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'S WERELDS
MOOISTE ZEILJACHTEN
(MADE IN HOLLAND)

Horloges die
je hebben wilt
DE ONSTUITBARE
OPKOMST VAN DE

WATERSTOFAUTO

De stofzuigerbouwer die
autofabrikant werd

WETENSCHAPPER
VINCENT ICKE
KUNSTENAAR
JÖRG DÖRING
ACTEUR
NICHOLAS HOULT
ONDERNEMER
BART KOENE
DESIGNER
MARIE-LAURE CÉRÈDE
EXCLUSIEF!

Ermenegildo Zegna

SHOPPING

Linnen utility
broek van Ermenegildo Zegna
Couture, € 1750
www.zegna.nl

Azuurblauwe satijnen
blouse met streepdetail
en rafelzoom van
Jacquemus, € 775
www.jacquemus.com

Jersey knitted
shorts van Nike,
€ 80 www.nike.com

Leren slippers met gekruiste
banden van Marsèll, € 576
www.marsell.it
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Jacquemus

Sock sneakers van
Adidas Originals, € 125
www.adidas.nl/originals

SHOPPING

SUNNEI

Navy nylon bucket hat
van ACNE Studios, € 120
www.acnestudios.com

Praktische nylon tas met
mesh voorvak en afneembare keyring, And Wander
via Matches Fashion € 207
www.mathesfashion.com

SAMENSTELLING Karine Bloem

Windjack van Gucci met
afklikbare mouwen,
€ 1980 www.gucci.com

Donkerblauwe D-frame acetaat
zonnebril van Moncler, € 208
www.moncler.com
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‘Trots zijn’ op wat Bart Koene de afgelopen decennia met
accessoire-merk Barts heeft neergezet dekt niet helemaal de
lading, vindt hij. “Trots zijn op jezelf voelt niet goed als het
vanuit het ego benaderd wordt. Ik noem het liever dankbaarheid dat we dit hebben kunnen, maar vooral, hebben mógen
neerzetten.”
Bescheidenheid siert de ondernemer met
wie we op een mooie dag aan het strand
in gesprek gingen over zijn intuïtieve
wijze van ondernemen maar ook vooral
hoe hij in het leven staat. Want dat is weer
inherent aan zijn stijl.

SMAAKMAKERS Barack Obama heeft niks
met mijn vakgebied te maken maar die
bewonder ik wel. Phil Knight van Nike
bewonder ik vooral om zijn traject van
ondernemen en filantropische insteek.
Daar herken ik veel in.

TEKST Karine Bloem

Vertel eens iets over jezelf? Wie is Bart Koene? Ik
kom oorspronkelijk uit Brabant. Mijn
vader zat in de lingerie/badmode. Toen
ik vijftien was ging ik op naailes. Gek
genoeg is me toen nooit gevraagd of ik wel
goed snik was: als jongen op naailes? Dat
kon blijkbaar. Op de middelbare school
kwam het ondernemers-gen al tevoorschijn, want toen runde ik drie ijscokarren. Tegelijkertijd had ik alle denkbare
bijbanen –van tuinieren tot horeca– dus
ik zat nooit stil.
Daarna ben ik aan de Meester
Koetsier Academie gaan studeren (later
onderdeel geworden van het AMFI- red.),
maar dat was het niet voor mij. Stages bij
Hugo Boss in Duitsland en aansluitend
bij een Frans swimwear label hebben me
vooral geleerd wat ik niét wilde in mijn
leven. Uit verveling ben ik zwemshorts
gaan maken. In de zomer belandde ik in
St. Tropez en werd windsurfleraar. De
zwemshorts verkocht ik op het strand, net
als die andere strandverkopers, met hun
beignets en ‘chouchous’ (suikerpinda’s
-red.). Een paar maanden per jaar was dat
mijn vaste routine, om voor de rest van
het jaar ‘vrij’ te zijn.
In 1992 belde er iemand over een ‘pet’
van mij –meer een soort bandana met een
klep– en dat ze die op de markt wilden brengen. Als label kozen we voor de naam Bart,
nog zonder ‘s’. Maar het moest wat internationaler klinken, dus na een aantal opties
onderzocht te hebben werd het ‘Barts’.

lijn te komen (Barts’ assortiment is pas
sinds kort uitgebreid met een zwemkledinglijn -red.) en de cirkel rond te maken.
Met accessoires ben je bovendien veel
minder gebonden aan maatvoering als bij
kleding het geval is. En inmiddels hebben
we een goede basis om vanuit te werken.
Het heeft zo moeten zijn.

INSPIRATIE Van een totaal niet spirituele/
emotionele omgeving ben ik, dankzij mijn
coach en yogini Katiza Satya (die zie ik
dan ook als mijn helden) toch verslingerd
geraakt aan yoga en meditatie. Niet in
extreme mate, maar wel meer dan ik ooit
had gedacht. Het is enorm verrijkend.
Mijn zoons maken muziek. De oudste speelt op de piano weleens Ludovico

Dit boek
is me
altijd bij
gebleven.

Niets haalt het bij Bali...

Zomeraccessoires waren dus het
startpunt, maar daar bleek niet genoeg
winst mee te behalen. De markt voor winteraccessoires was groter, zo ontdekten
we. Waarom niet toen al zwemkleding?
Tja, ik denk omdat het misschien té voor
de hand liggend was. Deze omweg was
nodig om nu pas met een zwemkleding-

Einaudi (o.a. filmmuziek van Intouchables, red.) of Hans Zimmer (soundtrack
van Interstellar). Dat vind ik waanzinnig
mooie en rustgevende muziek. Dat
vervult me dan wel met trots. Violet van
Seal vind ik een heel bijzonder nummer.
Toevallig had mijn vrouw dat gisteren
op staan in de auto. Boeken lees ik bijna
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niet meer, maar een paar boeken die me
zijn bijgebleven zijn onder andere ‘The
Fountainhead’ van Ayn Rand, geadviseerd
door mijn coach. Een tijdloos boek. Heel
filosofisch. Het dateert uit de jaren veertig,
maar zou net zo goed gisteren geschreven
kunnen zijn. En ‘The Journey Home -Autobiography of an American Swami’. Een
waargebeurd verhaal over een Amerikaan
die te voet naar India is afgereisd.
KLEREN MAKEN DE MAN Tja kleding, hoe
ouder ik word, hoe minder ik erom geef.
Ik wil er wel verzorgd uitzien, maar niet
teveel opvallen. Clean, geen zichtbare
merken of labels. Mijn garderobe bestaat
uit een paar goede schoenen, goede jeans
en shirts. Qua stijl is het Scandinavisch/
Frans. Casual en tijdloos. Less is more.

WHEELS Ik verplaats me per vouwfiets en
trein. I love the train! Als ik met de auto
van mijn huis naar de zaak zou gaan ben
ik 35 stoplichten verder die me vertellen
wat ik moet doen. In de trein kan ik rustig
zitten, mijn e-mail doornemen, een beetje
voor me uit staren of ik luister ergens
naar. En ik houd van fietsen, bewegen.
Een mooie auto is instant gratification. De
eerste paar keer erin rijden is misschien
leuk maar daarna is de lol er ook snel af.
LEISURE TIME Mensen zijn weleens
verbaasd hoe fit ik blijf, terwijl ik er weinig
mijn best voor doe. Maar ik beweeg nu

Lekker even aan zee eten!

Ooit wil ik nog wel met
een camper rondtrekken
in Australie...

ARMCANDY Van mijn vrouw kreeg ik voor
mijn vijftigste verjaardag een Rolex Sea
Dweller.Daarvoor droeg ik een Omega
Seamaster. Ik wissel het af met Balinese
horloges die ik op het strand koop, dus
ik loop net zo goed rond met een nepper,
haha! Maar 90% van de tijd draag ik de
Sea Dweller.
THUISHAVEN We wonen inmiddels in
Zandvoort in een Amerikaanse villa. Het
lijkt op het huis van Charles & Ray Eames.
Moderne architectuur met heel veel glas.
Een beetje vergelijkbaar met ons kantoor.
Het staat midden in de bossen, je ziet de
hertjes lopen. Ik zocht licht en stilte en dat
heb ik hier gevonden. Veel mensen hebben een wow-effect als ze het huis zien.
Een tweede huis in het buitenland,
bijvoorbeeld op Bali, hoeft van mij niet zo
nodig. Ook al zijn we daar al dertig keer
geweest.
Mijn vrouw wil ooit nog wel een keer
een tentje beginnen op een plek waar je de
golven hoort en de druiven uit de achtertuin kunt plukken. Ergens tussen Corsica
en Byron Bay (Bart’s vrouw Kelly komt uit
Australië - red.). Inrichten en creëren is
onwijs leuk maar verder is een huis in het
buitenland een ballast.
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eenmaal veel. We hebben een zeilbootje,
suppen doe ik graag en in de winter wil
ik graag een rondje schaatsen. Wandelen
met de honden op het strand is natuurlijk
een ultieme vorm van ontspanning en beweging. Mijn yogini Katiza zegt ook altijd
dat we in deze tijd teveel zijn ontkoppeld
van de natuur: “We have to reconnect
with nature.” Daar ben ik het roerend
mee eens.
Mijn vrouw en ik zijn erg fan van Masterchef Australia. Zij is ook een ware keukenprinses en tovert altijd bijzondere dingen op
tafel. We hebben ook een eigen pizza oven
waar we onze eigen pizza’s in maken.
Gezellig eten doen we bij Ubuntu
op het strand en écht uit eten doen we in
Amsterdam graag bij Goudfazant, Rijsel,
Kaagman & Kortekaas, Scheepskameel,
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Café Amsterdam... Ook Morgan & Mees
en Breda hebben ons onlangs heel aangenaam verrast.
REISLUST Bali is met stip onze favoriete
plek. Dat heeft vooral te maken met de
mensen. Ze hebben daar een tevredenheid
en gastvrijheid die je op weinig plekken
op de wereld tegenkomt. Met onze oudste
zoon heb ik onlangs een reis gemaakt
naar Nepal. We waren uitgenodigd voor
de opening van een klooster (tempel). Een
bijzondere reiservaring, die ons back to basic bracht. Het mooie is dat onze zoon dit
verkoos boven een skivakantie in Canada.
Met mijn vrouw zou ik nog wel een keer
naar Nepal en Bhutan willen gaan. Of samen Australië ontdekken met een camper,
want dat is er nog niet van gekomen.

