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Katrijn Mannaerts 
,Zeis architect) echtgenote en moeder van twee kinderen. En sinds 

oktober is Katrijn Mannaerts ( 41) oak de vrouw achter 'fil rouge)) 

een collectie maatpakken voor vrouwen. 

Toen ik veertig werd, dacht ik: nu 
of nooit. 
Ik ben architect, rnaar liep al een 
jaar of vijf met het plan rond om 
mode re brengen met een meer
vvaa rde, die tijdloos i en dus ni et 
mer elke rrend meegaat. Ook al een 
staremem tegen de overcon ump
tie: er is zoveel van alle en ik hou er 
meer va n om zo nu en dan iet 

Foto's van Katrijn door de jaren heen, en van hoar man. 

modellen, die kunnen gepast worden, kan de klant zelf 
be li sen over de lengte van hetjasje, bet type reverskraag, 

mouwsplitten met keuze in knopen, de 

('Elke vrouw verdient een 
breedte van de broekspijpen, zoomom
lag, taillehoogte ... Ook de belangrijkste 

lichaam: maten controleer ik. Aan de 
hand van een _ tandaardmaat wordt dan 

h l l 
een pitroon op maat gemaakt volgens 

e emaa de. wenscn van de vrouw in kwestie. Se-
1111-maat vrrkpakken met een meer-pak waar ze zich 

goed in voelt)) 
moois van goede kwaliteit te kopen 
dan een overvolle klerenkast te h b
ben waarvan veel tukken amper 
worden gedragen. Du toen ik veer
tig werd, dachr ik: al ik het nu niet 
doe, doe ik het nooit meer. 11 maak 
exclu ieve kleding op maat voor 
speciale gelegenheden en in klo
ber vorig jaar ben ik begonnen met 
fil rouge, e n permanente collectie 
waarvan het maa tpak de basis 
vormt. Al jaren vond ik hetj ammer 
dat vrouwen op het gebied van 
broekpakken lang niet dezelfde 
keuze hadden als mannen. Ik ont
wierp dus een collectie twee- en 
driedelige broekpakken en tailleurs 
met kwaliteitsstoffen van Scabal en 
Armani. Uitgaande van een aantal 

tachtig jaar zij n 

a· d, 'us. De :i.lgemene snit is tijdloos 
elc.;ant 1 it'l een duidelijke taille om het 
liet~l vr uwelij1 te houden. 

De vroo en voor wie ik pakken maak, 
l nnen 1wintig jaar, maar evengoed 

Mijn pakken zijn ;1 ( <l ocld voor de vrouw die stij lvol gekleed 
wil uaan n voo 1 l1' gdegenheden met een broe1 pak of 
tailleur gebaat · , pak van kwaliteit stof blijft de hele 
dag mooi en ze k, n · · ~vonds ok mee naar een receptie. 
Het zijn de gepa, , , cessoires die het ueheel tell ens weer 
ander maken! J._ leeftijd doet er minder toe: ik denk 
dat elke vrou mooi kan zijn met een maatpak al, je 
werkt met de j L1iste stoffen, de verhoudingen ·an jasje en 
broek/rok aanpast, de details goed kiest... De naam 'fil rou
ge' heeft te maken met het fei t dat een ba ic tul als een 
rode draad in je klerenkast loopt en met de voer~ng van 
mijn pakken: rood in alle mogelijke nuance . 

Ik ben een perfectioniste, en daar is niets mis mee. 
Ik denk dat het zelfs nodig is als je kwaliteit wilt brengen. 
Het is ook echt niet zo dat ik heb gedacht: 'Ik ben architect. 
en nu ga ik maar eens jurken maken'. Ik heb allerlei oplei- > 

feeling 113 



"De ring Kreeg ik van mijn 

schoonmoeder bij de ge

boorte van mijn zoon en 

zijzelf had hem gekregen 

toen ze 18 werd. Hij is dus 

bijna 60 jaar oud, maar 

ziet er heel modern uit." 

Een favoriet adresje: Han

gar 41 aan de Scheide. 

"Roel en Anneleen zijn er

aan gewend dot ik altijd 

bezlg ben." 

141 feeling 

di igen £"e\ olgd, heb ,;:elf c·ok ervaring in naaien en patro
nP11 ma.ken. Te hnl.1,c'1c ha;[.2gc i; zeer belangrij k. 

H t plotse1mg ove lijde-n van mijn vader heeft me een 
andere l ijk op mijn e.igen 1 _ven gegeven. 
1 et toe ik mi in eig1. n ruk aan he!: opbouwen wa , werd 
m~jn va ler ziek. Die pcriode hcb ik beel intens beleefd, 
en 1et heeft me rn ccr cl.1I 1 w 1t ctnen be~effen dat je je dro
men moet 1Vaar nakcli .:n vooral je in tuitie moet volgen. 
Ik ben miJ. n ei . en vebcr cre<>«lJn "'n daar i1· heb ik het grate 

L CJ .._.-, • 

ge uk gehad dal mijn man zus en vr' enclen me enorm ge-
st und hebben. 

Ik werk keihard, maar ik \Vil er teg lijkertijd ook zijn 
voor mijn kinderen. 
Ik heb mij n showroom thuis , mi.; n zoon Roel van 11 en 
dochter Anneleen van 8 wcten goed waar ik mee bezig 
ben. Ik steek v el energie in 'fil rouge' en werk daarnaast 
nog drie dagen per week op een architectenbureau, 
maar ik wil er ook zijn voor mijn man en kinderen. Het is 
niet altijd even gemakkelij k om daar een evenwicht in te 

'"lk heh echt nkt gtrlq,chi:' ifltii~)1/rcQ,~ct,e, 
, \ • ~ ' ~ • , l ' • 

nu ga ik eerzs jurken rnaf({fff :)Jk'fteb er 
•f ~ • 

opleidingen voor gevolgd~) 

vinden. De start van mij n modezaak is niet van de ene dag 
op de andere gegaan: ik heb anderhalf jaar een in tensief 
mentoringsprogramma bij Markant gevolgd en dat heeft 
me persoonlijk enorm verrijkt. Ook het fe it dat ik mijn 
droom heb gerealiseerd , geeft me nu een innerlijke rust. 

lk erger me aan lelijke dingen en lawaai. 
Ik ben altijd op zoek naar harmonie en authenticite it, en 
vind die veelal in de natuur. Ik hou van wandelen in de 
bergen, van adembenemende ruwe landschappen. Ik er
ger me aan lelijkheid : de kakofonie van onze typisch Belgi
sche lintbebouwing of onze kustlijn ... een gebrek aan 
ruimtelijke visie. Ook in huis hou ik van orde en minima
lisme - ik heb de meeste meubels die in ons interieur staan 
zelf ontworpen. Alles is strak en sober gehouden. 

Ik wil Roel en Anneleen absoluut mijn persoonlijke 
waarden meegeven. 
Ik hoop dat ze levenskwaliteit zullen zoeken in het zijn , 
niet in het hebben. Ook wil ik hen graag zin voor schoon
heid en creativiteit, een open geest, respect en zelfstandig
heid meegeven. En gevoel voor humor natuurlijk. • 

Info: 0486/802.332. 
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