
 ‘V
oorheen droeg ik eigenlijk nooit prints, maar sinds de 
oprichting van Bernadette loop ik constant in onze eigen 
ontwerpen die juist heel uitgesproken en kleurrijk zijn. 
Als ik geen eigen ontwerp draag, kies ik voor een zwarte 
basic rok of broek met een wit T-shirt. Hoe kleurrijk of 
sober ik ook gekleed ga, er zit altijd eenzelfde simpele, 
cleane lijn in mijn stijl. Ik hou erg van Jil Sander, ook ben 

ik fan van Italiaanse modehuizen als Prada, Valentino en Miu 
Miu. In mijn kledingkast hangt veel Bernadette, afgewisseld met 
mooie stukken die van mijn moeder zijn geweest, of andere 
bijzondere items die ik heb gevonden in vintagewinkels. Ik hou 
ervan als een kledingstuk een herinnering met zich meedraagt. 

HET MEISJE  
MET DE BLOEMEN 
Samen met haar moeder runt 
CHARLOTTE DE GEYTER (27) het 
Antwerpse modelabel BERNADETTE. 

Haar eigen stijl blijkt net zo 
uitgesproken als de ultravrouwelijke 

bloemenjurken die ze ontwerpt. 

Een bijzonder item in mijn kast is bijvoorbeeld mijn Simone 
Rocha-jurk, die ik kreeg als afscheidscadeau na mijn stage bij  
dat modehuis. ‘Forever lounging’ zo zou je mijn levensstijl en 
modekeuzes passend kunnen omschrijven. Dat vertaalt zich in 
vrouwelijke ontwerpen die met gemak gedragen kunnen worden. 
Ik hou niet van kleding die je slechts bij één gelegenheid aan kunt. 
Een groene jurk met roze bloemen kan ik prima overdag dragen, 
maar ook tijdens een avond uit. Omdat ik nu negentig procent 
van de tijd Bernadette draag, investeer ik in bijzondere schoenen 
en handtassen. Ik draag het liefst schoenen met een lage hak van 
Prada of Miu Miu en ga voor kleine satijnen tasjes waar net 
genoeg in past. Binnenkort lanceren we ook onze eigen satijnen 
tassen. Met bloemenprint uiteraard.’

Charlotte: top en rok 
Bernadette, Bernadette: 

kimono Bernadette
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interview LARA OLIVERI, 
fotografie ANH KIET DUONG

Satijnen  
slingbacks Marni

Jurk Simone Rocha, 
vintage sieraden



Onverwachte stijlcombinaties
‘Bernadette is ontstaan doordat mijn moeder en ik bepaalde  
mode items die we niet konden vinden zelf maar gingen ontwer-
pen. Tijdloos met een twist staat in al onze ontwerpen centraal.  
Ik vind het belangrijk dat we onze jurken allebei kunnen dragen, 
dat we ons er beiden goed in voelen. Onze jurken zijn dan ook 
voor zowel jonge als oudere vrouwen. De beslissing om het label 
samen met mijn moeder te runnen, voelde heel natuurlijk. Mijn 
moeder heeft een specifieke, eigen stijl. Zo draagt ze altijd vrou-
welijke vintagejurken van satijn gecombineerd met mannelijke 
tweedjasjes. Dat contrast inspireert mij. Ze heeft het talent om de 
meest onverwachte stijlcombinaties te maken. Met haar visie op 
mode ben ik opgegroeid. Mijn moeder heeft me ook van jongs  
af aan de waarde van mooie vintage stukken laten inzien. Voor 
Bernadette laten we ons sterk inspireren door onze eigen 

vintagecollectie. De focus ligt op luxueuze nachtjaponnen en 
peignoirs van kant en satijn en dat creëert een soort stijlvolle 
droomwereld. Hoewel mode via mijn moeder altijd wel een 
onderdeel vormde van mijn leven, was ik er nooit heel specifiek 
mee bezig. Tot ik klaar was met de middelbare school en vrij 
plotseling besloot dat ik de mode in wilde. Ik nam een tussenjaar 
waarin ik me volledig focuste op kunst om zo te kunnen worden 
toegelaten tot de modeacademie in Antwerpen. In dat jaar heb ik 
ontzettend veel geleerd, niet alleen over mode en kunst, maar  
ook over mezelf. Toen ik tijdens mijn stage bij Simone Rocha zag 
hoe sterk haar visie was, voelde ik dat ik die van mij ook verder 
wilde evolueren. In combinatie met de uitgesproken stijl van  
mijn moeder werd mijn eigen visie nog sterker, wat uiteindelijk  
de perfecte combinatie voor ons label Bernadette vormde.’ 

‘Ik hou ervan als een  
kledingstuk een herinnering 

met zich meedraagt’

Haarclip Pico Copenhagen,  
horloge van Charlotte’s oma, vintage  

oorbellen en portemonnee  

Handtas met krokodil  
Amélie Pichard

Jurk Bernadette, vintage sieraden,  
schilderij Ben Sledsens, courtesy of  
Tim van Laere Gallery 
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Kleurrijke droomwereld
‘Voor zowel mijn werk als mijn eigen stijl haal ik inspiratie uit 
dingen die mij een gevoel van vrijheid geven. Natuur of kunst 
bijvoorbeeld, maar ook tekenen. Ik kan uren zitten tekenen. 
Daarna is mijn hoofd helemaal leeg en zijn al mijn zorgen ver-
dwenen. Ik teken de prints en de ontwerpen van alle jurken zelf, 
en door de vrijheid die ik voel tijdens het tekenen zit er ook een 
bepaalde mate van die vrijheid in de uiteindelijke ontwerpen.  
Ik droom altijd over een soort permanent vakantiegevoel, een 
wereld waarin vrijheid centraal staat. Dat gevoel komt terug in 
mijn eigen, persoonlijke stijl maar ook in mijn appartement en de 
dingen die ik graag doe; het is één coherent geheel. In mijn vrije 
tijd hou ik van wandelen door de natuur en dingen observeren. 
Natuur inspireert me al mijn hele leven. Toen ik mijn huidige 
vriend ontmoette was dat ook een van de eerste dingen die ons 
bond: hij is kunstschilder en natuur is altijd een onderdeel van zijn 

werk. Een fascinatie voor specifiek kleurgebruik is ook iets dat ons 
allebei boeit. Dat is alleen maar sterker geworden sinds we een 
koppel zijn. Toch is ons werk heel anders. Iets kan er op papier als 
tekening of schilderij prachtig uitzien, maar dat wil niet zeggen 
dat het automatisch ook werkt in een kledingstuk. Omdat ik 
voordat we Bernadette lanceerden nooit prints droeg, was het 
voor mij een uitdaging om prints te gaan tekenen die ik zelf zou 
dragen. Ik probeer altijd de juiste balans te vinden in zowel mijn 
stijl als mijn ontwerpen. In mijn ogen zijn onze jurken nooit te 
druk en zit er altijd een bepaald rustpunt in zonder overbodige 
toevoegingen. Ik vind het belangrijk dat je eigen uiterlijk en 
energie positief worden versterkt door wat je draagt, zonder dat 
de kleding daarbij te veel ruimte inneemt. Het moet nét niet te 
veel zijn en nét genoeg.’ 

‘Kleding moet  
je uiterlijk en energie 

positief versterken,  
zonder daarbij te veel 

ruimte in te nemen’

Tas Jacquemus

ST
Y

L
IN

G
 S

O
FI

E
 V

A
N

 D
E

R
 V

E
L

D
E

N
, H

A
A

R
 E

N
 M

A
K

E
-U

P 
C

H
A

R
L

O
T

T
E

 N
IK

E
T

IC
  

V
O

O
R

 G
IV

E
N

C
H

Y
 B

E
AU

T
Y

 E
N

 R
E

D
K

E
N

 /
 H

O
U

SE
 O

F 
O

R
A

N
G

E

Top, rok en riem,  
alles Prada, vintage sieraden

Rok Bernadette,  
slippers Miu Miu

Handtas Bernadette


