


Het verbond tussen Ubbink en zlji jon

sensmanen lijkt ztn ruchten af te wer
pen. Ook in het sbààtbeeld verruilt de
Nederlandse man zljn oude gedesen p*
vaker voor een uitdagender qemplààr !àn
flbbink. Diens popuhiteit zit 'm wel
licht ook in zlln geaardheid: als een van de
weinige Nederlàndse modeontwerpere is
Hms Lrbbirk getrouwd. Met een vrouw-

MARTI{ BR . (CotU t{tST)

lidrr de MadeJàbneÀ i Ánslenldn bo"í
êe, nuiel.e" ldh Dan Ha"r Uàbinl,2a06

pad ben, dràag ik

jàsje erop. Ik heb

pakken die ik ftljn leven lang kan dragen
en vind het heerlljk eens perjd eD don
kerblauw pak blj Pauw te kopen. Voor de
ontdekking van Llbbink droeg ik veel Pad
Snith, maar Hàns is leuker, hlj n speelser
en ik màg hm graag.

"Wat ik wel vervelend vind aan zljr
paklen, is het ontbrekeó van een boret
zakje. Dat vind ik bljzonder iÍitmt omdat
ik niji leesbril nergens kwljt kan. Als ik
erovei begin, zegt Hos dat een borstzakje

In Hilversum en omstreken
wil iedereen een pak van
Hans Lhbink. Zes mannen
over gebloemde voering, roze
lijntjes en wonderlijke stoÍfen.
zlln overnemClen maKen van
mij een Romeinse god.'
door Marieke Sibarani

n praatprogramÍnts op de tv is er blj
na elk€ àvond w€l een creatie van ,jn
hand te zien. Wànt in Hilversum lo-
pen ze met hen wes. Mannelijke te

l*isiepereoonlljkheden spelen elkààÍ zijn
mobiele telefoonnmner door. Presenta-
tor Be van Eren Dorens smeekte hem
negen manden lang ofhiialsjeblieft iets
van hen mocht dmgen. En spoÍjouma
list Hugo BoFt leent weleens stiekem een
bloesje uit de gárderobe vm Matthís vaD
Nieuwkerk áls hjj dieDs talelheer mag zljn
Á De uenlà àrui dur

Maar nodeontwerper Hans Lrbbink
(a5) sponsort àlleen nalnen die hljbÍ de
stljl en het jongensachtise karakter van
zljn ontwer?eD viDdt pa6sen. ED er mo€t
een persoonlÍke klik zln. Zi) niet, dan gáàt

Nà as jàd bij mamenlabel Vm Gils te
hebben rondsekeken en zeven jaàÍ zljn ei

sen nerk te h€bben gevoeíd, weet Ubbink
inmiddels heel goed hoe hij zljn ontweF
pen in de markt moet ktten. Het is het
verÊjnde, subtiele detail dat hem boven de

srijze ndsa uittilt. Een dichtregel in de
voeÍióg vàn een jàsje, het ontbreken van
een bo6tzaL de met de hmd aosebrach-
te dimantjes op de rug van een colbert.
Zijr rprelse onlwerpen passen períèct
hij dc door I'en' uitverkoreu llN ers- Als
oI ze voor elk.Er ziir g(maakt- Noncàa-
ldt en brutaal, als in een opzichtige nift
met de voorbijejeusd.



LeÍgens vqrr nqiis is. N! mo..t ik nijn bril
r mijn hààÍ doen ofin miin binncDzak.

"ZiiD pakke! st.an nij erg goed, de
rocken qodcn v j laas gedraseD waar
looÍ nljí kont er goed in uitlemt, dc pii-
En ziin strak in plaats Qn wlld offlodde

t dc sDit is ers Dooi en hlj sebruikt xltljd
fondcrlijkc stolicn. llcL is io,,scnsJ(hri{,
; ro. l .  opldl lerd. , ,d .nt  \ rn l i  o l  , , i i  h

"Tijders het Nationaàl Dictee hrd ik
F! lÈbink'pak aan, maar dat pasre niet
n goed ondàt ik dikker bcn scwordcn.
'lans ma.l<t getailleerde overhenden en
lsjes, dus het zit allemaal et mer zo lek
tei VaD h.n moet ik alrallen, maar ik haal
le coupenadcn uit de overhemden zodat

"Ik houd erg van de frivoliteit un zijn

'oeringln, eer mooie sebloemde voernB
feen roze lijntie mct ecD tckst crop. vaak

"HaDs is ienand die de we.eld gezel

isrrilmaken. Kjjk maar nàar de vesten uit
ijn lutstc herl3t/wintercollectie. Ik houd
et vàn veÍen; zc lubbcrcn akiid lit cn

I kunt er niets ii stoppen orndrt ze geen
tnncnzakken hebben. Een lest vind ik
iitkelig.

'AlÈelopen zotuer hcb ik allccn naar
r Lrbbn* gelopen. lk dróeg !ààk de,elfde
!ans, eeD orerhemd met leuke bloemen
eccn lichtblanwjasje waaraan ik totaal
mlineerd ben gèÍàrkt. Ik vocl mc cr aar-
Ekkeliik in, n.ar ook een beetjenonchà
ffrt. Ubbink is geen powerdre$ingi daar
rb ik zo n donkcrblauw Italiaans pak

IART CHABOT (SCHRIIVER, OICHTTR,
IIEATERMAKER)

Rorald GiphrÍ er NÍartin BÍil. Die heb
ben mlJ tiidens eer s€ellig etertje gezegd
dat ik cr nict uitzasi ze wilden wel net nij
het])odnth op, maarnict in dc achterlijke
kleren dje ik droeg. Lichr verontwàlÍ,ligd
kwam ik thuis en deed ik mijn ledual un
hijn vrcuw, mar zijblcckhct cr roerend

"Bril rnàakte een rfspÍààk ret Hans en
ik voDd het meteen een ortztrerd xaÍdige
vcnt. Ik moest eerlljk bekeDnen dar ik er
mooie pakkcn tusscn zag hangen. Z{ arte
patler Èer bloemen vàn binncn, dnvond
ik eiseDliik tr el eer beetje rock 'r roll. Op

REMCO VEI.DHUIS & RICHARD
KEMPTR (CABARETIERS)

waarbij hlj zelf

heeft sestikt]

het moment dat ik een pak vdn hem p6
te, voltrok zich een wonder Ik roelde me
groeien, voelde mii cr tc sck nr, ik lreeg
een senàng gevoel, ik kreeg de neieins om
weer rechtop re lopen. \ioor de càmera
spcelik ccn rol, maar in het daselijks leven
Nil ik mij nog weleens als een sifiim langs
de selels begelen. Ik ben en hvijfelààÍ en
kar mlj sons onzeker voelen. narr doo.
L'bbink km ik de wereld aaD. Ik voel me
heel ers op niin gcmak h ziir pakken.

'Sor$ lond ik een pak van hem zo
mooi dat ik het zonde vond om her le dm
gen. l)an ryachtte ik tot zich ecn gelegen
heid vooídeed. Hàns werd dan ccD kcef
ers boos ovei wàaroft liep ik nog steeds
ir miJD oude loÍe!?Sinds die uilvàldrààg
ik het daseliiks. Door zij! klednrs ber
ik nrij bemtst scwordcn ro de saaiheid
vu de Nederlandse màd. Iedereen ziet cr
doorsnee uit, bang om op te vállen.

.tibbink 
sccii mii cen avoDtuurlljk se

voel. Als ik een Ubbink aohcb, zqrt mijo
vrouw: Di1 is de màn op wie ik verlielil
beD gewordeq en nxn die in zichzelfge
looltl Ik heb maar één leler, dus wurom
/.u ik eÍbij lopcn als allcodcrenl"

'Door zijn kleding
bcn ik mlj bewust
geworden van de
saaihcid van de
Nederlandse man.'

Kemper: \boÍ oóze nieuwe show heb ik
een keer dxtklfttejà,je gebruikt. K.eeg ik
het terus lan de stomerlj met welgeteld
nog aan diamantje erop:'

!èldhuis: 'Ik belde Hans om het slech-
te nieus$ te veÍelleD. Zegt ie: Dat geeft
toch etsi Dàrjasje heeft zijn werk toch
al gr<lan opjouw trouwdas?' Dat is HaDs

Kemper: "De eerste keeí dàr ik hen
belde om en ahpraak te maken, nodigde
ik hem uit eeNt onze voostelling te bezoe
kcn, zodat hij ons op het podium kon zier.
Hij wilde eÍ niets van weten en antrvoo
de: 'Ik kleed seeD producten, ik kleed nen
scD. $/at jc doet, kar me niet schelenl"

lbldhuis: "Dat was het beriD van onzc

Kemper: "Ik noet nogseleens wennen
aan wat hlj oN unbeveelt. Drie naàrder
lans hcb ik nd eeD sjaaltje van hem ge
sia.rd dàt bij nij in de klst lrg. NÍaar cr
kondigt zich áltijd en nornent Mn dat ik

vcklhuis; "zijn overhcmdeD Daken van
mlj eeó ofsndeÍe Roneinsc god; zc hcb-
ben zo\r fijne snit dat ik twee màten slrn
kerlijk:

Kcmpcr: "Ik wil het liellt altijd maat
XL !àn oveÍhehd, haar als ik dan thuis
kom van eer bezoek raD llàns, heeft ie
toch weer maat L in mijn tas gestopt. li,
I ' i j  hr . l i  ae, i jk .  her s làar rc l  icrs,nooir , .
NÍrir ik rn'.1 rijde'N dr r(!,Blellinla &n
rvcl  t t lee \nr . lxng nr ih buik n r  enl '

\ieldhuis: "Laatst wàren we in Cuyk
voor ccn optreden, was ik mÍr rlbbnrk
broek veÍgetèn. stond i[ dàaf in ccn spij-
kerbroek op te Íedentdat voelde b rà.Í,
ret alsofik aan her repererer wxs. Eiger
liik vocldc h.t cen beetie als vreemdsaaDl'

Kenrper: Flcn L,'bbir*-pak slaat trou
wens goed làó bij de wouwen. Na ilc roor-
stelliDg lopen ze gewoon op ons rfom te

ërw,s.Ikben altijd rock hroll geweest,
roes zwartejeàns en een ,sariasic. Tot
aan dc theatenhow begon sàDen met
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'Ik vind het knap
dat hil' alles zelf
maakt, en niet
de boel naar
Hongkong stuurti

vrag€n !Íaar a dàt mooie overhend van
ons kmnen kopen. Voor hun nan dusl'

Veldhuis: "Zo n man zat natuulijk nadt
her in de zaii te denken: 'K!lk, hjj is ook
dik mlr dài vetnndje blÍft toch mnar

Kemper: Dat kont door die lijne snitl'
Veldhuis; lk voel me per delinitie aan

trekkelijker in een LrbbiDk-pak, veel neer
dan ik in werkelíkirid beD:

Kenper: "Het is zijn snit die nlj twee
maten lichter maàktl'

Veldhuis: nk hij ooit zou opbouden,
hebben we werkeliik een ptobleen]

l)At{tËt B0rssEvA[{ (A0ïEUR)

mière. In mijn daeelijks bestam drnàs ik
geen pakkent rls ik een pak aêntrek, dd is
er echt wel iets àm de hand.

"Hans en ik hebben sinds onze eerste
ontmoeting een v.iendschap opgebouwd;
we g'ran dan eten en voeren gesprekken
die alden over kl€dinc sàan. Eisenliik
pnte! we over van àlles en nog waq maar
toch vooEl over h€t leven:

MICHIEI. BORSII.AP (JAZZPIAI{IST)

middag op de

HAt{S U B B lll l(-MAt{ li Ë l{ '
0aniëlBoisssvain
Michi€lBorsl lap
llla iÍ Bril
0artCfiabol
Saeu vaí [rven 0oÍens
nonald Giphart
lÍalthijs van llieuwkeÍk
JeÍoen Parw
Thiis ninoÍ
Veldhuis & l{emper
0inandWoesthotÍ

kioing tot 'Best geklede man' heb ik hem

sevnagd nij te kleden voor de prenière
lan de Êln over Herman Brood.

"Ubbink is niet standààrdt de mmchet
vm het donkerbÍline overhemd dat ik tÍ-
dens de prenière droeg, liet een bloeme
tjesnotiefzien als ik het omvouwde. Dat
vond ik ers mooi genaaït. Hli naakte vo
mÍ en dandy, een jonse sinatra m€t een
rockrr rolluitstruling

"Zijn overhemden zittên stllak om het
lijl matr net niet te nauw. Zijn broeken
mal<en nÍ langer en ik heb gem riem no-
disi de vom valt als vMlf leLker. In zijn
kleding voel ik me nooit ovedressed, wat
ik prettis vind. Eig€Ílljk nàalt het me niet
zoveel uit wat ik draag, oíer een label aan'
hangt van een bepàald merk. Vaak griip ik
in mljn kledingkast wat e! voor Íte hrngt.
Her is iets anders als er een speci,le ge
lesenheid is, zoals een festje ofeen pre-

en zzg een stoer lichtblauw kàtoenen pak.
Ik wàs direct verkocht, door de mouwen
waar geen manchetknopen aan zaten.
Prachtig vond ik het. Eenmaal thuis trok
ik het ààn en ik voelde mij er helemaal te
gek in. Sindsdien diaag ik Llbbink dage
lÍk6; voorai tijdens mljn optredens, màar
ook op feestjes en andele speciale geiegen
heden venchljn ik in een Ubbink. Ir mijn
kast hangen zo'n vtliien pàkken, eD een

.Hans is de enige nod€ontwerper die
ontzettend leuk i6i ik kan vreseljjk met
hem lachen. Als we elkaar weer ecns
tegenkoDen op een 1èestje, zesscn wc:
'Ceh'kkis rlatjii eÍ bent, wo t hèt toch
nos ccn leuk Íèesíel

"Ik vind het knap vàn Hrns dat hÍ al-
les zelfmaakt en niet, zoals bijveel andere
mod€Ínerken cebeurt de boel naar Hong
kong stuurt om het gelàbeld en al terug-
bezorgd te krÍseÍ. Zïn enorme werkdtift

"ID êen prl van Hans voêl ik nlj ,1
tijd goedi ik be! lans en dat komt het
pak ten goede. Wat ik ook fijn vind, is
dat die pakken tegen een stootje kun
nen. Vooí opbedens reis iL veel naar het
buitenlànd, maar ik hoefnooit een pak

"Hans is een àànwinst in de modewe
reld, de Nederlandse manneDmode riekt
Daar truttigheid, màar daar heb ik Hms
nog nooit op kunnen betrappenl I

t:sgu'ds 'Besr ge

hlj in de jury zat.
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