
Welkom bij Natan 
 
In 1930 werd Maison de Couture Paul Natan door de gelijknamige Paul Natan opgericht in 
Brussel. Na zijn Interieurarchitectuur opleiding aan Sint Lukas, ging Edouard Vermeulen op 
zoek naar een atelier. Via zijn studies kwam hij terecht in een wereld van volumes, materies, 
kleuren en vormen, de wereld van de design en mode. 
 

"Dan heb ik een naaister aangenomen, en ik vertelde haar al lachend: "Als het niet werkt, 
zullen we gordijnen maken van de kledingstukken." Ze keek me bezorgd aan. 35 jaar later 

werkt ze nog steeds voor me." 
- Edouard Vermeulen 

 
Maar het werkte, het werkte zelfs heel goed. Edouard Vermeulen nam het modehuis over 
onder de naam NATAN en stelde zijn allereerste Couture collectie voor in 1984. 

 
 

Aanbod 
 
De Couture collectie van NATAN wordt in hun eigen atelier, in het moederhuis zelf, 
ontworpen. Daar zijn een tiental naaisters aan het werk, elk met hun eigen specialiteit. Een 
Couture stuk aankopen of laten ontwerpen bij NATAN is een exclusieve ervaring. Voor nieuwe 
ontwerpen op maat wordt allereerst een afspraak genomen, waarop de klant haar ideeën en 
wensen (over de silhouet en materialen) tot uitdrukking kan brengen. Wanneer alle 



beslissingen genomen werden, volgen er drie afzonderlijke pasbeurten. Het huis biedt alle 
nodige begeleiding en vakkundigheid om elke droom vaste vorm te geven. 
 

Diensten 
 

De rijkdom van de materies geeft kracht aan de eenvoud van 
de vormen. 
 
Het Belgisch modehuis NATAN is een nest van talent. Hoofden vol inspiratie, razendsnelle 
handen, gestuurd door Edouard Vermeulen, die erop toeziet dat elk eindresultaat alle 
verwachtingen overtreft. Hij slaagde erin om een tijdloos, elegant universum te creëren waar 
vrouwen zelfverzekerder worden door zijn ontwerpen. Hij bracht een persoonlijke stijl tot 
stand vanuit eigentijdse puurheid, ultieme vrouwelijkheid en verfijning. De zuivere en subtiele 
lijnen, pure en gesofisticeerde silhouetten, ondersteund door een perfect gemeesterde stijl, 
getuigen van veel expertise binnen het modehuis. De gekozen materies omvatten een waaier 
aan prachtige stoffen van de hoogste kwaliteit. Niet te verhullend, niet te extravagant, een 
stijl die resoluut geschikt is voor de actieve en elegante vrouw van vandaag. 
 

Unieke Belgische Couture stukken, schoenen en juwelen die 
getuigen van buitengewone deskundigheid. 
 
Zijn toewijding aan de vrouwelijke elegantie voor ondertussen meer dan 30 jaar betoont een 
bewustzijn voor ethiek en menselijkheid, respect voor materialen en design en een intuïtief 
gevoel voor esthetiek. In 2003 kreeg hij de titel van ‘Officier in de Orde van Leopold II‘, wat 
het modehuis NATAN eeuwige roem verschafte. Edouard Vermeulen ontwerpt nu al jarenlang 
voor de Belgische Koninklijke familie, alsook voor de Koninklijke hoven van Zweden, Nederland 
en het Groothertogdom Luxemburg. Dankzij zijn passie en inzet hebben zijn creaties de adel, 
artiesten en andere jet set figuren doorheen menige historische gelegenheden vergezeld. 
 
Ook al zijn de collecties van het huis alsmaar innovatiever, blijft Edouard Vermeulen trouw aan 
de waarden die hij nastreeft: tijdloosheid, eenvoudigheid en schoonheid. NATAN omarmt de 
hoogste normen van creativiteit, kwaliteit en menselijke krachten en garandeert de harmonie 
van alle componenten. Dankzij hun respect voor traditionele werkwijzen blijft het milieu 
impact minimaal doorheen elke stap van het proces. Door deze criteria is het eindproduct 
niet enkel uniek, maar ook duurzaam. 
 

Ligging 
 
Maison de Couture Paul Natan werd door de gelijknamige Paul Natan opgericht in de 
Louizalaan, te Brussel, waar je nog steeds terecht kan voor de kunstwerken die het 
deskundige team creëren.  
 
Ook zijn er vestigingen in Antwerpen, Gent, Knokke en Roeselare. 

Contact 



Natan 
 
Louizalaan 158 1000 Brussel België 


