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PARMENTIER 
THE STORY 

 

Het verhaal van Parmentier is het verhaal van een West-Vlaamse vrouw met dat 

typische streekgebonden karakter van hard werken, nooit opgeven en koppig je eigen 

weg gaan. 

Opgericht in 1962 door Marthe Bouckaert als een pelsverwerkend bedrijfje in het West-

Vlaamse Meulebeke, was Parmentier 25 jaar uitsluitend actief met pelskleding. De crisis 

die de pelssector halfweg de jaren 80 trof, werd de basis voor een exclusief Belgisch 

topmerk in pels, omgekeerd lam, kasjmier, leder en regenjassen. Deze worden 

aangeboden in drie boetieks op topliggingen in Brussel, Knokke en Antwerpen en in 

twee ruime showrooms in Meulebeke en Kortenberg. 
 

Rebels ontstaan 
Marthe Bouckaert is één van de dochters van de in West-Vlaanderen in de jaren 50 

gerenommeerde pelszaak Bouckaert. De jonge, rebelse Marthe Bouckaert had een volledig 

andere visie op pels. Gesteund door haar echtgenoot Robert Parmentier en onder diens naam 

ging ze resoluut haar eigen weg. Zij opende in 1962 als eerste in België een ruime showroom 

met een prêt à porter-collectie in pels. Dit voor die tijd nieuwe marketingconcept, kende 

onmiddellijk een groot succes. 

 

Vrouwen kwamen van overal naar Meulebeke 
De nieuwe aanpak van Marthe Parmentier kreeg snel navolging. Diverse werknemers uit het 

snel groeiende Parmentier bontatelier te Meulebeke verlieten het bedrijf en waagden hun kans 

met een eigen bontzaak op basis van hetzelfde concept. Het gevolg was dat er in de jaren ’70 

in de kleine West-Vlaamse gemeente Meulebeke vijf pelszaken waren met een uitgebreide 

prêt à porter-collectie. Vrouwen uit alle hoeken van Vlaanderen en Brussel zakten af naar 

Meulebeke om er hun keuze te maken uit het enorme aanbod.  

 

Keuze voor kwaliteit 
In de strijd om de goedkoopste te zijn 

werd, vanaf halfweg de jaren 70, in België 

steeds meer kant en klare pelskleding 

geïmporteerd. Marthe Parmentier volgde 

deze tendens niet. Volgens haar zocht de 

veeleisende vrouw niet de goedkoopste 

bontjas maar een exclusief ontwerp in de  

mooiste pelskwaliteit. Daarom koos ze 

ervoor om verder eigen ontwerpen te 

ontwikkelen in Meulebeke. Toen legde 

Marthe Parmentier de eerste steen van de 

basisfilosofie van het merk Parmentier 

waarmee het in België is uitgegroeid is tot dé referentie voor pels. Deze filosofie bestaat er in 

dat de kwaliteit van het materiaal mee de schoonheid van een kledingstuk bepaalt. 

 

Crisis in de bontsector in de jaren '80: een opportuniteit 
Halfweg de jaren ‘80 sloeg de crisis in de bontsector toe. Iedereen binnen de sector wees met 

een beschuldigende vinger naar de zachte winters en de ongenuanceerde anti-bont campagnes. 

Vele pelsbewerkers zagen er geen toekomst meer in en sloten de deuren. Maar Marthe 
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Parmentier zag andere, belangrijkere redenen waarom vrouwen plots geen interesse meer 

hadden in pelskleding. Tot dan was het grootste deel van de pelsmantels alleen te verkrijgen 

in de traditionele kleuren zwart en bruin en in tijdloze, saaie, weinig tot de verbeelding 

sprekende modellen. “Waarom zou een vrouw nog een nieuwe pelsjas kopen als er reeds iets 

gelijkaardigs in haar kast hing? En welke vrouw wil een bontjas kopen waarmee ze op haar 

grootmoeder zou lijken?” was haar analyse. Daarenboven waren de bontjassen vaak 

loodzwaar en enkel geschikt om bij vriesweer te dragen. 

 

Nieuwe benadering van bont 
Marthe Parmentier zag wel nog een mooie toekomst in 

pels, maar die zou er anders moeten uitzien en lichter 

moeten wegen. Zij zocht inspiratie in de wervelende 

Italiaanse mode die de vrouwen zo aansprak. Daarbij 

werd ook aandacht besteed aan het lichte gewicht van de 

creaties door gebruik te maken van nieuwe technieken 

zoals het epileren van pels. Voor de zachte winters in 

onze streken biedt deze pels het beste draagcomfort 

wegens de goede combinatie tussen warmte-isolerend 

vermogen en de ademactiviteit van het natuurlijke 

materiaal. Zo ontwierp Parmentier voor de jaren 90 

verbluffend jonge creaties in bont die ook draagbaar 

waren bij zachtere winters. ’s Morgens en ‘s avonds is de 

pels lekker warm en biedt hij prima bescherming tegen 

kilte en koude. In de namiddag, wanneer het kwik wat 

oploopt of wanneer men een verwarmde plaats 

binnenstapt, blijft de pels aangenaam om dragen en geeft hij niet snel het gevoel té warm te 

zijn. Voor de jaren 90 een unicum in België. 

 

Nieuwe verwerkingstechniek voor omgekeerd lam 
De pelscrisis van halfweg de jaren 80 was ook de basis voor 

de introductie van andere producten dan pels. Marthe 

Parmentier kwam op het idee om een collectie omgekeerd 

lam te maken op pelsnaaimachines. Met pelsnaaimachines 

kan men immers millimeter fijne naden stikken wat 

onmogelijk is met de traditionele stikmachines waarmee 

omgekeerd lam wordt vervaardigd. De pelsnaaimachines en 

de kunde om ermee te werken had Parmentier immers in 

huis waardoor fijner kon worden gewerkt. Het resultaat was 

in 1988 een collectie omgekeerd lam van een uitzonderlijke 

elegantie met ontwerpen die veel fijner waren en soepeler 

vielen dan het traditionele aanbod. 

 

Leder en daim gemaakt op pelsstikmachine 
Het principe van het gebruik van pelsstikmachines werd in 

‘94 ook toegepast bij het ontwerpen en maken van een 

ledercollectie waardoor de ontwerpen van Parmentier zich 

duidelijk distantiëren van het gewone aanbod. Tot op de dag 

van vandaag is Parmentier één van de weinigen die deze 

verwerkingstechniek toepast, omdat het een techniek is die 
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specifiek zijn oorsprong vindt in de pelsverwerking. De traditionele producenten van 

omgekeerd lam en leder hebben deze vaardigheid niet in huis. 

 

Introductie collectie kasjmier met pelsafboording 
In 1998 kon, door de aankoop van een vol automatische snijmachine van met merk Gerber, 

het assortiment verruimd worden met een collectie kasjmier met pelsafboording. Tevens kon 

door de aanschaf van deze machine het vervaardigen van de luxe-regenjassen met pels verder 

verfijnd worden.                

Nerts en kippebouten 
Na de protestacties tegen het dragen van bontkleding startten dezelfde actievoerders halfweg 

de jaren 90 acties tegen het eten van vlees. De daarbij gebruikte argumenten die principieel 

dezelfde waren als deze tegen het dragen van pels, deden bij de publieke opinie de volgende 

vraag rijzen: “Wat is nu uiteindelijk het verschil voor het dier zelf, of het nu gehouden wordt 

om er hamburgers, kippenbouten of chipolatas van te maken of om er pelskleding mee te 

vervaardigen? “ Velen kwamen tot de conclusie dat dit voor het dier geen verschil uitmaakt 

en de acties tegen pels verloren een stuk van hun impact bij de publieke opinie. 

 

Ilse De Meulemeester 
Toen besloot de jongste zoon van Marthe Parmentier, 

Alain, dat de tijd rijp was om in hartje Brussel op de 

Waterloolaan een eigen boetiek te openen, pal te 

midden van de huizen van de grote modemerken. Zo 

startte Parmentier in 1999 haar eerste boetiek in het 

toenmalige Hilton hotel (Nu The Hotel). Het werd geen 

traditionele handelszaak met enkel bont, maar een 

bruisende boetiek met een gevarieerd aanbod van pels 

en de daaraan gerelateerde creaties zoals omgekeerd 

lam, met pels gevoerde regenjassen en kasjmier met 

pelsafboordingen. Er werd samengewerkt met ex-miss 

België Ilse De Meulemeester om de schoonheid en 

jeugdigheid van de modellen te accentueren. Dit 

resulteerde in prachtige soms wat uitdagende foto’s die 

op diverse magazinecovers verschenen. 

 

Boutiques op toplocaties 
Het jonge imago en het nieuwe en gevarieerd aanbod 

sloeg aan en er volgden snel gelijkaardige boetieks op 

toplocaties in Knokke en Antwerpen. Deze ontwikkeling had ook tot gevolg dat meer en 

meer mensen de weg terugvonden naar de twee grotere verkooppunten van Parmentier buiten 

stad: Meulebeke en Kortenberg (Vlaams-Brabant). 

 

De referentie voor pels 
De basisfilosofie waarmee Parmentier in België uitgegroeid is tot dé referentie voor pels werd 

ook stelselmatig doorgetrokken in de collecties omgekeerd lam, kasjmier en met pels 

afgewerkte regenjassen. Deze filosofie bestaat erin dat de kwaliteit van de authentieke 

materialen mee de schoonheid van het kledingstuk bepalen. Al onze exclusieve modellen zijn 

ontworpen met net dat tikkeltje tijdloze sensuele schoonheid. En dat geeft de meerwaarde 

waardoor ze ook lang het mooiste kledingstuk in uw garderobe blijven. 
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Streven naar perfectionisme 

 
Om de kwaliteit van het snijden van de collecties in omgekeerd lam en leder te optimaliseren 

werd in 2008 geïnvesteerd in een Gerber snijmachine die de vellen één per één fotografeert 

zodat de foutjes in de vellen helemaal vermeden worden. Dezelfde snijmachines worden ook 

gebruikt bij het automerk Bentley om hun lederen interieur te snijden . 

 

Passie voor mode en pels is erfelijk 
Haar twee zonen Christian en Alain die net als hun moeder een passie hebben voor mode en 

pels werken verder op dit basisprincipe en breidden het gamma nog verder uit. “Onze moeder 

heeft de basis gelegd voor een modezaak met nog talrijke groeimogelijkheden. Bijvoorbeeld: 

onze klanten zijn zo tevreden over de kwaliteit van onze zijden regenjassen met pels dat we 

geregeld de vraag kregen naar een zijden regenjas zonder pels om te dragen in de lente. Dit 

was voor ons de aanleiding om in 2007 een collectie exclusieve zijden regenjassen te lanceren 

voor de lente. En met succes.” 

 

Verantwoorde pels 
De Internationale Pelsfederatie introduceerde in 2006 een nieuw labelingsysteem om meer 

duidelijkheid te verschaffen over de herkomst van de pelzen. Van elk pelsproduct dat het OA-

logo draagt, is men zeker dat de gebruikte vellen afkomstig zijn van een land waar de 

pelsproductie onderworpen is aan erkende en gevestigde regelgeving en normen. “De 

hedendaagse bewuste consument wenst niet enkel modieuze pelskleding maar vraagt ook 

eerlijke informatie over de herkomst van pels. Hij wil gerustgesteld worden dat de pelssector 

op verantwoorde wijze werkt en rigoureus de normen voor het dierenwelzijn respecteert en 

toepast.” zegt Christian Parmentier. “Door mijn opleiding als dierenarts heb ik altijd veel 

belang gehecht aan de herkomst van de dieren waarvan wij de pelzen gebruiken. De 

introductie van het OA-label juichen we dan ook toe.” Parmentier steunt daarom maximaal 

dit recente initiatief van de Internationale Pelsfederatie en wil zo borg staan voor een 

verantwoorde keuze. 
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Als enige Belgische pelszaak vermeld in de lijst van 's wereld 100 beste bontzaken 
 Kopenhagen Fur, de eigenaar van de 

grootste pelsveiling ter wereld, gaf in 2006 

een standaardwerk uit met daarin de namen 

van ’s werelds 100 beste pelszaken. 

Parmentier was met haar vijf 

verkooppunten, de enige Belgische pelszaak 

die in dit prestigieuze boek vermeld stond. 

Dit was een bekroning voor Marthe 

Parmentier, die op haar 75ste nog altijd 

verliefd is op bont, gepassioneerd blijft door 

mode en actief blijft in het familiebedrijf. 

“Pels en mode zijn altijd haar passies 

geweest” aldus Alain Parmentier. “ De 

crisisjaren halfweg de jaren 80 hebben ons 

zwarte sneeuw doen zien maar hebben er 

finaal toe geleid dat de basis voor de succesformule van Parmentier werd gelegd.” 

 

Parmentier is in 50 jaar tijd in België uitgegroeid tot dé referentie voor deze exclusieve 

kledingmaterialen, met eigen verkooppunten op vijf toplocaties. 
De roots van het merk Parmentier zijn te vinden in de pelssector en deze basis wist de West-

Vlaamse Marthe Parmentier op een creatieve en innovatieve manier te gebruiken om zo een 

Belgische topmerk uit te bouwen met een gevarieerd aanbod in exclusieve bovenjassen in 

diverse, authentieke, natuurlijke materialen. Een aanbod dat ook vrouwen aanspreekt die nooit 

een traditionele pelszaak zouden binnenstappen. 

 


