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That
Show

Haal je Twiggy-ouTfiT boven, wanT de 

najaarsmode ademT de jaren zesTig. 

inscHakelen: geomeTriscHe jurken, 

poparTpaTronen en Héél véél mini. 

nog bedankT, meneer warHol.

Anouk: zwarte wollen jas - € 120 - naf naf. 
zwart-wit gestreepte rolkraagtrui - € 137,80 - 

liu jo. okergele minirok met witte zijpanden - 
€ 49,95 - zara. zwarte panty - € 6,95 - veritas. 
rode laktas - € 59,95 - mango.
Catheline: rode rolkraagtrui - € 14,95 - vero 
moda bij paleis. rode cape met driekwarts-
mouwen - € 49 - c&a. beige ‘mondriaangeïn-

spireerde’ jersey jurk - € 99 - 1.2.3. beige 
wollen pet - € 29,90 - accessorize. 

zwarte panty - € 17,95 - cette.

Oh, Jackie O!

mode
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Catheline: witte wollen kabeltrui met pom-
ponnetjes - € 74,95 - benetton. zwarte jersey 
broek - € 19 - c&a. zwarte lakschoenen met 
wit strikje - € 22,99 - new look. paraplu met 
engelse vlag - € 89 - moschino bij riga.
Anouk: zwarte rolkraagtrui - € 14,95 - 

mango. witte kokerrok met zwarte zij-
panden - € 29,95 - zara. zwart-witte 

pumps - € 99,99 - replay. panty 
- € 17,95 - cette.

Get the 
London look

Van Jane Birkin tot Jackie Kennedy
mode

Rue m’as-tu-vu?

Rebel with a fashion cause

Zeg maar Twiggy

Zacht & zoet

Beige rolkraagtrui met pantermotief - € 34,95 - Mango. Lichtbruine wol-
len cape - € 229 - s.Oliver. Donkerblauwe jeans - € 36,90 - Benetton. Zwart 
laktasje met roze bies en zwarte lakloafers met nepgouden gesp - € 15,99 
en € 19,99 - beide bij New Look. Rode sokken - € 7,95 - Falke.

Zwart-wit geruit bloesje - € 99,95 - Amy Winehouse for Fred Perry. 
Bruine nepleren blouson en skinny jeans - € 44,95 en € 29,95 - beide 
bij New Look. Zwarte All Stars - € 99,95 - Converse.

Oranje rolkraagtruitje - € 14,95 - Vero Moda bij Paleis. Zwarte 
miniovergooier - € 69,95 - EDC by Esprit. Witte jas met rits - € 99,95 - 
Zara. Zwart-witte panty - € 17,95 - Falke. Tasje - € 15,99 - New Look.

Zwarte diadeem - € 4,95 - Veritas. Okergeel bloesje met ronde kraag 
en zwart strikje - € 19,99 - New Look. Lichtblauwe trui - € 37,50 - 
River Island. Zwarte bandplooibroek - € 49,90 - Naf Naf.
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Catheline: gele wollen baret - € 12,95 - veritas. 
donkerblauwe trui met roze boord - € 45 - cos. 
geruite wollen minirok - € 179,95 - richard nicoll by 
fred perry. paarse panty - € 17,95 - cette. zwarte all 
stars - € 84,95 - converse.
Anouk: T-shirt met print - € 24,95 - vero moda. 

rood jasje met driekwartsmouwen - € 47 - river 
island. skinny jeans - € 69,95 - edc bij es-

prit. zwart-witte pumps - € 86,95 - sacha. 
Handtasje - € 24,99 - new look.

The Beatles? 
Of toch 

Janis Joplin?

mode

op jouw filmmenu staan 

vestimentaire hoogstand-

jes die blijven inspireren: 

Barbarella van regisseur 

roger vadim, A Space 

Odyssey van stanley ku-

brick, michelangelo anto-

nioni’s schandaalfilm 

Blow Up (waarin het duit-

se model veruschka zich-

zelf speelt) of een glamou-

reuze james bond.

jeans werd het liefst zo strak mogelijk 

gedragen. omdat er toen nog geen spra-

ke was van een skinny, gingen mensen 
met hun smalle broek in bad zitten 
en lieten die dan aan hun lichaam 
opdrogen. resultaat: de broek sloot 

aan als een tweede huid.

productie: Hilde destoop / styling: 
Harald ligtvoet / foto’s: joost 
govers / make-up: paul voor 
m.a.c. cosmetics / met dank aan 
gpsc bvba & willy steyaert voor de 
mini cooper.

Twiggy was hét 

stijlicoon van de 

jaren 60. met 

haar jongensachtige haar, gro-

te poppenogen en size mini 

bereikte ze al op haar zeven-

tiende de sterrenstatus van 

een popidool.

Zo kopieer jij dat onschuldi-

ge gezichtje in 5 stappen:

 Stap 1  Hydrateer je huid 

met een dagcrème. Verstop 
oneffenheden met een  

camouflagestick en breng een 

licht glanzend poeder aan.

 Stap 2  creëer een open 
blik met wit potlood in de 

ooghoeken.

 Stap 3  Definieer je wim-
pers met een wimperkruller, 

en breng boven- en onderaan 

royaal zwarte mascara aan. 

 Stap 4  breng wat donkere 

blush aan op je jukbeende-
ren en werk af met een snufje 

lichtroze blush op de appeltjes 

van je wangen, net onder je 

ogen.

 Stap 5  de nadruk van 
deze look ligt op de ogen, 

dus werk af met een zachte, 

naturelle lipgloss. mini-jurk en 

laarsjes aantrekken, en the 

young Twiggy zal herleven!

petten gaven kortgewiekte kopjes een 

brutale, jongensachtige uitstraling. de 

flaphoed, daarentegen, maakte van de 

zwarte mini-jurk een perfecte 

cocktailjurk.

Spice up die sixties vibes 

met een paar iconische 

muziekpareltjes: Poupée 

de cire, poupée de son van 

france gall, These Boots 

Are Made for Walking van 

nancy sinatra, Je t’aime... 

moi non plus van serge 

gainsbourg en jane bir-

kin, en natuurlijk álle 

nummers van The 

beatles.

de belangrijkste vernieuwing was de 

panty, die - in alle mogelijke kleuren en 

patronen - de ideale aanvulling was van 

de minirok.

ontwerpers lanceerden in de sixties outfits waarin dames op kind-

vrouwtjes leken. een lolita-look die extra in de verf werd gezet met 

kinderachtige, theatrale make-up en hoge kapsels die werden 

getoupeerd en gefixeerd met haarlak. daardoor leek het hoofd veel 

te groot in verhouding met het smalle lichaam, en dat paste perfect 

in het kinderlijke modeplaatje.

de mods vormden een belangrijke sub-

cultuur aan het begin van de jaren zes-

tig (mod is de afkorting van modernist). 

deze jongeren uit de arbeidersklasse 

reden rond op vespa’s en lambretta’s, 

luisterden naar rhythm-and-blues, ska 

en moderne jazz, en hulden zich in dure 

merkkleding zoals Lonsdale, Ben 
Sherman en Fred Perry (en die sche-

ren nog steeds hoge toppen in mode-

land). Trouwens: de opbrengst van de 

najaarscollectie die amy winehouse 

ontwierp voor fred perry gaat naar de 

amy winehouse foundation, die jonge-

ren met alcoholproblemen helpt.

De MODS achTeRna
De LOLiTa-LOOk

TwiGGy: 
cOPy
The LOOk

De PeT VS. De FLaPhOeD

BOnD & 
BaRBaReLLa

The BeaTLeS 
Mania

Da’S PaS een 
STRakke JeanS!

nieuw! De PanTy

Smoor op de sixties
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