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FotograFIe: Jurgen rogiers   I   StylIng & productIe: Linda Van Waesberge   I   Make-up: Louise durand   
I   Modellen: Tine embrechTs & Tine Van den brande

karen (23)
Jurk, Rue Blanche, € 195
Panty’s met tattoo, Burlington
Sandalen, Ciao Ragazzi, € 125

ellen (21)
Jurk ‘Secret’, 
Just in Case, € 280
Panty’s, Falke
Schoenen, Biography

VeronIQue (47)
Jurk, Le Fabuleux 
Marcel de Bruxelles, € 110
Jasje, Just in Case, € 340
Pumps, Trend One, € 29,99
Ring, River Island, € 13,50

katrIen (47)
Jurk ‘Simone’, 

Just in Case, 
€ 245

Laarzen, 
Biography

BaBette (16)
Jurk, Just in 

Case, € 350
Cardigan, 
Nougat, € 

95Schoenen, 
Biography

Panty’s, Veritas

In de HooFdrol
MOEDERS, 
DOCHTERS & 
BELGISCHE MODE
 
De nieuwe Belgische film Marieke, Marieke vertelt het verhaal 
van een moeder-dochterrelatie, en doet dat in een heel aparte sfeer.
Die sfeer heeft veel te maken met de kleren die de dames dragen. 
Die zijn vooral van het Belgische merk Just in Case. Wij speelden 
de film na en staken vier moeders en hun dochters 
in outfits die de stijl van de film perfect vatten.

JUST IN CASE-
ONTWERPSTER 
KATRIEN 
STRIJBOL EN 
HAAR DOCHTER
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regisseur sophie schoukens was al langer een 
grote fan van Just in case. Ze kende de winkel in de 
brusselse dansaertbuurt en daar stelde ze ook die ene 
vraag: wilde Just in case meewerken aan haar nieuwe 
belgische film? steven Van roy, de man achter het 
belgische modelabel, moest geen twee keer nadenken. 
hij stapte mee in het verhaal van Marieke, Marieke.
heel even de synopsis van de film: marieke (een rol 
van hande Koja) is twintig jaar. Ze woont nog thuis, 
samen met haar moeder Jeanne (barbara sarafian), 
een vrouw die nooit meer de liefde gevonden heeft 
sinds de dood van haar man. overdag werkt marieke 
in een brusselse chocoladefabriek, ’s avonds trekt ze 
eropuit en ontmoet ze oudere mannen. marieke vrijt 
met hen en fotografeert de hoekjes en kantjes van hun 
lichaam. Wanneer ze Jacoby (Jan decleir) ontmoet, 
lijkt een broos evenwicht verstoord. hij is een vriend 
van haar vader, op zoek naar een manuscript van hem. 
mariekes moeder wil koste wat het kost vermijden dat 
Jacoby haar dochter ontmoet. maar lukt dat? en zal 
hij het geheim onthullen dat zij al die jaren verborgen 
heeft weten te houden?
de film beklijft en kruipt zelfs onder je huid. mooie 
scenografie, broze kleuren, schitterende locaties, 
serene fotografie, een sfeer die soms melancholisch 
maar vooral zeer sensueel en hoogst vrouwelijk aan-
voelt. herkenbare situaties ook, van onbegrijpende 
moeders en opstandige dochters, van dochters op 
zoek naar die eeuwige vaderfiguur, en van meisjes die 
het nest uit willen vliegen maar niet weten waar naar-
toe. bedenk bij dat alles ‘marieke, marieke’, het lied 
van Jacques brel, ‘zonder liefde, warme liefde — tout 
est fini’.

de ScHuld Van BoB dylan
Vicky Vinck en Katrien strijbol (zie foto p.9) hebben 
ook wat met muziek, maar niet noodzakelijk met 
brel. sinds ze samen aan de modecollectie Just in 
case werken, laten ze zich voeden door nummers van 
elvis costello, Leonard cohen, bob dylan en nick 
cave. de liedjesteksten glippen zelfs elke collectie 
binnen. Zinnen als ‘Let love in’, ‘it’s been a good year 
for the roses’ of ‘some velvet morning’ hebben intus-
sen hun weg gevonden naar een etiket in de rug van 
het kledingstuk. 
Telkens vormt zo’n lied de basis van een mooi verhaal. 
Zoals ‘desperate kingdom of love’ van PJ harvey voor 
de zomercollectie 2011. Vicky en Katrien draaiden het 
nummer grijs tijdens de voorbereidingen voor de col-
lectie. ‘Zonder muziek zou het waarschijnlijk niet luk-
ken’, zegt Katrien. ‘het is allemaal de schuld van bob 
dylan’, lacht Vicky. ‘noem ons nostalgisch, maar we 
vinden het wel fijn om zo’n aangrijpende zin in een 
etiket te zetten. dit is echt iets van ons.’
Vicky en Katrien delen dat wijgevoel nu al elf jaar. in 
2000 werd Vicky door steven Van roy aangezocht 
om een nieuwe damescollectie beginnen. Ze vroeg 
meteen of Katrien mee op de trein wilde springen. ‘ik 
behaalde mijn modediploma het jaar nadat dries Van 
noten en ann demeulemeester waren afgestudeerd’, 
zegt Vicky. ‘Katrien kende ik van op de bus. ik zie ons 
nog zitten, met onze kaften, zo jong.’ Waarop Katrien, 
die grafiek studeerde aan sint-Lucas: ‘ik vond Vicky 
mysterieus. intussen hebben we ontdekt dat onze 
beide grootvaders kunstenaars waren die elkaar 
gekend hebben op het hoger instituut in antwerpen. 
mooi toch, dat ook zij een bijzondere band hadden.’

SaMen In een cocon
Van bij het begin wisten beide ontwerpers waar het 
met Just in case naartoe moest. Ze kregen zo goed als 
complete carte blanche van steven Van roy en zetten 
die eerste jaren een vrouwelijke collectie neer, waarin 
Vicky voor de strakke lijnen zorgde en Katrien voor de 
frivole details. ‘We hebben nooit woorden gehad over 
de collectie, maar ik denk wel dat we allebei gegroeid 
zijn sinds die eerste keer. Vandaag zeggen mensen ons 
dat Just in case erg herkenbaar is. de collectie is heel 
naturel ontstaan, maar zeker de voorbije jaren was er 
wat meer stress mee gemoeid. We hebben het op een 
gegeven moment iets meer moeten loslaten, het was 
te veel ons kind geworden. groeien is lastig, zeker als 
je met buitenlandse agenten te maken krijgt en de 
productie niet altijd even vlot loopt.’
Vroeger gingen Vicky en Katrien elk seizoen een 
weekje op afzondering naar het buitenland. Ze teken-
den er de collectie. een ellenlange brainstorm die ont-
zettend veel nieuwe ideeën opleverde. ‘het was alsof 
we toen samen in een cocon zaten’, zegt Katrien. ‘de 
ene zei dit, de andere vulde aan. nu doen we die reis-
jes niet meer, wat best wel jammer is, maar we teke-
nen nog steeds samen. Vicky maakt kleine schetsjes, 
ik hou me met de prints bezig. Vroeger waren we iets 
koppiger, nu vragen we al eens aan de verkopers wat 
goed verkoopt. dat kun je sowieso niet voorspellen, 
maar de rokken met mooie prints vliegen altijd de 
deur uit.’

Bekende FanS
midden februari opent Just in case een tweede win-
kel aan de antwerpse bourla. een eigen winkel is 
een grote stap voorwaarts, dat weten ze intussen al. 
‘We hebben ongelooflijk veel grote fans’, zeggen ze. 
Vrouwen die elk seizoen naar brussel komen en daar 
meteen hele outfits kopen. best wel bekende gezich-
ten ook, zoals Veerle dobbelaere en marijke Pinoy, en 
de meisjes van Zita swoon, die geregeld door Just in 
case gekleed worden. ‘We doen zelf nooit extra moeite 
om bekende mensen te kleden’, zegt Vicky. ‘het moet 
een eerlijk verhaal blijven. en het is toch veel leuker 
als een bekende persoon zelf je winkel binnenwan-
delt?’
Just in case is een op-en-top belgische collectie. niet 
alleen omdat het ontwerpen hier gebeurt — de stalen 
worden in aalst gemaakt, de uiteindelijke productie 
zit in roemenië, hong Kong en india — maar ook 
omdat de stijl erg belgisch aanvoelt. de sfeer is vrou-
welijk, maar nooit te romantisch of te frivool — het 
silhouet wordt dikwijls dan ook afgewerkt met ste-
vige laarzen, getuige daarvan de catalogi die werden 
gemaakt door huisfotograaf ronald stoops. het merk 
moet het hebben van mooie plisséjurken en wijde 
rokken, soms beschilderd met de prints die Katrien 
maakt. 
ook in de film draagt zowel marieke als Jeanne gere-
geld de rokken van Just in case, in combinatie met 
een trenchcoat of een cardigan. ‘niks uit de nieuwe 
collectie natuurlijk’, verduidelijkt Katrien. ‘Ze hebben 
moeten kiezen uit wat we in voorraad hadden. en al 
hebben we de styling niet zelf gedaan, we vinden de 
keuze best geslaagd. behalve misschien dat een meisje 
van twintig allicht niet zo veel kleren heeft als marieke 
(lacht).’                                        door veerle Windels
 
‘Marieke, Marieke’ komt op 26 januari in de zalen
www.mariekemarieke.be, www.justincase.be

HeIdI (49)
Jurk, Just in Case

Panty’s, Wolford
Schoenen, Biography

lISelotte (26)
Jurk, Eva Bos 
bij Zuid, € 199
Rok ‘Ramon’, 

Just in Case, € 188
Ballerina’s, 

Nathalie Verlinden, 
€ 272

MadeleIne (12)
Hemd met strik, 

Adidas

SopHIe
Satijnen jurk, 

Just in Case, € 200
Cardigan, 

Just in Case, € 170
Halsketting, 

United Colors of Benetton, 
€ 13,95

 DE OnTwERpSTERS
‘We vinden de keuze best
 geslaagd’

SOPHIE SCHOUKENS, REgISSEUR vAN 
‘mARIEKE, mARIEKE’,  EN HAAR DOCHTER
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