
 

 

Help! …….. Wat moet ik 
aan naar de reünie? 
 
Deze maar al te bekende vraag 
krijgt de reüniecommissie de af-
gelopen tijd heel vaak te horen en 
omdat wij graag iedereen met 
deze brandende kwestie willen 
helpen, komen hier wat sugges-
ties om er een knallend feest van 
te maken.  
 
Dagen, weken en maanden ver-
heugen de dames zich al op de 
kleding die zij bij de reünie 
kunnen dragen. Voor de heren is 
dat – hoe komt dat toch? – vaak 
net even anders. De zorgen over 
de kleding verdringt u zo lang 
mogelijk en dat uitstellen leidt 
eerst tot opstapelen en dan tot 
een gênante ontlading op het 
allerlaatste moment met de kreet: 
“Schat…..wat moet ik in 
godsnaam aan…….help!” 
Om u vooral tijdig en correct te 
informeren, treft u hierbij enkele 
voorschriften aan van feestelijke 
kleding voor officiële gelegen-
heden. 

Voor de Heren 
 

Das bepaalt de kleur 
 
 Twee kleuren die van 
oudsher de feestkleding voor de 
man domineren, zijn zwart en wit. 
Welke kleur zal overheersen 
wordt bepaald door de kleur van 
de (vlinder)das. Bij een echt gala 
spreken we van een white tie 
oftewel een cravatte blanche. We 
hebben het dan over een rok met 
een witte vlinderdas. Wanneer 

een uitnodiging black tie, cravatte 
noir of avondkleding vermeldt, is 

een smoking met zwarte 
vlinderdas gewenst. Gelukkig is 
deze reünie niet strikt in de 
vermelding van een dress code. 
Op deze avond  is men geheel 
vrij in de keuze van zijn kleding.  
U hoeft derhalve niet in uw 
donkergroene Jaguar te scheuren 
naar de dichtst bijzijnde kleding-
verhuur om u in een door velen 
bestempeld pinguïn pak te laten 
hijsen en vervolgens het gevoel te 
krijgen als ober op de reünie rond 
te lopen. Gelukkig....... hoor ik u 
een zucht van verlichting slaken. 
Dat niet.....komt er vervolgens 
blijmoedig achteraan. Dan maar 
eerst naar de kapper en u zoeft 
weg in uw van alle luxe voorziene 
BMW zeven serie met executive 
bekleding en navigatiesysteem 
alwaar u de postcode van uw 
“eigen” kapper intoetst en op weg 
gaat. 
 

Bij de kapper 
 
 Zo vlak voor een feestelijke 
bijeenkomst brengen vele heren 
een bezoekje aan de goede oude 
kapper. Daar worden allerlei 
bijzondere gesprekken gevoerd 
zoals dat alleen maar bij de 
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kapper mogelijk is. Een beetje 
banaal, vaak amusant en altijd 
ontspannen. De lichamelijke 

nabijheid bevordert een zekere 
vertrouwelijkheid die in balans blijft 
doordat de gespreksonderwerpen 
vrij algemeen zijn. In tegenstelling 
tot de dames, bespreken de heren 
geen intimiteiten met hun kapper. 
Er wordt eerder over auto’s, het 
weer, voetbal of over televisie-
programma’s gepraat. Dit soort 
kappers is bijna uitgestorven, 
maar  gelukkig nog niet helemaal. 
Er is vast wel bij u in de buurt een 
ouderwetse herenkapper, die zijn 
klanten goed scheerwerk en een 
tijdloze haarcoupe biedt. 
 

Scheren: droog of nat? 
 
 Men kan van mening 
verschillen over welke manier van 
scheren het beste resultaat geeft. 
Nat of droog, het is veel meer een 
gewetensvraag, waarover mannen 

sinds de verschijning van het 
eerste droogscheerapparaat dis-
cussiëren. Aanhangers van zeep 
en scheermes hechten vooral 
waarde aan de onovertroffen gron-
digheid, maar ook aan het 
verfrissende effect. Het nat-
scheren werkt inderdaad als een 

grondige peeling. Bovendien gaat 
het eigenlijke scheren zeer snel. 
Het nadeel van het natscheren is 
eigenlijk alleen de kans op 
verwondingen wanneer het te snel 
of onvoorzichtig gebeurt, en het 
feit dat er altijd water nodig is. 
Droog scheren geniet vaak de 
voorkeur omdat het overal kan 
worden gedaan. De kans op 
verwondingen is daarbij uitermate 
klein. De heren die een verzorgde 
snor of baard bezitten, kunnen 
zich verheugen in het feit dat ze 
zich in goed gezelschap bevinden. 
David Niven en Salvador Dali 
waren enkele van de beroemdste 
dragers van een snor. De 
verzorgde volle baard, die Ernest 
Hemmigway droeg, is een tijdloze 
klassieker.  
 

De vraag der vragen 
 
 Dat we onze beschouwing 
over herenkleding met het onder-
goed beginnen, heeft te maken 
met de volgorde waarin we ons ‘s 
morgens aankleden. Pas in de 

jaren dertig van de vorige eeuw 
ontwikkelde zich de ook nu nog 
gedragen basismodellen van het 
ondergoed. Weliswaar zijn ons 
voorlopers van het huidige 
ondergoed vanuit het Egypte van 
de farao’s bekend, maar het blijft 
moeilijk de historische vondsten 
met zekerheid als ondergoed te 
identificeren. We kunnen een om 
de heupen geslagen linnen doek 
als voorloper van onze onderbroek 
zien, maar daar wil ik u niet verder 
over lastig vallen. Met ondergoed 

wordt hier vaak de onderbroek 
bedoeld. De keuze daarin is 
tegenwoordig zeer uitgebreid, 
maar komt min of meer voor in 
twee vormen namelijk de boxer-
short en de slip. De slip heeft als 
voordeel dat hij meer steun biedt 
dan een boxershort en zelfs onder 
een dunne broek niet opvalt. De 
beslissing over een slip of een 
boxershort wordt vaak op het 
gevoel genomen.  
  
In zijn boek De filosofie van Andy 
Warhol van a tot z en terug 
beschrijft de Amerikaanse kunste-
naar en schepper uitvoerig hoe hij 
in het New Yorkse warenhuis 
Macy’s zijn onderbroeken koopt:”Ik 
vond gelijk de soort die ik altijd 
koop, de klassieke slip van 
Jockey. Drie in een pak voor vijf 
dollar, niet al te duur dus. Ik las 
het etiket op de doorzichtige 
plastic verpakking om er zeker van 
te zijn dat ze niets van hun 
voortreffelijke eigenschappen 
verloren hadden. “exclusieve snit 
garandeert de beste pasvorm, 
zoals het hoort. Aanvullend 
comfort door een band van zacht 
elastiek en een elastische 
afsluiting van de pijp. Schuurt niet. 
Hittebestendig, duurzaam elastiek, 
100% gekaard katoen. Hoge 
absorptie. Tot zover gaat het goed 
dacht ik. Ik las ook het 
wasvoorschrift: “geschikt voor 
wasmachine en droger”. Alles was 
in orde. Andy Warhol was een 
duidelijke voorstander van de 

klassiek gevormde slip. Het als 
collector’s item aangeduide Rolling 
Stones Album: Sticky Fingers, uit 
1971, met de inmiddels klassieke 



nummers als Brown Sugar en Wild 
Horses, die wellicht op de reünie 
te horen zullen zijn,  heeft de alom 
bekende hoes, waarop een 
spijkerbroek te zien is met een 
echte rits en waaronder de Jockey 
onderbroek van Andy Warhol is te 
bewonderen.   
 

No BD with DB 
 
 Deze bovenstaande cryp-
tische omschrijving heeft alles te 
maken met de dresscode voor een 
heer bij het samenstellen van een 
combinatie met een colbert en een 
overhemd. Het betekent dat men 
geen overhemd met “button 
down”combineert met een colbert 
met “double brested” ofwel de 
klassieke blazer met twee rijen 
van drie knopen.  Want na het 
ondergoed komt bij vele mannen 
de moeilijke keuze van: Welk 
overhemd zal ik eens aantrekken? 
In heel veel, vaak rommelige 
herenkledingkasten puilen de 
stapels overhemden vaak uit en 
dan is de keuze voor u wellicht 
moeilijk te maken. Ik zal u daarbij 
enkele tips willen geven die 
wellicht van pas kunnen komen.  
 
Het moderne overhemd heeft een 
lange voorgeschiedenis, ofschoon 
de huidige vorm  al aan het eind 
van de 19e eeuw ontwikkeld werd. 
In 1871 liet de firma Brown, Davis 

& Co in Aldermanbury het eerste 
met knoop en knoopsgat gesloten 
overhemd registreren. Tot het eind 
van de 19e eeuw was het witte 
overhemd een teken van 
voornaamheid. Alleen de man die 
genoeg geld had zijn overhemden 
regelmatig te laten wassen en wie 

genoeg exemplaren bezat om 
vaak te kunnen wisselen, kon het 
zich veroorloven witte overhemden 
te dragen. Omdat werk de reinheid 
van zo’n overhemd zou 
besmeuren, kon alleen een 
gentleman het aantrekken, dus 
een adelijk of welgesteld iemand. 
Gestreepte overhemden kwamen 
pas aan het eind van de 19e eeuw 
in de mode. Mannen met 
gestreepte overhemden werden er 
in die tijd van verdacht vlekken te 
willen camoufleren. Als compromis 
verscheen het bonte overhemd 
met een witte boord en witte 
manchetten.  Het model van de 
boord is een wezenlijk stijlkenmerk 
van elk overhemd. Het borstzakje 
van het huidige overhemd is in de 
jaren zestig, met het verdwijnen 
van het vest, verschenen. De 
traditionele overhemden hebben 
echter nog steeds geen 
borstzakje, omdat niemand 
precies weet wat er ingestopt moet 
worden. Weet u het?  
  

Het goede overhemd in 
een oogopslag 
 

Een goed overhemd heeft 
uitneembare boordbaleinen, voor 
zover het model van de boord dit 
vereist. Bij de slappe boord van 
een "button-down" hemd zijn ze 
misplaatst. De baleinen geven de 
boord de juiste bolling en 
verhinderen dat de punten 
omhoog gaan staan. Iets dat u 
zeker niet zou willen. Vaak zijn de 
baleinen van kunststof gemaakt.  
 
De in twee-en gedeelde pas op de 
rug komt oorspronkelijk uit de 
traditionele kleermakerij. Omdat 
mensen vaak verschillende 
schouders hebben, kan het 
overhemd precies aan het lichaam 
aangepast worden.  
 
Jammer genoeg sporadisch bij 
confectie-overhemden, maar bij 
maathemden wordt er altijd gelet 
op de juist aansluiten van het 
patroon. Bij de overgang van het 

schouderstuk naar de mouwen bij-
voorbeeld moeten strepen of 
ruiten precies aansluiten. 

 
Een naad wordt sterker naarmate 
er met meer steken gestikt wordt. 
Bij een goed overhemd zitten 
ongeveer 8 steken op een 
centimeter. Er wordt altijd met een 
enkele naald genaaid, de ‘”single 
needle”, ook bij parallel lopende 
dubbele naden. Dit heeft het 
voordeel dat de naden netter zijn 
en dat de stof niet trekt na het 
wassen.  

 
Bij goede overhemden wordt niet 
op de stof bezuinigd om ervoor te 
zorgen dat ze niet uit de broek 
glijden. Daarom is het rugpand 
vaak wat langer dan het voorpand, 
om het correct zitten, zelfs bij het 
bukken te garanderen. De lengte 
klopt wanneer we voor- en 
achterpand in het kruis samen 
kunnen pakken. Weest u echter 
voorzichtig wanneer u dit 
uitprobeert. 
 
De traditionele parelmoerknoopjes 
zijn eigenlijk verplicht bij een goed 
overhemd. Knopen van parelmoer 
zijn zo hard dat de naald van een 
naaimachine erop zou breken.De 
aanzet van de mouwen aan de 
manchetten heeft bij goede 
overhemden meerdere plooien. 
Vaak zit er een knoopje aan de 
bovenkant van de manchet. Deze 
verhindert het opengaan van de 
mouw en wanneer we hem 
losmaken, gaat het oprollen 
gemakkelijker. Bij overhemden 
van zeer goede kwaliteit zit het 
knoopsgat horizontaal en niet 
verticaal.  

 
Veel mannen kopen hun 
overhemden met te korte 
mouwen. Anderen letten wel op de 
lengte, maar vergeten dat een 
overhemd pas na drie of vier keer 
wassen niet meer krimpt. Bij de 
juiste lengte bedekt de mouw de 
pols tot het begin van de duim. De 
mouw moet zo lang zijn, dat de 
correcte lengte ook bij een 
geheven arm bewaard blijft. Dus 



iets om op te letten bij de keuze 
van uw overhemd, mocht u 
daarvoor kiezen,  voor de reünie.  

De pochet 
 
 Er is nauwelijks een acces-
soire dat de zeker- of de onzeker-
heid van een man duidelijker laat 
zien dan een pochet. Een 
onzekere, verlegen man schrikt 
ervoor terug bij welke gelegenheid 

dan ook een pochet te gebruiken. 
Hij vindt een pochet te opvallend, 
moeilijk met de rest van de kleding 
te combineren, hij is lastig om 
goed in vorm te vouwen, kan 
overdreven overkomen, wanneer 
past hij, wanneer niet, hoe wordt 
hij gedragen enzovoorts. De 
“wanneer” vraag is het gemak-
kelijkst te beantwoorden. Bij een 
jasje past een pochet altijd, niet 
alleen wanneer er een pak 
gedragen wordt, maar ook bij een 
sportief jasje of een blazer, zelfs 
wanneer daar jeans of een chino 
bij gedragen wordt.  
 
Een pochet is dus absoluut niet 
aan het dragen van een das 
gebonden. In tegendeel, vaak kan 
een pochet een dasloze, sportieve 
combinatie een vleugje non-
chalante elegantie verlenen.  Blijft 
over de Hoe vraag. Ook deze is 
gemakkelijk te beantwoorden. Een 
pochet dat past bij de kleuren van 
de kleding en daarmee een 
interessante combinatie vormt.  
 

Schoenen of loafers? 
 
               Lage schoenen zijn grof-
weg in modellen met rijg- en 
modellen met derbysluiting in te 
delen. De schoenen met een 
rijgsluiting hebben twee flappen 
aan de bovenkant, die met veters 
dichtgestrikt worden en die onder 
het voorste deel van de schoen 
zijn genaaid en over een 
aangenaaide tong, dus een onder 
de veters liggend stuk leer, sluiten. 
Schoenen met een rijgsluiting zijn 
in principe iets formeler dan 
schoenen met een derbysluiting. 
In Amerika worden zulke 
schoenen ‘balmoral’ of kortweg 
‘bal’ genoemd. De brogue wed pas 
in de 19e eeuw populair. Hij gaat 
terug op de traditionele schoen 
van de Schotten.  
 
Een Derby schoen is te herkennen 
aan de zijflappen van de schoen 
die op de voorkant zijn genaaid. 
Het voorblad, dus dat deel van de 
schoen dat wreef en tenen bedekt, 
gaat in de tong over. Schoenen 
die op die manier gemaakt zijn 
heten in het engels ‘blutcher’, 
genoemd naar de  Pruisische 
generaal Blütcher, die in 1815 
samen met Wellington Napoleon 
bij Waterloo versloeg. Zijn 
soldaten droegen, naar men zegt, 
laarzen met een derbysluiting.  De 
Loafer is een lage schoen waar we 
gemakkelijk in kunnen glippen, 
een instapper. Vergeleken met de 
veterschoen is de loafer meer een 
informele schoen.  

Suède schoenen?…Bah! 
 
 Veel mannen lopen met 
een grote boog om suede 
schoenen heen, omdat ze niet 
goed weten hoe deze met andere 
kleding te combineren zijn. Het is 
waar dat suède schoenen niet 
zomaar voor een wandeling in de 
regen aangetrokken moeten 
worden, maar toch is vocht niet 
schadelijker voor suède dan voor 
andere schoenen. Watervlekken 
kunnen na het dragen zonder 

problemen met een borsteltje of 
een speciaal stukje vlakgom, dat u 
wellicht nog heeft overgehouden 
aan uw Kagawa tijd, verwijderd 
worden. Bruine suède schoenen 
worden net zo gecombineerd als 
bruine gladleren exemplaren. Ze 
worden niet bij  formele 
gelegenheden gedragen, dus niet 
bij een cutaway en niet bij een 
avondje uit in de formele sfeer, 
niet bij een smoking of rok en ook 
niet bij een zakenpak Als alle 
aspecten goed overwogen worden 
en men bovendien niet bang is om 
iets nieuws te proberen, kunnen 
suède schoenen zeer interessante 
mogelijkheden bieden.  
 
Net even anders 
 

Wie de stijl van zijn 
medemens wil analyseren moet 
niet vergeten een blik op zijn 
horloge te werpen. Er zijn, net als 
bij de kleding interessante 
conclusies te trekken. Daar is 
natuurlijk wel enige kennis van de 
gangbare horlogemodellen voor 
nodig, maar dit is binnen enkele 
maanden te leren door de 
etalages van juweliers nauwkeurig 
te bekijken. Het is daarbij erg 
belangrijk de persoonlijke eisen 
aan het horloge in ogenschouw te 
nemen. Longines is naast Breitling 
het tweede grote merk op het 
gebied van luchtvaart 
chronografen. Charles Lindberg 
liet in 1927 zijn vliegtijd over de 
oceaan hiermee meten. Cartier 
maakt sinds 1898 horloges. Veel 
mannen vinden de stijl van Cartier 
vaak te vrouwelijk, hoewel je dat 
van het model Santos nauwelijks 
kunt zeggen. Het merk Omega 
heeft nog niet de roem van Rolex 
verworven, maar toen de 
astronaut Neil Armstrong op 21 
juni 1969 voet op de maan zette, 
droeg hij een Speedmaster 
Professional. Wie, echter een 
horloge van TAG Heuer draagt, 
interesseert zich meestal ook voor 
snelle motoren en auto’s. James 
Bond droeg altijd een magnetische 
Rolex, waarmee hij de rits van de 
bondgirl kon “unzippen”. 



Voor de Dames 
 
 De regel is dat een echte 
dame zich slechts laat aanraken 
door haar minnaar, haar dokter, 
haar kleermaker en haar kapper. 
Contacten met uw minnaar of uw 
dokter zullen zich zelden afspelen 
in het openbaar. En dat in 
tegenstelling tot een bezoek aan 
de kapper. Toch hoeft u voor een 
feestelijk kapsel uw landgoed niet 
te verlaten. Natuurlijk blijft de 
kapper de expert voor uw 
haarverzorging, maar voor een 
speciale gelegenheid kunt u ook 
zelf een klein wonder verrichten. 
Uw voornaamste bronnen voor 
een geweldige creatie zijn uw 
verbeelding en uw haar.  
 

Reinheid is innerlijke 
schoonheid 
 
 Een wasbeurt is een 
logisch begin van de haar-
behandeling. Eerst wordt het haar 
nat gemaakt en niet zomaar nat, 
maar drijfnat.  Stof, zand en 
andere vuiltjes worden zo weg-
gespoeld en allen het vet blijft 

achter. Daarvoor heeft u keuze uit 
een groot aantal shampoos. Voor 
welke shampoo u ook kiest, 
gebruikt u toch alstublieft zo 
weinig mogelijk om uw haar te 
wassen. De shampoo wordt in de 
handpalmen gegoten en gelijk-
matig verdeeld over de handen om 

te zorgen dat de shampoo overal 
in dezelfde hoeveelheid wordt 
aangebracht. U denkt wellicht dat 
dit niets nieuws is, maar wist u dat 
als u op bepaalde plaatsen te veel 
shampoo gebruikt het haar daar 
dan zal opzwellen en op andere 
plaatsen niet. Masseer de sham-
poo met gespreide vingers in het 
haar. Gebruik nooit een vlakke 
hand en wrijf voorzichtig. Het heeft 
de voorkeur om de shampoo uit te 
spoelen met lauwwarm of koud 
water. Alleen als uw haar 
uitzonderlijk vet of vies is, is het 
nodig om deze stappen te her-
halen. 
 
Vervolgens drukt u – zonder te 
wrijven – met een grote handdoek 
het water uit uw haar. De 
handdoek wordt daarna om het 
hoofd gewikkeld om vocht-
restanten op te nemen. In de 
ideale situatie wordt het wassen 
van het haar gevolgd door een 
massage. U laat daarbij het hoofd 
voorzichtig achterover vallen om 
de nekspieren te ontspannen en 
de doorbloeding van uw hoofdhuid 
te bevorderen. Wellicht is het 
daarom een goed idee om niet uw 
eigen haar te wassen, maar dit te 
laten doen door een ander. Maar 
pas op! Een hoofdhuid massage 
werkt gevaarlijk slaapverwekkend. 

Om het haar te ontwarren maakt u 
uiteraard gebruik van de borstels 
van de firma G.B. Kent & Sons uit 
Engeland, die al eeuwen leveran-
cier is van de vorsten van het 
Verenigd Koninkrijk en hun familie-
leden.  
 

Haar met bochten 
 
 De ontspanning van de 
massage heeft uw creativiteit tot 
ongekende hoogte gebracht. Het 
wordt tijd om een kapsel te 
creëren dat past bij uw karakter en 

bij de gelegenheid. Met de krullers 
van het welbekende operameisje 
Carmen beschikt u al binnen 
enkele minuten zeker binnen een 
kwartier  over een feestelijk 
kapsel. De uit de jaren zeventig 
(hoe toepasselijk ook) overge-
bleven warmwaterkrullers willen 
wij toch naar het Waterlooplein 
verwijzen. De krultang kan slechts 
in noodgevallen uitkomst bieden.   
 
Dit is echter een eenvoudig 
aanloopje naar meer gecompli-
ceerde creaties van uw eigen 
hand. U kunt uw haar met een 
scheiding meekammen, zoals u 
dat gewend bent, maar wellicht is 
het voor deze avond wel een 
goede suggestie om juist tegen de 
scheiding in te kammen. Doet u dit 
echter alleen als u dat geen 
ongemakkelijk gevoel geeft. Juist 
op de reünie wilt u immers alleen 
maar kreetjes en blikken van 
bewondering ontvangen. Enfin, 
afgunst mag natuurlijk ook.  
 

Onzichtbare pijlers 
 
 Om het haar op te steken 
kunt u kiezen uit verschillende 
schuifjes, speldjes en klemmetjes. 
Welke hulpmiddelen u ook 
gebruikt, het doel is om ze zo in 
temsteken dat ze niet zichtbaar 
zijn. Stelt u zich maar eens voor 
hoe fel groene klemmetjes zullen 
afsteken tegen uw stijlvolle 
donkerblauwe robe en de 
zorgvuldig uitgekozen sierraden, 
die u die avond zal dragen. Om 
zoiets vreselijks te voorkomen, 

neemt u 
eerst een 
forse pluk 
haar van 

bovenaf. 
Een 

speldje 
met twee 
poten van 

een 
onopvallende kleur wordt dan 
zijdelings in de richting van uw 
hoofd over deze haarlok 
geschoven. Daarna draait u het 



speldje een slag van negentig 
graden, zoals vroeger werd 
uitgelegd in de wiskundelessen, 
om het tenslotte vast te steken in 
onderliggende haarlagen. Let u op 
dat het speldje nu (nagenoeg) 
onzichtbaar is. De haarlok kan 
vervolgens nog worden  gefixeerd 
met lak of met gel. Elnett Satin 
geeft daarbij een mooie matte 
glans en plakt niet.  
  
Wie minder bedreven is met 
speldjes of schuifjes kan 
klemmetjes aanbrengen. Het 
resultaat zal hetzelfde zijn, maar 
wellicht ervaart u klemmetjes als 
gebruiksvriendelijker. U kunt 
kiezen om alle haren van onderaf 
op te steken teneinde de adoratie 
van anderen voor de sierraden 
rond uw nek en in uw oren vrijspel 
te geven, maar dat hoeft niet.  
Vanaf de helft van uw hoofd de 
haren opsteken, is soms al 
voldoende om een prachtig, 
speels ensemble te vormen.  
 

Speciale avond, speciale 
kleur 
 
 Flest en slap melkboeren-
hondenhaar is helaas geen uit-
zondering voor Nederlandse da-
mes. Zulk haar mag best wel eens 
wat extra aandacht krijgen. Door 
te krullen of door op te steken, 
maar ook door kleur toe te 
voegen. Lokken kleuren is een 

hele goede mogelijkheid. 
Bijvoorbeeld met kleurgel. Nadat u 
uw vingers in de pot heeft 
gedoopt, haalt u ze van wortel tot 
uiteinde door vooraf bepaalde 
haarlokken. Op deze wijze kunt u 
verschillende accenten 
aanbrengen. Kleur bekennen, 
maar dan minder geconcentreerd 
op één of meerdere plekken kan 

ook. Smeer de gekleurde gel over 
een kam en haal die kam door uw 
haren. Dunner aangebracht en 
over een breder vlak verdeeld, zal 
de kleur alleen opvallen onder de 
black lights van de disco. Een 
speciaal effect dat uw danspartner 
niet eerder opmerkte en daarom 
zeker zal verrassen. De natuurlijke 
haarkleur - maar ook het tijdstip 
waarop de eerste witte haren 
verschijnen - is genetisch bepaald. 
Wil je de door de natuur 
toegekende haarkleur veranderen, 
dan zijn er twee verschillende 
methoden: spoelen en kleuren. De 
kleurspoeling vindt plaats door 
middel van een zogenaamde 
zelfaanhechtende kleur. Het 
gebruiksklare preparaat bevat 
kleurstoffen, die vergelijkbaar zijn 
met het natuurlijke haarpigment. 
De kleurstof legt zich in de vorm 
van een dunne film rondom het 
haaroppervlak en dringt hier en 
daar in het haar naar binnen. De 
structuur van het haar blijft daarbij 
praktisch onveranderd; in feite 
wordt er extra pigment toe-
gevoegd. De kleurverandering kan 

naderhand door wassing weer 
ongedaan worden gemaakt - de 
natuurlijke pigmenten van het haar 
zijn niet veranderd. Met deze 
methode kan overigens niet meer 
worden bereikt dan een inten-
sivering van de natuurlijke 
haarkleur, een bepaald kleurreflex. 
Het bereiken van een lichtere 
haarkleur is hiermee niet mogelijk. 
Wel kun je grijze en witte haren tot 
op zekere hoogte beter maskeren.  
 
Een kleurversteviger is een 
waterige alcoholhoudende vloei-
stof waar kleurpigmenten in zitten. 
De kleur geeft niet af en is relatief 
lichtecht, maar spoelt weg bij de 
eerstvolgende wasbeurt van het 
haar. Een zelfde effect bereik je 
met lotions, kuurlotions en 
schuimproducten. Verder zijn er 
producten als kleurspoeling-
schuim, kleurspoelingbalsem en 
vloeibare kleurspoelingen. Dit alles 
om natuurlijk een verpletterende 
indruk te maken op de al 
aanwezige Kagawanezen, die u 
bewonderend of afgunstig zullen 
aanschouwen. Het is immers de 
bedoeling dat uw concurrenten 
kunnen zien dat de jaren die zijn 
verstreken geen vat op u hebben 
gehad. Die triomf laat u zich 
natuurlijk niet afnemen.  
 

Professioneel gekapt 
 
 Als u alle eerder genoem-
de variaties nog niet ver genoeg 
vindt gaan, moet u toch even uw 
kasteel uit. Bij uw kapper kunt u 
terecht voor heel speciale 
toevoegingen aan uw eigen haar. 
Bloemen, kettingen, pareltjes en 
tule kunnen met uw haar worden 
verweven tot een stijlvol kapsel dat 
zeer geschikt is voor een groots 
feest zoals de Kagawa reünie. 
Meer van deze tijd zijn heel ander 
toevoegingen. Zo kunnen ook 
dreadlocks worden aangemeten. 
Al vanaf een euro of 5 kunt u 
beschikken over één dreadlock. 
Met het aantal zal ook de prijs 
oplopen, gemiddeld tot zo € 330, -. 
Voor wie dan nog liquide is, zijn 



extensions een optie. Verlenging 
van uw eigen haar met echt haar 
van anderen is natuurlijk prachtig, 
maar…. Niet voordelig. Houdt u 
rekening met een prijs van  € 600,- 
 

Krullen, opsteken, kleuren, 
verweven en verlengen: voor en 
feestelijk kapsel zijn mogelijk-
heden te over. Kortom: met een 
beetje fantasie en aandacht wordt 
haar opeens een feestelijk kapsel.   
 
De manicure 
 
 Bij de volgend stap wordt 
de nagelriem met een speciaal 
staafje van rozenhout voorzichtig 
teruggeschoven. De nagelriem 

mag nooit beschadigd of geheel 
verwijderd worden. Hij beschermt 
het nagelbed, het is dus raadzaam 

er voorzichtig mee om te gaan. 
Uitstekende huiddeeltjes, ook wel 
nijnageltjes genoemd worden met 
een speciaal nagelschaartje 
verwijderd. Ook hierbij moeten we 
voorzichtig te werk gaan om 
verwondingen te voorkomen. Zijn 
de nagels te lang geworden, dan 
kunnen ze eerst bijgeknipt worden. 
Tegenwoordig zijn lange nagels 
voor de moderne vrouw weer 
helemaal in. Een bevriende 
nagelstudio is in staat om uw 
nagels tot in de puntjes te 
verzorgen. Nagels lakken? Ga uw 
gang. Houd het liefst een beetje 
rustig met het kleurengamma. 
Geen felle kleuren en zeker geen 
nagels die de indruk wekken dat u 
met alle tien vingers tussen de 
serredeuren beklemd bent 
geraakt.  

 
Naast een kleurtje kunnen, tegen-
woordig, nagels voorzien worden 
van allerlei verfraaiingen, waarbij u 
natuurlijk uitgaat van een 
decoratie die is afgestemd op uw 
kleding. Nog even op de kleur 
terugkomend: zwart gelakte 
nagels zijn voor een reünie echt uit 
den boze en worden slechts 
gedragen door die vrouwen die 
zich in kunstenaarskringen 
bewegen. Mocht u daarentegen 
kiezen voor een zogenoemde 
“occulte look”, dan zijn zwarte 
(kunst)nagels, in combinatie met 
zwarte lippenstift,  echter een 
onmisbaar onderdeel. Uiteraard 
gecombineerd met de daarbij 
passende kleding. In alle andere 

gevallen wil ik u dit ten zeerste 
ontraden.  
 
De nagels worden eerst met een 
grove en vervolgens met een 
fijnere vijl in de goede vorm 
gebracht. Als afsluiting van de 
manicure worden de nagels 
gepolijst, maar daar kan ook van 
afgezien worden. Een mooi 
gevormde ring is daarbij een 
onmisbaar sierraad en accentueert 
daarbij uw handen.  

Cosmetica en 
lichaamsverzorging 
 
Over het gebruik van kosmetische 
middelen kunnen we kort zijn, 
tenminste wanneer we daaronder 
make-up verstaan. Make-up is 
zeer persoonlijk en aan mode 
onderhevig dat zelfs fotomodellen 

en manequins de ontwikkelingen 
maar nauwelijks bij kunnen 
houden.Het enige dat ik er in dit 
bestek over kwijt wil is dat, ook al 
bent u er uren mee bezig, een 
goede make-up nooit werkelijk te 
zien is, maar veeleer de indruk 
wekt dat die zojuist verworven 
schoonheid van binnen uit komt. 

Minder glitter, meer 
glamour 
 
 Op de reünie bent u 
eigenlijk mooier dan u kunt zijn. 
Dat bij zo’n gelegenheid ook 
speciale sierraden worden ge-
dragen, is dan ook vanzelf-
sprekend. Onder andere door de 
eeuwenoude traditie van sierraden 
en het veelzijdige aanbod van 
juweliers vandaag ten dage, wordt 
de keuze niet gemakkelijk. Welke 



sierraden zijn het meest geschikt 
voor deze feestavond? Of beter 
nog: welke sierraden passen het 
beste bij u? Als de twijfel toeslaat 
terwijl u zichzelf uitbundig be-
wondert in de spiegel, zult u 
enkele professionele suggesties 
zeker kunnen waarderen.  
 
Lingerie 
 
 Alles kan en alles mag, is 
een veel gehoorde opmerking 
wanneer het onderwerp kleding 
aan bod komt. Voor lingerie wil ik 
graag een uitzondering maken. 

Wat vindt een vrouw leuker om 
naar te zoeken dan een mooi 
geraffineerd lingeriesetje, dat de 
vrouwelijke vormen accentueert en 
optimaal laat uitkomen en dat niet 
zichtbaar door de kleding komt 
heenzetten. Geen grote dikke 
naden die dat verfijnde japonnetje  
het aanzien van een dicht-
geknoopte vuilniszak geeft. Nee, 
een vrouw voelt zich pas vrouw 
met mooie lingerie die onzichtbaar 
gedragen wordt. Een met kant 
voor als je in een romantische bui 
bent. Die met glitterprint voor het 
feestje. De mintkleurige voor je 
sportdag. Er is ondergoed waarin 
je je modieus, verleidelijk, sportief 
of sexy voelt. Of het nu gezien 
wordt of niet: Je voelt je er heel 
bijzonder in.  

Sieraden voor iedereen? 
 
 Archeologische vondsten 
wijzen erop dat sierraden net zo 
oud zijn als de mens. De vorm en 
het materiaal van een sieraad 
waren veelal afhankelijk van plaats 
en tijd. Het gouden masker van 
Toutanchamon, de Scytische 
borstversieringen (pectoraden) en 
de bewerking van (half) edel-
stenen in de Middeleeuwen en in 
de renaissance in Europa, zijn 
enkele voorbeelden van bekende 
sieraden uit vroegere tijden. Toch 
hoeft u niet zo ver terug te gaan in 
de tijd om speciale sieraden voor 
speciale gelegenheden te ont-
dekken. Tegenwoordig kan 
iedereen zich wel één of meerdere 
sieraden veroorloven. Dat kan pas 
sinds het tweede deel van de 
vorige eeuw. Notabelen omhan-
gen met geelgouden kettingen, 
armbanden en ringen zaten in de 
vijftiger jaren van de vorige eeuw 
nog graag op het voorste 
kerkbankje. Zij toonden hun 
zogenaamde kerksieraden vol 
overgave en dwongen zo hun 
status af.  
 

Metaal om je te sieren 
 
 Wit of geel goud en zilver 
zijn van oudsher de meest 
gebruikte metalen voor het 
ontwerpen en smeden van 
sieraden. Goud is al eeuwenlang 
een bron van inspiratie. Dit zachte 

edelmetaal kent een aantal 
eigenschappen dat het tot de 
‘Koning der Metalen’ maakt. Goud 

behoudt zijn glans en is veelzijdig, 
smeedbaar en duurzaam. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat de 
mens zich al duizenden jaren van 
goud bedient en er zich graag 
door laat inspireren. Echt goud, 
geel en wit, kunt u herkennen aan 
een eikenblaadje met de 
onderstaande getallen. Ieder 
gouden voorwerp dat in Nederland 
verhandeld wordt, moet voorzien 
zijn van een geldig keurteken. Op 
grond van de Waarborgwet 
kennen we in Nederland vier 
geaccepteerde goudlegeringen: 14 
karaat (585/1000); 18 karaat 
(750/1000); 20 karaat (833/1000); 
22 karaat (916/1000). Zilver is 
herkenbaar aan een kleine leeuw 
met het getal 925. 
Goud is liefde, goud is puur, goud 
is eeuwig. De slogan: “geef goud 
als je van elkaar houdt” brengt nog 
steeds elke vrouw in vervoering.  
 
In de ban van zilver 
   
De mens is al eeuwen en eeuwen 
onder de indruk van zilver. In de 
oude geschriften van Israëlieten, 

Grieken en Romeinen vinden we 
al zijn geschiedenis. Het zilver 
waar toen over gesproken werd, 
was in die tijd door de 
ingewikkelde zuiverings-methoden 
veel meer waard dan goud. Zilver 
is lange tijd het favoriete materiaal 
voor sieraden geweest in de 
kringen van intellectuelen en 
trendsetters. De reden hiervan 
was dat het traditionele materiaal 
goud, te duur was voor jonge, 



startende edelsmeden. Zilver leent 
zich uitstekend voor experimenten 
en het materiaal is prijsvriendelijk 
waardoor ook grotere sieraden en 
gebruiksvoorwerpen betaalbaar 
blijven. 
 
Er is de laatste tijd weer een 
toenemende aandacht voor witte 
metalen. Zilver, maar ook platina 
en palladium winnen terrein omdat 
ze passen in de geest van onze 
tijd waarin zich in sneltreinvaart tal 
van hightech ontwikkelingen 
voordoen. Terugdenkend aan de 
performance van Janet Jackson 
en Justin Timberlake in de rust 
van de finale van de Superbowl 
(NFL) in het Reliant stadium te 
Houston, die ging tussen de New 
England Patriots en de Carolina 
Panthers, met een fantastische 
Tom Brady (completed 32 of the 
48 passes, over 354 yards en 3 
touchdowns) zoals de meeste 
Kagawanezen wel zullen weten, is 
een zilveren tepelsieraad in de 
vorm van een ster zeker 
spraakmakend, ook op een reünie 
als van 27 maart a.s. Ik laat het 
graag aan de fantasie van de 
Kagawanezen over.    
 

Stenen voor edelen? Of 
edele stenen? 
 

Behalve edelmetalen zijn 
ook edelstenen een belangrijke 
grondstof voor sieraden. Elke 
edelsteen kent zijn eigen kleur. De 
robijn staat in Oosterse culturen 
bekend als ‘bloeddruppels uit het 

hart van moeder aarde’. De 
prachtige intens rode kleur van de 
zeldzame robijnen uit Birma wordt 
‘duivenbloed’ genoemd. Alle rode 
korunden worden robijn genoemd 
en de vele andere kleurscha-
keringen staan bekend als 
saffieren. Van robijn wordt be-
weerd dat het de drager moed, 
waardigheid en goddelijke macht 
schenkt. Saffier is per definitie 
blauw van kleur. De mooiste kleur 
van de zeldzame topkwaliteit 
saffieren uit Kashmir en Birma 
wordt omschreven als 
'korenbloemblauw'. De saffier is 
het symbool voor macht, eer-
lijkheid en trouw. De kleur van de 

mooiste kwaliteit smaragden uit 
Colombia is zuiver, helder groen. 
Maar smaragd is er ook in de 
ondoorgrondelijke tint van de zee-
bodem. Naar oude overleveringen 
worden aan de smaragd de 
volgende eigenschappen toege-
kend: geeft de drager geluk-
zaligheid en de kracht om de 
zonde der verleiding te weerstaan. 
Met deze basiskleuren vindt u 
altijd een edelsteen die past bij uw 
jurk. Ook hier geldt dat u kunt 
kiezen voor een set met op elkaar 
afgestemde sieraden. Wel is te 
zeggen dat een smal colliertje 
uitstekend past bij langere haren 
en schitterend valt tussen ontblote 
sleutelbeenderen. Op deze manier 
of liefst nog iets lager gedragen, 
krijgt ook het decolleté een subtiel 
maar belangrijk accent.  
  

De magie van diamant 
 
 Diamant intrigeert, wekt 
willekeurig of onwillekeurig 
begeerte op. Dat was voor onze 
jaartelling zo, en dat is nog steeds 
het geval. Diamant is en blijft het 
symbool van schoonheid en liefde 

en oefent een aantrekkingskracht 
uit op zowel vrouwen als mannen. 
Hoewel de diamantproductie in de 
afgelopen jaren is toegenomen, is 
er naar schatting in de loop van de 
geschiedenis in totaal slechts 500 
ton diamant gewonnen. Van alle 
diamanten die nu gevonden 
worden is ongeveer 15-20 procent 
geschikt om in een sieraad te 
verwerken. Diamant werd tot de 
15e eeuw uitsluitend gedragen 
door koningen en andere 
machthebbers als symbool van 
macht, moed en onover-
winnelijkheid. Vandaag de dag is 
diamant het meest ultieme 
symbool van romantiek dat we 
kennen. Gevormd in het diepst 
van de aarde heeft deze edelsteen 
een mystiek aura dat onge-
ëvenaard is. Deze mystiek leidde 
ertoe dat diamant vanaf het aller-
eerste begin is geassocieerd met 
liefdesverhalen en legenden. De 
gewoonte om een ring met 
diamant aan de derde vinger van 
de linkerhand te dragen stamt uit 
de tijd van het oude Egypte. De 
Egyptenaren waren ervan 
overtuigd dat de 'vena amoris' 
(liefdesader) rechtstreeks van het 
hart naar het topje van de derde 
vinger aan de linkerhand liep. 
 

Soms werden diamanten beroem-
der dan mensen. Enkele uitzon-
derlijk grote stenen, zoals de Koh-
I-Noor en de blauwe Hope hebben 
een rol gespeeld in de ge-
schiedenis van koningshuizen met 
in hun kielzog verhalen over 
passie, macht, overwinning en 
verraad.  
 
Tegenwoordig verwoorden het 
vuur, het mysterie, de betovering, 



de schoonheid en de romantiek 
van een diamanten sieraad, alles 
wat het hart voelt en woorden niet 
kunnen uitdrukken.  
 
Tranen van de zee 
 
 Een speciale plaats 
temidden van alle sieraden wordt 
ingenomen door de tranen van de 
zee, zoals parels ook wel worden 
genoemd. Een parel is net zo 
klassiek als modern en daarom 
tijdloos. De ingetogen schoonheid 

van de parel zorgt dat het een 
uitstekende basis is voor en 
sieraad voor een feest zoals de 
Kagawa reünie. De parel is een 
edel product van de levende 
natuur. Het is het sieraad van de 
zee, meren en snelstromende 
beken. Overal waar schelpdieren 
leven, dus ook in zoetwater, 
worden parels gevormd. In de 
dubbel-schalige schelp van de 
pareloester, wat zelf geen echte 
oester is, vormt de oester kleine 
laagjes over een indringer 
(parasiet) of zandkorreltje dat in de 
schelp is terechtgekomen.  Om 
één parel te vinden moeten 
gemiddeld maar liefst zo’n 15.000 
van die pareloesters worden 
geopend. Oriënt, de subtiele 
kleurschakeringen in het parel-
moer, zorgt voor de glans van een 
parel. Het betoverende kleuren-
spel, de onweerstaanbare glans 
en het feit dat de mens haar niet 
hoeft te slijpen of te polijsten 
maakt de parel tot een kostbaar 
kleinood en sieraad Parels zijn 
een voortreffelijke keuze voor 
oorclips, oorknoppen, armbanden 
en colliers.  
 

Soms wordt moeder natuur een 
handje geholpen. In dit geval door 
een Japanse mannenhand die 
vorige eeuw voor het eerst 
slaagde om een parel te kweken 
(parel cultivé). Een stukje 
mosselschelp werd bij een 
pareloester ingebracht en klaar. 
Het bijzondere aan deze parel is 
dat u met het blote oog niet kunt 
waarnemen dat hier sprake is van 
menselijk ingrijpen. Deze 
ontdekking betekende onder 
andere dat de exclusieve parel nu 
binnen ieders bereik is komen te 
liggen. We zullen het wel zien op 
de reünie. 
 
Van per fumum tot 
parfum 
 
 Het woord parfum is 
afgeleid van per fumum. Dat 
betekent “door de rook” en is 
afkomstig van een oud gebruik 
waarbij geurige harsen werden 
verbrand als offer aan de goden. 
In dit millennium worden parfums 
samengesteld door een speciale 

ontwerper. Meestal is dit een man 
die in het Frans wordt aangeduid 
als “le Nez, de neus. Elk 
gerenommeerd mode- en 
parfumhuis heeft wel één of 
meerdere neuzen in dienst. Alleen 
een goede reukzin is echter niet 
voldoende om een vakbekwame 
neus te worden. Eindeloze 
trainingen om meer dan 
tweeduizend geuren te herkennen 

gaan daaraan vooraf.  
Geur is een belangrijk onderdeel 
van je verschijning. Daarom 
gebruikt u parfums om uw 
stemming te benadrukken.  
 
Het juiste akkoord 
 

Met zoveel keuze in de 
parfumerie is het niet 
verbazingwekkend dat ook  het 
aantal bestanddelen van een 
parfum fors kunnen oplopen. 
Goede parfums zijn samengesteld 
uit verschillende geuren die goed 
samengaan. Dat samengaan van 
geuren is een akkoord. Een 
akkoord kan bestaan uit twee 
geuren, maar ook uit honderd of 
meer. De meest zuivere 
bestanddelen van elk parfum zijn 
de absolues. Dit zijn zuivere, 
natuurlijke oliën uit de bloem of uit 
een ander deel van de plant.  
 

Wat ruik ik? 
 

Voordat u alle flacons laat 
openen, wat op zich natuurlijk 

ideaal is bij het betreden van de 
begane grond  en de parfumerie-
afdeling van de Bijenkorf, moet u 
weten dat sommige geuren 
gemakkelijk te herkennen zijn. 
Chypre bijvoorbeeld herkent u 
gemakkelijk in Polo van Ralph 
Lauren. Een groep geuren die de 
eerste frisse vleug verbinden met 
de hoofdbestanddelen van de 
basisgeur zoals eikenmosolie, 
laudanum en patchoeli. Sportieve 
geuren zoals die van Lacoste 
worden gekenmerkt door een 
eerste vleug van bergamotolie (dat 
u natuurlijk herkent uit de Earl 
Grey thee van Pickwick), citroen, 
limoen, mandarijnen en 
oranjebloesem. Heel anders 



ruiken de zoete, sterke en zware 
geuren uit het oosten zoals in KL 
Homme van Karl Lagerfeld. Maar 
zoet kan ook op een meer 
westerse manier. Snuift u de 
basisgeur van vanille van Egoïste 
van Chanel maar eens op. Kiest u 
toch liever voor kruiden? Santos 
van Cartier, is dan een must! Maar 
net zoals Echte Mannen steeds 
schaarser worden, geldt dat ook 
voor de parfums.  Wilt u echt 
opvallen dan kiest  u voor 
Boucheron, dat bestaat uit een 
topgeur van Basilicum en 
Virburnum (afkomstig uit de 
Gelderse roos), de middelgeur 
bestaat uit koriander en jene-
verbes (Juniperus) en de 
grondtonen van patchouli en 
sandelhout. De echte houtgeuren 
gemend met oosterse kruiden 
vindt u terug in Hermes. 
Fahrenheit daarentegen heeft 
meer accenten van violen, 
gecombineerd met bergamot, 
lavendel en citroen. Daarbij komen 
tonen van leder en cederhout. Hier 
is duidelijk een akkoord gemaakt 
van zoet, fris met oosters en 
oriëntaals. Guzzi, toch niet de 
minste in de modewereld heeft zijn 
eigen excentrieke geuren op de 
markt gebracht die bestaan uit een 
zeer gevarieerd pallet van allerlei 
natuurlijke geuren die hierdoor een 
betoverende geur verspreiden die 
menige echte man doet smachten 
van verlangen. Welke vrouw wil 
dat niet. 
 
Heren, loopt u gerust tijdens het 
soiree uw neus eens achterna en 
het zal u opvallen dat de gehele 
parfumerie aanwezig is. Voor de 
man is dit een unieke kans om 
langdurig en geconcentreerd vele 
dames van top tot teen op te 
snuiven. Als ze dan vragen naar 
een reden voor uw ietwat 
afwijkende gedrag, vertelt u dat u 
geuren probeert te herkennen 
vanwege uw nieuwe ambitie als 
neus voor een bekend parfum- of 
kledingmerk na uw schoolcarrière.   
 

Rigoreuze maatregelen 
 

Soms heeft de gouden 20e 
eeuw, samen met het verstrijken 
der jaren, dusdanige 
veranderingen aan het Asse-
poesterfiguur, dat iedereen in zijn 
Kagawa periode scheen te 
bezitten, bewerkstelligd dat alleen 
nog maar zeer ingrijpende 
maatregelen vereist zijn om in de 
nieuw verworven outfit als een 
oogverblindende godin van het 
witte doek te kunnen verschijnen. 
Schoonheid zit van binnen, ook als 
daar voldoende ruimte in zit, is 
een bekende kreet, waar menige 
Kagawanees mee instemt. Om 
desondanks te kunnen stralen 
tijdens het bal, zal een enkeling de 
moed en de pecunia kunnen 
opbrengen om een bezoek te 
brengen aan een van de vele privé 
klinieken, waar een complete 
make-over, afhankelijk van het 
budget, te realiseren valt.  
 
“Ik kan gewoon aan wat 
ik mooi vind!” 
 

Deze vreugdekreet klinkt 
bij veel vrouwen, die een 
cosmetische ingreep hebben 
ondergaan als een bevrijding die 
zij luidkeels van de daken willen 
schreeuwen. Zoals een van hen 
het verwoordde: “Ik zie de lipo-
behandeling als een stuk vrijheid. 
Iets wat mij heel erg dwars zat is 
verholpen! Ik hoef nu mijn dijen 
niet meer te camoufleren of te 
verbergen. Ik kan gewoon aan wat 
ik mooi vind. Dikke dijen zitten bij 
menigeen in de familie. Ondanks 
vele lijnpogingen of intensief 
sporten wil bij sommige Kagawa-
nezen afslanken op bepaalde 
plaatsen maar gewoon niet lukken. 
Na een tijdje ga je vanzelf minder 
sporten en wordt het probleem 
alleen maar erger. Gelukkig zijn 
dergelijke problemen door een 
goede chirurg te verhelpen. Het 
kost een paar centen, maar dan 
heb je ook wat is een uitdrukking 
die hierop zeker van toepassing is, 
dames, dus het besluit voor een 

liposuctie is dan snel genomen. 
Zoals een oud Kagawanees me 
vertelde: “tijdens de behandeling 
heb ik geen pijn gevoeld. Ik heb 
bijna 2 uur liggen kletsen met de 
arts en de verpleegkundige. Het 
personeel heeft me veel 
vertrouwen gegeven en de arts 
heeft steeds rustig uitgelegd wat 
er ging gebeuren. Na de 
behandeling ben ik veel bewuster 
gaan eten om het mooie resultaat 
te houden. Ik ben blij dat ik weer 
strakke broeken en korte truitjes 
kan dragen.”  Wij zijn natuurlijk 
reuze benieuwd welk mooi 
gevormd kontje in die strakke 
broek de dansvloer onveilig gaat 
maken. Ik zie er nu al naar uit, 
maar laat ik mijn fantasie niet al te 
veel op hol slaan.  
 
Een andere Kagawanees vertelde 
laatst heel openhartig: “toen ik een 
aantal jaren geleden fors ben 
afgevallen zijn ook mijn borsten 
flink kleiner geworden. Daarom 
besloot ik tot een borstvergroting 
om mijn verloren vrouwelijkheid 
terug te winnen. Steeds meer 
kreeg ik zin om te shoppen en 
strapless jurkjes en mooie lingerie 

te kopen; wow, straks kan 't 
allemaal. Het consult en de 
behandeling waren een mega-
meevaller. De eerste tijd zijn de 
proporties wat raar maar na een 
week voelen ze als helemaal van 
mij. Ik draag nu het liefst strakke 
topjes en het idee van geen BH 
meer moeten dragen is echt 
bevrijdend. Bikini's kopen is een 
feest. En natuurlijk weet elke 
vrouw dat de blik van die 



charmante Kagawanees van uw 
ogen snel naar beneden daalt en 
dat de betreffende man als was in 
uw handen wordt. En wie wil dat 
nu niet?!!!!! 
 
Hals /face lift. 
 
Het doel van de face-lift is het 
verschaffen van een jeugdiger 
uiterlijk. Hierbij moet het voor 
andere mensen niet meteen 
duidelijk zijn, dat er een operatie 
heeft plaatsgevonden. Een goede 
face-lift verschaft u een frisser, 
levendiger uiterlijk, zonder dat de 
huid overdreven strak gespannen 
staat, of duidelijke littekens te zien 
zijn. Het karakter van uw gezicht 
blijft behouden. Bij een hals/face-
lift, een ingreep die in narcose 
geschiedt, wordt niet alleen de 
huid van het gelaat gelift, maar 
ook die van de hals, om zo de 
harmonie van het geheel te 
behouden. Tevens wordt de 
onderliggende spierlaag van de 
hals ingekort. De zones rond ogen 
en mond zijn niet bij de face-lift 
betrokken; 
Deze zones kunnen apart 
behandeld worden. In bepaalde 
gevallen, waarbij veel vet in de 
halsplooi aanwezig is, wordt de 

hals/face-lift gecombineerd met 
een liposculpture (vet wegzuiging) 
van de hals. Na de operatie kan 
uw gezicht gedurende drie tot vier 
weken enigszins blauw en 
gezwollen zijn. Littekens van de 
ingreep zijn gelegen in de plooi 
vlak voor het oor, direct achter de 
oorschelp en ter plaatse van 
haargrens achter het oor. Binnen 
twee maanden zijn de littekens 
voor het oor vrijwel niet zichtbaar 
meer. Een hals/face-lift houdt circa 

tien jaar stand; daarna bent u weer 
op uw uitgangspunt terug. 

Verwijderen van rimpels 
 

Lieve Kagawanezen, de 
tand des tijds is soms een loeder 
en zorgt voor ongewilde rimpeltjes, 
maar niet getreurd.... Er zijn een 
aantal mogelijkheden om rimpels 
te behandelen: Hylaform en  
Collagen zijn vloeistoffen om 
rimpels op te spuiten. We kennen  
het ook wel onder de naam New 
Fill.  Dit is een elegante methode 
om de rimpeltjes op te spuiten, 
waarna deze ongeveer één tot 
anderhalf jaar wegblijven en 
...........wie wil dat niet. Een nieuwe 
methode om rimpels in het gelaat 
blijvend te doen verdwijnen is de 
behandeling met I.S.P. 
(Implantible Silicone Polymer) of 
P.M.S. (Purified Medical-grade 
Silicone). Hierbij wordt slechts een 
zéér kleine hoeveelheid silicone-
olie (0,3 c.c.) onder de huid 
gespoten. De afgelopen twintig 
jaar is vastgesteld, dat een 
dergelijke kleine hoeveelheid 
volstrekt ongevaarlijk is: het 
lichaam reageert hierop met een 
milde afweerreactie, waardoor een 
afkapseling plaatsvindt, en de 
rimpel blijvend opgevuld wordt. 
Om een gebied (bijvoorbeeld het 
gebied rond de mond) van rimpels 
te ontdoen, zijn gemiddeld zes 
behandelingen nodig.  
 
Natuurlijk weet iedereen, en niet 
alleen Marijke van Helwegen, als 
vertegenwoordigster van de 
plastische chirugie, van de 
bekende Botox behandelingen (zie 
ook Connie Breukhoven = 
Vanessa)  Botox is een vloeistof 
die de werking van spieren ten 
dele uitschakelt waardoor rimpels 
verdwijnen. De werking van een 
Botox behandeling is 4 tot 6 
maanden 
 
Haartransplantatie 
 

Een haartransplantatie is 
geschikt voor mensen met 

beginnende kaalhoofdigheid en 
dus niet voor de zo bekende 
biljartballen. Zoals bekend hebben 
veel mannen van middelbare 
leeftijd last van een teveel aan 
testosteron, dat aan de ene kant 
heel erg goed is voor een 
onstuimig en zeer actief sexleven, 
maar als enige nadeel heeft dat de 
hoofdhuid zijn haren verliest. Voor 
veel mannen is de keuze 
eenvoudig. Liever kaal en veel sex 
dan een volle haardos en een 
verkommerd en verpietert 
sexleven. Zoals alle Kagawanezen 
in het vak biologie hebben kunnen 
leren is het een gegeven dat haren 
ongeveer 1 cm in lengte groeien in 
een maand. Ze weten ook dat een 
haar een dikte heeft van ca 0,1 
mm en dat er op 1 cm2  150 tot 200 
haren zitten en dat iedereen ca 40 
tot 50 haren per dag verliezen van 
de 100.000 tot 150.000 die we 
bezitten. Gelukkig komen er per 
dag ook weer eveneveel bij, 
behalve bij sommige mannen. Bij 
mannen is de levensduur van 
sommige haarwortels (ter hoogte 
van het voorhoofd en ter hoogte 

van de kruin) genetisch korter door 
de verkorting van de cycli, die het 
gevolg is van de invloed van het 
mannelijk hormoon (testosteron) 
en van het aantal receptoren voor 
dit hormoon op de haarwortels. 
Daardoor sterven de haarwortels 
af en groeien er geen nieuwe 
haren meer. Dit haarverlies wordt 
androgenetische alopecia 
genoemd (bij scrabble is dit zeker 
3x woordwaarde en dus 36 
punten). Ze veroorzaakt dus een 
kaalhoofdigheid die genetisch 
bepaald wordt en die daarom van 



generatie op generatie wordt 
overgedragen. De haren in de 
hippocratische zone, dat is de 
zone van de nek tot de slapen, 
hebben minder receptoren voor 
testosteron en zijn dus minder 
onderhevig aan de invloed van dit 
hormoon. Hierdoor is hun 
levensduur normaal en kunnen ze 
het hele leven lang meegaan. Bij 
een haartransplantatie is het dan 
ook in deze zone dat de 
toekomstige transplantaten zullen 
worden genomen. Ze kunnen 
worden verplaatst zonder dat hun 
oorspronkelijke levensduur 
eronder lijdt. Ze nemen hun 
genetische bagage immers met 
zich mee. Bij deze ingreep wordt 
uitsluitend eigen haar gebruikt, dat 
herverdeelt wordt. Andermans 
haar kan niet benut worden: dit 
wordt afgestoten.De haartrans-
plantatie, die meestal onder 
plaatselijke verdoving geschiedt, 
maar desgewenst ook onder 
narcose kan plaatsvinden, bestaat 
uit het overbrengen van kleine 
stukjes behaarde hoofdhuid, 
micro-grafts genaamd, van het 
behaarde achterhoofd naar een 
kale zone. 
In deze kale hoofdhuid worden 
met behulp van een fijn mesje 
kleine gaatjes ´geponst´, waar de 
huidtransplantaatjes, die elk twee 
tot vier haartjes bevatten, in 
worden gezet. Hierna worden de 
huidranden aan weerszijden van 
de strook haar, die ten behoeve 
van de micro-grafts uit het behaar-
de achterhoofd is verwijderd, naar 
elkaar toe gebracht. Hierdoor 
resteert slechts een minimaal 
litteken, dat geheel door om-
ringend haar gecamoufleerd 
wordt. De getransplanteerde haren 
vallen doorgaans binnen een 
maand uit, om na circa drie 
maanden pas weer te gaan 
groeien.  
 
Tot zeven dagen na de operatie 
kan zich soms enige zwelling van 
het voorhoofd voordoen. 
Haartransplantatie is niet geschikt 
voor mensen bij wie de kale zône 
veel groter is dan de behaarde 

zône, en voor mensen met heel 
dun haar.  
 
Alcohol 
 
 Het woord alcohol stamt uit 
het Arabische al-koh’l.  Het was 
oorspronkelijk een term uit de 
wereld van de alchemisten. 
Middeleeuwse alchemisten die 
probeerden uit onedele metalen 
goud en zilver te maken, 
probeerden ook met de 
zogenaamde steen der wijzen een 
levenselixer te bereiden. Helaas, 
het is ze beiden niet gelukt. Omdat 
ons lichaam per dag twee liter 

vocht nodig heeft, en sommige 
lichamen wel meer hoor ik u 
denken, moeten we drinken. En 
omdat we het lekker vinden 
nemen we af en toe een lekker 
glaasje om in overwegend 
onbekend gezelschap onze 
mogelijke verlegenheid weg te 
nemen, zodat we onbevangen aan 
de conversatie kunnen 
deelnemen. Dat is mooi gezegd. 
Omdat drank meer kapot kan 
maken dan 4, 5 en in sommige 
hardnekkige gevallen zelfs 6 jaar 
Kagawa. Hoewel ik het durf te 
betwijfelen, zijn er desondanks 
gegronde redenen om het 
alcoholgebruik te beperken. 
Gelukkig is daar in het aantal 
consumptiebonnen duidelijk reke-
ing mee gehouden, Waarvoor 
Hulde!. Meestal doen we, of dat 
ene probleem niet bestaat, dat van 
autorijden na alcoholconsumptie. 
Het helpt niet het geweten te 
sussen met het serveren en 
drinken van veel koffie. Alcohol 
blijft alcohol. Bouillon of soep is al 
beter dan koffie, maar dat wordt 
op deze avond helaas niet 

geschonken. Om toch een ieder te 
wijzen op zijn eigen verant-
woordelijkheid in deze,  is een 
alcohol intake test op de website 
bijgevoegd om iedereen ervan te 
overtuigen dat het drinken met 
mate betekent: “drinken met je 
maten” 

Converseren 
 
 Praten kan vrijwel 
iedereen. De kunst van het 
converseren behoren we echter 
ook te beheersen. Zeker als we 
alle wijze lessen van de heer Kralt 
mogen geloven. Converseren is 
weliswaar praten, maar er zit nog 
een element bij. Converseren is 
onderhoudend praten. Dit houdt in 
de eerste plaats in dat we 
belangstelling voor onze 
gesprekspartners tonen. Dat we 
luisteren naar wat zij te zeggen 
hebben, en dat we erachter 
proberen te komen wat hun 
gedachten zijn. In de tweede 
plaats houdt converseren in dat 
we een grote mate van tact en van 
zelfbeheersing moeten hebben. 
Waar wij vol van zijn kan best wel 
eens buiten de belang-
stellingssfeer van anderen liggen. 
Er zijn talloze manieren waarop 
we de conversatie met een niet of 
nauwelijks bekende op gang 
kunnen brengen. Vaak is het 
nieuws van het moment een 
veilige en geschikte opening. Dit 
kan zowel op politiek (maar pas 
wel op!, economisch (Goh wat 
heeft de komst van de euro alles 
duurder gemaakt, vindt u ook 
niet?), medisch (heb je het al 
gehoord dat er een nieuwe pil is 
voor erectyle disfunctie die wel 24 
uur werkt, ..... meid, ik moet er niet 
aan denken als mijn Johan die 
gaat innemen)  ik ben net aan mijn 
rust gewend.... de kinderen de 
deur uit et cetera....).Dat we geen 
ooggetuigenverslag geven van 
ziektes en operaties, dat spreekt 
vanzelf. Daarvoor verwijzen we 
graag naar Rene Stokvis 
Producties. Ook onderwerpen die 
op kunstzinnig terrein liggen (Goh, 
wist je dat Anton Heijboer op zijn 



80ste een zesde bruid heeft 
genomen?...) zijn erg geschikt. 
Persoonlijker is: verheugde u zich 
ook zo op deze avond? Juist 
omgekeerd en gevaarlijker: had u 
eerst ook geen zin om te gaan? 
Vriendelijk: aardig dit feest, leuk 
om al die oude klasgenoten weer 
eens te zien. Ook aardig is om te 
vragen: Kan/mag ik voor u een 
drankje halen/ook een drankje 
meenemen? Complimenteus: Die 
kleur blauw staat u werkelijk 
prachtig.  Is het gesprek eenmaal 
op gang gekomen dan loopt het 
vaak vanzelf. Velen vinden het niet 
alleen moeilijk in gesprek te raken 
met iemand die ze niet of 
nauwelijks kennen, even moeilijk 
kan het voor sommigen zijn een 
eind aan het gesprek te maken. 
De conversatie sukkelt dan als 
een kabbelend beekje voor, omdat 
geen van beiden durft te zeggen 
dat hij nog wel met iemand anders 
wil praten. Zeg in zo’n geval 
gewoon dat u het plezierig vond 
met de ander kennis gemaakt te 
hebben en te praten, maar dat u 
ook nog graag even met een oude 
bekende een babbel wilt maken. 
Dat is in ieder geval aanmerkelijk 
eleganter dan te zeggen dat u 
even een drankje gaat halen, om 
vervolgens in niemandsland onder 
te duiken.  
 
Dansen 
 
 En dan sta je daar in een 
hoekje van hetTerra College en 
dan komt hij naar je toe en zegt 
“Zullen we?” Gelukkig weet je dan 
wat hij bedoelt, en even later sta je 
samen op de dansvloer. De 
muziek dendert over je heen, je 
partner lacht eens vriendelijk, je 
probeert hem in zijn bewegingen 
te volgen of je leeft je lekker uit. 
Moe gedanst brengt hij je naar je 
plaats terug en voor je het weet 
heb je een glas wijn en wellicht 
verkering. Zo ging dat vroeger en 
zo gaat het nog steeds. 
 
De muziek van Procul Harum A 
whiter shade of pale en de warme 
zoete klanken van The moody 

Blues Nights in white satin, doet je 
weer terugdenken aan die goede 
oude Kagawa tijd.  
 
Conclusie 

 Om terug te komen op de 
vraag Help! …….. Wat moet ik 
aan naar de reünie? wil ik u 
graag gerust stellen. Ik wil u op het 
hart drukken dat u  niet als een 
bezetene hoeft te scheuren naar 
die dure, maar oh zo exclusieve 
kledingwinkel in de PC Hooftstraat 
om u in een extravagante 
uitdossing te hullen. Ook is het 
absoluut niet nodig om de PABO 
gids volledig uit te pluizen naar dat 
ene setje dat iedereen versteld zal  
doen staan en waar nog 
generaties over nagepraat zal 
worden. Ik begrijp best dat je de 
blits wilt maken op de reünie. Dat 

mag ook en we zien er naar uit, 
dat zeker! Maar eigenlijk gaat het 
daar niet om.  Het gaat er 
natuurlijk om dat je er bent en 
dat er gelukkig geen kleding-
voorschriften voor deze Kagawa 
reünie zijn. Maar ja, het voorjaar 
zit in de lucht en we hebben er zin 
in. De verwarming gaat lager en 
de ramen kunnen weer open. 
Soms heeft je kledingkast ook 
gewoon behoefte aan een 
metamorfose. Doe gewoon lekker 
weg wat je al twee seizoenen niet 
meer hebt gedragen, dan heb je 
weer genoeg ruimte voor frisse 

nieuwe kleding. We zijn benieuwd 
en we zien ernaar uit. Niets is 
namelijk zo lekker om jezelf eens 
goed te verwennen. Laat je 
inspireren door filmdiva’s die van 
het celluloid afspatten. Je hebt 
geluk. De modeontwerpers 
hebben zich laten inspireren door 
enkele sterren uit de Kagawa 
periode. Uitbundige snoepkleuren 
zien we dit jaar bij vrouwen voor 
wie Brigitte Bardot in de jaren 
zestig het grote voorbeeld was. 
Stijlicoon Audrey Hepburn stond 
model voor de elegante 
sixtieslook, met luxe stoffen, een 
perfecte pasvorm en ingetogen 
pastelkleuren. Romantisch non-
chalant is de stijl van de jonge 
actrice Liv Tyler. Haar fans dragen 

comfortabele kreukstoffen in 
zachte, vale tinten en bloesjes in 
bloemetjespatronen. En Hij? ... Hij 
gaat gewillig mee in haar 
Hollywood fanatasie. Dus 
seersucker pakken, witte polo’s, 
wijde kaki broeken. Het motto is 
easy. De avond valt, er zijn geen 
andere afspraken, achteloos 
zwaait zij haar lichtbruine buideltas 
over haar schouder. Snel wordt 
nog even wat lipgloss opgedaan. 
De avond mag eindeloos lang 
duren. Laat de reünie maar 
beginnen. Je bent er klaar voor. 
Dus: trek aan wat je leuk vindt 
en maak er een fijne avond van 
en lees dit stukje met  een 
glimlach. Dat is ook de be-
doeling geweest. Tot de 27e!  
  


