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Z
e richtte veertien jaar gele-
den Café Costume mee op, 
maar na al die focus op 
mannen acht Angélique  
Van Gils (49) – telg van de  

bekende kleermakersfamilie – de tijd  
nu rijp voor maatpakken voor vrouwen. 
Haar partners in crime bij Pursuit  
Femmes: dochters Joy (24) en Jill (22).

ANGÉLIQUE: “Ik heb jaren in de mannen-
wereld gezeten, in de business van 

maatpakken voor mannen, en ik vond 
het onbegrijpbaar dat dat er niet was 
voor vrouwen. Ik werd daar ook vaak op 
aangesproken. Een maatpak doet heel 
veel voor een man, maar ook voor een 
vrouw. De tijd was rijp om die vertaling 
te maken. Zeker ook met Covid. We  
hebben allemaal lang genoeg in onze 
joggings rondgelopen. Wij willen vrou-
wen helpen met hun empowerment en 
hun zelfvertrouwen een duwtje geven.”

JOY: “Vroeger wilden vrouwen graag 
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‘Vroeger droegen we  
een maatpak om ons  
te bewijzen, nu om ons 
goed te voelen’
PURSUIT FEMMES: ANGÉLIQUE VAN GILS (49) EN 
DOCHTERS JOY (24) EN JILL (22) VAN DER HEIJDEN

gegeven, zowel voor Camille als haar 
broer Mathieu die hier ook werkt. Het 
moest echt van hen uit komen. Ik wou 
niet dat alles in ons gezin om het werk 
zou draaien. Dat is een van de redenen 
waarom ik zelf nooit op een dagelijkse 
basis bij het bedrijf wil werken. Boven-
dien had ik vier kinderen en ik wou 
thuis zijn voor hen. Maar ik ben nooit de 
moeder aan de haard geweest die van 
niets wist, mijn man heeft me altijd be-
trokken bij alle beslissingen.”

CAMILLE: “Mama is altijd de eerste die 
we bellen. Niet enkel om haar te gebrui-
ken als klaagmuur, ze heeft een raadge-
vende functie in het bedrijf en is ook 
ons manusje-van-alles. We zijn hier in 
Deinze, bij de fabriek, onze flagshipstore 
aan het bouwen en zij overziet alles.”

MICHELINE: “Ik ben ook een buffer tus-
sen Camille en haar broer enerzijds, en 
hun papa anderzijds. Als er een discus-
sie is, probeer ik tot een oplossing te 
komen. De band met haar broer is zelfs 
veel verbeterd sinds Camille in het fami-
liebedrijf gestapt is.”

CAMILLE: “Ik ben blij dat ik de sprong 
heb gewaagd en ik doe het met volle 
overgave, maar ik wil nu nog niet op  
papier zetten dat ik dit de rest van mijn 
leven zal blijven doen. Ik leef enorm van 
dag tot dag. Vraag me niet waar ik bin-
nen vijf jaar sta. Ook als mijn familie 
vindt dat ik niet langer de juiste persoon 
op de juiste plaats ben, mogen zij me  
dat zeggen. Ik zou daar geen enkel  
probleem mee hebben.”
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‘Ik heb altijd wat 
tegengas gegeven, 
zowel voor Camille 
als voor haar broer 
die hier ook werkt’

MICHELINE DE GRAEVE
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een maatpak aantrekken om zich  
meer thuis te voelen in de mannenwe-
reld en zich te bewijzen, maar nu kiest 
een vrouw eerder voor een maatpak 
omdat ze het echt zelf wil en ze zich er 
goed in voelt.”

ANGÉLIQUE: “Ik merk die evolutie 
enorm. Ik ging als businessvrouw heel 
vaak naar netwerkavonden en zag al-
leen maar mannen. Nu zie ik toch, met 
Joy en Jill, dat de komende generatie 
vrouwen lekker mag en kan doen wat ze 
wil. Het doet me plezier dat jonge advo-
cates aan de balie nu steeds meer hun 
eigen persoonlijkheid aanhouden. Ze 
willen zich nog een beetje conformeren, 
maar aan de andere kant kiezen ze voor 
een pak waarin ze zelf stralen. Dat is nu 
de boodschap: waarvoor je je pak ook 
zal dragen, blijf vooral jezelf. Jij moet je 
niet aanpassen aan het kostuum, wij 
maken dat pak op jouw maat.”

JOY: “Het hoeft ook niet altijd werkge-
relateerd te zijn. Een maatpak kan ook 
heel vrouwelijk en sexy zijn, voor op een 
feestje. En je kan het jasje en de broek 
ook afzonderlijk dragen en op zoveel 
manieren creatief combineren. Het kan 
ook in stappen gebeuren. Voor veel 
jonge meisjes is de stap naar een maat-
pak te groot, maar een blazer zien ze 
wel zitten.”

ANGÉLIQUE: “Het is een soort van ver-
wennerij. Er bestaan ook gewoon vrou-
wen die niet graag uren in de rekken 
willen speuren en het fijn vinden om 
met een kopje koffie en op afspraak iets 
van nul te maken. De glimlach op hun 
gezicht spreekt boekdelen.”

JILL: “Als je al maatpakken voor vrou-
wen ziet, is dat vaak vanuit bedrijven die 
zich richten op mannen en vrouwen er 
maar bijnemen. Maar dat klopt niet.  
Wij vrouwen verdienen onze eigen plek 
en nemen graag onze tijd. Toen mama 
het idee voor Pursuit Femmes voor-
stelde, raakte me dat dus. Voor mij was 
het ook een logische stap. Ik had al mijn 
eigen blazermerk (Jill Antwerp, red.) dat 

ernaast gewoon blijft bestaan.”
JOY: “Ik was net afgestudeerd als  

TEW’er en stelde me de vraag of ik  
niet eerst ergens anders wat ervaring 
moest opdoen. Maar dit project kon  
ik niet laten schieten en het vertrouwen 
is er, omdat ik samenwerk met  
nauwe familie.”

ANGÉLIQUE: “Net omdat familie zo  
belangrijk is, hebben ook wij drieën 
goede afspraken afgemaakt. ’s Avonds 
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aan de keukentafel ben ik gewoon 
mama, maar voor Pursuit Femmes is 
het Angélique en proberen we die  
professionele pet op te houden. We  
willen die twee werelden goed scheiden. 
Stel dat een van ons zich geroepen voelt 
om iets anders te doen, hebben we ook 
dat al vastgelegd hoe we dat gaan doen.”

JILL: “Samenwerken is niet altijd  
rozengeur en maneschijn, maar de 
kracht zit net in onze verschillen. Joy is 
heel gestructureerd en ik ben wat losser 
en wilder. Zij houdt me soms wat tegen 
en ik trek haar soms vooruit. Met onze 
mama hebben we een andere dyna-
miek. Zij heeft meer ervaring en dat 
hebben we soms nodig.”

ANGÉLIQUE: “Ik vind het omgekeerd net 
zo verfrissend dat zij zo jong en onbe-
zonnen zijn. Als je al wat langer onder-
neemt, is de valkuil dat je overal beren 
op de weg ziet. Zij hebben dat niet.”

JILL: “Aan de andere kant kan mama 
het werk beter loslaten. Ze heeft altijd 
hard gewerkt, en nu nog, maar ze vindt 
daar een betere balans in. Voor mijn zus 
en ik is dat soms nog sukkelen.”

ANGÉLIQUE: “Vroeger perste ik me als 
een tube tandpasta helemaal leeg, maar 
waarom moet dat op die manier? Een 
goede work-life balans is belangrijk, 
want je moet nog zo lang door. Mijn 
dochters en ik hebben er niets aan  
om in een burn-out te komen. Ik waak 
daarover. Al hebben we ook grote ambi-
ties. We hebben net in Antwerpen ons 
eerste atelier geopend en we zijn nu al 
aan het kijken naar Gent en Brussel en 
dan stap voor stap richting Nederland 
en Duitsland.”

JOY: “Als we iets goed kunnen, dan is 
het wegdromen. (lacht)” n
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‘Het jasje en de broek 
van een maatpak kan 

je ook afzonderlijk 
dragen. Op een  

feestje kan het heel 
vrouwelijk en sexy zijn’

JOY VAN DER HEIJDEN


