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TOMORROW SHOES

Bij elk paar TOMS dat je koopt, gaat er een paar naar
een kind in nood. Wat ooit tien jaar geleden begon in het
hoofd van Blake Mycoskie’s als een idee, is uitgegroeid tot
honderden winkels wereldwijd.

M

Exclusief voor Metro Lifestyle mochten we een kijkje nemen in het laboratorium
van Parfumeur-Créateur Dior François Demachy in Parijs.
KARIN KUIJPERS
@karinkuijpers

JET REIJMER
@jetriema

Het eerste dat opvalt in het laboratorium van Dior is de stilte. Hier moet
opperste concentratie hangen. De
muren van de kamer van François
Demachy, sinds 2006 “de neus” van
Dior, zijn behangen met schilderijen van
bloemen en naakte vrouwen. Honderden monsterflesjes vormen een soort
vloerbedekking.
Het vrouwelijk naakt is Demachy’s
grote inspiratie. Logisch, als er iemand
voor mag uitkomen is het wel de maker
van verleidelijke damesgeuren. Hij

keer dat ze armoede zagen. Ik ben blij dat ik hen
dat heb mee kunnen geven. De schoenen die we
maakten, waren van kasjmier. Schitterend.

etro Lifestyle reisde
af naar Londen voor
een exclusief interview met oprichter
Blake Mycoskie, die
vertelt over zijn
nieuwe samenwerking
met
Charlize Theron, zijn ideale wereld en zijn mode must haves. “Als
je me googelt, ben ik op elke foto
te zien in een denimshirt.”

DE NEUS VAN DIOR

BEAUTY

Met wie zou je graag nog willen samenwerken?

Christian Louboutain. Het lijkt me fantastisch om een TOMS te ontwerpen met
een rode zool. We hebben elkaar ook een
paar keer ontmoet, maar er is nooit een
échte meeting geweest. Maar die komt
nog wel.

ontwikkelde de exclusieve parfums
Collections Privées voor het Parijse
parfum- en modehuis en de innovaties
van klassieke geuren als J’adore, Miss
Dior en Dior Homme. “Een goed parfum
is als het schilderij van een oude meester”, zegt hij.
Zelf draagt hij tijdens het werk nooit
parfums. Zijn geurpalet moet open
staan om alle ingrediënten goed te kunnen ruiken. “Anders leidt het me alleen
maar af van de geuren die ik gedurende
de dag tot mij neem.”

Ruiken, ruiken, ruiken
Honderden samples, honderden exclusieve
ingrediënten uit de hele wereld… De neus
ruikt en ruikt en ruikt. En reist naar Grasse,
waar hij opgroeide en waar de bakermat
van de Franse parfumindustrie ligt. Hij
is er graag, maar reist ook naar alle
windstreken van de wereld om
nieuwe ingrediënten te ontdekken. Meiroos uit Grasse, iris uit
Florence, damascusroos uit
Turkije, salie uit de Kaukasus,
sandelhout uit Mysore.

Wat drijft je?

Reizen inspireert me enorm, en het
idee achter TOMS: iets kopen en
tegelijkertijd iemand helpen . Het
is een heel menselijk concept. Wat
mij drijft is dat we andere grote
bedrijven hiermee inspireren. De
impact is dus nog veel groter dan
alleen de mensen die we hebben geholpen.

Hoe kijk je terug op tien jaar TOMS?

Alsof ik een sprint heb getrokken. Het lijkt wel gisteren dat
we begonnen met het verkopen
van schoenen vanuit mijn appartement. Nu hebben we honderden winkels over heel de wereld
en hebben we zo’n zestien miljoen
kinderen geholpen. Ik ben erg trots
op wat we hebben bereikt, maar ik heb
ook het gevoel dat we nog maar net zijn
begonnen.

J’adore Eau de Toilette
J’adore Eau de Toilette
is de jongste creatie van
Demachy, een vernieuwende variatie op het
befaamde bloemboeket
dat J’adore is.

Hoe zou je jouw kledingstijl omschrijven?

Met wie is je meest inspirerende samenwerking tot nu toe?

Wauw lastig, het zijn er zoveel. Maar een hele leuke
was met Mary-Kate en Ashley Olsen. Ik nam ze mee
op reis. Het was voor hen de eerste keer dat ze in
een ontwikkelingsland waren en dus ook de eerste

Hoe noemen ze dat? Bohemien? Ik zou het omschrijven als comfortabel. Omdat ik zoveel reis draag ik altijd comfortabele kleding. Dat zie je terug in TOMS.
Comfortabele schoenen én ideaal voor reizen.
Parfumbijbel
Een handboek uit 1819 is nog steeds een
van zijn bijbels. “Nog altijd heerlijk om in de
geschiedenis van parfums van vroeger te
duiken.”

Wat betekent mode voor jou?

Ik denk dat mode een goede manier is om te jezelf te
uiten. Met mode maak je een statement. Net als dat
mensen die TOMS dragen een statement maken over
hun waarden.

Inspiratie
Vrouwelijke naakten en bloemenschilderijen
vormen onder andere de inspiratie van Demachy.

Welk fashion item kun je niet missen?

Wat kunnen we verwachten van je samenwerking met Charlize Theron?

We hebben schoenen gemaakt die ook ten goede komen aan de organisatie van Charlize in Zuid-Afrika:
African Outreach Project. Charlize is niet alleen een
partner van ons geworden, maar ook een vriendin.
Wat ik mooi vind aan haar, is dat ze zo toegewijd is
aan het werk dat haar organisatie doet. Ze zamelt niet
alleen geld in, ze is er ook echt. Voor de schoen die
we samen maken, hebben we het logo van haar organisatie op de TOMS geborduurd.

METRO LIFESTYLE
TEST CANON
POWERSHOT
Elke maand test Metro een nieuw product.
En in het tijdperk van vloggen blijven wij
natuurlijk niet achter. Wij testten de Canon
PowerShot G7 X, ook wel de Ferrari onder
de vlogcamera’s.

Het design
Liza: “Ik vind hem mooi strak.
Sommige bloggers ‘customizen’ hun vlogcamera, dat kan
natuurlijk perfect bij dit exemplaar.”

Gebruikersgemak
Karin: “Van teveel knoppen raak ik in de stress. Ik
schrik heel even als ik het menu zie. Gelukkig biedt
de handleiding een overzichtelijke uitleg en begrijp
zelfs ik als A-techneut deze camera.”

Fleur: “Ik vond ‘m nogal groot maar
begreep later waarom; dit is de ‘big
boy’ onder de hobbycamera’s.”

Liza: “Fijn dat er een kantelbare display opzit, zodat je jezelf
goed kunt bestuderen. Het zou zonde zijn als je al twee uur
opnames aan het maken bent met een pulkje in je neus.”

Karin: “Tja, zwart. Nogal
voorspelbaar. Mag van mij wel
hipper.”

Fleur: “Klein nadeel: hierdoor ga je naar jezelf kijken, in
plaats van naar de lens. Op beeld zit dat er toch een beetje
gek uit.”
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Monsters
Er worden gemiddeld zo’n
driehonderd monsters
gemaakt voordat een parfum klaar is. Soms neemt
Demachy een sample
mee naar huis om op zijn
kussen te sprayen. Als hij
’s ochtends wakker wordt,
is dat dan zijn eerste geurbeleving en weet hij hoe hij
verder moet. “Parfums maken is eigenlijk hetzelfde
als het dirigeren van een
orkest”, aldus Demachy.

Het lab
Jacqueline Giannakos, PR-dame
voor Dior Nederland
met Metro Lifestyle
hoofdredacteur Karin
Kuijpers en François
Demachy in het laboratorium in Parijs.

Waarschijnlijk mijn gehele collectie denimshirts. Ik
heb er duizenden.

Van vader
Op een plank twee
echte “Demachy’s”
van zijn vader. It runs
in the family.

Filmen & fotograferen
Liza: “Zelf fotografeer ik met een Canon 6D spiegelreflex camera, maar
ik moet zeggen dat deze PowerShot
qua fotokwaliteit dicht in de buurt komt. En
hij is een kilootje lichter, ook wel fijn voor in
je damestas.”
Fleur: “Ik schrok soms zo van hoe scherp
en realistisch (lees elk pukkeltje) de camera
mijn gelaat weergaf, dat ik naarstig op zoek
ging naar de Kim Kardashion filter. Als je die
hebt gevonden, is het leven nét wat mooier.”

Prijs
Liza: “De prijs van deze
Canon PowerShot is 629
euro. Het is een investering,
dat zeker.”

Karin: “Het geld waard, bewegend
beeld is van nu en van de toekomst.”

Extra functies
Karin: “Zo fijn
dat je beeld en
filmpjes gelijk op
social media kunt zetten
door de wifi-instelling.”

Eindconclusie
Liza: “De Canon PowerShot G7 krijgt van mij een 8. Hij is mooi, zwart en
licht, de kwaliteit is goed, handige functies en een omklapbare display. De
prijs is hoog, maar nog altijd goedkoper dan een spiegelreflex camera.”

Karin: “Vloggen maakt het leven leuker. Dit is een superhandige camera om het
uit te proberen, zelfs als je zoals ik niet van de generatie bent die geboren is in het
digitale tijdperk.”
Fleur: “Fijn! Je switcht zo van je eigen natuurfilm naar je eigen reality tv-soap. Ik
waande me even David Attenborough en Kim Kardashian in één.”
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JACK $HIRAK: EINDELIJK ZICHZELF
JACK $HIRAK

Eerst was hij hangjongere en aan de drank en drugs, daarna kwam het succesnummer Drank
Drugs dat hij componeerde voor rapper Ronnie lex. Nu is hij el hard op weg wereldberoemd te worden. Jack hirak ( 3) over hoe het o is gekomen.

Artiestennaam van muziekproducer Julien Willemsen

Senatori? Heb ik ooit een schilderij van willen kopen
voor 1100 euro. Bleek het 11.000 euro te kosten.
Heb ik het maar niet gedaan.”
Ronnie Flex, sukkel in een roze legging

In Capelle aan den IJssel, een stadje vlakbij Rotterdam, vonden $hirak, alias Julien Willemsen, en Ronnie Flex elkaar. Maar het was niet bepaald liefde op
het eerste gezicht. $hirak: “Ik vond hem aanvankelijk
maar een sukkel in zijn roze legging, Uggs en grote
Gucci tassen. Ik was een hangjongere in trainingspak
en Lacoste pet. Een straatrat die met vrienden blowde
en foute dingen deed. Twintig joints per dag waren
normaal. Mijn moeder was overleden, ik was bekrompen en onzeker.”

Geboren: 15 oktober 1993 in Rotterdam
Opleiding: Maakte behalve de mbo-muziek geen opleiding
af. Het VWO, de Zadkine-popschool, muziekschool Albeda werden door zijn overmatig drugsgebruik flops.
Op jonge leeftijd leerde Willemsen door zijn Franse moeder klassieke Franse componisten als Erik Satie en Yann
Tiersen kennen. Ook de liedjes van chansonnier Charles
Aznavour thuis, beïnvloedden zijn werk.
Hij is het muzikale brein achter de hits van Ronnie Flex
en Lil’Kleine en componeerde het album van de comeback van Ali B. Vorig jaar won hij de Popprijs.

het fijn om het geld dat ik verdien te delen met mijn
vrienden. Het schijnt dat in China mensen vrijwillig
een psychose krijgen om een beter mens te worden.
Een uur met een constante piep in je oor en je hebt
er eentje.”
Eigen nummer met een “grote naam

uit de beste buurt van Capelle en woont –
nu met zijn vader – vlakbij Balkenende. Zijn moeder
was van Franse afkomst, $hirak spreekt de taal vloeiend. Zijn artiestennaam stamt echter niet af van de
Franse president Chirac, maar van de drillmuziek uit
Chicago, die Chiraq wordt genoemd.

HIJ KOMT

moeder leerde hij over Franse schrijvers en
zangers als Charles Aznavour, jarenlang zat hij op
klassieke pianoles en kende Eric Satie en Yann Tiersen. “Maar eenmaal buiten met de straatratten was die
pianoles niet stoer om te zeggen.”

VAN ZIJN

geleden, tijdens een vakantie in Frankrijk,
kreeg hij een psychose. “Ik was drie dagen gestopt
met blowen, er knapte iets in mijn hoofd. Alsof je ziel
uit je lichaam zweeft. Ik kreeg waanideeën en was
bang om gek te worden. Een paar keer heb ik een
einde aan mijn leven willen maken. Ik zei tegen mijn
vader en mijn zus “ik ben bang dat ik jullie op een dag
vermoordt, ik kan er beter zelf een einde aan maken.”

VIJF JAAR

LI Z A D I K K E R B OOM

Z

ijn entree in de Harbour Club Rotterdam einde
middag is in rapperstyle. Drie vette Louis Vuittontassen rollen naar binnen, bedekt met knuffelbeertjes van Burberry. Vriend en personal assistent Max geeft ‘baas’ Jack $hirak de ruimte om
zich voor te stellen. Te laat zijn ze. Maar de brug
stond open (echt waar want $hirak appt een foto
als bewijs) en er moest nog iets van een muziekapparaatje worden geruild ‘op zuid’.

WINTER
BIEREN
Wij tippen vijf bieren
voor in de koude, gure
wintermaanden.
SAM HO0GEVEEN

Pannepot:
‘Old Fisherman’s
Ale’. Krijg je
het geheid
warm van.
Tussen een
‘Belgian
strong ale’
en een
‘Stout’ in.

een leren cap van Tommy Hilfiger, ketting van
Louis Vuitton, leren jack van Balenciaga, shirt van Moncler.
Van top tot teen in designers. “Ja, ik ben gek op kleding, het is
mijn grootste hobby”, grinnikt hij. Maar eerlijk, hij shopt ook
wel uit verveling. “Als ik tussen afspraken door niets te doen
heb, ga ik winkelen. Koop ik gerust een T-shirt van 1500 euro
of een pyjama van Balmain. Ben ik zo een paar duizend euro
verder. En dat gebeurt echt niet één keer per maand. Mijn manager is nu bezig aan een plan om me in te tomen.” Met een

HIJ DRAAGT

Scheldebrouwerij
Wildebok:
Bokbier met
de hoofdletter B. Tonen
van zonnestralen
en vallende
herfstbladeren, en oh
ja, haagse
hopjes en
koffie.

Jopen
Johannieter: Zware
Dubbelbock uit de
Jopenkerk.
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big smile. “Want zo gaat het niet langer natuurlijk.”
HIJ MIST nog net wat kogelgaten om à la rapper 50 Cent nog
meer indruk te maken, maar dat vergeven we hem graag. Of
hij een glas champagne, zijn lievelingsdrank, wil? “Nee, dank
je, de kater is nog vers.”

“TWINTIG JOINTS PER DAG WAREN NORMAAL.
MIJN MOEDER WAS OVERLEDEN, IK HAD GEEN
GEVOEL MEER EN WAS ONZEKER.”

het interieur van de Harbour Club. De ‘graffiti’ schilderijen aan de muur herkent hij. “Dat is toch Selwyn

HIJ BEWONDERT

CROSSFIT
Naparbier
Insider Ipa:
Romige Ipa
met Japanse
hop. Smaakt
als boterbier
rechtstreeks
uit de Drie
Bezemstelen
van Harry
Potter.

Kaapse
Piet:
Imperial
Farmhouse
Ipa. Een
mondvol,
net zoals
het bier.
Met 11,5%
gevaarlijk
drinkbaar.

Martijn (26) heeft zijn eigen sportschool Crossfit Victrix. Overgevlogen
vanuit Amerika zijn er nu zo’n 160
Crossfit boxen in Nederland.
LIZA DIKKERBOOM
Hoe ben je met Crossfit begonnen?
Ik heb altijd in de sport business gezeten. Ik deed
judo, heb in de eredivisie van handbal gespeeld
en deed al veel krachtsport. Vanuit daar ben ik

VOOR ALI B en Negativ produceerde hij hun comeback en $hirak verklapt dat hij binnenkort à la Martin Garrix en Afrojack zelf met een nummer uitkomt.
Een “grote naam” zal zijn single zingen. Of het Rihanna is? “Haha, dat zou ik mooi vinden. Alle nummers die zij maakt, vind ik leuk. Maar de zangeres die
ik heb gevonden om dit nummer over liefdesverdriet
te zingen, is geweldig.”

een volgende stap in zijn “nieuwe leven”. Wat
het geheim van zijn succes is? “De Franse klassieke
muziek waarmee ik ben opgevoed. En het feit dat
ik na woelige jaren weer helder kan denken en beter
weet wie ik ben.”

HET IS

er nog wel eens paniekaanvallen, maar $hirac heeft geleerd ermee om te gaan. De smetvrees is
gebleven en de rare gewoonte dat hij elke dag een
nieuw pakje sigaretten moet hebben. De aangebroken pakjes van de dag ervoor worden vermorzeld. En
van elke sigaret moet een stukje af. “Maar blowen doe
ik niet meer.”

NU ZIJN

KARIN KUIJPERS
@karinkuijpers

De afgelopen jaren raakte hij zijn tunnelvisies kwijt
en werden rappers als Ronnie Flex en Lil’ Kleine zijn
beste maten. “We kunnen lachen, huilen en onszelf
zijn.” Ironisch genoeg zorgde zijn drank- en drugs
gebruik vorig jaar voor twee nummer 1 hits als muziekproducent. Drank & Drugs en ‘Niet omdat het
moet’ kregen miljoenen views, hij won de Popprijs,
en zijn bankrekening ging van 1 nu naar vijf nullen.
“Een gekke gewaarwording. De ene dag staat er nog
vijftig euro op je rekening, de volgende dag een getal
met vijf nullen.” Big smile.

heeft van hem een ander mens gemaakt.
“Ik ben 360 graden veranderd. Dat ik weer kan voelen vind ik het beste wat me is overkomen. Laatst
ben ik een week met mijn oma van 86 naar Spanje
geweest. Hand in hand de straten door. En ik vind
DE PSYCHOSE

“BUITEN MET DE STRAATRATTEN WAS DIE PIANOLES NIET
STOER OM TE ZEGGEN.”

Hoe gaat een Crossfit training in
zijn werk?
We beginnen altijd met een
gezamenlijke warming up.
Bijvoorbeeld roeien, verschillende stretches en activatieoefeningen om het lichaam klaar
te maken voor de training. Dan
komt de techniek. We doen
onder andere squats, pull ups
en Olympic lifts. Daarna komt
de WOD; work-out of the day.
Dit is elke dag anders. Elke
oefening wordt op hoge intensiteit uitgevoerd. De cooling
down bestaat uit 10 minuten

mezelf verder gaan ontwikkelen
en deed ik mee aan verschillende nationale en internationale
CrossFit wedstrijden. Drie jaar
geleden ben ik met mijn eigen
sportschool begonnen.
Crossfit is voor iedereen, ook voor
kinderen?
Ja zeker, dat kan geen kwaad.
Wij hebben speciale CrossFit
kids lessen onder leiding van
een gecertificeerd CrossFit Kids
coach. Er wordt niet getraind met
gewichten, maar kinderen leren
spelenderwijs de CrossFit basis.
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stretchen. Alles onder begeleiding van een coach.
En wat is het leukste aan Crossfit?
Crossfit is voor jong en oud, topsporter of amateur,
iedereen kan meedoen. Coaching is een belangrijk
onderdeel. Elke training kan naar ieders niveau
worden aangepast. Wij raden aan om minimaal
twee keer per week te CrossFitten, zo maak je snellere progressie.
Heb je nog verdere plannen?
Ik wil Crossfit Victrix verder uit gaan breiden tot
een echt performance center. Samenwerken met
personal trainers, voedingscoaches en fysiotherapeuten, zodat ik een grotere doelgroep kan
bereiken.

METRO LIFESTYLE

IN ST. STUDIO
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VERWENNERIJ

IN KEMIST

In Olcay’s eigen departmentstore in Amsterdam vind je ook haar nieuwe beauty-atelier Kemist.
Exclusieve en eigenzinnige spullen om jezelf te verwennen. Door PUCK VAN BEURDEN

VAN DROOM
TOT REALITEIT

De geur van kaarsen met kokos komt je op de trap
naar boven tegemoet. Het nieuwe beauty-atelier
Kemist is gevuld met oliën, exclusieve wellness
producten en leuke hebbedingen voor in huis.
De verdieping is ingericht met op maat gemaakte
ontwerpen van Nederlandse designers, dat maakt
de sfeer uniek.
Wij tippen: de African Marula Intense Skin
Repair Balm. Een hele mond vol, maar dan heb je
ook wat. Deze zachte body balm wordt supersnel
in je huid opgenomen, voedt en werkt bovendien
verkoelend. Perfect voor na een warme dag of een
hete douche.
Ook de Pure Marula Oil van African Botanics
kan eigenlijk niet in je beautykast ontbreken. Dit
is een koudgeperste olie, vol met antioxidanten
en vitaminen. Klinkt ingewikkeld, maar het is
een heerlijke olie die je elke dag van het jaar kunt
gebruiken.
Om je haar te verzorgen raden we de Sachajuan-lijn aan, met echte wondermiddeltjes uit Zweden. En wil je ten slotte niet alleen je huid, maar
ook je huis laten baden in luxe? Kom dan in de
winkel op de P.C. Hooftstraat eens ruiken aan die
kaarsen met kokosextract. Zo maak je huis, huid en
haar in één shopbeurt gelukkig.
Binnenkort komt er ook een Kemist in Breda.
PC Hooftstraat 31, Amsterdam

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN VAN ST. STUDIO
Van SuperTrash naar ST. studio. Olcay
Gulsen blijft maar groeien. De nieuwe
ST. studio Herfst/Wintercollectie bewijst
dat nog maar eens.
Met ST. studio wil Olcay Gulsen grenzen verleggen.
De nieuwe Herfst/Winter 2016 Collectie is geïnspireerd op sterke vrouwen en elementen uit de kunstgeschiedenis. We kijken terug naar een spannende tijd
voor ST. studio én krijgen te horen wat er nog komen
gaat.
Vorig jaar was de naam Olcay Gulsen onafscheidelijk
verbonden aan SuperTrash: Een internationaal succesverhaal dat zich wortelde in de harten en geesten
van consumenten. Maar Gulsen ontwikkelde behalve
haar SuperTrash een nieuwe droom: ST. studio, een
merk voor vrouwen met kracht en ambitie. Aan de
zijde van SuperTrash ontstond er zo meer gedetailleerde ruimte voor design. Het merk biedt sindsdien een
selectie aan elegante, ingetogen en gedurfde looks.
Het flagship warenhuis aan de Amsterdamse P.C.
Hooftstraat is waar de dromen tot werkelijkheid
komen. Hier komen Gulsens vier lijnen bij elkaar: ST.
studio, SuperTrash, Kemist en de gelijknamige Olcay
Gulsen Collection - een couture lijn uit New York City,
net nieuw in Europa.
Het interieur is door het concept team van ST. studio ontworpen, dat inspiratie haalde uit een mix van
architecturale lijnen met een knipoog naar ‘vintage
glamour’. Bovendien is alles qua inrichting lokaal in
Nederland geproduceerd.
De collectie zelf is onder handen genomen door
Creative Director Sherida Augustin. Het reflecteert
de versmelting van de geschiedenis van vrouwen en
kunst door een eerbetoon aan klassieke sculptuur,
modernistische architectuur en vrouwelijke schilders
en artiesten te vormen.
Daarnaast is er een hele nieuwe website ontworpen
en gelanceerd onder de url www.ststudio.com. Hier
kunnen klanten alle vier de labels bekijken en shoppen.
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IGONE DE JONGH: POWERVROUW OP SPITZEN
Igone de Jongh (36) is het eerste karaktermodel voor de najaarscampagne van ST. studio.
Ze is prima ballerina bij Het Nationale Ballet en jurylid bij het tv-programma Dance, Dance,
Dance. Gesprek over het verlies van haar moeder, eeuwige discipline, plus dertig kilo en de luxe
van een mooi, grijs pak. Door KARIN KUIJPERS

Fotografie Pablo Delfos

“VROUWEN KUNNEN SAMEN IETS
MAGISCH VEROORZAKEN ALS ZE
ACHTER ELKAAR STAAN EN ER GEEN
JALOEZIE IS. IK VIND OLCAY EEN
POWERVROUW. ZIJ HEEFT EEN
DROOM DIE ZE WAARMAAKT, ZOALS
IK DAT OOK DOE.”
doen wat ik wil. Leuker dan mijn uiterlijk vind ik als mensen
zeggen dat ik lief ben of gul.
Olcay is een vrouw met karakter. Jij ook. Wat bindt jullie?

Vrouwen kunnen samen iets magisch veroorzaken als ze achter elkaar staan en er geen jaloezie is. Ik vind Olcay een powervrouw. Zij heeft een droom die ze waarmaakt, zoals ik dat ook
doe. In de balletwereld is best veel jaloezie. Daar heb ik vroeger wel moeite mee gehad. Mijn moeder zei altijd: “Jij hebt
talent, dat anderen gevoelens van jaloezie hebben is begrijpelijk, maar sluit je ervoor af.” Dat is me met de jaren gelukt en
nu zit ik in een positie dat ik een voorbeeldfunctie heb. Ik ben
een soort moeder-overste die voor iedereen aan het zorgen is.
Dat vind ik heel leuk, ook omdat ze mijn mening aannemen.
Hoe oud was je toen je dacht: ballet is het.?

4. Ik zag een balletvoorstelling van Alexandra Radius op tv.
De muziek, haar bewegingen, de kleding, het hele plaatje
klopte. In die tijd was ik ongelooflijk gevoelig en verlegen en
kon me verbaal moeilijk uiten. In bewegen kon ik wel mijn
gevoelens kwijt. Het duurde tot mijn zesde tot ik naar de
amateurschool mocht, waar men al vrij snel zag dat ik talent
had.
Waar zat dat talent?

Vooral in het fysiek. Ik was al vrij lang voor mijn leeftijd. Maar
ik had ook de voetjes en de lenigheid. En, misschien wel het
belangrijkste… ik wilde niets liever.
Wat houdt dat in als je zo jong bent?

Dat je op je zevende elke dag om zes uur opstaat, met de trein
van huis in Haarlem naar Amsterdam reist om tot een uur
of drie naar de Gerrit van der Veen-school te gaan waar ook
jongens van Ajax op zitten. Dan door met de tram naar de balletschool voor balletles, spitzen-les en repertoire. Om zes uur
terug naar Haarlem en huiswerk maken.
Het was de zwaarste tijd van mijn leven, maar ik begreep al
snel dat je keihard moest werken om te bereiken wat ik wilde.
Iedereen wil ballerina worden, alleen niet iedereen wil er alles
voor opgeven. Hoe professioneler en strenger het werd, hoe
leuker ik het vond. Het is niet alleen talent, ook discipline en
de wil om het te doen, juist als je zo jong bent.

G

rote amandelvormige bruine ogen turen in een
latte macchiato in de Amstelhoeck in Amsterdam. Het haar is opgestoken, het frêle lijf - met
benen waar geen eind aan komt -, huist in een
soepele trenchcoat met eronder skinny jeans en
All Stars. Het is vakantie, Igone’s spieren doen
pijn. Ze doen pijn van het niets doen. “Er is
geen danser die aftraint als de vakantie aanbreekt. Ik dus ook niet. Maar dat is best stom, want mijn lijf
weet niet wat vakantie is. Mijn lijf wil bewegen en protesteert
tegen de rust. Dus ga ik meestal na een week of twee naar de
gym. Dan herkent mijn lichaam me weer en voel ik me beter.”

Choreograaf Hans van Manen, balletdanser en choreograaf bij Het
Nationale Ballet heeft je ontdekt. Je bent nu zijn muze.

Ze verheugt zich op haar vakantie met zoontje Hugo (6)
en haar Franse echtgenoot Matthieu Gremillet, voormalig
danser en nu filmmaker bij Het Nationale Ballet. Even niks en
erna weer knallen met tv en ballet.
Je bent het eerste karaktermodel voor ST. studio, wat betekent dat voor
je?

Dat is kicken. Vooral gaaf omdat ik meer ben dan een leuke
paspop. Ik ben altijd fan geweest van Supertrash en nu ik ouder word is ST. studio een goed merk, wat klassieker. Het past
bij mij.

Wat is je kledingstijl?

Tja, ik loop natuurlijk voornamelijk in trainingskleding, maar
als ik uit ga of de rode loper op moet, kleed ik me graag leuk
aan. Niet supersexy hoor, ik neig meer naar het klassieke. Voor
de shoot droeg ik een mooi, grijs pak met een blouse. Een
simpel, zwart jurkje of een wit pak zijn ook kleren die bij me
passen.
Wat vind je mooi aan jezelf en wat minder mooi?

Ik ben niet iemand die zegt: wat knap ben ik. Mijn gezicht
vind ik prima, mijn bovenbenen zijn net iets te veel. En ik heb
knokkelknieën en te weinig kuit. Maar ik ben wel blij dat ze

Het begon toen ik bij Het Nationale Ballet zijn stuk Live
danste. Van Manen kwam naar een repetitie kijken en toen
was het eigenlijk al goed. Je wordt niet in één dag muze van
iemand. Hans begreep mij en ik begreep hem. Het begint er
natuurlijk mee dat hij mij mooi vindt als danseres. Hij is nu 84,
als je hem ziet geloof je dat niet. Ik ken niemand anders die zo
van het leven geniet als hij.
Leven op het puntje van je tenen. Wat betekenen spitzen voor jou?

Die vraag heb ik nog nooit gehad. Heel veel natuurlijk, ze zijn
een deel van mij. Als ik na mijn vakantie mijn spitzen aantrek
denk ik “lekker”. Ik loop liever op spitzen dan op hakken.
Ze worden voor mij op maat gemaakt. “Specially handmade voor Igone de Jongh” staat erop. Ik heb een hoge wreef,
Pinstripe Sheer Jumpsuit 240 euro
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dat maakt dansen moeilijker, maar het ziet er wel mooier uit.
Spitzen kunnen een voorstelling maken of breken. Dans
ik het Zwanenmeer, een van de zwaarste balletvoorstellingen,
dan verslijt ik er één paar per avond.
Wat voor karakter moet je hebben om ballerina aan de top te zijn en te
blijven?

Het belangrijkste is dat je zelf graag wilt. Als je mensen nodig
hebben om jou te pushen dan klopt er iets niet en is het te
zwaar. Onze carrière is zo kort, maar ik heb ook geleerd dat
je geduld moet hebben met je lijf, hoe moeilijk dat ook is. Als
er een première aankomt, heb ik altijd een dag of drie dat het
niet lukt.
En als je een dag geen zin hebt, wat doe je dan?

Zin maken. Ik kan soms een hekel hebben aan de bar, die is
zo saai. Maar ik weet dat dat half uur nodig is om me warm
te maken voor het midden van de zaal, waar ik weer gelukkig
ben. Als ik me een paar dagen niet goed voel voor een première en mijn lijf rust moet hebben, kijk ik Gooische Vrouwen.
Daar kan ik zo om lachen. En om huilen. Toen dat hondje
werd doodgereden in seizoen 1… Vreselijk.
Hoe ziet je levensstijl eruit?

Eerst Hugo naar school brengen, van tien tot vier trainen, dan
naar huis om te koken en te eten met de kleine en het dagelijkse leven op de rails te houden. Als ik een voorstelling heb
dans ik om acht uur, als ik die niet heb, ga ik vaak rond half
negen met Hugo naar bed. Als ik acht uur slaap voel ik me het
best, bij negen uur voel ik me minder goed. Heel bizar. Zes
dagen per week train ik en als we een voorstelling hebben, ben
ik één weekeinde per maand vrij. Ik probeer geen suikers te
nemen, daar verzuren je spieren van. Mijn guilty pleasure zijn
na de voorstelling een glaasje witte wijn en bitterballen van
Van Dobben. Daarmee maak je mij heel gelukkig.

Ze heeft je zoontje Hugo niet gekend.

Nee, Hugo is nu zes, zij is acht jaar dood. Dat maakt het ook
pittig. Hugo betekent alles voor me. Ik had die liefde graag
met haar willen delen.
Je bent nu 36, dans je net als Alexandra Radius door tot je 48ste of ligt
er een andere toekomstdroom in het verschiet?

Je kwam 30 kilo aan tijdens je zwangerschap doordat je niet meer
trainde. Hoe heb je die eraf gekregen?

Soms heb ik het gevoel dat ik al met een tweede carrière bezig
ben. Ik heb het geluk gehad dat ik al jonge grote rollen ben
gaan dansen en eerste soliste werd. Het Zwanenmeer, Romeo
en Julia, ik heb niet het gevoel van dat ik nog van alles moet
doen. Ik dans, ik geef les, wat ik heel leuk vind en ik doe Dance
Dance Dance. Dat laatste is een uitdaging, ook omdat ik niet
zo’n prater ben. Maar blijkbaar kan ik dat wel als het over mijn
vak gaat. Het is gaaf om aan het grote publiek uit te leggen
hoe mooi en moeilijk dit beroep is. En net als in dans wil ik
open blijven staan voor nieuwe dingen. Dat heeft mijn moeder
mij geleerd.

Ik ben vijf weken nadat ik zwanger was gestopt met dansen.
En ben lekker op de bank gaan zitten en boterhammen met
pindakaas weg gewerkt. Hugo was geen kleine baby en je
houdt natuurlijk ook vocht vast. Ik vond het heerlijk om na de
bevalling al die kilo’s er weer af te krijgen door te trainen en
geen koolhydraten meer te eten. Ik heb een ongelooflijke discipine opgebouwd en mijn lijf vindt dat zweten ook heerlijk.
Aan wie heb je je talent te danken?

Mijn ouders hebben allebei bijna op professioneel niveau gebasketbald. Mijn vader is twee meter lang, mijn moeder was
heel klein, maar snel. Ik denk dat ik van beiden wat heb. Ze
heeft me geleerd dat ik in deze harde wereld altijd open moet
staan voor kritiek. Nooit arrogant worden. Een goede, wijze
les.

Jersey Duster Coat 230 euro
Flared Sleeve Jersey Top 120 euro
Flared Jersey Pants 150 euro

Je was 28 toen je moeder overleed. Wat doet dat met je?

Vlak na mijn geboorte kreeg mijn moeder borstkanker. Op
en af is ze heel lang ziek geweest. Er zijn periodes geweest
dat ze schoon was, maar dan kwam het toch weer terug. Ze
heeft mijn broer en mij zo min mogelijk laten lijden onder
haar ziekte. Ze was levenslustig en wilde genieten van de fijne
dingen in het leven.
Ze was 54 toen ze overleed. Ik zal nooit vertrouwd raken
met haar dood. De beste manier om het uit te leggen is dat ik
me heel snel heb gerealiseerd dat ik de rest van mijn leven bezig zal zijn met dit verdriet. Dat aan rouw geen tijdslimiet zit.
Ik denk dat als ik zestig ben nog om haar huil. Ik was zo close
met mijn moeder, drie keer per dag bellen en zo. Je mag niet
zo jong in het leven staan zonder moeder, het is onnatuurlijk.

“HET IS GAAF OM AAN HET
GROTE PUBLIEK UIT TE LEGGEN
HOE MOOI EN MOEILIJK DIT BEROEP
IS. EN NET ALS IN DANS WIL IK
OPEN BLIJVEN STAAN VOOR NIEUWE
DINGEN. DAT HEEFT MIJN MOEDER
MIJ GELEERD.”

O-Shape Fluffy Coat 280 euro
Printed Drape Maxi Dress 200 euro
Classic over the knee boots 150 euro

Boyfriend Blazer 180 euro
Heavy Embellished Maxi Dress 600 euro
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