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Rosy, Elke, Mathilde, Veerle, Hilde, Victore

BELGIË BOVEN
Het zal je niet ontgaan zijn: we beleven surrealistische tijden. Een virus 

zet de wereld op zijn kop en raakt ons op tal van vlakken: medisch, sociaal,  

financieel, cultureel… We plooien noodgedwongen terug op onszelf. 

En… los van de ellende: dat heeft iets ‘mooois’.  Die essentie.

BELGIË IS EEN BAKEN
In de wereld is ons land niet meer dan een bubbel. Een klein broertje op het 

kruispunt van Europa. Een smeltkroes van talen, ideeën en culturen waar pro- 

blemen worden opgelost met compromissen ‘à la belge’. Voor of tegen, 

daarover spreken we ons niet uit. Maar het maakt ons wel uniek. We zijn  

‘Bourgondiërs’, het product van onze geschiedenis. We weten hier wat goed is, 

en we zijn goed in wat we doen.

‘Dit is Belgisch’ is daarom een label om trots op te zijn. Het is het bewijs van 

kwaliteit. Van duurzaamheid. Van sterk ontwerp. Van lokaal talent van hier: 

Vlaanderen, Wallonië & Brussel. 

Daarover gaat deze vijfde Mooois. Die ‘Belgitude’. Sterke merken van Belgische 

bodem, en waarom het slim is ze te kopen. 

Koop Belgisch, en je bent helemaal mee met de tijdsgeest.

KUNST VERBINDT

Vandaag is de wereld surreëel. Ons landje is dat altijd al geweest. Niet toevallig 

was een van onze allergrootste kunstenaars een meester van datzelfde surrea-

lisme. Geen betere visuele gids dus doorheen deze Mooois dan René Magritte, 

boegbeeld der Belgische kunst. En een oprechte inspiratie.

Geniet.

Magritte, Guust Flater, Toots & Fabre.
Witlof, frietjes, chocolade.

Remco, Nafi, Kim & Wout.
Alle Rode Duivels.

En ook nog eens het beste bier.

100%
belgisch

Juweliers Casteur, De Nachtwacht, 
ZEISS Vision Center Decraene Kortrijk en Furore: 

trotse ambassadeurs van Belgische topkwaliteit.
COLOFON
 

Concept & Vormgeving: olgaontwerpt.be
Copy: kingkongcopy.be
Copy: Het Modehuis ism Flanders Fashion Design International
Copyrights Furore X Magritte: © C.H./ADAGP, Paris 2020 
Fotografie Furore: Hugo Thomassen & Klaartje Lambrechts
Fotografie: lievendirckx.com
Druk & handling: The Mailing Factory

Met dank aan Mex United
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J U W E L I E R S  C A ST E U R

VOOR ALTIJD…

JOUW JUWEEL
vakmanschap

Jan Fabre
UIT DE KUNST

© G.F.

Diamant
de

101 jaar is het geleden dat Antwerpenaar Marcel Tolkowsky, lid van 
een bekende Joodse familie van diamantslijpers, dé perfecte slijpvorm 
ontdekte: 57 facetten die met wiskundige precisie ten opzichte van elkaar 
worden geplaatst voor een maximale schittering. De briljant is geboren en 
verovert meteen de wereld. Het wordt misschien wel de meest succesvolle 
uitvinding die ons land ooit heeft voortgebracht.

Want wie België zegt, zegt diamant. Antwerpen is wereldwijd uitgegroeid 
tot hét absolute kenniscentrum voor de nobelste der edelstenen. Maar 
liefst 84% van alle ruwe diamanten en 50% van alle geslepen diamanten ter 
wereld worden via ons land verhandeld. Die cijfers spreken boekdelen en 
vloeien voort uit ongeëvenaarde expertise.

MEER DAN EEN STEEN

Een diamant koop je voor het leven, zéker als hij met zorg is uitgekozen 
en met vakkennis is gemonteerd in een juweel op maat. Want het gaat 
om meer dan de steen op zich. Je investeert in tijdloze elegantie, métier,  
onvoorwaardelijke kwaliteit in elk facet: de selectie, het slijpen, het ontwerp 
van je juweel, het zetten van de steen, de goudsmid die je juweel op maat 
afwerkt en polijst. Tot en met de eventuele gravure die het op en top 
persoonlijk maakt. 

JOUW STEEN 

Maar het begint met de steen zelf. De perfecte diamant. Om die te kiezen 
is kennis van zaken nodig, en die hebben wij voor jou in huis. Al meer-
dere generaties lang. Precies daarom kunnen we je betrouwbaar advies 
bieden en je helpen de juiste keuze te maken, zodat je topkwaliteit voor het 
leven in huis haalt. Je krijgt die garantie ook op papier, want bij elke 
steen hoort een paspoort waarop de vier C’s in detail staan vermeld: 
carat / colour/  cut / clarity. We wijden je even in…

C1 - Carat: Het karaat duidt de massa van de steen aan. Het woord is  
afgeleid van de carob tree, ofwel de johannesbroodboom. In de middel- 
eeuwen werden zijn zaadjes gebruikt als ijkmiddel om edelstenen te 
wegen. Tegenwoordig verloopt dit proces uiteraard nog preciezer, maar 
1 karaat betekent nog altijd 200 milligram en wordt standaard onderver-
deeld in 100 punten. Zo staat 0,4 karaat bijvoorbeeld gelijk aan 40 punten. 
Een heel objectief criterium, dus.

C2 - Colour: Iets subjectiever is de kleur. Een witte of kleurloze briljant is  
het waardevolst, want dan krijg je de grootste prismawerking en dus de 
mooiste fonkeling. Ook fluorescentie speelt een rol. Bij een bepaalde 
lichtinval kan een steen soms blauw uitstralen. Bij Juweliers Casteur 
garanderen we je altijd een diamant zonder fluorescentie. Zo schitteren alle 
facetten optimaal.

C3 - Clarity: Hoe zuiver is je diamant? De edelstenen worden gevormd door 
een vulkanisch proces waarin er onvermijdelijk insluitsels ontstaan. Dit zijn 
onzuiverheden die in de kern van de steen vervat zitten. Minuscuul, maar 
wel belangrijk: hoe minder onzuiverheden, hoe meer het licht kan worden 
weerkaatst. En dat maakt elke diamant uniek. Hoe zuiverder de steen, 
hoe zeldzamer. En hoe beter de keuze.
 
C4 - Cut: Het slijpen van de steen is  vakmanschap. Het is de menselijke 
inbreng die de waarde van de diamant naar een hoger niveau tilt. Proportie, 
polish, symmetrie… Het leidt allemaal tot een bepaalde graad van schittering: 
Excellent, Very Good, Good en Fair. Wij selecteren alleen maar diamanten 
die driemaal Very Good of Excellent scoren op gebied van proportie, polish 
en symmetrie.  Zo is elke diamant bij ons van topkwaliteit.

‘Als je één Belgisch kunstwerk zou mogen kiezen, wat zou je 
dan bij jullie in Waregem je mooiste plaats geven?’

Lang hoeft Hilde Bruwier van Juweliers Casteur niet 
na te denken: ‘De juweelkevers van Jan Fabre. Meer 
bepaald Het Mystieke Contract. Je ziet een lam waaruit 
een diamant ontspringt. Een schitterend werk, ook letterlijk.  
Het maakt deel uit van een drieluik dat Fabre heeft gemaakt 
met de dekschilden van 450.000 juweelkevers. Bij elke  
andere lichtinval krijg je een andere schittering. Ik vind 
het briljant mooi.’

Het Mystieke Contract is te bewonderen in de Sint-Augustinus-
kerk in Antwerpen.

Deze vier C’s vormen samen de basis waarop wij onze edelstenen 
kiezen. Zo krijg je de absolute garantie dat je diamant altijd de  
beste zal zijn qua prijs/kwaliteit. Maar een perfect juweel op maat 
vergt natuurlijk veel meer dan alleen de juiste edelsteen. Je wilt ‘m 
integreren in een juweel dat je persoonlijkheid weerspiegelt en dat 
je diamant tot z’n volle recht laat komen. 

Je wilt een ontwerp dat je begeestert, en een goudsmid die z’n  
métier met passie, liefde en precisie beoefent. Dié meerwaarde  
delen we maar al te graag met jou.

Want hier haal je Belgisch vakmanschap in huis. 
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Z E I S S  V I S I O N  C E N T E R  D E C R A E N E  KO RT R I J K

UIT DE KUNST

© Jos L. Knaepen-JazzPhotography bvba

‘Door welke bril kijk jij naar kunst?’ 

Jurgen en Rosy kijken even naar elkaar en beamen dan: ‘Die van Toots is wel een 

mooie.’ Een muzikant met wereldfaam, geboren en getogen als echte Bruxellois. 

Op z’n 29e was hij nog gitarist van Bobbejaan Schoepen maar had toen al z’n 

hart verloren aan de jazz. Op z’n 30e trok hij naar de Verenigde Staten en oogstte 

daar niks dan lof van grootheden uit de muziekwereld: Charlie Parker, Ella Fitzgerald, 

Quincy Jones, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Paul Simon… Allemaal hebben ze 

met hem samengewerkt: de sympathieke Belg die zich ontpopte tot virtuoos op de 

mondharmonica. We kennen hem van zijn wondermooie compositie ‘Bluesette’. 

En van zijn markante bril, natuurlijk. Zijn handelsmerk, en ook het onze.

HOET is een op en top Belgisch verhaal dat begon in 1884, toen in Roeselare 
de eerste HOET opticien de deuren opende. Zes generaties later staat de 
naam synoniem voor vernieuwend topdesign. Onder de noemer ‘opvallend 
onopvallend’ brengt het merk tijdloze monturen van eigen ontwerp, in duur-
zame materialen, en lokaal geproduceerd. Hier bij ons. Jurgen Decraene en 
Rosy Pattyn van ZEISS Vision Center Decraene zijn fan.

ICOON

Jurgen: ‘De beste glazen verdienen ook de beste monturen. We zijn dan ook 
echt wel trots dat we de ontwerpen van HOET mogen aanbieden. Het gaat 
om iconisch design. HOET Eyewear, de originele lijn van de hand van Patrick 
Hoet, is op dat vlak een begrip. Het is een collectie met een klassiek-moderne 
uitstraling, en een sobere maar wel heel bijzondere vormgeving. Voor mij is dit 
de Barcelona Chair of de Tonnetstoel onder de brillen. HOET heeft een eigen 
signatuur die de tand des tijds altijd zal doorstaan. Je kunt het slow fashion 
noemen: nooit uit de mode, altijd beschikbaar. Duurzaam dus.’

HOET is niet alleen tijdloos, het merk is z’n tijd ook ver vooruit. Zéker als het 
aankomt op de materialen en de productie van de monturen. Alles is ‘made in 
Belgium’, met kennis van hier, door mensen van hier, met alle troeven van de 
korte keten. En helemaal innovatief zijn de collecties HOET Couture, HOET 
Cabrio en HOET Costume.

3D

Rosy: ‘HOET is met deze drie collecties een pionier op het vlak van 3D- 
lasergeprinte brillen. Het is de technologie van de toekomst, en het merk staat 
er al bijzonder ver in. Qua vormgeving zijn de mogelijkheden ongekend, en 
de techniek is bijzonder milieuvriendelijk. Geen verspilling van grondstoffen,  
uitermate licht, antiallergisch en heel sterk. Het zijn topmonturen voor bewuste,  
moderne klanten. 

Een van de absolute troeven van 3D-printing is ook dat je 100 procent op 
maat kunt werken, tot op de millimeter nauwkeurig. Dat is mogelijk dankzij 
de combinatie van onder meer de unieke ZEISS-avatarscan (zie hiernaast) en 
de 3D-technologie die de kinderschoenen allang ontgroeid is. Wie graag een 
folietje wil: we kunnen er zelfs je naam in verwerken.’

Jurgen: ‘En zo heeft HOET dus drie volwaardige gamma’s monturen die 
volledig 3D-lasergeprint worden. De collectie HOET Couture bestaat 
integraal uit titanium. Elke bril wordt op de unieke maat van de klant geprint 
bij het gespecialiseerde Brugse bedrijf Raytech. 

HOET Cabrio staat dan weer voor 100% 3D-geprint polyamide, een collectie 
van de hand van Bieke Hoet, de jongste tak aan de lange familiestamboom. 

HOED AF VOOR HOET

VIND JE IDEALE MONTUUR IN EEN OOGWENK

Hij oogt futuristisch en dat is hij ook: de ZEISS Visufit 1000.  Een mondvol, 
maar wat dit toestel kan, spreekt boekdelen. Dertig seconden scannen. 
Twee minuten wachten. De computer rekent. 11.000 foto’s en 220.000 
meetpunten later zie je een schaalbare 3D-foto van jezelf, je ‘digital twin’ 
zeg maar, met de beste brillen voor jouw type gezicht. Je krijgt de meest 
geschikte monturen voorgesteld, geselecteerd uit een database van 
duizenden ontwerpen, en je ziet meteen ook een simulatie van hoe het 
montuur er op je gezicht zal uitzien mét de brillenglazen erin gemonteerd. 
Inclusief verschillende kleurnuances en types coating.

Noem het gerust een revolutie. Dit technologische wonder wacht op je bij 
ZEISS Vision Center Decraene Kortrijk.

Nieuwe materialen die leiden tot een nieuwe esthetiek. Deze lijn wordt op 
maat geprint bij het bekende Leuvense Materialise. Belgisch van A tot Z, 
dus. 

HOET Costume, tot slot, is een lijn waarin beide materialen worden 
gecombineerd: titanium en polyamide. De veren en de basis worden 
geprint in zwartgekleurd polyamide, en daarop komt dan een geprint 
voorstuk in titanium dat mat of blinkend kan worden afgewerkt.  
Een unieke look voor een bijzonder sterke bril.’

De bril van de toekomst? Die is wat ons betreft voor een groot stuk 
Belgisch: een tijdloos montuur van HOET op maat, en je eigen ZEISS- 
glazen op maat. De ideale combinatie voor wie houdt van visionair, 
inventief en vernieuwend.
▶ 
www.hoet.be 

ZEISS AVATAR
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M O D E

brillen: Carven

PRETTY IN PASTEL

armband & ring: Pomellato

Vijftig tinten zacht.

Pastel verdwijnt nooit uit het modebeeld. Het is al jarenlang een vaste waarde: 

mild, fris en elegant… Als de hemel pastelblauw kleurt, weet je dat de zon er 

nog vijftig tinten zacht bij verzint. Dan krijg je een magisch spel van nuances en 

schakeringen dat zich langzaam aan het firmament ontvouwt. 

Pastel is pure klasse. 
#feelpretty

kledij : Furore
bedlinnen: Verilin

juwelen: Pomellato

luxe oorringen: 
Öle Lynggaard

juwelen: 
Pomellato

brillen: Dior
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IN DE KIJKER

Elke Baert – Designer van het jonge Belgische modemerk Furore en tevens Art Director van Flanders Fashion Design International – 

kreeg via haar moeder en business partner Veerle Baert ° Moortgat van kindsbeen af het ondernemersbloed mee en het oog voor 

alles wat mooi is via kunst, architectuur en design én levenskunst. Onder het motto ‘Dromen zijn er om waar te maken’ gingen 

beiden in 2013 schouder aan schouder aan de slag. In een statig herenhuis in het bekende kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem 

startten ze hun business ‘Het Modehuis’, waarin het nieuwe modelabel Furore het levenslicht zag. 

Elke: “Toen ik in Londen aan het vermaarde Italiaanse Istituto 

Marangoni Fashion Design studeerde, droomden we op een 

avond al eens hardop over een eigen modelabel. Furore was 

toen al één van de namen op ons lijstje. Furore maken …. Dat is 

wat ik voor ogen hou….  Dat vrouwen zich door middel van hun 

kleding sterker voelen in wie zij zijn en wat zij doen. Maar we  

hadden nooit durven dromen dat we enkele jaren later ook 

effectief samen een modebedrijf zouden oprichten.”

Vier jaar lang deden moeder en dochter alles met z’n tweetjes: 

van stoffenaankoop tot het ontwerpen, van het opvolgen van 

het productieproces tot het selecteren van andere modemerk-

en, tot en met het service- en stylinggericht klanten ontvangen. 

Gedurende al die jaren vielen er tussen moeder en dochter ook 

amper harde woorden. 

Elke: “Natuurlijk verschillen we soms al eens van gedacht, maar 

dat is dan omdat we elk in onze eigen flow zitten. Uiteindelijk 

passen onze karakters wel goed bij mekaar en zitten we ook 

fundamenteel op dezelfde golflengte. Ik weet nog de eerste keer 

dat we naar de stoffenbeurs van Parijs gingen. We gingen er 

elk apart op zoek naar de mooiste stoffen en kwamen terug 

– elk met ons verworven bagage of kennis - met bijna identieke 

stoffen. Toen wist ik: dit komt goed.”

In 2017 namen moeder en dochter een nieuwe stap.

Elke: “Doordat Furore tot dan toe enkel bij ons in Sint-Martens- 

Latem te koop werd aangeboden, mochten we ervaren hoe  

exclusief Furore wel was en hoe klanten dat waarderen. 

Doordat we zo dicht bij onze klanten stonden, konden we hun 

ideaal droombeeld van hoe ze er willen uitzien, ook waar  

maken. Klanten kwamen van heinde en ver voor ons eigen 

paradepaardje Furore. 

Maar de kleine oplage dwong ons tevens om het kostenplaatje in 

de hand te houden. Het moment was gekomen om te schakelen, 

om naar buiten te treden …” Op dat moment stond het 50-jarige 

modebedrijf MFD (het vroegere San Martino) in Nevele met  

merken als Julia June, her. (het vroegere Giovane) en AmaniaMo 

in de etalage. De beslissing was snel gevallen: hier konden ze 

hun kindje ‘Furore’ verder laten ontwikkelen. Het overgenomen 

modebedrijf werd omgedoopt tot Flanders Fashion Design 

International.

In september 2019 werd het jonge modemerk in de Bourla 

Stadsschouwburg in Antwerpen – in de nabijheid van de huidige 

Furore Flagshipstore – ge(her)lanceerd. Vermits Furore sterke, 

ondernemende vrouwen wil laten stralen vanuit hun individualiteit 

en hen in staat wil stellen om vol vertrouwen in de schijnwerpers 

te treden, vond een openingsact plaats met een dansvoorstelling 

met ballerina’s uit diverse professionele dansgezelschappen zoals 

die van Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre en Opera van 

Vlaanderen. De toepasselijke werktitel was: ‘A dance for women 

at the age of influence’.

Ondernemerschap, mode en kunst zitten duidelijk nauw ver- 

weven in Elke en Veerle hun leven. Maar er is nog dat andere…  

dat van die steen in de rivier verleggen….

Elke: “Het modelandschap gaat hard, té hard. Wij hadden geen 

Corona nodig om een andere soort houding aan te nemen. 

Furore breekt van bij het begin los van de traditionele modekalen-

der en focust op een seizoensloze aanpak. Een slow fashion 

benadering zet ons op weg naar een meer duurzaam verhaal. 

Waarom zou een artikel dat met de nodige zorg ontwikkeld is, 

al na 6 maanden ‘out’ of ‘oud’ zijn? 

Ons motto is: minder maar beter! Of nog: onze planeet heeft ons 

niet nodig, maar wij – mensen – hebben onze planeet nodig.” 

“Dromen zijn er om waar te maken”
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D E  N AC H T WAC H T

MIRABEL SLABBINCK

Het eerste wat je lichaam voelt, is het bedlinnen waarin het zich nestelt. 
Bij Mirabel Slabbinck is dat hoogwaardig katoen, satijnkatoen of linnen. Altijd 
persoonlijk en op maat, want elk stuk wordt op bestelling gemaakt. Een van onze 
bedstylistes begeleidt je graag bij dat proces. Zo krijg je exclusief bedlinnen in 
harmonie met de esthetiek van de kamer waarin je slaapt. Mirabel Slabbinck is 
al meer dan 100 jaar een Brugs familiebedrijf dat het métier hoog in het vaandel 
draagt. www.shc.be

VERILIN

Luxelinnen dat in Heule (Kortrijk) wordt geweven en op maat wordt afgewerkt, 
dat is Verilin. Al drie generaties lang levert dit familiebedrijf tafel- en bedlinnen 
van uiterst hoge kwaliteit. Dankzij innovatief maatwerk mag Verilin sterrenchefs, 
royals, kunstenaars en designers tot z’n klanten rekenen. En via De Nachtwacht 
vinden hun perfectionisme, creativiteit en absolute kwaliteit ook vlot de weg 
naar jouw dromen. www.verilin.be

Belgisch damast staat wereldwijd voor kwaliteit en luxe. Het geniet dezelfde reputatie als 
Belgisch bier en Belgische chocolade. Bovendien kennen ons vlas en onze weefgetouwen 
nergens ter wereld hun gelijke.

Is het dan niet vreemd dat ons Belgisch vakmanschap al die kwaliteiten nooit eerder 
samenbracht in het ultieme slaapcomfort van eigen veld? Of is ook dat zo typisch Belgisch?

Overtuig uzelf bij onderstaande slaapspecialisten. Zij - als geen ander - weten dat geen 
ander bed in hun toonzaal zo spontaan een gelukzalige glimlach op uw gelaat zal toveren als 
Het Belgisch Bed. 

En omdat wij - als geen ander - weten dat zij u dat niet zomaar luidop kunnen vertellen, 
doen wij dat hier wel even voor hen. Geniet ervan. www.hetbelgischbed.be

Surreëel slaapgenot van eigen veld.

lisw
ood-tache.com

Beter, Best, Belgisch.

Brussel  DE SLAAPADVISEUR l Edegem  BEDTIME l Essen  BEDTIME l Hasselt  REYSKENS l Kortrijk  DE NACHTWACHT 
Linkebeek  DE SLAAPADVISEUR l Poppel  BED BEHAVIOUR l Putte  PUUR SLAPEN l Ternat  DE SLAAPADVISEUR | Veurne  ERGO COMFORT BY VANDERMEEREN

Florenville  RICHARD SPRL MEUBLES l Heusy PÈRE DODO l Luik OSE BEDS & INTERIOR l Namen BLEU DE NUIT l Waver LE LIT D’OLI

HBB FYLDS KnBlack Weekend 225x285_NL_0403.indd   1 03/04/2018   11:58:32

Beeld: AFP 

www.magnitude.be

BELGISCH BEDLINNEN 

MIRABEL SLABBINCK

SLEEP LIKE A BELGIAN
De hele wereld is jaloers op onze bieren en onze chocolade. Een mooi 
compliment is dat voor zo’n klein landje als het onze. Maar wist je dat we ook 
op handen worden gedragen voor onze bedden en ons bedlinnen? 
Belgisch vlas geniet naam en faam. Belgische weefgetouwen vinden hun 
weg naar de grootste weverijen op aarde. En alle internationale topmerken 
gebruiken uitsluitend Belgisch damast voor de afwerking van hun meest 
exclusieve matrassen. Nee, we zijn niet het grootste land ter wereld. En we 
stellen ons graag bescheiden op. Maar de Belgische bedden zijn intussen 
wél wereldtop.  Sleep like a Belgian? Wij kunnen dat.

MAGNITUDE

Het Maldegemse LS Bedding is een van de sterkhouders in dit verhaal, en dan 
vooral met hun merk Magnitude, al 23 jaar een vaste waarde bij De Nachtwacht. 
En met reden! Magnitude is marktleider op het vlak van de betere boxsprings 
op maat. Het is een heel creatief en flexibel merk dat topbedden naar ieders 
individuele smaak maakt. Ken je dat gevoel dat je zo heel af en toe krijgt als je 
op hotel wakker wordt in een superbed? Dat is het gevoel dat Magnitude je 
elke morgen schenkt. 

Meer nog: een Magnitudebed zet je zelf volledig naar je hand. Je stoffeert, 
stileert, en combineert naar eigen smaak, wens en persoonlijkheid. Van klassiek 
tot design, van barok tot minimalisme, van sober tot gewaagd… En uiteraard 
kun je daarbij op ons rekenen voor advies op maat.  

FEATURING...

Het merk staat vooral bekend om zijn boxsprings: van vederzacht tot 
ondersteunend stevig en alles daartussenin. Maar ook om z’n stijlvolle 
gestoffeerde hoofdborden, geraffineerde bedbankjes, afwerkingen met oog 
voor detail, sierlijke plaids en onweerstaanbare accessoires…

Magnitude springt ook tweejaarlijks in de kijker met z’n ‘Featuring’-collectie: 
dan ontwerpt een internationaal gerenommeerde Belgische designer een 
droom van een bed. Denk aan Studio Nedda. Aan modeontwerpster Veronique 
Branquinho, of Designers van het Jaar Jean-François D’Or, Alain Gilles en 
Alain Berteau… Elk van hen heeft al een meesterlijk bed gecreëerd dat op de 
Biënnale Interieur in Kortrijk is gelanceerd. 

En zo heeft ook de veelgeprezen Maghalie Dooms het zalige Eden-bed 
ontworpen dat hierboven op de foto prijkt: ‘Eden is een paradijs. Gisteren, nu 
en morgen komen er samen. Je zegt dag tegen de dag, en ’s morgens steel je 
nog een paar minuutjes voor de nieuwe weer begint. Dan voel je je terug kind, 
daar in dat hele grote bed met stapels kussens waarop je met je hoofd in de 
wolken ligt. Dát is wat ik wilde meegeven toen ik het Eden-bed ontwierp. 
Onbekommerd snoezen, meester van je eigen tijd in een bed dat je omarmt.’ 
Ze was amper 26 toen ze Eden heeft ontdekt.

De ‘Belgitude’ scheert internationaal hoge toppen: ons kleine landje pakt groots 
uit als het op design en kwaliteit aankomt. Magnitude & Belgitude – het zijn 
haast synoniemen.

Naast Magnitude kan België prat gaan op nog een aantal toppers. 
In een vorige editie van Mooois hadden we het al over Equilli, het 
modulaire bed met een uitgesproken wetenschappelijke basis. 
Fylds’ is nog zo’n sterke speler, ook bekend als ‘Het Belgisch Bed’: 
een topcollectie van authentieke boxsprings met de luxe en het 
comfort van een vijfsterrensuite, en daarbovenop een met de hand 
gemaakte matras uitgerust met een ongeëvenaard aantal veren.

Het doet denken aan toen je als kind in grootmoeders bed kroop – 
zacht, royaal en zéér gezellig. Het Belgisch Bed wordt helemaal met 
de hand gemaakt in Opglabbeek.  

www.hetbelgischbed.be

‘Hét kunstwerk dat ik graag in De Nachtwacht zou ophangen? 

De Nachtwacht, natuurlijk.’ 

Maar ook als het Belgische kunst moet zijn, twijfelt Kim 

Vanacker niet. ‘Ik ben een stripfanaat. En wat is er nu Bel- 

gischer dan strips? Ik kruip weleens met Kuifje in bed, ja.  

Of met Blake & Mortimer, Piet Pienter & Bert Bibber of Lucky 

Luke en die hilarische Rataplan. Dat is allemaal nationaal 

erfgoed. Maar mijn échte favoriet is wel Guust Flater. Alleen 

neem ik die niet mee tussen de lakens, want dan rol ik echt 

  uit mijn bed van het lachen.’

UIT DE KUNST
Guust FlaterHET BELGISCH BED 

F E A T U R I N G
MAGHALIE DOOMS
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F U R O R E

René Magritte © C.H./ADAGP, Paris 2020

Ambitieus en warm. Krachtig en kunstzinnig. Een silhouet van Furore is een state-
ment, zonder schreeuwerig te zijn. Moderne, ambitieuze vrouwen willen zich 
comfortabel voelen in hun kleding, maar ook empowered en vrouwelijk. Met haar 
kwalitatieve stoffen, moderne snits, ingetogen prints en gesofisticeerd kleurenpalet 
biedt Furore hier een antwoord op. Bovendien zijn de items geschikt voor meetings 
en reizen, omdat er zoveel als mogelijk wordt geopteerd voor kreukvrije en soepel 
vallende materialen.  

Naast een zo duurzaam mogelijke productie kiest Furore voor een ‘seizoensloze’ 
benadering die losstaat van microtrends en koopjesperiodes. Dit geldt in het bij-
zonder voor ‘The Official’ of de ‘Never Out of Stock’ collectie met een fijne selec-
tie terugkerende ‘essentials’ die je seizoen na seizoen kunt dragen. Aanvullend zijn 
er de unieke en verrassende Limited Edition items.

“We willen een lans breken en komaf maken met het moordende tempo van de 
modeseizoenen. Onze kleding wordt gemaakt zonder houdbaarheidsdatum. We 
brengen contemporary classics en hopen zo een verschil te maken”, aldus Elke Baert. 

“The surreal is but reality
 that has not been
 disconnected from its mystery.”
 - René Magritte

Furore: for women
at the age of  influence

Kunst wordt mode

Spannende tijden voor het Belgische Furore. De nieuwe collectie, die verder 

bouwt op Edition One, heeft een zeer kunstig kantje’. Furore ‘Limited Editions’ 

heeft voor deze en de twee volgende Editions een samenwerking opgezet 

met de erfgenamen van de Belgische surrealistische schilder René Magritte. 

Dankzij dit partnerschap mag ontwerpster Elke Baert voor het ontwerpen 

van haar collectie kunstwerken van Magritte als inspiratiebron gebruiken. 

Ze treedt hiermee in de voetsporen van onder meer lederwaren Delvaux,  

het Belgische Samsonite en de Jules Destrooper koekjes.

De Belgische kunstschilder René Magritte – wiens leermeester een symbolist 
was - gaf in talrijke schilderwerken aan waar het om te doen was: de omkering van 
de logica, de schepping van een ontregelende, verontrustende wereld met heel 
eenvoudige, alledaagse voorwerpen, en het onderzoek naar de kloof tussen 
woord, object en beeld. Hij bracht wel het grote, onoplosbare raadsel van leven en 
wereld in beeld, een ontspoorde werkelijkheid. ‘Als ik schilder, probeer ik altijd de 
conventies aan mijn laars te lappen’, zei hij zelf. En: ‘Hebben we al gezien’, bestond 
niet voor de surrealist. Hij ging op zoek naar ‘Hadden we nooit eerder gezien’. 
Magritte toonde dat het onmogelijke mogelijk was. In een schilderij. 

Het modelabel FURORE wil in het kader van het kritisch denken rond de verschil-
lende wereldse uitdagingen - waaronder duurzaamheid - ook de nodige reflectie-
momenten inbouwen. Furore tracht dit te vertalen naar silhouetten die mensen en 
dingen in beweging zetten. De weg is nog lang, maar dromen zijn er om waar te 
maken. Furore wil de uitdaging van morgen omarmen en op haar manier een steen 
in de fast fashion-rivier verleggen of anders gezegd: het onmogelijke mogelijk 
maken. In een kledingstuk via slow fashion. 

In ‘Nuages et grelots’ - een werk uit 1951 - brengt René Magritte twee van zijn 
belangrijkste thema’s samen: de wolken die de hemel open schrijven en via de 
rinkelbelletjes de problemen. Door ze samen te brengen, ontwricht Magritte het 
tijdsbesef van de toeschouwer. Geeft Magritte met de belletjes het innerlijke 
van een mens weer? Of waar verwijzen ze echt naar? Naar de beroemde Gilles 

de Binches, die dergelijke belletjes aan hun carnavalskostuum hebben hangen? 
In ieder geval is er een onoverbrugbare kloof tussen huid en bolletjes, tussen 
schijn en wezen, tussen uiterlijk en innerlijk. Als men de wereld vanuit een ze-
ker perspectief eens grondig op zijn kop zet, komt men misschien wel tot die 
oplossingen die het begin vormen om ‘het onmogelijke mogelijk te maken’. 

Furore ziet in dit werk van Magritte een ideaal startpunt om dat te vertalen naar 
kledingstukken die perfect aansluiten bij haar duurzaamheidsverhaal ‘connecting 
minds, creating the future’ op onze altijd ronddraaiende wereldbol. 
De ‘wolken’ en de hemelsblauwe lucht doen dromen van gezonde en heldere 
lucht. We moeten nadenken hoe we hieraan kunnen werken. In de ontwerpen 
van Furore ‘Clouds of the Future’ zijn de zijden stoffen daar een frisse getuige van. 

In diezelfde ‘clouds’ hangen ‘belletjes’ die ons waarschuwen voor één en ander: 
voor problemen die soms op wereldvlak levensbedreigende allures aannemen. 
Waar zitten de slimme oplossingen? De verbondenheid tussen de nieuwe denkers 
van morgen - virtuele mobiliteit incluis - kan mensen mobiliseren naar duurzaam-
heid. Het is een waardecreërende opportuniteit. 
Furore vertaalt dit naar de juiste stoffen en de juiste leveranciers die mee aan een 
betere toekomst werken, stap voor stap. Dan is de cirkel - die ook terug te vinden 
is in het Furore-logo - helemaal rond en komt de circulaire economie een stap 
dichterbij. Het tijdsbesef is één ding. Het ombuigen naar een tijd die beter 
verloopt, is een andere.

‘CLOUDS OF THE FUTURE’
 HET ONMOGELIJKE MOGELIJK MAKEN 

furore x magritte

In Furore Edition Two dient het kunstwerk ‘Nuages et Grelots’ 
(wolken en belletjes) als bron van inspiratie voor zowel het 
kleurgebruik als de ontwikkelde stofprint. In dit werk werpt 
Magritte een licht op problemen (belletjes) binnen bepaalde 
thema’s (wolken). 

Deze problemen, die op wereldvlak soms levensbedreigen-
de allures aannemen, behoeven slimme oplossingen. Furore 
biedt een antwoord op een van de vele uitdagingen waar de 
mode-industrie tegenwoordig voor staat. Het slow fashion 
merk doet dat in de vorm van duurzaamheid, vertaald naar 
bewust stofgebruik en de keuze voor de juiste leveranciers 
die mee aan een betere toekomst werken. De print kreeg dan  
ook toepasselijk de naam: Clouds of the Future. 

Het resultaat is een dromerige collectie met lichtblauwe 
kleuren, zachte texturen en uiteraard veel wolkjes. 

‘Nuages et grelots’ 1951 - René Magritte © C.H./ADAGP, Paris 2020

UIT DE KUNST
Margritte
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Doornikserijksweg 155 A
8510 Bellegem 

T. +32 (0)56 21 43 52
 info@optiekdecraene.be  

www.zeissvisioncenter.com/kortrijk

Meensesteenweg 121
8500 Kortrijk 

T. +32 (0)56 26 11 63
info@denachtwacht.be 
www.denachtwacht.be

Stationsstraat 22-24
8790 Waregem 

T.  +32 (0)56 60 19 51
info@casteur.be 
www.casteur.be

Het Modehuis
Privileged Partner Furore

      Xavier De Cocklaan 37
9831 Sint-Martens-Latem / Deurle

     T. +32 (0)9 385 97 44
  info@het-modehuis.com

www.hetmodehuis.com
www.furore.fashion

Belgisch. Met de focus op lokaal, van 
hier, of hoe je het ook omschrijft. Wat 
ons boeit, is kwaliteit die blijft. Streven 
naar wat goed is. Laten we dat vooral 
blijven doen, zeker in deze onzekere 
tijden waarin zoveel ontastbaar is. 

‘Nous voulons toujours voir ce qui est 
caché par ce que nous voyons.’ (René 
Magritte). ‘We zijn nieuwsgierig naar 
wat verscholen zit achter wat we zien.’ 
Je ziet vandaag veel maskers. Weet 
dat we achter het onze de wereld toe- 
lachen. Graag tot een volgende Mooois! 

DIT 
WAS…
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