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JELIEN MOERMAN KENT CATALONIË ALS HAAR BROEKZAK 

(H)EERLIJKE (BELGISCHE) 
MODEMERKEN IN BARCELONA 

Spanje is een gigant in de modewereld dankzij de wereldmerken Zara en Mango, maar er zijn nog een heleboel 

andere modemerken waar de plaatselijke bevolking geen genoeg van kan krijgen. Ontwerpers die met hun 

nieuwe en vooral duurzame designs de Barcelonezen weten te verrassen zijn meer en meer aan het boomen. 

Wie aan modesteden denkt, denkt waarschijnlijk 

eerst aan Milaan, New York, Parijs en Londen. 

Maar de laatste jaren heeft Barcelona zich 

langzaam maar zeker opgewerkt tot fashion hub, 

door ruimte te bieden aan lokale ontwerpers en 

merken die de grenzen van design, duurzaamheid 

en technologie willen verleggen, zonder daarbij de 

lokale productietradities uit het oog te verliezen. 

Hoe Barcelona de nieuwste modehoofdstad 

geworden is? Met een erfgoed dat doordrenkt 

is van cultuur en kunstenaars zoals Antoni 

Gaudí, Joan Miró en Salvador Dalí, is creativiteit 

één van dé belangrijkste pijlers in de regio. In 

combinatie met de toegenomen investeringen 

in ondernemerschap en evenementen zoals 

080 Barcelona Fashion, waar zowel grote als 

kleine lokale ontwerpers worden getoond, 

bouwt Barcelona aan haar reputatie als een 

fashion power house dat zich kan meten met 

de magische vier. Met cultmerken en it girls, 

zoals Dulceida of Jessica Goicoechea, die onze 

Instagram feeds overweldigen en de mode-

industrie in het algemeen beïnvloeden, kreeg 

Barcelona een enorme boost. Er vallen dus 

een heleboel nieuwe merken en ontwerpers 

te ontdekken in de Catalaanse hoofdstad.

T I J D  VO O R  D U U R Z A A M 

Eén van mijn favoriete labels is HAURI met 

zijn modieuze horloges en multifunctionele 

accessoires. Het merk, opgericht door een Zwitser 

in januari 2018, bestaat uit houten horloges die 

licht in gewicht én duurzaam zijn. De horloge 

bestaat uit NATO-bandjes die zo kleurrijk zijn 

dat ze de levendige herinneringen oproepen 

aan Barcelona, de stad waar HAURI is ontstaan. 

Het merk draagt het welzijn van zijn klanten 

hoog in het vaandel. Om die reden heeft het 

bedrijf het multifunctionele, modieuze en toch 

betaalbare accessoire RASGY ontwikkeld. Dit 

product vormt een interessant alternatief voor 

conventionele sleutelhangers om persoonlijke 

bezittingen, waaronder portefeuilles, mobiele 

telefoons en sleutels, op een eenvoudige en 

veilige manier bij je te houden. Momenteel 

enkel verkrijgbaar in buffelleer vanwege de hoge 

weerstand, maar het merk heeft aangekondigd 

binnenkort een veganistische optie te lanceren.

F ( L ) A I R  FAS H I O N

Het merk HAURI ijvert om de meest duurzame 

producten mogelijk te maken. Deze

nadruk op lokaliteit en kleinschalige productie 

draagt bij aan de fairtrade- en duurzame 

ruggengraat van de Barcelonese fashion scene. 

Maar wat de modegemeenschap van de stad 

het meest kenmerkt, is haar individualiteit en het 

afwijken van de industriële normen en trends. 

Deze nieuwe lichting Spaanse modeontwerpers 

laat zich niet afschrikken door wat er reeds 

gedaan is in de mode. Zij richten zich op de looks 

die consumenten nodig hebben in hun kleerkast, 

wat de mensen echt willen dragen. Het is deze 

mentaliteit die ervoor zorgt dat wanneer mensen 

getuige zijn van zo’n eye-catching ensemble 

ze zich afvragen waar het vandaan komt. 

Moderne mode gaat niet alleen over een 

seizoenskleur of een trendy musthave. Het is 
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Nanette

het concept van ethische kleding en duurzame 

mode. En dat is precies wat Nanette doet. Ze 

streeft naar een duurzame mode voor schoonheid 

in elk facet. Je vraagt je misschien nog steeds 

af wat duurzame mode nu precies inhoudt... 

‘Duurzaam’ of ‘ethisch’ houdt rekening met 

de volledige levenscyclus van een bepaald 

product, van het ontwerp tot de productie. Het 

kijkt naar alles en iedereen die erdoor wordt 

beïnvloed, van de werknemers naar het milieu 

tot de consumenten. Hoewel het een complex 

onderwerp is, hebben veel merken in Barcelona 

het lef om het aan te pakken. Het merk Nanette 

is de baby van Nina Mertens, een Belgische 

vrouw die al 10 jaar in Barcelona woont. Zij is niet 

alleen de oprichtster, maar ook de ontwerpster 

van al haar collecties. Power woman!

Winkelen voor kinderen is zowat het hele jaar 

door een activiteit gezien hun constante groei. 

Als je niet zeker weet hoe je je door de wereld 

van de kinderbroekjes moet navigeren, maak 

je dan geen zorgen, want Pecato kan hier van 

pas komen. Het merk dat ook zijn kans waagt 

in Barcelona, richt zich voornamelijk op het 

ontwerpen van handgemaakte flared broeken 

voor kinderen. De dame achter Pecato is 

Liza Kato Stok, uit Nederland. Haar tweede 

naam, Kato, is de inspiratiebron voor de naam 

van het merk, alsook het woordje ‘pecar’ of 

‘zondigen’ in het Spaans. Zo wilt ze er ons op 

wijzen dat we meer outside the box moeten 

denken en leven. Met enkele naaisters, die hun 

stoffen in Barcelona kopen, zet het Pecato-

team zich ook in voor duurzame mode.

S LOW FAS H I O N

Afsluiten doen we met een van de bekendere 

namen: Eline Van Ree. De Belgische ontwerpster 

woonde en werkte lange tijd in Barcelona. Ze 

werd zowel door haar Belgische roots als door 

Barcelona geïnspireerd voor haar kwaliteitsvolle 

vrouwenkleding. Zo startte ze kort na haar 

stage haar label in 2015. Ze bracht maar één 

keer per jaar een collectie uit. Best weinig zou 

je denken? De collectie bevatte enkel outfits 

voor het tussenseizoen en kon dus bijgevolg 

het hele jaar door gedragen worden. Zo wou 

Eline overconsumptie vermijden en slow 

fashion promoten. Door overproductie zijn er 

vaak veel van die grondstoffen te vinden, die ze 

vervolgens samenbracht in unieke kledingstukken. 

De productie gebeurde volledig in Barcelona 

om milieuvervuiling en transportkosten te 

verminderen. Alle prints werden met de hand 

aangebracht in een klein atelier in de stad. 

Ondertussen heeft Eline het over een andere 

boeg gegooid en is ze modeontwerpster voor 

het Belgische ecolabel STANLEY/STELLA. 

Sinds de start in 2012 legt STANLEY/STELLA de 

nadruk op eenvoud en op de essentie van het 

kledingstuk. De drijvende kracht van de Belgische 

oprichter Jean Chabert? Codes doorbreken en 

de perceptie van de textielindustrie veranderen. 

Producten aanbieden met respect voor mens, 

milieu en klant. Om meer authentieke en 

meer verantwoorde kleding te produceren, 

die je met trots draagt en verkoopt.

Tekst: Jelien Moerman
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