
black book

Tekst: Laura Dufour, beeld: Rob Ursem

Colette Haydon (56) 
Productontwikkelaar 
huidverzorgingsmerk Ren

Inspiratie ‘Nooit bloemen 
of mijn laatste exotische 
vakantie, maar juist nieuwe 
ontdekkingen op het gebied 
van de huid.’

Habitat ‘Ik woon en werk 
in Londen; de stad die mijn 
Franse hart dertig jaar 
geleden veroverde. En ik heb 
het voorrecht om een huisje 
aan zee op een Turks eiland  
te bezitten, zonder auto’s 
of straten. Een fantastisch 
privilege.’

Stijlicoon ‘Ikzelf. Zonder 
gekheid. Ik geef mezelf de 
vrijheid om er verzorgd en 
mooi uit te zien. En ik merk 
dat dit mensen in mijn 
omgeving inspireert. Ze doen 
dan hetzelfde.’

Ooit nog hebben ‘Ik ben geen 
wensenlijstmens; ik ben 
tevreden met wat ik heb.’

1. ‘Ik hou van de vrijheid die een beugelloze bh geeft en deze van Princesse Tam Tam biedt voldoende steun.’ 2. ‘In 
haar ontwerpen accentueert Vivienne Westwood de juiste rondingen, waardoor je je übervrouwelijk voelt. Ik waan 
mij in haar kleding een moderne Madame de Pompadour.’ 3. ‘Ik heb gevoelige ogen en van te natte mascara begin 
ik direct te tranen. De Mascara Volume Effet Faux Cils van Yves Saint Laurent verhelpt dit probleem.’ 4. ‘De Flash 
Rinse 1 Minute Facial van Ren maakt je huid gladder, schoner en stralender. Je voelt het resultaat meteen. Echt.’ 5. 
‘Mijn zoon is naar James Bond vernoemd en ik hou dan ook niet voor niets van een Martini. Verfrissend en glamou-
reus.’ 6. ‘Ik draag parfum Private Collection van Estée Lauder al sinds mijn veertiende; de jasmijn maakt het fris en 
de amber geeft er een zwoele sfeer aan.’ 7. ‘De koffiecups van Nespresso smaken eigenlijk allemaal hetzelfde, ik koop 
alle kleuren omdat dat vrolijk staat.’ 8. ‘Ik noem de Birkin-tas van Hermès ook wel mijn “bébé”; hij is mijn aktetas en 
leven in één. Alles gaat erin, van notitieblokken tot extra schoenen.’ 9. ‘Het Peponi Hotel op het eiland Lamu in Kenia 
is niet pretentieus, maar wel prachtig gelegen aan zee, heel persoonlijk en goed verzorgd.’ F
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