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STIJL

dE RodE LoPER

feestjas
Opdoffen en uitpakken kan geweldig zijn, maar de  

rode loper is ook een pad vol valkuilen. Pascalle Koldenhof, 
stilist van bekende Nederlandse actrices en acteurs, zet de 

do’s & don’ts uiteen. Aflevering 4: de feestjas.

  In de allereerste aflevering van deze rubriek hadden we het er al over: 
het is niet zo feestelijk om de rode loper of een cocktailparty op te 
stiefelen in een daagse overjas – al leven we in een land waar héél 
veel mannen het wagen om een jack te dragen over een pak-met-
jasje. om kou te weren raadden we destijds aan om een kasjmiersjaal 

aan te schaffen die je elegant over de schouders kunt draperen. 
Nu kan het ook voorkomen dat je een evenement hebt dat meer middag 
dan avond is, of meer buiten dan binnen. En misschien is er wel een heel 
andere valide reden waarom je liever niet met blote of halfblote armen uit 
feesten wil gaan. Een uitgelezen moment om je te hullen in een feestelijke 
jas, die – indien met beleid gekozen – geen omhulsel is van je partylook, 
maar een fraai onderdeel ervan. 
Welke jassen mogen mee feesten? Heel simpel: al te dikke donsjacks, kolos-
sale zwarte mantels en zware camelcoats zijn te outdoor voor een fuif. ook 
minder geschikt: jassen die qua kleur, lengte en snit op peignoirs lijken. 
Very partyproof: colbertjes, bolerojasjes, dunne trenchcoats en korte, strakke 
leren jackjes. ●Emm
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PALomA FAitH  
iN BuRBERRy PRoRSum
Soms is een trenchcoat zo mooi 
dat-ie dienst kan doen als jurk, 
mits niet te stug en stijf, maar 
ook niet te dun en flodderig. 

Belangrijk is de afstyling. Met te 
grove schoenen of laarzen kan 

het lomp worden, maar in 
Paloma’s geval zijn de schoenen, 
de hoed en het tasje precies goed. 
Het kan verleidelijk zijn om voor 
een oversized jas te gaan, maar 

wie zo klein is als Paloma 
verdwijnt daarin. Getailleerd 

met ceintuur is, zeker als je goed 
geproportioneerd bent (welke 
maat je ook hebt!), altijd de 

meest elegante optie. 

GWyNEtH PALtRoW  
iN tom FoRd

Waarschijnlijk een van de 
mooiste Oscarjurken ooit, deze 

witte creatie met cape van  
Tom Ford uit 2012. In 2013 
lieten ook Jan Taminiau en 

koningin Máxima zien hoe statig 
een cape kan staan. Zelf (nog) 

geen avondcape in de kast? Een 
lange jas die je alleen over de 

schouders draagt, met lege 
mouwen dus, kan ook een 

elegante binnenkomst opleveren.

CARiCE vAN HoutEN  
iN dioR CoutuRE

Een oversized jas kan prima 
werken als-ie open gedragen 

wordt en, belangrijk, een 
primaire kleur heeft. Het frisse 
blauw contrasteert mooi met 

zwart en brengt vrolijkheid op 
winterse dagen. Met een felle jas 
in blauw, geel of groen liever niet 

gaan colourblocken; hou de 
ondergrond rustig. Ook 

gevaarlijk: een grote jas in een 
pasteltint, want dan ligt het 

kamerjasseneffect op de loer. En 
pas op voor de zwarte grote jas: 
die wordt snel een massief blok.

umA tHuRmAN  
iN AtELiER vERSACE

Op deze foto is het niet goed te 
zien, maar Uma draagt een 

onder de borsten dichtgeknoopte 
zwarte slippenjas met smokingre-

vers over een nachtblauwe 
strapless jurk. Het effect zit hem 
vooral bij de schouders, de fraaie 
halslijn en de taille. Eenzelfde 
effect bereik je ook met een kort, 
strak bolerojasje tot in de taille. 

Heb je gezonde heupen en billen? 
Laat het bolerootje dan  

eindigen halverwege buik en 
billen, dus niet helemaal 

eroverheen. Zo breek je alleen het 
oppervlak, maar bedek je niet al 

je mooie vormen.

EmmA WAtSoN  
iN mCQ

Het levende bewijs dat het loont 
om te investeren in een mooi 

zwartleren jackje. Vooral als het 
strak is staat het prima op een 

frisse cocktailjurk: het jasje geeft 
de jurk net een extra bite, en 
maakt hem ietsje meer casual. 
Wil je het nog verder ‘down- 

dressen’? Draag er dan een 40 
denier panty onder en zwartleren 
enkellaarsjes, die corresponderen 
met het glimmend zwarte leer 

van het jackje. Geen zwart suède 
dus, dat maakt het rommelig. Het 
elegantst zijn enkellaarsjes die de 

enkel vrij laten.

oLiviA PALERmo  
iN dioR

Een simpel colbertje maak je 
feestelijk door de panden over 
elkaar heen te slaan en het te 
sluiten met een riem van zo’n 

centimeter of 5 à 6, dat staat bij 
de meeste vrouwen het knapst. 

Ook leuk: drie dunne riempjes in 
de kleur van de jurk of rok die je 
eronder draagt. Kan ook werken 

met een fraaie bloes met 
bijzondere manchetten die je als 
jasje draagt. Een mouwloze jurk 
krijgt met een jasje of een bloes 

erover zo meerdere levens.


