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BOND BY DAY
Als Mr Bond in actie komt is dat 

regelmatig in een strak pak. Maar de 
meeste netelige situaties waarin 007 
belandt vragen toch om iets meer 

bewegingsvrijheid. En handige accessoires 
cq gadgets.

1 WARME CARDIGAN MET SJAALKRAAG TOMMY HILFIGER €189   2 ZWARTE MERINOWOLLEN COLTRUI FILIPPA K €135
3 DONKERBLAUWE PARKA SANDRO €645   4 SAMSUNG GEAR S2 CLASSIC SMARTWATCH €349
5 WORKER BROEK H&M X BALMAIN €79,99   6 STOERE DERBY VETERSCHOEN SANTONI €519,95

7 ZONNEBRIL ZOALS IN SPECTRE VUARNET SKILNYX GLACIER €443   8 BACKPACK ZEGNA COUTURE P.O.A.

Met de nieuwe James Bond-film Spectre die mo-
menteel in de bioscopen draait konden we het 
niet laten om ons door dit iconische personage te 
laten inspireren. Mr Bond komt altijd onberis-
pelijk voor de dag, zoals een echte Brit betaamt. 
Een mooie tux, glimmende schoenen, en her en 
der een gadget. Jazeker. Maar ook de juiste gear 
om zich te storten in zijn zoveelste avontuur. 
De GW man wordt 007’s nieuwe stijlrivaal.
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BOND BY NIGHT
‘s Nachts glijdt James in zijn classy 
smoking, en de beste man wordt 

tegenwoordig gekleed door niemand 
minder dan Tom Ford. Ja, nu begrijpen 

we wel hoe hij de dames verleidt...

1 DE SPECIALE LIMITED EDITION OMEGA SEAMASTER 300 BOND, P.O.A.   2 WIT SMOKINGJASJE TOM FORD €2930 SMOKINGSHIRT BERLUTI €490
3 VELDFLES HACKETT €115   4 SLUIKE LOAFERS ZEGNA €525  5 ZWART GEMÊLEERDE OVERJAS DRYKORN €329,99   6 ZIJDEN VLINDERDAS HACKETT €50   

7 SMOKINGSHIRT BERLUTI €490   8 ZWARTE SMOKING TOM FORD €3780 109
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m te beginnen de Ray-Ban Wayfarer. 
Het originele model welteverstaan. 
Volgens designcritici een ontwerp dat 
zich qua originaliteit kan meten met 
‘Eames-stoelen en de vinnen van een 

Cadillac’. De bril zag het (zon)licht in 1952 en werd 
gelanceerd door Bausch & Lomb - het toenmali-
ge moederbedrijf van Ray-Ban. Het klassieke zwarte 
frame met stoere, brede poten, ontleent zijn popula-

riteit aan een sterk staaltje product-placement in de 
film- en muziekindustrie. Van James Dean in Rebels 
Without a Cause in 1955, een revival in de 80’s dank-
zij de Blues Brothers, tot de eindeloze rij popartiesten 
die de bril verzekerd hebben van een cult-status. Zelfs 
politici worden onder de fans gerekend; J.F. Kennedy 
droeg ‘m ook.

De andere speler -maar niet per definitie de concur-

In de categorie accessoires is er een item waarmee u nooit de fout in kunt 
gaan: de klassieke zwarte zonnebril. Het geeft de man allure en een zelfverze-
kerde attitude. Met name als hij de ‘juiste’ klassiekers draagt, want deze zijn 
wars van modegrillen. En laten wij eens haarfijn uitleggen welke dat zijn. 

      Tekst Karine Bloem 
    Fotografie Patrick Ernzen, 
  Courtesy of RM Sotheby’s
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rent- is de zwarte Persol. Want welke man wil zich niet 
associëren met stijliconen Steve McQueen en Mar-
cello Mastroianni? Vooral model 649 en 714 zijn de 
ware classics. De laatste was -heel baanbrekend- een 
opvouwbaar model en zit nog steeds in de collectie.
Persol is opgericht in 1917 door de Italiaan Giuseppe 
Ratti en de naam is afgeleid van ‘per il sole’, wat ei-
genlijk gewoon ‘voor de zon’ betekent, en voorzag in 
eerste instantie piloten en autocoureurs van zonnebril-

len. De brillen zijn te herkennen aan de kenmerkende 
-zowel functionele als decoratieve- zilveren pijl (Supre-
me Arrow) in het scharnier, en mogen zich inmiddels 
onderdeel van het Italiaanse design-erfgoed rekenen.

Wat beide merken verbindt is bovenal design en kwali-
teit, maar ze zijn ook authentiek, legendarisch en tijd-
loos. Heeft u van elk een exemplaar in uw bezit? Dan 
grijpt u in ieder geval nooit mis. 

      Tekst Karine Bloem 
    Fotografie Patrick Ernzen, 
  Courtesy of RM Sotheby’s   OOK J.F. KENNEDY WAS FAN

VAN DE RAY-BAN WAYFARER.

  STEVE MCQUEEN MET PERSOL ZONNEBRIL
DOOR WILLIAM CLAXTON ©

RAY-BAN WAYFARER €139
PERSOL 649 €156
EN 714 (FOLDABLE) €191
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Tekst Karine Bloem

We worden als land vaak geroemd 
om onze design- en innovatieca-
paciteiten, die tot ver over onze 
grenzen hun weerslag hebben. 
Maar de gemiddelde Nederlander 
zou weinig boodschap hebben aan 
innovatief design: zolang je op een 
stoel kunt zitten en aan een tafel 
kunt eten is het al snel oké. 
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ooral het esthetische aspect scoort bij de 
gemiddelde consument hoge punten. Het 
zijn slechts de kenners en designliefheb-
bers die echt enthousiast kunnen worden 
van -de soms ingewikkeld ogende- con-

structies die worden bestempeld als ‘design’. Toch is het 
de moeite waard om deze designs nader te bekijken. Er 
schuilen vaak interessante ideeën achter, waar we in ons 
dagelijks leven -nu of in de toekomst- best eens baat bij 
zouden kunnen hebben.

Op de 14e editie van de Dutch Design Week, die af-
gelopen oktober plaatsvond, draaide het met name om 
vondsten voor de toekomst, in alle mogelijk disciplines 
binnen het designvak. Want alles om ons heen, onze 
huizen, de inrichting, kleding, gebruiksvoorwerpen, 
verpakkingen, zelfs wat we eten: alles is door iemand 
bedacht, gebouwd, gemaakt. Alles is dus in feite design. 
Het thema van dit jaar was ‘What If ’, het uitgangspunt 
voor de 2500 deelnemende designers om bezoekers te 
verwonderen, te verrassen en te inspireren. Die bezoe-
kers  kwamen overigens in grote getale: de DDW ‘15 
telde een recordaantal van 275.000. “Het stellen van de 
juiste vragen is de motor van verbeeldingskracht. De-
signers denken na over hoe we straks leven en samen-
leven. Zij durven alles te bevragen, te dromen van een 
ander antwoord en dat vorm te geven. Zo leggen ze de 
basis voor innovaties van de toekomst,” aldus Martijn 
Paulen, directeur van de Dutch Design Week.

In het kader van noviteiten die daadwerkelijk functi-
oneel zijn -want dat is waar onze interesse voornamelijk 
naar uitgaat- selecteerde GW de volgende ontwerpen:

  DE GROUNDFRIDGE

Een opvallende ontwikkeling is dat er voor sommi-
ge designs wordt teruggegrepen naar oplossingen die 
er in het pre-technologie tijdperk al waren. Zo is de 
Groundfridge van Joris Schoonderbeek voor Weltevree 
gebaseerd op de ouderwetse koelkelders, en is het een 
duurzame manier om zonder elektriciteit etenswaren 
gekoeld te houden. Doordat de lichtgewicht polyester 
constructie met ingebouwde trap in de grond wordt be-
graven, profiteert deze van een constante temperatuur 
tussen de 10 en 12 graden Celsius. De Groundfridge 
heeft een capaciteit van 20 gewone koelkasten en biedt 
ruimte aan 500 kg etenswaren. De bediening van het 
ventilatiesysteem is ook 2.0: door middel van een app 
wordt de temperatuur en de luchtvochtigheid geregu-
leerd. Goed idee? Voor €7450 heeft u er één. Een tuin 
of lap grond is wel een vereiste.
www.weltevree.nl/NL/collectie/groundfridge 113
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Voor eenieder die in een grote 
stad woont is het een herken-
baar probleem: je kunt je fiets 
niet kwijt want er is te weinig 
ruimte in het fietsenrek, of 
je tweewieler wordt om de 
haverklap gestolen. Bovendien 
zijn de meeste stadsbewoners 
klein behuisd en is het dus reuze 
onhandig om de fiets in de gang 
neer te zetten. Deze Corridor 
is weliswaar nog een prototype, 
maar al mooi en praktisch ge-
noeg om aan de muur te hangen. 
Hij bestaat uit individueel vouw-
bare componenten (het stuur en 
de trappers) en is gemaakt van 
lichtgewicht materiaal om hem 
makkelijk de trappen mee op te 
dragen. Designer David Roman 
Lieshout over zijn ontwerp: 
“De meeste fietsen worden nog 
steeds ontworpen voor gebruik 
buiten de stad, waarbij je de luxe 
hebt om je fiets in een schuur of 
tuin te parkeren. De Corridor 
is ontworpen voor stedelijk ge-
bruik maar met behoud van een 
rijke fietservaring.”
www.droman.co

Stevige, waterafstotende bio-af-
breekbare tassen ontworpen als 
stoere briefcase. Uitgekeken op 
het huidige aanbod of toe aan een 
nieuwe tas? Dan weet u in elk geval 
dat dit exemplaar niet in de catego-
rie ‘regulier’ afval hoort, want hij 
wordt aan het einde van zijn levens-
duur gecomposteerd. Deze tassen, 
gemaakt van kokosvezels en zon-
gedroogd rubber met notenhou-
ten handvat, kunnen bij wijze van 

spreken náást Kliko worden gezet. 
Ze worden bovendien geprodu-
ceerd in Amsterdam door mensen 
met een beperking, dus u geeft de 
€ 245 die een (medium formaat) 
tas kost sowieso terug aan de maat-
schappij: door het stimuleren van 
lokale productie, het bieden van 
werkgelegenheid aan mensen met 
een beperking en het gebruik van 
een duurzaam product.
www.rewrap.eu

  De Corridor
semi-vouwbare fiets

DE REWRAP BOOMTAS  
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In een donkere ruimte laat Teresa 
van Dongen lampen zien met licht-
gevende bacteriën die voorkomen 
op de huid van een octopus.
www.teresavandongen.com/One-Lu-
minous-Dot

SPACELAMP  -  
WARD WIJNANT  

Op de Graduation Show van de 
Dutch Design Academy vind je 
veel extreme concepten, maar soms 
ook heel toegankelijke produc-
ten. Zoals deze spiegellampen van 
Ward Wijnant. Staat de verlichting 
uit, dan zie je alleen een spiegel. 
De verlichting wordt pas zichtbaar 

In 2016 vindt de DDW weer plaats 
van 22 t/m 30 oktober.

wanneer de lampen branden. De 
hangende versie is mijn favoriet. De 
lampen geven door de vorm en het 
spiegelende materiaal ook een soort 
optisch bedrog, een trend die nog 
steeds belangrijk is.
www.wardwijnant.nl/spacelamp

JONATHAN RODITI - 
NEARLY THERE  

Wat als je bewegende beelden van 
nabestaanden in 3D kon bewaren, 
als een soort pronkstuk in je huis? 
Jonathan Roditi geeft het antwoord 
op deze vraag in zijn afstudeerpro-
ject Nearly There. Hij ontwerpt 
zeer realistische borstbeelden met 

Omdat men op de DDW ogen en oren tekort komt, is het interessant 
om het aanbod ook door een expert te laten filteren tot relevante hoog-
tepunten. Daarom vroegen we designexpert en het brein achter het in-
spirerende blog Interiorator, Patrick Kooiman, naar zijn Top 3 van de 
Dutch Design Week.
“Het thema ‘What If ’ sluit goed aan bij de tijdgeest. Ontwerpers zijn nu 
meer dan ooit aan het onderzoeken, aan het experimenteren met nieu-
we materialen en de grenzen aan het opzoeken van wat technologisch en 
ethisch mogelijk is. Ze zijn minder geïnteresseerd in het daadwerkelijk ma-
ken van stoelen, vazen et cetera. Mijn toppers van deze DDW waren:

  ONE LUMINOUS DOT - TERESA VAN DONGEN

daarop een 3D videoprojectie van 
hoofden. Een prachtige manier om 
de herinnering aan je nabestaanden 
levend te houden.
www.jonathanroditi.eu/nearly-there

   BEST OF DUTCH DESIGN WEEK

116


