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Wat nou less is more,
voor deze kleurrijke
types geldt: hoe over
de topper, hoe beter.

fotografie Justine Leenarts
tekst Lisa Goudsmit, Malu de Bont
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Suzanne van Schie (27), hair & make-up artist

‘IK HEB GEEN
STIJLICOON, MAAR IK
WORD BLIJ VAN ELK TYPE
DAT SCHREEUWT:
ABBA IN GUCCI’

KLEDING EN ACCESSOIRES ELISABETTA FRANCHI (BROEK), SERGIO ROSSI (SCHOENEN), VINTAGE (BLOES, VESTJE, SJERP, RING, ARMBAND)

Lees verder op pagina 78
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KLEDING EN ACCESSOIRES ZOE KARSSEN (T-SHIRT), TOPSHOP (ROK), H&M TREND (JAS), PUBLIC DESIRE (SCHOENEN), STÜSSY (BARET), STELLA MCCARTNEY (IPHONE-HOESJE), MANGO (TAS), VINTAGE (KETTINKJES)

- Esther
Coppoolse

‘HAAST!’

F *CK IT # 1 0

‘IK BEDENK GRAAG
STIJLPERSONAGES
VOOR MEZELF.
OP DE FOTO VOEL
IK ME CHER UIT
CLUELESS’

Suze Kuit (25), freelance stylist

Lees verder op pagina 78

76

19/10/17 10:11

PE R SONAL STYLE

KLEDING EN ACCESSOIRES VINTAGE DOLCE & GABANNA (TRUI), GUCCI (ZONNEBRIL), ZIPPER (OORBELLEN)

Lois Cohen (26), fotograaf

‘ALS KIND KLEEDDE
IK ME NOG VEEL
EXTRAVAGANTER, ZOALS
IN MIJN HEKSENPERIODE’
Lees verder op pagina 78
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Hair & make-up artist
Vervolg van pagina 75

EEN BLOEMETJESGORDIJN, EEN
BLOEMETJESGORD IJN ‘Als je
mijn vrienden vraagt naar mijn
stijl, dan zeggen ze denk ik: een
soort jarenzeventigachtig iets,
met bloemen, jurken, gordijngevallen. Vooral die jurken
zullen ze noemen, haha. Ik kan
niet eens zeggen welke jurk de
opvallendste is, want opvallend
zijn ze allemaal.’
SPORTBROEK ‘Ik heb één zwart
kledingstuk: mijn sportbroek.
Mijn huispak bestaat uit een
lavendelblauwe wollen trui en
flared joggingbroek. Als ik me
minimalistisch of kleurloos
kleed, voel ik me ook kleurloos.
In vrolijke kleding voel ik me
meer op mijn gemak. Ik merk
dat anderen er ook vrolijk van
worden, dat vind ik leuk.’
ABBA IN GUCCI ‘Ik word heel
blij van elk type dat schreeuwt:
Abba in Gucci. Maar ik heb
niet per se een stijlicoon, ik
raak eerder geïnspireerd door
mooie kleuren en patronen, en
die zie je overal op straat, in de
simpelste dingen.’
DE CIRKEL IS ROND ‘Als klein
kind droeg ik graag de jurken
die mijn moeder maakte.
Ik had echt voorkeuren: had
ik iets aan wat niet goed
voelde, dan voelde ik me
ook niet goed. Daarna, in
mijn puberteit, zat ik in een
ontdekkingsfase waarbij ik
ook nog even punker dacht
te zijn – wat je op die leeftijd
natuurlijk niet bent. Uiteindelijk kwam ik weer bij die
gekleurde jurken terecht.’
HUIS ‘Bij mij thuis is het ook
een grote vrolijke seventiestoestand. Lichtblauwe gordijnen, oudroze muren, gele
accenten, turquoise kasten.
Alleen voor mijn werk kan
ik die mood uitschakelen
en overgaan op een andere
stemming; gelukkig maar, want
dat is als hair & make-up artist
denk ik essentieel.’
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SUZE KUIT
Freelance stylist
Vervolg van pagina 76

GLITTERS ‘Als een ekster hou ik
van alles met glimmers.
Daarnaast ben ik dol op
grafische prints, regenbogen,
dino’s en spaceships; ik ben wel
een beetje een space nerd. Met
mijn styling zorg ik dat het
nooit kinderachtig wordt.’
PERSONAGES ‘Sinds de middelbare school bedenk ik stijlpersonages voor mezelf: ik was een
jaartje punk, daarna had ik een
regenboogfase en vervolgens
werd ik granny chic. Sinds een
jaar of twee zijn al die personages samengesmolten tot één
stijl. Dat biedt rust, maar ik
vind het als stylist nog steeds
leuk om een karakter toe te
wijzen aan een look.’
CLUELESS ‘Op de foto voel ik
me Cher uit Clueless. Mijn
telefoonhoesje in de vorm van
een haai heet Sharkira; als ik
de telefoon opneem met “haai”
maakt me dat zielsgelukkig.’
TWIGGY ‘Mijn stijl is nu poppy:
die popartvibe van Twiggy en
Andy Warhol. Rocksterren uit
de sixties, nineties-popiconen
en de styling van Wes Andersonfilms inspireren me ook.’
NEPBONT ‘Mijn kast ligt vol
korte rokjes, wijde broeken,
shirts met prints, hoodies en
hoedjes. Momenteel ben ik dol
op grote nepbontjassen in
pastelkleuren; misshien niet
heel origineel want heel trendy,
maar ze zijn zo lekker zacht!’
DAG EN NACHT ‘Onopvallend
zal ik me niet snel kleden, maar
als stylist moet ik veel tillen en
sjouwen; dan ik draag ik praktische kleding zoals een grote
trui en All Stars met glitters of
sterren erop. Naar feestjes trek
ik platformlaarzen en een kort
rokje aan; sexy met humor.’

Fotograaf
Vervolg van pagina 77

LIGT ERAAN ‘Ik heb fases; soms
ga ik voor gemak, soms ben ik
bewuster met mijn stijl bezig.
Goede kleding kan me echt
omhoogtrekken. Als ik dus een
boost nodig heb, vind ik die
vaak in mijn kleding. Dat zijn
de periodes dat ik weer meer
met mijn kleding bezig ben.’
HEKSERIJ ‘Als kind kleedde ik
me nog veel extravaganter dan
ik nu doe. Ik zat op een Amsterdamse basisschool, maar had
op een gegeven moment een
tussenjaar in Amstelveen en
daar zag iedereen er zó saai
uit, dat ik zin had om helemaal
los te gaan. Maar dan echt
hysterisch: ik droeg drie lagen
rokken over elkaar en Hello
Kitty-shirts combineerde ik
met punk chokers en een gipsyrok. Ik had een tijd een heksenperiode: ging ik een half jaar
als heks naar school. Ik was
totaal geen popular kid, maar het
werd wel opgepikt door een
paar figuren, waardoor op een
gegeven moment de hele
school een heksenperiode had.’
MOEDERS MOOISTE ‘Als het Halloween is, vraag ik mijn moeder
om outfits te helpen maken.
De afgelopen twee jaar had ik
mijn tofste looks ooit aan: een
sletterige, vrouwelijke Ronald
McDonald en een Adidasheks, waarbij ik een pruik tot
de grond droeg en een hoed
met Adidas-strepen.’
INSPIRATIE ‘Gwen Stefani
maakt fantastische combinaties. Rihanna heeft misschien
wel hulp van stylisten, maar
ziet er altijd fantastisch uit.
Missy Elliot is gewoon geniaal
en Nina Hagen eigenlijk ook.’
IK LEG HET EVEN HIER NEER
‘Ik ben best een verzamelaar,
doe moeilijk dingen weg en
kom ’s ochtends ook niet snel
tot een besluit over wat ik die
dag wil dragen. Kortom, als je
me vraagt waar ik mijn kleren
bewaar, dan is dat eigenlijk
gewoon: op de grond.’

DYLAN
WESTERWEEL

Modestudent aan Artez in Arnhem
Vervolg van pagina 79

MORE IS MORE ‘In less is more
geloof ik niet. Ik draag van alles
bij elkaar. Meestal is de basis
een zwarte leren broek, laarzen
met of zonder hak, een piratendoekje om mijn hoofd en heel
veel gouden sieraden. Ook naar
de supermarkt draag ik zulke
outfits, dan voel ik me beter.’
REACTIES ‘Als tiener had ik een
chique fase met overhemdjes
en giletjes, daarna droeg ik veel
zwart. Ik durfde toen veel
minder, nu ga ik los. Reacties
op mijn over-de-toplook krijg ik
veel; de negatieve raken me
niet, de positieve onthoud ik.
Laatst kwam bijvoorbeeld een
lieve oude dame naar me toe
op de markt om te zeggen dat
ik er zo leuk uitzie.’
FAVORIET ‘Mijn groene vintage
velvet pak met daarbij een roze
sjaaltje is mijn lievelingsoutfit.
Mijn look is papi chic: ordinair,
maar met humor. Ik speel met
items die mensen niet als hip of
cool zien. Zo’n piratensjaaltje is
heel straats, heel erg Rihanna:
dat vind ik grappig, want ik
ben zelf helemaal niet urban.’
DECORATIES ‘Ik ontwerp
mannenmode: opvallende
stukken waar ik dan wel een
stoere man in visualiseer, zoals
een klassiek herensilhouet met
ruches en borduursels.’
ROMMELMARKT ‘Mijn kleding
koop ik op rommelmarkten en
in kringloopwinkels. Ik kan
uren in zo’n berg kleding
zoeken en er uitkomen met een
outfit voor tien euro.’
STIJLVOORBEELDEN ‘Mijn
vrienden – allemaal vrije
zielen – zijn mijn stijlvoorbeelden, maar ook Jimi Hendrix
met zijn afro en sjaaltje.’

TEKST LISA GOUDSMIT, MALU DE BONT _ FOTOGRAFIE JUSTINE LEENARTS _ STYLING DIDO MANI _ HAAR FLOOR KLEYNE VOOR BALMAIN PARIS HAIR COUTURE @ ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT _ MAKE-UP MARIJE KOELEWIJN VOOR ELLIS FAAS COSMETICS EN REDKEN @
ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT _ ASSISTENTEN HAAR EN MAKE-UP DESIREE SCHOUTEN EN FLOOR BERGSHOEFF @ ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT _ MET DANK AAN STUDIO ERNSTIGE ZAKEN

LOIS COHEN

SUZANNE VAN
SCHIE
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KLEDING EN ACCESSOIRES DISNEY (T-SHIRT), GUCCI (HEUPTASJE), AFRA AMBA (OORBELLEN LINKEROOR), VINTAGE DOLCE & GABANNA (CHOKER), EENVOUD (ZILVEREN RING), VINTAGE (ROK, BROEK, SJAALTJE, LAARZEN), ERFSTUKKEN (MUNTOORBEL, KETTING, RING, ARMBAND)
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‘LAATST OP DE MARKT ZEI
EEN LIEVE OUDE DAME NOG
DAT IK ER ZO LEUK UITZIE’

Dylan Westerweel (24), modestudent aan Artez in Arnhem

Lees hiernaast verder
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