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JeanPaul
Paula
(24)
Beroep: Fashion director bij Mykromag
Stijl: ‘Bijna perfect’
5x Jean-Paul: Zwart/wit, zelfverzekerd,
hakken, Grace Jones, doorzetter

‘M

ijn meest fenomenale fashion
moment was tijdens Paris
Fashion Week. De show van Dior,
complimenten uitwisselen met Roisin
Murphy, en de anniversary show
van Maison Martin Margiela.’

‘I

I
Fashion

n Parijs ging ik voor het
eerst op hakken naar buiten.
Wist ik veel dat vrouwen ook
altijd flatjes meenemen. Ik had ze
veertien uur achter elkaar aan, ik
dacht dat ik dood ging.’

‘I

k heb van een prachtige paperweight
een ketting gemaakt. Hij is alleen
loodzwaar en slaat de hele tijd tegen mijn
borst aan, tot blauwe plekken aan toe.’

‘W

at ik aantrek als
ik uitga hangt
ervan af of ik seks wil
hebben. If so, dan ga ik zo
basic mogelijk. Mannen
houden van simpel.’

Ze bewaren hun kasjmieren trui in de vriezer,
verzekeren hun schoenen en gaan in glitterjurk
naar school. Freaks? Nee hoor, dit zijn de échte
modeliefhebbers van Nederland.
Tekst Wendy van Poorten
Productie Renu Kashyap
Fotografie Jouke Bos @ Witman Kleipool
Haar en make-up Ineke Brugman

Jas Uniqlo
Bodysuit Maison Portier
Ketting zelfgemaakt
Schoenen Paule Ka
Riem Noordermarkt

‘I

n Amsterdam kan ik niet op hakken
over straat. Dan word ik achterna
gezeten, en krijg ik in alle talen van alles
naar mijn hoofd geschreeuwd.’
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Kendra
Matthew
(26)

Mariëtte
Verschoor
(40)

Beroep: Productgroep management
assistent voor de afdeling accessoires,
herenmode, kindermode en speelgoed
bij De Bijenkorf en imagostyliste
Stijl: ‘Parisian chic met af en toe een
Caribbean twist’
5x kendra: Luxury freak,
gepassioneerd, gourmand, innovatief,
beauty queen

Beroep: Store manager Azzurro Due
Stijl: ‘Simplistisch met een rare twist’
5x MariËtte: Zwart, ademt mode, eBay, on
the edge, ambitieus

‘I

k bewaar zijden, wollen
en kasjmieren truitjes in de
diepvries. Tegen de motten. Het
moet eigenlijk tien dagen, maar ik
laat ze drie weken liggen. Je weet
maar nooit.’

‘D

ure kleding hangt in transparante hoezen in de kast. Ik wil
zien wat ik heb. Maar het hangt ook
aan de muur, als kunst. Het is bij mij
thuis net een museum.’

‘I

k ben Arubaans, maar
kwam naar Nederland om
aan het AMFI te studeren. Les
één: je kunt daar niet met een
Eastpak aankomen.’

‘I

k heb veel
Chloé-tassen
omdat ik op het
hoofdkantoor heb
gewerkt, in Parijs.
Maar ik heb ook
zeven Louis Vuittons, vijf Chanels,
zes Fendi’s... Ja,
ik heb best wel
veel tassen.’

‘V

oordat ik op vakantie ga zoek ik
precíés uit waar ik naartoe moet
voor de mooiste vintage. Ik stippel hele
routes uit.’

‘V

ivienne Westwood zei ooit:
“Buy less, choose well
and mix it all.” Dat is
nu mijn motto. Alleen
dat “buy less” heb ik
nog niet helemaal in de
vingers.’

Vest Vintage via Yukiko Paris
Top Zara
Sjaal (als riem) Vintage Hermès
Broek Topshop Maleisië
Schoenen Zara
Ketting Vintage Dior
Tas Chloé
Rode ring Coach
Overige ringen Gekregen van ouders

‘I

k ga best ver. Ik zag
in een etalage van een
gesloten vintagewinkel
dé Chanel-tas. Ik heb de
eigenaresse opgespoord en
haar gesmeekt me binnen te
laten. Ik moest ’m hebben.’

‘I

k vind eBay fantastisch. Maar
ik houd me wel aan een budget:
vijfenzeventig euro. Daar heb ik al
schoenen van Balenciaga, Dior en
Yves Saint Laurent voor gescoord.’

‘I

k heb mijn kleding
laten verzekeren,
voor vijftigduizend
euro. Dat bedrag moet
ik eigenlijk weer eens
opschroeven.’

‘M

ijn schoenen van Margiela
lijken te groot. Dat hoort, ze
zitten met een binnenbandje aan je
voet. Dat snappen mensen niet. Net
als mijn panty met twee verschillende
kleuren benen.’

Jas Céline
Top Rick Owens (‘Eerste lijn,
dat moet erbij hoor’)
Broek Ann Demeulemeester
Schoenen Balenciaga via eBay
Armbanden Vintage
Tas Helmut Lang (‘Authentic,
toen ontwierp hij nog zelf’)
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Heleen
Hülsmann
(47)

Noa
Leijdesdorff
(15)

Beroep: Verkoopt tweedehands
designerkleding in haar eigen salon
Stijl: ‘Elke dag feest’
5x heleen: Hakken, optimist, heuptasje,
Amsterdam op de fiets, pailletten

School: 4 VWO, en heeft de weblog
brains-and-beauty.com
Stijl: ‘Oma gemixt met kleuter en dan op
een nineties American high school’
5x Noa: Kletskous, internationaal, Chinees
eten, beetje gek, open minded

‘I

k kreeg jarenlang op
het schoolplein te horen:
“Wat zie je er leuk uit. Heb
je soms iets te vieren?” Alsof
je hakken en pailletten alleen
met oud en nieuw mag
dragen.’

‘I

‘V
‘A

ls ik wakker
word is mijn
eerste gedachte: wat
voor weer is het, en
welke schoenen trek
ik dan aan?’

‘I

k heb het van huis uit
meegekregen. Mijn
vader heeft een keer van het
huishoudgeld een Missonitrui voor zichzelf gekocht.’

an een winkel als
Zara word ik heel
erg verdrietig. Al dat
plagiaat, al die slechte
stofkeuzes. Dan denk ik
alleen maar: mag ik hier
nú weg?’

‘V

annacht waren er further reductions op Net-a-porter.com. Ik was
tot half drie wakker om alles te bekijken.
Niets gekocht en zulke wallen onder m’n
ogen, maar ik heb het wél gezien.’

k leen dingen van mijn
oma’s. En ik zorg dat mijn
moeder bepaalde dingen koopt.
Naar London Fashion Week
had ik haar nieuwe Alexander
McQueen-jurk aan.’

‘M

ijn stijl verandert om de drie
maanden. Mijn kast is een
zooi, het zijn stapels rare dingen die
allemaal vloeken. Ik vind het leuk om
dat te mixen.’

‘I

k heb in Londen gewoond, iedereen is daar veel excentrieker. Ik
trok rustig een blauwe slangenprint
glitterjurk aan naar school. Dat moet
ik in Amsterdam wel een beetje
down tonen.’

‘I

k heb Natalie Massenet van
Net-a-porter.com gestalkt tot
ik stage mocht komen lopen. Ze is
nu een beetje mijn mentor, we gaan
proberen of ik een stage kan doen
bij Teen Vogue.’

‘I
Colbert Phillip Lim
T-shirt Alexander Wang
Broek Vintage Stella McCartney
uit eigen salon
Schoenen Pierre Hardy
Heuptasje Il Bisonte
Horloge Chanel
Kettingen Vintage uit eigen salon
Armband Zelfgemaakt

Top Missoni
Vest Portobello Road
Shorts Topshop
Panty ‘Gewoon, ergens vandaan’
Hakken Albert Cuyp
Riem Max Heijmans
Zilveren armband Tiffany & Co.
Gouden armband Gekregen van vriendinnetje
Tas Prada (‘Van m’n moeder’)

k heb stripperhakken gekocht op de
Albert Cuyp. Dertig euro, ze doen heel
veel pijn. Maar ik ben er zó blij mee.’

