ONELIFE
O N T D E K

E E UW I G E T H UI S
Modernistisch architect
Richard Neutra ontwierp
tijdloze huizen in Europa
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M A AN M AN
Er zijn nog maar vier mensen
die op de maan geweest
zijn, zoals Charlie Duke
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T R I O M F

DE NIEUWE RANGE ROVER EVOQUE VEROVERT ATHENE

ONTWORPEN DOOR DE INNOVATIE
LABS VAN CLARKS EN LAND ROVER

Zowel Clarks als Land Rover zijn pioniers in het doorbreken van gewoontes en verleggen
van grenzen. Beide merken, ieder op eigen terrein, zijn hierdoor continu in ontwikkeling.
Vanuit deze gedeelde kracht is Life. Limitless ontstaan: een schoenencollectie waarbij
alle grenzen wegvallen en waarmee jij je met het grootste gemak van wereldstad naar
ongerepte natuur beweegt.

CLARKS.NL
Ontdek de volledige collectie bij Clarks.nl/landrover | deBijenkorf.nl

CLR52.N
GRIP

OMGEVING

Optimale grip bij natte en droge
omstandigheden. Modulaire zool van
nauwkeurig afgestemde rubberen
concentraties en karakteristieke groeven
op de buitenzool voor extra houvast.

Solide en volledig waterbestendige
GORE-TEX met verbeterd ademend
vermogen, ontwikkeld voor jouw
avonturen in de stad en elk
terrein daarbuiten.

STABILITEIT
De haarfijn afgestemde samenstelling
van de tussenzool reageert op de
ondergrond, zorgt voor optimale
rebound en teruggave van energie. De
stabilisator van de hielconstructie biedt
de voet betrouwbare, degelijke steun.

ONTDEK JOUW WERELD OPNIEUW; HIJ LIGT AAN JE VOETEN.
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V E R MI J D DE PL ATG E T R E D E N PAD E N …
Welkom bij Onelife, het magazine dat exclusief is voor Land Rover rijders. Dit nieuwe nummer doet zijn naam weer eer
aan, met fantastische fotografie en diepgaande artikelen die ons aanmoedigen om de wereld te ontdekken en te beleven,
waar dan ook. We brengen u een gevarieerd aantal perspectieven van overal ter wereld: van een innovatieve milieustad
in China tot een fascinerende carnaval-subcultuur in Brazilië, en van een Amerikaanse astronaut tot een veelgevraagd
Brits fotomodel en stadsmens pur sang die zich opwerpt als activist. Natuurlijk kijken we op onze eigen manier ook naar
de nieuwste modellen van Land Rover, zoals een rit met de nieuwe Range Rover Evoque door Athene, suggestieve
belevenissen in de Range Rover Velar en Range Rover Sport PHEV, en een glimp van de nieuwe Land Rover Defender. Dit
alles bedoelt om u bij te staan zoveel mogelijk uit het leven te halen. Veel leesplezier.
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0 8 _ S P OORZO E K E R

2 6_ E E R ST E RIT

4 0_ R E IZ E N

5 0_ STARTU P- CI T Y

Van luxueuze nieuwe
hotels en evenementen tot
reistips en trends. Dit is
onze speciale lijst van
dingen die u moet zien,
doen en beleven

Autojournalist Ken Gibson
kruipt in de bruisende Griekse
hoofdstad achter het stuur van
de nieuwe Evoque voor
een exclusieve eerste
rij-impressie

Ontdekkingsreiziger
Sir Ralph Fiennes herbeleeft
zijn Nijl-expeditie uit 1969,
maar dit keer met zijn neef
en acteur Joseph Fiennes
en een Discovery

'Made in China' verandert in
'Created in China', maar
wat is de katalysator? In een
Range Rover Sport PHEV
ontmoeten wij de ambitieuze
denkers van Shenzhen

20 _ P REVIE W

32_PERSOONLIJKHEDEN

44 _ O N TD E KKE N

58_VAKMANSCHAP

Een automobiel icoon
maakt een epische
comeback. De nieuwe Land
Rover Defender is tijdens
een test gespot in
camouflage-uitvoering

Altijd op het randje en
moeiteloos cool. Het Britse
fotomodel Adwoa Aboah
symboliseert Londen. Ze vertelt
Onelife waarom ze zo dol is op
deze dynamische hoofdstad

Slechts vier mensen die
nog in leven zijn hebben
ooit op de maan gestaan.
Vijftig jaar na de
maanlanding ontmoeten we
een van hen, astronaut
Charlie Duke

George Bamford
heeft een bloeiend bedrijf
in het personaliseren
van kwaliteitshorloges
en een passie voor
Land Rover. We interviewen
hem, offroad…

22_ NIEU WE
MODELLE N
De oorspronkelijke
Range Rover Evoque
dankte zijn succes voor een
groot deel aan zijn looks.
De nieuwe generatie gaat
nog een stap verder

3 4_ DE SI G N
Het Californische werk
van de modernistische architect
Richard Neutra is beroemd,
maar wat ontwierp hij in
Europa? We bezoeken met een
Velar een project
in Duitsland

4 8_ G R E N Z E LO O S

6 2 _ C U LTU U R

Een ruimtereis is niet
langer science fiction. Virgin
Galactic heeft vergaande
plannen om binnen een
paar maanden passagiers
de ruimte in te sturen

Het carnaval van Rio is pracht
en praal, maar achter de
schermen is een unieke
subcultuur. Filmmaker Ben
Holman duikt in het fenomeen
van Bate Bola

Editor in Chief David Barnwell Senior Editor Sachin Rao Senior Art Director Dan Delaney Art Editor Salman Naqvi Designer Thomas Saible Photo Director Elina Gathof
Production Director Marie Bressem Business Director Moray McLaren Account Manager Adrianna Juraszek Market and Production Manager Hannah McDonald
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50
66_ ERFGOED

7 6_ E SSAY

Een roestige oude
Range Rover die Land Rover
Classic Works ontdekte
bleek een verrassing in
petto te hebben, en een
heel aparte klank…

Volgens paleontoloog
Ken Lacovara vind je
onderaards de beste
verhalen die er zijn.
Op zijn eigen wijze neemt
hij ons mee op een reis
door de tijd

70 _ INNOVATIE
Wanneer design samengaat
met innovatie creëer je
een legende. We brengen
een eerbetoon aan de
winnaars van de Land Rover
BORN Awards

74_ P IONIERS
Wasfia Nazreen beklimt
bergen. Niet alleen de
befaamde Zeven Toppen,
maar ook uitdagende
sociale vraagstukken.
Maak kennis met een
klimmer en activist

7 8 _ CO LUMN
Poolreiziger Ben Saunders
verhaalt over zijn reizen in
een Land Rover Discovery
en over wat het is dat een
avontuur zo speciaal maakt

62
M E D E W E R K E R S
M IC H AE L S C H N AB E L
De karakteristieke visuele stijl van deze bekroonde Duitse
natuurfotograaf weerspiegelt zijn gevoel voor zintuiglijk
drama. Voor dit nummer fotografeerde Michael de levendige
karakters van de Range Rover Evoque en Athene.
VAIS H AL I D IN AK ARAN
Vaishali is een bekende en door de Guild of Motoring Writers
bekroonde Indiase autosportjournalist die gespecialiseerd is in
diepgravende interviews. Ze woont in Berlijn en sprak met de
Amerikaanse 'moonwalker' Charlie Duke.
LU KE P O N S FO RD
Deze lifestyle- en autojournalist uit Londen is bezeten van
auto's, horloges en design. Hij was dan ook in zijn element met
een rit in de Range Rover Velar naar een modernistisch huis, en
genoot van een gesprek met een autogekke horlogemaker.
STE F E N C H OW
De Maleisische fotograaf Stefen woont in Beijing en zijn werk
varieert van reclamecampagnes voor internationale merken tot
persoonlijke 'projecten met een sociaal geweten'. Voor Onelife
brengt hij de reportage over Shenzhen tot leven.

Onelife is een uitgave van Spark44 Ltd, The White Collar Factory, 1 Old Street Yard, London EC1Y 8AF, Engeland, in opdracht van Land Rover, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF,
Engeland. Copyright Spark44 Ltd. 2019. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Meningen verwoord in deze uitgave zijn van de auteur en niet van Land Rover. Hoewel alle zorg is besteed aan de inhoud van Onelife magazine, kunnen sommige van de getoonde specificaties
of uitrustingen onderhevig zijn aan wijzigingen en van land tot land verschillen. Voor het filmen en fotograferen is de benodigde toestemming gevraagd. Alle informatie was correct bij het ter
perse gaan. Neem voor meer informatie contact op met uw erkende Land Rover-dealer. Rij verantwoord, zowel on- als offroad. Dit magazine aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor
ongevraagde manuscripten, illustraties of foto’s.
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FOTOGRAFIE: BLUE LAGOON ICELAND

De Blue Lagoon staat al decennialang
symbool voor IJsland en in dit Instagramtijdperk blijven de stomende baden van
melkachtig blauw water, verwarmd door de
natuurlijke geothermische energie die
opspringt uit dit prachtige ruige eiland een
absolute hit. Maar de Blue Lagoon is niet
alleen maar een mooie locatie, want het
mineraalrijke water vermengd met modder
heeft ook tal van voordelen voor de
gezondheid. De oorspronkelijke faciliteiten,
waaronder een spa, restaurant en Silicahotelcomplex, zijn nu uitgebreid met een
nieuw hotel: The Retreat in Blue Lagoon
Iceland. De luxueuze nieuwe onderkomens
bieden een smaakvolle minimalistische
belevenis. De structuur is ingekapseld in het
omringende vulkanische landschap, met
natuurlijke trekjes als stromend water en
lavagesteente voor visuele
ONTSNAPPING
harmonie, textuurrijkdom
ALLE ZORGEN WEG
en een minimale impact
op het milieu. De 62 suites
zijn oases van rust met ramen van vloer tot
plafond. Neusje van de zalm is de 60
vierkante meter metende Lagoon Suite
(vanaf 300.000 IJslandse kronen (€2.165)
per nacht) met zijn grote terras en privé
toegang tot de lagune. Sluit de dag af in
het gourmetrestaurant Moss waar de verse,
lokale en seizoensgebonden ingrediënten
borg staan voor een diner van het zuiverste
soort. www.bluelagoon.com
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LANDSCHAPSKUNST
LAKE BALLARD

Zin in een kampeervakantie met
meer dan 50 vreemdelingen?
Die bovendien van staal zijn?
In de zoutvlaktes van Lake Ballard, zo'n
50 kilometer van het afgelegen voormalige
goudzoekerstadje Menzies in de uitstrekte
leegte van het ongerepte westen van
Australië, plaatste de beroemde beeldhouwer
Antony Gormley 51 surreëel ogende stalen
standbeelden. De kunstwerken zijn afgeleid
van digitale scans van plaatselijke bewoners.
De ietwat griezelige tentoonstelling staat
garant voor een onvergetelijke stop tijdens
een trip door de Outback. Trek een paar uur
uit voor een wandeling langs de standbeelden,
want auto's zijn niet toegestaan op het
zoutmeer. Met een waanzinnig uitzicht op het
land en de lucht is kamperen bijna een must
(alleen toegestaan op aangewezen locaties),
maar uitsluitend voor wie van avontuur houdt,
want u moet voor uw eigen water en
brandhout zorgen. lakeballard.com
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The Pioneers Of High Resolution Audio

EXPERIENCE SOUND
ON THE MOVE
LIKE NEVER BEFORE
We are the pioneers of high resolution audio and proud partners
with Jaguar Land Rover. Our shared passion for quality, luxury and
innovation drives us to create the most immersive sound whilst on
the move. The twists, the turns and the rhythm of the road ahead.
Each album, every song, in authentic and exceptional detail.
meridian-audio.com

X X X X X X X

GLOBETROTTER
DAGBOEK

ZOUT
HELE JAAR

SARDINETREK
MEI-JULI

YUKON 1000
JUNI

NAADAM
JULI

Dit nomadisch kunstfestival begon in een afgelegen deel van de
provincie Nordland, maar is tot
volgend jaar in Oslo te vinden.
Het bevat traditionele constructies die zijn gebaseerd op droogrekken voor vis en die dienen als
grote sauna's, tentoonstellingsen muziekruimtes. salted.no

Miljarden sardines migreren jaarlijks langs de oostkust van Afrika,
onderwijl geplaagd door zeeroofdieren. Diverse reisorganisaties
organiseren tochten om de sardinetrek te volgen, waarbij duikers
en snorkelaars de kans krijgen
om dit spectaculaire gebeuren
van dichtbij mee te maken.

De registratie is open voor de
langste kanorace ter wereld:
1.000 mijl over een afgelegen deel
van de Yukonrivier in het hoge
noorden van Canada en door
Alaska. Deze ultieme kanorace
eindigt in het poolgebied en de
deelnemers komen van overal ter
wereld. yukon1000.org

De volledige naam is ‘eriin gurvan
naadam’ (de drie mannensporten),
een festival van de drie nationale
sporten in Mongolië: worstelen,
paardenraces en boogschieten.
Elk dorp en elke stad doet eraan
mee, maar het officiële festival
vindt plaats in de hoofdstad,
Ulaanbaatar. naadamfestival.com
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DAVIDE CARLETTI, DOGWALK(2015)/MAELL A JAARSMA

S

L E F T

GUČA
T R O M P E T F E ST I VA L
AUGUSTUS
Koperwerk is de basis van de
zigeunermuziek op de Balkans en
meer dan ooit tijdens dit
kakofonische weekend in het
kleine Servische stadje Guča als
tal van bands, en dan vooral
met trompetten, om de troon
strijden. gucafestival.rs

JODHPUR RIFF
OK TOBER

F I E R A D E L TA R T U F O
OK TOBER-NOVEMBER

SETOUCHI TRIENNALE
TOT NOVEMBER

Het Rajasthan International Folk
Festival vindt plaats binnen de
muren van het immense Mehrangarh Fort in de beroemde Indiase
stad Jodhpur. Het brengt rondtrekkende folkmusici samen met
klassieke ensembles en internationale acts. Sir Mick Jagger is de
beschermheer. jodhpurriff.org

Om het begin van het truffelseizoen in te luiden, komen chefs
van overal ter wereld naar het
stadje Alba in het Italiaanse Piedmont. Het draait om de truffelveiling (alleen voor genodigden),
maar gelukkig zijn er ook wekelijkse truffelmarkten voor het
'gewone' volk. fieradeltartufo.org

Dit kunstfestival wordt gehouden
op enkele eilanden in de dunbevolkte Japanse Binnenzee en
plaatst moderne kunst tussen gebouwen en landschappen. Er zijn
drie sessies voor lente, zomer en
herfst: Spring Encounters,
Summer Gatherings en Fall
Expansions. setouchi-artfest.jp
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Links: Hoe reageert u als zes
ton olifant op u afkomt?
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Treed of rijd olifanten nooit tegemoet. Reis altijd met een ervaren gids.

Alan McSmith,
safarigids in het
Zuid-Afrikaanse
Kruger National
Park, zit in een video die viral is gegaan op social
media. Hij staat daarin zijn mannetje tegenover
een olifantenstier die aanvalt. We vroegen hem
hoe dat was.
“De intelligentie en complexiteit van een olifant
laten zich niet in één ogenblik vangen. Je moet tijd
met ze doorbrengen, ze te voet volgen. Deze
ontmoeting was uniek. Het is niet zo dat je een
olifant als een soort Rambo tegemoet kunt treden.
Daarom zou ik deze opname niet als educatieve
video gebruiken.
“Ik maakte een ongewapende wandeling, wat
vrij ongebruikelijk is. Er is geen precedent als zo’n
olifant je nadert. Er is geen script. Je kunt het
wetenschappelijk benaderen door naar de
lichaamstaal te kijken: de ogen, de slurf, de oren en
de staart, het geluid dat hij maakt, hoe hij beweegt.
Daaruit kun je misschien opmaken wat hij gaat doen,
volgens de boeken tenminste. Maar ik heb nog nooit
een olifant een boek zien lezen.
“Als mens heb je meteen de neiging om de
situatie onder controle te willen krijgen, vooral als je
klanten gidst. Maar met wilde dieren kan dat juist
averechts werken, omdat jouw denken en timing vaak
niet met die van het dier overeenkomen. Dus als je
de situaties tot aan het randje zijn beloop kunt laten,
en soms misschien zelfs eroverheen, dan heb je meer
kans dat de situatie zich oplost.
“Je moet standhouden, maar wel de olifant laten
beslissen wat hij gaat doen zonder dat te willen
sturen. Bij deze ontmoeting had ik geen verwachtingen
over de afloop. Ik accepteerde wat de olifant deed.
Hij stapte opzij, ik stapte opzij. Hij kwam naar voren,
ik ging naar achteren. Op de video lijkt het bijna een
soort dans.
“De intuïtieve verstandhouding tussen mens en
olifant loste de situatie op. Er was geen sprake van
paniek. De mensen achter mij begrepen niet dat ze
zo kalm bleven. Deze ontmoeting passeerde de grens
tussen logica en intuïtie. Soms moet je de obstakels
doorbreken – dat zijn vaak de mooiste
ontmoetingen.”
Bekijk de video op alanmcsmith.weebly.com

ONTMOETINGEN
MET WILDE DIEREN
OVERLEVEN
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TRENDSPOTTER
D N A -T O E R I S M E

Waar kun je heen als je zowat alles hebt
gezien? Nieuw wetenschappelijk terrein
verkennen, bijvoorbeeld. Dankzij DNAzelftests zijn stambomen in en is er een
nieuwe trend om op zoek te gaan naar je
roots. Nieuwe horizonnen verkennen op zoek
naar jezelf is natuurlijk niets nieuws, maar
door de opkomst van eenvoudige DNA-tests
– waarbij je aan een speekselmonster genoeg
hebt – kan iedereen zijn of haar
voorouders natrekken en het land
van afkomst bezoeken. Volgens de
MIT Technology Review hebben
sinds begin 2018 zo’n twaalf miljoen
mensen dit soort tests ondergaan.
De test vergelijkt uw DNA met
databanken met die monsters van de
huidige wereldbevolking, zoekt
genetische variaties en geeft u
vervolgens een kansberekening. Het
is een kwestie van percentages,
geen garanties zwart op wit. Er zijn circa
veertig bedrijven die deze service bieden en
een gedetailleerd rapport van uw
geografische DNA produceren, inclusief
haplogroepen aan moeders- en vaderszijde,
die naar specifieke voorouders leiden. Er
bestaat geen absolute zekerheid in de
wetenschap, maar de spanning van het
ontdekken en de daaruit voortvloeiende
reislust zijn onweerstaanbaar.

S
ONONTGONNEN GEBIED
WIJNGEHEIM

Stel je voor: 112.000 hectare aan wijngaarden met
30 druivensoorten, een 5.000 jaar oude wijntraditie,
’s werelds grootste wijnkelder en wijnen die door koningen,
koninginnen en presidenten zijn gedronken. Waar? In Codru, Ştefan-Vodă en Valul lui Traian in
Moldavië: een gebied waar hoogwaardige rode wijnen, mousserende wijnen en cognac worden
gemaakt. Een streek met geschiedenis: de Negru de Purcari won op de Wereldtentoonstelling van
1878 in Parijs een gouden medaille en was zeer in trek bij de Russische tsaren. Verplicht bezoek:
Het wijnhuis Cricova met die enorme kelder. “Dit ondergrondse doolhof van kalkstenen kelders is
groter dan alle wijnkelders van de Champagne bij elkaar”, aldus de Amerikaanse oenoloog en
wijnmeester Christy Canterbury. “Er zijn zelfs verkeerslichten en straatnaambordjes.” Naast de
epische sovjetschaal waarop de Moldavische wijnen worden geproduceerd, is het vooral de kwaliteit
die indruk maakt. In de kelders van Cricova en andere wijnhuizen zijn wijnen voor internationale
beroemdheden en hoogwaardigheidsbekleders weggelegd. De beste? Volgens de plaatselijke
traditie van natuurlijke gisting op de fles (méthode champenoise) rijpen alle Moldavische
mousserende wijnen tussen de negen maanden en vijf jaar. Proost! wineofmoldova.com
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FOTOGRAFIE: VANDER ARMANDO

"Ik koos fotografie omdat ik de mooiste momenten van mijn leven wilde vastleggen", zegt
Ivander Fauzy Armando (26), bij vrienden en familie beter bekend als Vander. Zijn Instagramaccount @familywithnature brengt in beeld welke momenten hij bedoelt. Vanders visuele
esthetiek is direct duidelijk herkenbaar in zijn social media berichten, waarin de nadruk ligt op de
natuur en het buitenleven. Hij brengt dit tot leven met warme kleuren, schitterende reflecties en
waanzinnige foto's die gemaakt zijn met een drone. De meeste foto's zijn
SOCIALE LENS
genomen in zijn thuisland, Indonesië.
@ F A M I LY W I T H N AT U R E
Het andere steeds terugkerende thema is familie. Zijn vrouw en dochters zijn
regelmatig in beeld, wat een persoonlijk element toevoegt. "Ik ben graag op
pad met mijn gezin en camera", vertelt Vander. "Ik leg de onvergetelijke momenten vast die we
samen beleven en ik vind het leuk om dit met anderen te delen." Vanders succes op Instagram
begon zeven jaar geleden, toen hij nog werkzaam was als chef. Terwijl hij tijdens wandeltochten
foto's nam van zijn gezin zag hij het potentieel om zijn hobby te combineren met uitstapjes met
het gezin, waarna hij serieus werk begon te maken van zijn Instagram-account. Inmiddels heeft hij
12.000 volgers die met volle teugen genieten van Vanders dubbele passie.
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K L A A R VOOR
AVON T UUR
shop.landrover.com

Ga naar het dichtstbijzijnde verkooppunt of bekijk het assortiment via shop.landrover.com

NI EUWE

M O D E LL E N

H I J
K O M T
E R A A N

De Defender is de directe afstammeling van een van
de meest populaire auto's ooit, de Series Land Rover, de
revolutionaire personenauto voor elk terrein. Die afkomst
wordt niet verloochend in de nieuwe uitvoering. Zijn ont
werp is iconisch als vanouds en hij toont dezelfde kracht
van zijn oervoorgangers, waarvan er nog talloze door
stad en land rijden.
Van platteland tot de outback, van de stad tot safari
parken, de Defender is een wereldwijd auto-icoon. En
daarom is de komende introductie van de nieuwe Land
Rover Defender later dit jaar een belangrijk evenement.
Niet alleen voor Land Rover, maar ook voor de miljoenen
liefhebbers wereldwijd. De teams van Land Rover wer
ken op volle sterkte om ervoor te zorgen dat de nieuwe
Defender net als de eerste versie een absolute game
changer is. En ja, hij is geëvolueerd voor de wereld van
vandaag, maar er wordt geen enkel compromis gedaan
aan zijn vaardigheden. Dit is goed zichtbaar in deze foto
tijdens een test in de Verenigde Staten. Sterker nog, ge
camoufleerde exemplaren worden op dit moment overal
ter wereld onder extreme omstandigheden getest, in de
barre kou van Arjeplog en de hitte van Utah, tot het spe
ciaal ontwikkelde testcircuit in Eastnor (VK).
De nieuwe Defender wordt beslist de go-anywhere
auto voor een nieuwe generatie: functioneel en duur
zaam design in combinatie met buitengewone offroadvaardigheden. Maar tegelijk krijgt hij de allround
Defender-mentaliteit om opgewassen te zijn tegen alle
andere dagelijkse uitdagingen: kalm en zelfverzekerd.
De lancering van de nieuwe Defender is nog maar
een paar maanden weg. Berijd u daarom voor op alle
details in een volgend nummer van Onelife.
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FOTOGRAFIE: NICK DIMBLEBY

De spanning neemt toe nu de lancering
van een van meest unieke auto's ooit
steeds naderbij komt. Bereid u voor
op de nieuwe Land Rover Defender…
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Afgebeeld model in Nolita Grey, exclusief voor de First Edition
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De eerste premium SUV ter wereld was al een stedelijk icoon, maar is
nu geëvolueerd om zijn positie als tour de force te versterken. De
Evoque is de nieuwe maatstaf voor duurzaamheid en vaardigheid

23

M O D E LL E N

Het is nu zo'n normale verschijning in steden van
Londen tot Shanghai, dat je bijna zou vergeten wat een
revolutionaire auto de Range Rover Evoque werkelijk is.
Direct vanaf zijn debuut in 2011 met lijnen die trouw
waren gebleven aan het radicale LRX-concept, was de
Range Rover Evoque een succes. Het werd al snel duidelijk
dat dit nieuwe model een echte gamechanger was, niet alleen voor Land Rover, maar voor de hele industrie. De schitterende balans tussen looks, luxe en compactheid creëerde
een nieuw segment van aantrekkelijke stedelijke SUV's voor
een geheel nieuw publiek. Tijdloos design is bijna een zeldzaamheid in de autowereld waar modellen vaak al na een
paar jaar uit de tijd lijken te zijn. En juist dit aspect zorgde
ervoor dat de Evoque sinds 2011 uitgroeide tot een absolute wereldhit waarbij de teller al op bijna 800.000 verkochte
exemplaren staat. Hij transformeerde ook Land Rover.
Design staat nu centraal bij elk nieuw model dat ontwikkeld
wordt, zonder overigens concessies te doen aan de legendarische on- en offroad kwaliteiten van het merk. We overdrijven niet als we zeggen dat de concurrentie er zijn handen vol aan heeft en dat deze nieuwe Range Rover Evoque
de SUV-markt naar een geheel nieuw niveau brengt.
Het exterieur bouwt voort op de herkenbare vormen
van zijn voorganger, met een doordachte evolutie van het
onderscheidende silhouet van de aflopende daklijn en
hoge schouderlijn. De oppervlakken zijn meer geperfectioneerd met verzonken portiergrepen, slanke Matrix
LED-koplampen en achterlichten en tot in de zijkanten
doorlopende richtingaanwijzers*.
Het luxueuze en strakke interieur is vervaardigd met
luxe en duurzame materiaalopties, zoals Kvadrat-stoffenbekleding en Dinamica-suède. Het gevoel van serene well
being wordt versterkt door het ruime karakter. Ondanks
zijn compacte voetafdruk van 4,37 meter biedt hij maar
liefst 80 procent meer beenruimte voor de achterpassagiers en 10 procent meer bagageruimte.
Het interieur biedt tevens een hedendaags aanbod
van connectivity en interface technologie**. Apple CarPlay*
verbindt u met uw smartphone, een 4G Wi-Fi* hotspot met
het internet, en InControl Remote met de auto, terwijl het
dubbele scherm van het Touch Pro Duo systeem* over intuïtieve software beschikt. Smart Settings* bedient zich van
AI-algoritmes om uw voorkeuren te leren en stemt vervolgens het interieur daaropaf. Voor de bestuurder is verder
een uitgebreid programma van bestuurdersondersteunende systemen en veiligheidstechnologie beschikbaar.
De vernieuwingen gaan ook onderhuids door en hebben geresulteerd in aanzienlijk betere en verfijndere rijeigenschappen. De reeks Ingenium benzine- en diesel
motoren is uitgebreid met een 48V Mild-Hybrid versie.
Deze beschikt over een vernieuwd start/stop-systeem dat
bij snelheden onder 16 km/h op accukracht rijdt voor een
lager verbruik†. Later in 2019 wordt de reeks nog
uitgebreid met een full plug-in hybride (PHEV) met een
driecilinder Ingenium benzinemotor.
De handelbaarheid is verfijnd voor levendiger en
responsiever rijgedrag voor met name stadsverkeer; op
de volgende pagina's leest u hier alles over in het verslag
van autojournalist Ken Gibson over zijn bezoek met de
nieuwe Evoque aan Athene.
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“D E Z E K A R A K T E R V O L L E A U T O
COMBINEERT RAFFINEMENT
MET RIJPLEZIER EN DIT
ZORGT VOOR EEN EMOTIONELE
BAND MET DE AUTO”
GERRY MCGOVERN, CHIEF DESIGN OFFICER

SLECHT ZICHT IS VERLEDEN TIJD
De nieuwe Evoque beschikt over een uitgebreide reeks technologieën
die het zicht verbeteren. ClearSight Ground View*†† is een wereldprimeur
die de motorkap 'onzichtbaar' maakt. Een camera toont op het bovenste
scherm een 180° beeld van wat zich onder de voorzijde van de auto
bevindt. Dit is uitermate praktisch bij het inparkeren in krappe ruimtes,
langs hoge stoepranden of in ruig terrein. Een andere primeur is de
ClearSight binnenspiegel die ervoor zorgt dat u onder alle omstandigheden
een onbelemmerd zicht naar achteren heeft. Middels een schakelaar op
de spiegel ziet u wat zich achter de auto bevindt dankzij een op het dak
gemonteerde camera. Dit alles in HD. Het geeft twee keer zoveel zicht als
het gebruikelijke 25° beeld en superieur zicht bij weinig licht.

*Optioneel. **In-car accessoires moeten alleen gebruikt worden wanneer dit veilig is. Bestuurders moeten de auto te allen tijde onder controle houden. †† Vereist 360° Surround Camera. † WLTP Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km): TEL: 44,9 TEH: 28,5).
CO2-emissies gecombineerd (g/kg): TEL:165 TEH:224. Cijfers zijn gebaseerd op WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). WLTP is de nieuwe officiële manier van de EU om het brandstofverbruik en de CO2-emissies van personenauto’s vast te stellen.
Het meet het brandstof- of energieverbruik, het bereik en de emissies. Het is erop gericht om testgegevens te verkrijgen die meer zijn afgestemd op echt dagelijks autogebruik. Het test auto's met optionele accessoires en tijdens meer veeleisende omstandigheden.
TEL (Test Energy Low) en TEH (Test Energy High) cijfers zijn vastgesteld onder WLTP-testomstandigheden. TEL verwijst naar de meest zuinige mogelijkheden (met zo min mogelijk opties), TEH naar de minst zuinige mogelijkheden (met zoveel mogelijk opties).

NI EUWE

Elk aspect van de
nieuwe Range Rover
Evoque draagt bij aan
het doordachte design
en herkenbare silhouet,
van de verzonken
portiergrepen tot de
slanke koplampen
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*Optioneel. **In-car accessoires moeten alleen gebruikt worden wanneer dit veilig is. Bestuurders moeten de auto te allen tijde onder controle houden.

Er zijn maar weinig steden die een rijk erfgoed zo mooi De nieuwe Evoque is in elke vezel een Range Rover en
vergelijkbaar met zijn top-of-the-range familieleden. Alweten te combineren met het moderne leven als Athene.
les wat je aanraakt, spreekt van kwaliteit. Van het rijke
De geboortegrond van Europese cultuur en het thuis van
zachte Windsor-leder* voor de stoelen, het dashboard
de Acropolis en het Parthenon kan bogen op een prachtig verleden, maar is tegelijk een stad die bruist van heen de portieren, tot de milieuvriendelijke Kvadrat-stofdendaagse stijl en energie. En daarmee is het een ideale
fen als een alternatief voor de lederen afwerking.
locatie om de nieuwe Range Rover Evoque aan de tand
Connectivity en de nieuwste technologieën zijn een
te voelen, een iconische auto die de SUV-wereld op zijn
essentieel onderdeel van elke moderne auto. De
kop heeft gezet en Land Rover getransformeerd heeft in
Evoque beschikt nu over een infotainmentsysteem met
een wereldleider op het gebied van design.
een dubbel scherm dat keurig is weggewerkt in het
Zoals de Acropolis de architectuur en cultuur van de dashboard en de middenconsole. Bestuurder en passawereld vormgaf, zo gaf de
giers zijn verbonden** met de
Series 1 Land Rover de autobuitenwereld middels Android
wereld een voertuig dat zou
Auto en Apple Carplay*, plus zes
D
E
E
V
O
L
U
T
I
E
uitgroeien tot een instituut.
USB-aansluitingen en een 4G
Maar tijden veranderen, zoals
Wi-Fi* hotspot. Zo had ik toegang
BEPERKT ZICH NIET
wel blijkt uit de talrijke opvaltot mijn eigen playlist, wel zo
TOT HET EXTERIEUR.
lende en moderne gebouwen
prettig omdat de lokale radio niet
die nu de skyline van Athene
echt mijn smaak was.
BINNENIN BEVINDT
delen met de architectonische
Als ik mij met de Evoque
iconen van weleer.
overgeef aan de hectische ochZICH EEN REVOLUTIE
Met de oorspronkelijke
tendspits van Athene, valt het op
I N M AT E R I A L E N ,
Evoque creëerde Land Rover
hoe rustig het is in het interieur.
een 'tijdloos' design, een auto
Het is een oase van luxe kalmte.
TECHNOLOGIE EN
die er gelijk vanaf het begin zo
Het gebrek aan geluid wijst op
goed uitzag dat alleen een
de ingrijpende verbeteringen die
LUXE. DE NIEUWE
doordachte evolutie nodig was
Land Rover heeft aangebracht op
EVOQUE IS IN
om een nieuw tijdperk te behet gebied van geluidsisolatie en
treden. De nieuwe Evoque is
verfijning.
ELKE VEZEL EEN
dan ook direct herkenbaar.
Ik had het genoegen om
Wat me onmiddellijk opzowel de 2,0-liter turbodiesel als
RANGE ROVER
valt als ik de nieuwe Range
-benzine te kunnen beproeven en
Rover Evoque voor het eerst
beide staan voor vlekkeloze en
zie, is dat de ontwerpers weer de gevoelige snaar heblevendige prestaties. De negentraps automatische
ben weten te raken; de auto springt er gelijk uit. Het
transmissie schakelt naadloos door de versnellingen en
prachtige Seoul Pearl Silver is een van de exterieurkleu- beschikt over een sportievere traditionele schakelhanren die tot de verbeelding zal spreken voor wie zich
del, de SportShift Selector, in plaats van de draaiknop
wilonderscheiden. De veranderingen aan het exterieur
uit de oorspronkelijke versie.
zijn subtiele, maar opvallende details. Denk hierbij
Maar de grootste stap voorwaarts is zonder twijfel
aan slanke verticale Matrix LED-koplampen en grille,
het 48V Mild Hybrid-systeem voor zowel de benzineuitklapbare en verzonken portiergrepen en elegante
als dieselmotoren. Het wint de energie terug die norwrap-around achterlichten. Het hele voorkomen van de
maal gesproken verloren gaat tijdens het uitrollen en
auto toont raffinement en volwassenheid.
afremmen door deze op te slaan in een kleine accu.
Het exterieur is een evolutie, maar binnenin bevindt De bonus is dat deze energie wordt gebruikt om de
zich een revolutie in materialen, technologie en luxe.
motor te ondersteunen tijdens het accelereren, en dit

Van smalle straatjes tot doorgaande stadswegen, de
nieuwe Range Rover Evoque is helemaal op zijn
plaats in de stad dankzij zijn compacte karakter, luxe
interieur en levendige prestaties
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Vereist 360° Surround Camera. * Optioneel.
†

dan vooral het feit dat de dieselmotor nauwelijks hoordraagt hij aan een vermindering van het brandstofverbaar is. De Evoque is weliswaar een auto die het grootbruik en CO2-emissies. Later dit jaar volgt nog een
volledige plug-in hybride uitvoering met een driecilinder ste deel van zijn leven in de stedelijke jungle zal doorbrengen, maar het is tegelijk een auto die zich heerlijk
benzinemotor.
op zijn gemak voelt buiten de stad.
Achterin biedt de nieuwe Evoque meer ruimte voor
En eigenaren met gevoel voor avontuur, kunnen er
volwassen inzittenden, terwijl de bagageruimte is uitgegerust op zijn dat dit een authentieke Land Rover is. Hij
breid tot 591 liter, voldoende voor twee grote koffers.
beschikt dan ook over offroad capaciteiten waar de conMaar het slimme zit hem hierin dat de Evoque dezelfde
currentie niet aan kan tippen. We hadden het genoegen
compacte afmetingen heeft. De extra ruimte is gevonover de ruige sporen in het spectaculaire Katafygio-geden door de wielbasis iets te verlengen, wat het bovenbergte te kunnen rijden, waar je eens temeer aan herindien gemakkelijker maakt om het drukke spitsverkeer te
nerd wordt aan buitengewone vaardigheden van het
hanteren en in te parkeren in krappe ruimtes. Dit komt
van pas in elke stad, maar zeker in Athene waar iedereen Terrain Response 2* systeem waarmee de Evoque werhaast lijkt te hebben en autorijkelijk elk terrein slecht.
den een fascinerende uitdaging
Het bood tevens gelegenis. Het belangrijkste voordeel
heid om twee revolutionaire
O P D E V I E R B A A N S
van de trage vooruitgang van
stukjes techniek te testen.
het Atheense verkeer is dat
ClearSight Ground View*† beWEGEN BEGIN IK
we terloops van de pracht van
schikt over camera's waarmee u
deze stad kunnen genieten.
een 180° beeld krijgt van wat
DE ENORME VERBE
Ik gebruik het opgewaarzich onder de voorzijde van de
TERINGEN VAN
deerde en veel fraaier ogende
auto bevindt. Het is alsof je
Navigation Pro* om mijn weg
door de motorkap heen kijkt en
DE NIEUWE EVOQUE
dat is dus ideaal tijdens offroanaar de Acropolis en het
ding of bij hoge stoepranden.
Parthenon te vinden. Het
TE WAARDEREN,
De andere primeur is de
systeem leidt me zelfs naar een
EN DAN VOORAL
ClearSight binnenspiegel*. De
schaarse parkeerplek in de
schaduw van de prachtige ruïvorige Evoque had een smalle
D A T D E D I E S E L M O T O R
nes. De enorme omvang van
achterruit en met bagage of
NAUWELIJKS
de Acropolis beneemt je bijna
achterpassagiers was het zicht
de adem. Zelfs een buslading
vrijwel nihil. In deze nieuwe verHOORBAAR IS.
vol toeristen doet niets af aan
sie echter verandert de binnenhet unieke karakter van de bespiegel in een HD-videoscherm
levenis. Nadat we alles in ons
voor een camera die een onbehebben opgenomen, doen we nieuwe kracht op met
lemmerd uitzicht op de weg achter u biedt.
een traditionele Griekse moussaka in een bruisend
Als het mijn beurt is om het stuur over te geven en
restaurant dat vol zit met druk pratende toeristen en
als passagier door het leven te gaan, besluit ik achterin
plaatselijke inwoners.
plaats te nemen. Een rustige en comfortabele zitplaats
Terug in de Evoque en de chaotische hoeveelheid
met meer hoofd- en beenruimte dan voorheen. Terwijl
smalle straatjes wordt het duidelijk dat Land Rover erin
ik mij over de Marco Polo-snelweg laat chaufferen krijg
geslaagd is om zowel de handelbaarheid als het rijcomik het gevoel dat de ontdekkingsreiziger zelf de nieuwe
fort te verbeteren. Hij laat zich op een ontspannen en
Range Rover Evoque ongetwijfeld zijn goedkeuring had
gemakkelijke wijze bedienen terwijl we over de drukke
gegeven als een comfortabel reismiddel.
Syngrou Avenue en door de bruisende Metaxourgio-wijk
Na twee dagen in deze auto bestaat er bij mij geen
rijden, waar winkelend publiek zich overgeeft aan de
twijfel over dat waar de eerste Evoque een gamechanlaatste mode en gastronomische gerechten. Dit alles te
ger was, de nieuwste uitvoering nog een stap verder
midden van street art, zoals het opvallende werk van de
gaat. Hij is luxer, verfijnder, technologisch geavanceerbekende Atheense kunstenaar Sonke.
der, heeft betere rijeigenschappen en ziet er zelfs beter
Als we de dichtgeslibde stad achter ons laten en de uit. Range Rover's baby is getransformeerd tot een
vierbaanswegen opdraaien, beginnen we de enorme
schitterende volwassen uitvoering van het origineel en is
verbeteringen van de nieuwe Evoque te waarderen, en
hard op weg om uit te groeien tot een nieuw icoon.
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kennen, blijf ik dol op een kort uitstapje buiten de stad.“ Ondanks haar bucolische scholing en het feit dat ze haar tijd verdeelt tussen Engeland en Amerika, zegt ze dat
Londen haar thuis is. “Het is een groot deel
van mijn identiteit en ik zal voor altijd een
Londenaar blijven. Ik ben helemaal weg van
de energie van de stad, het is er zo bruisend
en er is altijd wel wat gaande.“
Mode zit in Aboah’s bloed. Haar moeder Camilla Lowther is de oprichter van het
creatieve managementbedrijf CLM en zelf
tekende ze al op 16-jarige leeftijd een
contract bij een modellenbureau. Ook haar
zus Kesewa is fotomodel en is te zien in de
nieuwste Alexander McQueen-advertenties.
Ondanks de sterke band met haar zus,
brengt Aboah graag tijd alleen door. “Ik
vind het belangrijk dat je op gemak bent
met je eigen gezelschap. Ik kijk veel Netflix,
ik lees, en wandel graag door Londen,
heerlijk mensen-kijken. Je vindt hier zo veel
verschillende karakters.
“Rondrijden in een stad is een prachtige
manier om de plaats te leren kennen“, zegt
ze. Haar passie voor autorijden verleent een
karakteristieke authenticiteit aan haar beslissing om een hoofdrol te vertolken in de
campagne voor de nieuwe Range Rover
Evoque. “Het is een verbluffende auto en ik
vind het fantastisch dat hij zo duurzaam is“,
zegt ze, verwijzend naar de opties van natuurlijke materialen en een hybride-elektrische aandrijving.
Vanwege haar werk leidt ze een soort
nomadisch bestaan, dus hoe en waar voelt
ze zich geworteld in het leven? “Zolang ik
familie en vrienden om mij heen heb, ben ik
tevreden. In hun gezelschap ben ik thuis.“
En waar ze ook gaat, de spirit van
Londen draagt ze altijd mee. “Een van de
mooiste aspecten van Londen is de enorme
diversiteit. Want daarmee leer je compassie
en begrip voor anderen.“
Met zulke vitale waarden als haar richtlijn terwijl ze door de stedelijke jungle en
het leven navigeert, zal Adwoa’s ster ongetwijfeld blijven stijgen.

FOTOGRAFIE: OLIVIA MALONE/TRUNK ARCHIVE

“Elke Londenaar die je ontmoet, straalt
een kracht uit; een geweldig gevoel voor
humor en het vermogen om elke gelegenheid om te toveren tot een feestje“, zegt
Adwoa Aboah. De 26-jarige kan het weten,
want ze heeft veel te vieren. Als een van de
nieuwe generatie supermodellen staat ze
bekend om zowel haar activisme en unieke
look als om haar internationale modecampagnes, waaronder voor Dior, Calvin Klein
en Marc Jacobs, om er maar een paar te
ontmoeten.
En dan hebben we het nog niet over haar
opvallende verschijning op de catwalk voor,
in het bijzonder, Fendi en Chanel. Met een
flinke reeks tijdschriftcovers op haar naam,
waaronder de relaunch-editie van Vogue,
werd ze in 2017 door het British Fashion
Council uitgeroepen tot Model van het Jaar.
Het was een lange weg van de tijd dat ze
’s zomers met andere jongeren in West-London uithing, meestal op rollerblades.
Met haar kort geschoren kapsel, met
juwelen glinsterende voortanden en haar
onbeschaamde houding is de half-Ghanese
Aboah – een naam die vaak gebruikt wordt
voor West-Afrikaanse vrouwen die op
maandag geboren zijn – een aparte verschijning in de modewereld.
Het is daarom geen verrassing dat wanneer ze voor haar modelwerk de wereld
rondreist of met jonge vrouwen werkt voor
de door haar opgerichte organisatie Gurl’s
Talk, ze graag unieke plaatsen opzoekt in
de steden die ze bezoekt.
“Als ik mijn eigen droomstad kon maken“, zegt ze, “dan zou ik Portobello
Market en Golborne Road in Londen verenigen met restaurants uit Mexico Stad, de
vintage shops en karaoke bars van Tokyo en
de brede wegen van LA.“
Aboah zat op school in het landelijke
graafschap Somerset (Engeland). “Ik heb het
voorrecht gehad dat ik zowel de stad als het
platteland heb kunnen ervaren, maar ik kon
nooit wachten tot ik weer in Londen was!
Omdat ik het heerlijk vind om onderweg te
zijn en nieuwe plaatsen en mensen te leren

T E KST: LOT T E J E F F S

M O D E L
B U R G E R
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Activist en model Adwoa Aboah is het gezicht van de
campagne voor de nieuwe Range Rover Evoque.
Ze vertelt aan Onelife waarom ze een echt stadsmens is
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Met de Range Rover Velar
bezoeken we een mooi
voorbeeld van modern tijdloos design uit halverwege
de vorige eeuw: een
van de weinige Europese
woningen gebouwd
door de befaamde modernistische architect Richard
Neutra uit Californië
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“ E E N V A N D E C E N T R A L E T H E M A ’ S
VAN NEUTRA’S DESIGN IS HOE
DE BINNEN- EN BUITENWERELD
O P N AT U U R L I J K E W I J Z E
IN ELKAAR OVERVLOEIEN”

Twee derde van Wuppertal in het Duitse NoordrijnWestfalen bestaat uit parken en bosgebieden en het is
dan ook de groenste stad van Duitsland. Het is een
prettig, maar ietwat onopvallend deel van de wereld.
En waarschijnlijk niet de eerste plaats waar je een toonbeeld van moderne architectuur uit halverwege de
vorige eeuw verwacht. Het soort glanzende optrekje
van glas en staal dat doorgaans de canyons rond Los
Angeles siert, of dat zich verschanst tussen monolithische rotsblokken en stekelige cactussen in de verlaten
woestijnmaanlandschappen van Californië.
Maar op korte afstand van het centrum van Wuppertal en aan het einde van een slingerende bosweg
heeft deze pretentieloze uithoek in het westen van
Duitsland een verrassing in petto. Want hier, verborgen
achter een dichte palissade van bomen en heggen, bevindt zich een van de slechts acht residentiële villa’s die
de beroemde modernistische architect Richard Neutra
in Europa gebouwd heeft.
De in Oostenrijk geboren Neutra is een sleutel
figuur van de moderne architectuur. Begin jaren 1920
verhuisde hij naar Los Angeles, waar hij zich toe aangetrokken voelde door de open ruimtes van de stad,
de overvloedige zonneschijn en een gevoel van vrijheid. Hij werkte in eerste instantie voor de visionaire
architect Frank Lloyd Wright, maar in 1929 opende
hij een eigen bureau. In die tijd ontwierp en bouwde
hij het Lovell Health House in LA, dat nog altijd beschouwd wordt als een van de belangrijkste huizen
van de twintigste eeuw. Het was gebaseerd op de
vroege technologie die werd toegepast voor wolkenkrabbers en het was de eerste Amerikaanse woning
die was vervaardigd van staal. Het Lovell Health
House zorgde daarom voor flinke opschudding in de
architectuurwereld. En het zette de naam Neutra
voorgoed op de internationale kaart.
36

In de volgende 40 jaar werkte Neutra vaak in samenwerking met zijn zoon Dion en was hij betrokken bij de
ontwikkeling van meer dan 300 huizen en gebouwen;
het merendeel daarvan langs de westkust van Amerika.
Bij het ontwerp speelde licht en uitzicht een grote rol
en Neutra wilde tot in het kleinste detail alles weten
over de behoeften van zijn klanten. Hoe brengen
ze hun dagen door? Hoe is hun sociale leven? Wat
willen ze zien, horen en beleven?
Een van de centrale thema’s in zijn designs was dat
de binnen- en buitenwereld vloeiend in elkaar overlopen. Zoals een terras dat door middel van een glazen
schuifpui afgescheiden was van de binnenruimte, waardoor de buitenwereld naar binnen werd gebracht, en
andersom. “Niets karakteriseert een Neutra-design beter dan het contact met de natuur“, zegt Dion Neutra
met een glimlach. Op 92-jarige leeftijd staat hij nog altijd aan het roer van de Neutra-firma in LA. “Dit hebben
we altijd willen realiseren, bij elk van onze ontwerpen.“
Het ’contact met de natuur’ willen laten herleven
was weliswaar een minder lucratief idee in Europa,
maar tussen 1960 en de dood van Richard Neutra in
1970 ontwikkelden vader en zoon vier villa’s in Zwitserland, drie in Duitsland en één in Frankrijk. “Ik weet
eerlijk gezegd niet waar het vandaan kwam, maar
mensen begonnen ons opeens te vragen om huizen te
ontwerpen“, aldus Dion. “Ze hadden van ons werk
gehoord en namen contact met ons op. Het initiatief
werd echt door de eigenaren genomen.“
Een van hen was het echtpaar Kemper, eigenaren
van een succesvol korsetonderneming in Wuppertal. Ze
voelden zich aangetrokken tot de nieuwe Amerikaanse
’West Coast’ lifestyle. In 1963 namen ze contact op met
de Neutra’s, die vervolgens op zoek gingen naar een
geschikte locatie. Toen het vier hectare omvattende terrein gevonden was, kon in 1965 de bouw beginnen.

Rechts: Eigenaren
Manfred en Sarah
Hering hebben het Haus
Kemper ingericht in
overstemming met hun
unieke designesthetiek
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Links: De reflectie in
de vijvers benadrukt
de band van Haus
Kemper met de
bosrijke omgeving

In augustus 1968 was het project klaar. Het Haus Kemper
had een woonoppervlakte van 380 m2 met zes slaapkamers, glazen wanden, diverse openhaarden en unieke
aspecten, zoals een kamer voor een au pair en een
herenkamer, die inmiddels dienstdoet als kantoor voor
de huidige eigenaar Manfred Hering.
Hij kocht het huis in 2016 en is druk in de weer om het
in oude glorie te herstellen. “Toen wij het kochten had het
wel wat weg van een boetiekhotel“, zegt de 50-jarige restaurateur van klassieke auto’s en groot liefhebber van alles
uit het midden van de vorige eeuw. “Het hele huis was
grijs en beige. De vorige eigenaren hadden veel van het
bestaande hout geverfd. We hebben al het materiaal bestudeerd, boeken gekocht, met vorige eigenaren gesproken, dit alles met het idee om het huis terug in zijn oude
staat te brengen. We willen het op zo’n manier doen dat
je niet merkt dat het gerestaureerd is.“
Het huis ligt op een heuveltop en is prachtig geïntegreerd in de natuurlijke omgeving. De woonkamer is een
glazen aanvulling op de centrale structuur van twee verdiepingen. Het is omlijst door de oorspronkelijke ramen
van vloer tot plafond, die het zonlicht uitnodigen om in
de verrassend leefbare ruimte binnen te komen. Het plafond van de kamer loopt door de glazen pui vloeiend
over naar de buitenwereld. De vijvers op de platte daken
en achter het terras weerspiegelen de omliggende bomen. Het benadrukt de onlosmakelijke band van het huis
met zijn omgeving, en dat is precies wat Neutra bedoelt
met ’contact met de natuur’.
Binnenin herleven de jaren 70 met meubels en lampen
als de Egg-stoel en Knoll-sofa van Arne Jacobsen en de
schelplampen van Panton. Dit is het favoriete tijdperk van
Hering voor wat betreft zowel interieurontwerp als luchtgekoelde Duitse sportauto’s. Het Haus Kemper is een echte
woning, en niet zozeer een spaarzaam monument voor modernisme. Dit is ook precies wat Neutra voor ogen had. Hij
geloofde in het bouwen van huizen voor mensen, niet voor
architectuurcritici. Het huis is daarom uitnodigend en comfortabel. Het is zelfs moeilijk om je er niet thuis te voelen.
Buiten op het terras staat de Range Rover Velar geparkeerd, die hier helemaal op zijn plaats lijkt te zijn. Tussen
het ontwerp van het huis en de auto zit weliswaar een paar
decennia, maar het Haus Kemper en de Velar zijn gestoeld
op hetzelfde reductionistische designprincipe, elegante
eenvoud. Net als het huis is er niets extravagants aan de
Velar. Hij is compleet, maar zonder overbodige luxe.
Neem plaats in de nette en overzichtelijke cockpit van deze
’avant-gardistische’ Range Rover en het voelt alsof je de
toekomst bezoekt. De Kempers moeten hetzelfde gevoel
hebben gehad toen ze in de zomer van 1968 hun nieuwe
woning betraden. De ruimte, het licht en de algemene
understatement van de architectuur. Dat was allemaal
volstrekt nieuw in die jaren. En dat zal het altijd blijven.
“We zijn nog niet helemaal klaar met de renovatie,
maar je ervaart nu al dat het huis zijn oorspronkelijke gevoel heeft. Het heeft zijn karakter terug“, zegt Manfred.
“Dit is mijn eeuwige thuis. En ik wil er tot mijn dood blijven wonen!“ En als je je oog laat dwalen over dit betoverende, haast ongerijmde stukje van zonnig Zuid-Californië
in de groene heuvels van Duitsland nabij de Nederlandse
grens, dan kun je hem geen ongelijk geven.
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Hollywood-acteur Joseph Fiennes en de legendarische
ontdekkingsreiziger Sir Ralph Fiennes maakten samen een tocht door
Egypte, in een Land Rover Discovery. Onelife ontmoette de
beide neven om bij te praten over de unieke locaties, gevaarlijke dieren
en de uitdaging van het rijden door het rulle woestijnzand
T E K S T
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Voor de meeste mensen lijkt het een raar idee om al
filmend door smalle tunnels te kruipen, met hoge
snelheid over hoge zandduinen te rijden, en slangen en
schorpioenen te ontmoeten. En dit alleen maar om je
neef te leren kennen. Maar niet iedereen heeft dan ook
een neef genaamd Sir Ralph Fiennes.
Voor Joseph Fiennes, de Hollywood-acteur en ster
uit de populaire tv-show The Handmaid’s Tale, was
een ontdekkingstocht door Egypte met Sir Ranulph
(’Ran’) een uitstekend idee. Het bood hem namelijk
de kans om een lang gekoesterde wens te realiseren
en zijn illustere neef beter te leren kennen. “En dan
verandert het idee ineens in werkelijkheid en voel je
je heel slecht voorbereid“, zegt hij. “Ik heb me grootgehouden, maar bij aankomst in Egypte was ik toch
wat ongerust.“
Een filmploeg van National Geographic was ter
plaatse om zijn ongerustheid vast te leggen voor een
driedelige serie die dit voorjaar uitkomt. De serie volgt
de Fiennes-neven als ze een deel van Rans expeditie
langs de Nijl in 1969 herleven, van Alexandria naar het
Victoriameer.
Als Onelife het tweetal ontmoet, praten ze geanimeerd over hun ervaringen tijdens het filmen in Egypte,
en hun favoriete anekdotes vliegen over en weer. De
neven staan garant voor een onderhoudende en vaak
humoristische double-act. Ran, een onverstoorbare
avonturier vol zelfspot, en Joe, een welbespraakte acteur die graag met woorden speelt.
Ran wordt wel de grootste nog in leven zijnde ontdekkingsreiziger genoemd en heeft de nodige palmares op zijn naam, zoals de Noord- en Zuidpool, Mount
Everest, en marathons op zeven continenten. Hij heeft
zelfs ooit zijn bevroren vingertoppen afgesneden. “Mijn
angstigste moment daarentegen was op het podium
met een paar honderd man in de zaal“, geeft de 48-jarige Joe ruiterlijk toe. “Ik hoopte alleen maar dat Ran
zich niet zou schamen voor zijn jongere neef.“
“Ik zou juist eerder denken dat het andersom was“,
reageert Ran, 74. “Dat jij je afvraagt wat die strompelende geriatrisch patiënt nu weer in vredesnaam uitvoert?“
Voor Joe is de tocht een kans om zichzelf te testen.
“Om te zien hoe ver ik kan gaan en ook om een bijna
mythisch figuur uit onze familie te leren kennen en te
begrijpen wat de drijfkracht is die hem heeft aangevuurd.“ Voor Ran was het een kans om oude herinneringen boven te halen en nieuwe sites te verkennen.
Als bij zoveel van Rans tochten speelt Land Rover
ook weer een belangrijke rol in dit nieuwste Fiennes-avontuur. Een van de ’teamleden’ was namelijk
een Land Rover Discovery, net zo veelzijdig en avontuurlijk als Ran zelf. In de 30 jaar sinds het debuut
heeft de Discovery niet alleen Ran maar talloze andere
ontdekkingsreizigers en hun teams bijgestaan bij het
volbrengen van wereldwijde expedities, waaronder de
42

gedenkwaardige tocht van de miljoenste Discovery in
2012, van Birmingham naar Beijing.
En het was dan ook in de Discovery dat Joe zijn
eerste kennismaking met offroading had, de imposante
zandduinen van de Egyptische woestijn. “Op zeker
moment kwamen we helemaal los van de grond“,
merkt Ran droog op. “Ja, mijn excuses“, antwoordt
Joe. “We waren op weg naar een duintop en het enige
dat ik mij herinner is dat Ran riep dat ik meer snelheid
moest maken. De bedoeling was om op de top vaart
te minderen, maar dat ging dus even mis. We vlogen
over de top heen. Eén grote ravage in de auto, maar
het deed Ran vrij weinig.“
Ook giftige slangen, schorpioenen en spinnen die
het tweetal tijdens een voorbereiding in Caïro tegenkwamen, boezemden hem weinig angst in. “Ran weet
met angst om te gaan. Ik wilde alleen maar bewijzen
dat ik overal mee om kan gaan wat een expeditie in
petto heeft“, zegt Joe. “Ja, je hield je aardig goed,
moet ik erkennen“, mijmert Ran.
De twee kropen door tunnels van nauwelijks een
halve meter hoog om recent ontdekte graftombes bij Al
Minya te bereiken. “Joe is erg atletisch en flexibel. Ik
kon hem absoluut niet bijhouden“, erkent Ran. “En als
hij bang was, dan liet hij het zeker niet merken. Maar
hemel, want een belevenis. Het voorrecht om een van
de eerste mensen in duizenden jaren te zijn die een kamer vol mummies mag zien, maakte de hele onderneming al de moeite waard.“
En het bood Joe de kans om zijn artistieke zelf te
ontwikkelen. In een ontspannen contrast met de Indiana
Jones-achtige avonturen greep hij bij elke gelegenheid
zijn schetsboek of camera tevoorschijn. “Ik vond het
heerlijk om af en toe wat rond te zwerven of gewoon lekker te verdwalen in een souk. Even vijf minuten ergens
zitten om de schoonheid van Egypte vast te leggen.“
Van de Grote Piramides tot de tempel van Abu Simbel, Joe zegt dat hij dingen heeft gezien en beleefd die
hem zijn hele leven zullen bijblijven. Maar belangrijker
dan dat leerde hij meer over zijn neef, over het nemen
van risico’s, de kracht van doorzettingsvermogen en het
verleggen van grenzen.
Ran knikt en voegt dan toe: “En weet je wat? Als ik
een vooringenomen idee had van hoe een acteur zich
in deze omstandigheden zou gedragen, dan voldoet
Joe er in geen enkel opzicht aan. Ik hou met maar op
het familie-DNA.“
En met een Land Rover Discovery die de komende
decennia tal van expedities naar afgelegen gebieden
zal ondernemen, is er misschien zelfs tijd voor meer
Fiennes familieavonturen.
VOLG D E REIS
Beleef de Fienness’ Egypte-expeditie mee via:
natgeo.com/worldsgreatestexplorer
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“RAN WEET MET
ANGST OM TE
GAAN. IK WILDE
B E W I J Z E N DAT I K
OM KAN GAAN MET
A L L E S WAT E E N
EXPEDITIE IN
PETTO HEEFT“
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Vijftig jaar na de eerste maanlanding
ontmoet Onelife een van de nog
slechts vier mensen op aarde die ooit
voet hebben gezet in een andere
wereld, Charlie Duke, een kosmisch
ontdekkingsreiziger die de muziek
van de hemel heeft gehoord en
nog altijd op het ritme ervan danst
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Links en boven: Duke is
trots op zijn badge van de
maanmissie. Linksonder:
Duke (links) met zijn
collega's van Apollo 16,
Thomas Mattingly en John
Young. Onder: de tiende
mens in een andere wereld
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land, kristalblauw van de oceanen en wit van de sneeuw en wolken.
Charlie Duke is altijd een avonturier geweest met een onweerDe aarde als een juweel, oplichtend in de duisternis van de ruimstaanbaar verlangen om de wereld te ontdekken. Van het moment dat hij als jochie van 12 de rotsformaties en grotten van Coro- te.” Een duisternis die zo rijk en fluweelzacht leek te zijn dat hij er
bijna van overtuigd was dat hij het aan kon raken.
nado Island, Californië (VS), verkende tot hij vorig jaar op 83-jarige
Het contrast tussen de helderheid van de door de zon verlichte
leeftijd door de wildernis op familiebezit in South Carolina trok.
aarde en de duisternis van de ruimte was wellicht ook een metafoor
Maar zijn beroemdste tocht vond uiteraard plaats in 1972 toen hij
voor Duke's eigen leven, want na zijn terugkeer op aarde volgde
op de maan wandelde en er een voetspoor achterliet dat tot op de
een duistere periode in zijn leven. “Ik begon me ernstig af te
dag van vandaag zichtbaar is.
vragen wat ik met de rest van mijn leven moest doen. Wat voor
Onze paden kruisen in een rustig café in Zürich (Zwitserland)
waar Duke een avontuur met mij deelt dat slechts drie andere men- uitdaging kon er nog zijn? In plaats van dat hij rust vond nadat hij
zijn doel had bereikt, werd hij overvallen door ontevredenheid.
sen op aarde kunnen navertellen. Zijn ogen glimmen en er klinkt
De drang die hem naar de maan had gebracht, was nog altijd
nog steeds ontzag in zijn stem als hij terugkijkt op die epische reis
niet getemd en hij had geen idee hoe hij dit gevoel in juiste
van vijf decennia geleden, de maanmissie van Apollo 16.
banen kon leiden.
”De blijvende herinnering eraan was én is het mooie ervan”,
De onrust kostte hem bijna zijn gezin, maar uiteindelijk vond
zegt hij. “Het is nooit als een droom geweest, maar je kunt je nauDuke rust in religie. Het stelde hem in staat om zijn leven op orde
welijks voorstellen dat je het werkelijk is overkomen. Een van de
te krijgen, waarna hij begon te reizen om
slechts twaalf mensen die op de maan zijn
iedereen over zijn avontuur naar de maan,
geweest, stel het je eens voor…”
en uiteindelijk naar God, te vertellen.
Duke stapte achter missiecommandant
“W E H E B B E N
“Het delen van mijn enthousiasme,
John Young uit de Orion-maanlander die
vooral
met jonge mensen, is een veranthij bestuurd had en werd daarmee op
ALLEMAAL EEN
woordelijkheid die ik heel serieus neem”,
36-jarige leeftijd de tiende mens op de
STERKE DRANG
vertelt hij. “Ik wil ze uitdagen dat je nooit
maan. Het zou de belangrijkste wandeling
weet waar je leven je toe zal leiden.”
zijn die hij ooit maakte en iets waar hij
IN ONS, EEN
Hij heeft nog altijd veel interesse in
lang op gehoopt had.
ruimtereizen, vooral nu er een nieuwe race
Hij herinnert zich een geologisch traiNIEUWSGIERIGE
naar de ruimte is losgebarsten tussen zakeningsprogramma van NASA in de Grand
G E E ST.
lijke ondernemingen als SpaceX, Orbital,
Canyon, waar hij vanuit zijn slaapzak naar de
Blue Origin en Virgin Galactic. “Ik kan
maan lag te staren en zich in stilte afvroeg of
RUIMTEREIZEN
me een toekomst visualiseren waarin
hij er ooit echt naartoe zou gaan. Toen het
grote woon- en habitatmodules in een
daadwerkelijk gebeurde, was hij daarom zoKAN AAN HET
baan rond de aarde reizen. Ik ben een
wel blij als opgelucht. De gedachte die door
VERLANGEN
voorvechter van een wetenschappelijk
zijn hoofd tolde toen hij voet op de maan
ruimtestation met permanente bewoning
zette was: “Ik sta op de maan – eindelijk!
VOLDOEN OM HET
op de maan. En ik denk dat we uiteindelijk
Ik sta op de maan!”, lacht hij.
ook naar Mars zullen reizen”, zegt hij
Terwijl ze met de maanlander het rotsige
UNIVERSUM TE
met overtuiging.
maanlandschap verkenden, stilhielden aan
DOORGRONDEN”
Omdat hij heeft ondervonden wat de
de rand van diepe kraters, en gesteentes
ruimte te bieden heeft, is hij een uitgesproverzamelden om mee terug nemen voor onken voorstander van bemande ruimtereiderzoek door NASA was er voortdurend een
zen, en niet alleen maar vanwege de technologische vooruitgang
gevoel van nieuwsgierigheid en verwondering over wat ze zagen.
waar het toe kan leiden. Hij gelooft namelijk dat het een fundamen“Je stelt jezelf de hele tijd vragen als 'Wat is er in deze krater' en
teel menselijke snaar raakt, namelijk het eindeloze verlangen om
'Wat zullen we hier nu weer vinden?' Het is een gevoel van verbaiets nieuws te ontdekken. “We hebben allemaal een sterke drang in
zing, avontuur en opwinding!” De herinnering maakt hem zelfs nu,
ons, een nieuwsgierige geest. Ruimtereizen kan aan het verlangen
na al die jaren, weer laaiend enthousiast.
voldoen om het universum en de schoonheid van de creatie ervan
Maar hoe fascinerend het maanoppervlak ook was, wat hem
te doorgronden.”
vooral in beslag nam was het adembenemend mooie zicht op de
Bij deze voormalige astronaut van in de tachtig is dat verlangen
aarde vanuit de ruimte. Het gaf hem tevens de openbaring dat onnog zo sterk dat hij afsluit met een glimlach. “Soms denk ik welgeacht onze afkomst, “we hier allemaal op Spaceship Earth wonen
eens dat ik eigenlijk best graag nog eens naar de maan zou willen
en we moeten leren om elkaar lief te hebben.” Duke herinnert zich
terugkeren.”
dit beeld alsof het gister was. “Er waren drie kleuren: bruin van het
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Nu bedrijven als Virgin Galactic met commerciële ruimtereizen
beginnen, kunnen we binnenkort onverschrokken
daarheen reizen waar nog geen passagier is geweest...

Al sinds onze vroegste voorouders vol ontzag
naar de sterren keken, droomt de mens ervan
om het uitspansel nader te verkennen. Binnenkort
is neerkijken op de aarde niet meer alleen aan professionele astronauten voorbehouden. We staan
aan de vooravond van het commerciële ruimtereistijdperk. Het duurt niet lang meer totdat iedereen
die vol verlangen naar de hemel kijkt in de gelegenheid komt om zelf de ruimte in te gaan.
Virgin Galactic is de baanbreker op dit gebied.
Op 13 december jongstleden maakte hun project
een enorme sprong voorwaarts met de lancering
van het moederschip VMS Eve en het ruimteschip
VSS Unity vanuit Mojave in Californië. Eenmaal los
van het moederschip, liet de Unity zijn raketmotor
60 seconden lang branden, waardoor het ruimteschip met bijna driemaal de geluidssnelheid voor
het eerst de dampkring van de aarde verliet. Dat
was een grote doorbraak: het was de eerste keer
dat een bemand passagiersruimteschip het heelal
bereikte. De piloten behaalden met deze prestatie
hun Commercial Astronaut Wings.
De opzet van Virgin Galactic is niet alleen om
te laten zien dat het in staat is om bemande
ruimteschepen de ruimte in te sturen. Volgens
Sir Richard Branson, de Britse ondernemer en
filantroop achter Virgin Galactic, zal de democratisering van ruimtevluchten het heelal openstellen
voor iedereen en de wereld voorgoed veranderen. De missie van Virgin Galactic is om de manier
waarop we de wereld bekijken te veranderen.
“De ruimte is niet alleen belangrijk voor de toekomst van ons transport”, aldus George Whitesides, CEO van Virgin Galactic, erop doelend
dat commerciële ruimtereizen bepalend zullen
zijn voor de toekomst van onze mobiliteit. “De
ruimte is ook belangrijk voor de toekomst van
ons verbeeldingsvermogen.”
Als exclusieve autopartner van Virgin Galactic
sinds 2014 speelt ook Land Rover een rol bij
deze missie. Het levert voertuigen voor de productie- en testfaciliteiten van Virgin Galactic in
Mojave, en voor de toekomstige thuisbasis, het

vluchtcentrum Spaceport America in New Mexico.
Als de commerciële vluchten van start gaan,
zullen de auto’s ook een centrale rol spelen bij
de reiservaring: ze vervoeren de aspirant-astronauten tussen de diverse faciliteiten tijdens de
drie trainingsdagen voor de ruimtereis. Op
vliegdagen brengen de Land Rovers de bemanning naar het ruimteschip, en na de vlucht worden de nieuwbakken astronauten naar Spaceport
America gebracht voor een receptie en de overhandiging van de astronautenwings.
Het partnerschap gaat echter verder dan logistieke ondersteuning: Virgin Galactic en Land
Rover werken gezamenlijk aan een exact-onderwijsprogramma voor jongeren over de hele wereld. Ze organiseren bovendien evenementen
voor de 600 mensen die zich inmiddels hebben
opgegeven voor een ruimtereis met Virgin Galactic
– de leden van de exclusieve Future Astronautsgemeenschap. Deze evenementen, die in
Land Rover Experience-centra in Groot-Brittannië
en daarbuiten plaatsvinden, bereiden de ruimtereizigers in spe voor op hun reis naar de sterren
en daar voorbij.

S T R AT O S F E R I S C H E L U X E
Ruimtereizigers hoeven niet te vrezen dat aardse
voertuigen na de landing wat al te gewoontjes zijn:
Land Rover stuwt zijn luxeauto’s naar nieuwe hoogten.
De Special Vehicle Operations-divisie heeft een Range
Rover Astronaut Edition samengesteld, geïnspireerd
door de toewijding aan iconisch design en uitmuntende
techniek van beide merken. Deze exclusieve editie
heeft vele op maat gemaakte snufjes, van de unieke
meerlaagse lakkleur geënt op de nachtelijke hemel, tot
een console vervaardigd van de houten remstrip van
het ruimteschip Unity, die na de ruimtereis kan worden
vervangen door het equivalent van ‘uw’ ruimteschip.
De Astronaut Edition is exclusief voor degenen
die zich hebben ingeschreven voor het Future
Astronauts-programma van Virgin Galactic.
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Shenzhen werpt zich op als blauwdruk voor de
stad van morgen, met name dankzij het
geavanceerde elektrische transportnetwerk. We
verkennen deze innovatieve, voortvarende Chinese
metropool in een Range Rover Sport PHEV
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Het verkeer in Shenzhen zoemt dus meer dan dat het
Een verzameling glazen torens, reikend tot de wolraast. Dit is dan ook de ideale plek om met een Range
ken, aan de rand van een weidse natuurlijke haven. De
Rover Sport Plug-in Hybrid Electric Vehicle te verkeneconomische machinekamer van het land, rijker per inwoner dan de rest. En misschien wel het allerbelangrijk- nen. Welkom in de toekomst, op zijn Shenzhens.
Overal in de stad zie je dezelfde reclameslogan:
ste: een immigrantenstad. Klinkt bekend? Nee, dit is
‘Wie naar Shenzhen komt, is direct Shenzhenner’. Dit is
niet het New York van de 20e eeuw, maar 21e-eeuws
Shenzhen, een stad die meer dan welke ook het nieuwe een indicatie van de openheid van de stad. We ontmoeten Tat Lam van de sociale start-up Shanzhai City in
China belichaamt.
de nieuw ontwikkelde wijk Houhai, waar de torens van
Shenzhen werd eind vorig jaar veertig. In 1978 was
staal en glas nog steeds uit de grond schieten.
dit het eerste experiment van de voormalige Chinese
Tussen de stalen balken en bouwvakkershelmen
leider Deng Xiaoping om het land open te stellen. Dit
slaperige vissersstadje met 30.000 inwoners werd geko- vertelt Tat hoe er in enkele decennia tijd een unieke
identiteit is ontstaan. “Shenzhen is een start-upversie
zen als tegenhanger van het financiële centrum Hongvan een stad”, aldus Tat. “Als het niet vernieuwend
kong, aan de overkant van de baai. Wat begon als een
is, heeft het geen waarde. Er
eenvoudige fabrieksstad, waar de
wordt steeds naar iets nieuws
meeste ‘Made in China’-voorweruitgekeken.”
pen bij u thuis vandaan kwamen, is
SHENZHEN HEEFT
Die energie komt voort uit de
getransformeerd tot een metromengelmoes van Chinezen die uit
pool met 13 miljoen inwoners en
DUURZAAMHEID
alle windstreken zijn gekomen op
waar technische reuzen als Huawei,
OMARMD EN LOOPT
zoek naar iets nieuws. Zoals amTencent en Alibaba gevestigd zijn.
bachtelijk bier of designerthee met
Alles gaat snel in Shenzhen, ook
VOOROP BIJ HET
schuimkaas-topping. Tussen de verde race naar de toekomst. “Ik kan
bouwde pakhuizen in de buurt
me niet meer herinneren wanneer ik
A ANLEGGEN VAN DE
OCT-LOFT vind je sfeerverlichte
voor het laatst contant geld bij me
INFRASTRUCTUUR
sportscholen met leren Chesterhad”, is een veelgehoorde opmerfieldsofa's naast fitnessbanken, terking. Om te parkeren, in restauVOOR ELEKTRISCHE
wijl de primitieve OCT Contemporants, ja, zelfs bij het eenvoudigste
rary Art Terminal een retrospectief
eetkraampje kun je betalen met je
VOERTUIGEN
met sculpturen, 3D-prints en films
smartphone. De wolkenkrabbers
van de kunstenaar Sui Jianguo biedt.
worden nog met adembenemende
“Shenzhen is een reeks stadse dorpen waar vernieuwinsnelheid uit de grond gestampt, maar dit is nu al een
gen organisch ontstaan”, aldus Tat. “In die zin is het een
stad die een hoge levensstandaard uitstraalt.
‘crowd-city’. Het wordt niet volgebouwd met megaproDe straten zijn schoon en groen, de parken zijn
jecten, maar net als bij crowdfunding besluiten de menprachtig en er zijn legio vormen van vrijetijdsbesteding
sen welke kleinschalige innovaties het beste werken. De
voor de Shenzhenners. De mensen drommen samen in
mensen bepalen welke populair worden.”
overdadige winkelcentra, in de alternatieve, creatieve
De afgelopen twintig jaar zijn sommige kleinschalige
buurt OCT-LOFT, en in galerieën, musea en restaurants
initiatieven uitgegroeid tot gigantische successen.
waar ze zich te goed doen aan de Sichuan topkeuken,
Op vijf vierkante kilometer vind je de hoofdkantoren
runderstoofpot in Beijing-stijl, sushi of Parijse koffie.
van de tech-reuzen Alibaba, Tencent en Huawei, en
Het meest frappante aan Shenzhen is misschien nog
’s werelds grootste dronefabrikant, DJI. Al deze ontwikwel dat de stad duurzaamheid heeft omarmd. Met haar
kelingen brengen ook minder florissante aspecten
International Low Carbon City-initiatief loopt de stad
met zich mee, zoals vervuiling, smog en lawaai. Maar
voorop bij het aanleggen van infrastructuur voor elektrische voertuigen. Vorig jaar zijn alle bussen en taxi’s door ook hier heeft Shenzhen enkele fraaie oplossingen.
Aan de overkant van de Shenzhen Baai verrijzen groene
elektrische voertuigen vervangen en de stad heeft een
van de meest uitgebreide netwerken van oplaadpunten. bergen uit de hittewaas: Hongkong.
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Chic en strak Shenzhen
volgt niet alleen
de laatste trends,
maar bepaalt ze zelf.
Linksboven: sociaal
ondernemer Tat Lam
tussen overal uit de
grond schietende
wolkenkrabbers
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Mensen zoals techuitvinder Robin Wu
(rechtsboven) en
innovatie-lab-oprichter
Seth Li (links) zijn
stuwende krachten
achter de opkomst van
Shenzhen als kennishub

Robin is geboren in de bergachtige provincie Jiangxi.
De buurstad heeft goede ideeën opgeleverd. “ShenTien jaar geleden maakte hij deel uit van een vooruitzhen heeft veel van Hongkong opgestoken”, aldus Tat.
strevende groep IT-specialisten die met noviteiten
“Hongkong heeft de omringende bergen uitgeroepen
tot nationaal park en Shenzhen heeft dat voorbeeld ge- kwam, zoals een dubbele SIM-kaart in smartphones.
Vandaag, omgeven door zijn nieuwste prototypes,
volgd. Nu is bijna de helft van de openbare ruimte in
denkt hij dat Shenzhen zijn explosieve groeiperiode
Shenzhen groen, wat bijna uniek is in China.”
wel heeft gehad.
Het groen beperkt zich niet tot het gebergte, dat
“Het nieuwe tijdperk is er een van innoveren en
zich tot in het hart van de stad slingert. Terwijl we de
concurreren in plaats van domweg produceren”, aldus
stad dankzij de elektrische aandrijflijn van de Range
Robin. “We proberen producten te vernieuwen die nog
Rover Sport PHEV in bijna volmaakte stilte doorkruiniet op de westerse markt zijn.”
sen, zien we langs alle wegen palmbomen en tropiHij houdt zijn laatste uitvinding in zijn hand, een
sche klimplanten. Beton en glas steken sober af tegen
klein apparaatje ter grootte van
de lommerrijke begroeiing.
een bankpas die je aan je smartEr groeien zelfs planten
“ D E M E E S T E S T E D E N
phone verbindt en hem – via een
tegen de wolkenkrabbers op.
Rijdend door de groene
Z I J N G E B O N D E N D O O R projector of beeldscherm – in
een laptop verandert. Heel eengordel, slaan we af naar parHUN HISTORIE, DOOR
voudig, maar o zo handig. Rokeerterreinen met EV-oplaadbins bedrijf MeeGoPad, een
punten tussen de palmbomen
EEN OVERGEËRFDE
dochteronderneming van de traen gazons. En overal is water
ditionele fabrikant Huajian, is een
– watervallen, fonteinen of
INFRASTRUCTUUR.
innovatiecel die creatieve risico’s
kalme vijvers.
SHENZHEN KAN
kan nemen. Veel van hun projec“Al deze duurzame ontwikten putten kapitaal uit crowdkelingen zijn een eenvoudige
ZICHZELF UIT HET
fund-acties.
keuze tussen iets beters doen
“MeeGoPad is meer een
of niets doen”, zegt Tat. “De
NIETS OPBOUWEN, EN
club”, vertelt Robin. “Mensen
meeste steden zijn gebonden
ER IS GEEN DWANG
met verschillende achtergronden
door hun historie, door een
komen bij elkaar en delen hun
overgeërfde infrastructuur.
VAN HOGERHAND”
kennis om iets nieuws te creëren.
Shenzhen kan zichzelf uit het
De richting die we met het proniets opbouwen, en er is geen
duct uit gaan ligt niet vast; als wij een vraag zien, prodwang van hogerhand. Het gaat erom dat je risico’s
beren wij daaraan te voldoen.” Hij kijkt uit over de woldurft te nemen, en om hoe je iets uitvoert. Als je dit
kenkrabbers om ons heen. “Het gaat in Shenzhen niet
soort systemen in een kleine stad met 100.000 inwoalleen om geld”, vervolgt hij. “Het gaat om de onderners test, kom je niet te weten wat de innovatie waard
liggende motivatie: hoe maak je het leven van mensen
is. Hier voer je innovaties door op een schaal van 13
beter, hoe verbeter je de gemeenschap. Er zitten hier in
miljoen inwoners. Dan heeft een nieuwe aanpak mede buurt 300 beursgenoteerde bedrijven, maar ze zien
teen een veel grotere aanhang.”
de kleine jongens niet over het hoofd, omdat we alleRobin Wu weet als geen ander wat innovaties op
maal kleine jongens zijn geweest.”
Shenzhen-schaal betekenen. Deze technische pionier
Aan de andere kant van de stad zit Shenzhen Open
belichaamt het elan van de stad. We spreken hem in
Innovation Lab, een plek waar de kleine jongens – de
zijn kantoor op de 22e verdieping met uitzicht over de
makers van de stad – elkaar en industriële ontwerpers
golfgreens en glazen torens van Houhai.
kunnen vinden.
“Mensen van na 1980 die naar Shenzhen komen,
“We begonnen als FabLab”, vertelt projectcoördiboeken een enkele reis”, zegt Robin. “We gaan er helenator Seth Li. FabLab, van oorsprong een Amerikaans
maal voor. De meeste succesverhalen in Shenzhen zijn
idee, biedt projectmanagement, webdesign en
mensen uit de provincie zoals ik.”
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“Het is voor beide partijen een avontuur”, aldus
hardwaredesign – de basisdingen die makers nodig
Rong. “Wij hebben hen geïntroduceerd bij designorgahebben om zelf producten te kunnen creëren.
nisaties, technische bedrijven en scholen in Shenzhen.
“We hebben productiemachines waarmee mensen
En zij hebben ons ideeën aan de hand gedaan zoals het
prototypen van hun ideeën kunnen maken. We staan
maatschappelijke Rapid Response Collecting-project,
open voor iedereen, organiseren workshops en semiwaarbij gewone mensen voorwerpen doneren die voor
nars. Een maker kan hier een praatje komen maken en
hen iets van hun gemeenschap uitdragen. Zo is er een
ideeën uitwisselen.”
Die uitwisseling van ideeën gebeurt in Shenzhen op schooluniform uit Shenzhen in de permanente V&A-collectie opgenomen.”
ieder niveau. We stappen in de voorgekoelde cabine
Zelfs het gebouw van Design Society is erop gericht
van de Range Rover Sport, die we vlakbij bij een opom Shenzhenners te engageren. “Alles is open”,
laadpunt hadden geparkeerd, en rijden naar Shekou,
vertelt Rong. “De overgang van binnen naar buiten
de oude haven van de stad, waar we Design Society
is naadloos. Er zijn trappen van het dak naar de omringaan bezoeken.
“Design Society is geen letterlijke vertaling”, vertelt gende parken. We hebben het land teruggegeven
aan de bevolking.”
adjunct-directeur Rong Zhao. “In het
Naast de maatschappelijke is er
Chinees heten we Design InterconDE UITWISSELING
ook een culturele bijdrage. De
nected. Dit weerspiegelt onze visie
meest recente tentoonstelling,
dat we een verbinding, een brug wilVAN IDEEËN
Craft: The Reset, was een eerbetoon
len zijn naar de rest van de wereld,
aan traditioneel Chinese ambachtenaar de plaatselijke gemeenschap
GEBEURT IN
lijke producten als papier, meubels
en tussen makers en de industriële
SHENZHEN OP
en keramiek, maar dan relevant geontwerpbedrijven van de stad.”
maakt voor het 21e-eeuwse Chinese
Acht jaar geleden nam China
IEDER NIVEAU EN
stadsleven.
Merchants, een grote onderneming,
“Drukke, moderne plaatsen
de met een Pritzker Prize bekroonde
DE MENGELING
moeten meer dan ooit hun banden
Japanse architect Fumihiko Maki in
VAN KUNST EN
met de oude ambachten aanhalen”,
de arm om deze culturele blikvanger
zegt Jovana Bogdanovic van het
in de Shekou-haven te ontwerpen. In
I N N O VAT I E I S
designtrio PINWU uit Hangzhou,
december 2017 werd dit bijzonder
dat een bejubelde papieren stoel
openbare gebouw voor het publiek
OVERAL TERUG
voor Hermès in de tentoonstelling
geopend.
TE VINDEN
heeft staan. “De ambachten zijn
“Shekou is een heel speciale
een inspiratie voor architectuur,
plek”, aldus Rong. “Hier begon men
design, lifestyle en de eetcultuur.”
met het openstellen van de maatschappij. Het was de
Deze mengeling van kunst en innovatie is in de hele
proeftuin van Shenzhen.” China Merchants begon met
stad terug te vinden. In het nabijgelegen Artron Arts
de aanleg van een haven om verbindingen met de rest
Centre is een installatie van de befaamde Chinese vuurvan de wereld te leggen. Met Design Society willen ze
kunstenaar Cai Guo-Qiang te zien tegen een achteropnieuw bruggen slaan.
“We zien momenteel een transformatie van ‘Made in grond van ’s werelds grootste boekenwand, een
30 meter hoge en 50 meter lange bibliotheek vol
China’ naar ‘Created in China’”, zegt Rong. “Shenzhen
kunstgeschiedenis.
was in 2008 de allereerste Chinese stad die UNESCO
Met zijn creatieve visie op technologie, stadscultuur
City of Design werd. Hier hebben we op voortgebouwd
en een duurzame toekomst neemt Shenzhen een bedoor het eerste Europese museum naar China te halangrijke plek in de wereld in. Welke richting de stad
len.” Het resultaat is een samenwerkingsverband met
ook ingaat, Shenzhen zal niet stagneren. Beweging behet Londense Victoria and Albert Museum dat leidde
tekent vooruitgang en wie met Shenzhense snelheid
tot een permanente V&A-collectie bij Design Society
beweegt, bepaalt het tempo van die vooruitgang.
en een uitwisseling van ideeën.
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Geheel boven: Rong
Zhao van Design Society
wil met haar organisatie
culturele bruggen
slaan naar de rest van
de wereld. Rechts: de
boekenwand in het
Artron Centre
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Bamford Watch Department
specialiseert in het verfraaien van
luxe horloges. Onelife gaat
offroad met oprichter en
Land Rover-liefhebber George
Bamford om meer te leren
over zijn leven met de tijd en zijn
unieke kijk op luxe
T E K S T

L U K E

F O T O G R A F I E
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“ LU X E D R A A I T N I E T U I TS LU I T E N D O M P R I J S . H E T M O E T O P M A AT
G E M A A K T Z I J N , G E P E R S O N A L I S E E R D . DAT G A AT H A N D - I N - H A N D “

VA KM A NS CHA P

Links: George Bamford
met enkele van zijn
horloge-creaties, en op
pad in zijn gerestaureerde
Land Rover 110 takelwagen op zijn landgoed
in de Cotswolds

Het is een understatement om te zeggen dat George
Bamford van Land Rover houdt. Hij is er namelijk
helemaal gek op. In garages verspreid over zijn
landgoed in de Engelse Cotswolds heeft hij er 14,
waaronder een Defender, verschillende militaire Wolfuitvoeringen, een duizelingwekkende offroader
genaamd ‘The Beast’, en zijn nieuwste aanwinst, een
gerestaureerde 110 takelwagen uit 1972. Het is daarom
geen verrassing dat we met hem bijpraten over speciale
horloges op zijn eigen modderige offroad parcours, in
plaats van in The Hive, het pluche onderkomen in het
hoofdkwartier van Bamford Watch Department in het
Londense Mayfair.
Hij richtte het bedrijf 16 jaar geleden op, nadat hij
besloten had om niet toe te treden tot het familiebedrijf
JCB, bekend van de bekende gele graafmachines en
een van rijkste Britse dynastieën. De consultkamer van
The Hive is de plaats waar klanten hun sterk
gepersonaliseerde horloge kunnen creëren door zich
over elk klein detail te buigen en te kiezen voor kleuren,
wijzerplaten en wijzers.
Bamford komt tot leven bij dit soort details en zijn
obsessie met horloges gaat terug tot zijn kindertijd. “Ik
kom uit een technische familie“, legt hij uit, terwijl we
met de takelwagen een glibberige helling beklimmen.
“Het zit in mijn bloed. Toen ik klein was haalde ik uit
nieuwsgierigheid de tv of sinaasappelpers uit elkaar, tot
grote irritatie van mijn ouders“, vertelt hij. “Op mijn 16e
verjaardag kreeg ik een Breitling Navitimer en die heb ik
ook uit elkaar gehaald, wat tot nog meer irritatie leidde.“
Maar die Navitimer was voor Bamford ook het
eurekamoment met horloges. In de daaropvolgende
jaren, tijdens zijn studie aan de Parsons School of Design
in New York, kocht hij op vlooienmarkten zoveel mogelijk
goedkope oude horloges op. Hij haalde ze uit elkaar om
ze daarna weer aan de praat te krijgen. Hij leerde
hierdoor precies hoe horloges werkten.
En hoewel het binnenwerk hem fascineerde, liet het
ontwerp van veel horloges hem volledig koud. “Ik
ontdekte dat zoveel luxeproducten voor de massa
hetzelfde waren; dezelfde zwarte wijzerplaat, dezelfde
metalen omkasting. Daarom besloot ik in 2003 om een
Tag Heuer Monaco die ik had gekregen te
personaliseren. Ik liet het hele horloge van een zwarte
coating voorzien, de wijzerplaat, de omkasting, alles.
Dat was mijn eerste gepersonaliseerde horloge.“
Toen hij die zwarte Monaco begon te dragen,
merkten vrienden dit op en wilden er ook een, daarom
liet Bamford er meer maken. En dat was het begin van
Bamford Watch Department. Vroege projecten van BWD
waren flink gepersonaliseerde Rolex-horloges, en dan
vooral de geheel zwarte Cosmograph Daytona. Maar
Rolex had weinig goeds over voor Bamfords
interpretaties van hun klassieke ontwerpen.
Sterker, Bamfords unieke aanpak van deze beroemde
horloges – zwarte coating, andere kleuren voor de
wijzerplaten en wijzers – maakte de garantie ongeldig,

en dat was een groot probleem voor de aftersales
service. Desondanks begon Bamfords bedrijf te groeien
en daarom besloot hij zelf in-house een serviceafdeling
te openen op de bovenste verdieping van The Hive.
BWD werd daarna al snel bekend als de belangrijkste
customiser van Rolex-horloges ter wereld.
Maar alles veranderde in 2016 toen LVMH, de
multinational van luxeproducten, zijn volle gewicht
achter BWD gooide. “Dankzij die deal bevonden we ons
in een goede uitgangspositie“, zegt hij, terwijl de Land
Rover een onmogelijk steile helling beklimt. “Het was
een van de beste dingen die had kunnen gebeuren
omdat we onze producten nu van een fabrieksgarantie
konden voorzien.”
BWD kon afscheid nemen van Rolex en richtte zijn
aandacht op de drie premium horlogemerken van LVMH:
Tag Heuer, Zenith en Bulgari. Bamfords uitgebreide reeks
opties voor personalisering was nu volledig legitiem en
stelde klanten in staat een horloge te ontwerpen dat
volledig is afgestemd op de persoonlijke voorkeur. Het
totale aantal combinaties loopt in de miljoenen.
Daarnaast begon BWD zijn eigen horlogereeks te
ontwikkelen, de Bamford London Mayfair en GMT, voor
een iets betaalbaarder prijs.
“De Mayfair is verkrijgbaar in 49 kleuren“, zegt
Bamford enthousiast. “En voor een klein bedrag kunnen
we het horloge verder personaliseren. Maar luxe draait
niet uitsluitend om prijs. Het moet op maat gemaakt zijn,
gepersonaliseerd. Dat gaat hand-in-hand. Net als mijn
auto’s is mijn focus gericht op individualiteit. Puristen zijn
er misschien niet weg van, maar ik wel. Ik wil dat mensen
hun eigen voorkeur moeten kunnen realiseren
Het is een filosofie die vrucht afwerpt. Met boetieks
en dealers wereldwijd en een veeleisende markt voor zijn
producten in Azië en Amerika, heeft Bamford zijn eigen
mini-imperium opgebouwd naar de familiedynastie. En
hij heeft nu ook een lijn van verzorgingsproducten en
accessoires voor heren aan zijn portfolio toegevoegd.
Dus nu duikt de vraag op, wat is de volgende stap
voor het Bamford-merk? Op maat gemaakte auto’s? Of
privévliegtuigjes, wellicht? Bamford glimlacht smalend
als hij met de Land Rover zijn oprijlaan met grind inrijdt.
“Op korte termijn lanceren we nog voor de zomer een
nieuw horloge en er staan nieuwe samenwerkingen op
stapel, geheel los van LVMH“, legt hij uit.
“Maar als je het me tien jaar geleden had gevraagd,
dan had ik nooit durven vermoeden dat we het zover
geschopt zouden hebben als nu. Ik vraag me nog steeds
voortdurend af of het morgen voorbij is“, zegt hij
lachend. “Maar nu ik mij omringd weet door de merken
waar ik mee werk, krijg ik er geen genoeg van. Ik vind
het prachtig waar ik mij nu met het bedrijf bevind.“
En reken maar dat dit ook geldt voor de
bemodderde Land Rover.
Kijk op bamfordwatchdepartment.com voor meer informatie over BWD

61

B A T E
B O L A

J O N E S

B R O W N

N E I R I N

S O P H I E

F O T O G R A F I E

T E K S T
62

Onelife dompelt zich onder in een cultureel fenomeen dat de achterafstraten van
Rio de Janeiro ieder jaar tot leven brengt – en nee, het is niet het carnaval
waar u nu aan denkt. Zoals een veelgeprezen nieuwe documentaire onthult, dit is...
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Toeters en bellen, alles wat glittert en glanst – er gaat
een verbluffende energie uit van Guadalupe, een buitenwijk van Rio de Janeiro. In opzichtige kostuums en
maskers trekt een stoet verenigingen door de straten.
Vorstelijke vormen verwijzen naar de tradities uit het verleden, maar de neonkleurige ontwerpen en iriserende
franjes zijn heel erg van nu. Het effect is fleurig, overvloedig, opzichtig maar ook statig. Na een jaar hard
werken paraderen de verenigingen als pronkende pauwen rond. Parasols, gekleurde rookwolken en vuurwerk
steken af tegen de hemel. Kinderen rennen door de
straten, opgetogen, trots en vol bravoure.
Deze en nog veel meer indringende beelden zijn
vastgelegd in This is Bate Bola, een korte film onder
regie van Ben Holman en Neirin Jones, een film die de
kijker meeneemt naar een weinig bekende subcultuur
van het carnaval in Rio.
Bij het verschijnsel bate-bola organiseren tientallen
verenigingen van mensen uit de arbeidersbuurten buiten
het officiële carnaval om hun eigen themaoptochten. Het
is een surrealistische wedstrijd waarbij verschillende
buurten met elkaar wedijveren middels uitbundige kostuums en attributen. Bate-bola is speels en dreigend tegelijk. Het heeft zijn wortels in Afrikaanse en Europese
carnavalstradities waarbij gemaskerde mannen de menigte opzweepten en angst aanjoegen door met dierenblazen op de grond te slaan. De blazen zijn tegenwoordig vervangen door plastic bollen die aan een stok zijn
vastgebonden – vandaar de naam, ‘sla de bal’.
Holman is een Britse documentairemaker met een
begerenswaardige verzameling stempels in zijn paspoort – “Je stippelt je droomvakantie uit en zoekt er
dan een filmproject bij”, grapt hij – en een lijst aangrijpende films op zijn naam die getuigen van zijn moed en
internationale visie als filmmaker. Net als zijn films is
Holman warm, geëngageerd en sympathiek. Zijn energieke, betrokken aanpak is zonneklaar: een van zijn benen zit in het gips, gebroken tijdens het filmen.
Sinds Holman zijn jeugddroom verwezenlijkte door
de millenniumwisseling op het strand van Copacabana
door te brengen, verdeelt hij zijn tijd tussen Londen en
Brazilië. “Ik heb altijd een sterke band gehad met de
Zuid-Amerikaanse cultuur, omdat ik als tiener vrienden
van dat continent had. Dat zorgde voor die affiniteit.”
Holman herinnert zich dat hij eerst zijn bedenkingen
had, onder meer na het zien van films als Cidade de
Deus. “Ja, er zijn gangsters en geweren”, zegt hij.
“Maar je ziet omaatjes en kinderen die in hun dagelijks
leven daarmee omgaan. Dus waarom zou het voor mij
anders zijn als ik daar ben?”
Holman, zelf een enthousiast amateurbokser, kwam
op een dag in een van de meest beruchte favelas in
aanraking met een NGO die bokslessen organiseerde
voor persoonlijke ontwikkeling. Het was een initiatief dat
indruiste tegen het stereotype beeld van de stad en hij
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ontwikkelde al snel een sterke band met de gemeenschap. Hij bood aan om films voor ze te maken om ze te
helpen, en in de hoop een bredere impact te maken.
Een van de leden van de gemeenschap, Alan Duarte,
startte zijn eigen ngo, Abraço Campeão. Holman legde
het verhaal van Alan vast op zijn camera, met als resultaat
The Good Fight. De verfilming werd in 2017 op het
Tribeca Film Festival uitgeroepen tot beste korte
documentaire. Hierdoor kwam er geld vrij om 200 jongeren in de gemeenschap meer steun te geven.
Holmans films leunen sterk op intieme ervaringen.
Je proeft de sfeer, de opwinding, en de zintuiglijke
kracht van het moment. Bovendien bieden ze mensen
aan de zelfkant een platform om
zich te uiten: “Een terugkerend
thema in mijn werk zijn plaatsen
of mensen die verkeerd worden
begrepen of die ondervertegenwoordigd zijn. Plaatsen en mensen
waarvan onze kennis grotendeels
door de media wordt bepaald.
Ik wil juist de realiteit laten zien.
Het idee achter This is Bate Bola
was om de warmte te laten zien
die ik in die gemeenschappen
Ben Holman gaf zijn baan bij een
Londens reclamebureau op om met zijn
aantrof, het hart dat daar duidedocumentaires de verborgen verhalen
lijk klopt. Bate-bola is heel erg
van de wereld te vertellen
levendig. Je wordt overspoeld
door geluiden en geuren en
chaos. Het is grappig en mooi, maar ook een beetje
gevaarlijk en eng. Ik vond het een prachtige metafoor
voor de favelas zelf.”
Holman ziet bate-bola als een voorbeeld van iets wat
eerst door buitenstaanders gewaardeerd moet worden
om in eigen land erkenning te krijgen. “Deze mensen
zijn verder onzichtbaar. Ze zetten maskers op om gezien
te worden. Buiten hun kleine kringetje zijn ze onbekend,
krijgen ze geen respect of waardering voor de prachtige
kostuums en de kunstzinnigheid die ze erin steken.”
Het theatrale van bate-bola slaat over naar Holmans
voorstellingen van de film. In Chicago en Londen was er
staand publiek, half geïmproviseerde livemuziek door
Braziliaanse musici en de band van Ben Lamar Gay, en
een carnavaleske afterparty. Holman hoopt dat door This
is Bate Bola het festival de aandacht en waardering zal
krijgen die het verdient, en hij wil andere texturen van
Rio laten zien buiten de clichés over het carnaval om.
“Rio is voor mij tegelijkertijd de mooiste en lelijkste
stad ter wereld”, aldus Ben. “De stad heeft absoluut
haar duistere kanten, maar als ik er ben maak ik
zeker één keer per week wel iets bijzonders mee. En
dat is altijd een magisch moment.”
BEKIJK D E FILM U kunt This is Bate Bola zien en meer over
Ben Holmans werk te weten komen op www.beijafilms.com
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“ G R A P P I G E N M O O I ,
GEVA ARLIJK EN ENG.
B AT E - B O L A I S E E N
M E TA F O O R VO O R D E
FAVEL AS ZELF”
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Het Reborn-programma waarmee Land Rover Classic Works twee jaar geleden is gestart, is een schoolvoorbeeld van obsessieve aandacht voor details. Binnen het programma spoort Land Rover historische
auto's uit de eigen fabrieken op en brengt ze vervolgens terug in de oorspronkelijke staat. Het is vaak een
lang en moeizaam proces waarbij oorspronkelijke onderdelen worden gerestaureerd en vervangende onderdelen met grote precisie worden vervaardigd.
Omdat Land Rovers over de hele wereld zijn uitgezwermd, komt het Reborn-programma ze overal tegen,
van de hoogste bergtoppen tot de diepste dalen, van
drukke steden tot onbegaanbare plekken, in extreme
hitte en ijzige kou. Is dat een probleem of een droom
voor een Land Rover-fan?
“Absoluut het laatste”, zegt Calum McKechnie van
Classic Works. “Onze mensen zijn Land Rover-gekken.
Ze kennen ieder moertje en elk paneel. Of we nu een
Defender uit een koeienschuur in Roemenië moeten
slepen of een Range Rover
halverwege een berg in de
Himalaya terugvinden, er
staat altijd een leger vrijwilHet Reborn-team van Classic Works had
ligers klaar.”
nooit kunnen vermoeden dat een aparte
De meeste donorvoertuigen
voor het RebornRange Rover een reggae-achtergrond had…
programma hebben een
T E K S T D A N D R A G E
verhaal: bij Series Land
Rovers kan dat een likje verf
zijn, maar evengoed
eigenhandig uitgevoerde
aanpassingen. Of in sommige gevallen zelfs een complete nieuwe auto op het chassis, zoals een brandweerwagen, mobiele bibliotheek of rijdende keuken. Een
recente vondst wist echter zelfs de meest geharde
Classic Works-veteranen te bekoren, en dan vooral de
reggae-liefhebbers.
“Het begon toen we te horen kregen dat er een
tweedeurs Range Rover uit 1980 te koop stond, waar
een heel apart verhaal aan vast zat”, aldus McKechnie.
”Hij was in Solihull gebouwd, naar Duitsland geëxporteerd en vervolgens naar Jamaica vervoerd. Daar was
de lak in Masai Red overgeschilderd in zwart, blauw en
groen. En de auto werd regelmatig tussen Jamaica en
het Verenigd Koninkrijk heen en weer gestuurd.
“Wij werden nieuwsgierig van wie dit exemplaar geweest kon zijn. De originele eigendomspapieren bleken
op naam te staan van ene Robert Nesta Marley. Het
bleek de Range Rover van Bob Marley te zijn!”
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REDEMPTION SONG
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Het was misschien geen voor de hand liggende liefde,
maar Marley bleek een groot Land Rover-liefhebber te
zijn geweest. Marley’s andere Land Rover, een Series III
truck uit 1976, was al in 2015 teruggevonden en gerestaureerd (zie kader). Waarom wilde Bob Marley nog een
tweede Land Rover in zijn leven? De verklaring ligt in
zijn jeugd in het landelijke Saint Ann Parish aan de
noordkust van Jamaica. Saint Ann was een broeinest
van reggaetalent – Burning Spear, Shabba Ranks en
zelfs Marcus Mosiah Garvey werden hier geboren –
maar ook een van de ruigste landbouwgebieden van
Jamaica. Om van het landschap te genieten, moet
Marley in zijn vroegere jaren een offroader hebben gehad en die voorkeur kwam ook in zijn latere leven terug.
Terwijl de Series III van Marley vrijwel ongemoeid
was gelaten, koos hij of een familielid ervoor om de
Range Rover over te schilderen. “Nu we de Range Rover
van Marley hebben, kunnen we zien hoe bijzonder de
kleuren zijn”, aldus McKechnie. “Een deels zwarte motorkap, grotendeels groene
deurpanelen, donkerblauw
op het dak… zoiets hadden
“M A R L E Y L I E T
we nog nooit gezien.”
Nader onderzoek door
ZIJN KINDEREN
Classic Works wees uit dat
DE AUTO VERVEN”
niet Marley zelf de kwast
ter hand had genomen,
maar zijn kinderen. De
Range Rover was overgeschilderd door Stephen,
Rohan en Julian Marley toen ze nog op de basisschool zaten. Ze weten nog goed hoe hun vader ze in
de door henzelf beschilderde auto naar school reed,
naar voetbal en andere clubs.
De Range Rover en de Series III maakten een diepe
indruk op Rohan, die tegenwoordig koffieteler is en
een plantage bezit in Portland Parish op Jamaica. Weer
iets heel anders dan zijn vorige carrière als American
football-speler.
“Ik vind het heerlijk om in mijn Land Rover over de
koffievelden te rijden”, zei Rohan bij een herdenkingsconcert op de BBC ter ere van de zeventigste geboortedag van zijn vader. In het programma was een
belangrijke rol weggelegd voor de gerestaureerde
Series III. “Je ziet boeren rijden in hun Land Rovers uit
de jaren zeventig”, vervolgde hij. “Die auto’s zijn niet
kapot te krijgen. Ze blijven maar rijden.”
Het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van
de pas ontdekte Range Rover moet nog worden geschreven. “Eerst gaan we kijken welke kleur hij moet
worden: de door de familie Marley gekozen kleuren
of toch het Masai Red waarin hij van de band reed”,
vertelt McKechnie.
“Vervolgens zijn er diverse opties. Gaan we hem
veilen, schenken we hem aan het Bob Marley
Museum of houden we hem in onze eigen collectie?
Ik ben een enorme Marley-fan en ik ben nu al aan
de auto gehecht.”

Bob Marley was niet
alleen een wereldberoemd
muzikant, maar ook een
fervent autoliefhebber

P R A K T I J KG E VA L :
DE ANDERE L AND ROVER VAN MARLEY
De pas ontdekte Range Rover (geheel boven) die Classic
Works gaat restaureren, is niet de eerste Land Rover van
Marley die is opgedoken. In 2015 restaureerde het team al de
blauwe Series III uit 1976 (boven), die zelfs een rol speelde bij
een gratis concert ter ere van de zeventigste geboortedag
van Marley. Sandals Resorts International, de Land Roverdealer op Jamaica, sloeg de handen ineen met Land Roversupermonteur Stephen James van ATL Automotive, de
Amerikaanse onderdelenleverancier Rovers North en de
familie van Marley om de auto te restaureren. Hoewel de
restauratie misschien niet het minutieuze millimeterwerk van
Classic Works is, lijkt hij toch de gloriedagen van weleer te
herleven op het Jamaicaanse platteland.
MEER W ET EN Volg de sociale media-kanalen van Land Rover voor
het laatste nieuws over de Range Rover van Marley. Wilt u uw
eigen auto laten restaureren, bezoek dan jaguarlandroverclassic.com
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G E B O R E N
W I N N A A R S
Bij de Land Rover BORN Awards draait het om ongeëvenaard lifestyledesign. Ook de
nieuwste winnaars bieden weer een perfecte combinatie van stijl en functie
70

DE SI G N-INNOVATIE

Een groots ontwerp doorstaat de tĳd en het creëren
ervan is beslist geen sinecure. Land Rover is geen
vreemde als het aankomt op het ontwikkelen van een
ontwerp dat niet alleen doelgericht is, maar ook tot de
verbeelding spreekt. Van de Series Land Rovers (en hun
directe opvolger, de Defender) tot, meer recent, de
Range Rover Evoque.
Ook buiten de autowereld springen sommige merken er meer uit dan de rest op het gebied van uniek en
iconisch design. Van de Zippo-aansteker tot de Anglepoise-tafellamp, van het Zwitserse zakmes tot de Panton-stoel. Ontwerpen die wereldwijd worden geroemd
om zowel hun esthetische schoonheid als doordachte
functionaliteit.
De erkenning van dergelijke staaltjes van ongeevenaard design was de centrale gedachte achter de
2018 BORN Global Awards. Bij de awards draait het
jaarlijks om creativiteit, design en vindingrijkheid in een
reeks van lifestylecategorieën. Land Rover is voor het
tweede achtereenvolgende jaar medesponsor van het
evenement. BORN is opgericht door Jean-Christophe
Chopin en bedoeld als een digitaal premium netwerk
van creatieve professionals en een B2B-marktplaats
voor designgerichte producten. De awards belonen
producten én hun makers die inspireren en uitdagen.
En de competitie is enorm. Ga maar na, dit jaar waren
er 7.000 inschrijvingen uit zes werelddelen. Van 7.000
werd de shortlist teruggebracht tot 48 producten, die

Links: de Bromptonvouwﬁets is nu ook
elektrisch verkrijgbaar.
Rechtsboven: Land
Rover’s Chief Design
Ofﬁcer Gerry McGovern
prijst de winnaars.
Rechtsonder: Brompton’s
Will Carleysmith en David
Rhys met hun award

het mochten uitvechten tijdens de awardceremonie in
het Londense Designmuseum.
In de Mobility Design-categorie was een ander geliefd Brits merk dat met de eer streek: de elektrische
versie van de Brompton-vouwﬁets. Sinds de introductie
van de Brompton-vouwﬁets in 1981 is het een designklassieker waarvan de lijnen vrijwel onveranderd zijn gebleven. Het is volkomen normaal om in Londen forenzen hun ﬁets op te zien vouwen en mee te nemen in de
ondergrondse, of om ze bij het station weg te zien ﬁetsen op weg naar hun werk of thuis. De Brompton symboliseert stedelijke vrijheid en maakt de laatste kilometers van het dagelijkse woon-werkverkeer net even
gemakkelijker en waarschijnlijk ook sneller.
De elektrische variant die vorig jaar werd gelanceerd, speelt in op de bloeiende markt voor elektrische
ﬁetsen. De Brompton e-bike heeft een karakteristieke en
hoogkwalitatieve vouwoplossing. De lichtgewicht accu
is eenvoudig uitneembaar en is gekoppeld aan een
compacte 250 Watt-motor in de voorwielnaaf. De prestaties van de e-bike zijn uitstekend en vergen nauwelijks
inspanning. Land Rover’s Chief Design Ofﬁcer en jurylid
Gerry McGovern: ”Om de term ’ongeëvenaard’ echt te
verdienen heb je inbeeldingsvermogen, intellect, slimheid en meer dan een beetje wijsheid nodig.”
Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht
van de andere winnaars, een prestigieuze collectie van
ontwerphelden en toekomstige klassiekers.
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B O R N AWA R D S 2 0 1 8 :
OVERIGE BESTE ONTWERPEN
01 INTERIEURDESIGN
Michael Anastassiades’ Flos Arrangements creëert
fraaie producten die bijna doen denken aan sieraden. De hanglampen van de Britse lampenfabrikant
zijn samengesteld uit een modulair systeem van geometrische lichtelementen die sierlijk met elkaar verbonden zijn. Ze laten zich bovendien op diverse manieren combineren.
Runner-up: Ilia Potemine, Isp Lamp (Frankrijk)

02 ARCHITECTUURDESIGN
Cino Zucchi’s ontwerp van het hoofdkantoor van het
Italiaanse koffiemerk Lavazza in Turijn won de
architectuurcategorie. Het opvallende Nuvola-complex
regenereert een voormalig industrieterrein met
een kunstige mix van fonteinen, bomen, groene
ruimtes, parkbankjes, een voetgangersverbinding
en een verbluffend LEED Gold-gecertificeerd
duurzaam ontwerp.
Runner-up: Ramon Esteve, Bombas Gens (Spanje)

03 SPORTDESIGN
Alexandre Fauvet van het Franse skikledingmerk
Fusalp pakte hier de categoriewinst. De ’sport-chic’
filosofie van Fusalp is gecombineerd met prestaties
en elegantie voor skipakken, -jassen en -schoenen
waarmee u zich zowel bij de après ski als op de
pistes kunt vertonen.
Runner-up: Teckell, 90° Minuto (Italië)
02
03

04

04 LEISUREDESIGN
Pas na een verbod van de NBA begon men in te zien
wat de Amerikaanse broers Ryan en Adam Goldston
hadden gecreëerd. Hun Athletic Propulsion
Labs-sneakers gebruiken compressievering bij de
voorvoet voor meer springkracht. Met deze vinding
én het ondersteunende TechLoom-bovenwerk
veroverden de APL-producten de sportwereld.
Runner-up: Clara Daguin, Aura Inside (Frankrijk)

05 TECHNOLOGIEDESIGN

05

De Spaanse ondernemer Javier Goyeneche was
ontevreden over de wegwerpcultuur van de modeindustrie en richtte daarom Ecoalf op. Zijn kleding,
schoenen en accessoires van gerecyclede materialen
en plastic uit de oceanen worden nu gedragen door
celebrity’s als Gwyneth Paltrow en Will.i.am.
Runner-ups: Hugo Mercier, Dreem (Frankrijk) en
Max Pontrelli, Lap Steel Guitar (Italië)

SPECIALE PRIJZEN
Deze werden toegekend aan de Loewe Foundation,
beeldhouwer Nino Mustica en Scott Painter’s
Fair-app. Fair biedt de kans om via de mobiel tweede
handsauto’s te huren, zonder een lang huurcontract.
Het is een digitaal, end-to-end platform dat gebruik
maakt van analytische technologie. Fair toont
aan dat een duidelijk en effectief ontwerp in feite
heel complex is.
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T E K S T : G E O F F P O U LT O N

IMAGES: MET DANK AAN HH DALAI LAMA, SEBASTIAN GRAU

Bergbeklimmer en mensenrechtenactivist Wasfia Nazreen uit Bangladesh trotseert elke conventie

Wasfia Nazreen had er nooit van gedroomd om vanaf
het dak van de wereld de zon op te zien komen. Haar
reis naar de top van de Mount Everest was een hachelijke strijd tegen kou, ziekte en de dreiging van dodelijke
lawines. De bevroren lichamen van omgekomen klimmers waren een scherpe herinnering aan de gevaren.
Terwijl ze dichter bij de top kwam, op meer dan 8.000
meter hoogte, kwamen de eerste tranen naar boven en
toen ze eindelijk op het dak van de wereld stond, kon
Nazreen de tranen niet meer bedwingen, tranen van
dankbaarheid. “Na zo lang in mijn eentje te hebben geklommen, voelde ik plotseling een intense verbinding
met elk levend wezen. Mijn hele leven ging in een flits
aan mij voorbij en tussen deze goden en godinnen van
de Himalaya voelde ik mij kleiner dan een insect.“
De beklimming van de Mount Everest in 2012 veranderde het leven van de 36-jarige Nazreen uit Bangladesh. “Het deed mij opnieuw realiseren dat ons leven op
aarde maar tijdelijk is en het gaf mij nieuwe kracht en
perspectief voor activisme.“ Nazreen klimt niet alleen
maar voor zichzelf, want het is haar manier om kracht en
hoop voor vrouwen te promoten, zowel in haar geboorteland als daarbuiten.
Everest was slechts een onderdeel van ‘Bangladesh
op Zeven Toppen’, haar eigen eerbetoon aan de standvastigheid van vrouwen die geleden hadden tijdens
de onafhankelijkheidsoorlog in Bangladesh. In 2015
stond ze als eerste Bengaal op de top van de Carstensz
Pyramide in Nieuw-Guinea. Hiermee werd ze een van
de slechts paar honderd mensen die de hoogste berg
toppen op de zeven continenten van de wereld hebben
beklommen.
Op elke top plantte Nazreen met trots de Bengaalse
vlag, waarna ze een opvouwbare hoelahoep tevoorschijn
haalde voor een vreugdedansje. “Als kind werd ik daarvoor getuchtigd, en daarom doe ik dit voor zowel mezelf

Nazreens verovering
van de bergen is een
eerbetoon aan Bengaalse
vrouwen. Linksboven:
de Dalai Lama
bewondert een foto van
Tibet, genomen vanaf
de top van de Mount
Everest. Rechtsboven:
op de top van de
Mount Denali in Alaska

als voor alle meisjes in Bangladesh. Het is mijn manier
om te zeggen dat het genoeg is geweest.”
Nazreen groeide op in Chittagong, de op een na
grootste stad van Bangladesh. Na de middelbare school
in de hoofdstad Dhaka ontving ze een beurs om in Amerika kunst en psychologie te studeren. Haar proefschrift
over hoe vrouwen kunst als therapie gebruiken leidde
haar naar talloze regio’s in India, inclusief Dharamshala,
het thuis van de Tibetaanse regering in ballingschap, waar
ze haar passie voor de bergen en mensenrechten ontwikkelde. Na eerst voor diverse hulporganisaties te hebben
gewerkt, besloot ze om zich fulltime aan deze passie te
wijden. Ze zet zich nu in voor de bewustwording over de
schending van mensenrechten en klimaatverandering.
Ondanks de ’liefde’ die ze naar eigen zeggen ontving van overal ter wereld, bleek het volbrengen van de
Zeven Toppen voor een Bengaalse vrouw gepaard te
gaan met grote uitdagingen, en dan niet alleen fysiek,
mentaal, financieel en logistiek. “Ik heb op moeten boksen tegen discriminatie, beledigingen en zelfs doodsbedreigingen. Maar die dingen leiden er alleen maar toe
dat de opkomende vrouwelijke kracht sterker wordt.“
Nazreen bestempelt zichzelf als perfectionist en ziet
de planning van een expeditie als een kunstvorm. De logistieke voorbereiding begint vaak maanden, en soms
zelfs jaren van tevoren, in combinatie met haar fysieke
voorbereiding. “Maar hoe goed je ook plant“, stelt ze,
“je moet ook accepteren dat bijna alles verkeerd kan en
zal gaan.“ Ze begint elke dag met meditatie. “Mindfulness is essentieel als je klimt, en bergbeklimmen is voor
mij een bron van reflectie en rust.“
Ze erkent dat het een ongebruikelijke carrière is, vooral als je afkomstig bent uit een samenleving waarin al haar
keuzes als ‘abnormaal’ en ‘taboe’ gezien worden. “Maar
dat is nu precies ook waar ik het meest trots op bent: mijn
eigen leven leiden, met mijn eigen keuzes.“
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Wat zou uw ultieme ontdekkingsreis zijn? Wat denkt u van een reis door de tijd?
Paleontoloog Kenneth Lacovara neemt ons mee naar het midden van de aarde
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ES SAY

Wie zou er niet een haast onwaarschijnlijk wonderlijke plaats
voorbij was, aan het einde van het Trias, was 75 procent van alle
willen bezoeken? Een die omgeven is door mysterie, maar tegelijk
soorten uitgestorven.
op overvloedige wijze een glimp laat zien van een haast buitenaardDe aarde werd in die tijd gedomineerd door grote landdieren,
se wereld. Een wereld die zelfs het hart van de meest fervente liefde voorouders van krokodillen. De relatief jonge dinosaurussen
hebber van fantasieën op hol laat slaan. Kijk in gedachten eens naar
moesten opboksen tegen deze grotere en sterkere tijdgenoten.
beneden, door het tapijt onder uw voeten, en dwars door de houBeide soorten ontsnapten aan uitsterving, maar de krokodillen
ten of betonnen vloer die u scheidt van de aarde. De plaats waar u
hadden het meeste te lijden. Hierdoor werd de strijd tussen beide
zich nu in gedachten bevindt, evenaart in pracht waarschijnlijk de
wat meer gelijk. Dinosaurussen begonnen op te bloeien en dit
grootste natuurwonderen van de bovenaardse wereld.
leidde tot een haast duizelingwekkende variëteit aan soorten en
Geen enkel zicht op de aarde is mooier dan dat vanaf de rand
ze zouden de terrestrische ecosystemen tijdens de Jura- en Krijtvan de Grand Canyon in Amerika. Een afdaling langs de bijna
periode volledig beheersen. En iedereen aan de andere kant van
13 kilometer lange Bright Angel Trail is een ervaring die je diep raakt.
de George Washington-brug kan eenvoudig de onvoorstelbare
Het is een tocht die bijna twee miljoen jaar terug in de tijd voert,
apocalyps zien die deze biologische revolutie veroorzaakte.
langs de vele werelden uit het verleden die ooit onze aarde waren.
Dit is beslist geen uniek voorbeeld. Kijk vanaf een willekeurige
Het is een transformatieve belevenis die veel reizigers een diepe
veranda in San Francisco naar beneden en je ziet rotsafzettingen
verbondenheid geeft met het land en de enorme tijdspanne.
die van de westelijke rand van Noord-Amerika zijn afgerold; niets
Door het klimaat verwarmde en geperste metamorfe rotsen
anders dan passagiers op een tektonische transportband die uitvormen de verwrongen kelder. Daarboven bevindt
eindelijk het fundament van de stad in Alaska
zich het torenhoge gebouw van sedimentgezal deponeren. Als je over de Pennsylvania
steente. Hierin vind je de maritieme transgressies
Turnpike-snelweg van Philadelphia naar PittsM E T E E N B E E TJ E
en regressies terug. In de afgelopen half miljoen
burgh rijdt, doorkruis je de Appalachen. Deze
MOEITE VANGT U
jaar was deze regio soms land, dan weer zee. En
waren eens onderdeel van een bergketen
binnen deze lagen van zandsteen, kalksteen en
waartoe ook het Atlasgebergte in Marokko en
EEN GLIMP OP VAN
leisteen bevinden zich de fossielen die het verde Schotse Hooglanden behoorden. Onder elk
haal vertellen over het leven dat zich hier heeft afzwembad in Florida ligt kalksteen uit de tijd dat
DE VERBORGEN
gespeeld, van primitieve voorouderlijke variëteihier een warme oceaan geterroriseerd werd
WERELD ONDER
ten in de onderste lagen tot de meer moderne
door de grootste haai ooit, de ruim 12 meter
levensvormen in de bovenste lagen. Geologisch
lange megalodon. Wandel door het Front RangeONZE VOETEN
gezien is dit alles vrij standaard. Maar wat het
gebergte van Colorado en je loopt langs de
speciaal maakt is dat de pagina’s van dit levensvoormalige kust van een binnenzee die zich
boek voor iedereen zijn blootgelegd.
uitstrekte van de Golf van Mexico tot de NoorDe erosieve kracht van de Colorado-rivier heeft het plateau in
delijke IJszee. Langs de stranden ervan leefden enkele van de bestukken gedeeld en de onderliggende verborgen geschiedenis ontkendste dinosaurussen, van de stegosaurus tot de Apatosaurus.
huld. In de geologie gaat het om blootstelling. In de lithosfeer van
Het is verrijkend af en toe even stil te staan bij de plaats waar
de aarde, dus in de aardkorst en de mantel, wordt de geschiedenis
we zijn. Het is zonder enige twijfel verbluffend, een uniek stukje
van onze planeet bewaard. Maar hoewel de boekdelen epische vergeschiedenis van onze wereld die 4,5 miljard jaar teruggaat. Er
halen bevatten, is de bibliotheek meestal gesloten voor ons, de bezijn tal van manieren om er meer over te weten te komen: zoek
woners van de oppervlakte. Maar zo af en toe gaan de deuren open
online naar de geologische geschiedenis, bezoek een plaatselijk
als erosie hier en daar een nieuw hoofdstuk onthuld. We wandelen
historisch museum, of pak een schep en begin zelf te graven.
ons hele leven op de kaft van een boek met talloze ongeziene verTrain uw oog voor de verborgen verhalen onder uw voeten en
halen. Maar met een beetje moeite kunt u een glimp opvangen van
het zal uw wereldbeeld voor altijd veranderen.
de verhalen over de tijd onder onze voeten.
Wanneer je Manhattan achter je laat en over de Hudson-rivier
kijkt, zie je hoge rotsen oprijzen, als een fortificatie. De 90 meter
ONTMOET DE AUTEUR
hoge Palisades geven een beeld van een van de meest ingrijpende
K E N N E T H L A C O VA R A
momenten in de planetaire geschiedenis, toen 200 miljoen jaar geis een van de oprichters van de
leden tektonische krachten het toenmalige supercontinent Pangaea
Edelman Fossil Park of Rowan
aan stukken scheurden. Terwijl de aardkorst dunner werd langs een
lijn die later de Atlantische Oceaan zou worden, kwam het eronder
University, New Jersey (VS), en
gelegen magma naar boven dat resulteerde in grote gebieden van
auteur van Why Dinosaurs Matter
gesmolten gesteente. Door deze stuiptrekkingen kwamen immense
(Simon & Schuster, 2017). Kijk
hoeveelheden CO2 in de atmosfeer terecht wat op zijn beurt leidde
op TED.com voor zijn TED Talk,
tot een broeikaseffect. De veranderingen tijdens deze Trias-periode
’Hunting for dinosaurs showed me
betekenden het einde van de meeste organismen. Toen het ergste
our place in the universe’.
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Voor avonturier Ben Saunders is de Discovery een trouwe partner,
onder de gekste omstandigheden
heuvels, heide- en moerasgebieden, hoogvlaktes en
dalen in Wales, het Lake District, Schotland, de Alpen en
zelfs IJsland.
En tussendoor wordt de eerbiedwaardige Discovery
ingezet als ik – goedgekleed – afspraken heb met sponsors of als spreker word uitgenodigd voor black-tie
evenementen van goede doelen.
Een van de vreemdste paradoxen van mijn carrière is
de merkwaardige anticlimax als je je grootste doel bereikt.
Ik ben solo naar beide polen geskied en heb de Antarctische reis van de verslagen Shackleton volbracht. Maar bij
de finish was er geen champagne of vuurwerk. Alleen
maar een wat rare mix van uitputting, opluchting en een
vaag gevoel van terughoudendheid om naar de bewoonde wereld terug te keren. Er zit wel een waarheid in het
gezegde dat de reis belangrijker is dan de bestemming.
Ik heb het meest genoten van de lange reizen.
Avonturen met een Land Rover vol vrienden met modderige wandelschoenen en rugzakken, een natte hond in de
bagageruimte, een thermosfles met thee en een plan om
een paar heuvels te beklimmen.
Ik ben ervan overtuigd dat ik de komende jaren weer
zal terugkeren naar de hoogste breedtegraden, maar ik
heb mezelf ook beloofd meer tijd vrij te maken om met
vrienden in de Land Rover naar de heuvels te trekken. En
om wat minder tijd aan spreadsheets te besteden…

FOTOGRAFIE: XISCO FUSTER

Omdat ik zoveel tijd van mijn leven heb doorgebracht
met het trekken van een slee door de poolgebieden,
maak ik mij weleens schuldig aan het idee dat een reis
geen echt avontuur is als je niet door het poolgebied
trekt of iets van het verlaten Antarctisch plateau bezoekt.
De waarheid is dat voor elk uur dat ik op het ijs heb
doorgebracht, ik talloze veel minder interessante uren
heb gespendeerd aan voorbereiding en training.
Ik vermoed dat de tijd die een moderne poolreiziger
doorbrengt met zijn slee op het ijs gelijk is aan de tijd die
hij besteedt aan de voorbereiding en het werken met
spreadsheets. Ga er maar vanuit dat het een op een is.
Een van de voordelen van mijn werk is echter het
woon-werkverkeer. Toen ik mij in 2013 aan het voorbereiden was op een tocht van zo'n 2.800 kilometer met
twee man door Antarctica, de langste poolreis te voet
ooit, woonde ik met mijn hond in een klein flatje in
Londen. Het Battersea Park was niet de beste plaats om
te trainen voor onze beklimming van de gevaarlijke
Beardmore-gletsjer, dus er zat niets anders op dan
talrijke roadtrips naar betere oefengebieden.
Dit jaar bestaat de Land Rover Discovery 30 jaar,
drie decennia van expedities, het ontdekken van de
wereld en het zoeken naar de limiet van de mens. In de
tien jaar dat ik er een heb, heb ik er honderdduizenden
kilometers mee afgelegd voor trainingstochten in de
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