
“Ik wist al vrij snel dat ik een eigen kledinglabel wilde,” 

vertelt Emily opgewekt. “Mode heeft me altijd enorm 

geïnteresseerd en het leek me fantastisch om er mijn eigen 

draai aan te kunnen geven.” Desondanks was zij zich er sterk 

van bewust dat het niet makkelijk is om als jonge ontwerpster 

voet aan de grond te krijgen. “Met creativiteit en talent alleen 

kom je er tegenwoordig niet meer. Je moet ondernemend 

zijn en contacten durven leggen.” Op dit punt heeft Emily 

veel profijt gehad van haar marketinggerichte opleiding. “Ik 

heb altijd een eigen onderneming willen hebben,” vertelt 

ze. “Toen ik tijdens mijn opleiding in contact kwam met het 

vakgebied textiel en in het bijzonder het vak breien, was het 

voor mij in één keer duidelijk hoe ik die eigen onderneming 

wilde vormgeven.”

Vrouwelijk en diVers                                
Toen Emily in 2003 aan het Amsterdam Fashion Institute 

afstudeerde met haar eerste collectie Disposed Industrial 
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Modeontwerpster Emily Hermans is 

geboren in Horst en bracht haar jeugd 

door in Broekhuizenvorst, een klein dorpje 

aan de Maas. Op haar zestiende ging zij 

in Eindhoven op kamers wonen om er 

een grafische opleiding te volgen aan het 

Grafisch Lyceum. Hoewel haar interesse in 

mode al van jongs af aan aanwezig was, 

vervolgde ze aan het Amsterdam Fashion 

Intitute aanvankelijk de richting Concept 

and Brand. Toen ze hier echter met styling 

en textiel in aanraking kwam, besefte Emily 

dat ze haar droom moest volgen en stapte 

ze over naar de richting Design and Styling. 

In 2003 studeerde ze succesvol af met 

haar eerste collectie Disposed Industrial 

Fragments, waarmee ze tevens haar eigen 

modelabel MLY lanceerde. Een behoorlijke 

prestatie voor een jonge Limburgse vrouw. 

  
My Shadow's  
Shadow

Wintercollectie van 
Emily Hermans
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Fragments, begon het balletje snel te rollen. Niet lang 

daarna bracht zij haar eigen label op de markt, die ze 

eerst voluit Emily Hermans noemde, maar wat later werd 

ingekort tot het gevatte MLY. Zelf omschrijft zij haar label 

als vrouwelijk en divers. “Ik richt mijn kleding voornamelijk 

op vrouwen in de leeftijd van dertig tot en met zestig 

jaar. Mijn ontwerpen zijn zowel elegant als sportief en 

net zo geschikt om de stad mee in te gaan als voor op het 

werk.” In een aantal jaren is Emily’s imperium al behoorlijk 

uitgebreid met zeventien verkooppunten in Nederland en 

één in België. Op de boetiek in Halen (BE) na, zijn er nog 

geen plaatsen in Limburg waar liefhebbers een kledingstuk 

van Emily kunnen kopen. Zij verzekert ons echter dat 

dit niet lang meer zal duren: “Vanaf december is MLY 

verkrijgbaar bij Ex Mode in Venlo en bij Denvin in Sittard 

en Weert.” Verder zou zij haar producten graag op meer 

plaatsen in België willen verkopen en ook in Duitsland 

willen doorbreken. “Op dit moment heeft het grensgebied 

mijn prioriteit, maar daarna zal ik zeker overwegen om ook 

in de rest van Europa naamsbekendheid te verwerven.”

Controle Van a tot Z 
Op de vraag of een onlineshop geen optie is waarmee zij 

haar label bij een groter publiek onder de aandacht kan 

brengen, antwoordt Emily dat ze dit in het verleden al eens 

heeft geprobeerd, maar het niet zo uitpakte als zij voor ogen 

had. “Ik hoopte inderdaad mijn product meer bekendheid 

te geven door een webshop te starten, maar het probleem 

van zo’n onlinewinkel is dat het ontzettend veel tijd in 

beslag neemt.” Dat zij om deze reden met haar shop is 

gestopt, is niet verwonderlijk. Emily ontwerpt namelijk 

niet alleen haar eigen collecties, maar ook de dessins van 

de stoffen. “In principe regel ik het hele productieproces 

zelf. Ik maak geen gebruik van kant-en-klaarstoffen, maar 

ontwerp deze vanuit een bepaald concept,” vertelt ze, om 

er vervolgens aan toe te voegen: “Maar dat is niet de enige 

reden waarom ik met de webshop ben gestopt, hoor. Ik vind 

het ook ontzettend belangrijk dat klanten de producten 

kunnen voelen en zien.” 

De basis van de MLY-collectie wordt gevormd door breisels in 

alle soorten en maten. “Ik beslis welke garens en technieken 

voor welk silhouet geschikt zijn en vervolgens ontwerp ik 

mijn kleding altijd vanuit het betreffende materiaal,” zegt 

Emily. Om dit in goede banen te leiden, brengt zij veel tijd 

door in de breifabriek in de omgeving van Eindhoven, waar 

MLY is gevestigd. Samen met haar compagnon Jos van 

Knitwear
met een eigen

signatuur



Santvoort heeft zij hier een apart bedrijf opgericht waar 

het knitwear-label wordt geproduceerd. “Op deze manier 

houd ik van A tot Z de controle over mijn eigen collectie.”

My shadow’s shadow  
Hoewel de kleding qua onderwerp en inspiratiebron 

nogal verschillen, is er een duidelijke lijn in te ontdekken. 

Met name de ritmische, repeterende dessins en grafische 

patronen geven het merk een eigen signatuur. Haar 

nieuwste collectie voor de herfst- en winter van 2009/2010 

heeft een hoog sprookjesgehalte met veel Scandinavisch 

aandoende patronen. Voor deze collectie, genaamd My 

Shadow’s Shadow, heeft Emily zich laten inspireren door 

het gelijknamige sprookje van de bekende negentiende 

eeuwse schrijver Hans Christian Andersen. “Dit verhaal 

inspireerde me, omdat het gaat over een meisje met een 

tweevoudig karakter: enerzijds is ze heel keurig en net, 

anderzijds heeft ze een hele wilde, avontuurlijke kant. Deze 

twee elementen probeer ik in mijn kleding te vertalen door 

formeel en stoer te combineren.” 

Een andere belangrijke inspiratiebron voor de collectie 

werd gevormd door de IJslandse natuur, waar tevens de 

fotoshoot van My Shadow’s Shadow plaatsvond. “IJsland 

is een land van uitersten en tegenstellingen met witte 

ijskappen en zwarte lavavelden en veel water, dat in 

allerlei verschillende vormen is te ontwaren: van bevroren 

gletsjers en stomende geisers tot kletterende watervallen 

en stromende beekjes. Bovendien is traditie er belangrijk, 

maar is het toch een bijzonder modern en innovatief land.” 

Emily kan zich wel in deze tegenstellingen herkennen: “Het 

doet me denken aan de manier waarop ik tegen mode 

aankijk: als een combinatie van ambachtelijke technieken 

en zelfontwikkelde materialen.”  ■

Tekst: Patricia Pisters

Fotografie: Catherine Hermans

Navenant verloot een exclusieve MLY-sjaal  

ter waarde van € 69,00! Om in aanmerking te 

komen, hoeft u alleen maar een e-mail te sturen naar  

info@navenant.nl o.v.v. ‘Emily Hermans’, waarin u 

vermeldt wat uw favoriete sprookje is en waarom. 

Zo gaat u misschien een warme en stijlvolle winter 

tegemoet! Emily Hermans
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