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Er was een tijd, zo midden jaren negentig, dat niemand nog wist wat bling was. Het sobere minimalisme regeerde, ‘glamour’ betekende vooral veel foute
jurken bij de Oscars, niemand had echt gehoord van
Tom Ford, we droegen simpele sluike jurken, al dan
niet met een T-shirt eronder, en met slippers met
dikke zolen of kistjes (zie Julie Delpy in de film Before
Sunrise uit 1995). Krap tien jaar later, en bling-bling
stond in de Oxford English Dictionary, elke Hollywoodster had inmiddels een stilist in dienst voor rodeloperevents, Tom Ford was uitgeroepen tot de beste
internationale ontwerper, Julie Delpy droeg hakken
en een sexy top in Before Sunset (2004), en pailletten
overdag op kantoor (of in ieder geval op de ELLEredactie) waren heel normaal.
Ik ben altijd voor dressing-up geweest, voor daytime
glitter en immer knalrode lippen (toen ik in 2002 eens
een dag zonder rode lippenstift deed, kwam een winkelmeisje in de Leidsestraat bezorgd naar buiten of
alles wel goed met me ging) en heb dan ook vaak
campagne gevoerd voor meer glamour. Het was zelfs
ooit mijn nieuwjaarsvoornemen, overal overdressed
verschijnen, als verzet tegen de heersende Hollandse
non-glamour en ‘doe maar gewoon’-mentaliteit.
Maar nu ben ik er klaar mee.
Een geval van overdaad schaadt, denk ik. Ik weet niet
wat de druppel was, de zoveelste foto van Kim Kardashian die zich hoogzwanger per se in nietzwangerschapscouture wilde persen, met overbloezende
pre-eclamptische enkels in martelpumps? De vrouwelijke deelnemers aan het afgelopen seizoen van het
Britse tv-programma The Apprentice, die er met hun
geblondeerde extensions, zwart geverfde wenkbrauwen, opgespoten lippen en ‘zakelijke’ garderobe in
panterprint en met stripper shoes uitzagen alsof ze solliciteerden naar een baan als paaldanseres in plaats
van entrepreneur in het bedrijf van Lord Sugar? Was
het de collega van de Amerikaanse ELLE die ik op
een feest in New York zag strompelen op pijnlijk hoge
plateauzolen – iedereen keek naar haar, niet omdat ze
er zo on trend uitzag, maar omdat ze zich zo verschrikkelijk voortbewoog. Of was het juist het zoveelste
foeifoeifoei-artikel met foto’s van celebrity’s die het
in hun hoofd halen om zonder make-up en in een
gewone spijkerbroek naar de supermarkt te gaan, in
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En zoals dat altijd gaat met die dingen, zie ik om me
heen alleen maar bewijzen voor mijn gelijk.
In een interview met beautyblog Into The Gloss mijmerde Liv Tyler onlangs over de simpelheid van de
jaren negentig, toen ze voor filmpremières gewoon
een mooi jurkje aan kon gooien, en haar eigen haar
en make-up deed: ‘Ik weet nog dat Gwyneth Paltrow
naar de première van Armageddon kwam en met me
danste op de afterparty, en ze had geen make-up op,
ze droeg een simpel jurkje met spaghettibandjes en
geen beha, en was op teenslippers volgens mij. Het
was een andere tijd. Er waren nog niet zo veel paparazzi, de red carpet was nog niet wat het nu is – nu is
iedereen zó kritisch, en het onderhoud is immens!
Denk ook aan Julia Roberts in de jaren tachtig en negentig, in een pak en zonder make-up, en dat was
prima. Ik mis die tijd een beetje.’
De hysterisch populaire Isabel Marant, wier Franscoole kleren ooit alleen voor ingewijden waren maar
die nu de designercollectie voor H&M aan het ontwerpen is, doet haar hele leven al zonder opsmuk.
Haar stijl is simpel, ‘maar niet heel minimalistisch,’
zei ze een paar maanden geleden in een interview
met de Britse Daily Telegraph. ‘Je wilt er goed uitzien,
maar niet alsof je er te veel tijd aan besteedt. Ik ga
altijd voor dingen die me een comfortabel gevoel geven.’ Haar persoonlijke basics zijn: ‘Strakke jeans,
platte schoenen en iets als een sweatshirt, een truitje
of een T-shirt. Een goed colbert, een goede jas.’ Als
ze ’s avonds uitgaat, verwisselt ze haar platte schoenen voor een hak. Ze ontwerpt geen avond- of uitgaanskleding. ‘Ik vind het zo lelijk als ik mooie meisjes
dat soort jurken zie dragen omdat ze het moeten. Ze
zouden er beter uitzien in een goedgesneden broek
en een T-shirt. Veel chiquer dan een… taartjurk.’ J

The Bling Ring

Carlyne Cerf
de Dudzeele

Ulrika Lundgren, van het label Rika, zei ongeveer
hetzelfde toen ik haar vorige maand voor ELLE interviewde. ‘Ik ben geen gala, dat is niet mijn stijl, mijn
stijl is heel clean. Ik hou er niet van om me te dressedup te voelen, ik voel me liever basic, in zwarte jeans,
een zwart T-shirt en een mooi leren jasje. En als ik me
echt ergens voor aankleed, dan moet het een beetje
klassiek blijven. Een leren jurk, of een zwart smokingjasje met een wit T-shirt, en goede schoenen. Ik heb
geweldige schoenen van Marc Jacobs, simpel zwart,
maar met een enorm spitse neus. Een edgy schoen of
accessoire highlighten een simpele outfit.’ Een voorbeeld van wie zij nu een stijlicoon vindt: ‘Vanessa
Traina (dochter van romannetjesschrijfster Danielle
Steele, model en Chanel-ambassadrice, red.), ze heeft
een mooie sophisticated rock-’n-rollstijl. Ze was laatst
in de winkel, en droeg een wit T-shirt, een leren jackje, een kokerrok en een pointy shoe. Bijna geen makeup, het haar in een staartje. Supercool. Dat is stijl.’
En over rock-’n-roll gesproken, Anouk is natuurlijk
ook een ultiem voorbeeld, hoe je in een simpele outfit
en in je oudste T-shirt van Alexander Wang opvalt in
een zee van enge songfestivaloutfits.

AU NATUREL

Simpel doch cool, het is natuurlijk al jaren het uniform van modellen: skinny jeans, een T-shirt, een
goed jasje en daarbij dan de schoenen en tas van de
designer du jour. Verder geen froufrou, niks wat afleidt
van hun fabulousness. Nu is het voor modellen makkelijk om zonder opsmuk door het leven te gaan, zij
hebben al die fantastische bone structure, maar je ziet
het ook vaak bij de oudere garde van de modetijdschriftenwereld. Stiliste Tonne Goodman draagt al
tientallen jaren niks anders dan witte jeans, een
simpel shirt en platte schoenen. Grace Coddington
draagt haar knalrode haar, en verder niks bijzonders.
En dan is er de heerlijk uitgesproken Carlyne Cerf
de Dudzeele, stiliste en stijlicoon, die een voorliefde
heeft voor Adidas-trainingspakken, jeans, Uggs en
sneakers (wel gepaard met stapels gouden armbanden en kettingen), en die in de HBO-documentaire
In Vogue: The Editor’s Eye enthousiast uitlegde: ‘Attitude!

MILK MADE

plaats van in vol gala met nepwimpers en al?
Hoe dan ook, ergens is dat ‘dressing-up’ een heel verkeerde hoek omgeslagen. Natuurlijk is het minimalisme in de mode al een paar seizoenen aan de gang,
maar dat bedoel ik niet helemaal (bovendien zie je
voor een sobere Céline of Raf Simons voor Dior genoeg overdaad op de catwalks om dat te compenseren). Sober bedoel ik ook niet, want daarvoor hou ik
te veel van accessoires. Het draait meer om… simpel.
Niet opgetut. Niet opgedirkt. Geen bossen extensions
(zelfs Jennifer Lopez verscheen pas met eigen fluthaar
op tv), geen plateauzolen als bakstenen zo hoog.
Dressing-down is het nieuwe dressing-up, eigenlijk.
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Everryzink iz about attitude! I adooore street! I love street!
Divine! Divine! Easiness, real!’ Ze was verantwoordelijk
voor de eerste cover van de Amerikaanse Vogue in
november 1988, waar ze een model liet fotograferen
in jeans (shocking!), en voor de beroemde foto van
Peter Lindbergh waarop alle supermodellen poseerden in een simpel wit overhemd. ‘Style don’t have
season! Nothing is démodé when it’s great pieces!’ Qua
make-up doet ‘Cerf ’ ook niet moeilijk: een zwart oogpotlood, flink wat blush en Avène Cold Cream (een
dikke lipzalf) bij wijze van lipstick. Simpel!
Robbie Myers, hoofdredactrice van de Amerikaanse
ELLE (op Into The Gloss): ‘Als je kijkt naar de wat
oudere leden van de modeklasse, die dragen geen
tonnen make-up.’ Ze heeft ook een verklaring voor de
dichtgekitte gezichten: ‘Als je jong begint met makeup, dan trouw je ermee. Je raakt eraan gewend dat je
gezicht er op een bepaalde manier uitziet, en je voelt
je naakt zonder.’

PYJAMA

Op dit moment draait The Bling Ring in de bioscoop,
naar het waargebeurde verhaal van een stel verwende
tieners die inbraken bij door hen verafgode celebrity’s
als Paris Hilton en Lindsay Lohan. De styling is subliem, uiteraard in een film over een onderwerp als
dit, en het is een film van Sofia Coppola, artdirection
is altijd haar sterke kant. Maar de styling is ook achterhaald, besef je als je al die labels, al die bling, al die
make-up ziet. Je krijgt zin in iets anders, iets fris, iets
lekker makkelijks, een goed gevoel, comfort (let wel,
zonder dat het Hollands-praktisch wordt!). En dat
zag je op de catwalks voor het komende seizoen dan
ook, van witte gympen onder een mooie jurk (J.W.
Anderson) tot sweatpants als broek (3.1. Phillip Lim)
en wanten om in te wonen (Alexander Wang). Marc
Jacobs die in pyjama zijn applaus in ontvangst neemt
gaat misschien wat ver, maar het zet wel de toon voor
waar tegenwoordig behoefte aan is, en kennelijk niet
alleen door mij.
Laatste argument in dit pleidooi voor downdressing: de
headswap-foto’s die laatst op Twitter en Facebook circuleerden, waarin creatieve photoshoppers de gezichten van Kim en Kanye verwisseld hadden. Voor
het eerst zag Kim er cool uit, in een simpele jeans,
T-shirt en lekker jack. Niks meer aan doen. K

