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Zes mannen

over hun kleerkast

REPORTAGE

hperimenterende rebel
Yves De Moor uit Gent, 45,

zaakvoerdervan Moor&Moor

Zijn moeder stuurde hem ooit met okerkleurige
kalfsleren laarsjes naar school. Scheve blikken
en heimelijk gefluister - "Wat heeft die nu weer
aan?" - waren onvermijdeUjk in ttjden waarin
tieners uitgetekend konden worden in Sebago
Docksides ofDr. Martens.

Enkele decemua later vragen zijn vrienden
hém om vestunentair advies. "In tegenstelling

tôt vrouwen vragen mijn vrienden niet wat ze

moeten aandoen voor het kerstfeest bij de
schoonfamilie. Het manneUjk ego is ook wat te
groot om een stijl klakkeloos te kopiëren, denk
ik. We willen vooral de îndruk wekken dat we
slim genoeg zijn om zelf een outfit samen te stel-
len. Maar ik krij'g wel eens een telefoontje van
een vriend met de vraag in welke winkel hij
moet zijn voor een betaalbaar kostuum ofwelk
merk de meest degelijke regenjassen maakt"

Zelfzweert hij bij een Zweedse Stutterheim-
parka; tijdloos en Scandmavisch minîmalisme
op zijn best Een mvestering, dat ook. Voor de
rest van zijn outiït schuwt hij geen enkele Meur
uit het Pantone-assortiment "D< ben opgegroeid

in de punk- en new wave-periode. Wij durfden
al eens een zwart lijntje onder onze ogen te trek-
ken. Door dejaren heen heb ik de zwarte, nauw

aansluitende broek en dito puntschoenen ver-

ruildvoor iets vrolijkers, zoals het zeegroene

pak van Jo De Visscher dat îk heb laten maken,
of de rode PharreU Williams-adaptie van de
Stan Smith-sneaker."

Zijn stijl is echter niet onder één noemer te
plaatsen. Een rode draad is er wel. "Ik kijk wel

naar de trends: broek een beetje opgerold zodat
je de kousen ziet, hemdje tôt bovenaan dîcht,
dan weer twee knopen open naar beneden. AIs

je streeft naar een standvastige stijl, vervalje
nogal snel m het gestandaardîseerde uniform
van blauwejeans en witte T-shirt, ofgeruit
hemdje als het wat chiquer moet Niet dat daar
iets mis mee is, maar ik experimenteer wel eens

graag. D; ben diegene die op een black tie-evene-

ment met een geldeurde das opdaagt Altijd een
beetje contrairwîllen zijn."

Een fashionisto wfl hij zichzelf zeker niet
noemen. "Ik ben al vanjongs afaan verslaafd

aan esthetiek Zelfs een bord met balletjes m
tomatensaus wfl îk mooi presenteren. Als het

op kledij aankomt is dat niet anders. Ikvind het
belangrijk om er goed uit te zien."
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