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Ananas
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Welke schoenen bij een
rok of jurk?

Eens in de zoveel
tijd is-ie weer hip:
de ananas.

6.J". >7)/E ‘Ik heb een groter wordende collectie vintagejurkjes en
rokken en zou deze het liefst iedere
dag dragen. Het euvel is dat ik in de
naschoolse opvang werk en iedere
dag in staat moet zijn tot een ﬂink
potje tikkertje of voetbal. En dus op
gympen loop. En dan maar weer
een spijkerbroek aan doe. Wat voor
schoenen, waarop ik kan rennen
(dus geen laarzen, vind ik ook een
beetje te nineties), zijn geschikt
onder een jurk of rok?’

Cadeautje
onder de
10.000
euro!

Mini-jurk met ananasprint
van I Love Vintage, € 39.
ilovevintage.nl
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Knielange halterjurk met
ananasprint van I Love
Vintage, € 59.
ilovevintage.nl
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Haute Africa, 208 pagina’s,
Lannoo € 39,99.

18-karaats gouden ketting
met een met diamanten bezette
ananas, een ontwerp van de
zussen Lieke en Jetteke van
Lexmond voor Royal Asscher.
€ 7.690.

‘Het is een hardnekkig misverstand
dat jurken en rokken per deﬁnitie
gecombineerd moeten worden met
een paar hoge hakken. Zelfs tijdens
de shows in Parijs wagen alleen de
mensen die de hele dag per taxi van
show naar show worden gebracht
zich aan hoge hakken. De rest loopt
gewoon op platte schoenen. Denk
aan leren veterschoenen van bijvoorbeeld Church’s, sneakers van
Nike of – helemaal van nu – op
Vans geïnspireerde instapsneakers.
Allemaal schoenen waarmee je best
een potje tikkertje of voetbal kunt
spelen. Dus haal die jurken maar
weer tevoorschijn.

royalasscher.com

modeschool@volkskrant.nl

