

Er zijn kwasten in ruim dertig vormen te koop (en daar weer variaties op), maar je hoeft 

die echt niet allemaal te kennen, tenzij je van plan bent om een professionele visagist te 

worden. Je kunt je prima redden met een stuk of vijf, zes. Hier is je basisuitrusting:

FOUNDATION: een synthetische kwast. Kan ook 

gebruikt worden voor het aanbrengen van crèmeblusher.

CONCEALER: een smalle, synthetische kwast met een 

licht toelopend uiteinde.

POEDER: een grote, zachte kwast van natuurlijk haar.

CONTOURING: een zachte kwast met een plat, taps toe-

lopend uiteinde. Wordt ook gebruikt voor het aanbrengen van 

bronzer.



BLUSHER: een zachte, gemiddeld volle, ronde kwast. 

Natuurlijke haren zijn het beste.

OOGSCHADUW: een tapse, platte kwast die goed is 

voor het ‘blenden’ van kleuren.

WAAIERKWAST: een lichte kwast die geweldig is  

voor highlighten. (Je kunt er ook goed losse oogschaduw mee 

wegvegen.)

EYELINER: een smalle, gebogen kwast waarmee je een 

gel-liner of gel-oogschaduw kunt aanbrengen als eyeliner.

WIMPER- EN WENKBRAUWBORSTEL: de 

kant met het plastic kammetje wordt gebruikt om klontjes 

mascara van je wimpers te verwijderen. Het borsteltje is 

bedoeld om je wenkbrauwen in vorm te borstelen. (Dit kan 

ook met een schone mascararoller.)

WENKBRAUW: een stevig, schuin borsteltje dat je 

gebruikt bij het aanbrengen van wenkbrauwpoeder. Kies een 

borsteltje met wat hardere haren.
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VOORBEREIDING VAN JE GEZICHT: 
HOE KRIJG JE  

JE WENKBRAUWEN IN VORM
Ken je van die mensen die nauwelijks aandacht besteden aan hun bril en die een beetje ver-

baasd zijn als je ze eraan herinnert dat die bril juist het eerste is wat een ander opvalt? Dat kan 

ook gebeuren bij wenkbrauwen. Ze worden als ‘achtergrond’ behandeld en vaak over het 

hoofd gezien, maar ze zijn een belangrijk onderdeel van je gezicht: ze zorgen voor een groot 

deel van de essentiële architectuur van jouw gezicht en ze zouden sterk, uitgesproken en 

schoon moeten zijn. Maar ook natuurlijk! Verander je wenkbrauwen nooit in iets wat ze niet 

zijn; wat het beste bij jou staat, is waarschijnlijk de vorm waarmee je bent geboren. Soms kan 

een kleine epileersessie een groot verschil maken, bijvoorbeeld door de haartjes onder je 

wenkbrauw weg te halen; soms zul je toch moeten kiezen voor iets drastischer maatregelen 

(want níémand ziet er goed uit met één doorlopende wenkbrauw, ook wel de monobrauw 

genoemd.)

Het kan moeilijk zijn om de boog van je wenkbrauw te vinden. Ik raad je dringend aan 

om een afspraak te maken bij een betrouwbare schoonheidsspecialist (vraag je vrienden wie 

zij aanraden) en houd dan de lijntjes die de specialist heeft uitgezet netjes en geregeld bij. Dit 

is veel minder gevaarlijk dan zelf te beginnen met vormgeven. Ik reageer zelf nogal sterk op 

waxen, dus ik ga naar iemand die het met een pincet doet. Dit duurt langer en het doet meer 

pijn, maar dat is het me wel waard.

Als je toch zelf aan de slag gaat, volg dan de volgende stappen om je boogjes smaller te 

maken. Je kunt ook investeren in een wenkbrauwsetje waar een sjabloon bij zit (maar als ik 

jou was zou ik evengoed deze stappen volgen om het zo goed mogelijk te doen).

1. Neem een potlood en houd dat verticaal langs de zijkant van je neus. De plek waar de 

punt je wenkbrauw raakt, is waar je boogje zou moeten beginnen (alles wat daarbu-

iten valt, zorgt voor een monobrauw en mag je dus wegplukken). Zet bij het uiteinde 



109

van je wenkbrauw een streepje met een oogpotlood of eyeliner om te zorgen dat je 

niet voorbij dat punt gaat.

2. Houd het potlood nu schuin vanaf je neusvleugel naar boven, over het midden 

van je oog. De plek waar het potlood je wenkbrauw raakt, is waar het hoogste 

punt van de boog komt. Zet hier een lijntje met het oogpotlood of de eyeliner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Laat de bovenkant van het potlood nog iets schuiner zakken, zodat het langs de 

buitenhoek van je oog loopt. Daar waar het je haartjes raakt, is het eindpunt van je 

wenkbrauw. Markeer ook dit punt.

3 2 1



Nut tige les
Op de middelbare school zat ik 
vaak achter een meisje dat elke dag 
te laat kwam en gestrest was omdat 
ze haar make-up nog af moest ma-
ken. Serieus, dit meisje had meestal 
de helft van haar gezicht nog niet 
af en dat was inclusief wenkbrau-
wen, want… die moest ze erop te-
kenen. Als je te jong bent om het je 
te herinneren (of je hebt het uit je 
geheugen gewist): het was een tijdje 
een trend om je wenkbrauwen te 
harsen of af te scheren en ze vervol-
gens in te tekenen. Echt eng, maar 
het is waar! Hoe dan ook, ik zat 
zeer geamuseerd toe te kijken hoe 
zij ze elke dag snel moest tekenen 
voordat de les begon. Het grappige 
was dat haar wenkbrauwen elke 
dag een andere vorm en maat had-
den. En afhankelijk van waar ze 
het boogje maakte, had ze elke dag 
een andere uitdrukking op haar ge-
zicht. Denk maar eens aan hoe een 
cartoonpoppetje wordt getekend. 
Zodra de wenkbrauwen naar bene-
den wijzen, is het een boos gezicht-
je. Met een boogje en een tikje te 
hoog kijkt het poppetje verbaasd. 
Enzovoort. Mocht je de moraal 
van dit verhaal nog niet helemaal 
begrijpen: de vorm van je wenk-
brauwen is van groot belang voor 
hoe je overkomt. (Tweede les: 
scheer je wenkbrauwen niet af!)

NU KUN JE BEGINNEN MET EPILEREN:

1. Met je pincet trek je een voor een de haartjes uit die 

ver buiten de uiteinden van je wenkbrauwen liggen. 

Doe het vooral rustig aan: je wilt dat die twee er 

mooi vol en natuurlijk uit blijven zien. Epileer door 

de haar dicht bij de huid vast te pakken en in de 

groeirichting uit te trekken.

2. Als je haartjes erg lang zijn, kun je ze met een wen-

kbrauwborsteltje recht omhoog kammen. Knip de 

stukjes die voorbij de wenkbrauwlijn komen met een 

nagelschaartje of borduurschaartje bij. Knip niet te 

rigoureus!

Vergis je niet: het onderhouden van je wenkbrauwen kan 

een pittig klusje zijn. Je verliest nogal gauw het overzicht als 

je met die pincet in je hand staat en je gezicht bijna tegen 

de spiegel geplakt zit. In een paar seconden kun je al veel te 

ver gaan. Dat gevaar loop je ook wanneer je een foutje pro-

beert te herstellen door het aan de andere kant ‘recht te 

trekken’. Overmatig epileren kan tot blijvende schade 

leiden (sommige wenkbrauwharen groeien helemaal niet 

meer terug). Voordat je los gaat als blije epilady, moet je 

jezelf beloven dat je maar één haar per keer uittrekt en dat 

je tijdens het epileren steeds twee stappen achteruit zet om 

het resultaat in de spiegel te bekijken. 

Als je je haar geregeld verft, kun je degene die je haren 

kleurt vragen om je wenkbrauwen aan te passen aan je 

basiskleur.
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BEAUT YOVERTREDINGEN

Laat je niet betrappen op een beauty-overtreding! Wij hebben de straf voor jou namelijk al 

uitgezeten…

WASBEER-OGEN

Doe dit niet, tenzij je eruit wilt zien alsof je (de hele 

week…) met je make-up op geslapen hebt.

Oogschaduw-
misbruik

Strafbare 
smeerboel

Foute-match- 
misdrijf

ROMMELIGE LIPSTICK

Die kleur staat prachtig op je lippen… niet op je 

tanden.

VERKEERDE KLEUR FOUNDATION

Een foundation op je gezicht die niet past bij de 

kleur van de rest van je lichaam is een beginnersfout. 

Als je toch de tijd neemt om het op te brengen, zorg 

dan dat de kleur goed past en netjes overloopt in je 

huidskleur.



Gestreept achter  
de tralies

Ongewenst  
tintje

Pony-
mishandeling

TE DONKERE LIPLINER

Een lijntje langs je lippen dat veel donkerder is dan je lip-

kleur, ziet er niet uit. Als je lippotlood niet matcht, gebruik 

het dan liever helemaal niet.

VEEL TE BRUIN

Van te veel bronzer zie je er niet uit alsof je lekker in het 

zonnetje hebt gezeten, maar alsof je te veel zelfbruiner hebt 

opgesmeerd.

PONY OP HOL

Niet iedereen kan een pony hebben. Als je een geweldige 

bos krullen hebt, waarom zou je daar dan mee rommelen? 

Als je echt zo nodig een pony wilt, zorg dan dat je er klaar 

voor bent om hem dagelijks te verzorgen.



Kleur- 
explosie

Droogshampoo- 
vergrijp

Misdadig veel 
 accessoires 

TE VEEL MAKE-UP

Onthoud: als het om beauty gaat, is minder beter, 

en is meer… smakeloos.

ZICHTBARE DROOGSHAMPOO

Dit is veel erger dan vies haar. Zorg altijd dat je het 

uitborstelt.

ACCESSOIRE-OVERDAAD

Een leuk, klein extraatje in je haar kan schattig staan, 

maar maak het niet te gek. Te veel accessoires verpes-

ten een mooi kapsel.





H O O F D S T U K  Z E V E N
Dagelijkse make-up
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Z
elden ga ik de deur uit zonder in elk geval lichte make-up te dragen. Ik voel me 

gewoon niet op mijn gemak als mijn gezicht niet op z’n minst enigszins bedekt is. 

(Overigens loop ik ook een meer dan gemiddeld risico dat er onverwacht foto’s 

van me worden gemaakt, die online of in tijdschriften opduiken.) Afgezien daarvan vormt 

het opbrengen van mijn make-up mijn tien minuten durende ritueel van kalme voorberei-

ding op de komende dag.

Hoewel ik misschien afhankelijk van foundation en mascara lijk, ik weet hoever ik wel en 

niet kan gaan. Amy Nadine heeft ervoor gezorgd dat ik prima in staat ben om mijn make-up 

overdag subtiel te houden. Laat ik het zo zeggen: je zou me absoluut herkennen als je me 

’s ochtends vroeg zonder make-up zou zien.

En dat is precies waar het om gaat, volgens mij: dagelijkse make-up moet je huid mooi 

egaal maken, oneffenheden verbergen en je mooie trekken op een subtiele manier beter zicht-

baar maken. Anders gezegd, zou je er daardoor moeten uitzien als een iets verzorgder en meer 

volmaakte versie van wie jij bent.
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MIJN DAGELIJKSE MAKEUP:  
DE BASISPRODUCTEN

Omdat ik in mijn eindeloze zoektocht naar de beste make-up die er bestaat, graag zo veel moge-

lijk nieuwe producten uitprobeer, heb ik zo onderhand een hele collectie aan make-up. Toch 

heb ik intussen door schade en schande geleerd dat ik me beter tot een basis van noodzakelijke 

producten kan beperken, als ik tenminste nog ergens op tijd wil komen (en mijn eigen bagage 

wil kunnen tillen tijdens het reizen). Dat heeft als resultaat dat ik de volgende dingen altijd op 

een vaste plek heb liggen, voor mijn dagelijkse make-up. Ik behandel ze hieronder in volgorde 

van gebruik, maar zonder merken en namen te noemen, omdat die continu veranderen. Telkens 

weer kom ik een product met een nieuwe samenstelling tegen, of een geheel natuurlijk product 

dat ik een keertje wil proberen. De lijst van ingrediënten die je het best kunt vermijden (zie 

pagina 24), helpt je bij het vinden van de beste producten. (En op mijn website plaats ik gere-

geld mijn favoriete producten van dat moment, kijk maar op laurenconrad.com). 

1. ZONNEBRANDCRÈME EN VOCHTINBRENGENDE CRÈME: 

Voordat ik mijn make-up aanbreng, gebruik ik gezichtsreiniger, tonic en een mois-

turizer op mijn gezicht. Daarna breng ik een gezonde laag zonnebrandcrème aan. In 

mijn vochtinbrengende crème zit geen beschermingsfactor, daarom gebruik ik twee 

verschillende producten. Maar er zijn ook veel geweldige moisturizers die wel bescher-

men tegen de zon.

2. FOUNDATION: Aangezien ik er overdag graag zo naturel mogelijk uitzie, 

gebruik ik een lichte foundation. (Sommige  beschermen ook tegen uv-straling.) Als 

mijn huid er erg goed uitziet, meng ik wat dagcrème door mijn foundation, zodat deze 

nog wat transparanter wordt. Je kunt ook een BB cream gebruiken.

3. CAMOUFLAGE: Als mijn foundation goed zit, ga ik aan de slag met concealer 

en een kwastje om eventuele rode vlekjes aan te stippen (deppen, niet wrijven). Doe 

geen pogingen om vlekjes weg te werken met foundation; dat is veel te dik.
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4. WALLENCAMOUFLAGE: Ik heb ook altijd een potje of stift bij me met camou-

flage speciaal voor onder mijn ogen, om eventuele donkere kringen weg te werken. 

Afhankelijk van de dag gebruik ik het ene of het andere product. Op sommige dagen 

kies ik voor de stick, die wat zwaarder werk aankan, terwijl de volgende dag een tubetje 

met vloeibare camouflage genoeg kan zijn. Gezichts camouflage en camouflage voor 

onder je ogen zijn heel verschillend: de huid rond je ogen produceert geen vetten, dus de 

speciale camouflage voor dit gebied is veel zijdeachtiger.

5. HIGHLIGHTER: Het gebied vlak onder mijn ogen maak ik iets lichter (boven 

de jukbeenderen, maar meer daarover op pagina 142), waardoor het er meteen uitz-

iet alsof ik een paar uur slaap extra heb gehad. Briljant.

6. BRONZER: Voor een vleugje kleur en wat subtiele contouring (hier staat ook 

meer over op pagina 142). 

7. BLUSHER/ROUGE: Ik gebruik een poederrouge, midden op de appeltjes van 

mijn wangen voor een natuurlijk ogend blosje.
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8. VLOEIBARE EYELINER: Dit is een favoriet en dat zal het altijd wel blijven. 

Ik voel me gewoon niet mezelf zonder een lijntje vloeibare eyeliner op mijn oog-

leden. Overdag gebruik ik een smaller lijntje, ’s avonds een meer dramatische lijn.

9. HUIDKLEURIGE OOGSCHADUW: Over het algemeen gebruik ik 

geen gekleurde oogschaduw, omdat ik me dan zo erg ‘opgemaakt’ voel, maar 

ik breng meestal wel een beetje poeder aan in mijn eigen teint of een neutrale 

kleur, om te voorkomen dat mijn eyeliner uitloopt.

10. TRANSPARANTE POEDER: Een licht poederwolkje fixeert mijn founda-

tion, zodat deze langer blijft zitten, en het voorkomt dat mijn T-zone te glimmend 

wordt.

11. MASCARA: Zonder een paar laagjes ga ik de deur niet uit. En ik kies altijd 

voor zwart.

12. LIPGLOSS: Meestal kies ik voor een vochtinbrengende, transparante gloss, of 

als ik in een extra vrolijke bui ben iets met glimmertjes of een perzikachtig kleurtje.

In hoofdstuk zes staan handige tips voor het aanbrengen van de meeste producten. Oefen 

daar eerst mee voordat je de aanwijzingen hieronder uitprobeert.

DAGELIJKSE LOOKS

Als er één ding is dat ieder meisje wat make-up betreft moet weten, is het hoe je een mooie, 

onopvallende, goed te dragen look creëert. Het is een geweldige basis voor het uitbreiden van je 

vaardigheden. Daarom laat ik nu stap voor stap zien hoe ik mijn dagelijkse make-up aanbreng. 

Daarna volgen, met Amy Nadines hulp, de variaties op deze basis voor een aantal verschillende 

types.
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mi jn dagel i jk se look

Bij mijn ‘gewone’ look gebruik ik onopvallende kleuren en benadruk ik vooral mijn ogen 

(dankzij mijn vloeibare eyeliner). Inmiddels heb ik deze routine geperfectioneerd als een 

wetenschappelijke studie en sta ik nooit langer dan tien minuten voor de spiegel.

MATERIALEN: Foundationkwast, camouflagekwast, poederkwast, bronzerkwast met een 

schuine punt, rougekwast, wenkbrauwkammetje

PRODUCTEN: Foundation, camouflage, camouflage voor onder ogen, transparante 

poeder, bronzer, poederrouge, vloeibare eyeliner, mascara, lipgloss



STAP 1: Met een foundationkwast of je vingertoppen 

warm je in je handpalm een beetje foundation op.

STAP 2: Breng de foundation gelijkmatig aan over je 

hele gezicht en hals.

STAP 3: Met een kwastje vol camouflage in precies de 

juiste kleur voor jouw huid, dep je alle rode vlekjes. Dep 

wat wallencamouflage (die iets lichter van kleur is dan 

gewone camouflage) onder je ogen. Ik gebruik daarvoor 

vaak een kwastje of sponsje, maar soms doe ik het ook met 

mijn vingertoppen.

STAP 4: Breng lichtjes de transparante poeder aan op je 

voorhoofd, neus en kin.
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STAP 5: Neem een schuine kwast, zuig je wangen naar 

binnen en veeg de bronzer over de holte onder je jukbeen-

deren. Breng dan een beetje aan op je slapen, langs je haar-

lijn en de zijkanten van je neus. Je kunt ook een beetje 

bronzer onder je kin aanbrengen.

STAP 6: Glimlach naar jezelf in de spiegel en gebruik 

een rougekwast om een blosje aan te brengen op de appel-

tjes van je wangen.

STAP 7: Gebruik een wenkbrauwkammetje of een oude 

mascararoller om je wenkbrauwen in vorm te brengen, 

waarbij je omhoogkamt in de groeirichting van de haar-

tjes.

STAP 8: In één enkele beweging trek je het kwastje met 

vloeibare eyeliner langs het randje van je bovenste ooglid, 

waarbij je een beetje schuin omhoog eindigt. Als je met je 

elleboog ergens op leunt, is het makkelijker om je hand 

niet te laten trillen. (Zie pagina 158 voor een speciale les.)



STAP 10: Doe een beetje lipgloss op en… klaar! 

Het kan prima zijn dat mijn look jou heel goed staat, ook al lijk je totaal niet op mij; de kans 

is groot dat je de stappen precies zo kunt volgen als ik hierboven liet zien. Zijn je huidskleur 

of gelaatstrekken echter heel anders dan die van mij, dan kun misschien je voordeel doen met 

onderstaande variaties.

STAP 9: Breng twee laagjes mascara aan, horizontaal en 

verticaal.

124
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al s je a m a ndelo ge n he bt

Veel Aziatische vrouwen (niet allemaal) hebben amandelogen, wat betekent dat ze geen plooi 

hebben zoals bij dubbele oogleden en dat hun wimpers vrij recht groeien. Om een perfecte 

oogmake-up aan te brengen, zijn er naast de dagelijkse stappen van hierboven wat speciale 

technieken nodig.

MATERIALEN: Oogschaduwkwastje, plooikwastje, wimpertang

PRODUCTEN: Oogschaduw, eyeliner, mascara



STAP 1: Met een oogschaduwkwastje veeg je een lichte, 

taupekleurige oogschaduw over het hele ooglid en de arca-

deboog.

STAP 2: Met dezelfde kwast breng je een mediumtaupe 

oogschaduw aan, van de wimperrand tot het midden van 

het ooglid.

STAP 3: Met een plooikwastje breng je wat warmbruine 

oogschaduw aan, naast en vlak boven waar de medium-

kleur stopt. Je begint in de buitenste hoeken, zodat daar de 

meeste kleur komt.

STAP 4: Zet een mooi breed, donkerbruin of zwart lijn-

tje langs de wimperrand en vervaag het met je vingertop 

tussen de wimpers.
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STAP 5: Gebruik een wimpertang om je wimpers te 

krullen. Plaats de onderkant van de krultang tegen de 

onderkant van de wimpers (dicht bij de huid) en knijp de 

tang zachtjes maar stevig dicht. Houd een paar seconden 

vast, laat dan los, schuif ietsje op en herhaal de handeling 

een paar keer tot je bij de wimperuiteinden bent.

STAP 6: Breng alleen een laagje mascara aan op je boven-

ste wimpers. Volg daarna de basisstappen op pagina 122 

voor het gezicht, de wangen en de lippen.
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al s je e e n donk e re huid he bt

Het belangrijkste is dat je een warme, niet grauwe foundation met een rode basis vindt. Bobbi 

Brown en Iman maken de beste foundations voor donkere huid. Als je eenmaal de juiste pro-

ducten hebt, gaan de aanpassingen voor jou verder vooral over de intensiteit.

MATERIALEN: Foundationkwast, oogschaduwkwastje, poederkwast

PRODUCTEN: Foundation, crèmerouge, oogschaduw, eyeliner, mascara, poeder, lippot-

lood, lipgloss
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STAP 1: Breng de foundation gelijkmatig aan op je hele 

gezicht.

STAP 2: Glimlach naar je spiegelbeeld en breng met de 

foundationkwast de crèmerouge aan op de appeltjes van je 

wangen en veeg die uit over de jukbeenderen.

STAP 3: Bevochtig een oogschaduwkwastje en mix het 

vocht met een lichtgekleurde oogschaduw tot een pasta-

achtige brij. Breng dit gelijkmatig aan over het hele ooglid. 

Kies overdag voor een parelmoerachtige glans met wat 

glimmertjes.

STAP 4: Breng eyeliner of oogpotlood aan langs de wim-

pers op het bovenste ooglid. Een donkere metallickleur 

staat mooi.



STAP 5: Breng wat mascara aan, alleen op de bovenste 

wimpers.

STAP 6: Breng een dun laagje poeder aan in dezelfde tint 

als je foundation.

STAP 7: Maak je liplijn duidelijker met een lippotlood 

in dezelfde kleur als je gloss. Let er bij het aanbrengen op 

dat je echt je eigen, natuurlijke liplijn volgt. Maak het af 

met een lipgloss.
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al s je rood h a a r, l ich t e huid e n sp roe t e n he bt

Deze look lijkt op mijn dagelijkse make-uproutine, maar het is extra belangrijk om je trekken te 

verduidelijken, zodat je er niet mat uitziet. Laat de eyeliner achterwege en gebruik alleen mascara 

om je ogen meer uitdrukking te geven. Kies een rood- of rozegetinte lipbalsem voor een doorschij-

nende, maar heldere dosis kleur. Sproeten zijn prachtig, die moet je gewoon laten zien! Begin je 

dagelijkse make-up met deze stappen zodat je voldoende ‘dekking’ krijgt, zonder dat je sproeten 

verdwijnen.

MATERIALEN: Foundationkwast, camouflagekwast, rougekwast

PRODUCTEN: Getinte dagcrème, wallencamouflage, camouflage, mascara, poeder-

rouge, gekleurde lipbalsem



STAP 1: In plaats van foundation breng je een klein 

beetje getinte dagcrème aan. Als dat nog te veel dekking 

geeft, kun je het mengen met een beetje gewone dagcrème, 

zodat de kleur minder intens wordt.

STAP 2: Breng de speciale camouflage voor onder je 

ogen aan. Met de gewone camouflage en een camouflage-

kwast stip je rode vlekjes aan, waarbij je je sproeten met 

rust laat.

STAP 3: Breng mascara aan op je bovenste en onderste 

wimpers. Geef je wimpers een extra laagje als ze erg licht van 

kleur zijn.

STAP 4: Breng een roze of perzikkleurige poederrouge 

aan.
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STAP 5: Maak het af met wat getinte lipbalsem.

LEZERSVRA AG: WA AROM WORDT  
MIJN FOUNDATION ORANJE?

In de meeste foundations zitten ingrediënten die kunnen oxideren; een proces dat versneld kan 

worden door een vette huid. Dat is de reden waarom je gezicht er oranjeachtig of juist grauw-

grijs uit kan gaan zien. Zorg dat je producten uitprobeert voordat je ze koopt (vraag om een 

proef verpakking of laat bij de make-upafdeling een professionele visagiste de foundation 

opbrengen en ga vervolgens eerst lekker lunchen voordat je wat dan ook afrekent). Overweeg 

om een tint lichter te nemen om te zien of die oxideert naar precies de juiste kleur die je wilt 

hebben. Soms kan het ook helpen om een crème (een primer) op siliconenbasis te gebruiken 

voordat je de foundation opbrengt.
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al s je op va l l e nde gel a at-
s t re k k e n he bt

Als je gezegend bent met volle lippen, opval-

lende jukbeenderen of grote ogen, zorg dan 

dat ze de aandacht krijgen die ze verdienen! 

Maak de rest van je gezicht minder opval-

lend, zodat je opvallendste trekken kunnen 

stralen. Als je bijvoorbeeld prachtige lippen 

hebt, dan volg je mijn basisstappen, maar in 

plaats van vloeibare eyeliner om je ogen te 

gebruiken, maak je het lijntje minder uitge-

sproken met een potlood. En in plaats van te 

eindigen met een lipgloss, kies je een wat 

gewaagdere kleur voor je lippen.

al s je e e n ol i jf k l eurige 
huid he bt

Een olijfkleurige huid ziet er prachtig uit 

met warmere kleuren zoals koraalrood op je 

wangen, chocolade en bronskleur op de 

ogen en rozeachtige of perzikkleurige lippen. 

Gebruik geen koele kleuren, want die vloe-

ken met je teint.
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de hel em a a l-zonde r-m a k e-up look

Soms wil je er wel fris en fruitig uitzien, maar niet alsof je echt opgemaakt bent. Met een paar 

producten en stappen heb je dat zo voor elkaar!

MATERIALEN: Foundationkwast, rougekwastje, wenkbrauwkammetje of mascararol-

ler, een stevig, schuin kwastje, camouflagekwast, wimpertang, klein kwastje voor ‘blending’

PRODUCTEN: Foundation, crèmerouge, wenkbrauwpoeder, camouflage, eyeliner, mas-

cara, transparante poeder, getinte lipbalsem



STAP 1: Breng een lichte foundation gelijkmatig aan 

over je hele gezicht.

STAP 2: Breng wat crèmeblusher aan op de appels van je 

wangen en laat het mooi overlopen in de foundation.

STAP 3: Kam je wenkbrauwen in vorm met een borstel-

tje of mascararoller.

STAP 4: Gebruik een stevige, schuine kwast en een 

wenkbrauwpoeder die bij de kleur van je ogen past (oog-

schaduw werkt ook). Maak je wenkbrauwen mooi vol.
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STAP 5: Dep wat camouflage op de plekjes die dat nodig 

hebben.

STAP 6: Gebruik een oogpotlood en breng een lijntje 

aan tegen de bovenste wimperrand, dicht tegen de binnen-

rand van je ooglid maar zonder die echt te raken. Dit kun 

je doen door de wimpers vanaf de onderkant te benaderen 

en voorzichtig tussen de wimpers te tekenen.

STAP 7: Gebruik een wimpertang om je wimpers te 

krullen. Plaats de onderkant van de krultang tegen de 

onderkant van de wimpers (dicht bij de huid) en knijp de 

tang zachtjes maar stevig dicht. Houd een paar seconden 

vast, laat dan los, schuif ietsje op en herhaal de handeling 

een paar keer tot je bij de wimperuiteinden bent.

STAP 8: Breng één laagje mascara aan op je bovenste 

wimpers.



STAP 9: Gebruik de ‘blending’-kwast om een transpa-

rante poeder aan te brengen over je T-zone.

STAP 10: Maak compleet met een getinte lipbalsem.

138



139

och t e ndm a k e-up: op t i jd de deur ui t

Als je ook maar een klein beetje op mij lijkt, dan weet je de snoozeknop op je wekker goed te 

vinden en druk je er net een paar keer te veel op, waardoor je je moet haasten om op tijd van 

huis te vertrekken. Voor deze veel te vaak voorkomende ochtenden heeft Amy Nadine me een 

paar snelle trucjes geleerd.

MATERIALEN: Sponsje, schuine bronzerkwast, rougekwast

PRODUCTEN: Poederfoundation, bronzer, poederrouge, eyeliner, mascara, lipgloss



STAP 1: Na je vochtinbrengende dagcrème breng je 

geen foundation aan, maar een laagje poederfoundation: 

dat is een crèmebasis die in een poeder verandert. Gebruik 

een sponsje en veeg het over je hals en gezicht (inclusief je 

oogleden).

STAP 2: Veeg de bronzer onder je jukbeenderen en langs 

je haarlijn, hals en de zijkanten van je neus.

STAP 3: Breng de rouge aan op de appeltjes van je 

wangen.

STAP 4: Trek een lijntje langs je oogleden met een pot-

lood of vochtige oogschaduw.
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STAP 5: Breng mascara aan op de bovenste en onderste 

wimpers.

STAP 6: Een vleugje lipgloss en klaar!
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HIGHLIGHTING EN CONTOURING

Highlighting en contouring zijn twee methodes die krachtig kunnen werken als je ze goed uit-

voert. Je kunt je gezicht er meer symmetrisch uit laten zien, je kunt bepaalde trekken versterken 

of juist minder opvallend maken, het geeft je gezicht meestal meer uitdrukking en het maakt je 

stralender. Door schaduwen aan te brengen, lijken dingen verder weg; door lichtpuntjes en 

reflecties toe te voegen zullen ze juist dichterbij lijken. Hieronder zie je op de afbeeldingen aan 

de linkerkant (op een overdreven manier) waar je elk product kunt aanbrengen.

CONTOURING:

Hiermee kun je je jukbeenderen 

beter uit laten komen, een duidelij-

ker kin vormen en je neus stroomlij-

nen. Voor subtiele contouring 

gebruik je bronzer; wil je een opval-

lender effect, dan gebruik je een 

foundation die drie tinten donkerder 

is dan je gewone foundation.

HIGHLIGHTING: 

Hiermee maak je je ogen helderder, 

het zorgt dat je jukbeenderen eruit 

springen en het maakt de vorm van 

je bovenlip duidelijker. Sommige 

highlighters suggereren slechts een 

beetje licht, terwijl andere een aan-

trekkelijke glans over je gezicht 

kunnen laten schijnen.



Dit kan elke dag
Toen ik opgroeide, heeft nooit ie-
mand me verteld over het bestaan 
van ex foliator of scrub, laat staan dat 
ik het ooit gebruikt heb. Maar te-
genwoordig is het een van mijn 
meest gewaardeerde producten. Er is 
niets erger dan een schilferige foun-
dation, dus om te zorgen dat die een 
gladde, effen ondergrond krijgt en 
zacht blijft, scrub ik mijn gezicht een 
paar keer per week, heel voorzichtig. 
Voorzichtig zijn is echt belangrijk – 
gebruik geen product dat te hard is 
en scrub niet te wild – want er is echt 
heel weinig voor nodig om dode 
huidcellen te verwijderen! Om de 
scrub extra zacht te maken, kun je 
een beetje scrub mengen met je nor-
male reiniger. 

GEZICHTSPROBLEMEN 
A ANGEPAKT

Goed, we hebben allemaal dingen in of aan ons gezicht 

waar we niet zo blij mee zijn: een moedervlek, littekens 

van acne, een neus die te lang of te kort is, te groot of te 

smal; ogen die te ver uit elkaar of juist te dicht bij elkaar 

staan, of die te klein of te groot zijn… Mijn minpunt is 

dat ik zo asymmetrisch ben. Eerlijk gezegd ben ik daar 

nogal door geobsedeerd geraakt toen ik steeds opnieuw de 

omslag van Lauren Conrad Style onder ogen kreeg. (Bekijk 

die voorkant maar eens goed als je me niet gelooft.)

Het is heel normaal om je op één gezichtstrek te focus-

sen die wat minder perfect lijkt en te besluiten dat dat ene 

probleem er de reden van is dat je niet mooi bent. Toch 

zijn de mooiste gezichten vaak een verzameling van opval-

lende, interessante gezichtstrekken, niet van de meest per-

fecte. Bedenk eens hoe saai het zou zijn als we er allemaal 

precies hetzelfde uit zouden zien.

Maar goed, dat gezegd hebbende… Ik heb polls gehou-

den om erachter te komen welke vragen jullie het liefst 

beantwoord willen zien, en heel veel mensen wilden leren 

hoe ze hun zogenaamde imperfecties kunnen verdoezelen. 

En dus vind je op de volgende pagina’s Amy Nadines tac-

tieken om je van je beste kant te laten zien.
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EEN VLEK OF PUISTJE VERBERGEN

Heb je een puistje met een witte kop, probeer je dan te beheersen en knijp het niet uit, vooral niet 

als je zo de deur uit moet. (Zie ook pagina 28 voor meer aanwijzingen.) Houd er liever een minuut 

lang een vochtig, heet washandje tegenaan en wrijf de witte kop er dan voorzichtig af zonder te 

forceren. Bevochtig je huid met tonic en laat je gezicht opdrogen. Breng foundation aan en beoor-

deel dan wat er ‘weggewerkt’ moet worden. Gebruik een camouflagekwastje (een smalle, pun-

tige), dep met een snelle, zwierige beweging een beetje camouflage (in de juiste kleur bij jouw 

foundation) op het plekje. Vervaag de randjes met je vingertoppen en fixeer het met een laagje 

poeder. Als je niet genoeg dekking krijgt met standaard make-up, bijvoorbeeld bij ernstige acne, 

dan kun je theatermake-up gebruiken. Zorg dan wel dat je die elke avond helemaal verwijdert!

DUNNE LIPPEN VOLLER LATEN LIJKEN

Hiermee moet je echt heel voorzichtig zijn, want je wilt niet dat het lijkt alsof je je lippen op je 

gezicht getekend hebt. Over het algemeen geldt dat een glanzende lipgloss jouw beste vriend is, 

want het reflecteert lekker veel licht en daardoor lijkt je mond groter. Kies een glitterende of parel-

moeren glans, en breng die aan op het dikste gedeelte van je onderlip, in het midden van je mond 

en pers vervolgens je lippen samen zodat de gloss ook op je bovenlip komt.

EEN BREDE NEUS SMALLER LATEN LIJKEN

Goed aangebrachte contouring kan hierbij heel effectief zijn.

1. Nadat je de foundation hebt aangebracht, gebruik je hetzelfde sponsje of kwastje voor 

een foundation die een of twee tinten donkerder is dan je natuurlijke teint. Breng deze 

in een rechte lijn aan tegen de zijkanten van je neus; begin bij je wenk brauwen en ga aan 

beide zijden recht omlaag naar het puntje van je neus.

2. Neem wat highlighter en stippel deze op je neusbrug; vervaag de randen met je 

vingertop.

3. Met de foundationkwast (waar nog een restje foundation op zit) maak je wat 

cirkelende bewegingen zodat er geen zichtbare lijnen meer zijn.
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DIEPLIGGENDE OGEN NAAR VOREN BRENGEN

Je hebt een kunstige mix van donkere schaduwen en highlights nodig om bepaalde delen van 

het oog naar voren te brengen en andere dieper liggend te maken.

1. Breng highlighter aan over het hele ooglid.

2. Gebruik een lichte oogschaduw op het onderste gedeelte van het ooglid.

3. Breng een donkerder oogschaduw aan in de plooi.

4. Fixeer de kleuren met een transparante poeder; zo lopen ze niet uit in de plooi.

5. Zet lijntjes en breng mascara aan, alleen op je bovenste ooglid (anders lijken je ogen 

kleiner). Bovendien is bij diepliggende ogen de kans groot dat je onderwimpers tegen 

je huid komen, en de mascara loopt dan alleen maar uit.

DICHT BIJ ELKAAR STAANDE OGEN VERDER VAN ELKAAR 

LATEN LIJKEN

Het belangrijkste punt hierbij is om nadruk te leggen op je buitenste ooghoeken.

1. Bedek het ooglid met lichte oogschaduw, helemaal tot het bot van de wenkbrauw.

2. Breng highlighter aan bij de binnenste ooghoek, zodat dit gebied opgelicht wordt.

3. Neem een iets diepere kleur oogschaduw en breng die op het midden aan, waarbij je 

de kleur naar buiten laat vervagen. (Blijf net onder het bot.)

4. Begin in de binnenste ooghoek met je eyeliner, maar houd het lijntje zo smal 

mogelijk. Naar de buitenste ooghoek toe kun je de lijn breder laten worden en een 

beetje omhoog laten lopen.

5. Breng mascara aan, met een beetje extra op de buitenste wimpers; trek de roller er met 

een schuine hoek naar buiten doorheen, zodat ze wat uitwaaieren.

WIJD UIT ELKAAR STAANDE OGEN DICHTER BIJ ELKAAR 

LATEN LIJKEN

Creëer extra nadruk op je binnenste ooghoeken, zodat ze minder ver van elkaar af lijken te 

staan.



1. Bedek het ooglid met lichte oogschaduw, helemaal 

tot het bot van de wenk brauw.

2. Breng highlighter aan op de buitenste helft van je 

oog, van direct onder het wenkbrauwbot helemaal 

tot aan de wimperrand.

3. Breng een iets donkerder kleur in een halve ovaal 

aan bij je binnenste ooghoek.

4. Zet een mooi smal lijntje vloeibare eyeliner langs de 

hele bovenste wimperrand.

5. Breng langs de onderste wimperrand een smalle, 

twee centimeter lange streep vloeibare eyeliner aan 

die begint in de binnenhoek.

OOGMAKE-UP ALS JE EEN BRIL DRAAGT

Hoewel je misschien anders zou verwachten, kan door een 

bril je make-up juist meer in het oog springen, dus houd 

het simpel en effectief. Laat oogschaduw maar voor wat het 

is en kies voor een wat breder lijntje vloeibare eyeliner, het 

gebruik van een wimpertang (dan komen je wimpers niet 

zo tegen de glazen) en een paar laagjes mascara.

Nut tige les
Vroeger zat ik echt altijd aan mijn 
ogen en wreef ik er voortdurend in, 
vooral aan het einde van de dag als 
ze moe en droog werden. Dat leidde 
natuurlijk tot de onvermijdelijke 
wasbeerogen, maar daarnaast kan 
het ook zorgen voor extra rimpels 
later in je leven. Als je het wrijven in 
je ogen echt niet kunt laten, of als je 
merkt dat je mascara sowieso uit-
loopt over je wangen (of je nu wrijft 
of niet), dan kan het zijn dat je mas-
cara aan het uitdrogen is en je dus 
nieuwe nodig hebt. Weet je dat je 
echt nooit zult stoppen met in je 
ogen wrijven, probeer dan eens 
doorzichtige mascara; het heeft niet 
hetzelfde effect als zwarte mascara, 
maar het voorkomt wel lelijke vlek-
ken! 



H O O F D S T U K  A C H T
Party Make-up
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H
et heeft iets magisch, zo’n feestelijke avond die gewoon smeekt om een prachtig 

opgemaakt gezicht. Of je nu naar een bal, gala of huwelijksfeest gaat, het is hoe 

dan ook een gelegenheid waarbij je kunt uitpakken met gewaagde kleuren die je 

anders nooit gebruikt. Dit zijn echt avonden waarnaar je uitkijkt op al die ‘zo het huis uit 

gelopen met natte haren en alleen een beetje lipbalsem op’-dagen.

Ik weet nog goed dat ik op mijn zestiende de minuten aftelde tot het voorjaarsbal op 

school, omdat ik mijn slippers dan kon verruilen voor glitterschoenen met hoge hakken, mijn 

zongebleekte haar sierlijk op kon steken met een bloem erin (ik droeg altijd een bloem in 

mijn haar als ik naar een dansfeest ging... ik weet nog steeds niet waarom) en me lekker kon 

uitleven met make-up en nepwimpers voor extra effect. Als ik erop terugkijk, vermoed ik dat 

mijn zelf aangebrachte make-up er niet altijd even fantastisch uitzag, maar het belangrijkste 

is dat ik me op die momenten wél zo voelde. 

Tijdens dit soort stappen naar de volwassenheid zie je er misschien niet altijd uit als een 

plaatje in een modeblad, maar toch moet je nooit bang zijn om met make-up te experimente-

ren. Als ik nu niet zo bang was om op een onflatteuze manier gefotografeerd te worden, zou ik 

waarschijnlijk voortdurend de deur uitgaan met twijfelachtige looks – het soort looks waarvan 

je pas achteraf in de gaten hebt of ze een succes of een verschrikkelijke ramp waren. Maar goed, 

ook al waag ik me mijn appartement dus niet uit met dat soort make-up, ik probeer dergelijke 

vreemde looks wel uit op avondjes dat ik lekker thuis ben en nergens meer heen hoef. Het is de 

beste manier om het te leren. In dit hoofdstuk vind je mijn favoriete partylooks, plus een berg 

tips van Amy Nadine over hoe je ze kunt aanpassen aan jouw huidskleur en gezichtsvorm.
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ALLES WAT IK NODIG HEB  
VOOR MIJN PART YLOOKS

Naast de producten die ik voor mijn dagelijkse look gebruik (zie pagina 118), heb ik altijd 

deze extra spullen in huis om me te kunnen voorbereiden op een avondje uit:

1. KOHLPOTLOOD: Ik breng wat kohl aan langs mijn onderste wimperranden. Het is 

smokey (dus sexy), en als het buiten donker is, vind ik het prettig om mijn ogen iets intenser op 

te maken.

2. METALLIC EYELINER: Het kan echt prachtig staan wanneer je wat zilvergrijze of 

goud kleurige eyeliner op je onderste ooglid aanbrengt. (Metallic antraciet, donkerblauw of 

donker paars werkt ook.) Je ogen lijken er niet kleiner door (wat met zwarte eyeliner soms wel 

het geval is), maar je zorgt wel voor wat glans. Voor die keren dat ik me extra uitbundig voel, 

heeft Amy Nadine me geleerd om wat oogschaduw in een parelmoeren nude-tint aan te brengen 

vlak bij de traanbuis en in de binnenste hoeken van de onderste wimperranden.

3. INDIVIDUELE NEPWIMPERS: Wimperstrips (waarbij de wimpers op een lange strip 

zitten die je op maat knipt voor jouw ooglid) vind ik meestal wat overdreven bij mij, dus ik neem 

liever de tijd om een aantal losse nepwimpers aan te brengen, waardoor je op een natuurlijker 

manier hetzelfde vollere effect bereikt. Op pagina 155 vind je hiervoor de stap-voor-stap-aanwi-

jzingen. Het kan nogal lastig zijn om ze aan te brengen, dus het is de moeite waard om wat te 

experimenteren met verschillende technieken, zodat je het goed in de vingers krijgt.

4. WIMPERLIJM: Ik koop altijd zwarte wimperlijm, zodat ik me niet druk hoef te maken dat 

het wit of doorzichtig zal opdrogen. En de kleur geeft alleen maar nog meer effect. Amy Nadine 

kiest liever de transparante lijm, omdat je daarbij makkelijker kunt zien of de lijm opgedroogd is. 

(Want dan wordt hij doorzichtig!) Het is maar net wat je persoonlijke voorkeur is.

5. RODE OF FELROZE LIPSTICK: Hoewel ik voor overdag de voorkeur geef aan 

een transparante lipgloss of eentje met een subtiele perziktint, kies ik ’s avonds graag voor een 

matte lipstick of een met satijnglans. Als ik met de kleur van mijn lippen stevig uitpak, breng 
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ik mijn eyeliner alleen langs de bovenkant van mijn oog aan, en ook laat ik nepwimpers dan 

liever weg.

LEZERSVRA AG: HOE ZORG IK DAT MIJN MAKEUP 
BLIJFT ZIT TEN?

Dit is een veelvoorkomende make-upvraag, en het is inderdaad een lastig punt. (Daarom blijft 
Amy Nadine bij elke foto- of filmshoot bij me: omdat mijn make-up voortdurend bijgewerkt 
moet worden.) Het snelle antwoord? Poeder. Transparante, compacte of losse poeder is je 
geheime bondgenoot. Wanneer mijn make-up tijdens een evenement goed moet blijven zitten, 
fixeert Amy Nadine elke stap met een dun laagje transparante poeder: na de foundation en con-
cealer, na de crèmeblusher en -bronzer, en voordat ze eyeliner en mascara aanbrengt. Daarna 
stuurt ze me weg met een bijwerksetje voor tijdens korte pauzes op de damestoiletten. Totdat er 
iets als haarspray voor je gezicht wordt uitgevonden, is dit het enige alternatief!

Wil je dat je rode of felgekleurde lipstick goed blijft zitten, kleur je lippen dan eerst in met 
een lipliner die ongeveer dezelfde tint heeft als je lippen. Breng vervolgens een laag lipstick 
aan en dep met een tissue. Doe wat losse poeder op een oogschaduwkwastje en breng die met 
deppende bewegingen op het hele lipgebied aan. Breng daarna nog een laagje lipstick aan. 
Om uitlopende lijntjes te voorkomen dep je zorgvuldig de buitenrand van je lippen met een 
in poeder gedoopt wattenstaafje.

Kies voor een long lasting eyeliner, omdat die minder gemakkelijk uitloopt. Veeg voor je 
de eyeliner aanbrengt wat poeder of een oogschaduw in de tint van je huid over je ooglid.  Zo 
creëer je een goede basis voor de eyeliner.

PART YLOOKS

’s Avonds geldt over het algemeen: meer is meer, en dat kan heel bevrijdend werken. Nooit breng ik 

het zwierige lijntje langs mijn ogen met meer enthousiasme en zelfvertrouwen aan dan wanneer ik 

naar een schaars verlicht feestje of een dinertje bij kaarslicht ga. Dat zijn de gelegenheden waarbij 

make-up je echt in de stemming kan brengen en bovendien een van zijn belangrijkste functies ver-

vult: je gelaatstrekken laten opvallen op een moment dat ze anders misschien zouden verbleken.
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mi jn favorie t e pa rt y look

Dit is mijn eerste keuze wanneer ik er chic maar niet over the top uit wil zien. In feite is het 

een iets uitgesprokener versie van mijn dagelijkse look. Ik begin altijd met een schoon, opge-

frist gezicht. Soms neem ik voor een evenement een gezichtsbehandeling of laat ik mijn 

wenkbrauwen doen, maar nooit op de dag zelf. Je moet je huid na een behandeling altijd de 

gelegenheid geven om tot rust te komen.

MATERIALEN: Foundationkwast, camouflagekwast, contourkwast, pincet, wimperlijm, rouge-

kwast

PRODUCTEN: Foundation, concealer, bronzer, vloeibare eyeliner, mascara, losse nep-

wimpers, blusher, rode lipstick
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STAP 1: Breng de foundation egaal aan over je hele 

gezicht, camoufleer eventuele vlekjes met concealer en 

breng met bronzer contouren aan. (Zie pagina 122.)

STAP 2: Breng vloeibare eyeliner aan in een klassieke, 

uitlopende lijn. (Zie pagina 158.)

STAP 3: Breng twee laagjes mascara aan. 

STAP 4: Plak zeven losse nepwimpers langs je bovenste 

wimperlijn (Zie voor specifieke aanwijzingen pagina 155.)



Als je een donkere of olijfkleurige huid hebt, kun je ook bij je partylook het beste de nadruk 

leggen op de ogen. Je zou wat extra nepwimpers kunnen aanbrengen, of een lijntje kunnen 

tekenen langs de binnenrand van je onderste ooglid (gebruik hiervoor nooit vloeibare eyeli-

ner; kies in plaats daarvan een zwart kohlpotlood en wees heel voorzichtig wanneer je je 

onderste ooglid iets omlaagtrekt en met het potlood heen en weer beweegt). Of je brengt 

vloeibare eyeliner aan langs zowel je bovenste als je onderste wimperrand. Leef je ook uit met 

je blusher, bijvoorbeeld door een kleurtje met glitters te kiezen.

STAP 5: Veeg wat perzikkleurige blusher over de appel-

tjes van je wangen.

STAP 6: Maak het af met een klassieke rode lipstick.
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lo s se nep W impe rs mooi  a a n bre n ge n

De truc bij het aanbrengen van valse wimpers is om te kiezen voor losse nepwimpers in plaats 

van strips – en ervoor te zorgen dat je van alle maten een voorraadje in huis hebt (small, 

medium, large, mini). Het vereist enige oefening voor het je lukt om ze op de goede plek aan 

te brengen, maar Amy Nadine wist me er jaren geleden van te overtuigen dat ik het kon leren, 

en uiteindelijk is dat ook gelukt. Het meest irritante is als de wimpers omrollen terwijl de lijm 

aan het drogen is, maar geloof me: dat gebeurt ons allemaal, dus geef niet op! Je kunt je vingers 

gebruiken (zoals Amy Nadine doet) of een pincet (zo heb ik meer controle over wat ik doe). 

Bereid je voor door de wimpers te pakken en ze in aparte rijtjes op de rug van je hand te 

leggen. Ik heb er zes nodig voor één oog. Als jij extra lange of juist korte wimpers hebt, moet 

je misschien wat experimenteren met verschillende lengtes en combinaties.

STAP 1: Breng twee laagjes mascara aan op je onderste en boven-

ste wimpers. 

STAP 2: Doe een drupje wimperlijm op de rug van je hand. Laat 

het minstens een minuut drogen, zodat het een beetje plakkerig 

wordt.

STAP 3: Begin bij de buitenhoek van een oog en plaats helemaal 

aan het einde twee mediumwimpers, zo dicht mogelijk bij elkaar. Je 

doopt het uiteinde van de wimper pas vlak voordat je hem aan-

brengt in de lijm. Het is de bedoeling dat de nepwimpers niet 

opvallen tussen je echte wimpers, dus plaats ze onder dezelfde hoek.

STAP 4: Ga vlak naast de mediumwimpers verder en breng naar 

het midden van je oog steeds weer een nepwimper aan.
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dr a m at ische o ge n me t W impe rs t rip s

Als je wel een dramatische blik wilt bereiken, maar bang bent dat je het aanbrengen van losse 

wimpers niet in de vingers zult krijgen, probeer dan eens wimperstrips. Ze zijn ook geweldig 

voor Aziatische vrouwen of andere vrouwen met amandelogen.

MATERIALEN: Kwastje voor eyeliner of oogpotlood

PRODUCTEN: Wimperlijm, wimperstrips, oogschaduw
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STAP 1: Houd een wimperstrip tegen je eigen wimpers 

om de maat te bepalen. Als hij te lang is, knip je het uit-

einde eraf. Heb je eenmaal de juiste maat, breng dan een 

dun laagje lijm aan langs de strip. 

STAP 2: Plaats de strip langs je bovenste wimperrand. 

Het duurt een paar minuten voor de lijm droog is; je kunt 

zien dat het zover is wanneer de witte kleur doorzichtig 

wordt.

TIP:  Kost het je moeite om de strip op de juiste plek aan 

te brengen, probeer het dan eens met twee handen.

STAP 3: Trek met een oogpotlood of een eyelinerkwastje 

met wat oogschaduw een lijntje langs je onderste wimper-

rand. (Breng het potlood of kwastje van onderaf naar je 

oog, onder de wimpers.)



LEZERSVRA AG: HOE BRENG IK EEN 
MOOI OMHOOGLOPEND LIJNTJE 

EYELINER A AN?
Voor een in een punt omhooglopend lijntje kun je het beste vloeibare eyeliner gebruiken 

(gebruik eventueel een oogpotlood voor een wat zachter resultaat). De truc om handig te 

worden met vloeibare eyeliner (die ikzelf zowel voor mijn dagelijkse look als mijn 

party-make-up gebruik) is veel oefenen. Als je het liever niet op je gezicht uitprobeert, 

oefen dan eerst eens op de rug van je hand. Bedenk dat het lijntje dikker wordt naarmate 

je meer druk uitoefent. Nadat je de eyeliner hebt aangebracht, kun je het laten zoals het 

is of nog eens teruggaan en doorgaan met aanbrengen tot je de gewenste dikte hebt 

bereikt; of je kunt streven naar perfectie en na afloop met een wattenstaafje en wat make-

upremover alle veegjes en vlekken wegwerken. Vergeet niet: het is allemaal tijdelijk, dus 

leef je uit. Als je een fout maakt, haal je het lijntje gewoon weg en begint opnieuw.

Als het kan, is het handig om je elleboog ergens op te laten rusten, zodat je alleen je pols 

hoeft te bewegen. (Je hele arm onder controle houden is lastiger.)

Denk eraan dat deze techniek niet bij alle oogvormen werkt. Als er een plooi zit in de 

huid bij de buitenhoek van je oog, is dit misschien niet de look voor jou. Je kunt de huid 

wel iets opzij trekken om het lijntje onder de juiste hoek te tekenen, maar het effect is niet 

mooi. In plaats daarvan kun je beter een kort haaltje omhoog maken, wat een vergelijkbaar 

effect geeft.

STAP 1: Plaats het kwastje of oogpotlood op je 

wimperrand bij je binnenste ooghoek, trek het 

naar buiten terwijl je zo dicht mogelijk bij de 

wimperrand blijft en eindig bij de buitenste oog-

hoek. Begin met een dunne lijn. (Je kunt altijd 

teruggaan om het lijntje dikker te maken.)
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STAP 2: Laat de eyeliner nu in een puntje uitlopen. 

Stel je een lijn voor die van de buitenste ooghoek naar 

het einde van je wenkbrauw loopt – dat is de hoek die je 

kiest. Ik stop bij het einde van de plooi in mijn ooglid 

(ongeveer zo lang als een wimper), maar je kunt ook 

voorzichtig steeds iets verder gaan tot je jouw perfecte 

kattenoog hebt gevonden. Soms is een klein stukje al 

genoeg.

STAP 3: Ga terug en vul de ruimte tussen de eerste lijn 

en het uitlopende haakje in, waardoor de lijn mooi vloei-

end en iets dikker wordt.

STAP 4: Als de lijn is zoals je hem hebben wilt, kun je 

met een wattenstaafje eventuele onvolkomenheden weg-

halen en klaar! 
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ee n subt iel e smok e y e y e

Dit is een traditionele smokey eye, maar om hem iets subtieler te maken gebruikt Amy 

Nadine koper-, taupe-, goud- en chocoladetinten in plaats van het gebruikelijke grijze palet. 

De truc om het mooi te krijgen is dat je de tinten oogschaduw heel goed in elkaar laat over-

lopen. En wees niet bang om er een rommeltje van te maken (daar heb je wattenstaafjes en 

make-upremover voor) – het hoort juist een beetje rommelig te zijn.

MATERIALEN: Plat oogschaduwkwastje, plooikwastje, tapse kwast om te ‘blenden’, schuine 

kwast

PRODUCTEN: Verschillende tinten oogschaduw, eyeliner, mascara
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STAP 1: Breng met een platte oogschaduwkwast een 

taupe oogschaduw aan over het hele ooglid.

STAP 2: Gebruik een plooikwastje om in de plooi een 

kopertint aan te brengen en laat de kleuren vervolgens met 

een schone tapse kwast mooi in elkaar overlopen. Beweeg 

de kwast over je ooglid als een ruitenwisser.

STAP 3: Veeg met een schuine kwast wat metallic 

chocolade bruin langs de onderste wimperrand. (Je kunt 

ook nog een nude-tint aanbrengen ter hoogte van je wenk-

brauwbot en bij je traanbuisje.)

STAP 4: Teken met een donkerbruin oogpotlood of eye-

liner een lijntje langs de binnenrand van je onderste ooglid.



Dit kan elke dag
Iedereen is altijd vooral gericht op 
het aanbrengen van make-up, maar 
sla alsje blieft nooit de belangrijke 
stap van het verwijderen over. Na 
een lange, gezellige avond kan het 
maar al te verleidelijk zijn om in bed 
te ploffen met al je make-up nog op 
je gezicht. (Om de gewoonte af te 
leren heb ik zelfs geïnvesteerd in 
chique witte kussenslopen.) Het is 
misschien het laatste wat je wilt 
doen, maar neem toch vijf minuut-
jes de tijd om je oogmake-up te ver-
wijderen en je hele gezicht te was-
sen. Wanneer je veel foundation 
draagt, kun je het proces versnellen 
door een elektrische gezichts borstel 
aan te schaffen. Gebeurt het toch 
nog vaak dat je in slaap valt met een 
opgemaakt gezicht, zorg dan in elk 
geval dat je je kussenslopen regel-
matig wast.

STAP 5: Breng twee 

laagjes mascara aan. 
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zo W e rk je je m a k e-up snel b i j

Als je direct uit je werk of na school naar een feest of avondje uit gaat, kun je in plaats van alles 

opnieuw te doen ook kiezen voor een paar strategische opfrisacties. Aangezien ik vaak nog tot laat 

op kantoor ben of in een vergadering zit – en niet in de gelegenheid ben om voor een dinertje of 

party eerst langs huis te gaan – heb ik geleerd om op allerlei plekken te zorgen voor een minivoor-

raadje van de volgende producten: in mijn auto, in de tassen die ik het vaakst gebruik, op kantoor.

MATERIALEN: Spons, wattenstaafjes, platte oogschaduwkwast, blusherkwast

PRODUCTEN: Hydraterende spray, poederfoundation, oogmake-upremover, metallic 

oogschaduw, eyeliner, blusher, mascara, lipgloss



STAP 1: Als je gezicht er wat dof uitziet, spuit je er 

hydraterende of opfrissende spray over (als het je huid 

maar niet te zeer laat samentrekken).

STAP 2: Werk met een spons die plekken bij waar je 

make-up in de lijntjes van je gezicht is gaan zitten. Is je 

foundation helemaal verdwenen, dan kun je met een 

sponsje wat cream-to-powderfoundation aanbrengen. (De 

crème verandert in poeder zodra hij je huid raakt.)

STAP 3: Veeg met je ringvinger de oogschaduw die in de 

plooi van je ooglid is gaan zitten weer wat uit.

STAP 4: Doe wat oogmake-upremover op een watten-

staafje en maak het gebied onder je ogen schoon; waar-

schijnlijk is een deel van je oogschaduw gedurende de dag 

daarheen verhuisd.
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STAP 5: Breng met een nat gemaakte platte oogscha-

duwkwast een metallic oogschaduw aan op je hele ooglid. 

Door hem nat aan te brengen wordt de kleur intenser.

STAP 6: Werk je eyeliner bij en maak het lijntje iets 

dikker.

STAP 7: Breng opnieuw je blusher aan (en bronzer, als 

dat deel uitmaakt van je dagelijkse look). Als je naar een 

zeer feestelijke gelegenheid gaat, kun je met iets meer kleur 

uitpakken dan je ’s ochtends meestal doet.

STAP 8: Breng een nieuw laagje mascara aan. 



Nut tige les
Dit is meestal een les die mensen 
pas achteraf leren, maar probeer al-
tijd één aspect van je gezicht te be-
nadrukken – ook na negen uur 
’s avonds. Houd je van een drama-
tische smokey eye, zorg dan voor 
evenwicht met neutralere lippen. 
Kies je voor kleur op je wangen, 
vermijd dan oogschaduw die ermee 
gaat concurreren. Ga je voor felro-
de lippen, houd je dan bij de rest 
van je gezicht in. Het is leuk om je 
uit te leven, maar je wilt er niet uit-
zien als een clown!

STAP 9: Maak het af 

met wat lipgloss.
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H O O F D S T U K  N E G E N
Makkelijke kapsels
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A
an je kapsel is vrij goed af te lezen wat voor persoon je bent, misschien nog wel 

beter dan aan je kledingstijl. Heb je een pittig, kort kapsel? Lange, sexy golvende 

lokken? Een wilde, springerige haardos? Sta je elke dag een uur voor de spiegel 

of loop je gewoon met nat haar de deur uit en zie je wel wat er gebeurt? Het antwoord hierop 

zegt veel over jou. Daarom levert een bad hair day waarschijnlijk zo veel meer stress op dan 

wanneer je even niet weet wat je aan moet trekken.

Mijn kapsel is de afgelopen paar jaar niet veel veranderd. Ik heb wat geëxperimenteerd 

met kleur en lengte, maar kwam toch altijd weer bij mijn blonde lokken uit. Voor een deel 

komt dit doordat ik in het verleden wel eens slechte keuzes heb gemaakt – zowel wat betreft 

kleur als lengte –  en ik er weinig voor voel om nog eens zo’n herstelperiode te moeten door

staan. (Nadat mijn haar een keer gruwelijk was verknipt, heb ik jarenlang extensions moeten 

dragen terwijl het haar langzaam weer aangroeide.) Maar het is ook omdat ik inmiddels weet 

wat me het beste staat. Bovendien vind ik het leuk om mijn haar op allerlei manieren te 

kunnen vlechten of opsteken als ik zin heb om van look te veranderen.

Het geheim van een goed kapsel schuilt vooral in het vinden van de juiste tools voor jouw 

haartype. En dus vind je in dit hoofdstuk veel bruikbare informatie over de basismaterialen 

voor je haar en hoe ze te gebruiken.
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PRODUCTEN

Er zijn evenveel stylingproducten als er haartypes zijn, en het vinden van de juiste combinatie 

hangt van veel verschillende factoren af – niet alleen van je haartype, maar ook van welke stijl 

je wilt creëren, de hulpmiddelen die je wilt gebruiken, waar je woont (want zowel het klimaat 

als de hardheid van het kraanwater in je woonplaats kan van invloed zijn op je haar), hoe vaak 

je je haar föhnt en ga zo maar door. Je zult dus zelf wat moeten experimenteren. Hier zijn 

alvast wat tips om daarbij in je achterhoofd te houden:

• Gebruik bij het föhnen en het krullen of ontkrullen van je haar altijd een hitte

beschermend product.

• Voor fijn, dun haar dat je wat extra volume wilt geven, zijn er een aantal fantas tische 

volumeproducten en haarverdikkers op de markt. Maar vermijd producten die op 

copolymeren zijn gebaseerd (de technische naam is PVP/VA copolymeer). Copolyme

ren worden verwerkt in haarproducten die stevigheid creëren door haren als het ware 

aan elkaar vast te plakken en die daardoor vochtopname tegengaan. Het resultaat is 

alleen van korte duur omdat het snel uiteenvalt. In het begin zal je kapsel er geweldig 

uitzien… maar dat is snel voorbij.

• Als je krullen hebt die snel gaan pluizen, is het een goed idee om een leavein

conditioner te gebruiken terwijl je haar nog nat is.

• Heb je kort haar, zorg dan dat je het regelmatig laat bijknippen om het in model te 

houden en kies de juiste producten voor jouw haartextuur. Bij lang haar luistert het 

minder nauw als het op haarproducten aankomt; bij kort haar ga je eerder de mist in 

als je een verkeerd product gebruikt. Je kapper is de beste bron van informatie, dus 

vraag hem of haar om advies wanneer je je weer laat knippen.
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• Vermijd bij gekleurd haar producten die te veel alcohol bevatten omdat het je haar 

uitdroogt en de kleur eerder doet vervagen.

• Een lichte mousse is de beste keus als je slag of krullen hebt die je probeert te tem

men.

• Jouw beste recept kan ook heel goed een combinatie van dit alles zijn. Leavein

conditioner plus mousse als je haar nat is, en vervolgens een beetje haarserum of 

haarspray als het droog is. Experimenteer voor de perfecte combi!

• Gebruik je elke dag haarspray? Neem dan een light of mediumholdformule. 

• Inzicht in je haartype, de textuur en je haardichtheid helpt je bij het vinden van de 

meest geschikte producten. (Ga naar pagina 47 om je geheugen op te frissen.)

TOOLS 

Anders dan bij makeup, waar je een hele la vol met penselen en andere hulpmiddelen kunt 

verzamelen om allerlei looks te creëren, gaat het er bij je haar om wat het beste voor jouw 

haartype werkt en wat voor stijl je nastreeft. Iedereen zou een goede borstel in huis moeten 

hebben, maar verder hangt het af van je dagelijkse routine.
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De bors t el-e ncyclope Die

Er zijn allerlei soorten borstels voor specifieke doeleinden te krijgen (waarvan het merendeel 

al jaren op de markt is), in de meest uiteenlopende vormen. Het is nog niet eenvoudig om 

erachter te komen welke het meest geschikt is voor jouw haar. Ikzelf gebruik een ronde föh

nborstel als ik mijn haar droogföhn en een plat exemplaar om het glad te borstelen. Maar 

Kristin gebruikt allerlei verschillende soorten, afhankelijk van het type haar waarmee ze 

werkt.

DE PLATTE BORSTEL

Dit is een echte multitasker (en een musthave). Hij is supergeschikt voor het doorborstelen 

en het gladföhnen van je haar. Als je meer volume op je kruin wilt creëren, is deze borstel 

perfect. Kies er een met mooi afgeronde nylon pinnen, zodat je hoofdhuid niet beschadigt. 

(Die wordt zelfs lekker gemasseerd.)

DE RONDE BORSTEL MET HAAR

Hier hebben we nog een multitasker, die essentieel is als je slag in je haar wilt föhnen. Hij 

houdt je haar tijdens het föhnen met de juiste hoeveelheid spanning vast (zonder dat je klit

ten krijgt) en geeft een glanzend, veerkrachtig resultaat.
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DE RONDE METALEN BORSTEL

Deze borstel heeft ventilatieopeningen, wat betekent dat hij lucht laat circuleren (die op die 

manier je lokken van alle kanten droogt). Omdat hij een metalen basis heeft, werkt hij als een 

krultang zodra je föhn hem opwarmt. Deze borstel moet je alleen gebruiken als je weinig tijd 

hebt om te föhnen. Je kunt er te veel hitte mee creëren en als je niet uitkijkt, kunnen de 

pinnen je hoofdhuid beschadigen.

DE METALEN BORSTEL MET WILDZWIJNHAAR EN NYLON

Klinkt nogal specifiek, vind je niet? Maar deze tweeineenborstel is juist superveelzijdig. Hij 

geeft je meer controle zonder het gevaar van oververhitting. Wildzwijnhaar heeft een goede 

grip, dus als je krullen hebt, is dit een goede borstel om je haar mee glad te föhnen. Maar hij 

is ook heel geschikt voor dik, steil haar waar je krullen in wilt aanbrengen.

DE KLEINE BORSTEL MET WILDZWIJNHAAR 

Deze borstel is ideaal voor pony’s, vooral voor eigenzinnige pony’s. Omdat hij zo klein is, kun 

je hem dicht bij je voorhoofd houden zodat je niet bang hoeft te zijn voor een skischans

effect. 

DE WILDZWIJNHAAR-BORSTEL MET EEN RUBBER KUSSEN

Deze borstel gebruik ik voor alles, waaronder het gladstrijken van statisch haar, het uitborste

len van krullen en ook om mijn haar licht te touperen. De Mason Pearson is de RollsRoyce 

onder de borstels met wildzwijnhaar, en hij is niet goedkoop. Maar als je je hem kunt veroor

loven, is hij het zeker waard.
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Hoe k ie s je De juis t e H a a rDro ge r?
Je gebruikt waarschijnlijk al jarenlang dezelfde föhn, waar op zich niets mis mee is: over het 

algemeen is er door de jaren heen weinig veranderd aan het mechanisme van haardrogers, 

behalve dan dat ze wat krachtiger zijn geworden. Het belangrijkste is dat je de juiste opzet

stukken hebt. Om je haar glad te föhnen heb je absoluut een blaasmond nodig om de lucht

stroom te richten. Wil je bij het droogföhnen je krullen behouden, dan moet je een diffuser 

gebruiken om te voorkomen dat je haar te pluizig wordt.

Als je een nieuwe haardroger gaat aanschaffen moet je op een aantal dingen letten. Een 

van de belangrijkste factoren is het gewicht. Als je een föhn boven je hoofd vasthoudt terwijl 

je het föhnen onder de knie probeert te krijgen, zit je niet te wachten op een lamme arm, en 

een paar gram extra maakt echt verschil. Van Kristin heb ik een Elchim 2001 gekregen, die 

ik elke dag gebruik. Hij weegt niet veel, is krachtig en wordt goed warm. Als je nog niet zo 

bedreven bent in het föhnen, waardoor je plukken haar steeds opnieuw moet doen, kun je 

beter een haardroger nemen die meer lucht blaast en minder warmte afgeeft. 
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Dit kan elke dag
Misschien herinner je je het nog uit 
hoofdstuk drie: hoe vaker je warm
teapparaten gebruikt, des te groter 
de kans dat je haar beschadigt. 
Omdat er geen dag voorbijgaat zon
der dat ik mijn haar in model föhn, 
probeer ik de tijd tussen twee was
beurten zo lang mogelijk te rekken. 
Zo beperk ik het aantal föhnbeur
ten waarbij ik mijn haar niet alleen 
moet stylen maar ook nog eens 
moet drogen. En als ik mijn haar 
was, zorg ik ervoor dat ik een goede 
conditioner gebruik. Ik probeer er 
minstens vijf minuten voor uit te 
trekken, zodat het goed in de bui
tenste hoornlaag kan doordringen. 
Ik breng het op de onderste drie
kwart van mijn haar aan, kam het 
er met een grove kam doorheen en 
laat het zo lang intrekken als ik het 
onder de douche kan uithouden. 
En wanneer het kan laat ik mijn 
haar aan de lucht opdrogen, om het 
even rust te gunnen. Dit is een goe
de oplossing voor weekenden waar
in ik niet hoef te werken. Mijn haar 
verdient ook wel eens een rustpau
ze, lijkt me!

Hoe k ie s je De juis t e s t i jlta n g? 
Iedereen die de film Hairspray heeft gezien, weet dat onze 

moeders en grootmoeders echte strijkbouten gebruikten 

om hun haar mee glad te strijken. Niet de meest haarvrien

delijke oplossing, maar wel een creatieve! Vandaag de dag 

kun je gewoon een van de vele stijltangen aanschaffen die 

speciaal voor haar gemaakt zijn.

Als je erg krullend haar hebt dat je regelmatig steil 

maakt, heb je om de schade te beperken een stijltang van 

goede kwaliteit nodig. Veel mensen geven de voorkeur aan 

een keramische stijltang. Zelf gebruik ik liever een metalen 

stijltang. Gebruik je een stijltang slechts af en toe, alleen 

voor je pony of om hier en daar iets bij te werken, dan heb 

je niet het meest geavanceerde model nodig, maar kun je er 

het beste eentje kiezen die snel opwarmt, zodat je tijd 

bespaart.

Heb je fijn of gekleurd haar – d.w.z. kwetsbaar haar – 

kies dan een stijltang met veel verschillende warmtestan

den (er zijn zelfs varianten waarbij je zelf precies de tempe

ratuur kunt instellen.) Let tijdens het steil maken op hoe 

vaak je de tang door je haar moet halen voor je het gewenste 

resultaat hebt bereikt. Wanneer je meer dan twee keer 

dezelfde pluk moet overdoen, kun je beter een stijltang 

kopen die warmer wordt. Het is beter om je haar in één 

keer met een gelijkmatige warmteverdeling te behandelen, 

dan het een paar keer opnieuw te moeten doen. Over het 

algemeen gesproken moet je de temperatuur bij dik haar 

instellen op 200220˚C en bij fijner haar op 120175˚C. 
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Hoe k ie s je De juis t e k rulta n g?
Bij het kiezen van een krultang gelden dezelfde regels als bij een stijltang. Het beste is een 

krultang met een gelijkmatige temperatuur, vooral wanneer je al je haar wilt krullen. De 

meeste modellen hebben een temperatuurschaal van 110. Zet hem bij dik haar op stand 

810, en bij fijn haar op 57.

Kies een tang met een diameter ter grootte van de krul die je wilt hebben; wil je graag 

strakke, kleine krulletjes of juist losse, golvende krullen? Sommige stijlen zien er het best uit 

met verschillende soorten krullen, dus die vereisen meer dan één krultang. Als je er nog niet 

zo bedreven in bent, is het misschien een idee om een conische krultang uit te proberen; het 

valt namelijk niet mee om afdrukken van de klem te vermijden. (Let maar eens goed op bij 

de kapper; je zult zien dat hij of zij ofwel met een conische tang krult ofwel de klem helemaal 

niet gebruikt.) Dat klemmetje mag dan ontworpen zijn om het haar op zijn plaats te houden, 

meestal zit het alleen maar in de weg. Maar los daarvan volgt nu een overzicht van de verschil

lende diameters en wat hun effect is.
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10 EN 15 MM: Als je van nature sterk gekruld haar hebt en alleen een krultang gebruikt 

om de krullen te verfijnen en pluizig haar te voorkomen, dan moet je deze hebben.

20 MM: Deze krultang is niet zo dik en creëert een stevige krul, maar geen pijpenkrul.

25 MM: Deze diameter is geschikt voor het maken van losse krullen en golven, tenzij je haar 

geneigd is om de krul vast te houden en iets groters aankan, kies dan deze breedte als je 

beachy waves wilt creëren. (Dit is de maat die ik meestal gebruik.)

38 MM: Dit is de perfecte maat voor volle krullen en voor het creëren van volume in het 

algemeen.

MAKKELIJKE LOOKS

Als ik met mijn meest eenvoudige kapsel de deur uit ga, d.w.z. als ik ’s ochtends direct naar 

kantoor moet, föhn ik mijn haar het liefst in een lichte slag. Ik heb veel van Kristin Ess 

geleerd, dus ik ben ondertussen aardig bedreven in het föhnen van mijn eigen haar, maar ik 

weet hoe moeilijk het is als je het nog niet zo goed kunt. Geef de moed niet op! Het duurt 

misschien even, maar uiteindelijk zul je het onder de knie krijgen en weet je hoe je de föhn 

het handigst vast kunt houden en het best kunt gebruiken voor jouw haartype.
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Mi jn Dagel i jk se golv e n

Zelfs bij iemand zoals ik, die het föhnen tot een kunst heeft verheven, verschilt het resultaat 

per keer. Dat is niet onoverkomelijk omdat ik na het föhnen altijd nog een krultang gebruik 

om extra slag aan te brengen. Het föhnen is slechts een middel om een doel te bereiken: 

voordat je met een krultang aan de slag kunt, moet je haar eerst droog zijn.
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STAP 1: Breng een hittebeschermend serum aan op de 

uiteinden van je haar en begin met föhnen. Zorg dat je eerst 

eventuele probleemgebieden onder handen neemt. (Ik heb 

een extra kruin die ik altijd eerst moet föhnen voor hij de 

kans krijgt om vanzelf op te drogen.)

STAP 2: Verdeel je haar in drie delen: twee aan weerszij

den van je hoofd en een bovenop. Ik begin altijd rechts en 

zet het bovenste stuk vast zodat het niet in de weg zit.

STAP 3: Neem een krultang van 25 mm en klem er een 

lok in; begin op ongeveer de helft tot driekwart van de 

lengte. Wikkel het overgebleven deel om de tang.

STAP 4: Kam elke krul nadat je hem uit de tang hebt 

gehaald uit om hem iets losser te maken.



Op de volgende pagina’s zie je nog een paar makkelijke looks om uit te proberen!

STAP 5: Nadat je de ene helft hebt gedaan, kam je die 

helemaal uit om een patroon te ontdekken. Doe hetzelfde 

aan de andere kant.

STAP 6: Doe een beetje haarserum gebaseerd op siliconen 

in je hand om het warm te laten worden en breng het op de 

punten aan.

STAP 7: Spray een lichte haarspray over je haar. Overdrijf 

niet, want je krullen moeten zacht blijven.

180
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na a r acH t e re n ge s tok e n 
Ik vind het heerlijk om mijn haar los te dragen, maar ik vind het niet altijd even fijn als het 

voor mijn gezicht valt. Daarvoor is dit de perfecte oplossing.



STAP 1: Toupeer een klein gedeelte achter op je hoofd. 

(Hier speld je straks de andere plukken haar op vast.)

STAP 2: Maak als je je haar aan twee kanten naar achteren 

wilt steken een scheiding in het midden. (Je kunt het ook 

aan één kant naar achteren steken.)

STAP 3: Neem een pluk haar vanaf de voorkant en draai 

die op driekwart met je vinger naar achteren.

STAP 4: Zet deze pluk met een speldje vast op het getou

peerde gedeelte achter op je hoofd. 
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STAP 5: Doe hetzelfde aan de andere kant.
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roMMel ige k not

Dit is een ideaal kapsel voor ochtenden waarop je geen zin hebt in al te veel gedoe om je lange 

haar in model te krijgen.
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STAP 1: Maak een strakke, hoge paardenstaart.

STAP 2: Toupeer de staart met een kam zodat hij meer 

volume krijgt – hoe rommeliger hoe beter.

STAP 3: Wikkel de staart om de basis heen. Begin aan de 

achterkant zodat het dikste stuk aan de voorkant uitkomt. 

Misschien moet je hem er twee keer omheen draaien, afhan

kelijk van je haarlengte.

STAP 4: Speld het puntje van je staart aan de basis vast.



TIP: Spray wat haarspray op je hand of een tandenborstel om losse plukjes aan de zijkant 

glad te strijken. Je kunt de knot wat breder en rommeliger maken door hem iets losser te 

trekken.

STAP 5: Eindig met een dun laagje haarspray.
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pr acH t ige k rul l e n

Is je haar moeilijk te temmen en ben je vaak geneigd om het op te geven en het dan maar in een 

staart of een knot te dragen omdat het er pluizig uitziet? Dan is dit dé techniek voor jou. Er is geen 

enkele reden waarom jij je haar niet los zou kunnen dragen, met mooie krullen die er gezond 

uitzien.



STAP 1: Begin met handdoekdroog haar dat je in de 

douche hebt uitgekamd. Zet het merendeel op je hoofd vast 

en laat alleen een klein gedeelte in je nek los.

STAP 2: Breng per keer krulcrème aan op twee plukken 

haar. 

STAP 3: Splits elke pluk in tweeën, draai de helften en 

wikkel ze vanaf de wortel tot aan het uiteinde om elkaar 

heen. Doe hetzelfde met de andere pluk.

STAP 4: Herhaal dit met de rest van je haar, pluk voor 

pluk, tot je klaar bent met de achterkant.
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STAP 5: Ga verder met de zijkanten en eindig met de 

bovenkant en de voorkant.

STAP 7: Draai, als je haar bijna droog is, de plukken uit 

elkaar. Begin steeds onderaan en werk voorzichtig naar de 

wortel toe.

STAP 6: Droog je haar met een diffuser of koop een 

droogkap (zoals hier afgebeeld); volgens Kristin dé uitvin

ding voor meiden met krullen. Het ziet er niet uit, maar het 

is niet duur en houdt je krullen onder controle.

STAP 8: Houd je hoofd ondersteboven en föhn de krullen 

nogmaals met de diffuser.
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ee n Dif f use r ge bruik e n

Heb je golvende krullen waarvan je de krulfactor wilt opschroeven, schaf dan een diffuser 

aan.
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STAP 1: Begin met handdoekdroog haar dat je in de 

douche hebt uitgekamd. Zoek je scheiding.

STAP 2: Breng krulcrème aan. Begin bij de wortels en 

werk naar de uiteinden toe. 

STAP 4: Knijp het vocht uit je haar.

TIP: Gebruik een Tshirt in plaats van een handdoek om te 

voorkomen dat je haar pluizig wordt.

STAP 3: Verdeel je haar in dikke plukken en draai ze stuk 

voor stuk om je vinger.



STAP 5: Droog de uiteinden van je haar met een diffuser.

STAP 6: Voor meer volume kun je de diffuser ook op de 

aanzet gebruiken.

STAP 7: Wil je nog geprononceerdere krullen, gebruik 

dan op de gewenste plekken een krultang (van 20 tot 25 

mm). Wikkel je haar om de hele tang in plaats van het 

ertussen te klemmen.
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DE BASICS  
VAN HA ARACCESSOIRES 

Ik vind het geweldig dat haaraccessoires weer helemaal in zijn – ik ben gek op hun retro

uitstraling en ze zijn superhandig op dagen dat je haar gewoon niet doet wat jij wilt (en zeker 

wanneer je een streepje uitgroei wilt verbergen – hallo, sjaal!). Dit zijn de twee accessoires 

waar ik het meest op terugval:

HAARCLIPS: Die gebruik ik op een traditionele, klassieke manier. Ik steek ofwel kleine 

plukken haar aan weerszijden van mijn hoofd vast, of – als de clip groot genoeg is voor meer 

haar – ik zet mijn haar vast in een lage staart achter op mijn hoofd. Soms, in een kunstzinnige 

bui, lijm ik er strikjes of sieraden op vast.

DIADEEM: Een klassieke bruin gemarmerde of eentje met hippe stippels; voor elke stijl is 

er wel een geschikte diadeem – ik heb er zelf heel veel. Ze zijn superhandig op dagen waarop 

ik geen tijd heb om mijn haar te doen of als mijn uitgroei zichtbaar wordt. Het is belangrijk 

om hem niet te ver naar achteren te dragen. Zorg dat er niet meer dan drieënhalf à vier cm 

haar tussen de diadeem en je haarlijn zit.
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VLECHTEN

Ik heb nog nooit een vlecht gezien die ik niet zelf wilde 

uitproberen. De volgende pagina’s staan vol met vlechten 

waarmee je mij regelmatig zult zien: de klassieke vlecht, de 

Franse vlecht, de touwvlecht, de visgraatvlecht, de godin

nenvlecht en de waterval. Ze zijn perfect voor speciale gele

genheden, of als je even niet weet wat je met je haar aan

moet, of wanneer je gewoon eens zin hebt om iets nieuws 

uit te proberen. De klassieke en de Franse vlecht bieden 

altijd uitkomst. De touwvlecht is interessanter dan een 

doodgewone paardenstaart. De visgraat is beachy en, om 

die reden, perfect voor de zomer. (Ik draag die van mij 

soms schuin, aan één kant.) De godin kies ik altijd uit als 

ik mijn haar net iets extra’s wil meegeven, maar geen tijd 

heb voor een al te ingewikkeld kapsel. De waterval is er een 

subtielere versie van; het is de enige die wat oefening vergt, 

maar hij ziet er dan ook geweldig uit. 

Nut tige les
Ik begreep nooit waarom ik mijn 
haar pas mocht krullen of stylen als 
het helemaal droog was. Wat blijkt: 
als je een warmteapparaat direct op 
je haar gebruikt terwijl het nog nat 
is, breng je het aan de kook. Schade 
verzekerd. Je denkt door de warmte 
al snel dat je haar droog is, maar laat 
het na het föhnen even afkoelen om 
er zeker van te zijn dat het door en 
door droog is. Bestcasescenario: 
droog je haar, kleed je aan, breng je 
makeup aan en ga dan pas aan de 
slag met een krul of stijltang. 
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De k l a s sie k e v l ecH t

STAP 1: Verdeel je haar in drie gelijke delen achter op je hoofd.

STAP 2: Leg de rechterpluk over de middelste, en doe hetzelfde met de linkerpluk.

STAP 3: Ga hiermee door tot al je haar gevlochten is.

STAP 4: Bind een elastiekje om het uiteinde.
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De fr a nse v l ecH t

STAP 1: Neem een driehoek met haar vanaf de hele breedte van je voorhoofd tot aan je 

kruin. 

STAP 2: Begin dit stuk te vlechten, waarbij je het rechterdeel over het middendeel legt en 

vervolgens hetzelfde doet met het linkerdeel.

STAP 3: Ga hiermee door, maar voeg nu elke keer een pluk haar van de zijkant van je hoofd 

toe.

STAP 4: Wanneer je bij je nek bent beland, vlecht je de rest van je haar normaal.

STAP 5: Bind een elastiekje om het uiteinde.
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De tou w v l ecH t

STAP 1: Bind je haar met een elastiekje vast in een paardenstaart.

STAP 2: Verdeel je haar in twee delen.

STAP 3: Draai elke streng. De truc is om ze allebei dezelfde kant op te draaien.

STAP 4: Wikkel de twee strengen om elkaar heen, in de tegenovergestelde richting als 

waarin je ze gedraaid hebt. (Als je de strengen allebei rechtsom hebt gedraaid, wikkel je ze nu 

dus links om elkaar.) Je moet waarschijnlijk blijven draaien terwijl je aan het wikkelen bent.

STAP 5: Bind een elastiekje om het uiteinde.
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De v is gr a at

STAP 1: Verdeel je haar in twee delen, recht over het midden van je hoofd. 

STAP 2: Houdt het linkerdeel vast en neem een kleine pluk uit de buitenkant van het 

rechterdeel en breng die naar de binnenkant van het linkerdeel. 

STAP 3: Wissel van hand en herhaal het proces aan de andere kant. 

STAP 4: Ga door tot er geen haar meer over is. Het is een kwestie van iedere keer hele kleine 

plukjes haar pakken. 

STAP 5: Bind een elastiekje om het uiteinde en spuit wat haarspray op de vlecht. 

STAP 6: Trek de vlecht iets uit elkaar zodat hij er een beetje los en rommelig uit komt te 

zien. Ik draag deze vlecht ook vaak aan één kant. 
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STAP 1: Neem een pluk haar van 2½ à 5 centimeter aan één kant van je voorhoofd. 

STAP 2: Vlecht de pluk haar tot het punt waar je hem vast wilt zetten.

STAP 3: Zet het vlechtje met een haarspeld in je eigen haarkleur achter op je hoofd vast. 

Doe hetzelfde aan de andere kant.

STAP 4: Gebruik tot slot een lichte haarspray.

De goDinne n v l ecH t



200

STAP 1: Neem een pluk haar van 2½ cm à 5 cm aan één kant van je voorhoofd. 

STAP 2: Verdeel de pluk in drieën, alsof je een gewone zijwaartse vlecht wilt maken.

STAP 3: Je begint met vlechten, maar na drie slagen haal je de bovenste pluk door de andere 

twee delen heen. Trek hem voorzichtig naar beneden en laat hem los hangen. 

STAP 4: Draai de twee overgebleven plukken door naar boven.

STAP 5: Pak een nieuwe pluk haar en voeg die als derde deel tussen de andere twee delen 

die je vasthoudt in. Zorg ervoor dat je de plukken van boven door de vlecht haalt. Die pluk

ken vormen de ‘waterval’.

De wat e rva l
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STAP 6: Draai de twee overgebleven plukken opnieuw en voeg weer een derde pluk toe. 

Blijf dit doen tot je vlecht lang genoeg is om op je achterhoofd vast te zetten. 

Let op: de twee plukken die je draait, zijn voor de hele vlecht dezelfde plukken.

STAP 7: Doe een elastiekje om het uiteinde en zet de vlecht met een speldje achter op je 

hoofd vast. Herhaal het hele proces aan de andere kant.
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H O O F D S T U K  1 0
Feestelijke kapsels
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N
et als bij het samenstellen van een goede outfit heb je voor een feestkapsel een 

solide basis nodig; je haar moet tenslotte de hele avond goed blijven zitten. 

Als ik een outfit voor een avondje uit bedenk, kies ik meestal één kledingstuk 

waarop ik mijn verdere look baseer. Wordt het een zwart cocktailjurkje opgesierd met spre

kende sieraden, en een paar opvallende schoenen? Ga ik voor een vintagetopje gecombineerd 

met jeans, neutrale pumps en ragfijne kettinkjes? Of kies ik toch een glitterrokje met een 

chiffontop en een paar superhoge hakken? Op wat voor look ik ook uitkom, mijn kapsel 

vervult altijd een cruciale rol. Net als met makeup moet het er niet al te overdreven uitzien; 

ik wil niet met een zogenaamd barbiekapsel komen aanzetten. Je weet wel: van die kapsels die 

stijf staan van de haarspray en zo ‘perfect’ zijn dat het er bijna dorky uitziet. Er zijn zeker 

gelegenheden waarbij keurig gekapt haar past, maar een aantal van mijn favoriete kapsels 

ogen juist wat losser. Je bent er misschien wel een half uur mee bezig geweest, maar het ziet 

eruit alsof het je niet meer dan twee minuten heeft gekost… in positieve zin. Daardoor lijkt 

het alsof je geen enkele moeite hoefde te doen voor je schoonheid: casual glamour!

Hoewel er geen eenduidige regels bestaan over hoe je kapsel en kleding op elkaar kunt 

afstemmen, probeer ik ze slim te combineren zonder in de verkleedsfeer te belanden. Een 

jarenzeventigjurk zou ik waarschijnlijk niet combineren met een Farrah Fawcettachtig kapsel. 

Als mijn outfit vrouwelijk aanvoelt en een vintageuitstraling heeft, draag ik mijn haar los, met 

een lichte slag, misschien met een vlecht erin verwerkt. Bij een wat klassiekere outfit heb ik 

liever steil haar, misschien opgestoken (afhankelijk van hoe formeel de gelegenheid is), en bij 

wat stoerdere kleding kies ik voor een strakke, hoge paardenstaart of een rommelige knot. Een 
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Dit kan elke dag
Als je voor je doordeweekse en feeste
lijke kapsels veel stylingproducten 
nodig hebt, is het goed om af en toe 
eens wat extra aandacht aan je haar te 
besteden. Ik gebruik graag een haar
masker dat ik een minuut of tien laat 
intrekken (als het kokosolie is de 
hele nacht), of een goede leave in
conditioner of een zui verende sham
poo. Haarspray, mousse en zelfs som
mige shampoos laten resten op je haar 
achter die zich in de loop van de tijd 
kunnen opstapelen en je haartextuur 
kunnen veranderen, waardoor je 
haar moeilijker te stylen is. Ook kan 
het er dof gaan uitzien. Zuiverende 
shampoos zijn alleen vrij sterk, dus 
je moet ze niet te vaak gebruiken; ze 
kunnen je haar uitdrogen en de 
kleur doen vervagen. (Richt je bij 
het gebruik vooral op je hoofdhuid 
en je haaraanzet en niet op de pun
ten, die misschien al kwetsbaar 
zijn.)

goed gekozen kapsel draait om balans, en zoals iedereen 

weet, hangt veel af van waar je haar die dag zin in heeft! In 

dit hoofdstuk vind je een aantal van mijn favoriete kapsels, 

plus een paar alternatieven voor andere haartypes.
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MATERIALEN

Ik mag dan een la vol met borstels, haarspeldjes, krulspelden, haarbanden, haarklemmen, 

strikjes, producten, enzovoort bezitten, maar om een feestelijk kapsel te creëren heb je eigen

lijk aan een paar hulpmiddelen genoeg. 

Mi jn onMis b a re p roDuct e n / Hul pMiDDel e n / acce s s oire s 
• Een krultang met een diameter van 25 mm voor krullen, of een van 30 mm voor 

golven

• Leavein antiklitconditioner

• Arganolie voor glans en bescherming

• Goede schuifspeldjes in de kleur van mijn haar

• Kleine doorzichtige haarelastiekjes (omdat ik vaak een vlecht draag)

• Een platte borstel

• Een kam om krullen mee uit te kammen

Doe-He t-z el f gl a M-acce s s oire s 
Vaak gebruik ik een sjaal, haarband of mooie klem om een look af te maken (of om me door 

een bad hair day heen te helpen). Er zijn veel haaraccessoires te vinden in winkels als H&M en 

Forever 21, maar ik vind het ook leuk om ze zelf te maken. Hier zijn een paar snelle trucjes:

MAAK VAN EEN VINTAGE-BROCHE EEN HAARSPELD

Op vlooienmarkten word ik altijd aangetrokken door leuke bijouterieën of goedkope siera

den, die ik uiteindelijk meestal voor iets heel anders gebruik dan waar ze voor bedoeld zijn. 

Van grote sierspelden kun je heel eenvoudig leuke haaraccessoires maken. Het enige wat je 

nodig hebt, zijn een goede metalen haarclip of plastic haarkam (te koop bij drogist of hob

bywinkel), plus metaallijm en dun ijzerdraad dat wordt gebruikt bij het maken van kettin

gen. 
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1. Breng een dun laagje lijm aan op de achterkant van de broche, op de plaats waar 

je hem aan de haarspeld wilt bevestigen. Laat de lijm voordat je de twee vastlijmt 

dertig seconden drogen zodat hij beter plakt. (En zorg ervoor dat je geen lijm op 

je vingers krijgt!) Houd de broche en de haarspeld op elkaar gedrukt tot de lijm is 

opgedroogd.

2. Gebruik vervolgens het ijzerdraad om de broche nog beter aan de haarspeld vast te 

maken. Let op dat je het draad niet zichtbaar is.

EEN DIADEEM VERSIEREN

Of je hem nou in zijn geheel met lint omwikkelt, met strasssteentjes versiert of er zijden 

bloemen tussen steekt, een haarband is als een leeg schildersdoek. Het enige wat je nodig 

hebt, zijn een paar plastic diademen, het materiaal dat je erop wilt verwerken en een lijmpis

tool.

EEN HAARCLIP VERSIEREN

Als je fijn of niet zo veel haar hebt en een haaraccessoire zoekt die wat subtieler is, dan kun je 

haarclipjes – of zelfs schuifspeldjes – versieren met een rij strasssteentjes of kraaltjes uit de 

hobby winkel. Ook hier geldt weer dat je alleen wat ijzerdraad en superlijm of een lijmpistool 

nodig hebt.

DE HELE AVOND GEWELDIG HA AR 

Zwaartekracht heeft nogal eens de neiging je haar te verruïneren. En als je er geen platgesla

gen kapsel aan overhoudt, loop je grote kans dat het door de luchtvochtigheid pluizig wordt. 

Kon je haar maar altijd zo blijven zitten alsof je net bij de kapper vandaan kwam! Toch zijn 

er zeker een paar dingen die je kunt doen om de strijd met deze externe factoren aan te gaan. 

Het is in ieder geval een goed idee om vóór je besluit hoe je je haar wilt stylen, te bedenken 
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wat je die avond te wachten staat. Als je naar het strand gaat, moet je je haar niet supersteil 

proberen te maken. En als je naar een dansfeest gaat, is het niet slim om het ingewikkeld op 

te steken. Hier zijn nog een paar dingen die je kunt doen om de overlevingskansen van je 

kapsel te vergroten… zonder dat je een helm van haarlak hoeft te dragen. 

• Begin je look met een minimale hoeveelheid haarproduct. Als je het niet echt nodig 

hebt, is het zelfs beter om helemaal niets te gebruiken. Producten kunnen soms juist 

tegen je werken als je lekker staat te dansen. Je wilt het liefst dat je haar zo schoon 

mogelijk is.

• Föhn je haar terwijl je je hoofd vooroverbuigt; zo creëer je volume bij de aanzet. 

Als je voor krullen kiest, probeer ze dan eens met clips vast te zetten tot ze zijn 

afgekoeld; ze zullen tijdens de avond vanzelf losser worden.

• Gebruik haarspray, maar overdrijf niet. Maak je look af met een klein beetje 

mediumhold haarspray. Je kapsel wordt vaker verpest door het gebruik van te veel 

haarspray dan doordat je lekker staat te dansen. Houd het luchtig, zodat je haar 

geleidelijk losser wordt; uiteindelijk lost de haarspray op zodat je haar ruimte krijgt 

om te bewegen.

• Ik heb altijd een paar extra schuifspeldjes en Uvormige speldjes in mijn tas om 

ontsnapte haren bij een opgestoken kapsel weg te werken. Ook zit er altijd een hand

spiegeltje in mijn tas, zodat ik de achterkant van mijn kapsel kan bekijken als ik de 

toiletten bezoek.

PART Y LOOKS

Ik zie er graag verzorgd uit zonder dat het al te veel moeite kost, dus als ik me klaarmaak om 

uit te gaan, neig ik naar losse kapsels waar je weinig omkijken naar hebt. Naast het bijwerken 

van je lippenstift en gepieker over hoeveel je kunt eten met je Spanx aan, wil je je niet ook 

nog eens druk hoeven te maken om je haar...
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Mi jn be s t e f e e s t k a p sel:  De lo s se pa a rDe ns ta a rt

Ik ben gek op dit kapsel omdat het eenvoudig is, goed blijft zitten en toevallig ook nog ele

gant is. Je hebt het in een paar minuten voor elkaar.
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STAP 1: Begin met schoon, droog haar. Neem een 

krultang van 25 mm en krul willekeurige lokken haar. 

Zorg er wel voor dat je van je gezicht af krult. 

STAP 2: Neem een beetje haarcrème op waterbasis in je 

hand en wrijf het warm. Knijp het in je haarpunten om 

het een beetje warrig te maken.

STAP 3: Verzamel je haar in een hoge paardenstaart die 

je met een elastiekje vastbindt. Het hoeft niet perfect te 

zitten. Deze stijl ziet er het best uit als je haar niet hele

maal strakgetrokken is.

STAP 4: Neem een pluk uit de onderkant van je staart, 

wikkel die om het elastiekje heen om dit te verbergen en 

speld de pluk daarna vast met een speldje in dezelfde 

kleur als je haar.
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k rul l e n Die bl i j v e n z i t t e n

Als je haar ook maar een beetje op dat van mij lijkt, kost het je soms moeite om de krul een 

hele avond te laten zitten. Een trucje is om de krullen tijdens het afkoelen vast te zetten, 

waardoor ze uiteindelijk langer houden. Een paar jaar geleden ben ik hiermee begonnen en 

het maakt veel verschil – ik draag mijn haar bij speciale gelegenheden nu vaker los dan vroe

ger.
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STAP 1: Verdeel je haar in verschillende vlakken. Focus 

elke keer op één vlak en speld delen waar je niet aan werkt 

en die in de weg kunnen zitten vast.

STAP 2: Wikkel een haarstreng om de open krultang (zo gaan 

de punten niet kroezen). Houd de klem ongeveer vijf seconden 

naar beneden. Je kunt verschillende krullen creëren, afhankelijk 

van de diameter van de tang (zie pagina 176). Ik heb graag een 

krul van 2½ tot 3½ centimeter omdat ik geen pijpenkrullen 

wil, en krullen die een beetje groter zijn, blijven gewoon niet 

zitten. Een andere optie is om enkele warme rollers in te draaien.

STAP 3: Maak de krul los en wikkel hem om je vingers, 

zodat hij zijn vorm behoudt.

STAP 4: Speld de opgerolde krul vast en laat hem afkoe

len.



STAP 5: Als je al je haar hebt gedaan spuit je er wat 

haarspray over.

STAP 6: Haal je krullen na minstens tien minuten voor

zichtig los. (Ik laat mijn haar graag afkoelen terwijl ik mijn 

makeup aanbreng.) 

STAP 7: Haal voorzichtig een grove kam door je haar 

zodat de krullen beter in elkaar overlopen.
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Ho ge, s t e il e pa a rDe ns ta a rt 
Het vergt enige inspanning om je haar steil te krijgen, maar het is zeker de moeite waard. Dit 

is een geweldige, elegante look voor zowel overdag als ’s avonds.



STAP 1: Begin met steil haar – misschien heb je daar een 

stijltang voor nodig. Denk er in dat geval aan om eerst een 

hittebeschermende spray te gebruiken.

STAP 2: Doe een klein beetje styling wax of pommade in 

je handpalm, wrijf het met beide handen warm en masseer 

het in je haarwortels voor meer versteviging.

STAP 3: Borstel je haar boven op je kruin bij elkaar met 

behulp van een borstel met wildzwijnhaar. Bind het met een 

elastiekje vast.

STAP 4: Neem een pluk uit de onderkant van de staart en 

wikkel die om het elastiekje heen.
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STAP 5: Speld het einde van de pluk met een haarspeldje 

vast (bij voorkeur een in dezelfde kleur als je haar).

STAP 6: Spray wat haarspray op de borstel en werk hier

mee springerige plukjes weg voor een gladder resultaat.
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k rul l e n Me t e e n coniscHe k rulta n g

Als je het lastig vindt om een tang met een klem te hanteren is een conische krultang een goed 

alternatief. Je kunt er perfecte krullen mee creëren.
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STAP 1: Je begint met je natuurlijke haartextuur, hele

maal droog. Als je golvend haar hebt, zal de natuurlijke slag 

die je hebt ervoor zorgen dat de krullen die je nu creëert, 

beter blijven zitten. Zet aan één kant al het haar vast, 

behalve het stuk waarmee je aan de slag gaat. De pluk haar 

moet even breed zijn als de krultang. (Als je een tang van 25 

mm hebt, moet je pluk ook 25 mm breed zijn.)

STAP 2: Wikkel deze lok om de tang en houd hem onge

veer vijf seconden vast, tot het haar door en door warm aan

voelt.

STAP 3: Schuif de tang er voorzichtig uit. (Haal de krul 

niet los.)

STAP 4: Gebruik meteen nadat de krul uit de tang is 

gekomen wat haarspray.



STAP 5: Doe hetzelfde met de rest van je haar.

STAP 6: Maak met je vingers de krullen bij de aanzet los.

STAP 7: Voor een leuk effect kun je aan één kant je haar 

met een mooie speld naar achteren vastzetten.

STAP 8: Spray lichtjes met haarspray.
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De k l a s sie k e k rul 
Deze look heeft de uitstraling van de glamoureuze jaren veertig. Je kunt het kapsel al maken 

als je haar langer is dan kaaklengte; met korter haar heb je natuurlijk wel minder krullen.



STAP 1: Begin met schoon, droog, uitgeborsteld haar.

STAP 2: Verdeel je haar in plukken van 2½ à 4 centime

ter.

STAP 3: Neem een krultang van 25 mm en krul je haar 

van je gezicht af.

STAP 4: Als je de krultang eruit haalt, pak je de krul voor

zichtig vast en zet je hem met een clipje vast.
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STAP 5: Let er gaandeweg op dat alle krullen precies naast 

elkaar komen te liggen, in een horizontale lijn.

STAP 6: Zorg als je een rij naar beneden gaat dat de krul

len verspringen ten opzichte van de vorige rij, zodat je een 

schaakbord of baksteeneffect krijgt. Dit is essentieel, want 

zo creëer je het krullenpatroon. Eindig met haarspray.

STAP 7: Maak de krullen los wanneer ze zijn afgekoeld.

STAP 8: Kam de krullen met een platte borstel in model 

en eindig weer met haarspray. Als het nodig is, kun je de 

krullen aan de onderkant met een krultang bijwerken.
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H O O F D S T U K  E L F
Nagels



226



227

N
et als mijn eerste liefde zal ik mijn eerste manicure nooit vergeten. Ik was een 

jaar of twaalf en zou naar mijn eerste schoolfeest gaan. Toen ik met mijn beste 

vriendin bij de salon aankwam, werd ik verwelkomd door een wand vol met 

alle kleuren die je je kunt voorstellen, in piepkleine flesjes die in rijen op de perspex planken 

stonden opgesteld. Ik bewonderde de prachtige tinten – hoewel ik er verder weinig aan had, 

want ik wist al wat ik wilde: een french manicure. Ik kon me niets volwasseners of stijlvollers 

voorstellen dan de salon uitstappen met nagels die allemaal waren voorzien van een handge

schilderd ivoorwit randje. Ik weet nog goed hoe voorzichtig ik in de daaropvolgende dagen 

was, tot dat ellendige maar onvermijdelijke eerste schilfertje zich aandiende. Nog altijd ben 

ik even gek op een mooie manicure, maar ik ervaar het nu heel anders. Al snel had ik in de 

gaten dat het erg prijzig kan zijn om regelmatig een bezoekje aan de nagelstudio te brengen, 

en aangezien ik moest rondkomen van het karige minimumloon van mijn winkelbaantje was 

dat geen optie. Ik begon dus met het zelf lakken van mijn nagels – op alle mogelijke manie

ren.

Inmiddels zijn er maar weinig dingen waar ik zo van kan genieten als thuiskomen na een 

lange dag, al mijn materialen en flesjes nagellak uitstallen en mezelf trakteren op een heerlijke 

manicure. Het heeft iets rustgevends, en voor iemand die het leuk vindt om vaak van nagellak 

te wisselen, is het wel zo handig om het zelf te kunnen doen. En het draait tegenwoordig niet 

meer alleen om Ferrarirood en ballerinaroze. Met de recente opleving van nailart wordt een 

manicure bijna als een accessoire beschouwd. Dus haal die lak maar tevoorschijn en leef je uit!
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JE NAGELS VERZORGEN

Nagels zijn best vreemd, als je erover nadenkt. In feite zijn het klauwen – die toevallig heel 

geschikt blijken te zijn om stickers mee weg te peuteren en tape open te ritsen. Hoewel we 

ze waarschijnlijk om biologische redenen hebben, vormen je nagels ook een perfect visite

kaartje van je persoonlijkheid. Maar voor we met het leuke gedeelte beginnen, wil ik je 

eerst een paar basisregels voor nagelverzorging meegeven, zodat je jouw nagels mooi en 

gezond kunt houden.

• Bijt niet op je nagels. Geen discussie mogelijk.

• Houd je nagels op een redelijke lengte door ze regelmatig te knippen. Je hebt echt 

geen dagger nails nodig. (Hoe zou je in dit digitale tijdperk anders moeten sms’en?) 

Zo loop je ook minder kans dat ze afbreken. Wat je teennagels betreft (die minder 

snel groeien dan vingernagels): zorg ervoor dat je ze recht knipt, anders kunnen ze 

zijwaarts groeien en ingegroeide nagels veroorzaken. (Au!) 

• Over teennagels gesproken: het is belangrijk dat je ze regelmatig knipt en dat je 

schoenen niet te krap zijn, anders kun je blauwe nagels oplopen, vooral als je een 

hardloper bent. Weet je wat echt níét leuk is? Wachten totdat een blauwe nagel uit

groeit. (Dat kan wel een jaar duren.)

• Zorg dat je voor een manicure of pedicure buiten de deur een salon uitkiest die alle 

apparatuur goed steriliseert en een hoge hygiënische standaard hanteert. (Schim

melinfecties zijn erg besmettelijk en er een oplopen is het laatste wat je wilt. (Net als 

bij een blauwe nagel moet je nadat je bent genezen, wachten tot de verkleurde nagel 

helemaal is uitgegroeid, wat een tergend langzaam proces is.)



229

• Geef je nagels af en toe rust. Te vaak nagellak opbrengen en weer verwijderen kan 

je nagels beschadigen (voornamelijk omdat nagellakremover nogal bijtend kan zijn), 

dus doe ook af en toe een tijdje zonder.

• Als je een pijnlijke dwangnagel hebt, probeer hem dan niet los te trekken maar 

knip hem voorzichtig bij. Het gaat makkelijker als je dit na het douchen doet.

•  Houd je nagels schoon en zorg dat ze niet uitdrogen. Dat helpt enorm bij het 

voorkomen van broze nagels. Schone handen zijn belangrijk, maar probeer ze niet 

te vaak te wassen (en gebruik na iedere wasbeurt handcrème; denk bij het insmeren 

ook aan je nagelriemen).

• Hoe groot de verleiding ook mag zijn, peuter niet aan je nagellak. Je kunt behalve 

je nagellak ook de bovenste laag van je nagel lostrekken. Het ziet er bovendien 

onverzorgd uit. 

• Er is niet iets wat je speciaal kunt eten om de gezondheid van je nagels te verbeteren 

(hoewel gezonde voeding geen kwaad kan), maar biotinesupplementen (die onder de 

vitamine Bfamilie vallen) lijken bij te dragen aan sterkere nagels. Overleg altijd eerst 

met je arts voordat je supplementen neemt.
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Langer plezier 
hebben van je 

manicure
Er is niets irritanter dan je versgelakte 
nagels al na een paar uur beschadigen. 
Dus hier volgen een aantal nuttige tips:
•  Als je graag een nagelbad neemt 

(vooral voordat je je nagelriemen te
rugduwt), begin dan pas met lakken 
als je nagels helemaal droog zijn (en 
niet handdoekdroog). Ik wacht na 
alle voorbereidingen minstens tien 
minuten. Als de nagelplaat nat is, zal 
deze op den duur onder de lak strakt
rekken en het gladde oppervlak ver
pesten.

•  Breng dunne laagjes aan, en alleen 
twee lagen als het absoluut noodzake
lijk is om de kleur egaal te laten dek
ken. Hoe dikker de laag, des te groter 
de kans dat hij meteen afschilfert.

•  Wacht minstens vijf minuten tussen 
twee lagen. Tijdrovend, ik weet het, 
maar daardoor gaat je werk langer 
mee.

•  Het klinkt misschien truttig, maar ik 
doe geen afwas zonder handschoe
nen. Veelvuldig handenwassen – of 
langdurige blootstelling aan water – 
is een aanslag op je manicure en kan 
leiden tot droge en breekbare nagels.

 

in gre Dië n t e n Die je Moe t v e rMi jDe n

In nagellak en nagellakremover zitten veel potentieel scha

delijke chemicaliën. Maar dat betekent niet dat je geen 

manicure kunt ondergaan! Hieronder staan wat ingrediën

ten die je beter kunt vermijden als je nagellak koopt of in 

de studio een kleurtje uitzoekt; ze worden ook wel het ‘gif

tige trio’ genoemd. Veel goede merken maken geen gebruik 

van deze chemische stoffen, dus het moet niet al te moei

lijk zijn om je lievelingskleur te vinden; lees gewoon altijd 

zorgvuldig wat er op de verpakking staat.

TOLUEEN: Zorgt ervoor dat nagellak vloeibaar blijft 

en goed smeerbaar is, maar is gewoon ronduit slecht. Het 

heeft schadelijke effecten op het zenuwstelsel en kan ern

stige oog en huidirritaties veroorzaken.

DIBUTYLFTALAAT: Voorkomt het afbrokkelen van 

nagel lak. Wordt na onderzoek met proefdieren in verband 

gebracht met kanker en kan geboorteafwijkingen veroorza

ken.

FORMALDEHYDE: Is, net als bij cosmetica (zie 

pagina 25), een veelvoorkomend ingrediënt in nagelpro

ducten – met name in nagelverharder. Het is een stof die 

als kankerverwekkend bekendstaat. 
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MATERIALEN EN PRODUCTEN

Materialen en producten voor je nagels zijn eenvoudig verkrijgbaar en relatief goedkoop. Bij de 

meeste drogisterijen en cosmeticazaken kun je een nagelset kopen, die je naar wens kunt aanvul

len.

NAGELKNIPPER: Wordt gebruikt om je nagels mee te knippen. Ze bestaan in verschil

lende soorten en maten.

NAGELVIJL: Wordt gebruikt om de punt van je nagel te vormen en glad te maken. Kies 

een metalen nagelvijl die je met water en zeep kunt schoonmaken. Een vijl met een hoog 

nummer, wat betekent dat deze een fijnere korrel heeft, geeft een gladdere rand. Je kunt ook 

een glasvijl of kartonnen vijl gebruiken.

BUFFER- OF POLIJSTVIJL: Met het polijsten van je nageloppervlak creëer je een 

glanzende look. Dit is een geweldig alternatief voor nagellak.
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BOKKENPOOTJE: Om je nagels gezond te houden is 

het belangrijk om je nagelriemen terug te duwen. Doordat 

er meer nagel zichtbaar wordt, gaan je nagels er mooier uit

zien. Kies er een uit die je met water en zeep kunt schoon

maken.

NAGELRIEMOLIE: De vochtinbrengende olie zorgt 

ervoor dat je nagel en de huid eromheen goed worden 

gevoed en gezond blijven.

BASECOAT: Deze lak wordt direct op je schone nagels 

aangebracht, voor enige andere lak. Sommige basecoats 

bevatten voedingstoffen die het breken, splijten en schilferen 

van je nagels helpen voorkomen.

NAGELBORSTEL: Borstel je nagels schoon met een 

zachte zeep, warm water en een nagelborstel.

TOPCOAT: Met een heldere toplaag gaan je gelakte 

nagels langer mee, en hij geeft extra glans.

NAGELLAK: Een gekleurde lak die je op je nagels aan

brengt, oftewel het echte werk. Er zijn mogelijkheden te over, 

maar probeer er een te kiezen waar het giftige trio niet in zit.

NAGELLAKREMOVER: Dit oplosmiddel – aange

bracht met een wattenschijfje – wordt gebruikt om lak of 

olie van je nageloppervlak te verwijderen.
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MANICURES

Je kunt je nagels op zo veel manieren lakken en het is thuis eenvoudig uit te voeren, dus 

waarom zou je nog langer een salon bezoeken en het niet gewoon zelf (gaan) doen? Dit is nou 

echt een vaardigheid die je in je vingers krijgt door veel te oefenen, dus hoe vaker je jezelf een 

manicure geeft, des te beter zul je erin worden. Op de volgende pagina’s vind je een paar 

manicures (van makkelijk tot iets moeilijker) om mee aan de slag te gaan.
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Ma nicure zonDe r n agel l a k

PRODUCTEN EN TOOLS: Nagelknipper, vijl, nagelriemolie, bokkenpootje, buf

fervijl

STAP 1: Begin met ongelakte nagels. Knip 

je nagels met de knipper. Ik knip mijn nagels 

alleen als ze superlang zijn, anders begin ik 

meteen met de vijl voor een preciezer resul

taat.

STAP 2: Vijl je nagels bij. Het vijlen helpt 

je om een mooie vorm te krijgen en is de 

beste manier om je nagels op de juiste lengte 

te houden. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur 

wat nagels betreft – ik houd van ovaal gevijlde 

nagels die er natuurlijk uitzien. Het is de een

voudigste vorm om te maken en mijn vingers 

lijken hierdoor langer.
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STAP 3: Hydrateer je nagelriemen door je 

nagels en de huid eromheen met nagel

riemolie in te wrijven. 

STAP 4: Duw je nagelriemen terug. Knip 

ze niet bij, tenzij je een officiële manicureop

leiding hebt gevolgd (maar dan is de kans erg 

klein dat je deze doehetzelftips leest). Daar 

bestaan verzorgende nagelriemremovers voor. 

Je kunt je nagelriemen het beste terugduwen 

nadat je hebt gedoucht en je huid lekker 

zacht is. Breng de nagelriemolie of remover 

aan. Het is een kwetsbaar gebied, dus wees 

voorzichtig! 

STAP 5: Polijst je nagels met een buffer

vijl. Ik ben gek op gepolijste nagels. Ze zien 

er zo glad, gezond en verzorgd uit. Hier 

trakteer ik mezelf op als ik ervoor kies om 

even geen nagellak te gebruiken, hoewel ik 

het niet te vaak doe, want je haalt letterlijk 

een laagje van je nagel af. Polijst je nagels in 

een X (dus diagonaal in beide richtingen).
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ba sisM a nicure

PRODUCTEN EN TOOLS: Nagelvijl, nagellakremover, basecoat, nagellak, topcoat

STAP 1: Vijl je nagels in de gewenste vorm 

en maak ze vervolgens schoon met een 

nagellakremover waar geen aceton in zit. 

Doe dit ook als je ongelakte nagels hebt; je 

moet namelijk de bovenste olielaag op je 

nagels verwijderen voor je de nagellak aan

brengt. Zo blijft de lak langer zitten.

STAP 2: Breng een basislaag aan. Daarmee 

voorkom je verkleuringen door langdurig 

nagellakgebruik. (Je kunt het bovendien 

zien als een barrière voor chemicaliën, dus 

kies er een uit die niet giftig is.)
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STAP 4: Wacht een paar minuten tot de 

lak droog is en breng daarna een transpa

rante topcoat aan.

STAP 3: Breng de nagellak gelijkmatig 

aan. Gebruik zo nodig een tweede laag.
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fre ncH M a nicure

PRODUCTEN EN TOOLS: Witte nagellak, penseeltje, nagellakremover, roze trans

parante nagellak, topcoat

STAP 2: Doop een penseeltje met een 

ronde punt in de nagellakremover en haal die 

langs de binnenkant van de witte lijn (dit 

heet de smilelijn; precies waar je nagelbed 

eindigt) om oneffenheden weg te werken. 

Wacht een paar minuten tot de witte lak 

droog is.

STAP 1: Lak de punten van je nagels wit. 

Het hoeft niet perfect te zijn, maar wel 

egaal.
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Dit kan elke dag
Als ik mijn lichaam met lotion in
smeer, besteed ik ook altijd aandacht 
aan mijn nagels en mijn nagelrie
men, om ervoor te zorgen dat ze ge
zond en sterk blijven; vooral omdat 
ik zo gek op gelakte  nagels ben en 
bijna altijd nagellak  gebruik. Om 
diezelfde reden geef ik mijn nagels 
om de week een paar dagen rust door 
ze niet te lakken en zorg ik ervoor dat 
ik ze goed hydrateer. 

STAP 4: Wacht vijf minuten en eindig met een transpa

rante topcoat.

STAP 3: Breng een laag transparante roze nagellak over 

je hele nagel aan.
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oMge k e e rDe f re ncH M a nicure

PRODUCTEN EN TOOLS: Basecoat, twee contrasterende kleuren nagellak, topcoat

STAP 2: Breng de onderste laag nagellak 

over je hele nagel aan. Wij begonnen hier met 

een glanzend blauwe nagellak. Laat de lak vijf 

minuten drogen. 

STAP 1: Breng een basislaag aan.
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STAP 4: Wacht vijf minuten en eindig met 

een transparante topcoat.

STAP 3: Lak de volgende laag in een con

trasterende kleur en laat een halve cirkel 

open, in de vorm van het halve maantje aan 

het begin van je nagel. 

TIP: Je kunt speciale halvemaanstickers 

gebruiken om de juiste vorm te krijgen. Zorg 

ervoor dat de eerste gekleurde laklaag hele

maal droog is voordat je iets op je nagels plakt.
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pol k a Dot s in Drie k l eure n 

PRODUCTEN EN TOOLS: Basecoat, een lichte kleur nagellak, drie felle kleuren 

nagellak, klein penseeltje, topcoat

STAP 2: Lak elke nagel wit of in een 

andere lichte, dekkende kleur waarop de 

stippen goed uitkomen.

STAP 1: Breng een basislaag aan.
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STAP 5: Wacht vijf tot tien minuten en 

eindig met een transparante topcoat.

STAP 4: Maak eerst één kleur af voor je 

met de volgende kleur begint.

STAP 3: Breng op iedere nagel drie stip

pen van elke kleur aan (ongeveer in een drie

hoek).
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bloe Me tje s

PRODUCTEN EN TOOLS: Basecoat, vier kleuren nagellak (een basiskleur, groen, en 

twee kleuren voor de bloemen), penseeltje, nagellakremover, topcoat

STAP 2: Lak je nagels in een dekkende 

kleur die licht genoeg is om als ondergrond 

te dienen. Laat de lak tien minuten drogen.

STAP 1: Breng de basecoat aan.
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STAP 5: Maak met donkergroene nagellak 

de bloemblaadjes door stipjes om elk bloe

metje te zetten (een of twee stipjes per 

bloem).

STAP 4: Zet met het penseeltje (eerst 

schoonmaken met nagellakremover) in elk 

cirkeltje een of twee stipjes met een lichte 

kleur roze. Wacht een paar minuten tot de 

lak droog is. 

STAP 3: Schilder met een penseeltje het 

bloemetje in bijvoorbeeld donkerroze nagel

lak – in de vorm van een ‘slordig’ cirkeltje. 

Maak er twee tot vier op elke nagel. Wacht 

een paar minuten tot de lak droog is. 

STAP 6: Wacht vijf minuten en eindig 

daarna met een transparante topcoat.
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gli t t e r

PRODUCTEN EN TOOLS: Basecoat, glitterpoeder, topcoat

STAP 2: Doop voordat de lak de kans heeft 

gekregen om op te drogen je vingers een voor 

een in het glitter poeder (verkrijgbaar in elke 

hobbyzaak). Doe hetzelfde met je andere 

hand.

STAP 1: Breng op de nagels van één hand 

een basecoat aan.
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STAP 3: Breng de topcoat in twee lagen 

aan. (De tweede laag is bedoeld om een 

gladder oppervlak te creëren).

TIP: Je kunt plakband gebruiken om glitter 

van je nagelriemen te verwijderen.
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H O O F D S T U K  T W A A L F
Decennia vol schoonheid
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H
eb je wel eens het gevoel dat je in het verkeerde decennium bent geboren? Mijn 

oma Truly was in de jaren twintig van de vorige eeuw een cigarette girl, en ik 

betrap me er vaak op dat ik fantaseer over hoe het leven er toen uitzag. Ik stel me 

voor dat ik mijn ogen met zwarte oogschaduw omrand, met een echte vamplipstick het 

boogje van mijn lippen aanzet en mijn avonden, gehuld in draperieën vol handgeborduurde 

kralen, in illegale kroegen doorbreng (omdat niets tussen mij en mijn glas champagne kan 

komen… zelfs niet de drooglegging). En andere keren stel ik mezelf voor met subtiele make

up, een onberispelijk opgestoken jarenvijftigkapsel, met een parelketting om en een schort 

voor, terwijl ik het avondeten in de oven schuif en huishoudelijke klusjes doe. Dat waren de 

tijden dat vrouwen nog de tijd namen om er verzorgd uit te zien; of ze nou een jazzclub 

bezochten of het avondmaal opdienden, ze deden het met stijl. En terwijl we op veel gebieden 

verschrikkelijk veel hebben bereikt, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat we onze 

glamour gedeeltelijk zijn kwijtgeraakt. Dit is een van de redenen waarom ik het zo leuk vind 

om trends uit het verleden in mijn stijl te verwerken. Ik doe die extra moeite graag, ook al is 

dat volgens de huidige maatstaven niet nodig. 

De vorige eeuw kende talloze vrouwelijke pioniers die, in plaats van de mode te volgen, 

zelf trendsetters werden. Elk decennium, beginnend in de jaren twintig – toen de ‘schoon

heidscultuur’ echt op gang kwam – kan aan de hand van een aantal vrouwen worden opge

roepen, iconen die veelal door het magische Hollywood waren gecreëerd. De donkerharige 

Louise Brooks met haar klassieke bobkapsel verbeeldt het schoonheidsideaal uit de jaren 

twintig; de legendarische seksbom Marilyn Monroe, inclusief haar met eyeliner geaccentu
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eerde helderblauwe ogen en platinablonde haar, is het icoon van de jaren vijftig; Twiggy’s 

jongenskapsel en grote poppenogen zetten de toon voor de jaren zestig; de typisch Ameri

kaanse Farrah Fawcett met haar gelaagde kapsel en gebronsde huid was het gezicht van de 

jaren zeventig, en ga zo maar door… Dit waren de vrouwen die de stijl van de daaropvol

gende jaren zouden bepalen.

Alles in dit boek (en in jouw verzameling beautyproducten) is terug te voeren op een 

uitvinding op schoonheidsgebied of een historische trend. Hieronder volgt een korte terug

blik op een aantal van de interessantste hoogtepunten uit de verschillende decennia:

DE JAREN TWINTIG

Tijdens het jazztijdperk noemde Coco Chanel een zongebruinde huid een ‘modeacces

soire’, en vrouwen begonnen makeup te gebruiken om de illusie van een gebronsde huid 

te wekken. Lang haar, met al het bijbehorende onderhoud, was niet langer het gewenste 

ideaal; vrouwen ontdeden zich van hun lokken en maten zich een superkorte, gladde Eton 

crop aan. Lipstick kostte geen cent en een vrijgevochten vrouw ging niet de deur uit 

zonder gestifte lippen. Max Factor was de eerste makeupartiest van de filmsterrenwereld.

DE JAREN DERTIG

De geboorte van het platinablonde kapsel! Dit was bovendien de tijd waarin Hollywood

sterren voor het eerst in het geheim cosmetische ingrepen ondergingen; actrices als Mar

lene Dietrich bereikten een doehetzelffaceliftresultaat met behulp van tape en klem

metjes rond de haargrens. Films waren inmiddels in kleur, dus bioscoopbezoekers konden 

het effect van cosmetica op het grote doek aanschouwen – en er zelf ook naar verlangen. 

Makeup en huidverzorging werden voor alle vrouwen een levensbehoefte, en nieuwe 

bedrijven als Revlon maakten de producten toegankelijk voor de grote massa. (Revlons 

eerste aanspraak op roem was een radicale verbetering van nagellak, waardoor het bleef 

zitten.) O, en dit decennium bracht ook de gelakte teennagel voort – door de populariteit 

van de open schoen.



253

DE JAREN VEERTIG

Lang haar was zo in de mode dat het tijdschrift Life een artikel wijdde aan het kapsel van 

Veronica Lake. Toen de oorlogsrantsoenen werden ingesteld sneuvelde makeup als eerste, 

maar de behoefte bleef bestaan, ook al was de spoeling dun. Omdat er tijdens de oorlog 

geen panty’s waren, begonnen vrouwen makeup aan te brengen op hun benen (echt!). Ze 

schilderden zelfs een lijn op hun kuiten om de illusie van een naad te wekken. Toen de 

oorlog afgelopen was, gingen de sluizen weer open en konden vrouwen opnieuw hun rode 

lippenstift aanschaffen, evenals de net op de markt gebrachte nepwimpers en vloeibare 

eyeliner.

DE JAREN VIJFTIG

De huisvrouw uit de jaren vijftig was een icoon op zich, en in dit decennium begonnen 

tienermeisjes voor het eerst als consument mee te tellen. De televisie toonde een verschei

denheid aan rolmodellen en de cosmeticaindustrie stond in volle bloei. Of je nu buitens

huis werkte of huisvrouw was… geen vrouw ging de deur uit zonder lippenstift.

DE JAREN ZESTIG

In deze jaren werd een bleke teint populair en de rokken werden steeds korter; dit is het 

decennium waarin het minirokje werd uitgevonden. (Makeup voor op je benen kwam 

zelfs ook weer terug.) Wat makeup betreft lag de focus op de ogen: veel mascara plus valse 

wimpers (die wel een week meegingen!). Cover Girl werd gelanceerd, een van de eerste 

cosmeticamerken speciaal voor tieners.

DE JAREN ZEVENTIG

De broek met wijde pijpen en schoenen met plateauzolen (die later weer in de mode 

zouden raken…) waren hét gezicht van de jaren zeventig, niet echt het meest subtiele 

decennium (hallo, disco). De kwaliteit van makeup werd verbeterd met dunnere meng

sels en gladdere texturen, en zelfs de hulpmiddelen van het vak kregen een facelift, waar
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door kwasten van hogere kwaliteit op de markt kwamen. Dé grote beautyuitvinding was 

lipgloss, dat echt een musthaveproduct werd.

DE JAREN TACHTIG

Schoudervullingen en getoupeerd haar in combinatie met felle kleuren, en een almaar 

groeiende cosmeticaindustrie; je kon het zo gek niet bedenken of er bestond inmiddels 

een product voor… zo ongeveer als nu het geval is. Fitnessvideo’s en voedingsmiddelen 

met een laag vetgehalte raakten ingeburgerd, ongetwijfeld geholpen door het feit dat 

modellen ‘supermodellen’ werden en iedereen hun gezichten en namen kende.

DE JAREN NEGENTIG EN DAARNA

In de jaren negentig werd de stijl wat nonchalanter en de makeup wat neutraler en 

natuurlijker. Dit was namelijk het decennium van de grunge, en er superverzorgd uitzien 

behoorde niet tot de doelstellingen van die beweging – een slonzig uiterlijk hoorde er 

gewoon bij. Maar dit was ook het decennium van de fi lm Clueless en het beroemde kapsel 

van Jennifer Aniston (ook wel: Th e Rachel) uit Friends, dus er waren duidelijk nog mensen 

die verder keken dan de fl anellen shirts en het warrige haar. Tatoeages en piercings werden 

een trend, het nagellakassortiment groeide en breidde uit met glitterkleurtjes (van bedrij

ven met namen als Hard Candy en Urban Decay). De onder celebrities en modellen veel

gevraagde makeupartiesten als Bobbi Brown en Kevyn Aucoin – kampioenen van de 

natuurlijke look – werden zelf celebrities en lanceerden allebei hun eigen cosmeticalijn.

Trends uit het verleden duiken continu op in het heden. Modeontwerpers, makeupartiesten 

en haarstylisten grijpen voor inspiratie vaak terug op vervlogen tijden en vinden nieuwe 

manieren om de modebeelden uit verschillende periodes te herinterpreteren en zo te vernieu

wen dat ze weer fris en modern overkomen. Dat is ook een reden waarom ik graag wilde 

terugkijken.



Dit hoofdstuk is een ode aan de iconische vrouwen van de vorige eeuw die nieuwe schoon

heidsmodellen hebben neergezet. En passant kun je ontdekken welke looks jou het meest 

aanspreken en uitvinden hoe je ze bij jezelf toepast. Mijn geweldige beautyteam en ik hebben 

een aantal complete looks uit verschillende decennia opnieuw gecreëerd – om een duidelijk 

beeld te laten zien (en eerlijk gezegd omdat het zo leuk was) – maar er is geen enkele reden 

waarom je niet alleen één element zou kunnen gebruiken. Je kunt een haarstijl of een make

uptrucje uit een andere tijd oppikken en het je eigen maken. (Wij zijn opgehouden bij de 

jaren zeventig omdat ik natuurlijk vooral geïnteresseerd was in de decennia die ik zelf niet heb 

meegemaakt.) En onthoud dat er veel meer prachtige vrouwen zijn dan degenen van wie we 

de looks hier hebben gekopieerd – ik heb gekozen voor vrouwen met een uiterlijk dat enigs

zins overeenkomt met dat van mij, en als jij je wilt laten inspireren, moet jij hetzelfde doen!
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DE JAREN TWINTIG: DE WILDE ‘FLAPPERS’

Aan het begin van de twintigste eeuw hadden vrouwen over het algemeen lang, opgestoken haar en 

ze droegen stevige korsetten en jurken, maar daar brachten de roaring twenties verandering in. Vrou

wen kregen kiesrecht, gingen aan het werk en mochten eindelijk meedoen aan de Olympische 

Spelen. De jurken werden korter, de silhouetten rechter dankzij meer verhullende kleding (zodat 

vrouwen konden dansen, zwemmen en sporten) en de kapsels werden ook een stuk korter. Dit 

decennium bracht de gelakte nagels en de ‘bob’ voort, die in het begin nogal wat stof deed opwaaien, 

maar al snel door vrouwen werd omarmd omdat het een bevrijdend en pittig kapsel was, dat de 

seksuele revolutie uit die tijd perfect belichaamde. De vrouwen die deze tijd representeren zijn onder 

anderen Louise Brooks, Clara Bow, Mary Pickford, Josephine Baker en Gloria Swanson.

Alleen als je een bobkapsel hebt, kun je deze stijl fatsoenlijk imiteren zonder te moeten uitwijken 

naar een pruik. Als je een boblijn hebt, kun je je haar met een stijltang steil maken en de punten 

vervolgens met een krultang naar voren krullen. Zo zul je er als een echte fl appergirl uitzien.

Ogen werden zwaar opgemaakt en wenkbrauwen bijna weg geëpileerd, dus als je de jaren 

twintig wilt nabootsen, heb je zwarte eyeliner en oogschaduw nodig. (Breng de eyeliner langs 

zowel je boven als je onderwimpers aan.) Een uitgesproken cupidoboog was populair, dus kies 

een donkere, vampy kleur. Met een lippotlood teken je eerst de boog: zet een stipje op de twee 

hoogste punten van je bovenlip, een onder in het boogje en een in iedere mondhoek. Verbind 

deze punten door middel van een lijn met een lichte ronding omlaag. De jarentwintigmond is 

klein, dus het kan zijn dat hij binnen je eigen lijn valt. Onze lippen zijn vaak niet symmetrisch, 

dus misschien moet je de vorm met een wattenstaafj e verfi jnen om de illusie van 

een perfecte boog te creëren.

dus misschien moet je de vorm met een wattenstaafj e verfi jnen om de illusie van 
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DE JAREN DERTIG: KOELE 
GLAMOURDAMES 

Na de roerige jaren twintig werd het leven in de jaren dertig een stuk serieuzer. Door de Grote 

Depressie raakten veel Amerikanen hun baan kwijt. Velen vonden een uitvlucht en troost in de 

glamour en sprookjesachtige eindes van fi lms – vrouwen als Marlene Dietrich, Greta Garbo, 

Carole Lombard en Jean Harlow vormden het schoonheidsideaal. Maar het was ook een tijd van 

grote vooruitgang voor vrouwen: Jane Addams was de eerste Amerikaanse vrouw die de Nobelprijs 

voor de Vrede ontving (ze zette zich in voor de armen), Amelia Earhart stak als eerste vrouwelijke 

vliegenier de Atlantische Oceaan over en First Lady Eleanor Roosevelt hield haar eigen persconfe

renties (alleen voor vrouwelijke journalisten). Vrouwen zagen er onberispelijk, streng, maar ook 

vrouwelijk uit.

Haar was uitgebreid gekapt en gemodelleerd, dus om deze look voor elkaar te krijgen moet je 

veel krullen en touperen. Als je zoals ik lang haar hebt, kun je de lengte verbergen. Het geheim is 

twee vlechten aan de achterkant, die je met grote haarspelden plat op je hoofd vastpint.

De wenkbrauwen zijn het belangrijkst. Om superdunne wenkbrauwen te creëren, moet je 

die van jou eerst ‘wegwerken’ zodat je er een lijn voor in de plaats kunt tekenen. Dit is duidelijk 

niet iets wat je in je dagelijkse routine wilt opnemen. Als je het een keer voor een feest wilt 

uitproberen heb je hars of wenkbrauwstrips nodig, een spatel en veel foundation. Vervolgens 

kun je met een goed geslepen bruin of zwart oogpotlood lange dunne wenkbrauwen tekenen 

die aan de uiteinden een beetje rond lopen. Een scherp afgetekende mond maakt de look com

pleet – neem een helderrood lippotlood en dito lippenstift. 

Eindig met wat transparante gloss.Eindig met wat transparante gloss.
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DE JAREN VEERTIG: 
STERKE, SERIEUZE VROUWEN

Golf, baseball en oorlogsbaantjes in staalfabrieken vormden de aanzet voor de bekende ‘We Can 

Do It!’campagne… en dat ze het konden, lieten de vrouwen zien! De mannen waren aan het 

front, dus vrouwen namen het roer over. Net als in de jaren dertig was schoonheid in deze 

periode ernstig en ingetogen, maar dan met meer nadruk op een natuurlijk uiterlijk (weg waren 

de superdunne getekende wenkbrauwen). Dat kwam deels door de enorme tekorten, maar ook 

omdat het een tijd was waarin schoonheid praktischer werd benaderd. Mode was functioneel, 

totdat aan het einde van de oorlog de New Look – en Christian Dior – zijn intrede deed met 

wijde rokken, petticoats en hoeden. Langharige schoonheden zoals Veronica Lake, Ava Gard

ner, Rita Hayworth, Lauren Bacall en Lena Horne (de eerste AfroAmerikaanse actrice die een 

groot contract bij een studio in Hollywood binnensleepte) waren innemend maar mysterieus.

Dit is een look waar je zeker inspiratie uit kunt halen voor een avondje uit. De vrouwenk

apsels zagen er zachter uit dan in voorgaande decennia, en waren over het algemeen lang en 

licht golvend. In die tijd gebruikten ze eyeliner in poedervorm; het is nog altijd in cosmetica

zaken te koop, maar je kunt het eenvoudig imiteren door een dun eyelinerborsteltje nat te 

maken en in zwarte oogschaduw te dopen. Natuurlijk kun je ook vloeibare eyeliner of een 

zwart oogpotlood gebruiken. Haal het langs de bovenste wimperrand en laat de lijn aan het 

uiteinde in een puntje uitlopen. Mascara werd gebruikt om de wimpers aan de buitenooghoek 

donkerder te kleuren. Maak de look compleet met een helderrood lippotlood en een mooie 

rode lippenstift. Gebruik geen gloss, want je wilt een matte look.
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DE JAREN VIJFTIG: KLASSIEKE 
SCHOONHEDEN EN BLONDE 

SEKSBOMMEN

Ondanks grote vooruitgang op het gebied van de mensenrechten – Rosa Parks weigerde in de 

bus op te staan voor een blanke, en Althea Gibson, de eerste AfroAmerikaanse tennisspeel

ster die meedeed aan de US Open, won twee titels – was dit een periode van feministische 

terugslag. Aangezien de mannen van de oorlog waren teruggekeerd, moesten de vrouwen 

weer achter het aanrecht. Een paar van de meest vrouwelijke en sexy iconen maakten hun 

entree; dit waren tenslotte de hoogtijdagen van Marilyn Monroe! Pinupgirls voerden de 

boventoon. Maar dit was ook het decennium van Grace Kelly, Elisabeth Taylor en Audrey 

Hepburn, die ieder een ander schoonheidsideaal lieten zien, en die stuk voor stuk werden 

bewonderd door zowel mannen als vrouwen.

De look was vrolijk en vrouwelijk. Zelfs het gewenste lichaamstype verschoof; het ideaal 

van vrouwen was nu een zandloperfi guur. Het kleurenpalet voor makeup bestond uit zachte 

pasteltinten voor de lippen en wangen, en felle kleuren voor de ogen. Wenkbrauwen bleven 

uitgesproken en de wimpers waren vol. Valse wimpers zorgden voor een popperige oogopslag. 

Kapsels waren perfect gemodelleerd, vaak opgestoken en met accessoires versierd.
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DE JAREN ZESTIG: 
DE ONDERDRUKTEN EN DE REBELLEN

Er was een seksuele revolutie op komst (Woodstock was de kroon op dit decennium), maar 

in het begin van de jaren zestig was schoonheid een beetje geforceerd geworden: haar en 

makeup waren allebei enigszins overdreven en gemodelleerd, alsof de aandacht op de kunst

matigheid van schoonheid moest worden gevestigd. Aan het einde van het decennium begon 

dat te veranderen: de minirok deed zijn intrede en er ontstond een meer internationale waar

dering voor schoonheid, met opzienbarende sterren als Sophia Loren en Brigitte Bardot, Julie 

Christie en Faye Dunaway en topmodellen als Twiggy en Veruschka.

De jarenzestigkapsels waren volumineus, dus schaf een stel warme rollers aan en een goede 

kam om mee te touperen. Een andere populaire stijl in deze periode was de kortgeknipte 

jongenslook. 

De huid was bleek en de wenkbrauwen waren vol. Je kunt je wenkbrauwen voller maken 

door wenkbrauwpoeder of een potlood te gebruiken die één tint donkerder is dan je natuur

lijke kleur. De vorm moet strak zijn, dus vermijd gebogen lijnen. Wimpers en eyeliner waren 

ook uitgesproken. Om een spinachtig, gedefi nieerd eff ect bij je wimpers te bereiken, gebruik 

je het puntje van het mascaraborsteltje, waar de meeste mascara zit, voor zowel de boven als 

de onderwimpers. Of je kunt valse wimpers op een strip gebruiken. Trek met een nude of wit 

potlood een lijn langs de binnenkant van je ooglid om je ogen groter te laten lijken. Naast de 

parelmoerkleuren die voor het opmaken van de ogen worden gebruikt, zorgt een zachte, per

zikroze lipstick voor het juiste evenwicht. 
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DE JAREN ZEVENTIG: DE VRIJE 
GEESTEN

De hippies van eind jaren zestig brachten een heel nieuw schoonheidstype voort: de zonge

bruinde vrouwen uit de jaren zeventig met hun lange haar, wijd uitlopende broekspijpen, 

maxirokken en schoenen met plateauzolen. Van het volumineuze gelaagde kapsel tot de 

natuurlijk uitziende makeup (het was de eerste keer dat makeup als ‘onzichtbaar’ werd 

aangeprezen); deze look was licht en vrij, en werd belichaamd door vrouwen als Farah Faw

cett, Jane Fonda, Lauren Hutton, Iman, Ali MacGraw en Goldie Hawn. Het was het begin 

van een van mijn meest favoriete trends: ontspannen glamour.

Haar werd in een middenscheiding gedragen en naar buiten gekruld, van het gezicht af, 

met behulp van krulspelden en veel haarspray (of vrouwen lieten een permanent zetten). Net 

als de kapsels, was de makeup vrolijk en licht. Omdat een gebruinde huid in was, waren 

gekleurde dagcrème en terracottakleurige blusher een must, evenals een vleugje glans. Oog

schaduw in matte aardetinten (of pastelkleurig en metallic als je in een discostemming was) 

werd over het hele ooglid aangebracht. Wenkbrauwen zagen er natuurlijk uit en wimpers 

waren ook gewaaierd en natuurlijk. De lippen worden ingevuld met een glanzende, huidkleu

rige lippenstift voor een gezonde, bescheiden look.
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