
parijs, Milaan, londen
Niets fijner dan de kledingkast spekken buiten de lands-

grenzen. De weg naar Parijs, Milaan en Londen is zo  
gevonden. Maar dan? Dan is het zaak de juiste adresjes 

te weten. Met deze hitlist komt het goed. tekst elsbeth grievink

Shoppen in 

parijs is eigenlijk zó dichtbij, in één ritje Thalys 
krijg je nog geen Vogue uitgelezen. Zo sta je in 
grijzig Holland, zo arriveer je op Gare du nord 
en is de mode ineens parTouT! 

pARiJS

Ga niet meteen ondergronds, maar 
gebruik je eerste uurtjes voor wat mode-
oriëntatie en -inspiratie. Strijk neer op een 
terras, steek er gerust een sigaret bij op 
en kijk de kunst af bij de Parisiennes. Hoe 
komen zij aan hun chique nonchalance? 
Kijk maar goed, het zal je van pas komen. 
Als de tijd is aangebroken om een en 
ander in praktijk te brengen, kún je 
natuurlijk richting Lafayette hollen, waar 
je alle grote labels zult vinden, maar het 
is veel leuker eigenhandig de Franse 
krentjes uit de pap te vissen. Trek in ieder 
geval een ochtend, middag, of welja, 
een hele dag uit voor Le Marais, een 
prachtig, historisch wijkje in het 3e en 4e 

arrondissement waar al je modedromen 
uitkomen, maar dan zonder de hysterie 
die, zeg, een Champs Élysées met zich 
meebrengt. 
Een van dé adressen hier is MErCi, 
een conceptstore die je beleeft als het 
bezoek aan een woonhuis. Een verdomd 
mooi ingericht woonhuis. iedere kamer 
heeft zijn eigen sfeer en producten. Van 
een bibliotheek met kunst- en architec-
tuurboeken tot een ruimte vol geurende 
zeep en andere bad-musthaves. En wat 
zo mooi is: je hoeft je niet schuldig te 
voelen over al dat geld dat je er uitgeeft, 
want Merci schenkt een deel van de 
opbrengst aan goede doelen.
Op rue Charlot vind je de winkel van 
modeontwerper GASPArd YurKiEViCH, 
die het vak leerde van niemand minder 
dan Jean Paul Gaultier en Thierry Mugler. 
En dat kun je zien. Ook zijn laatste collectie 

chique souvenirs  
bij muji...

... van eiFFeltoren tot 
arc de triomphe

•Merci, 111 Boulevard 
Beaumarchais, 0033- 
(0)1-42770033, www.
merci-merci.com  
•Gaspard Yurkievich, 
43 rue Charlot, 0033- 
(0)1-42774248, www.
gaspardyurkievich.com  
•colette, 213 rue 
saint-Honoré, 0033-(0)1 
55353390, www.colette.fr  

•coMMe des 
Garcons, 23, place 
du Marche st-Honore, 
0033-(0)1470315 03, 
www.commesdesgarcons-
mademoiselles.com  
•vanessa Bruno, 12 
rue Castiglione 0033-
(0)1-42614460, www.
vanessabruno.com  
•repetto, 22 rue de 

la paix, 0033-(0)1-
44718312, www.repetto.com 
•stoklux, 8 place 
Vendome, www.stok- 
lux.com  
•sonia rYkiel, 175 
Boulevard st-Germain, 
www.soniarykiel.com  
•Jean paul Gaultier, 
6 rue Vivienne, www.
jeanpaulgaultier.com  

•GeorGes, place Geor-
ges pompidou, 6e etage, 
0033-(0)1-44784799, 
www.centrepompidou.fr  
•MuJi, 47 rue des Francs 
Bourgeois, 0033-(0)1-
49964141, www.muji.fr  
•café perle, rue de la 
perle, petit palais, avenue 
Winston Churchill , 
0033-(0)1-53434000 

heeft weer een onmiskenbare vleug 
Franse je ne sais quoi, maar is stoer en 
vervreemdend tegelijk. 
MuJi is een Japans warenhuis waar 
je alles kunt kopen wat je bij de Hema 
ook koopt, maar dan mooier. Van de 
perfecte soeplepel tot cleane meubels, 
maar ook hippe zakken chips (het kan) 
en het ideale souvenir: ‘Paris in a bag’, 
met een houten mini-eiffeltorentje en arc 
de triomphje. 
Een van de ultieme spots in Parijs, te vin-
den in het 1e arrondissement, is natuurlijk 
COLETTE. Ook wel bekend als de coolste 
winkel ter wereld. Bonte shawls van Coco, 
handgemaakte jurkjes van rodarte, afro-
sandalen van Lanvin, maar ook cosme-
tica, sneakers, vazen en boeken: op de 
700 m² die Colette rijk is, worden ze bijna 
als museumstukken gepresenteerd. 
Niet ver van Colette bevindt zich de 
beroemde parfumerie van COMME 
dES GArçONS. is parfum gebaseerd 
op de geur van nagellak, soda of teer 
niet zo aan je besteed? Geniet dan in 
ieder geval van het bijzondere interieur. 
Schoenenwalhalla rEPETTO zit om de 
hoek. Van oorsprong een balletwinkel, 
waar je de mooiste ballerina’s kunt kopen 
(hét schoeisel van Parijs!), maar tegen-
woordig ook dé plek voor wie niet vies is 
van een hak.
Natuurlijk moet je ook even gaan kijken 
in de boetiek van VANESSA BruNO, de 
Parijse ontwerpster die de laatste jaren 
steeds hoger in de internationale mode-
lijstjes steeg. Op de rue Castiglione vind 
je haar vederlichte jurkjes, zijdezachte 
truitjes en doorschijnende bloesjes.
Op steenworpafstand, op Place Ven-
dome, zit STOKLuX, waar je heel dure 
designerpakjes scoort tegen lieve prijsjes. 
Zeventig procent korting is hier helemaal 
niet uitzonderlijk. 

Tijd voor een natje en een droogje en, 
pourquoi non, een beetje uitgaan? 
Boven Centre Pompidou, op de zesde 
etage, vind je restaurant GEOrGES. Een 
begrip onder de jetset der Parijzenaren. 
Logisch: het eten is geweldig, de muziek 
lekker en het uitzicht ronduit fabuleus! 
Mooie, goedgeklede mannen spotten? 
Het rokerige niets-aan-de-hand barretje 
LA PErLE aan de rue de la Perle is een 
magneet voor knappe Fransmannen en 
stelt zodoende zelden teleur. 
Slapen kan in Parijs op heel veel manieren. 
Wil je het stijlvol aanpakken? Ga naar 
MAMA SHELTEr in het kosmopolitische 
20e arrondissement, dat van top tot teen 
is ontworpen door Philippe Starck. 
de volgende dag kun je mooi benutten 
voor cultuursnuiven met de grote C. Want 
je kunt natuurlijk niet naar huis zonder 
de boetieks van ‘oude meesters’ SONiA 
rYKiEL en JEAN PAuL GAuLTiEr te hebben 
bezocht: het zijn ware musea. Breng ook 
even een bezoekje aan PETiT PALAiS. Hier 
is tot eind augustus een retrospectief van 
wijlen Yves Saint Laurent te bekijken. 
Je zult zien: op de terugreis sla je de 
Vogue niet eens meer ópen. Met deze 
modeinjectie kun je Nederland voorlopig 
weer even aan. 

Short guide 
 

    to   PAR
IJS

colette, de coolste 
winkel ter wereld

shoppen bij merci

iedere kamer een eigen sFeer bij merci

lezen & loungen bij merci

bank bij muji

bij colette

| reizen AvantGarde154  AvantGarde reizen | 155



parijs en Milaan: ze worden altijd maar  
in één adem genoemd wanneer het over mode 
gaat, maar o, wat zijn ze verschillend.  
WelkoM in HeT land Van  
dolCe & GaBBana!

MiLAAn

Zo ingetogen als de Parijzenaren zijn, 
zo hard schreeuwen de Milanezen het 
van de daken. Met hun zongebruinde 
huid, scherp gesneden mantelpakken, 
gouden armbanden, spiegelende zon-
nebrillen, snelle Vespa’s en rap tikkende 
stilettohakken. Vind je het gek? We zijn 
hier in het land van dolce & Gabbana, 
en dat doet Milaan je geen moment 
vergeten.
Grofweg zijn er drie buurten waar je 
naartoe moet: de Quadrilatero d’Oro, 
de Brerabuurt en de Zona Tortona. in de 
Quadrilatero d’Oro (de gouden vier-
hoek) is het puur modegeweld wat je op 
je af krijgt. Louis Vuitton, Miu Miu, Gucci, 
Pucci: ze zitten er allemaal. Maar, tussen-
door stuit je zomaar op leuke concept 
stores met collecties die met heel veel 
creativiteit, originaliteit en fashion sense 
zijn samengesteld. Zoals BANNEr. Labels 
als John Galliano, Pucci, Mulberry, 
Stella McCartney en Marc Jacobs zijn 
uitgestald in kleurrijke setting en maken 

gierend hebberig. Maar laten we wel 
zijn: met een normaal salaris kun je in de 
gouden vierhoek geen kant op. Tot je 
binnenstapt bij dMAGAZiNE OuTLET, die 
een tweede filiaal heeft op Via Forcella. 
Let niet op het interieur – dries van Noten-
jurken en Marc Jacobs-truitjes hangen 
op elkaar alsof het hemden bij de Wibra 
zijn. Maar daar is de prijs dan ook naar. 
Sla je slag, want dit is je moment.
Voor knap schoeisel hoef je alleen maar 
de hoek om. Want op de Via S. Andrea, 
zit schoenenwinkel iriS. Stiletto’s van 
John Galliano, muiltjes van Veronique 
Branquinho, slippertjes van Chloé: 
knappe vrouw die hier weerstand aan 
kan bieden.
dan: de Brerabuurt. Hier kun je even 
ademhalen, want deze zone is stukken 
minder duur dan de gouden driehoek, 
de sfeer veel gemoedelijker en het  
winkelaanbod verrassender. Neem  
ANTONiA, een prachtige zaak waar 
gevestigde luxemerken zij aan zij hangen 
met up-and-coming labels en avant-
gardistische ontwerpers. Balmain naast 
Emanuel ungaro, Lanvin naast Francesco 
Scognamiglio en Fendi naast Prps. Je 
vindt ’m op Via Ponte Vetero 1. Concept 
stores TAd (kleding, meubels, accessoires 
en goeie espresso in het café) en COrSO 
COMO 10 (kleding, bloemen, platen, 
parfums, boeken) mag je niet missen. 
Enigszins uit de route, maar zeker rond 
deze tijd van het jaar (lees: bikinitijd!) 
de moeite waard, is LAurA urBiNATi. de 
badmode is nét binnen. Prima plek om 
je door je lief te laten trakteren op mooie 
lingerie. Sober, minimalistisch, maar 
desalniettemin allersexiest.  
Vanaf hier is het niet ver meer lopen naar 
de Zona Tortona, de perfecte buurt om 
uit te gaan. in dit oude industriegebiedje 
bevinden zich namelijk volop galeries, 
restaurants en cafés. Voor je een bar 
induikt, maak je even een stop op Via 

het dak op (corso como)

net een museum, dat corso como

Flora & Fauna bij corso como

Stiletto’s & strakke 
mantelpakjes - dat 

is Milaan

Tortona, voor een bezoek aan NANA’S 
THriFT STOrE, een lief winkeltje waar 
vintage items gemixt worden met jonge, 
nieuwe labels. Start de avond met een 
apiritiefje bij GiBiLTErrA, aan de Via 
Stendhal. Een heerlijke bar, in oriëntaalse 
sferen, waar het geweldig mensen kijken 
is. Honger gekregen? Een aanrader  

is rESTAurANT HOME, typisch zo’n 
restaurant waar je je meteen thuis voelt. 
dat er een fiets in de gang staat, en al 
het meubilair persoonlijke spullen van de 
eigenaars lijken te zijn, helpt ook mee. 
En het eten? Laten we zeggen dat de 
kok kookt alsof hij zijn gasten als familie 
beschouwt. 
Wie zijn weekend Milaan écht in stijl wil 
beleven, boekt een kamer in het BuLGAri 
HOTEL, gelegen in de Brerabuurt. de 
bijbehorende botanische tuin én de  
spa overtreffen al je stoutste dromen  
en bieden zowaar een beetje rust,  
wat je wel kunt gebruiken na een dag 
hectisch Milaan.

Short guide 
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AAN 

badderen bij bulgari spa

bloem op je hoed! (corso como)

behalve beginners ook 
gevestigde namen bij 
antonia

•Banner, Via sant’ 
andrea 8a, 0039- 
(0)2-76393330, 
www.biffi.com
•dMaGazine outlet, 
Via Montenapole-
one 26, 0039-(0)2- 
76006027, www.
dmagazine.it
•hoMe, Via Tor-
tona 12, 0039-(0)2- 
8356706, www.

home-made.it
•antonia, Via ponte 
Vetero 1, 0039-(0)2-
86998340, www.
antonia.it
•tad, Via sta-
tuto 12, 0039-(0)6- 
95061482, www.
taditaly.com
•corso coMo 10, 

Corso Como 10, 
www.10corsocomo.com
•laura urBinati, 
piazza s. eustorgio 
6, 0039-(0)2-
8360411, www.
lauraurbinati.com
•iris shoes, Via s. 
andrea 10/a, 0039- 
(0)2-799988, www.
irisshoes.com
•nana’s thrift   

store, Via Tor-
tona 12, 0039-(0)2- 
8322770, www.
nanastores.com
•GiBilterra, Via 
stendhal 30, 0039- 
(0)2-425888,  
www.gibilterra.info
•BulGari spa 
Milaan, Via privata 
Fratelli Gabba 7B,
www.bulgarihotels.com

upcoming merken bij antonia
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Zoals in iedere grote stad verplaatst de 
hipheid zich in Londen voortdurend. de 
wijk waar je nu moet zijn is Shoreditch. 
deze buurt in Oost-Londen is een waar 
creatief broeinest, waar je de inspiratie zó 
van de straat plukt. in het hart van de wijk 
vind je STArT LONdEN. Eigenaren Philip 
en Brix Start helpen je met liefde in een 
mooie Preen of Alexander Wang. Met 
onbeschrijfelijk veel gevoel voor wat gaat 
komen, stellen ze elk seizoen de collectie 
van de winkel samen. 
Sla in geen geval BrOWNS over. Ook al 
is ze ver in de zeventig, mevrouw Browns 
heeft nog steeds een iconische status 
onder gevestigde én jonge modeont-
werpers. in de South Molton Street heeft 
ze maar liefst drie winkels: Browns, waar 
onalledaagse fashion wordt verkocht (we 
noemen: dries van Noten, Cathy Pill,  
Atlanta Weller, Marni, Temperly London 
en vele, vele anderen), en het nog veel 
minder alledaagse BrOWNS FOCuS 
(Browns zegt zelf: ‘for women who like to 
dress with attitude’), maar ook BrOWNS 
LABELS FOr LESS (we herhalen: For Less!). 
in de Hinde Street vind je zelfs een 
BrOWNS BruidSWiNKEL. Wie trouwplan-
nen heeft en haar ja-woord graag geeft 
in een SJP-fähige Oscar de la renta zit 
hier gebakken. 
door heel Londen vind je filialen van MAT-
CHES, dertien in totaal. denk niet dat je te 
maken hebt met een zielloze modeketen, 
want Matches is een begrip. Alle dertien 
winkels zijn verschillend en ademen hun 
eigen stijl, maar de collectie is altijd even 
gracieus, en very Londen-chic.
in de wijk Mayfair vind je het bekende 
dOVEr STrEET MArKET. Het is letterlijk een 
markt, in die zin dat allerlei soorten artis-
tieke genieën hier hun waren aanbieden, 

van modeontwerpers en kunstenaars 
tot topkoks. Kunstzinnigheid staat hoog 
in het vaandel. dover Street Market 
loopt voor de troepen uit met labels als 
Commes des Garçons, rodarte, Proenza 
Schouler en Bless.
Leuke vintage kleding koop je in THE ViN-
TAGE SHOWrOOM of bij MiNT op Earlham 
Street, allebei plekken die Britse stylisten 
en designers blindelings weten te vinden. 
Liefhebber van sobere, unisex kleding? 
Haast je naar Sevile row, waar B STOrE 
gevestigd is. Nerdy bloesjes voor man  
én vrouw, hoogwaterbroeken met  
bandplooi, schoenen met veters: in  
no time heb je die androgyne look te 
pakken waar Agyness bekend mee werd. 
(Thuisblijvers: check de online shop www.
bstorelondon.com.)
Een soortgelijke winkel is JOSEPH, in  
Notting Hill, waar je alles vindt waar ‘it’ 
voor staat. Het interieur is net vernieuwd, 
wat onlangs nog gevierd werd met 
een outrageous openingsfeestje, waar 
feestgangers als Pete doherty, Haider 
Ackermann, Lou doillon, Suzy Menkes, 
Margherita Missoni en Julia restoin-
roitfeld – we noemen er maar een paar 
– hun gezicht lieten zien. 
Nu je er toch bent, kun je mooi even een 
wandelingetje door Hyde Park maken, 
om uit te komen bij het ViCTOr & ALBErT 
MuSEuM, aan de andere kant van het 
park. de hele zomer lang is hier een 
expositie over Grace Kelly te zien. Haar 
hoedjes, haar sieraden, haar huwelijk: 
niets blijft onbesproken. 
Tegen de avond wil je al je nieuwe  
aankopen natuurlijk aan de wereld  
tentoonspreiden. En dat kan nergens  
beter in de wijk Shoreditch, daar heb je 
’m weer, bij GEOrGE & drAGON, waar 

LonDen

In Londen vind 
je alles waar ‘it’ 

voor staat

Terwijl parijs en Milaan een rijke mode-
historie kennen, die op iedere straathoek voel-
baar is, zet in londen de nieuWe 
Garde de Toon. agyness en kate 
halen er hun stijltrucs vandaan, and so do 
you, als je maar de juiste adresjes weet. 

shoppen bij matches

bij dover street market hebben ze van alles

je het podium mag betreden voor een 
onbeschaamd robbertje karaoke, terwijl 
je publiek bestaat uit louter uitzinnige 
modemensen. Ook leuk is ELECTriC 
BALLrOOM, hartje Camden Town. Ooit 
begonnen als ierse Pub, tegenwoordig 
een plek waar je hippe, Britse bandjes 
kunt zien. Houd je van disco? Check de 
SHAKE op zaterdagavond en maak het 
laat, heel laat. Want voor je het weet 
moet je weer naar huis. 

even zitten bij store london shoppen bij browns

mrs. browns heeFt drie winkels

store london

FiFi wilson

dover street market

ton sur ton bij dover street market

met dank aan: eve-marie kuijstermans, daisy kroon en esther muñoz grootveld

Short guide 
 

    to   LON
DEN

•start londen, 42-44 
rivington street, 0044- 
(0)20-7729 3334, 
www.start-londen.com
•Browns, 27 south 
Molton street, 0044- 
(0)20-75140063, 
www.brownsfashion.com 
38-39 south Molton 
street
•Browns shoes, 59 
Brook street, 0044- 
(0)20-75140000, 
www.brownsfashion.com 

•Browns Brides, 12 
Hinde street, 0044-
(0)20-75140056/57, 
www.brownsfashion.com
•Browns laBels for 
less, 50 south Molton 
street, 0044-(0)20 
75140052, www.
brownsfashion.com 
•Matches, unit 
1-2, 9 park Hill, 0044-
(0)870-0678838, 
www.matchesfashion.com
•dover street 

•Market, 17-18 dover 
street, 0044-(0)20- 
75180680, www.
doverstreetmarket.com
•B-store, 24a sa-
vile row, 0044-(0)20- 
77346846, www.
bstorelondon.com
•Joseph, meerdere 
locaties, waaronder 236 
Westbourne Grove, 
0044-(0)20-7243 
9920, www.joseph.co.uk
•victor & alBert Mu-
seuM, Cromwell road, 
0044-(0)20-79422000, 
www.vam.ac.uk

•electric BallrooM, 
184 Camden High 
street, 0044-(0)20- 
74859006, www.
electricballroom.co.uk
•GeorGe & draGon,  
2 Hackney road
•the vintaGe show-
rooM, 14 earlham 
street, 0044-(0)20- 
78363964, www.
thevintageshowroom.com
•Mint vintaGe, 20 
earlham street, 0044- 
(0)20-78363440, 
www.mintvintage.co.uk
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