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Zo vier je Koningsdag in stijlvol oranje
Creëer een koninklijk gevoel in verschillende tinten oranje
25 apr 2017 / Marjolein Lammerts van Bueren
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Tijdens Koningsdag kleurt Nederland weer oranje. Weet je nog niet wat
je aan gaat trekken en ben je op zoek naar inspiratie? Dan heb je geluk,
want deze tropische kleur domineert het modebeeld van 2017. Oranje
boven? Welnee, dit jaar heb je oranje ook in de hand, aan het lichaam of
op de lippen en ogen. Van citrusoranje tot koraal en abrikoos tot
worteloranje, Fashionweek.nl tipt je hoe je in stijl Koningsdag viert.
Oranje als nationale kleur danken we aan het prinsdom van Orange en werd daarmee ook de
kleur van het Protestantisme. OFcieel was onze vlag in de zestiende eeuw oranje-wit-blauw,
maar in 1937 maakte oranje bij Koninklijk besluit plaats voor helder vermiljoen. Ondanks dat je
dit van het Nederlandse weer niet kunt zeggen, wordt oranje geassocieerd met de tropen, zon en
blijdschap. Niemand gebruikte de kleur zoveel als Vincent van Gogh en geheel in het teken van
Koningsdag is het óók nog eens de kleur van de Romeinse god Bacchus: de god van de wijn.
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Van Delpozo tot Balmain. Blauw en oranje zijn complementair aan elkaar waardoor het dé ultieme kleurencombinatie is. Dit maakt dat
oranje bijvoorbeeld de perfecte kleur bij je favoriete denim. © Pinterest

Er is geen oranje zonder blauw
Juist door de associatie met Koningsdag ervaren Nederlanders oranje meestal als moeilijk
draagbaar. Toch zagen we tijdens de afgelopen modeweken dat het mengsel van geel en rood
met oneindig veel kleuren gecombineerd kan worden. “Er is geen oranje zonder blauw”, vond Van
Gogh. In de traditionele kleurencirkel is oranje complementair aan blauw, wat inhoudt dat deze
kleuren elkaar versterken. Deze combi is dé perfecte match voor je Koningsdag-out\t en werd
veel gezien in de lente/zomer 2017-collecties van onder andere Delpozo en Balenciaga. Versterk
de koninklijke vibes door je oranje items te combineren met accessoires of applicaties in goud,
brons of zilver, zoals Chanel, Gucci en Roberto Cavalli lieten zien.
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Onder andere Balmain en Roberto Cavalli lieten zien dat oranje heel goed werkt met zilverkleurige accessoires en applicaties. ©
Pinterest
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Oranje wordt verkregen door onder andere geel, wat meteen maakt dat oranje en goudgeel een uitstekende combinatie is. Van links
naar rechts: Chanel resort 2017, Gucci lente/zomer 2017, streetstyle-foto NYFW en een look van de Zweedse blogger Lisa Olsson. ©
Pinterest

Orange is NOT the new black
Orange is zeker niet the new black, maar zowel Victoria Beckham, Mugler en DKNY laten zien dat
de kleurcombinatie wel ideaal is. Ga jij liever voor tonale out\ts? Combineer dan verschillende
oranjetinten, zoals mandarijn, clementine, sorbet of vermiljoen, in diverse materialen, zoals
soepele leersoorten en dikke breisels. Kies je voor over the top? Steel dan de show met
bijvoorbeeld een streepprint van oranje, wit en (fuchsia)roze. En mocht je helemaal op willen
gaan in de orange madness, maak dan nog voor Koningsdag een afspraak bij de kapper voor de
bijpassende haartrend van dit moment: blorange (blond en oranje).
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Victoria Beckham, Mugler, DKNY en Balmain laten zien hoe je in 2017 oranje combineert met zwart. Niet alleen in effen kleuren, ook in
prints is deze combinatie ideaal. © Pinterest

5/9

Volledig in het oranje met Armani Privé en Victoria Beckham. © Pinterest
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Kies net als Delpozo voor een streepprint van oranje, wit en roze met fuchsia-elementen. © Pinterest

Nederlandse mode kleurt oranje
Als het om oranje gaat, blijft de Nederlandse modewereld zeker niet achter. Tijdens de 26ste
editie van Mercedes-Benz Fashionweek Amsterdam zagen we oranje terugkomen in de collecties
van Spijkers & Spijkers, Trinhbecx en Saskia ter Welle. Hyères Festival-genomineerde Lotte van
Dijk voorzag haar collectie van oranje items en de ontwerpers van SchuellerDeWaal zagen in
oranje zelfs de hoofdkleur voor hun nieuwste ontwerpen. Ook bij Sies Marjans Sander Lak vindt
de kleur al jaren gretig aftrek. Wil je meteen je slag slaan? Naast twee speciale T-shirts voor
dames, kunnen mannen bij het Nederlands/Scandinavische merk AMATØR een Køning sweater
bestellen. En Dr. Martens heeft zelfs ter ere van de familie van Oranje-Nassau een speciale 1460
kingboot ontworpen. Van top tot teen in stijlvol oranje wordt dit jaar geen probleem. Alvast veel
plezier!
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Geeloranje, sinaasappeloranje en sorbet, Sander Lak van Sies Marjan verwerkt jaarlijks zijn favoriete kleur in zijn collecties. © Sies
Marjan
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SchuellerDeWaal presenteerde afgelopen februari tijdens de Paris Fashion Week zijn nieuwste collectie die grotendeels bestaat uit
oranjetinten. Ook Hyères Festival-genomineerde Lotte van Dijk nam een oranje item op in haar laatste collectie. © Peggy Kuiper,
rechts: © Jan Willem Kaldenbach
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Oranje gecombineerd met wit, zwart en bordeauxrood bij Trinhbecx tijdens de 26ste editie van de Mercedes-Benz Fashionweek
Amsterdam. © Team Peter Stigter
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