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Schaamteloos dompel ik mezelf 
de afgelopen periode onder in de 
mode van weleer. Beter gezegd: de 
ontwikkeling van haute couture naar 
prêt-a-porter en de niet meer weg te 
denken streetstyle van nu. Oh my, 
Jolanda, gaan we terug naar stoffige 
tijden? Nee, we gaan het hebben 
over vervlogen tijden die toch niet zo 
vervlogen zijn.

WAT IK BEDOEL TE ZEGGEN is dat jouw verschijning 
en uitstraling bepalen welke indruk je op anderen 
maakt. Mode is daar van oudsher een handig hulp-
middel bij. Ja, dat hoor je me vaker zeggen. Klopt, 
en ik blijf het eindeloos herhalen. Het stijlstatement 
van wijlen Gabrielle Chanel (denk LBD, Duo Tone-
ballerina, 2.55-handtas). Ik kan het niet duidelijker 
zeggen dan dat wat je draagt jouw boodschap is en je 
persoonlijkheid vormgeeft. Express yourself met die 
boodschap, jouw boodschap. 

PUSH FASHION TO THE LIMITS

En dat gaan we dus doen in mode van vroeger? Ja-
zeker, alleen dan wel in een ander fashionjasje. We 
flirten nog steeds ongegeneerd met die heerlijke eigh-
ties en maken een sprong terug naar de twenties in 
scherpe, simpele silhouetten. Ook de all-over prints 
blijven alom floreren. Glitter & glam, je kunt het maar 
in je kast hebben hangen. Het is allemaal niet zo span-
nend en lijkt niet zo vernieuwend, maar de trend zit 
’m in het nieuwe silhouet, de strakkere lijnen, maar 
ook vooral kwaliteit in plaats van kwantiteit. Oog 
voor detail. 

De focus ligt op niet te veel nadenken en gewoon 
doen. Ook dat hoor je me vaker zeggen. Klopt, wat 
ik blijf benadrukken is dat jij dit ook kunt. Met wat 
hulp hier en daar en vooral een scherp oog. Stap een 
willekeurige boutique in de PC, 9 Straatjes of waar 
dan ook binnen en kijk goed rond. Neem de prints, 
silhouetten en stijlen in je op. Wat valt je op? Het zijn 
vooral de flashbacks naar vervlogen tijden. 
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EXPRESS YOURSELF

Ja, ik begin ze te zien, die style changers die het hem 
doen. Juist toegepast door designers, modebladen, 
influencers en overige modedames en -heren. Alles 
komt terug, maar dan net even anders. Pluk er een 
beetje van voor jezelf en je bent al op de juiste weg.

Zong Madonna niet ‘express yourself’? En bedoelde 
ze daar niet mee dat je jezelf moet zijn en laten zien? 
Ja, want kom op nou, er is toch niets ergers dan een 
saaie vrouw of man? En wat je draagt heeft daar 
toch echt verdomd veel mee te maken. Allure, flair, 
sans gêne jezelf laten zien. Onderscheid je en express 
yourself. Dat is waarom stijlen en postmoderne inter-
pretaties van vervlogen tijden terugkeren. Niet om-
dat we geen fantasie hebben, maar simpelweg omdat 
ze het hulpmiddel zijn om uniek te zijn, ook al draag 
je een trend. Want de manier waarop je een trend ver-
taalt naar jezelf, dat is waarmee jij kiest voor je eigen 
stijl. Dus ga voor kwaliteit, mooie silhouetten, wel-
overwogen keuzes en beken je eigen kleur. Kies voor 
klassieke elegantie die staat voor onafhankelijkheid, 
voor ‘hier sta ik, dit is wie ik ben’. Val op, voeg jouw 
stijlelement toe, zoals de parelketting van Chanel. 
Nooit verscheen zij zonder in haar atelier. Zonder 
was ze niet ‘Coco’, zonder kon ze niet werken. 

En zonder kleur ben ik niet JOI, daarom mijn bor-
deaux velvetlook ter inspiratie. Met de nadruk op 
bordeaux en velvet, get my point? Doet het trouwens 
ook goed tijdens de komende feestdagen.

Geniet van de wintermaanden en express yourself!

Op Instagram (@joinspirations) geef ik je dagelijks 

een kijkje in mijn leven en stylinginspiratie.
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‘KOM OP NOU, ER IS TOCH NIETS 
ERGERS DAN EEN SAAIE VROUW 
OF MAN?’


