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DE GARDEROBE VAN

Gaby
Blaaser
‘GTST’-actrice Gaby Blaaser (29) heeft een
verrukkelijk scala aan designertassen: “Ik heb
veel pronkstukken van Chanel, Louis Vuitton en
Mulberry. Als een kind zo blij ben ik ermee.”

tekst NICOLE GABRIËLS foto’s TARONE RACHAMIM styling PASCALLE SWINKELS, assistent KIKI AERTS
visagie JACQUELINE HOOGENDIJK

“Voor een chic feest zonder gala dresscode waarvoor ik wel
wil uitpakken, is dit pak van Elisabetta Franchi geweldig. Ik
moest wennen aan de felle kleur, maar inmiddels ben ik om.
De broek zit zoals ik ’t wil: strak en zonder te veel plooien bij
het kruis. De sieraden zijn van KMO Paris. Hoge hakken erbij
- deze zijn ook van Elisabetta Franchi - and I’m good to go.”
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TYPISCH GABY?
“Ik hou van stoer met een sexy twist.
Jeans met hoge hakken eronder,
een oversized sweater met een strakke
broek en gympen. Ik ben geen meisjemeisje dat alléén maar jurkjes draagt.”

KLEURENPALET?
“Niet te schreeuwerig. Voor het rode
broekpak op de grote foto moest ik als
ik eerlijk ben even een drempel over.
Een stylist helpt me dan om uit mijn
comfortzone te stappen. Da’s fijn, want
ik zíe heus wel dat het heel mooi staat
en toch grijp ik liever naar kleuren als
grijs, crème, donkerblauw, dieppaars of
zwart. Nú koop ik iets heel anders, denk
ik soms. Om dan met de zoveelste
zwarte jeans thuis te komen.”

FAVORIETE LABELS?

OP DE SET

“Hierin ren ik comfortabel van
huis naar de ‘GTST’-opnamestudio. J Brand-spijkerbroekje,
Golden Goose-shirt, de
witte blazer is van Vanessa
Bruno en de zwarte laarsjes
zijn van Ash.”
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BOODSCHAPPEN
“Later als ik groot ben en
kinderen heb, zie ik mijzelf
hierin wel boodschappen
doen. Cool, in een top, vest
en broek van Labee-a-Porter
en mijn geweldige Miu Miupumps aan de voetjes.”

UIT ETEN

“Dit bordeauxrode broekpakje kleurt lekker bij het jasje
van Lona Mila. Ik draag er
een Chanel-tas bij en Isabel
Marant-boots. Een lieve look,
vind ik. Perfect voor een eetafspraak met vriendinnen.”

FESTIVALOUTFIT

“Ik ben gek op dit lookje. De
lange jas is van AllSaints en
matcht speels met het stoere
jurkje en de hoed. Hierin
struin ik zelfverzekerd over
het festivalterrein. De laarsjes
zijn van Graceland.”

designertas ooit was van Louis Vuitton.
Ik kreeg hem van mijn ouders toen ik
eindexamen deed en ik gebruik hem
nog steeds. Bij elke tas heb ik een
portemonnee van hetzelfde merk.”

PRONKSTUK?
“Dit is Beau Monde, dus nu mag ik
het zeggen: ik heb veel pronkstukken.
Tassen waar ik als een kind zo blij
mee ben, schoenen waarvoor ik hard
heb gewerkt. Ik ben een spaarder, mijn
ouders leerden me al jong de waarde
van geld kennen. Ik hou van goede
kwaliteit, niet van goedkoop, en af
en toe verwen ik mijzelf met mooie
spullen. Heel erg, maar dat moet dan
even. Mijn laatste pronkstuk: een
zonnebril van Christian Dior. Ik
voelde me verliefd toen ik hem zag!”

“Van Acne zou ik het liefst alles kopen.
Elke seizoen de gehele collectie. Levi’s
vind ik heel fijn voor spijkerbroeken. Ik
heb stapels in zwart en een scala aan
blauwtinten, stuk voor stuk zijn het
strakke modellen. Van AllSaints koop ik
tops, truien en broeken. Jimmy Choo is
de hemel voor schoenen en bij Paul
Warmer kom ik ook vaak. Soms schiet
er een H&M-metje tussen. Vooral de
truien van de mannenafdeling maken
me blij. Maatje M kan zonder te passen
mee naar huis.”

VERSLAVINGEN?

WINKELSTAD?

“Het karakter dat ik speel, Sacha, heeft
een boho kledingstijl. Die is fleuriger
dan de mijne, met vrolijke tops en frivole blousejes. De broeken die ik in de
serie draag, zijn heel fijn. Hoge tailleexemplaren, zoals ik ze privé ook zou

“Vroeger had ik een hekel aan shoppen,
als kind wilde ik nooit met mijn moeder
de stad in. Moest er toch echt een winterjas komen dan diende ik omgekocht
te worden, haha. Da’s tegenwoordig wel
anders. In Amsterdam weet ik mijn weg
goed te vinden. De Negen Straatjes zijn
favoriet, samen met de Leidsestraat en,
voor de grote merken, de P.C. Hooftstraat. Ik winkel nooit
online. Ik moet een item kunnen aanraken, de stof kunnen voelen. Een leren
jasje koop ik pas als ik zeker weet dat er
een hoodie onder kan. Zie dat maar
eens uit te vogelen via een webshop.”

TASSEN?
“Oeh, graag! Ik heb ze van Chanel,
Louis Vuitton en Mulberry. Mijn eerste

en highlighten, mijn haar is van nature
een stuk bruiner. Geen drastische
veranderingen, want in mijn ‘GTST’contract staat dat ik kappersbezoekjes
even moet overleggen. Een make over
naar kort, paars haar is niet per se

‘Bij elke tas heb ik
een portemonnee van
hetzelfde merk’

“Schoenen en tassen. En het föhnen
van mijn haar; dagelijks een kwartiertje
baan voor baan erlangs met een kappersföhn en een ronde borstel, dan zit
het helemaal fierce! Ik heb het mezelf
geleerd. Maar ik raak ook enthousiast
van het vinden van dé gezichtscrème.
De dag- en nachtcrème van Bergman
kliniek werken goed voor me. En de
BB-cream van Collistar zit standaard
in mijn tas.”

‘GTST’-GARDEROBE?

‘Geld moet rollen,
anders hadden ze het
wel vierkant gemaakt’

welkom voor mijn rol. ‘Mag er weer een
puntje af?’ vraag ik altijd even. Ik hou
ervan als niemand het opmerkt dat ik
naar de kapper ben geweest. Subtiliteit
is het kernwoord.”

INSPIRATIE?
“De look van Chantal Janzen. Van leuke
broekjes en schoenen tot het haar - ik
heb haar nog nooit op een bad hairday
betrapt. En het haar van Estelle Gullit.
Prachtig, altijd heel mooi van kleur en
altijd goed.”

ERFSTUK?
“Toen mijn vaders tante overleed,
kreeg ik een van haar ringen. Een
gouden met een bijzondere, langwerpige
bruine steen erin. Binnenkort laat ik
het sieraad kleiner maken zodat ik ’m
aan mijn pink kan dragen.”

BUDGET?
“Ik ben geen vrouw die pas kan en gaat
shoppen als haar salaris is gestort. Als
ik weet dat ik genoeg kan uitgeven, ga
ik winkelen en anders niet. Zo simpel
is het. Maar laat ik dit zeggen: geld
moet rollen, anders hadden ze het wel
vierkant gemaakt.”

NEVER NOOIT?

uitkiezen. Niks vervelender dan gaan
zitten en een bilnaad on show hebben.”

“Crocs en witte leggings, vaak bij
hetzelfde type vrouw, trouwens. Lage
hakken. Voor mij mogen ze minstens
twaalf centimeter zijn. En ballerina’s
vind ik niet mooi. Te truttig voor mij.”

LEKKER LANG HAAR?

IN SHAPE?

“Eens per tien weken ga ik naar mijn
kapper, een zaakje niet ver van de
Rozengracht. Dan laat ik het knippen

“Ik ben altijd bezig met mijn lijf. Ik heb
nou eenmaal een vrouwelijk figuur met
billen en borsten. Als ik zit, heb ik een →
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rolletje bij mijn buik. Dat vind ik niet
heel erg, een sixpack hoef ik helemaal
niet, maar soms maakt het me onzeker.
Ik leg de lat hoog voor mezelf; let op
mijn eten, ga drie keer per week naar
de sportschool. Met een vriendin doe ik
dan krachttraining en high intensity
training. Maar dat rolletje blijft er. Wat
kan ik zeggen? Ik geniet ook graag en
sla een wijntje niet over.”

“Ik voel me waanzinnig mooi in deze avondjurk van Olvi’s
Lace Collection met sieraden van Take what you need by Mi
Moneda en KMO Paris. Echt een gelegenheidsjurk, die ver blijft
van de standaard zwarte avondtenues die ik zo verafschuw.
Het feit dat mijn armen bedekt zijn, vind ik lekker. In deze jurk
voel ik me sexy. Ik heb borsten, ik heb heupen. Op een recht
lichaam zou dit ontwerp hartstikke dood vallen.”

DUURSTE ITEM?
“Slangenlederen laarsjes van Miu Miu.
Kostten twaalfhonderd-nog iets... oei.
Toen ik ermee naar buiten stapte, wist
ik me even geen raad. Maar ik draag
ze supervaak. Hoe ouder ze worden,
hoe mooier.”

KOOPJE?
“De H&M-mannentruien van twee
tientjes per stuk. Ik heb inmiddels een
flinke stapel.”

met dank aan Mayke Oisterwijk, Marilot by Lotte, 2Balou, VK Fashion, Jos Bles, KMO Agency Benelux, Mi Moneda, So PR

NOOIT WEGDOEN?
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“Ik heb twee lades vol met kleding
waarvan ik weet dat ik die niet meer ga
dragen. En toch vind ik het moeilijk om
die dingen weg te gooien. Ik zou het
moeten verkopen, denk ik zodra ik over
de Albert Cuyp markt wandel. Maar
dan vergeet ik het vervolgens weer. Ik
gooi nog geen broek weg.”

OP DE WISHLIST?
“Als ik naar mijn kledingkast kijk, denk
ik nooit: had ik hier maar een auto van
gekocht. Nee joh, ik geniet van alles wat
er in hangt en staat. Ik heb een fijn
huisje, een auto en een fiets. Dat is
genoeg. Bovenaan mijn wishlist prijkt
een tijdloze, zwarte tas van Hermès.
Ook leuk: het verder aanvullen van
mijn verzameling Cartier-juwelen.

‘Als ik naar mijn kledingkast
kijk, denk ik nooit: had ik hier
maar een auto van gekocht’
Ik heb al een ring en van mijn vriend
heb ik een collier gekregen. Nu zou ik
graag nog de armband uit de Love-lijn
willen kopen.” □

DATENIGHT

“Toen ik dit Elisabetta Franchijurkje spotte, was ik meteen
verliefd. De franjes zijn zo
zwierig en sexy, dus het is
geschikt voor datenight. Al
vindt mijn vriend mijn haar het
allermooist in een staart.”

SHOPPERDEPOP

“In deze outfit ga ik komende
winter wonen. Een leren
broek van Enes, chunky Kiro
by Kim-vest en mijn o zo
mooie Miu Miu-laarsjes. De
tas léék een miskoop, totdat ik
er de perfecte riem bij vond.”

Ga naar www.beaumonde.nl voor een blik achter de schermen
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