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PRE-LOVED, PRE-OWNED: MORE AND MORE IN STYLE
Op het moment dat ik deze column
tik, zitten we midden in de sale. Die
staat synoniem voor de ongetwijfeld
herkenbare uitspraken als ‘Met 60%
korting kan ik dit toch niet laten hangen,
wie weet kan ik het nog eens ergens bij
dragen’ (lees: een leuk feestje of zo) of
‘Anders krijg ik misschien spijt’.
DEZE OP DAT MOMENT ONTZETTEND plausibele

argumenten voorkomen niet dat je toch meer geld
uitgeeft dan je wilt en je na een paar maanden concludeert dat dat ene leuke feestje nog niet in zicht is, die
toffe laars inderdaad niet zo lekker loopt en dat zijden
topje in de winkel heel leuk leek, maar na een keer
dragen al ondefinieerbare vlekken en gekke strepen
laat zien. Kortom: zonde van het geld?
Natuurlijk zijn er talloze voorbeelden van tijdens
de sale gescoorde pareltjes. Ik noem mijn Balenciaga
gifgroene sockboots van vorig seizoen, laatste paar,
mijn maat, dus niet twijfelen maar doen. Of dat ene te
gekke Dries van Noten velvet bomber jack. Oké, ik heb
hem nog niet zo vaak gedragen, maar er afstand van
doen gaat me net een stap te ver, want Dries van Noten. Toch is er een manier om vaker dit soort pareltjes
te scoren zonder de hoofdprijs te betalen. De statement
designerpieces aan je garderobe toe te voegen om lang
mee te gaan en eindeloos te combineren. Hoe? Kies
voor pre-loved luxury fashion (tweedehands).
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Tweedehands roept veelal de associatie op van stoffige, bomvolle winkels waar mensen hun oude meuk
naartoe brengen. Sommige stukken hebben jarenlang
tussen de mottenballen gelegen en als je de winkel
binnenkomt, is het een muffe bende. Eentje waar de
meeste dames hun perfecte neusjes voor ophalen en
met een grote boog omheen lopen. Think twice, want
als stylist ben ik groot fan van dit soort zaakjes. Alleen
al vanwege de vele verhalen die de kledingstukken
en accessoires met zich meedragen. Ja, je moet er even
voor graaien, maar ook daar vind je designerpieces.
Mocht dit toch net een stap te ver uit je comfortzone
zijn, heb ik de best pre-loved fashiontip ooit.

KOOP MINDER, KIES BETER

Waar ik het graag met je over heb, zijn de steeds meer
aan populariteit winnende winkels met designervintage. Voortreffelijk gestyled, altijd een smaakvol
kopje thee met bijbehorende canapés op een schaaltje,
of een mooi glas wijn of champagne naarmate de dag
vordert. Een bezoek aan deze boetieks, want dat zijn
het, is voor mij een moment van rust, thuiskomen en
inspiratie opdoen voor mijn klanten, trainingen en
fotoshoots. En, ja ook doe ik regelmatig een waanzinnige aankoop om mijn eigen garderobe te upgraden. Past ook prima bij het motto buy less, choose well.
Je hoeft per seizoen maar een aantal key (designer)
items toe te voegen die je jarenlang blijft dragen. Kies
daarbij eens wat vaker voor vintage, zeker wanneer
je niet wilt behoren tot de groep dertien in een dozijn.
Past bovendien ook perfect bij een duurzame levensstijl. En hoe fijn, gewoon te vinden in ons vertrouwde
Amsterdam Oud-Zuid.

KIES VOOR LUXE
TWEEDEHANDS

HELEMAAL ‘IK’

Als klein meisje – ik was een jaartje of 8 – moest en
zou mijn witte jurk felroze worden geverfd zodat ik
echt op zou vallen tijdens het jaarlijkse zomerfeest in
het dorp. Vandaag de dag is roze nog steeds mijn true
color. De tint het liefst zo fel mogelijk, lekker knal en
contrasterend. Toen ik deze waanzinnige taftzijden
Dior-rok zag hangen, was mijn keuze dan ook snel
gemaakt. De transparante, doch zeer vrouwelijke, zijden blouse van Dries van Noten had ik al eerder gespot en in combinatie met de rok is het helemaal ‘ik’.
Zwarte lak tailleriem erbij, roze sockboots en mijn
pre-loved inspiratielook is perfect. Dus zo liep ik op
een winderige woensdagmiddag met fotograaf Marc
Evenhauz door Hilversum op zoek naar het perfecte
plaatje. Gelukt?
Mijn all pink pre-loved look vond ik bij Salon
Heleen Hulsmann aan de Willemsparkweg. Een van
mijn favorietjes waar het altijd een zoete inval is van
fashion minded ladies. Ook favoriet en aanrader is
Danie Bles Designer Vintage store waar je een warm
welkom staat te wachten van Truce, Danies moeder.
Bij beide laten ze je graag hun laatste juweeltjes zien,
kun je rustig rondstruinen, passen en, ook fijn, ze hebben echt en oprecht verstand van fashion en stijl.

Maak een statement in pretty
pink en colorblock to the max
in pre-loved designerfashion.
Creëer eindeloze benen met
accent op de (hoge) taille in
een taftzijden, iets uitlopende
lange rok van Dior. De delicate
fuchsia blouse is weliswaar tot
bovenaan dicht, de transparante stof en knalrode kanten
beha laten genoeg sexiness
zien om tot welke verbeelding
dan ook te spreken.

Op Instagram, @joinspirations,
geef ik je dagelijks styling
inspiratie en een kijkje in mijn
leven. joinspirations.nl
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