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NONCHALANT
IS ABSOLUUT
NIET SLONZIG.
DON’T YOU DARE!

IN DE VAKANTIEMODUS
Trendwatcher en mode
stylist Jolanda Oskam
maakt de balans op: waar
gaat ons modehart sneller
van kloppen? Voor komend
najaar is dat - heel toepas
selijk - de kleur rood,
en we duiken lekker
nonchalant in het pak.

VAN DE ZOMER GAAN WE SOMS bijna onopgemerkt door
naar het najaar. Het moment om de opgedane inspiratie en
modetrends toe te passen in mijn eigen kledingstijl en die
van mijn klanten. We staan de komende maanden compleet
in vuur en vlam, want powerdressing luidt het devies. Draag
comfortabele en makkelijke kleding waarmee je een veilig
gevoel creëert. Oftewel: comfort met hier en daar een pittig
statement. Met onderstaande simpele tips is ook jouw garderobe straks najaarsproof.
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Het lijkt wel alsof we rood steeds vaker en meer terugzien in
het straatbeeld. Als detail, statement, totale look: deze kleur
heeft meer dan ooit zijn intrede gedaan en is, zo voorspel ik
je, een blijvertje. Hoe komt het toch dat rood synoniem staat
voor powerdressing, voor boven het maaiveld uitsteken? Ik
draag al jaren bij voorkeur rode nagellak, vanwege de krachtige uitstraling ervan. Het is voor mij een manier om mijn passie en lef te laten zien en het straalt ook wilskracht uit. Want
een ding is zeker: met rood val je op, ook al is het slechts in de
vorm van je kleur nagellak of lippenstift. Je durft jezelf te laten
zien. Wat dat betreft ben ik een echte Stier, qua sterrenbeeld
welteverstaan… Houd mij een rode zijden Hermes of Diorretje voor de ogen en ik ren er als een dolle op af.
Als we het dan toch over de betekenis en uitstraling van
de kleur rood hebben, is het ook wel interessant om even te
googelen. Et voilà: rood is een optimistische kleur. Kijk, daar
kan ik iets mee, want positiviteit en eigenheid is het mooiste
dat je kunt uitstralen. Kijk naar kunstenares Ans Markus. Immer in het zwart gekleed, het haar in een strakke knot, maar
altijd met rode nagels en lippenstift. Iedere keer als ik Ans
zie fietsen in het Amsterdamse of tegenkom tijdens een event
denk ik: wat ben je toch een prachtige, krachtige vrouw. Eentje
die zichzelf durft te zijn en te laten zien.
Ook een heerlijke manier om de rode trend niet al te obvious, maar juist een beetje subtiel, toe te passen voor jezelf
en (enige) intimi is… met rode lingerie. Niet alleen is dit vele
malen aantrekkelijker dan die zo niet sexy, onflatterende,
huidkleurige variant, het staat ook stukken beter onder witte
bloesjes.
Leuk detail: Dior is sinds jaar en dag trouw aan de kleur
rood. Ieder seizoen zie je een rode mantel in de collectie terugkomen, voor de stijlvolle vrouw die een statement durft te
maken.
HET PRAKTISCHE PAK
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derpartijen (denk Balmain), het komend seizoen doen we
dat met makkelijke kleding die ons een veilig en beschermd
gevoel geven. Het praktische pak is daar een mooi voorbeeld van. Ik hoor je denken, veilig en beschermd, een
praktisch pak… Hoe dan? Nou, dus niet met dat stijve kantoorpak dat je zo veel kantoormeisjes en -jongetjes aan de
Zuidas ziet dragen.
Het praktische pak is bijvoorbeeld een oversized overhemd, al dan niet met subtiele print, en daaronder een heel
wijde broek (Celine). Of een pak waarvan het jasje en de
broek wel van dezelfde kleurfamilie zijn, maar van ander
materiaal en/of met een (andere) print, bijvoorbeeld een
ruit met een streepje. Eronder draag je dan een statement
shirt met lange mouwen en veterschoenen. Zie je het voor
je? Oh ja, dit kan bovendien zowel voor heren als vrouwen, want ook de genderfree-trend zet zich door. Wel zo
makkelijk, je hoeft alleen maar het jasje van je man, vriend
of broer uit de kast te trekken, want als het goed is heeft
dat jasje een goede snit en is oversized, en laat dat laatste
nu ook net een trend van dit najaar zijn. Baggy of skinny
jeans eronder, hakjes of stoere stappers, boxy it-bag (Louis
Vuitton) en klaar.
Het pak kan overigens ook een complete denimlook of
combi van een rok, top en vest zijn. Dus neem dat woord
‘pak’ niet al te letterlijk, doch wel serieus. De koningin der
trendwatchers, Lidewij Edelkoort, voorspelt niet voor niks:
‘Met werkkleding laat je in een oogopslag zien wie je bent of
zou willen zijn.’ Point taken! Mij kun je bijvoorbeeld spotten in een leren plissérok met een simpel gebreid truitje en
een oversized vest met rits en capuchon. In mijn geval dan
wel weer met stiletto’s eronder, want op platte stappers of
sneakers voel ik mij toch altijd weer wat aan de kleine kant.
En dat is dan weer mijn stijl, omdat ik mij op hoge hakken
net even stralender en daardoor meer mijzelf voel.

LEKKER NONCHALANT

Een vriendin van mij geeft mij regelmatig als feedback: ‘Jo, die
schoenen zijn toch niet praktisch?’ Nee, dat klopt, maar moet
dat dan? En bovendien: die hakken van 10 centimeter maken
wel mijn look compleet. Toch lijkt praktisch ook een opkomende trend te zijn, en warempel eentje waar je in iedere stijl
volop mee kunt spelen en combineren. Waarom moeilijk doen
als het ook makkelijk kan? Natuurlijk betekent dat niet dat je
dus maar lukraak van alles kunt combineren, en nonchalant
staat zeker niet synoniem voor slonzig (don’t you dare!). Ook

al lijkt nonchalance op de catwalks en in de modebladen soms
de boventoon te voeren, neem maar van mij aan dat er wel degelijk over wordt nagedacht. Dus houd je mooie koppie erbij
als je bedenkt dat een rok over een jeans best een goed idee is.
Vooropgesteld dat een dergelijke combi je aanspreekt. Want
ik heb het nog niet voorbij zien komen in het Amsterdamse….
een daredevil-modeblogster daargelaten.
Mijn tip: zie praktisch vooral als kleding waarin jij je
prettig voelt, wees kritisch, blijf stijlvol en maak het niet te
ingewikkeld. Ik wens je een shiny fashionable season!
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teveel:
P.S. Op mijn Instagram @joinspirations geef ik dagelijks
stylinginspiratietips.
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