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Inge Ipenburg als
Anna Wintour

Hoewel ze ook een passie heeft voor mooie
woorden, heeft Inge Ipenburg (60) in real life
verder niet heel veel gemeen met Anna
Wintour. Maar voor deze shoot kon ze prima
putten uit haar ervaring met haar ‘GTST’-
karakter, ijskoningin Martine Hafkamp.

productie SANDRA TEN BRINK tekst ANNEMIEK HUMMELINK foto’s MIKE VAN DEN TOORN
haar & make-up METTINA JAGER styling XANDRA BROOD
met dank aan LACE WIGS VAN JENNIFER HAIR BV
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LOOK 1

‘Zij is echt een
mini muis en ik
heb sportschouders.
Maar die pittige blik
gaat wel lukken’

Inge als Anna
Het is natuurlijk een feestje: in de huid
kruipen van Anna Wintour, de ijzige
first lady van ‘Vogue’, al sinds 1988.
Met een immer strenge blik (hoewel
vaak verhuld achter een grote zwarte
zonnebril) en een tenger figuur. Een
icoon, dat model stond voor de hoofdredactrice in de film ‘The devil wears
Prada’. Zeker geen grijze muis, en daar
kan Inge wel wat mee.
Wat vind je van Anna Wintour? “Ik
vind het heel grappig dat iemand erin
slaagt om dertig jaar lang een bepaald
masker te creëren, zoals Anna dat doet
met haar bril en pony. Ook als je Anna
niet kent, herken je haar.”
Wat vind je van het glamourtijdschriftenwereldje waarin zij leeft? “Ik
ben weliswaar geïnteresseerd in mode,
maar het hele glamourgedoe eromheen
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laat me koud. Ik lees eerder mannenbladen dan damesbladen. Sport is voor
mij interessanter dan gepraat over relaties. ‘Hoe zorg je ervoor dat je het leuk
houdt met je man in bed?’ ‘Hoe zorg je
ervoor dat je geen last hebt van je kinderen?’ Dat is vooral wat je leest in die
bladen. En ik vind beauty echt gezeur,
ik ben geen meisje-meisje. Het enige
wat ik gemeen heb met de meeste vrouwen, is dat ik dol ben op mannen. Ik
ben een vrouw zonder relatie en vind
dat een heel gezond bestaan. Wel frappant: toen ik terugkwam in ‘GTST’, heb
ik veertig interviews gedaan en die
gingen allemaal over: ‘Zielig dat het niet
gelukt is in de liefde.’ Of: ‘Hoe moet dat
nou, ouder worden zonder kinderen?’”
Lijk je op La Wintour? “Ik vind van
niet, zij is echt een mini muis en ik heb
sportschouders. Dik ben ik niet,
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maar ook niet petite. Zij heeft een heel
smal gezicht, dat alleen al is totaal anders. Daarnaast heb ik mijn neus twee
keer gebroken, dus die staat wat scheef.
Maar die pittige blik gaat denk ik wel
lukken.”
Anna föhnt haar pony twee keer per
dag in model. Heb jij ook een typisch
beautytrekje? “Mijn haar is de afgelopen twee à drie jaar gehalveerd in
hoeveelheid en het is veel slechter van
kwaliteit geworden, door het verven. Ik
ben wel altijd al een haardebiel geweest,
als klein meisje bad ik in bed: ‘Als er
een god is, mag ik dan borsten en mooi
haar?’ De borsten heb ik gekregen,
mooi haar niet. Als ik iets in het openbaar doe, maak ik me ook het meest
zorgen om mijn haar. Dat twee keer per
dag föhnen begrijp ik dus wel. Ik heb
ook kussenslopen die niet meer schoon
te krijgen zijn, omdat ik ging slapen met
een haarmasker in.”
Er wordt ook wel gesproken over
‘Nuclear Wintour’, vanwege haar
ijskoude karakter. Kun jij een
ijskonijn zijn? “Ik kan het in elk geval
spelen, haha. Ik denk dat Martine Hafkamp zo lang heeft overleefd, omdat je
toch hart en ziel ziet bij die vrouw, ook al
weet ze het goed te verbergen. Ik kan me
voorstellen dat dit ook bij haar masker
hoort. Ik krijg veel reacties van vrouwen
die zich identificeren met Martine en
kracht uit haar haalden. In de brievenbus lag zelfs post van meisjes die zeiden:
‘Ik wou echt dat je mijn moeder was.’
De raarste reactie die ik ooit heb gekregen, was in mijn eerste ‘GTST’-periode.
Ik liep in de P.C. Hooftstraat en een stel
mannen schreeuwde vanaf een steiger:
‘Hé Hafkamp, ik dacht dat je in de bak
zat.’ Het keurige P.C.-publiek draaide
zich massaal om. Verder ben ik weleens
lastiggevallen door mannen. Ze probeerden me te versieren en dat liep
soms uit op ruzie tussen hen en mijn
vrienden.”
Als hoofdredactrice van ‘Vogue’ is
Anna omringd met de mooiste kleding en accessoires. Hecht jij waarde
aan mooie spullen? “Ik hou veel van
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‘Als klein meisje
bad ik: ‘Als er een
god is, mag ik dan
borsten en mooi
haar?’ De borsten
heb ik gekregen,
mooi haar niet’
mooie kleren, maar heb niks met merken. Eerder had ik een tijd dat ik zelf
veel kleding ontwierp, voor b
 ijvoorbeeld
premières. Ik haalde goedkope stoffen
op de markt en ging aan de slag. Stylist
Pieter van Loon, mijn beste vriend, kan
echt gaan kwijlen van een Balenciagashirt. Ik ben meer van de koopjes. Hij
begrijpt nooit hoe ik er voor een paar
tientjes uit kan zien als een million
dollar girl. Ook voor
mijn personage in
‘GTST’ vond ik het
belangrijk dat zij een
unieke kledingstijl had,
koel en eigenzinnig.
Samen met de styling
koos ik kleren uit.”

LOOK 2

moeilijk vind en weet dat dat ook voor
sommige van mijn vrienden geldt. Ik
ben niet goed in smalltalk, dus ik sta
vaak ongelukkig aan de kant, me overbodig te voelen. Maar er zijn ook feestjes waarop ik me ongelofelijk op mijn
gemak voel en het licht uitdoe, hoor.”
Heb jij het hoogtepunt van je carrière
al bereikt? “Nee, het mooiste moet nog
komen. Drie jaar geleden heb ik mijn
eerste r oman gepubliceerd en ik ga nog
veel meer boeken schrijven; ik hoop
op een mooi groot oeuvre. Daarnaast
ambieer ik nog een paar gedenkwaardige rollen. Zo wil ik ooit in ‘King Lear’
spelen. Ik heb geen bucketlist, maar er
zijn nog veel dingen die ik wil proberen,
soms is dat al leuk genoeg.”
Wat gaan we de aankomende tijd nog
van jou zien? “Mijn derde boek komt
uit. Het bestaat uit twee delen, die

‘Voor een paar tientjes
kan ik eruitzien als
een million dollar girl’

Wintour organiseert
soms charity diners
voor onder a nderen
oud-president
Obama. Ben jij een
goede host? “Ik heb
een grote keukentafel
en vaak mensen over
de vloer. Op mijn
verjaardag heb ik iets
van twintig gerechten. Tussen de
twintig en vijftig
man komt er dan
langs, verspreid,
vanaf een uur of zes.
Veel vrienden werken in het theater
en komen pas na
hun voorstelling.
Ik ben altijd wat
nerveus, omdat ik
eigen feestjes vaak
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ook los van elkaar te lezen zijn. Het eerste deel ‘Moordenaarsstorm’, speelt zich
af op Sicilië. Terwijl de sirocco waait,
wordt er een dood meisje op het strand
gevonden. Het tweede deel komt iets
later uit en heet ‘De mannen vallen’.”
Welke karaktereigenschap typeert
jou? “Ik ben heel onafhankelijk en
nieuwsgierig. Zo gauw het goed gaat
met mijn werk en ik denk: nu weet ik
het wel, stap ik op. Ik vind alles de
moeite en het proberen waard. Ik vind
het ook heel jammer als mensen op
mijn leeftijd al aan het afbouwen zijn.
Mijn vader werkte als barpianist en
entertainer, terwijl hij conservatorium
had gedaan. Op zijn 39ste is hij nog aan
een studie economie begonnen, om op
zijn 44ste af te studeren en leraar economie te worden. Ik heb nooit gedacht:
als je een keuze maakt, is dat je keuze,
onomkeerbaar. Pas een paar jaar geleden publiceerde ik mijn eerste roman
en zolang ik mijn laptop kan bedienen,
wil ik blijven tikken. Wie weet hoe leuk
de verhalen worden als ik ga schrijven
als ik dement ben.”

‘Zo gauw het
op mijn werk
goed gaat en
ik denk: ik
weet het wel,
stap ik op’

Het
team
Styliste Xandra Brood:

Anna Wintour in
da house. Nog
even de rok goed
doen en Inge kan
gaan zitten voor
look 1.

“Ik heb flink gshopt op de Amsterdamse Albert Cuyp.Voor look 1 vond ik de
slangenprintstof bij de Boerenbonthal,
ik zag hem direct liggen. Het bontje
haalde ik bij Leathers.Van het rokje kon
ik de stof niet vinden, dus schilderde ik
de print maar zelf op een witte stof.
Qua panty heb ik een witte kanten
variant over een roze heen gedaan,
beide vond ik bij een lingeriewinkel. De
bril is van Claire’s, net als het armbandje van look 2. Op de Albert Cuyp vond
ik ook het bloemenjurkje voor die foto,
al draagt Inge het wel achterstevoren,
haha. Aan de bovenkant zette ik er wat
kant op. Bij Jan de Grote Kleinvakman
heb ik stenen gekocht, waar ik met
ijzerdraad een ketting van heb gemaakt.
Eigenlijk zijn ze voor op stof, maar dit
werkte prima. Het jasje in van look 2 is
ook van Leathers en het witte bont
nam ik mee bij de Boerenbonthal.”

Visagist Mettina Jager:
En natuurlijk
werd er een vlog
gemaakt door
videoredacteur
Sanne. Check 'm
op de Beau
Monde site!

En?

Wat vindt Inge van het
eindresultaat?
“Het is geweldig gelukt. Ik vond het
team heel professioneel en gezellig
om mee te werken. Daardoor was
het een geslaagde dag die supersnel
voorbijging.Voor mijn gevoel trok ik
af en toe mijn mondhoeken wel te
ver op, maar dat probeerde ik hard
tegen te gaan, haha.”
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Backstage
filmpje zien?
Ga naar
beaumonde.nl

“Voor allebei de foto’s heb ik dezelfde
pruik gebruikt. van Jennifer Hoeve
Haarwerken. Behalve oogschaduw
draagt Anna weinig make-up en op
beide foto’s dezelfde blush en gloss. Op
de eerste foto heeft ze een zonnebril
op, en ik hoefde dus alleen de oogmake-up te verzorgen van look 2. De
bovenkant van het oog is redelijk zwaar
aangezet, maar dat is ook een beetje
gezichtsbedrog, door de schaduw die
erop valt. Die heb ik heel subtiel
nagetekend met eyeliner en oogschaduw. Het effect is dat de ogen daardoor
ook meteen wat dieper lijken te liggen
en groter ogen. De verdere make-up is
eigenlijk heel clean, geen glans of glow.
De oranjebruine blush is wel prominent aanwezig op de jukbeenderen.
Voor de lippen kon ik volstaan met een
laagje gloss. Een relatief eenvoudige
Make Over voor mij dus deze keer.”

