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‘EGO IS  
 ONBELANGRIJK’

MODELABEL AVELON  
WAS EVEN FAILLIET MAAR  
IS NU BACK IN BUSINESS  
MET ERIK FRENKEN,  
EX!HOOFDONTWERPER VAN 
BLUE BLOOD EN VIKTOR & 
ROLF, AAN KOP. WIE IS HIJ 
PRECIES, WAAROM HEEFT HIJ 
AVELON GEKOCHT, EN WAT 
ZIJN DE PLANNEN?
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Met cocktails in de hand lopen we door 
de halfduistere gangen van het 
Amsterdamse World Fashion Centre. Of 
liever, deze vrijdagavond, World Party 
Centre: de ontwerpers van de 13e 
verdieping, onder wie Mattijs van 
Bergen, Mada van Gaans en Bas Kosters, 
houden een sample sale en om het 
shoppen nog leuker (en makkelijker) te 
maken vloeit de alcohol rijkelijk. 
Dwalend door het doolhof van gangen 
lopen we zo maar tegen het lijf van ons 
interviewonderwerp van aanstaande 
maandag: Erik Frenken. Ontwerper en 
kersverse eigenaar van het label Avelon, 
die hier op de 13e verdieping een tijdelijk 
onderkomen heeft. In de naam van 
research mogen we alvast even om de 
hoek van zijn studio kijken.
Maandag zitten we er weer, dan met 
koppen instant cappuccino, waar de 
ontwerper zich voor verontschuldigt; 
over een paar weken, in de nieuwe 
designstudio en showroom van Avelon 
aan de Raamstraat, zal alles anders zijn. 
Hij laat een moodboard zien: minimalisti-
sche ruimtes, strakke vitrinekasten, een 
Thonet-stoel, of wordt het toch Mies van 
der Rohe? Tot het zo ver is werken ze 
hier met z’n vieren provisorisch tussen de 
rekken met samples en ontwerpen in 
uitvoering. Avelon is back in business 
nadat het, samen met jeansmerk Blue 

ELLE

Blood, afgelopen herfst failliet werd 
verklaard. Erik Frenken (34) had er als 
nieuwe hoofdontwerper van Blue Blood 
en de chiquere lijn Avelon net twee 
collecties op zitten toen de stekker eruit 
werd getrokken. Blue Blood maakte al 
eerder een doorstart, en nu is ook 
Avelon aan de beurt; en dit keer is Erik 
dus niet alleen hoofdontwerper, maar 
ook eigenaar, samen met investeerder 
Ton van Dam. Wie nu meteen enthousiast 
aan het shoppen wil slaan: de eerste 
collectie zal voorjaar/zomer 2011 zijn en 
op zijn vroegst eind dit jaar in de winkels 
hangen. ‘We slaan een seizoen over, om 
goed beslagen ten ijs te kunnen komen,’ 
aldus Erik. 
Wat betekent dat we ons nu kunnen 
concentreren op de volgende vragen: 
wie is Erik Frenken, waarom heeft hij 
Avelon gekocht, en wat zijn de plannen?

CUM LAUDE
Voor degenen die nog niet van Erik 
Frenken gehoord hebben en hem een 
beetje willen plaatsen: voor hij twee jaar 
geleden bij Blue Blood en Avelon aan de 
slag ging, was hij vier jaar hoofdontwer-
per van de vrouwencollectie bij Viktor & 
Rolf. Daarvoor was hij cum laude 
afgestudeerd aan de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunsten in 
Den Haag, met een collectie die later 
voor een deel werd aangekocht door 
het Haags Gemeentemuseum, en had hij, 
wederom cum laude, een masters 
degree gehaald aan het Londense 
Central Saint Martins College of Art and 
Design, waar onder anderen ook John 
Galliano en Stella McCartney hebben 
gestudeerd. 
Die baan bij Viktor & Rolf, die had hij 
trouwens indirect aan ELLE te danken. 
ELLE verkoos hem in 2004 tijdens de 
eerste ELLE Style Awards tot Best Young 
Designer. Erik was vers afgestudeerd en 
had net vier maanden bij Alberta Ferretti 
in Italië gewerkt ‘maar daar had ik het 
helemaal niet naar mijn zin, ik zat daar in 
een klein kantoortje de hele dag in mijn 
eentje tekeningen te maken.’ 
Ontwerpster Martine Sitbon wilde hem 

Het gaat niet om grote gebaren, 
het is niet conceptueel, het zit ‘m meer 
in subtiele touches
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graag, maar zij ging, net toen hij zijn 
baan in Italië had opgezegd, failliet. ‘En 
toen werd ik opeens tijdens de ELLE Style 
Awards op het podium geroepen. Hoe is 
het in Italië, riep Tatum Dagelet, die de 
prijs overhandigde. Nou, ik zit thuis 
werkeloos op de bank te wachten tot er 
iemand belt, hahaha. Viktor en Rolf 
waren er toevallig ook die avond, en de 
volgende ochtend kreeg ik een 
telefoontje of ik bij hen wilde komen 
solliciteren. En het was er zo leuk dat ik 
het vier jaar heb volgehouden.’

HANDSCHRIFT
Erik heeft last van een aanstekelijk 
enthousiasme. Regelmatig springt hij op 
van zijn stoel om iets uit het rek te 
trekken, een speciale naad te laten zien, 
een tekening te pakken. Het is een 
buitengewone kans voor hem om 
Avelon verder uit te kunnen bouwen, 
nadat hij in twee seizoenen al een 
heldere en moderne vrouwen- en 
mannenlijn voor het label had neerge-
zet. ‘In die anderhalf jaar had ik toch een 
visie en een look gevormd en gekneed 

en daar zijn een paar dingen uitge-
komen waar we nu de collectie op 
baseren. Ons handschrift, zeg maar. 
Zoals de combinatie van zwart met 
navy; soms zie je dat terug in een 
kledingstuk met grote kleurvlakken, soms 
is het heel refined, in één knoopje, 
waarvan de bovenkant zwart en de 
onderkant blauw is. Of het mixen van 
solid, niet-transparante stoffen, met 
sheer, transparante stoffen, om het op 
een abstracte manier toch sexy te 
maken. Het gaat niet om statement-
achtige ontwerpen of grote gebaren, 
het is niet conceptueel, het zit ’m meer in 
subtiele touches waardoor er een 
handschrift ontstaat, waardoor mensen 
het gaan herkennen.’
Hij springt weer op om een jurk uit het rek 
te halen. ‘Kijk, dit is bijvoorbeeld een jurk 

van poor jersey, echt een T-shirtkwaliteit, 
gewassen zodat het een used effect 
krijgt. Maar de achterkant is gemaakt 
van een luxe stonewashed silk.’ Hij haalt 
een tweed rok met ritsdetail uit het rek: 
‘En hier zie je een voorbeeld van het 
combineren van zwart tweed met een 
navy rits. Die blauwe rits hebben we 
speciaal laten ontwikkelen, het nieuwe 
seizoen krijgt-ie koperen pullertjes, heel 
chic.’ Hij laat koperen knoopjes zien met 
de A van Avelon erin gestanst ‘in een 
ouderwets American Typewriter-font’, 
jeansknoopjes, drukknoopjes. ‘Dit zijn de 
kleine dingetjes die we aan het dooront-
wikkelen zijn om Avelon meer identiteit 
te geven.’

LANGE AANLOOP
De energie spat eraf; Erik is gedreven en 
ambitieus. Dat is wel eens anders 
geweest; hij had op z’n zachtst gezegd 
wat opstartproblemen, vroeger. Hij zat 
op vier basisscholen en drie middelbare 
scholen, deed drie jaar over 3 havo en 
dacht toen: misschien moet ik het ergens 
anders zoeken. Het werd een kappers-
opleiding, omdat hij het bij de exclusieve 
kappers waar zijn ouders hem mee 
naartoe namen altijd erg leuk vond: 
‘Iedereen was in het zwart gekleed, een 
modern interieur, dat sprak me wel aan. 
Maar tijdens de opleiding wist ik al: oké, 
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het is zo veel meer dan een kleine 
collectie bij elkaar sprokkelen en die zelf 
in elkaar stikken. Ik heb dus bewust 
gekozen voor een lange aanloop. Het 
vak leren: hoe je kleding ontwikkelt, hoe 
je het maakt, hoe je communiceert met 
de fabrikanten, hoe je een collectieplan 
maakt, hoe je na een week cijfertjes in de 
computer invoeren, floep, je creatieve 
proces weer op gang krijgt. Na het 
faillissement ben ik als een gek gaan 
solliciteren, ik ben bij Lanvin, Givenchy en 
Jil Sander op gesprek geweest, en bij alle 
drie kreeg ik te horen: best presentation 
ever. En toen kwam het aanbod van Ton 
van Dam om Avelon met z’n tweeën te 
gaan doen. Dat was toch eigenlijk wat ik 
wilde. We hebben het er toen nog even 
over gehad of het nu Erik Frenken moest 
gaan heten of Avelon moest blijven. Tja, 
het gaat dan vooral om het ego, en 
voor mij is ego niet zo belangrijk, ik hou 
van kleding maken, die paar minuten 
fame die je dan hebt op zo’n catwalk 
doen me niet zo veel. En uiteindelijk is dit 
voor mij mijn eigen label, of het nou Erik 
Frenken heet of Avelon.’ 
Een stapje terug op de modepiramide, 
het was een weloverwogen keuze. Erik: 
‘Ik heb bij Viktor & Rolf en Alberta Ferretti 
meegemaakt hoe het er in het hoge 

segment aan toegaat. Als ik dan zag wie 
er in Colette in Parijs of Dover Street 
Market in Londen Balenciaga of Marios 
Schwab kocht, dat was een vrouw van 
ver boven de middelbare leeftijd die 
zich in een piepklein body hugging 
elastieken jurkje wurmde. Dat was de 
klant voor wie ik werkte. Want wie van 
25 tot 40 jaar heeft het geld om een 
simpel jurkje van 3500 euro te kopen? Ik 
begon te denken: wil ik nou trenchcoats 
maken die 1500 euro kosten, of die voor 
400 à 500 euro in de winkel hangen? Het 
is natuurlijk geweldig als je een hele 
trenchcoat maakt van in elkaar gehaak-
te veiligheidsspelden, dat kost vijf 
stagiaires, zes weken lang, en je hebt 
een amazing look waar ieders mond 
van openvalt. Maar wat misschien wel 
veel moeilijker is: om een T-shirt en een 
skinny jeans precies zo te krijgen zoals jij 
ze wilt zien. Er zijn zo veel T-shirts en 
merken die dat proberen te doen. Maar 
dat vind ik nu leuk, om bijvoorbeeld een 

dubbelgeslagen T-shirt te maken, dat na 
het wassen gaat draaien en draaien en 
een bepaalde feel krijgt.’ 
Grote, dure modehuizen als Chanel, 
maar ook Viktor & Rolf, dat ziet hij niet zo 
snel meer gebeuren. ‘Ik geloof dat de 
modewereld aan het begin van een 
reorganisatieproces staat, we moeten 
toe naar een nieuwe en moderne 
manier om kleding te laten zien en te 
ontwikkelen. Je ziet het bij de tweede 
generatie Belgen, zoals Véronique 
Branquinho en Jurgi Persoons – allemaal 
failliet gegaan. Waarom? Omdat een 
pantalon 700 euro kost, en dat gaat niet 
meer. Ook Givenchy en Balenciaga 
komen met goedkopere lijnen. Ik geloof 
in wat meer terughoudendheid, niet 
alleen voor de hele bedrijfstak, maar 
ook wat je eigen collectie betreft: je 
hoeft het niet van de daken te schreeu-
wen, het gaat er niet om wat een ander 
vindt, het gaat er om wat jij vindt. 
Daarom zullen we ook geen catwalk-
show houden.’
Op zijn onderarm staan twee rondjes 
getatoeëerd met daarin de initialen van 
zijn vrouw, in hetzelfde American 
Typewriter-font als de Avelon-knoopjes. 
Hij wrijft over zijn arm: ‘Wie weet komt 
daar nog wel eentje bij, met een A, maar 
daar is het nu nog een beetje te vroeg 
voor. Eerst even afwachten hoe het 
gaat! Maar ik geloof erin.’

‘Ik geloof in wat meer terughoudendheid.
Voor de hele bedrijfstak, maar 
ook wat je eigen collectie betreft’
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dit gaat ’m niet echt worden, maar ik ga 
nu wel doorzetten. Het was een volledige 
mbo-opleiding en in mijn achterhoofd 
dacht ik: op die manier kan ik misschien 
toch nog eens naar het hbo gaan.’
Hij werkte tweeënhalf jaar als kapper in 
de ouderwetse barbershop van Hotel 
New York. ‘In het begin vond ik het nog 
wel leuk. Maar het waren kortetermijn-
projectjes: dertig minuten per klant, that’s 
it. Wat is de toekomst? De lange termijn? 
De laatste anderhalf jaar ben ik elke dag 
met lood in mijn schoenen naar mijn 
werk gegaan, tot ik dacht: oké, en nu ga 
ik doen wat ik echt wil. Toen heb ik 
toelatingsexamen gedaan voor de 
academie. Ik dacht: als dit het wordt, ga 
ik me voor driehonderd procent geven 
en er alles uithalen wat erin zit, want ik 
weet nu maar al te goed hoe het is om 
werk te doen dat je niet leuk vindt.’
Hij had vier jaar ‘een supertijd’: ‘Je kunt 
alles uitproberen, zes weken aan één 
jurk werken, je krijgt daarna nooit meer 
de tijd om zo te pielen. Tegen het eind 
van het derde jaar begon ik te denken: ik 
moet een internationaal handschrift 
ontwikkelen. Als ik mezelf serieus neem 
en mezelf een kans wil geven in de 
wereld van de mode, dan moet ik aimen 

voor het hoogst haalbare, de beste 
school van de wereld.’ 
Dat werd na zijn eindexamen aan de 
academie het befaamde Central Saint 
Martins College in Londen, voor een 
twee jaar durende mastersopleiding. 
‘Het was precies wat ik zocht: ik wilde 
onder de vleugel van de meester. De 
visie is daar: jij hebt geen smaak. Smaak 
en doorzettingsvermogen worden je op 
een keiharde manier bijgebracht. 
Iedereen was de eerste zes, zeven 
maanden alleen maar in paniek, 
doodsbang om weggestuurd te worden. 
Sommige mensen blokkeren daardoor, 
en die vallen af. Maar voor mij werkte 
het, ik word altijd heel blij van veel 
praten en feedback, ik wil dat gevecht 
wel aangaan.’ 
De meest geuite kritiek op Erik? Hij 
schreeuwt: ‘STOP FUCKING WANKING! Dat 
kreeg ik altijd naar mijn hoofd, dan had 
ik iets gemaakt en zat ik daar met een 
stralend gezicht vreselijk trots op te zijn. 

Dat heb ik moeten afleren: je mag nooit 
zo blij met jezelf zijn, dan is je focus weg. 
Het was soms net de militaire academie, 
maar ik wilde iets doen wat zo intensief 
mogelijk was.’ En dat voor een jongen 
die de havo maar niet af kon krijgen. 
‘Haha, ja, toen was ik meer aan het 
blowen en zo. Maar ik ben wel altijd 
superfanatiek geweest, van jongs af 
aan. Ik heb tien jaar lang geskateboard, 
elke dag, alleen maar op dat ding 
gestaan. Ik had een sponsor, ik probeer-
de een van de beteren van Nederland 
te worden. Als ik ergens voor ga, ga ik er 
voor de volle honderd procent voor. 
Maar, en dit is misschien een mankement 
van me, ik kan me alleen maar helemaal 
geven als het ook echt iets is wat ik leuk 
vind. Ik vind het moeilijk om me op 
dingen te concentreren die me niet zo 
interesseren. Maar als ik het leuk vind, is 
niets te veel. Zoals ontwerpen. Ik ben 
dan als een klein kind dat buiten aan het 
spelen is en met zijn vriendjes een hut 
maakt; ik vind het vervelend als ik moet 
stoppen om te eten.’

KLEIN EGO 
Wilde hij dan niet liever een label met 
zijn eigen naam erop, in plaats van een 
doorstart maken met Avelon? ‘Toen ik 
nog op de academie in Den Haag zat 
was een eigen label natuurlijk de droom. 
Maar in Londen en Parijs kreeg ik steeds 
te horen: ga nou eerst ervaring opdoen. 
Floriane de Saint Pierre [een vooraan-
staand modeheadhunter, red.] adviseer-
de: ga vijf tot tien jaar het vak leren, want 
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