ITALIË
SPECIAL
MET AUTO’S,
MODE, WIJN
EN WESTERNS!

SCHOONHEDEN

DE MOOISTE
KLASSIEKERS
NU TE KOOP!

INTERVIEWS

MARTIN
KOOLHOVEN
FRITS
VAN DONGEN
ROBERTO
PAYER

HORLOGES
WHISKY
HI-TECH
SHOPPING

SHOPPING

Grijs pak met Prince de Galles-ruit, Brunello Cuccinelli.
Blazer € 2140, broek € 870
www.brunellocuccinelli.com

Met de transfer van Matthijs de Ligt naar Juventus nog vers in het geheugen moeten we de beste man toch wat outfitinspiratie meegeven om
een beetje stijlvol te blenden tussen z’n Italiaanse collega’s. We tippen
hem Quentin Tarantino’s negende rolprent ‘Once Upon a Time in Hollywood’ en in gedachten neuriën we Dean Martin’s versie van Mambo
Italiano, want laat dit nu de sfeer zijn die onze trendshopping (met
louter Italiaanse merken) oproept: “…Kid you good-a looking but you
don’t-a know what’s cooking ‘til you. Hey mambo, mambo Italiano…”

Cameratas met
logo, Fendi - € 720
www.fendi.com

Leverkleurige suède
Chelsea boots met
vierkante neus, Prada € 720 www.prada.com
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SAMENSTELLING Karine Bloem

Zachtblauwe zijde en
cashmere trui, Berluti € 850 www.berluti.com

SHOPPING
Aviator zonnebril met
blauwe details in de
hoeken van de glazen,
Bottega Veneta -€ 379
www.bottegaveneta.com

BERLUTI

Bounce trainers van
Valentino - € 650
www.valentino.com

Cognacbruine leren jas
met shirtkraag, Prada
€ 3100 www.prada.com

Zwarte corduroy broek,
Ermenegildo Zegna
€ 650 www.zegna.nl

Shirt met paisleyprint, Etro
€ 480 www.etro.com
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In een Italië-special kan een tête à tête met de bekendste
Italiaanse Amsterdammer en hospitality-icoon -want General
Manager van zowel het Hilton als het Waldorf Astoria Amsterdam- Roberto Payer, niet ontbreken. Een gesprek over zijn
passie voor cultuur -“Ik verveel me snel, dus mijn geest moet
gevoed worden.” En zijn niet al te bescheiden collectie stropdassen (800!), waarbij hij nog steeds spijt heeft ‘die ene met
die fazantenprint’ die hij spotte in een etalage in Milaan niet
gekocht te hebben.
Wie is Roberto Payer? Ik ben
geboren in Italië, ten noorden van Venetië, in de regio Friuli.
Al 69 jaar ben ik een gelukkig mens.
Ik heb alles in mijn leven gedaan wat ik
wilde. Sinds mijn achtste jaar wilde ik
directeur van een hotel worden. Op mijn
37e werd ik directeur van het Hilton,
terwijl je in die tijd meestal de vijftig
gepasseerd moest zijn om zo’n functie te
bekleden.

TEKST Karine Bloem

Ook privé is het mij altijd voor de
wind gegaan. Ik ben al 43 jaar met mijn
partner en mijn droom om aan de gracht
in Amsterdam te wonen is uitgekomen. Ik
wilde nooit terug naar Italië maar toen ik
daar verliefd werd op een huis in Toscane
heb ik dat ook gekregen. Als je heel graag
iets wilt in het leven, dan moet je daar met
volle overtuiging achter staan en dan kun je
het bereiken. Maar, je moet natuurlijk wel je
beperkingen kennen en realistisch blijven.
Amsterdam is al vijftig jaar mijn
thuis. Voor mij is Amsterdam de mooiste
stad ter wereld. Het is kosmopolitisch, het
biedt alles en is betaalbaar.
Ik beschouw mijzelf als een Amsterdammer. Ik ben net zo kritisch en zuinig
als een Amsterdammer. Ook al heeft de
stad mijn hart gestolen, ik heb -net als de
ras-Amsterdammers- altijd wel iets aan
te merken.

Hospitality van het hoogste niveau
is mijn passie. Behalve gastvrij zijn, moet
een goede hotellier oog hebben voor detail. Mijn statement is: ‘Luxe is een samenvatting van details, op een ongedwongen
manier uitgevoerd. Het resultaat is een
bijzondere, onevenaarbare ervaring.’ Ik
zie het als mijn taak
om elke gast hiervan
te bedienen.
SMAAKMAKERS Binnen mijn vakgebied
bewonder ik niemand
in het bijzonder,
maar ik waardeer
een heleboel mensen.
Ik leer van iedereen,
want iedereen heeft
iets te bieden.
Op reis pik ik
vaak dingen op die
xxx
ik graag toepas op
wat ik doe. Nothing is
original, maar je moet wel zorgen dat het
goed wordt doorvertaald.
Onlangs was ik in Sydney, Australië,
en zag iets interessants. Dan maak ik
een foto en bespreek met mijn team ‘en
petit comité’ of een idee ook voor ons
toepasbaar is. Je moet altijd je eigen stijl
ontwikkelen in een hotel. En ja, dat is van
smaak afhankelijk
want je kunt niet
iedereen pleasen.
Daarom is mijn
devies: ‘Trends die,
style never does’.
INSPIRATIE

Ik ben gek op het werk
van David Hockney

In

Nederland heb ik de muziek van Mahler
en Brahms meer leren waarderen. Ik ben
een echte operaliefhebber. Met name de
romantische Italiaanse opera’s hebben
mijn voorkeur. Sinds ik in Nederland
woon heb ik mijn opvattingen over opera
en klassieke muziek echter wel verbreed.
Het werk van Pierre Audi (Operaen theaterregisseur die dertig jaar lang
artistiek directeur van het Nederlandse
Opera was - red.) is baanbrekend geweest;
hij heeft de opera veranderd en gemoderniseerd. Ivo van Hove (directeur van
Toneelgroep Amsterdam) vind ik één van
de beste theaterregisseurs.
Op het gebied van schilderkunst ben
ik gek op het werk van David Hockney. Ik
was een jaar of 23 en
er hing een werk van
Hockney ‘The Book
of Grimm’, bij galerie
d’Eendt op de Spuistraat. 3500 gulden
kostte het, destijds
al hartstikke duur.
Helaas kon ik het
mij niet veroorloven.
Ondertussen heb ik
wel al zijn exposities
gezien en heb ik
Hockney’s Taschen
Sumo-boek (een groot
en zwaar collector’s
item gepresenteerd
op een standaard -red.). Elke keer leg ik ‘m
op een ander werk open. Het summum
is de samenwerking met Van Gogh. Op
een haar na ben ik Hockney misgelopen
toen hij hier was voor de opening van
de expositie. Tot mijn verrassing kreeg
ik alsnog de catalogus toegestuurd. Axel
Rüger (voormalig directeur van het Van
Gogh museum) heeft ervoor gezorgd dat ik
deze met een persoonlijke aantekening van
David Hockney heb mogen ontvangen.
Een aantal favoriete films zijn: 2001:
A Space Odyssey van Stanley Kubrick, een
film die gaat over de overname mensheid
door techniek. Dat is weer een heel actueel
onderwerp. Luchino Visconti’s ‘Il Gatto-
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Een das
is de
ﬁnishing
touch bij
een pak. Ik
heb er zo’n
800!

Amsterdams.
LEISURE TIME

Ik doe alles op de
ﬁets maar heb ook
een Fiat 500 van
vijftig jaar oud

Moskou is favoriet!

pardo’ met Claudia Cardinale en Alain
Delon is ook een prachtfilm, gebaseerd
op een voor Italianen belangrijk boek (de
gelijknamige roman van Giuseppe Tomasi
di Lampedusa -red.). Met name door de
quote van Burt Lancaster’s personage
waar de film mee eindigt: “Everything
changes to remain the same.”

Horloges
moeten niet
te opzichtig
zijn.

KLEREN MAKEN DE MAN Mijn stijl is dat
ik geen merken draag. Er is ook een
duidelijk verschil tussen wat ik draag voor
mijn werk en in mijn vrije tijd. Voor werk
ben ik daar heel strikt in: stijl moet de
aandacht trekken, niet de gekkigheid.
Blauw is mijn kleur, vaak ook grijs.
Ik koop al mijn kleding bij een atelier in
Italië. Sommige dingen laat ik op maat
maken, soms koop ik iets uit het rek. Een
keer per jaar ga ik naar Italië en koop in
één keer tien pakken, twintig overhemden
en vijf paar schoenen.
In mijn vrije tijd ben ik een totaal
ander mens, easy going. Nog steeds ben ik
wars van merkkleding, ik koop alleen wat
ik mooi vind.
Dassen zijn wel echt mijn ding. Ik
bezit er zo’n 800. Het is de finishing touch
bij een pak. Ik heb bijvoorbeeld dassen

in dertig verschillende kleuren blauw.
Het ene blauw is het andere niet. Het gaat
om de nuance, want daar kan het juist
misgaan.
ARMCANDY Met horloges kan een man zich
definiëren. Ik draag een Jaeger-LeCoultre.
Een klassiek merk waar ik dol op ben.
Sowieso houd ik erg van horloges, maar
niet van de opzichtige exemplaren.
THUISHAVEN Ik woon in het centrum van
Amsterdam in mijn droomhuis. In 1992
gekocht en nu mijn pensioenplan. Het is
een17e-eeuws pand met een tuin en een
tuinhuis. Eclectisch ingericht; een mix
van modern en klassiek.
In Toscane heb ik ook een huis. Het
was een ruïne maar mijn hart maakte een
sprong en toen wist ik: deze is voor mij.
WHEELS Mijn Fiat 500 is vijftig jaar
oud en ik heb een fantastische garage die ervoor zorgt. Gelukkig maar,
want ik heb er al vijf maanden niet
in gereden... Ik doe alles namelijk op
de fiets. Een tweedehands exemplaar
van Het Zwarte Fietsenplan. Heel
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Koken is mijn
ontspanning. Dat doe ik
nog bijna dagelijks na het
werk. De Italiaanse keuken is
oorspronkelijk en gaat over kwaliteitsproducten, zonder poespas. Een
simpele al dente gekookte pasta met een
salade erbij is al een goede maaltijd.
Van dure restaurants houd ik niet. In
Zuid-Afrika had ik de beste maaltijd ooit
in een dorp buiten Kaapstad met maar
zeven tafels - Paternoster in Wolfsgat. De
chef is self made, kookt enkel met lokale
producten.
In Italië zijn La Barca in Forte de
Marmei en Torre di Pisa in Milaan favoriet, want traditioneel. Net als Harry’s
Bar. Niet te missen als ik in Venetië ben.
Pure nostalgie.
In Amsterdam ga ik graag naar
Scheepskameel want de bediening is
heel prettig, maar ik zit met net zoveel
plezier in het eetcafé op de hoek van de
Prinsengracht/Vijzelstraat (Myrabelle,
red.) omdat ze daar de beste gebakken
lever met spek en ui hebben.
REISLUST Elke keer als je een reis maakt,
zijn het vooral de nieuwe indrukken
die bijblijven. Eerder dit jaar bezocht ik
Zuid-Amerika en dat was bijzonder. Mijn
bezoek aan Australië vond ik fantastisch.
Aan de zijderoute in Nepal heb ik mooie
herinneringen...maar ik blijf gek op
Moskou. De mensen zijn er ontzettend
aardig. Cultuur is het enige wat ik daar
mis, dat zit vooral in St Petersburg.
Naar Laos en Cambodja ben ik nog
niet geweest. Daar gaat waarschijnlijk
de volgende reis naartoe. Iedereen die ik
ken gaat nu naar Japan, dus daar wil ik
niet heen.

