
Ze is al elf jaar de enige Nederlandse soliste van 
Het Nationale Ballet en is opnieuw te zien in Het 
Zwanenmeer. Igone de Jongh wordt deze maand 35, 
het moment waarop de klok voor ballerina’s hoorbaarder 
gaat tikken. Maar ze denkt er nog niet aan te stoppen. 
‘Dit is het moment om te pieken.’
— interview maartje laterveer, fotografie alique

en dag bij Het Nati-
onale Ballet begint 
in principe altijd het-
zelfde. Alle dansers, 
van corps de ballet tot 
eerste solisten, drup-
pelen tegen tienen 
binnen in een van de 
twee zalen waar les 
wordt gegeven. Als 

om hun middel gebonden om hun 
spieren warm te houden en dragen 
gewatteerde sloffen. De meisjes zijn 
tenger en hebben het haar in knotjes, 
de jongens zijn opvallend mannelijk, 
met brede torso’s en stevige gespierde 
benen. Ze draaien lachend om elkaar 
heen en verbeteren elkaars poses. In 
een hoek staat Igone de Jongh, aan 
een barre met haar gezicht naar de 
muur. Ze is stil en geconcentreerd. 
Ze ziet eruit als alle anderen, met een 
zwarte trainingsbroek over haar lange 
benen en een stoere zwarte bodywar-
mer. Maar ze is niet hetzelfde. De 
Jongh is eerste solist, en alle meisjes 
van het corps de ballet willen wor-
den zoals zij. Dat is de wet van de 
balletacademie, waar films als Black 
Swan gretig op inspelen met intriges 
rond jaloezie, verraad en anorectische 
meisjes. ‘Mensen willen daar maar 
niet vanaf, van die vooroordelen,’ zegt 

De Jongh, de volgende ochtend boven een 
kop koffie. ‘En natuurlijk, je hebt het corps 
de ballet, dan coryfee, grand sujet, tweede 
solist, eerste solist. Dat is de hiërarchie, zo 
zit het gewoon in elkaar. De eerste solisten 
dansen alleen maar de grote rollen, mensen in 
het corps dansen eigenijk alleen maar in het 
corps. Ik kan mij voorstellen dat die meiden 
jaloers zijn, maar ik probeer juist om mijn rol 
in de groep zo te vormen dat ze inspiratie uit 
me halen in plaats van jaloezie.’

It-factor
‘Igone is een mooi mens, van binnen en van 
buiten.’ Dat is het eerste wat Ted Brandsen, 
directeur van Het Nationale Ballet en de man 
die elk seizoen beslist welke danser mag pro-
moveren, zegt over zijn sterdanseres die hij elf 
jaar geleden eerste solist maakte. Igone was 
toen 24, wat jong is om zo’n felbegeerde posi-
tie te bereiken. Om solist te worden, moet je 
niet alleen een uitzonderlijk goede techniek 
hebben, maar ook een artistieke persoonlijk-
heid. Je moet een bepaalde présence hebben, 
noem het een it-factor. Dat heeft De Jongh. 
‘Ze heeft niet alleen een fabuleuze fysiek,’ 
zegt Brandsen, ‘maar ze heeft ook een grote 
zeggingskracht, iets mysterieus, er schuilt iets 
achter waar moeilijk de vinger op te leggen is. 
Je wilt gewoon naar haar kijken.’ 
 Dat laatste is waar. De Jongh heeft een 

de avond ervoor een voorstelling was, 
begint de les een uur later. Orders van 
de arbodienst: er moet minimaal elf 
uur zitten tussen het moment waarop 
de dansers van het podium komen en 
het moment waarop ze hun spieren 
weer mogen trainen. 
 Gisteravond was er een voorstel-
ling, dus vandaag begint de les om 
elf uur. De zaal staat vol met ver-
rijdbare barres, waar ballerina’s en 
ballerino’s hun benen op leggen om 
te strekken. Ze hebben wollen shawls 
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‘Ik probeer mijn 
rol in de groep 
zo te vormen 

dat die meiden 
inspiratie uit me 
halen in plaats 
van jaloezie’

Beige jurk 
christophe lemaire
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aantrekkingskracht, en trouwens ook 
ogen en jukbeenderen en een lieve 
lach die doen denken aan Audrey 
Hepburn: je blijft kijken, je wilt door-
gronden wat haar geheim is. Het is 
niet per se iets wat het haar makkelij-
ker heeft gemaakt, eerder het tegen-
overgestelde. Als je zo veel mee hebt 
gekregen van moeder Natuur, denkt 
Brandsen, ‘dan moet je nog harder 
werken om verder te komen. Mensen 
vinden alles goed wat je doet, je hoeft 
jezelf minder te bewijzen dan mensen 
die minder mee hebben.’

De Jongh heeft inderdaad hard 
gewerkt om te komen waar ze is. ‘Ik 
ging naar de academie toen ik 9 was. 
Dan moet je heel gediscplineerd 
zijn. Mijn schooltijd was de zwaar-
ste tijd van mijn leven. Ik woonde 
toen in Haarlem, en ging op en 
neer met de trein naar Amsterdam. 
Eerst naar school, dan balletles, dan 
naar huis, huiswerk maken, vroeg 
naar bed en de volgende dag weer 
opnieuw beginnen. Dat was heel 
zwaar, ook mentaal: elk jaar wordt 
gekeken of je door mag. Dan speelt 
ook de vraag: hoe leuk vind je het? 
Er zijn meisjes die dan zeggen: ik 
vind het niet leuk genoeg om zo 
hard te moeten werken. Maar voor 
mij was het nooit genoeg. Ik vond 
het zo leuk, en ik was er al zo jong 
zo gepassioneerd erover, ik vond  
het heerlijk.’
 De balletwereld lijkt gebaseerd op 

een paar ongeschreven natuurwetten. Een 
ervan luidt: de liefde voor het dansen begint 
al op een leeftijd waarop ‘normale’ kindjes 
bezig zijn met ravotten. Meestal met het 
zien van een balletstuk. Bij De Jongh was dat 
Doornroosje. ‘Ik zag die voorstelling op tv met 
kerst,’ vertelt ze. ‘Alexandra Radius danste 
toen de hoofdrol, en die tape heb ik geloof ik 
tweehonderd keer gekeken. Ik was helemaal 
betoverd.’ Ze was toen 4, net zo oud als haar 
zoontje Hugo nu. ‘Mijn moeder vond mij 
toen wel een beetje jong. Ze dacht: wat houdt 
het dan precies in, als je 4 bent? Als ik nu 
naar Hugo kijk, dan denk ik: jeetje, wat was 
ik eigenlijk jong. Dat realiseer je jezelf niet. 
Maar ik was al serieus en wilde niets liever. 
Ik heb ook nooit getwijfeld als kind: dit gaat 
me niet lukken. Of heb ik genoeg talent? Ik 
vond het gewoon ontzettend leuk, het gevoel 
dat dansen me gaf en alles wat erbij hoort, de 
muziek en de kostuums, het fysieke ermee 
bezig zijn. Dus het was voor mij altijd heel 
duidelijk: dit is wat ik wil.’

‘Ik heb als kind 
nooit getwijfeld 

of me afgevraagd: 
heb ik genoeg 
talent? Het was 
voor mij altijd 
duidelijk – dit  
is wat ik wil’
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Offers
Vanaf dat moment ging ze in een 
rechte lijn op haar doel af. Dat is nog 
zo’n ongeschreven natuurwet in de 
balletwereld: je werkt keihard en zet 
er alles voor opzij om de hoogst haal-
bare positie van eerste solist te berei-
ken, en als je die eenmaal hebt, om 
die te behouden. Elk seizoen opnieuw 
heerst binnen de gangen van de bal-
letacademie – in Amsterdam, maar 
waarschijnlijk ook in Parijs, Londen, 
Moskou, New York – een gespannen 
opwinding. Wie mag er door, wie 
niet? Wie krijgt een eerste grote rol, 
en wie moet zich toch eerst nog verder 
ontwikkelen? Die spanning is al voel-
baar in de doodgewone doordeweekse 
les. Het is gezellig, er wordt gelachen, 
van jaloezie lijkt weinig sprake. Maar 
wie goed kijkt, ziet de gespannen 
trekken op de gezichten als de docent 

keurend langsloopt, de rug die nog 
net iets rechter wordt getrokken, de 
spieren die trillen omdat het uiterste 
van ze wordt gevergd. Straks op het 
podium zal het eruitzien alsof het 
allemaal zo makkelijk is, de jetées, 
de pas-de-bourrées, de favoriete pas 
de deux waarbij de ballerina als een 
veertje in de lucht wordt gehouden 
door haar partner. Maar hoe makke-
lijker het eruitziet, hoe moeilijker het 
is voor de dansers, en hoe harder ze 
hebben gewerkt in de studio.
 Dat harde werken gaat gepaard 
met offers. Voor iedere danser zijn 
die anders, mede afhankelijk van het 
fysiek. ‘Ik heb het geluk gehad dat ik 
nooit echt een danseres ben geweest 
die de neiging heeft om te dik of te 
zwaar te zijn,’ vertelt De Jongh. ‘Dus 
ik kan gewoon eten wat ik wil. Het is 
eerder andersom bij mij: dat ik moet 
zorgen dat ik goed eet, dat ik gezond 
en genoeg eet. Ik heb ook een goed 
fysiek voor ballet, omdat ik vrij lenig 
ben en lange benen heb. Maar dat 
maakt het niet minder moeilijk. Het 
is voor iedereen op een andere manier 
zwaar. Ik realiseerde me al op jonge 
leeftijd hoe hard ik ervoor moest wer-
ken om te bereiken wat ik wilde. Toch 
heb ik nooit het gevoel gehad dat ik 
offers moest maken. Omdat ik het zo 
graag wilde. En ik heb natuurlijk het 
geluk gehad, dat realiseer ik me nu, 
dat het heel voorspoedig is gegaan bij 
mij. Ik was klaar met school, toen heb 
ik een jaar in Londen gezeten bij het 
Royal Ballet. Daarna ben ik meteen 
aangenomen bij Het Nationale Bal-
let. Ik kreeg vrijwel meteen goede 
dingen te dansen – je hebt ook men-
sen die lang moeten wachten op hun 
eerste grote rol. Ik heb wat dat betreft 
een makkelijke carrière gehad. Ik 
heb er wel hard voor moeten werken, 
maar ik heb ook het geluk gehad dat 
er mensen voor me zijn gaan staan die 
hebben gezegd: zij moet solist wor-
den, of zij moet die rol krijgen.’

Het Zwanenmeer
De eerste grote rol die Igone kreeg, 
was Het Zwanenmeer. Het Zwanen-
meer, het beroemde romantische 
sprookje van Tsjaikovski, is ‘het 
ballet der balletten’; een klassieker 

‘Zenuwen 
zijn er nog 

altijd. Gelukkig 
maar. Als ik 

geen zenuwen 
meer heb is het 

tijd om 
te stoppen, 

denk ik’
die om de paar jaar wel terugkomt bij elk 
balletgezelschap. Deze maand brengt Het 
Nationale Ballet het stuk weer op de plan-
ken, en zal de Jongh voor de zoveelste keer 
de zwaan zijn. ‘En nog steeds is het na al die  
jaren de zwaarste rol voor mij, zowel fysiek 
als mentaal,’ vertelt ze. ‘Fysiek omdat hij 
technisch moeilijk is. Er zitten veel adagio’s 
in, veel controle, maar als je de zwarte zwaan 
bent is het juist heel virtuoos, met veel truc-
jes, de hele trucendoos moet dan open, en 
de zaal verwacht dat ook van je. Mentaal is 
het moeilijk omdat je weet dat er veel tech-
nische moeilijkheden in zitten, maar ook 
omdat je van rol moet veranderen. Je bent 
én de witte én de zwarte zwaan, en je moet 
het verschil tussen die twee goed neerzetten. 
En het is een lange avond. Je voorbereiden is 
heel moeilijk, omdat je precies op het juiste 
moment moet pieken. Als iets niet hele-
maal goed gaat, dan denk ik wel: ik kan het  
nog goedmaken.’
 En dan zijn er nog de zenuwen, die nog 
steeds meespelen bij een eerste soliste die al 
elf jaar aan de top staat. ‘Zenuwen gaan het 
eerst naar de benen toe, dus het is zaak om 
de controle te bewaren. Natuurlijk worden 
die zenuwen iets minder, omdat ik inmiddels 
weet hoe ik zo’n avond moet verdelen. Maar 
ze zijn er nog altijd. Gelukkig maar. Ik vind 
ze belangrijk, ook vanwege de adrenaline die 
ze creëren. Als ik geen zenuwen meer heb, 
dan is het tijd om te stoppen, denk ik.’
 Het wordt haar steeds vaker gevraagd. 
Wanneer zal ze stoppen? Ze vindt de vraag 
helemaal niet erg, hij is logisch. Ballerina’s 
stoppen gemiddeld tussen hun 35e en 40e met 
dansen. Op een enkeling na: in de les danst de 
Russische Larissa Lezhnina nog mee, zij is 44 
en pas net gestopt als eerste solist. Maar dat is 
oud voor een ballerina. De Jongh wordt begin 
september 35 en denkt niet dat ze het zo lang 
zal volhouden als Larissa. ‘Maar ik voorzie 
nog niet wanneer ik wel wil stoppen. Ik zit 
nog midden in mijn carrière – ik sta aan de 
top. Dit is het moment waarop alles bij elkaar 
komt: je bent niet meer jong, maar ook 
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niet te oud, je weet precies hoe het 
in elkaar steekt, je weet wat je kunt, 
dit is het moment eigenlijk om te 
pieken. Hoe lang dat duurt, dat weet 
ik niet. Maar ik ben er wel erg van 
aan het genieten. Tegelijkertijd ben ik 
langzaam begonnen met het coachen 
van jonge dansers en lesgeven, en dat 
vind ik ontzettend leuk. Ik kan het 
ook goed. Als ik stop, dan wil ik gaan 
lesgeven, dat weet ik al wel.’

Voertaal Frans
Het is nog zo’n natuurwet: eens in de 
balletwereld, altijd in de balletwereld. 
Als dansers stoppen met dansen, 
dan worden ze balletfotograaf, of 
planner, degene die de ingewikkelde 
roosters maakt die elke drie dagen in 
de gangen worden opgehangen. Of 
balletmeester, zoals De Jongh wil. Of 
ze worden filmmaker en maken de 
promofilmpjes voor op de website van 
het gezelschap, zoals Mathieu, haar 
man. De Franse Mathieu Gremillet 
was tweede solist bij Het Nationale 
Ballet, waar ze elkaar twaalf jaar gele-
den hebben leren kennen. Het was 
ingewikkeld, want ze hadden destijds 
beiden een relatie. Maar Mathieu 
viel ten prooi aan diezelfde magische 
aantrekkingskracht als Ted Brand-
sen: ‘Als Igone een balletstudio bin-
nenkomt, móét ik naar haar kijken. 
Haar verschijning, daar kun je niet 
omheen,’ zei hij ooit in een interview. 
 Inmiddels zijn ze getrouwd en 
wonen ze met hun zoontje Hugo in 
hartje Amsterdam. Elke ochtend 
brengen ze Hugo naar school en fiet-
sen ze samen naar het theater. ‘Het 
kan best zijn dat we elkaar dagen-
lang in het theater niet zien,’ zegt de 
Jongh. ‘Dat zou kunnen. Maar goed, 
dat is niet altijd zo, omdat we elkaar 
toch opzoeken.’ 
 In het theater praat De Jongh 
met haar man, zoals met iedereen. 
Bij Het Nationale Ballet zitten 25 
verschillende nationaliteiten, van 
Russisch tot Tsjechisch tot Italiaans 
tot Frans tot Nederlands. De voertaal 
is Engels. Maar thuis is de voertaal 
Frans. ‘Toen ik zwanger werd, zei 
Mathieu: ik vind het belangijk dat we 
ons kindje tweetalig opvoeden. Zodat 
hij kan communiceren met de Franse 

kant van de familie. Dat kon ik me 
goed voorstellen. De enige manier 
om het dan zo snel mogelijk te leren, 
is als wij samen Frans gaan spreken. 
Dus dat hebben we gedaan. Dat was 
wel heel raar, als je eerst Engels met 
elkaar spreekt om dan ineens van taal 
te veranderen. Maar we hebben het 
volgehouden, en dan gaat het ineens 
hard. Het is echt de beste manier om 
een taal te leren, want je kunt niet 
anders. Nu is de voertaal gewoon 
Frans. Ik ben daar heel blij mee. Het 
is fijn om normaal te kunnen commu-
niceren met mijn schoonfamilie.’

Echt heel dik
Dat is des te fijner omdat De Jonghs 
eigen moeder niet meer leeft. Ze is 
gestorven vlak voordat De Jongh en 
Gremillet trouwden, in 2008. ‘Ze 
heeft nog wel meegemaakt dat wij 
verloofd waren, en we hebben er toen 
nog alles aan gedaan dat zij nog bij 
de bruiloft zou kunnen zijn, maar 
dat heeft ze niet meer gehaald. Dat 
is heel jammer. Maar goed, ik wist 
al zo lang dat het zou gebeuren. Ze 
was al lang ziek. Ze had kanker in 
alle vormen en maten, en het kwam 
terug en ging weer weg en kwam 
terug. Ze werd ziek vlak na mijn 
geboorte, dus mijn hele leven was 
ze al ziek, eigenlijk. Dat was heftig, 
maar als kind leer je daar natuurlijk 
op een bepaalde manier mee leven. 
Onze band was heel bijzonder. Ze 
was wel altijd op de eerste plek moe-
der, maar we konden het ook goed 
vinden met elkaar. Ze was overal bij. 
Ze was trots. Ik zal nooit vergeten 
dat ongeveer drie weken nadat ze was 
overleden, iemand tegen me zei: god 
ben je nou nog steeds verdrietig? En 
toen dacht ik: ik ben hier voor de rest 
van mijn leven mee bezig, met dit ver-

driet. Ik mis haar nog steeds. Bij belangrijke 
voorstellingen, denk ik: hier had ze gewoon 
bij moeten zijn. Er staat een foto van haar 
in de kleedkamer beneden en elke dag als ik 
binnenkom, dan zeg ik haar gedag. En soms 
praat ik tegen haar. Dan doe ik alsof ze er nog 
een beetje is. Dat gevoel heb ik ook. Soms, 
als ik nerveus ben voor een voorstelling, zeg 
ik: god mam, ben je bij me? En zeker nu ik 
zelf moeder ben, denk ik meer dan een keer 
op een dag: hoe had mama dit gedaan?’
 Toen Hugo twee maanden oud was, wilde 
De Jongh weer aan het werk. Ze vroeg 
haar Franse schoonmoeder een maand lang 
in huis (‘Zij was the next best thing na mijn 
moeder’) en begon aan haar terugkeer. Dat 
was niet makkelijk. Ze kreeg een baby mid-
den in haar carrière, wat al ongewoon is voor 
een ballerina, en was ook nog eens dertig 
kilo aangekomen. ‘Dertig kilo! Ik herkende 
mezelf en mijn lijf niet meer terug. Ik was 
echt heel dik. Ik vond het heerlijk, ik had 
alle remmen losgegooid. Maar toen ik weer 
ging dansen, moest dat er natuurlijk allemaal 
af. Ik moest gewoon weer helemaal opnieuw 
beginnen. Binnen drie maanden stond ik 
weer op het toneel, maar daar heb ik keihard 
voor moeten werken.’ 
 Waar ook keihard voor gewerkt moest wor-
den, was de relatie. ‘Zo’n kindje is natuurlijk 
een soort bom die afgaat in huis. Mathieu en 
ik hebben het moeilijk gehad, echt moeilijk. 
Iedereen die kinderen heeft, snapt waarom. 
Eindelijk nu, vierenhalf jaar later, is het 
eindelijk iets rustiger. We hebben een soort 
routine, dat we weten: dit gaat zo, dat gaat 
zo. Nu zou ik wel een tweede willen, maar 
Mathieu is daar niet zo voor. Maar dat komt 
ook omdat we net die heftige periode achter 
de rug hebben.’ Eén ding is zeker: als de 
Jongh nu zwanger zou worden, zou ze meteen 
stoppen. ‘O ja, ik ga dat niet nog een keer 
doen, zo hard werken om die kilo’s eraf te 
krijgen. Dan blijf ik gewoon lekker dik.’
 Maar o, wat zou ze veel missen: ‘De les. 
Soms vind ik het vreselijk, soms vind ik het 
heerlijk. Het contact met mijn collega’s, mijn 
partners. De magie die je hebt met de chore-
ograaf in de studio. De adrenaline, de high 
die je hebt na een voorstelling, die soms nog 
dagen duurt. Dat gevoel als je op het podium 
staat en het orkest begint te spelen, dat is 
magisch. De verantwoordelijkheid die je voelt 
als eerste solist om zo’n voorstelling te moe-
ten dragen, die geeft een kick. Dat is er dan 
allemaal niet meer.’
 Maar zover is het nog niet. Het is half elf. 
De les begint zo. —

‘Zo’n kindje 
is natuurlijk 

een soort bom 
die afgaat in 
huis. Mathieu 
en ik hebben 
het moeilijk 
gehad, echt 

moeilijk’

H
aa

r e
n 

m
ak

e
-u

p 
Ir

en
a 

R
ub

en
 / 

H
ou

se
 o

f O
ra

ng
e 

vo
or

 L
au

ra
 M

er
ci

er
, B

al
m

ai
n 

H
ai

r e
n 

K
ev

in
 M

ur
ph

y 

210 — vogue nederland



‘Soms, 
als ik  

nerveus ben 
voor een 

voorstelling, 
zeg ik: mam, 

ben je 
bij me?’

Asymmetrische top céline
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