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ELG
BOVEN!
Waar een klein land groot in is: mode!
Van internationaafbekende labels
totjonge landgenoten die aan de weg
timmeren. Deze vrouwen, onder wie
onze modejournaliste, kiezen resoluut
voor Belgisch in hun kast.
DOOR MARIE HONNAY. FOTO'S: MOUS LAMRABAT.

Leve de improvisatie!
"Het idee is me op een dag zomaar komen aanwaaien: ik draag alleen maar
Belgische merken. Drie jaar geleden
begon ik met light dressing: niet meer
dan twintig stukken in mijn kleerkast,
waarmee ik eindeloos kon combineren. Een paar maanden geleden besloot ik nog een stapje verder te gaan
en alleen nog maar Belgisch te kopen.
Ik was van plan om dat zes maanden
lang te doen, van september tot eind
februari. Maar voorlopig wil ik het blijven doen."
EEN HEEL EIGEN WERELD

"Wat ik zo leuk vind aan Belgische
mode, is dat je er alle kanten mee uit
kunt. Ik hou van trendy, luxueuze

merken, maar ook van de `niche'-ontwerpers en pret-a-porter van bij ons:
Dries Van Noten, C6dric Charlier
en Natan, maar ook Fines a papa,
1,63 Paris en ten slotte Melvin, het
merk dat ik voor deze shoot heb gekozen. Uit al die verschillende werelden

ides ik de stukken die me aanspreken,
en ik vul ze aan met mooie accessoires: een tas van Delvaux of Clio Goldbrenner en juwelen van Thea, Kim
Mee Hye of Nagui Kashane.
Het idee om alleen Belgisch te dragen,
is niet ontstaan uit chauvinisme of zo,
temeer omdat een Belgisch label niet
meteen wil zeggen dat alles bij ons is
gemaakt. Bij sommige merken is dat
wel het geval, bij andere niet. Het gaat
erom dat ik met mode wil spelen en
mensen wil aanmoedigen om nieuwe
labels te ontdekken, dus hoe kan ik dat
beter doen dan door hen te laten zien
wat ik zelf mooi vind? Mijn nieuwste
ontdekldng? Een paar dagen geleden
werd ik verliefd op een zonnebril

uit de eigen collectie van opticien
Lionel Sonkes in de Naamsestraat 95
in Brussel."
Jumpsuit en denim shirt Melvin (lente-zomer
2015). Loafers Lolo. Tas 'Madame' van Delvaux.
Zonnebril Lionel Sonkes. Pet (souvenirwinkel).
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STEPHANIE (29),
Dol op opkomend
talent
"Mijn eerste designstuk kocht ik toen ik mijn diploma middelbare school op zak had, tien jaar geleden. Het was een luipaardjas van Mademoiselle
Jean. Die heb ik nog, ik doe nooit iets weg. Sinds
ik alleen Belgische kleren begon te dragen, heb ik
zo'n 200 tot 300 stukken yerzameld. Mijn kleerkast is een soort souveniralbum. Mijn favoriete
ontwerpers van het moment zijn Alice Knackfuss, die ik op deze foto draag, en Jean-Paul Lespagnard. Mijn volgende aankoop wordt een paar
schoenen van Emmanuelle Lebas."
PASSIE VOOR MOOIE DINGEN
"Ik had een meter die dol was op mooie kleren,
en al heel jong ontwikkelde ik daar ook een passie voor. Als ik geassisteerd heb bij een modedefilé
van La Cambre, vind ik het de gewoonste zaak van
de wereld om de studenten van wie ik het werk
heel mooi vind, te mailen. Op die manier kan ik
designstukken van jonge ontwerpers kopen vóór
ze niet meer te betalen zijn. Het leukste vind ik
de reacties die ik op mijn outfits krijg. De mensen
weten vaak niet wie ze heeft ontworpen, maar ze
zijn wel geintrigeerd. Dus vragen ze ernaar en dat
leidt tot interessante gesprekken."

NATHALIE (49), A \ DELAAR,
\ DOC TER OLIVIA (20), ST
\T
Trouw aan
Véronique Leroy
Nathalie: "Véronique Leroy is een
oude vriendin van me. Als tiener tekende, schilderde en customizede ze al
lderen. Toen ik 15 was, droeg ik dankzij haar kleren the vooruit waren op de
trends. We droegen beenwarmers en
gayen onze cowboyboots een persoonlijke touch. Ook nadat ze in Parijs ging
wonen, bleven we heel close. De jas die
ik voor deze shoot draag, kreeg ik vorige winter van haar voor mijn yerjaardag. De trui die Olivia aanheeft, is een

MIX VAN LUXE
EN BETAALBAAR
Olivia: "Voor mij is Véronique in de eerste plaats de yriendin van mijn moeder,
en pas daarna de bekende ontwerpster
die in Parijs woont. Ik draag niet yaak
een total look van haar; ik combineer
haar stukken liever met jongere, meer
betaalbare merken als Filles a papa en
Essentiel. Ik draag alleen wat ik echt
mooi yind, of dat nu Belgisch is of niet,
dat yind ik niet zo belangrijk. Maar als
het stukken van Belgen zijn, vind ik het
nog fijner om ze te dragen."

Jurk en sandalen met plateauzolen Alice Knackfuss
(lente-zomer 2015). Vintagejasje Alice Knackfuss.

Meer moois
van bq ons
Caroline Biss, Gigue, Hampton Bays en Xandres zijn
Belgische topmerken die prat gaan op kwaliteitsvolle
basisstukken met de nodige trendinjecties. Of het nu
gaat om een klassieke trench of een knalgele jurk: het
beste van bij ons steekt ook dit seizoen in een nieuw
kleedje (vooral bij zijdenjurkenspecialist Just in Case).
Rue Blanche is nog zo'n Belgisch topmerk. Sinds kort
kun je hun stifivolle ontwerpen ook online shoppen via
de vernieuwde website. Ook Scapa is Belgisch, met
verschillende lijnen die telkens refereren aan een casual
heritage look. Bij Olivier Strelli ligt de focus tegenwoordig op accessoires voor vrouwen en op mannenmode. Modieus en elegant. Bij Feeling zijn we ook al

Nathalie: beige jas Véronique Leroy (winter 2014-

jaren fan van Van Hassels

stuk van Véronique dat ik al jaren heb.

2015). Vintagetop Filles a papa. Olivia: koraalrode

samenwerking van vorig jaar.

Haar collecties zijn tijdloos. Ik ben dol
op haar geraffineerde kijk op het leyen.
Laatst ben ik een week met haar op
vakantie geweest in Sicilie. Als je haar
ziet koken, begrijp je dat ze een natuurlijk gevoel voor verfijning heeft."

vintagetrui Véronique Leroy. Boterhammen met

It-bags van Belgische makelij? Ondertussen behoren de

choco, typisch Belgisch, van Laurent Gerbaud.

tassen van ons nationale huismerk tot de meest presti-

-

getuige onze geslaagde

gieuze ter wereld. Hoezo je hebt nog geen Delvaux?
WWW.CAROLINEBISS.COM, WWW.GIGUE.COM,
WWW.XANDRES.COM, WWW.JUSTINCASE.BE ,
WWW.RUEBLANCHE.COM, WWW.SCAPAWORLD.COM ,
WWW.STRELLI.BE, WWW.VANHASSELS.BE, WWW.DELVAUX.COM
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VICTORIA (20), ST,
Belgisch
met een twist
"Mijn vader is Vlaming en
mijn moeder Franstalig; ik
ben dus een échte Belg! Mijn
moeder heeft heel wat stukken van Dries Van Noten
in haar kleerkast, ik heb dus
geleerd hoe je mooie stoffen
en arty prints herkent. De
stijl van Dries Van Noten is
onnavolgbaar, maar je kunt
met zijn collecties heel verschillende looks creeren en
elk stuk op je eigen manier
interpreteren."
NOOIT 'GEWOON'
"Die veelzijdigheid is eigen
aan de Belgische mode. Heel
bijzonder, vaak onconventioneel, maar nooit té. Ik hou
erg van Mlles a papa, een
label dat bij mijn leeftijd en
stijI past. Op deze foto draag
ik Caroline Biss van top tot
teen, en dat is een tikje klassieker dan de meeste stukken die ik in mijn kast heb
hangen. Maar met een paar
trendy accessoires geef ik er
een eigen twist aan; de look
wordt meteen meer casual."
Trenchcoat, trui van katoen en
lurex, katoenen broek, leren tas en
sandalen van geperforeerd suede,
alles Caroline Biss. Badges, sleutelhanger en boeken uit de winkel van
het BELvue museum.

■
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BELGISCHE
B ETIEKS
O\ZE FAVORIET
Louis

Stijl

Dit is de Antwerpse place to shop als
je dol bent op designerstukken van
eigen bodem. In de etalage onder
andere: Maison Martin Margiela, Ann
Demeulemeester en A.F. Vandevorst.

Een van de eerste boetieks die meer
dan twintig jaar geleden een nieuwe
generatie Belgische ontwerpers
verkocht: Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, A.F. Vandevorst, Haider
Ackermann en nu Jean-Paul Lespagnard, Tim Van Steenbergen, Krjist...

Lombardenstraat 2, Antwerpen

Garderobe Nationale

Nationalestraat 72, Antwerpen,
www.garde-robe-nationale.be

ZIN
De Leuvense boetiek met de beste
verzameling grote namen in de verre
omtrek. Denk aan Ann Demeulemeester, Martin Margiela, Jean-Paul Knott,
Christian Wijnants en Haider Ackermann. Hier loop je je droomstuk ge-

Handsome
Hun aanbod is zéér selectief, maar
elk stuk is de investering meer dan
waard. Hier loop je binnen voor
prachtige jurken van Dries Van Noten,
stoere boots van Ann Demeulemeester, of om de hele eerste verdieping
die volledig aan Margiela is gewijd, te
bewonderen.
Diesterstraat 2, 3500 HasseIt.

garandeerd tegen het lijf.
Vismarkt 9, Leuven, www.zin - fashion.be

L'HéroIne
Deze Brugse boetiek mag zich tot de
grote trendsetters rekenen. Ze hebben er een mooie selectie merken
als Christian Wijnants, A.F. Vandevorst, Conni Kaminski, Joanne Vanden
Avenne, Frankly, Wouters & Hendrix,
Dries Van Noten...

Suite
Een topadres voor wie houdt van
unieke designerstukken zonder het
bijbehorende prijskaartje uit het
topsegment. Hier tref je namen als
Sofie D'Hoore, Annemie Verbeke en
Stephan Schneider op de gastenlijst.
Met elk een eigen visie die zowel
quirky als adembenemend is.
Hoogpoort 59, Gent, www.suite-gent.be

Noordzandstraat 32, Brugge,
www.lheroine.be

Cachemire Coton Soie
Hans Coudeyre, Jean-Paul Knott,
Cedric Charlier, Sofie D'Hoore, Olivia
Hainaut... In deze stijlvolle boetiek
vind je labels die niks met bling hebben, en alles met klasse.
Franz Merjaystraat 53, Brussel,
www.cachemirecotonsoie.com

Icon Shop
Véronique Leroy, Filles a papa, Super-

pieceofchic, Marjorie Vermeulen, Kim
Mee Hye, Hans Coudeyre, Leo Paris...
Hier vind je een schitterende selectie
trendy merken, waaronder ook veel
Belgische.
Nieuwe Graanmarkt 5, Brussel,
www.icon-shop.be

Irina Khä
Een huis dat al decennialang stijlvolle Belgische mode verkoopt: Cedric
Charlier, Filles a papa, Dries Van Noten, Haider Ackermann...
12 rue du Pot d'or, Luik, www.irina-kha.com

Ygreque
In Luik pakt Marianne Charlier uit met
Natan, en met Véronique Leroy, Luikse
van oorsprong, die bij ons nog niet zo
veel wordt verdeeld.
8 rue Saint-Adalbert, Lulk, www.ygreque.be
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Liever online?
Breng dan zeker een virtueel bezoekje aan de online boetiek die
blogster Patricia Goijens met haar
mama runt. De selectie is steeds
vrouwelijk en elegant. En op-entop Belgisch met namen als Just in
Case, Magdalena en OMSK op kop.
www.lilyandthelady.com

STREPENNE M ETMAKE UP FOR EVER. M ETDANKAANCH OCOLAT1ERLAURENT GERBAUD EN HU BELVUE MUSEUM.

van Tim Van Steenbergen, OMSK en
Just in Case in te kopen. Daarnaast
ontwerpt ze ook nog eens haar eigen
collectie, Magdalena.

PR ODUCTIE-ASSISTENTE: D IAN ETR ENTESEAU. HAAR&MAKE- UP: VALERIE LEBOIS, M ICH ELEVAN WASSEN HOVE ENJEANNE

Buyer Nathalie Lachat slaagt er elk
seizoen in om de mooiste stukken

Dansaertstraat 74, Brussel, www.stijl.be
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