
“In Italie heeft iedere timmerman een maatpak in de kast”

Kleren maken de man. Hoe we overkomen, wordt voor een 

groot deel bepaald door onze kleding. De ene gelegenheid 

vraagt om een smart casual shirt, de andere om een onberispe-

lijk maatpak. Maar bovenal moet kleding prettig zitten en passen 

bij de drager. Voor ‘kleding met karakter’ kunnen mannen 

terecht bij Kaïn, Luxury Men’s Wear & Tailoring, in hartje Eersel. 

Weinig tijd? Dan komt Kaïn Zwierink als ‘travelling tailor’ gewoon 

naar u toe. Thuis, op kantoor of in uw vakantievilla.

Onestopshopping
Aan de pittoreske Markt in het Brabantse Eersel opende Kaïn in september zijn 
deuren. ‘Anno 1970’ staat er op de gevel, een knipoog naar het geboortejaar van eige-
naar Kaïn Zwierink. Voor ondernemende mannen met een klassiek modische stijl is 
deze personal one stop men’s shop een uitkomst. Smokings, spijkerbroeken, pakken, 
schoenen, shawls, riemen, Kaïn vult de hele garderobe van de man in. De collectie 
bevat topmerken als Xacus (overhemden), Tramarossa (jeans), Philippe Model 
(sneakers) en Loro Piana (stoffen en jasjes). Maatwerk levert de ondernemer onder 
zijn eigen label ‘Kaïn Tailored Luxury’. Zelfs voor een geurtje kunnen mannen hier 
terecht. Kaïn vertegenwoordigt – exclusief in de regio – het Engelse parfumhuis 
Floris London, hofleverancier van het Britse koningshuis.

Kaïn – kleding met karakter

“Als travelling tailor komt Kaïn in zijn 
Jaguar naar u toe. Thuis, op kantoor of 
zelfs in uw vakantievilla. “
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Mekka van de mannenmode
De passie is voelbaar wanneer Kaïn vertelt over zijn eigen label, Kaïn Tailored Luxury: 
“Vroeger had je kant-en-klare collecties en dat was het dan. Daar kon je uit kiezen. 
Ik draai het om: wat de klant wil, dat maak ik. Alle kleding wordt in Italië met groot 
vakmanschap in elkaar gezet. Dat is het mekka van de mannenmode. Elke timmer-
man daar heeft een maatpak in de kast.” De ondernemer werkt uitsluitend met 
gerenommeerde stofweverijen, zoals Loro Piana, Ermenegildo Zegna, Vitale Barberis 
en Fox Brothers. De mogelijkheden qua materialen, afmetingen en styling zijn einde-
loos. Alleen al voor overhemden is er keus uit ruim zevenhonderd stoffen. Klepzakken, 
een hoge boord, dubbele manchetten? U roept, Kaïn maakt het! Op maat, 100% 
naar uw smaak en passend bij uw karakter.

“Bij Kaïn kunt u kiezen 
uit een collectie van 
14 topmerken” 
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Travelling tailor
Voor wie weinig tijd heeft – of gewoon een hekel aan winkelen – biedt Kaïn Zwierink 
een bijzondere service: als travelling tailor komt hij in zijn Jaguar naar u toe. Thuis, 
op kantoor of zelfs in uw vakantievilla. Hij neemt uw maten op en adviseert bij het 
kiezen van stof en andere opties. Vier weken later, als het pak of hemd terug is uit 
Italië, komt hij opnieuw langs voor het afpassen van de kleding. Als persoonlijke 
stijlleverancier kan Kaïn uw hele garderobe verzorgen, inclusief het doorlichten 
van uw kledingkast en het uitbrengen van een passend advies. Ook voor bedrijfs-
projecten is hij de aangewezen man. Wilt u dat uw medewerkers uniform en represen-
tatief gekleed naar buiten treden? Kaïn regelt een passende outfit, compleet met 
hemd en schoenen. 

“Een stijlicoon als Gianni Agnelli is een
 inspiratiebron voor de man van nu.”
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Mannen met stijl
Kaïn is meer dan een winkel. Het is vooral Kaïn persoonlijk die meerwaarde 
biedt. Hij heeft jarenlange ervaring met mannenmode en tailoring. Zo volgde hij 
een stage bij Oger, had hij een eigen zaak in Willemstad en werkte hij bij 
Suitsupply. Als leverancier van maatwerkmode reisde hij de hele wereld rond: 
“Anderen gaan in Parijs naar de Eiffeltoren, ik ga er modewinkels in om inspiratie 
op te doen.” De collectie in zijn modezaak reflecteert die passie, die ook tot uiting 
komt in Kaïns professionele adviezen. Zijn expertise zet hij daarnaast in voor het 
tv-programma Blauw Bloed, waarbij hij ook Willem-Alexander van een koninklijk 
stijladvies voorzag. Een portret van diens grootvader, prins Bernhard, hangt in de 
zaak aan de muur. Naast foto’s van vele andere stijliconen zoals Winston 
Churchill, Steve McQueen en Gianni Agnelli. “Allemaal succesvolle mensen die 
bij hun eigen stijl bleven”, verklaart Kaïn zijn keuze. “Zo droeg Fiat-directeur 
Agnelli zijn horloge over de manchet van zijn overhemd, wat totaal nieuw was 
voor die tijd. Charismatisch, quasinonchalant en zakelijk succesvol. Zo’n onder-
nemer is toch een prachtige inspiratiebron voor de man van nu!” 

Tekst: Janneke Sinot

Fotografie: Dré Wouters

Kaïn 
Luxury Men’s Wear & Tailoring
Markt 20, Eersel

Contact:
Tel.: +31 (0)6 543 444 68
E-mail: info@kain.nl

Voor meer informatie: 
www.kain.nl

15 minuten rijden vanaf de Eindhovense ring,
5 minuten van de afslag aan de A67, Eindhoven–Antwerpen
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