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BRUSSEL - Mannequins, ontwerpers en een heuse modejury, gisteren in de Kamer. 
Voor de keuze van de nieuwe uniformen voor het personeel organiseert het parlement 
een heuse modeshow in de Wetstraat. Vier couturiers dongen mee, wie gewonnen  

 
© put 

 
'IN deze richting kijken. Even zonder het jasje. Draait u zich even om. En nu samen 
met de collega op de foto. Ja, dank u.'' De fotografen in de Wetstraat kunnen zich 
voor een dag lekker uitleven, want het oude huis organiseert een modeshow. Dat het 
defilé niet in het halfrond plaatsvindt, maar in een piepklein zaaltje - de mannequins 
zitten bijna bij de fotografen op schoot - zorgt voor een gezellig uitgelaten sfeertje.  
 
De show moet het parlement de kans geven om een nieuw uniform voor zijn 
personeel te kiezen. Na dertig jaar zijn de huidige donkerblauwe pakje van de 
Brusselse uniformier Decoster dringend aan vervanging toe. Het parlementslid 
Magda De Meyer (SP.A), die als quaestor van de Kamer de beslissingen over de 
personeelskleding neemt, heeft er een fijn mediaspektakel van gemaakt.  
 
,,De uniformen zijn aan vervanging toe, al een tijd geleden hadden we een offerte in 
het Staatsblad laten zetten. Maar daar kwam alleen reactie op van 
massaproducenten, die om ter droevigste voorstellen deden. We hebben het dan 
anders aangepakt en via de modewereld een oproep gedaan. Uit acht inzendingen 
selecteerden we er vier, en die mogen nu hun modellen komen voorstellen'', zegt De 
Meyer.  
 
Ze heeft een jury samengesteld van mensen uit de modewereld én 



vertegenwoordigers van het personeel. Die mogen de nieuwe pakjes keuren. De 
couturiers, die anoniem moeten blijven tot de opdracht is toegekend, staan met hun 
mannelijke en vrouwelijke modellen zenuwachtig op gang.  
 
Het eerste stel modellen is meteen raak voor de jury. ,,Een frisse en moderne creatie, 
maar toch met een klassieke toets. Met een duidelijk oog voor details in de afwerking. 
Dit past echt voor de Kamer'', fluistert het jurylid Sarah Corynen, die lesgeeft aan de 
Gentse modeschool KASK.  
 
Hoewel hij eigenlijk anoniem moet blijven volgens de regels van de aanbesteding, is 
ontwerper Hervé Yurenogeau van het bureau OWN te trots om te zwijgen. ,,Zo'n 
opdracht heb ik nog nooit gedaan, normaal werk ik voor grote merken zoals Cacharel. 
Dit was heel leuk, omdat we een balans moesten vinden tussen iets moderns en ook 
iets dat serieus genoeg is voor dit huis.''  
 
Het tweede ontwerp valt op door de felgroene hemden, en de tandpastaglimlach van 
het mannelijk model. Het jurylid Linda Van Waesberge van Modo Bruxellae is 
lovend: ,,Alles klopt bij dit ontwerp. Op papier kan het er soms allemaal goed uitzien, 
maar door het nu eens in het echt te zien, kunnen we veel beter oordelen.''  
 
De man achter deze creatie wil zijn identiteit niet prijsgeven - ,,regels zijn regels'' - 
maar ook hij is erg trots. ,,Voor ons is het ook de eerste keer dat we zoiets doen. Toch 
interessant hoor, want de Kamer is een huis met heel wat uitstraling. Wij hebben 
vooral gekozen voor een uniform dat erg functioneel is.''  
 
Ontwerp nummer drie heeft wat weg van een luchtvaartuniform, maar het personeel 
van de Kamer ziet het wel zitten, ondanks de norse blik van het mannelijk model. 
,,Het vorige was te groen, maar dit ziet er keurig uit. De stof voelt aangenaam, en het 
ziet er ook wat ruimer uit. Want niet iedereen heeft hier een maatje 38, en comfort is 
toch belangrijk'', zegt Liliane Hottart, hoofd van de deurwachters.  
 
Het vierde ontwerp wordt door iedereen wat afkeurend ontvangen. ,,Op papier zag 
het er allemaal mooi uit, maar het resultaat is toch wat mager. Dat kraagje heeft iets 
belachelijks, het is meer iets voor het Tiroolse parlement, vrees ik'', zegt De Meyer.  
 
,,Ik blijf toch een beetje op mijn honger, hoor'', zegt het jurylid Patrick De Muynck 
van het Flanders Fashion Institute. ,,Je ziet dat sommige ontwerpers zich geforceerd 
hebben om toch maar genoeg franje aan het uniform toe te voegen. Maar in elk geval 
is dit resultaat pakken beter dan de eerste poging, toen alleen de massaproducenten 
hadden ingezonden.''  
 
Na een korte pauze mogen de mannequins een tweede keer opdraven. Iedereen mag 
nu ook de uniformen aanraken en de pakjes van dichtbij keuren.  
 
Daarna komt er een fotosessie op de trappen van het halfrond. De Meyer mag voor de 
micro van het radioprogramma De nieuwe wereld, haar tv-interviews heeft ze net 
achter de rug.  
 
Missie geslaagd. Eind juni weten ook de couturiers wie van hen de prijs pakt.  
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