
I N T E R V I E W

I N T E R V I E W

 JAKE
 GYLLENHAAL

POLITIEK
GEËNGAGEERDE
ALFAMAN

Fashion for today
GW favorites

Auto’s van toen,
nu en straks

DE
GEHEIME 
AGENDA
VAN
POETIN

P O R T R E T

NIEUWE
HORLOGES

VAN
1 MILJOEN

(en gelukkig
ook minder)

SIR DAVID
ATTEN-

BOROUGH
90-JARIG

FENOMEEN
GEEFT DE

NATUUR
EEN STEM

Fashion for today
GW favorites

Auto’s van toen,
nu en straks



       SHOPPING

102       GENTLEMEN’S WATCH #60      |      VOORJAAR 2017

BLACK & YELLOW

Shorts met
zwart/witte print

YUNYA WATANABE 
VIA STYLEBOP € 450,-

www.stylebop.com

Techmerino rugtas van 
poplin en leer

Z ZEGNA € 708,-
www.zegna.com

Gele instapsneakers met 
witte en zwarte randen
HERMÈS, PRIJS OP 

AANVRAAG
www.hermes.com

HERMÈS

Jack met subtiele zwart/
witte damier-ruit
FENDI € 990,-
www.fendi.com

Zwart/wit/geel
gestreept T-shirt

SAMSØE & SAMSØE 
€ 59,-

www.samsoe.com

Ronde zonnebril met 
geel transparant 

montuur
KOMONO € 49,95
www.komono.com
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Optical bril
SHERMAN met stoer

zwart montuur
KOMONO € 99,95
www.komono.com

SALVATORE
FERRAGAM

BLUE & BURGUNDY

Navy visserspet
BRIXTON € 45

www.brixton.com

Seersucker wollen jas 
met navy/rode

krijtstreep
WOOYOUNGMI € 695,-
www.wooyoungmi.com

Badslippers met
streepdessin op de band
PAUL SMITH € 145,-
www.paulsmith.co.uk

Skater bermuda met 
houndstooth ruit

OAMC VIA STYLEBOP 
€ 330,-

www.stylebop.com

Crossbody
‘tessuta’ leren tas
ERMENEGILDO
ZEGNA € 995,-
www.zegna.com



       ZIJN STIJL



Tussen een trip naar Mi-
laan en het in slaap wiegen 
van zijn pasgeboren tweede 
dochter door, vertelt Anton 
Janssens -de ene helft van 
het duo achter internationaal 
brillen- en horlogemerk Ko-
mono- ons over tegendraads-
heid, hoe kunst, architectuur 
en reizen de designs van het 
merk beïnvloeden en zijn 
(soms vergaande) liefde voor 
de Italiaanse keuken.    

   WIE IS ANTON JANSSENS?  Oorspron-
kelijk kom ik uit de skate- en snow-
boardwereld, die, zo’n 25 jaar geleden, 
heel tegendraads was en als een 
‘rebelsport’ gezien werd. Daar heb ik 
mijn creativiteit ontdekt en ontwik-
keld. Veel van de mensen die daarin 
vertoefden waren erg creatief, deelden 
een soort koppigheid en gedreven-
heid. Kortom: een sterke ‘lust for life’. 
Velen zijn nu gevierde kunstenaars en 
ondernemers. Bij deze sporten gingen 
het toen minder om de prestatie 
maar meer om de esthetiek van de 
beweging, de stijl. Dat sprak me 
erg aan. Tijdens mijn universitaire 
studies woonde ik al half in de bergen 
om zoveel mogelijk te snowboarden, 
en stortte ik me ook volledig op de 
fotografie. Ik had blijkbaar echt een 
creatieve uitlaatklep nodig. Een rode 
draad door alles wat ik heb gedaan 
is waarschijnlijk het best te duiden 
in: ‘I did it my way’. Ook al is dat niet 
altijd even stabiel. Ik heb die prikkels 
echt nodig…Na mijn studies ben ik 
drie jaar professioneel snowboarder 
geweest, wat me over heel de wereld 
heeft gebracht; van eilanden in Japan, 
tot Chili, Canada etc. Een enorm 
verrijkende periode, waarin je overal 
gepassioneerde mensen tegenkomt. 
Je leert de wereld kennen met al haar 
tegenstrijdigheden en verschillen. 
Pure inspiratie!
Met zakenpartner Raf Maes heb ik 

Komono opgezet. Wel met een com-
merciële en modeachtergrond maar 
niet specifiek in horloges en zonne-
brillen. We moesten op producttech-
nisch niveau veel leren, maar door 
onze passie voor design en materialen 
is dit echt een parcours van ontdek-
kingen en mogelijkheden geworden, 
wat het vuur alleen maar heeft aan-
gewakkerd. In mode verandert alles 
heel snel en is innovatie en creativiteit 
de basis.We hebben een heel arsenaal 
van ideeën en uitgewerkte designs 
in de kast liggen die we de komende 
jaren kunnen gebruiken. Je kunt je 
creativiteit niet uit zetten.

   SMAAKMAKERS  Iedereen die met 
passie en echte zin voor schoonheid 
werkt kan ik bewonderen. Dit gaat 
over alle disciplines en stijlen heen. 
Mensen die durven vernieuwen en 
het status quo aan de kaak stellen. 
Die vanuit puurheid werken en zich 
niet laten compromitteren of leiden 
door trends.

Landgenoot Raf Simons, (nu crea-
tief directeur van Calvin Klein -GW) 
draagt mijn respect als ontwerper. 

Hij is iemand die niet in een hokje 
te plaatsen valt, echt de ziel van een 
merk kan vatten en naar de toekomst 
kan vertalen. Een unieke eigen-
schap.  Hij is ook iemand die meer 
uit de hoek van het productdesign 
komt en zo via omwegen in de mode 
terecht is gekomen. Het is steeds weer 
spannend en onvoorspelbaar waar 
hij heen gaat. Antwerpen is een thuis-
stad voor meer van dat talent: Martin 
Margiela, Walter Van Beirendonck, 
Dries Van Noten…

Mijn muzieksmaak is breed 
en gaat van Gainsbourg tot Aphex 
Twins en van Arca tot Beyonce. 
Verder kan ik de kunst van De Bruyc-
kere, Jeff Koons en Chris Labrooy erg 
appreciëren en mijn favoriete films 
zijn: Magnolia van Paul Anderson, 
alles van de gebroeders Coen en The 
Revenant van Alejandro G. Iñárritu.

   INSPIRATIE  Kunst vind ik dik-
wijls de voorloper van alles. In het 
weekend bezoek ik graag musea, en 
dan vooral van moderne kunst en 
design. Waar kunstenaars de tijds-
geest vatten in beelden, vertalen wij T
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Een brede muzieksmaak,
van Gainsbourg tot Aphex Twins



die naar producten. Een duidelijke 
link naar hoe kunst ons inspireert is 
de Mirror collectie, die voortkwam 
uit de curated collectie met het werk 
van Magritte. In onze curated lijn, 
hebben we al met grote kunstenaars 
samengewerkt. En we hebben onze 
horlogebandjes als blank canvas 
gebruikt voor prints van bijvoorbeeld 
Basquiat of Andy Rementer.

Onze vele reizen zijn ook een 
enorme bron van inspiratie.  Als we 
die niet zouden maken hadden we 
met Komono echt niet gestaan waar 
we nu staan. Wat je tijdens reizen 
ziet; de architectuur, de mensen...
Het is fascinerend om iedereen 
zijn eigenheid te zien uitdrukken. 
Inspiratie zit soms in kleine hoekjes. 
We hebben bijvoorbeeld een collectie 
gebaseerd op een stuk terrazzo beton 
van ons hotel in Tokyo. De coatings 
op horlogelenzen (afkomstig uit de 
optische wereld) die refereren naar 

de Aurora Borealis (het Noorder-
licht - GW), zijn het resultaat van een 
inspirerende trip naar IJsland. Het 
ruige landschap, het licht, alles heeft 
impact gehad. Inspiratie is intuïtief. 
Je moet open staan voor alles wat op 
je af komt.

   KLEREN MAKEN DE MAN  Mensen met 
individualiteit en lef, die eigenlijk niet 
bezig zijn met trends, hebben een 
veel grotere invloed op mode. Denk 
aan Lady Gaga, Iris Apfel of Kanye 
West. Over wat ik zelf draag denk ik 
eigenlijk niet zo na. Liever denk ik 
na over wat anderen dragen. Ik houd 
het dan ook meestal erg sober en 
minimalistisch met sportieve invloe-
den. Pasvorm en materialen zijn het 
belangrijkst. Ik ben redelijk stijlvast. 
Zo draag ik al bijna twintig jaar het 
parfum Odeur 71 van Comme des 
Garçons. 

Vaste shopadressen heb ik niet 
echt. MONAR & Clothes in 
Antwerpen is er één. Vroeger 
vond ik 290 sqm in Amsterdam 
(deze heeft alleen 
nog vestigingen 
in Zürich en 
Instanbul -GW) 
en Concrete in 
Amsterdam en 
Den-Haag win-

kels waar je nog verrast kon worden.

   ARMCANDY  Eigenlijk draag ik enkel 
horloges van ons eigen merk, Komo-
no. Onze stijl is echt een verlengde 
van mijn persoonlijkheid en die 
vind ik zelden terug bij de bestaande 
merken.  

   THUISHAVEN  Nog enkele maanden 
en dan betrekken we onze nieuwe 
woning, een project waar ik nu al zo’n 
drie jaar mee bezig ben. Esthetisch 
wordt het, een beetje Californisch: 
horizontale lijnen met grote ramen 
achterin voor een maximale lichtin-
val en een ruimtelijk/open gevoel.  
Soms kan deze stijl vrij kil zijn, maar 
dat wordt gecompenseerd door het 
materiaalgebruik, met hout binnenin, 
een natuurlijke bakstenen buiten-
gevel, afgewerkt in cortenstaal. Ook 
hier moet er een tegendraads randje 
aan zitten; veel kleur in het tapijt en 
de objecten, kunst aan de muur...

Laat ik zeggen dat het op een 
bescheiden manier geïnspireerd is op 
mijn ultieme droomhuis van Frank 
Lloyd Wright: Falling Water. Een 
klassieker, maar echt onwaarschijn-
lijk mooi, in totale harmonie met de 
omgeving.

Ik wilde echt ‘outdoor’ wonen, in 
de bossen. Mijn professionele leven 
is zo hectisch en zoeft voorbij in een 
rotvaart. Dat compenseer ik graag 
met weekenden en vakanties ‘weg 
van de snelweg’. Ik kijk er erg naar uit 
thuis te komen en enkel wat konijnen 
in de tuin te zien zitten. We zitten 

op twintig minuten van Brussel 
en Antwerpen maar toch in de 
natuur.

   WHEELS  Een 
auto is voor mij 
ten eerste vooral 
een functio-
neel ding. Mijn 
kinderen moeten 

Het droomhuis van
Frank Lloyd Wright
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De Mirror collectie, met een
duidelijke link naar de kunstwereld



erin kunnen, met alle toebehoren. Ik 
wil comfortabel en vlot van A naar 
B kunnen. Natuurlijk is design ook 
belangrijk. Er zijn zoveel lelijke auto’s! 
Alles wordt toch een beetje een-
heidsworst met een ander logo erop. 
Fabrikanten hebben een hele tijd 
angst gehad om iets anders te doen. 
Gelukkig lijkt er nu wat meer lef te 
zitten in nieuwe modellen. Ik ben niet 
nostalgisch van aard, maar qua auto’s 
zou je het bijna worden!

Een Volvo 780 BERTONE ligt 
me wel. Zwart met cognac-kleurige 
zetels.

Ik heb dan toch een voorliefde 
voor Zweeds design. Liefst in com-
binatie met de nieuwste elektrische 
technologie. Wat zo’n Elon Musk doet 
met Tesla vind ik echt ongelofelijk en 
bewonderenswaardig. Die staat jaren 
voorop qua innovaties. En het idee 
dat we daardoor een mooiere planeet 
achterlaten voor volgende generaties 

vind ik ook erg belangrijk.  Als Tesla 
nu nog wat verfijndere designs uit 
zou brengen, of de Zweden 100% 
elektrisch zouden gaan, dan zou dat 
het beste van beide werelden combi-
neren. Ik zal nog wat geduld moeten 
hebben. 

   LEISURE TIME  Ik ben net vader van 
mijn tweede dochter geworden, dus 
daar gaat zowat alle vrije tijd (lees: 
nachtwerk) in zitten. 

De natuur begint me steeds 
meer te fascineren. Het lijkt wel 
dat hoe intenser mijn professionele 
leven wordt en hoe meer ik steden 
bezoek voor zaken, hoe meer ik het 
tegenovergestelde opzoek in mijn 
vrije tijd. Ook al is het soms een 
uitdaging, die balans is essentieel 
om je energie en geluk te blijven 
vinden. Een goede boswandeling in 
het weekend vind ik daarom echt 
even heerlijk.

   REISLUST  ‘Beauty is in the eye of the 
beholder’. Overal is wel iets te beleven. 
Qua natuurpracht vond ik IJsland 
onwaarschijnlijk mooi. Ook de Thaise 
Jungle is me erg bijgebleven. Stedelijk 
vind ik Tokyo dan weer interessant; 
alles is zo geordend, zo strak. 

Zelf kom ik graag in Italië. Met 
name voor het eten. Vroeger vlogen 
we soms een weekend naar Rome. 
Enkel om te eten… En voor de pitto-
reske dorpjes. 

Ibiza vind ik ook een prettige be-
stemming. Zeker buiten het drukke 
feestseizoen. Het eiland heeft zoveel 
moois te bieden: magische stran-
den, de natuur, de zonsondergang... 
Buureiland Formentera lijkt wel op 
de Malediven. Een verborgen pareltje 
en maar op twee uur vliegen.

Mijn dochter van vijf is tegen-
woordig gefascineerd door de para-
dijsvogels van Papoea. Lijkt me een 
topplan om die zelf te gaan zoeken!

Het lijnenspel van Bertone
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CAMO

Gevlochten elastieken 
riem met leren

buckle-stuk
ANDERSON € 90,- 

www.anderson.it

Gebreide trui met
camo print

DRIES VAN NOTEN 
€ 780,-

www.driesvannoten.be

Militair bomberjack
met tijgerapplicaties

EDWIN € 210,-

Trainingsbroek van 
organic katoen met bies 

aan de zijkant
FANMAIL

VIA MR PORTER
€ 275,-

www.mrporter.com

Horloge met camo
dessin ‘Soldier’

KOMONO € 79,95
www.komono.com

Stoere rugtas in oranje
en army green

MARNI
VIA MATCHESFASHION 

€ 730,-
www.matchesfashion.com

‘Rock runner’ sneaker
met camo print

 VALENTINO € 550,-
www.valentino.com

DRIES
VAN

NOTEN
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Bordeaux rood horloge 
met zwarte wijzerplaat 

‘Winston Regal’
KOMONO € 89,95
www.komono.com

Sandaal ‘Omote Toile 
Technique’

HERMÈS PRIJS OP 
AANVRAAG

www.hermes.com

Wijde roze, linnen broek
BOTTEGA VENETA 

€ 590,-
www.bottegaveneta.com

Multicolor gebreide 
spencer

PRADA € 750,-
www.prada.com

Rood windjack met rits 
en twee borstzakken
MONCLER € 395,-
www.moncler.com

NEW NOMAD

LACOSTE

Luxe rugtas met straps
EASTPAK € 100,-
www.eastpak.com


