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Welkom bij de nieuwste uitgave
van Land Rover Magazine, het
exclusieve tijdschrift voor Land
Rover-eigenaren. In deze uitgave
kijken we zowel naar de toekomst
als naar het verleden.
Het jaar 2020 markeert
de 50e verjaardag van de
Range Rover. Toen hij in 1970
werd geïntroduceerd, was hij
baanbrekend - revolutionair,
mooi, en direct een commercieel
succes. De eerste Range Rovers

zijn nu in goede staat veel waard,
maar als u die niet kunt vinden,
kan Land Rover Classic Works
een geleefd origineel model
omtoveren tot eentje in perfecte
showroomstaat met het Range
Rover Reborn-programma.
De halve eeuw die het model
bestaat willen we vieren met de
heerlijk opvallende kleuren die in
de jaren 70 beschikbaar waren voor
de Range Rover. We verzamelen
drie onberispelijke, klassieke
Rangies voor een fashionshoot in
al hun kleurrijke glorie.
Verder nemen we het nieuwste
Range Rover model mee op
ontdekkingsreis door Dubai. Het
emiraat heeft zich in de laatste
vijftig jaar enorm ontwikkeld en
loopt nu voorop in technologie
en luxe.
In een ander avontuur nemen
we de nieuwe Defender mee
naar de bergen van Andorra, in

Op de cover

De nieuwste Range Rover
viert zijn verjaardag met een
avontuur door historisch Dubai

dienst van twee inspirerende
jonge avonturiers, Phoebe Smith
en Dwayne Fields. Zij bereiden
zich voor op hun expeditie naar de
zuidpool, en hopen een generatie
kinderen te inspireren om voor de
planeet te willen zorgen.
We kijken verder vooruit en
ontmoeten een aantal visionairs
die technologieën ontwikkelen
waarmee de toekomst er voor
ons allemaal anders uit kan
gaan zien. Daarnaast krijgen we
deskundig advies over hoe we
alles uit de mislukkingen in ons
leven kunnen halen en lezen we
meer over de gourmet-trend:
insecten als diner. We hopen
dat iedereen iets vindt dat de
interesse wekt.
Zoals altijd horen we graag wat
u van het tijdschrift vindt. Mail uw
mening over het tijdschrift naar:
hello@landrovermagazine.co.uk.
Geniet van deze uitgave.

De New Land Rover Defender gaat geen uitdaging
uit de weg en vindt niet snel iets onmogelijk.
Met permanente vierwielaandrijving en Configurable
Terrain Response heeft hij de capaciteiten om grenzen
te verleggen. Binnenin zorgen de afwerkingsdetails en
het infotainmentsysteem ervoor dat u zich volledig op
uw avonturen kunt concentreren. En omdat elk avontuur
anders is, zijn ook de personaliseringsmogelijkheden
eindeloos. Defender. De enige in zijn soort.
landrover.com

Officieel WLTP-brandstofverbruik voor de Land Rover Defender in I/100 km: Gecombineerd 3,3 - 12,7. Officiële WLTP CO₂-uitstoot 74 - 287 g/km. De hier vermelde
waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder ‘real-world’-omstandigheden
kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde
velgen en accessoires.
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Lotte Jeffs

Won prijzen met haar artikelen
en columns en schreef How to be
a Gentlewoman: The art of soft
power in hard times, woont in
Londen met haar vrouw en baby.
Lotte leert te durven falen van
podcaster Elizabeth Day (p. 52)

Arsalan Mohammad

Pendelend tussen Londen, Dubai
en Berlijn schrijft Arsalan over kunst
voor tijdschriften als Esquire, de
Financial Times en Harper’s Bazaar,
en produceert een podcast waar
beroemdheden hun favoriete
David Bowie-platen bespreken.
Rijdend door Dubai in een Range
Rover brengt Arsalan de opkomst
van de stad in kaart (p. 56)

“Ik kijk hoe mijn dochter
opgroeit, zodat zij me helpt te
begrijpen wat het betekent om
jong te zijn in de wereld van
vandaag Ik hoop dat zij me bij
de tijd houdt als het om nieuwe
muziek, techniek en mode gaat!”
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“Waar kijk je de volgende tien jaar het
meest naar uit?”

Compliance director Karen Huxley
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Jimi Famurewa

Beoordeelt restaurants voor
ES Magazine van de Londense
Evening Standard en verschijnt
in kookprogramma's van de BBC.
Jimi duikt in de groeiende trend
van insecten eten (p. 64)

John Alexander

John, vroeger duiker in de
Royal Navy, werkt nu als reis- en
portretfotograaf. Hij is een Fellow
van de Royal Geographical Society.
John begeleidt twee Britse
avonturiers naar de Pyreneeën
in een nieuwe Defender (p. 28)

“Zien hoe carbonvrije initiatieven
resulteren in plezierige en
innovatieve nieuwe levenswijzen.
(En een zeer onwaarschijnlijke
triomf in de 2029 UEFA Champions
League voor Charlton Athletic.)”

“Alle hoeken van de wereld
verkennen met projecten die
de schoonheid en diversiteit
van onze planeet en haar
bewoners vastleggen.”

6

Direct communications manager
Hannah Rintoul-Hoad
Head of editorial Victoria Kirby-Keyes
Brand communications director
Richard Agnew

Land Rover Magazine wordt twee keer per jaar
uitgegeven door Cedar Communications Limited, 85
Strand, London WC2R 0DW namens Land Rover, Abbey
Road, Whitley, Coventry CV3 4LF.
© 2020 Cedar Communications Limited
Cedar gelooft in de hoogste normen inzake
journalistieke integriteit. Redactioneel materiaal
en meningen weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs
de standpunten van de uitgever of Land Rover.
De uitgever en Land Rover aanvaarden geen
verantwoordelijkheid voor de reclame-inhoud. Hoewel
alle zorg wordt besteed aan het compileren van Land
Rover Magazine, zijn specificaties, kenmerken en
apparatuur die in dit magazine worden genoemd,
onderhevig aan wijziging en verschillen per land.
Voor film en fotografie in terrein met beperkte toegang
zijn er alle benodigde machtigingen. Informatie was
correct op het moment van drukken. Neem voor
meer voertuiginformatie contact op met uw erkende
Land Rover dealer. Rijd verantwoord op- en off-road.
Dit magazine aanvaardt geen ongevraagde
manuscripten, foto's e.d. Materiaal in deze uitgave
mag niet zonder toestemming in welke vorm dan
ook worden gereproduceerd.

Classic Consignment is de enige manier om uw klassieke Land Rover in volledig
vertrouwen te verkopen. Onze vertrouwde experts zetten hun kennis en expertise
in bij elk aspect van de verkoop om snel, eﬃciënt en op een betrouwbare manier
een nieuwe eigenaar te vinden voor geliefde auto’s.
Met ons specialistisch inzicht en onze waardering voor klassieke auto’s kunnen wij
de waarde van de auto snel en vooraf bepalen, zodat klanten kunnen ontspannen
en zeker weten dat zij de best mogelijke prijs voor hun auto krijgen, zonder
bijkomende of verborgen kosten.
Wij delen dezelfde passie voor auto’s als onze klanten en als ‘hoeders van het
verleden’ wordt onze consignatieservice voor en door liefhebbers gerund om
de toekomst van deze geliefde voertuigen te garanderen.
Of uw klassieke Land Rover bijzonder, een verzamelobject of gewoon een
uitzonderlijk voorbeeld van een model uit het verleden is: ons team van
specialisten zorgt ervoor dat zowel u als uw auto de beste behandeling krijgen.
Ga voor meer informatie naar jaguarlandroverclassic.com/consignment

Tel: +44 (0)203 601 1255 E-mail: classic@jaguarlandrover.com. Adres: Classic Works, Imperial Road, Ryton-on-Dunsmore, CV8 3LF, Verenigd Koninkrijk

Beijing,
China

Afbeelding: Overzicht. Source imagery © Maxar Technologies

Beijing’s Daxing
International Airport,
ontworpen door het Britse
Zaha Hadid Architects,
bijnaam ‘De Zeester’ –
geopend in september
2019. Met 700.000m2
is de terminal 's werelds
grootste op zichzelf staande
luchthavengebouw voor
naar verwachting 45
miljoen passagiers per jaar.
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De mooiste satelliet-,
lucht- en dronefotografie

Lake Bogoria,
Kenya

Fotografie: Cristobal Serrano

Elk jaar landen in juli en
augustus zo'n 1,5 miljoen
flamingo's op dit meer
in de Rift-vallei. Het water
heeft een hoog zout- en
alkaligehalte en is de
voedingsbodem voor
groene en rode algen.
Deze zijn voor de
meeste dieren giftig,
maar leveren overvloedig
voedsel voor de vogels met
hun unieke spijsvertering.

Lancaster,
California, USA

Afbeelding: Cineatra Media

In deze woestijnstad ten
noorden van LA ontwikkelt
de startup Heliogen een
systeem dat zonlicht
concentreert tot
temperaturen van 1.000°C
– heet genoeg om fossiele
brandstoffen te vervangen
in industriële processen,
bijv. de staalfabricage.
Zij worden ondersteund
door de Bill and Melinda
Gates Foundation.

Sydney,
Australië

Fotografie: Peter Yan Studio

Mona Vale Ocean Pool,
in een noordelijke
buitenwijk van Sydney,
is een van meer dan 100
in zee aangelegde
buitenzwembaden langs
de kust van New South
Wales. De zwembaden
zijn aangelegd vanaf de
vroege 19e eeuw en laten
zwemmers genieten van
de oceaan zonder angst
voor stromingen of haaien.

DISCOVERY SPORT PLUG-IN HYBRID

CHARGED FOR
ADVENTURE

V I S TA
REIZEN. UITRUSTING. LUXE. SUCCES.

“

Privéterrassen met
adembenemend
panoramisch uitzicht op
de woestijn van Utah...

”

Voortaan kunt u uw kinderen nog efficiënter naar hun
verschillende avonturen brengen dankzij de nieuwste
Plug-in Hybrid-technologie van de Discovery Sport P300e.
Met een elektrische actieradius tot 55 km is hij perfect voor
emissievrije ritjes en stadsverkeer. Voor woon-werkverkeer
en weekend-avonturen naar verre bestemmingen kunt
u vertrouwen op de flexibiliteit van de benzinemotor.
Zo krijgt avontuurlijk rijden een nieuwe lading.
landrover.com

De energie van poeder

Officieel WLTP-brandstofverbruik van de Land Rover Discovery Sport Plug-in Hybrid van modeljaar 2021 in I/100 km: Gecombineerd 2,0. Officiële WLTP CO₂-uitstoot 44 g/km.
Actieradiuswaarden voor EV’s worden bepaald met een productiemodel over een standaardroute. De behaalde actieradius hangt af van de staat van de auto en accu, van de
daadwerkelijke route en van omgeving en rijstijl. De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor
vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder ‘real-world’-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al
naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde wielen en accessoires.

De coolste plek om te gaan skiën is
nu boven op een energiecentrale

In de wildernis

De marathonman van China trotseert de
limieten van menselijk uithoudingsvermogen
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Er bovenop

Op de set van de nieuwste Bond-film
met de nieuwe Land Rover Defender

V ISTA

V ISTA

NIKS DAN WOESTIJN
Serene oasen midden in de schoonheid van verlaten
woestijnlandschappen: deze vier luxe lodges zijn ideaal om de
wereld even helemaal achter je te laten en tot jezelf te komen

Longitude 131
Uluru, Australië
Met vergezichten over het roodbruine landschap is dit kamp in het
midden van de wildernis een plek waar zelfs de hertog en hertogin
van Cambridge tot rust kwamen. Deze luxe lodge ligt het dichtst bij
de eeuwenoude, heilige monoliet. Overnacht in een paleisachtig
paviljoen dat wordt gesierd door Aboriginal-kunst of geniet in het
dompelbad op de duintop. longitude131.com.au

Amangiri
Utah, VS
De kamers van Amangiri
zijn een droom van gepolijst
beton en strakke lijnen. Ze zijn
voorzien van privéterrassen die
panoramisch zicht bieden op
de adembenemende woestijn
van Utah. Yoga, paardrijden
en hiking, maar ook vluchten
met een heteluchtballon of
helikoptervluchten over de
spectaculaire rotsformaties
behoren tot de mogelijkheden.
Voor een dagje genieten is er
een wellnesscentrum van 2.300
m2 waar Navajo-geïnspireerde
behandelingen worden
aangeboden. aman.com

Anantara Al Jabal
Al Akhdar Resort
Nizwa, Oman
Dit resort ligt 2.000 m boven
zeeniveau en kijkt uit op
een sci-fi-landschap van
indrukwekkende ravijnen en
steile rotsen. Dit is de ideale
plek voor de onverschrokken
reiziger met activiteiten van
abseilen tot boogschieten. Vier
sensationele restaurants bieden
een keur aan gerechten, uit het
Midden-Oosten tot aan Italiaans.
anantara.com
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Hoanib Valley Camp
Kaokoland, Namibië
Lekker rond het kampvuur in
de avond of safaritochten
overdag: de dagen vliegen
voorbij in dit exclusieve en
afgelegen tentenkamp, waar
regelmatig olifanten, giraffen
en neushoorns worden gespot.
Voorzien van zonne-energie en
gemaakt van hout, bamboe en
gerecyclede materialen: dit kamp
heeft een kleine voetafdruk.
naturalselection.travel

V ISTA
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ONTDEKKEN

SKIËN OP STROOM
Is dit de gaafste elektriciteitscentrale
ter wereld? Of is dit de groenste
skipiste ter wereld?

In Kopenhagen is een Deens meesterwerk
geopend als het gaat om het combineren van
werk en spel, in de vorm van een revolutionaire
afvalenergiecentrale. De machines van
Copenhill zijn geplaatst op opeenvolgende
hoogtes en daaroverheen ligt een enorm groot
schuin dak. Een dak dat zich perfect leent voor
een kunstmatige ski-/snowboardpiste,
een wandelpad en een klimwand. Je kunt
improviseren in het freestylepark, het getimede
slalomparcours verkennen of van een piste
glijden die net zo lang is als een Olympische
halfpipe. Aan één wand vind je de hoogste
kunstmatige klimwand ter wereld (85 meter). In
de gezellige après-skibar kunnen gasten terecht
voor een verkoelend biertje. Onder al die speelse
bedrijvigheid zijn grote ovens en turbines hard
aan het werk om jaarlijks 440.000 ton afval om te
zetten in schone energie en warmte voor 150.000
woningen. copenhill.dk

100 MARATHONS IN 100 DAGEN
De Chinese ultra-atleet Chen Penbin heeft een reeks verbluffende duursportprestaties op zijn naam
staan, waaronder het uitlopen van honderd marathons in honderd dagen. Dat leverde hem de bijnaam
‘de Forrest Gump van China’ op. En nu heeft de voormalige visser zich aangesloten bij het nationale
team crosscountryskiërs. We willen graag weten wat hem drijft

Copenhill is een epicentrum
voor bergsport in de stad

Hoe ben je in de wereld van de
duursport terechtgekomen?
Dat was puur toeval. Het begon
allemaal toen ik een wedstrijd
opdrukken won nadat ik 438 push-ups
achter elkaar had gedaan. Ik herinner
me nog steeds de verbaasde blikken
van iedereen. Hierdoor kreeg ik het
zelfvertrouwen om serieus bezig te
gaan met hardlopen.

Wat was de zwaarste wedstrijd ooit
waar je aan deelgenomen hebt?
Eén die ik nooit zal vergeten
was La Ultra – The High, een
hardloopwedstrijd van 333 km in de
Himalaya. Op 5.000 meter hoogte
kreeg ik acute hoogteziekte, waarbij
de extreme temperaturen niet echt
hielpen. Ik was in de zevende hemel
toen ik over de finish kwam.

Waar komt die neiging om jezelf
fysiek zo op de proef te stellen
vandaan?
Ik groeide op een heel klein eiland
in het oosten van China op en begon
met vissen toen ik dertien was. Het
werk was verschrikkelijk intensief
en ik at een heleboel vis – misschien
heeft dat geholpen.

Wat doe je in je vrije tijd?
Ik maak graag foto's en ik verzamel
camera's. Ik heb helemaal geen
foto's van mijzelf toen ik jong was.
Omdat ik niet wil dat mijn dochter
dat ook overkomt, maak ik heel vaak
foto's van haar en mijn vrouw.

BLIJE BIJEN
Wereldwijd nemen bijenpopulaties af omdat hun leefgebied steeds
kleiner wordt. Gelukkig bestaan er stadsimkers die alles uit de kast
halen om de bijen te steunen. Ook laten ze zien waarom deze kleine
bestuivers zo belangrijk zijn. Het Amerikaanse bedrijf BEEcosystem
heeft een nieuw concept voor de bijenteelt ontwikkeld: een modulair
bijenkorfsysteem dat kan meegroeien met je bijenkolonie én mensen
bewust maakt van het belang van bijenteelt. De slimme wandmodules,
die zowel binnen in huis als buiten kunnen worden geplaatst, zijn
voorzien van handige raambevestigingen en nachtfilters om het
dagritme van de bijen te beschermen. beecosystem.buzz
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FOTO'S: RASMUS HJORTSHØJ

Zo bescherm je de bijen in de stad

INTERVIEW: CHIA-WEN LIU. ILLUSTRATIE: CRISTINA CHUNG

Hoe heb je getraind voor honderd
marathons in honderd dagen?
Het kostte me vier maanden
voorbereiding. Ik had een team
van dertig mensen om me heen,
waaronder voedingsdeskundigen
en fysiotherapeuten. De meeste
trainingen waren aerobic om mijn
hartslag sterk en consistent te maken.

Had je al eens op de ski's gestaan
voordat je werd uitgenodigd
om je bij het nationale team
crosscountryskiërs aan te sluiten?
Skiën? Ik had zelfs nog nooit
sneeuw gezien! Ik dacht: als ik als
41-jarige nog met een nieuwe sport
kan beginnen, op professioneel
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niveau, hoe inspirerend zou dat zijn?
Het trainen voor de Olympische
Winterspelen van 2022 gaat goed.
Ik heb net een nieuwe techniek
onder de knie gekregen, waardoor
ik nog beter kan worden.
Waar zie jij jezelf over twintig jaar?
Ik zal nog steeds hardlopen en
actief bezig zijn. Ik ga vaak langs
op scholen om kinderen te helpen
met hun hardlooptechniek en hen
te vertellen hoe belangrijk sporten
is. Daar ga ik graag mee door. Ik wil
mensen inspireren om fit zijn serieus
te nemen.

V ISTA

V ISTA

UITRUSTING

VOOR EEN MINDER ALLEDAAGS LEVEN
Kleding, gadgets en cadeaus waar je blij van wordt

Prachtig gemaakte elektrische
mini-gitaar voor kinderen. De drie
snaren krijgen ze gemakkelijk onder
de knie en met een app leren ze de
basisakkoorden. loogguitars.com

02 Latte-kop-en-schotel van

Kaffeeform Gemaakt in Duitsland
van gerecycled koffiedik.
kaffeeform.com

03 Hövding helm met 3 airbags

Ideaal voor de stadsfiets en de
mountainbike. Wordt in 0,1 seconde
opgeblazen en geeft acht keer meer
bescherming dan een fietshelm.
hovding.com

04 Weerklok van Bramwell Brown
Een barometer voorspelt het weer
en er komt een bijbehorende scène
in beeld. Handgemaakt in
Engeland. bramwellbrown.com

05 Thermojack van Land Rover

Boordevol innovaties, van PrimaLoft
Silver voor lichtgewicht warmte tot
een geïntegreerde RECCO-antenne
om de hulpdiensten te helpen.
shop.landrover.com

06 Tas met rits van Wyatt and Jack
Duurzame, unieke tassen die
gemaakt zijn van oude
springkastelen en opblaasartikelen.
wyattandjack.com

07 Milek schoenen van Bohempia
Dankzij de hennepcanvas zijn deze
hoge sneakers stevig, ademend en
duurzaam. De zool is van natuurlijk
rubber en de schoenen zijn
PETA-gecertificeerd veganistisch.
bohempia.com

08 Hasselblad X1D II 50C Deze

bekroonde camera van middelgroot
formaat heeft nu een 50-megapixel
sensor en een groter 3,6-inch
touchdisplay. hasselblad.com

09 Swirl Stepped boekensteunen
van Tom Dixon Gemaakt van
gerecycled vermalen gruis uit de
marmerindustrie, gemengd met
natuurlijke kleurstoffen en hars.
tomdixon.net
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10 The Story of Tools van Hole

& Corner De geschiedenis van
handgereedschap, verteld aan de
hand van foto's en interviews met
de makers zelf. pavilionbooks.com

02

11 Verwarmd scheermes van

GilletteLabs Dankzij de verwarmde
strip geeft dit scheermes het gevoel
van een scheerbeurt met een
warme handdoek bij de kapper.
Inclusief een magnetische,
draadloze oplader. gillette.co.uk
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12 Above & Beyond multitool van
Land Rover Negen slijtvaste tools
in één. De tools zijn gemaakt van
roestvast staal 420 voor de
hardheid, met een aluminium
greep om gewicht te besparen.
shop.landrover.com

TEKST: CARAMEL QUIN FOTOGRAFÍA: ANDY BARTER

01 De Loog Pro elektrische gitaar

04

01

13 Vaonis Stellina Sterren kijken was
nog nooit zo makkelijk. Deze
refractortelescoop met een opening
van 80 mm is te bedienen met een
eenvoudige app en kan prachtige
digitale foto's maken. smartech.buzz
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09

07

14 Tandpasta van Marvis

Een tube tandpasta uit Italië die elk
badkamerplankje opfleurt. Bevat
fluoride en natuurlijke geurstoffen,
met heerlijke smaken zoals Ginger
Mint. marvis.com
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15 Buggin’ Out-spray van

Wooden Spoon Herbs
Natuurlijke insectenspray die
muggen en teken uit je buurt houdt.
Met een kruidige mix van
toverhazelaar, appelazijn en
lavendel. woodenspoonherbs.com
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V ISTA

V ISTA

ACHTER DE SCHERMEN

DE LUCHT IN
De Land Rover Defender gaat in de
nieuwste Bond-film de lucht in
ontzettend spannend,” zegt ze. “Ik voelde
de druk om te presteren. Maar het gemak
waarmee de Defender zo’n enorme klap
absorbeert was echt indrukwekkend. Hij deed
alles wat we van hem vroegen. Dat ga je ook
terugzien op het witte doek. Uiteraard, Bondfans zijn niet anders gewend.”

Verhaal: Dan Stevens Fotografie: David Shepherd

De eerste keer dat je een Land Rover
Defender ziet in de nieuwe James Bond-film
No Time To Die, gaat hij tachtig kilometer per
uur. Maar dan wel drie meter boven de grond.
Dan kiezen er nog twee het luchtruim in een
poging om 007 in te rekenen.
De afbeelding rechts is een exclusieve
foto achter de schermen waar de nieuwe
Defender zijn debuut maakt, met een
sprong over een heuvel met behulp van
een zorgvuldig geplaatste schans.
“Groter dan Bond wordt het niet,” zegt
stuntcoördinator Lee Morrison
van No Time To Die. Voor deze scène wilde
Morrison Bond in een ‘verlaten, open ruimte
plaatsen en hem neer te zetten als een wild
dier dat achterna wordt gezeten’.
Normaal zou Morrison voor zo’n stunt
springharnassen aanbrengen om de
bestuurder op z’n plek te houden. Maar nadat
hij de sprong eerst zelf had getest, wist hij
dat de Defender alleen een vijfpunts
racegordel nodig had om de bestuurder te
beschermen. Alleen de bandenspanning
moest wat worden verlaagd. En buiten de
onmisbare veiligheidsuitrusting voor de stunt,
zoals rolkooien, werden de Defenders verder
niet aangepast.
“We hebben de Defender zwaarder op de
proef gesteld dan we voor mogelijk hielden,”
zegt Morrison. “De auto’s deden alles wat we
van ze vroegen en bleven maar doorgaan.”
Het geeft aan hoe robuust de Defender is.
Achter het stuur van een van de Defenders
zat Jessica Hawkins, een jonge Britse
autocoureur, die meer gewend is om auto’s
op de grond te houden in single-seater
kampioenschappen dan om een SUV te laten
vliegen voor haar eerste stuntwerk ooit. “Toen
ik bij de eerste sprong door de lucht vloog,
dacht ik: dit gaat pijn doen,” zegt ze.
“Ik was ook bang voor de landing,” zegt
Morrison. “Het was nat, modderig en glad.
Ik had het er met de crew over dat het zwaar
zou worden. Maar de auto’s zorgden
geweldig goed voor de bestuurders. En dat
terwijl wij totaal niet voor de auto’s zorgden.
Die maakten een flinke klap toen ze weer op
de grond kwamen!”
Hawkins vond het een geweldige kans
om deze stunt te mogen doen. “Het was
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Professionele stuntmannen en -vrouwen in de film. Probeer dit niet zelf.
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VAN PUNT TOT PUNT

NESRINE DALLY
BLIJE
GEZICHTEN
Jonge kinderen hebben betekent
niet per definitie dat je grootse
vakantiebelevenissen moet missen.
Reis je met jonge kinderen? Maar
wil je ook graag een momentje
voor jezelf? Maak dan kennis met
Two Point Four, een van de eerste
ervaringsgerichte reisorganisaties
die ook zorgt voor kinderen vanaf
twee jaar. De organisatie biedt
ervaringen die erop zijn ingericht
om kinderen alles te leren over de
wereld buiten het klaslokaal door
ze in aanraking te brengen met
verschillende culturen, keukens
en natuur. Nieuwe reizen zijn onder
meer een 12-daags avontuur op
Bali waarbij gezinnen kunnen
leren surfen, ze in modderkuilen
kunnen spelen en de vechtsport
Mepantigan kunnen leren. Terwijl
de kinderen schilderen, gaan hun
ouders wildwatervaren en leren ze
hoe ze Balinese gerechten moeten
bereiden. De tiendaagse reis naar
Costa Rica omvat wandelingen in
het nationale park rond de vulkaan
Poás, gezinsyoga, springen van een
waterval voor de ouders, en voor
de kinderen interactieve lessen in
traditionele dans en kajakken op de
Rio Celeste. twopointfourtravel.com

De Britse Muay Thai-boxer met hidjab
vertelt ons alles over hoe ze voor balans
in haar leven zorgt
Wat heeft je geïnspireerd om
professioneel te gaan sporten?
Sport zit in de familie. Mijn oudere
zus was schaatskampioen. Op mijn
negende begon ik met zwemmen
en na de middelbare school ging
ik gewichtheffen. Op de universiteit
wilde ik graag een contactsport
doen. Muay Thai is een full-body,
holistische vorm van training en ik
was vanaf de eerste sessie verkocht.
Het is een enorm uitdagende vorm
van sport en ik wilde niets liever
dan het onder de knie krijgen.
Heb je getwijfeld over het
dragen van een hidjab tijdens
wedstrijden?
Een hidjab dragen was iets wat ik
al langere tijd wilde. Het heeft even
geduurd om in de juiste mindset te
komen. Maar toen ik hem voor het
eerst droeg, voelde dat gewoon
goed. Ik was er niet zeker van hoe
mijn klanten of loopbaan erdoor
zouden worden beïnvloed, maar
het heeft weinig verschil gemaakt
in mijn leven.
Denk je dat je deuren hebt
geopend voor vrouwen die nooit
eerder sport hadden overwogen?
Ja. Ik heb het gevoel dat ik de
weg heb vrijgemaakt voor veel
vrouwen die zich tot nu toe wellicht
tegengehouden voelden en dat
soort dingen niet durfden te doen.
Het heeft moslima's ook geholpen
serieus te worden genomen in sport
in het algemeen. Eerder wisten
veel moslima's gewoon niet wat ze
moesten dragen.

Wat vind je belangrijk naast
succes als atlete?
Ik heb jonge kinderen, dus mijn
gezin staat voorop. Als ik geen
babysitter kan vinden, neem ik de
kinderwagen mee als ik in het park
ga joggen. Als ik niet weg kan, train
ik gewoon thuis. Ik haal alles uit de
tijd die ik heb.
Heb je een hobby om evenwicht
te vinden tussen je werk en
ontspanning?
Ik ben dol op reizen. Ik vind het te
gek om verschillende culturen te
ontdekken en andere mensen te
ontmoeten.
Wat hebben jouw ervaringen
in de fitness-wereld je over het
leven geleerd?
Als je het voor elkaar krijgt om
de uitdagingen in je leven te
overwinnen, word je per definitie
een betere versie van jezelf. Loop
niet weg van de dingen waar je
bang voor bent. Ga er juist op af.

03

N

NOORWEGEN
Jevnaker

Het eiland Manshausen

Nordskot

Nordskot

Afstand - 1.300 km
Reistijd - vier dagen

BALANS-INTERVIEW: LUKE PONSFORD; FOTO'S: OLI HILLYER-RILEY. AFBEELDINGEN: DAIGA ELLABY, SIMON RAE; KIELL OVE STORVIK, LAURIAN GHINIOIU, AINA BYE

BALANS

Hoe houd je je fysieke
en mentale focus?
Ik ben erg gedreven. Ik stel mezelf
kleine doelen, vervolgens doelen
voor de middellange termijn en
uiteindelijk voor de langere termijn.
Ik begin met week na week aan
de kleine doelen te werken. Ik ga
hardlopen, doe work-outs in de
sportschool en specifieke Muay
Thai-oefeningen. Training houdt me
geestelijk gezond, maakt me blij en
geeft me een gevoel van kracht.

Noorwegen biedt spectaculaire wegen
en uitzichten. In de winter heb je goede
vierwielaandrijving nodig om naar het
noorden te kunnen rijden, maar in de
zomer zijn de wegen tot ver boven
de poolcirkel uitstekend berijdbaar.
Deze route begint in de buurt van
de Noorse hoofdstad Oslo en eindigt
in de indrukwekkende fjorden.
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Deze exclusieve accommodatie
staat op een afgelegen eiland
en biedt zeven stijlvolle
zeehuisjes, elk met twee
slaapkamers en een enorm
glazen uitkijkplatform voor
een panoramisch zicht over
de fjord. In de omgeving zijn
mogelijkheden tot kajakken,
duiken, fietsen, klimmen en
wandelen in zomer en winter.
En met een beetje geluk kun
je vanuit je slaapkamer het
noorderlicht bewonderen.

02

Zuidelijk Sami-museum
en cultureel centrum
Snåsa

Kistefos-museum
en beeldenpark
Jevnaker
Het museum werd geopend in 1996 op
de plek van een oude houtpulpfabriek
en is een van de grootste beeldenparken
voor moderne kunst van Noord-Europa.
Het vormt een centrale plek voor de
culturele scene van Noorwegen.
Het uitgestrekte terrein staat vol
moderne sculpturen, installaties
en indrukwekkende architectuur.
De nieuwste galerie is een 'levende
brug' met een twist in het midden.
De brug werd in oktober 2019
geopend en overspant 60 meter
over de rivier Randselva.
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02
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De Sami-bevolking woont al
3.500 jaar in Noord-Scandinavië.
De Sami staan vooral bekend
om hun rendierkuddes in het
noordpoolgebied, maar de
mensen en cultuur zijn ook
veel verder naar het zuiden te
vinden. In dit museum kun je
het leven in een traditionele
'gamma' of leemhut ervaren,
de verhalen van de Sami
ontdekken en traditionele
kunstnijverheid bekijken die in
de Sami-cultuur centraal staat.

OP DE TOPPEN
VAN HET KUNNEN

In de besneeuwde Pyreneeën bereiden twee onconventionele
Britse avonturiers hun expeditie op Antarctica voor met de nieuwe
Land Rover Defender
Tekst Marisa Cannon Fotografie John Alexander
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Foundation, met als doel het heersende beeld van
avonturieren te veranderen, 'the great outdoors'
toegankelijker te maken en kansarme jongeren
kennis te laten maken met de manier van leven die
hun eigen leven zo heeft veranderd.
Maar eerst staat er een berg in Andorra op
het programma. De Defender, een 110 X in
oogverblindend Fuji White, knarst door de sneeuw
naar het startpunt van de tocht naar een van de
hoogste toppen van het land, de Casamanya.
Vandaar gaan Dwayne en Phoebe te voet verder
en kamperen ze dicht bij de top, 2.740 meter boven
zeeniveau. Daar vormen de ijzige omstandigheden,
de temperaturen onder nul en de ervaringen met
wild kamperen een waardevolle voorbereiding voor
hun tijd in Antarctica.
Dwayne bracht als jongetje in Jamaica al veel tijd
door in de natuur, maar een verhuizing naar Londen
gooide roet in het eten. "Na de verhuizing vond
ik het moeilijk om vrienden te maken," herinnert
hij zich. "Dus op een dag verzamelde ik een
handvol insecten in de schooltuin, om ze aan mijn
klasgenoten te laten zien, te vertellen wat ik erover
wist en zo indruk op hen te maken. Je begrijpt
dat het averechts werkte - alle kinderen renden
geschrokken weg. Ik heb me nog nooit zo alleen
gevoeld. Toen begreep ik dat de wereld waarin ik
op dat moment leefde, totaal anders was dan de
wereld die ik kende."
Om niet op te vallen, paste Dwayne zich aan
en deed wat de andere kinderen deden. Hij
werd ouder, raakte verzeild in de wereld van de
straatbendes, overleefde een messteek en werd
twee keer van dichtbij beschoten. Beide keren
haperde het pistool. Hij begon zich af te vragen wat

Offroad-opnames gemaakt op afgesloten terrein met alle vergunningen

H

et is half acht 's ochtends, maar
hier in de Pyreneeën van Andorra
is het nog aardedonker. De
naaldbomen op de lagere hellingen
weerspiegelen het licht van de
volle maan. Tegen de tijd dat de
zon boven de toppen verschijnt, is de Land Rover
Defender al een aardig eind gevorderd op weg
naar ons basiskamp, zo'n 500 meter boven het
stadje Canillo.
Aan het stuur zit de Britse avonturier Phoebe
Smith die de Defender de berghellingen op
manoeuvreert, terwijl collega-ontdekkingsreiziger
Dwayne Fields naast haar voor dj speelt. "Beetje
muziek erbij kan geen kwaad!" zegt hij, terwijl hij
het volume aanzwengelt. Phoebe grinnikt en trapt
het gaspedaal verder in, terwijl ze hem vrolijk plaagt
met zijn muzieksmaak.
Het tweetal is naar dit Europese microstaatje
gekomen om te trainen voor hun belangrijkste
expeditie tot nu toe, een tocht van ruim 1.300
kilometer van Berkner Island in Antarctica naar de
Zuidpool, die voor november 2022 gepland staat.
Op het moment dat dit artikel wordt geschreven,
hebben ze net een tocht van 40 dagen achter de
rug van het noordelijkste puntje van Schotland
naar het uiterste zuiden van Engeland, en dat merk
je, want ze bruisen van energie en vliegen elkaar
voortdurend in de haren.
Ze ontmoetten elkaar in 2017 bij de uitreiking
van de Duke of Edinburgh Awards op Buckingham
Palace en ontdekten dat ze beiden ook minder
prettige ervaringen hadden in hun avontuurlijke
wereld, waaronder problemen op grond van
ras of gender. Samen bedachten ze de WeTwo

hij eigenlijk van het leven verwachtte en realiseerde
zich dat de jaren op Jamaica zijn dierbaarste
herinneringen vormden. In bomen klimmen, zijn
maaltje bij elkaar scharrelen en boven het vuur
roosteren - vrij in de wildernis.
Vanaf dat moment besloot Dwayne dat de natuur
een onmisbaar deel van zijn dagelijks leven zou
gaan uitmaken. Maar ook een persoonlijke tragedie
speelde een rol: "In 2007 werd een van mijn
vrienden vermoord. Ik wilde iets doen waardoor de
mensen om me heen meer gingen nadenken over
wat ze konden bereiken, als ze zich niet gevangen
lieten houden door hun postcode."
Als twintiger zamelde Dwayne ijverig geld
in om een reis naar het Noordpoolgebied te
financieren en de eerste zwarte Brit te worden die
de 650 km naar de magnetische Noordpool zou
lopen. Vandaag de dag is hij Fellow van de Royal
Geographic Society en is zijn lijst met prestaties
alleen maar gegroeid, van kajakken rondom
Jamaica tot een expeditie met stadskinderen naar
de top van de Ben Nevis.
Phoebe is reisverslaggever en was redacteur
van het tijdschrift Wanderlust. Nu schrijft ze voor
grote nationale kranten in het Verenigd Koninkrijk.
Ze zag zelden vrouwelijke rolmodellen in haar
avontuurlijke leven. Haar belangstelling werd
gewekt toen een vriend in Australië haar overhaalde
om in de outback te overnachten in een swagbag

(een veldbed waarop lokale veedrijvers sliepen).
"Ik was doodsbang," herinnert ze zich. "Ik wilde
nooit kamperen. Voordat ik in bed kroop, hadden
ze het over alle dingen waaraan je dood kon gaan,
en ik dacht 'Dit ga ik afschuwelijk vinden!'"
Natuurlijk was dat niet zo. En inmiddels is ze
de eerste die op allerlei extreme plekken op het
vasteland van Groot-Brittannië heeft geslapen,
de nacht heeft doorgebracht op de top van de
hoogste bergen in Wales, Engeland en Schotland,
en tien boeken heeft gepubliceerd, waaronder de
bestsellers Extreme Sleeps: Adventures of a Wild
Camper en Wilderness Weekends: Wild Adventures
in Britain’s Rugged Corners.
Het aantal vrouwen dat voor een avontuurlijke
carrière kiest, is sinds Phoebe's jeugd zeker
gestegen, maar de scheve verhouding tussen
mannen en vrouwen bestaat nog steeds.
Terwijl de Defender de scherpe
haarspeldbochten naar het basiskamp neemt,
leggen Dwayne en Phoebe hun belangrijkste
motivatie voor de Zuidpoolexpeditie uit: een
groep kansarme jongeren uit het Verenigd
Koninkrijk in 2021 meenemen op een
expeditieschip naar Antarctica.
"De jongeren die we willen bereiken, hebben
altijd te horen gekregen 'zet dat maar uit je hoofd',
of het is nooit in hen opgekomen om zoiets te
doen," vertelt Phoebe.
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Have an ice day
Een dik pak sneeuw
en bittere kou
houden avonturiers
niet tegen

Pioniers Avonturiers
Dwayne en Phoebe
beginnen hun tocht
naar de top van de
Casamanya

Boven de boomgrens
worden we begroet
door een
oogverblindende
deken van ongerepte
sneeuw

"We willen niet alleen dat ze Antarctica zien
en er verliefd op worden, maar ook dat ze de
problemen begrijpen die de planeet bedreigen
en carrièremogelijkheden zien die ze anders nooit
hadden overwogen. We maken ons echt zorgen
over klimaatverandering en we zijn allebei gek op
natuur en wilde dieren - het een kan niet zonder
het ander en Antarctica is zó belangrijk voor beide.
Met onze expeditie willen we hier aandacht voor
vragen. We willen iets doen wat geen enkele andere
expeditie doet - de goede zaak centraal stellen, niet
de roem."
De Defender biedt een ongekende luxe in
deze bergen. De scherpste haarspeldbochten
worden behendig genomen en de samengepakte
sneeuw vormt geen enkele bedreiging dankzij de
formidabele terreinprestaties. Je voelt je veilig en
volledig beschermd tegen de elementen, of dat
nu modder, diep water of ijs is. En dat vind je hier
allemaal volop.
Op het basiskamp aangekomen, glijdt de
Defender door een halve meter sneeuw naar
een parkeerplek in een doodstil bos, waar
overal bevroren dauwdruppels glinsteren.
Dwayne en Phoebe halen de plunjezakken uit
de ruime kofferbak van de auto. Rugzakken,
sneeuwschoenen, klimijzers voor grip op het ijs,
ijsbijlen, wandelstokken en sneeuwvangers worden
stuk voor stuk uitgepakt en gecontroleerd.
"Het is steenkoud in Antarctica, de gemiddelde
temperatuur is -15°C tot -20°C en het waait
constant. Daarbij lopen we 90 procent van de tijd
bergopwaarts," zegt Dwayne. "Ik heb volgens mij
wel een goed beeld van wat ons te wachten staat.
Voordat ik naar de Noordpool ging, heb ik contact
gehad met een sportpsycholoog die me een paar
technieken heeft geleerd om gefocust te blijven en
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tegelijkertijd mezelf af te leiden."
Phoebe voegt eraan toe: "We trekken alles wat
we nodig hebben mee op een slee, maar wat je
vaak hoort, is dat de verveling toeslaat. Tot nu toe
was de beste training die tocht van 40 dagen door
Groot-Brittannië. We konden het gemakkelijk aan,
zolang we onszelf niet te serieus namen en bleven
lachen. Het gaf ons zelfvertrouwen een flinke
oppepper. We beseften dat we er klaar voor waren
en de verrassingen van Antarctica de baas konden."
Het hooggebergte van Andorra vormt een prima
voorbereiding op de kampeertocht in Antarctica.
Dit kleine landje op de grens van Frankrijk en
Spanje staat bekend om zijn skiresorts en bestaat
grotendeels uit bossen en met sneeuw bedekte
toppen, zo ver het oog reikt. De Casamanya, de top
die het paar gaat beklimmen, wil je niet missen. De
berg scheidt de oostelijke en westelijke valleien van
Andorra en de top biedt een panoramisch uitzicht
op een sensationeel landschap. Een paar honderd
meter onder de top brengen Dwayne en Phoebe
de nacht door om te testen of ze bestand zijn
tegen de lage temperaturen en de hardvochtige
elementen van de Pyreneeën.
Het pad omhoog wordt omzoomd door donkere
muren van zwarte dennen. De gehavende stammen
verraden de aanwezigheid van spechten en hoog
boven de boomtoppen dartelen tjiftjaffen. De
sneeuw kraakt onder hun voeten terwijl het tweetal
stevig doorstapt, op hun hoede voor afgevallen
takken of rotsbrokken waarover ze kunnen
struikelen. Aan de rechterkant lonkt een diep ravijn.
De wandelstokken duiken met elke stap verder de
sneeuw in.
Boven de boomgrens wacht een
oogverblindende deken van ongerepte sneeuw. De
sneeuw ligt hier hoog en Dwayne, die voorop loopt,
worstelt zich erdoorheen en laat diepe, slordige

voetafdrukken achter op de smetteloze vlakte.
Even later komt de top in zicht en vlak daaronder
markeert een aantal rotsen de kleine vlakke plek
die volgens de twee de beste plaats is om hun tent
op te zetten. Opgepept door die aanblik, versnellen
ze hun pas en bereiken al gauw de col. Ze schudden
hun bepakking af en kijken om zich heen.
Kastanjekleurige bergen omlijnen de horizon en
een eenzaam vliegtuig trekt een wit spoor tegen
de kobaltblauwe hemel. Wolkenslierten zweven
rondom de lagere toppen in de verte en een vale
gier cirkelt boven de groene dalen. Het
is een adembenemende plek om de nacht door
te brengen.
Terwijl ze haar uitrusting uitpakt, legt Phoebe
uit waarom ze juist deze locatie hebben gekozen:
"Vlak terrein is het belangrijkste voor een
kampeerplek. We hebben een ondergrond nodig
waarin we onze haringen kunnen vastzetten, maar
waarop we ook redelijk comfortabel kunnen slapen
en waar we niet het risico lopen dat er iets boven op
ons valt." Aan lawinegevaar denken ze ook. Lawines
doen zich meestal voor op een hellingshoek van
35-40°, een lagere hoek dan waar ze kamperen.
Na een laatste tocht naar de top van de
Casamanya en een mok hete thee, maakt het
tweetal zich klaar voor de nacht en zet zich schrap
tegen de kou die intreedt zodra de zon achter de
horizon verdwijnt.
De volgende ochtend schijnt de zon volop als
Dwayne en Phoebe om 9 uur in het basiskamp
aankomen. Ze zijn stipt op tijd, opgewonden en
hongerig. "De temperatuur daalde gisteravond
tot -6°C en we hadden geluk dat de wind
uiteindelijk ging liggen," vertelt Dwayne. "Het was
een glasheldere nacht, koud, maar schitterend.

"Dit is een toevluchtsoord om
bij te komen van de dag, alsof

Waarschijnlijk vergelijkbaar met wat ons in
Antarctica te wachten staat. Daar is het natuurlijk
kouder, maar de temperatuur daalt er niet zo
plotseling als vannacht hier, want het is er zomer en
dus dag en nacht licht. Het is van cruciaal belang dat
we onder extreme omstandigheden trainen zoals
hier, want we kunnen dat in het Verenigd Koninkrijk
niet nabootsen.
"De andere uitdaging was om de omstandigheden
in de gaten te houden, rekening te houden met
de veranderingen in het terrein en efficiënt om
te gaan met onze bepakking," vervolgt Dwayne,
terwijl hij de achterdeur van de Defender opent,
waar alle bepakking weer moeiteloos in verdwijnt.
"In Antarctica moet je de uitrusting perfect op orde
hebben. We moeten spullen snel kunnen vinden en
gebruiken, dat kan het verschil betekenen tussen een
vinger die er wel of niet afvriest."
Ze hebben het nog steeds over het uitzicht
vanaf de berg gisteravond, voordat ze de tent in
doken. "Nu en dan hoorden we de nagalm van
gecontroleerde lawine-explosies in de verte," zegt
Phoebe. "Het klonk zo ongelofelijk hard, als een
geweerschot in de huiverende stilte."
Hoe voelt het om op de top van een berg te
bivakkeren, helemaal alleen? "Het voelt als de
veiligste plaats op aarde," zegt ze. "Je bent volledig
beschermd, beschut. Het geeft je de kans om in een
soort toevluchtsoord bij te komen van de dag, alsof
je plotseling frisse lucht inademt."
Terwijl ze hun uitrusting in de Defender laden,
strekt het landschap zich voor hen uit en strelen
zonnestralen de pastelkleurige lappendeken onder
een kristalheldere lucht. "Het is verbluffend mooi,"
zegt Dwayne, terwijl hij zijn messcherpe klimijzers
voorzichtig in de kofferbak legt. Het is iets om nooit
te vergeten.
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Een wijds uitzicht
Oefening baart
kunst voor de
expeditie naar
Antarctica

EXPEDITIEKLEDING AANGEBODEN DOOR ELLIS BRIGHAM (ELLIS-BRIGHAM.COM); TENT AANGEBODEN DOOR
TERRA NOVA (TERRA-NOVA.COM). ACCOMMODATIE AANGEBODEN DOOR HOTEL SKI PLAZA EN WELLNESS (EN.HOTELSKIPLAZAANDORRA.COM).
VOOR MEER INFORMATIE OVER ANDORRA: VISITANDORRA.COM

je plotseling frisse lucht inademt"

Kleurenspel
Vijftig jaar geleden werd de Range Rover in volle
glorie én met glorieuze kleuren aan de wereld
getoond. Veel kleuren die zo kenmerkend waren
voor de jaren 70, van Lincoln Green tot Masai
Red, staan in sterk contrast met de meer gedekte
kleuren waar tegenwoordig vaak voor gekozen
wordt. Land Rover markeert nu de 50e verjaardag
van het merk met de introductie van een speciale
jubileumeditie van de Range Rover in retrokleuren
(Tuscan Blue, Davos White en Bahama Gold). We
brengen drie klassieke modellen in eigenzinnige
tinten uit en eren ze naast het beste in moderne
Britse mode in bijpassende kleuren.

Fotografie James Day

RANGE ROVER 3.5L V8-BENZINEMOTOR, 1973 SUFFIX B
IN LINCOLN GREEN (KLEUR BESCHIKBAAR TUSSEN 1970-1982)

Vorige pagina: (blauw) Jack en jeans van Daniel w. Fletcher; Poloshirt van Lou Dalton; Booker loafers van Grenson;
(groen) Gewatteerde overjas van House of Holland; Nanette boots van House of Holland x Grenson; Gouden halsketting
met geluksbedeltje van Lucy Williams x Missoma; The Tale of Virgil halsketting van Alighieri; (rood) Overslagjurk van
Roland Mouret; Sandalen van House of Holland; Gold Ridge oorringen en ring van Lucy Williams x Missoma
Deze pagina: (groen) Jackie trenchcoat met technische ruit van Mulberry; Bowie ritsshirt van YMC;
Nanette boots van Grenson; The Onyx Nightfall oorbellen van Alighieri; (blauw) outfit zoals hierboven vermeld
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RANGE ROVER 3.5L V8-BENZINEMOTOR, 1970 SUFFIX A
EEN VAN DE ORIGINELE AUTO'S VAN DE PERSINTRODUCTIE,
IN MASAI RED (KLEUR BESCHIKBAAR TUSSEN 1970-1982)

Geweven wollen Felicity colbert en Ashley broek van Mulberry; Norina top van Roland Mouret;
Sandalen van House of Holland;The Frida oorbellen van Lunar; Il Leone-armband van Alighieri
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STILIST: OTTER HATCHETT; MAKE-UP EN HAAR: JOANNA BERNACKA;
MODELLEN: JAMEL GORDON-LYNCH (ELITE), RANA OLIVEIRA (WILD), ROBYN SCHRIKKER (NEVS)

(groen) Pak van House of Holland; The Edith No. 1 oorbellen van Lunar; (blauw) The Cromwell jas
en Judo broek van Oliver Spencer; Lineman shirt van E Tautz; Bennett schoenen van Grenson

RANGE ROVER 3.5L V8-BENZINEMOTOR, 1981
IN TUSCAN BLUE (KLEUR BESCHIKBAAR TUSSEN 1970-1982)
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We hebben allemaal cruciale momenten in ons leven:
een nieuwe baan, gezinsuitbreiding, of de behoefte aan
grotere financiële flexibiliteit. Het Land Rover-abonnement
van Pivotal biedt u de vrijheid om met onze nieuwste
modellen te rijden. Als uw prioriteiten veranderen, dan
kunt u het abonnement gewoon onderbreken.

Met zijn scherpe blik analyseert
Chris Haslam een paar innovators die
mede onze toekomst zullen bepalen

E
N

Ontvang om de zes maanden een geüpdatet voertuig en
schakel over op een Plug-in Hybrid als de tijd er rijp voor is.
Pivotal bedient momenteel alleen klanten in het
Verenigd Koninkrijk.
WWW.DRIVEPIVOTAL.COM

T

ABONNEMENT VAN LAND ROVER

M AT E R I A A LT E C H N O LO G I E

NICK & STEVE TIDBALL
OPRICHTERS, VOLLEBAK

T

erwijl andere bedrijven
kleding ontwerpen die
bestand is tegen de
extreme omstandigheden
op aarde, maakt de
Londense kledinginnovator
Vollebak kleren die
geschikt zijn voor de eerste missies naar Mars.
Vollebak is Vlaams voor ‘tot het uiterste’ en die
houding uit zich in elk aspect van de kleding van
het bedrijf.
In de vijf jaar na de oprichting heeft het bedrijf
als eerste ter wereld een jas gemaakt van het
supermateriaal grafeen (dat de Nobelprijs heeft
gewonnen); kleding gemaakt die een eeuw
meegaat; een T-shirt gemaakt met eucalyptus en
algen waar uiteindelijk niets anders van overblijft
dan wormenvoer; een Black Squid Jacket
gemaakt met dezelfde adaptieve camouflageeigenschappen als de inktvis; en een gewatteerd
jack met de sterkste vezel ooit. Elk kledingstuk is
radicaal qua constructie, waarbij de meest
geavanceerde materialen zijn gebruikt. De
oplage is beperkt en de prijzen zitten in het
premium segment.
Vollebak werd opgericht door de
tweelingbroers Nick en Steve Tidball. Het bedrijf
heeft een grote schare fans die onder de indruk
zijn van hun drang om futuristische materialen te
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“WE WILLEN DE KLEDING VAN DE
TOEKOMST MAKEN”

FOTOGRAFIE: BEN QUINTON

ontdekken en te ontwikkelen. “Om onze kleren
te maken, hebben we vaak volledig nieuwe
productiemethodes en materialen nodig,”
legt Steve uit.
De inspiratie voor Vollebak komt voort uit de
eigenschap van de broers om grenzen te willen
verleggen. “We zijn altijd al gek geweest op
extreme activiteiten,” zegt Steve. “Toen we dertig
werden, begonnen we met het lopen van
ultramarathons. Daardoor kwamen we op de
gekste plekken terecht en ontmoetten we enorm
avontuurlijke en vooruitstrevende mensen. Maar
we vonden allebei dat de kleding die ze droegen
niet aansloot bij hun behoeften.”
Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de
reclamewereld voor grote sport- en modemerken,
vonden Nick en Steve dat kledingbedrijven veel
radicaler zouden moeten zijn als het om de
toekomst ging. “We besloten zelf dat bedrijf
te worden,” zegt Steve. “De meeste merken
gebruiken een trend om bijpassende
kledingstukken te maken. Maar wij overtuigen
onszelf ervan dat er een versie van de toekomst
bestaat. En we vinden het onze plicht om die
versie van de toekomst uit te vinden.”
En hoe bedenken ze zoiets buitengewoons als een
jas die sterker wordt naarmate het kouder wordt?
“We zijn altijd op zoek naar interessante
ideeën, en die kunnen overal ter wereld vandaan
komen,” zegt Steve. In het Noordpoolgebied
wordt op olietankers en ijsbrekers een touw
gebruikt dat sterker wordt naarmate het kouder
wordt. Toen de broers daar hoogte van kregen,
gingen ze op zoek naar een leverancier die
hiervan een stoffen versie wilde maken.
“Wanneer je dat onderzoek combineert met
het feit dat beschadigde kleding in extreme
omstandigheden levensgevaarlijk kan zijn, heb
je de ingrediënten voor onze onverwoestbare
gewatteerde jas,” zegt Steve.
De kleren zijn al bijna uitverkocht voordat ze
verkrijgbaar zijn. Wat dat betreft heeft Vollebak
een benijdenswaardige positie. Maar hoe ziet
Steve de evolutie van kleding in de toekomst?
“In de afgelopen 50.000 jaar hebben kleren ons
warm, koel, droog en in leven gehouden, maar in
de komende decennia gaan ze zoveel meer doen.
Je sterker maken met behulp van exoskeletten
bijvoorbeeld, of je dokter zijn,” legt hij uit. “Je
lichaam geeft continu signalen af. De vraag is: als
je jas weet dat je een hartaanval gaat krijgen, wat
kan de jas dan met dat gegeven doen?”

A

FOTOGRAFIE: MATHEW SCOTT

ls je een ziekte wilt genezen,
moet je eerst een ziekte
begrijpen. Maar hoe doe je
dat, wanneer de informatie
verspreid is over duizenden
medische tijdschriften die in
de afgelopen vijftig jaar zijn
gepubliceerd? Dat is te veel voor een mens om te
kunnen verwerken. Kunstmatige intelligentie
biedt daar een oplossing voor.
Ondernemer in medisch onderzoek Katharina
Volz maakt een computersuperbrein dat
onderzoekers kan ondersteunen bij het
verwerken van de enorme hoeveelheid
onderzoeksdata over een ziekte. Het kan
verbanden en oplossingen voorstellen die
mensen zelf wellicht nooit hadden ontdekt.
Volz is CEO van het in San Francisco
gevestigde OccamzRazor. Dit bedrijf werd
opgericht om een geneesmiddel te vinden voor
de ziekte van Parkinson, een complexe
neurodegeneratieve ziekte waaraan meer dan
tien miljoen mensen over de hele wereld lijden.
Na haar afstuderen aan Harvard Medical
School en het halen van een PhD aan Stanford
was Volz helemaal klaar voor een academische
carrière. Totdat ze in 2016 een telefoontje kreeg
van een naaste die de diagnose Parkinson had
gekregen. “Ik was er kapot van,” zegt ze. “Ik nam
een besluit: ik ging een geneesmiddel vinden.”
Tachtig procent van alle informatie in de
biogeneeskunde staat in medische publicaties en
klinische documenten. Om te kunnen beginnen
met haar onderzoek moest Volz een nieuwe
technologie ontwikkelen die in staat was deze
wetenschappelijke publicaties te begrijpen, zodat
ze betere hypotheses kon formuleren.
“De ziekte van Parkinson is een slecht begrepen
ziekte,” legt ze uit. “Patiënten ontwikkelen
verschillende symptomen: trillingen, verlies van
reukvermogen, evenwichtsproblemen. We
moeten informatie van afzonderlijke gebieden,
zoals genomica, proteomica en metabolomica, bij
elkaar brengen.
Het is voor mensen te complex om alles bij
elkaar te krijgen wat ermee te maken heeft.” Volz
en haar kleine team van experts op het gebied

“IK NAM EEN BESLUIT: IK ZOU EEN
GENEESMIDDEL VINDEN VOOR DE
ZIEKTE VAN PARKINSON”
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M E D I S C H E K U N S T M AT I G E I N T E L L I G E N T I E

KAT H A R I N A VO L Z
CEO, OCCAMZRAZOR

van ‘machine learning’, biomedische
wetenschappers en computationeel biologen
begonnen met het identificeren van de
honderden sleutelbegrippen met betrekking tot
de ziekte. Daarna gingen ze samen met het
AI-lab aan de Stanford University aan de slag om
een machine learning-systeem te ontwikkelen
dat de publicaties kon 'begrijpen’.
“We ontwikkelden een algoritme voor het
verwerken van natuurlijke taal, dat verschillende
elementen én hun biologische relaties kon
identificeren,” legt Volz uit. Human Parkinsome,
zoals het systeem inmiddels heet, doet hetzelfde
werk tien keer sneller dan een mens, en net zo
nauwkeurig. “We hebben nu meer dan twintig
miljoen wetenschappelijke publicaties door het
systeem gehaald. En wanneer er een nieuwe
publicatie verschijnt, wordt deze meteen in het
systeem ingevoerd,” zegt Volz. Onderzoekers
kunnen de voorgestelde hypotheses controleren
en de resultaten weer in het systeem invoeren,
waardoor het systeem slimmer wordt.
Nu een AI-brein ontwikkeld is om de ziekte van
Parkinson te begrijpen, kan het team dezelfde
technologie ook op andere ziektes toepassen.
“Het platform is op zo'n manier opgezet dat we
ook data voor kanker, voor de ziekte van Alzheimer
en voor elke complexe biologische ziekte kunnen
invoeren,” zegt Volz. Hoewel alles nog in de
kinderschoenen staat, is ze
ambitieus als het gaat om het
veranderen van de manier waarop
we medisch onderzoek doen:
“Het is absurd dat e-mailsoftware
intelligenter is dan de software die
we gebruiken om geneesmiddelen
voor ziektes te vinden. Maar ik ben
enorm optimistisch. Mijn motto is:
‘Alles is mogelijk’.”

BIOCHIPS IN MENSEN

JOWAN ÖSTERLUND
OPRICHTER EN CEO, BIOHAX

identificatie van huisdieren. Wat wel nieuw is, is dat
mensen zelf graag technologie in hun lichaam
willen laten inbrengen – biohacking – wanneer dat
niet noodzakelijk is. Het is een nieuwe kijk op de
onschendbaarheid van de menselijke vorm;
mensen worden enthousiast over de mogelijkheid
om meer dan alleen menselijk te zijn.
“We proberen altijd om alles buiten onszelf zo
optimaal mogelijk te maken, waarvoor veel
hulpbronnen nodig zijn en wat stress creëert,” zegt
Österlund. “Met biohacking word je zelf onderdeel
van dat ecosysteem van dingen. Jij bent de sleutel en
je hebt er op elke mogelijke manier controle over.”
Het is de belofte van snelheid en gemak die veel
mensen aantrekkelijk in de oren klinkt. Biohax
geniet een ongeëvenaard succes en acceptatie in
thuisland Zweden, waar het nationale spoornet al
geschikt is voor biochips. En bij sportschoolketen
Nordic Wellness kunnen leden poortjes en kluisjes
met hun handen openen. Er zijn nu zo'n zesduizend
mensen ter wereld die een Biohax-chip hebben.
De veranderingen kunnen revolutionair zijn. “Het
succes [van biohacking] begint met mensen uit te
leggen hoe ze in de echte wereld ervan kunnen
profiteren,” zegt Österlund. “Denk je eens in dat je
je nooit meer druk hoeft te maken over
kwijtgeraakte sleutels of bankpasjes!”
De technologie blijft controversieel. Veel mensen
hebben privacy- of zelfs religieuze bezwaren. Maar
de argumenten vóór biochippen worden steeds
sterker. “In de nabije toekomst betekent gechipt
zijn dat hulpdiensten en ziekenhuizen je kunnen
identificeren en informatie over medische
aandoeningen kunnen verkrijgen, ook als je
buiten bewustzijn bent,” zegt Österlund. “Dit gaat
ongetwijfeld levens redden.”
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“DE EERSTE KEER DAT IK MEZELF PROGRAMMEERDE MET
GEÏMPLANTEERDE TECHNOLOGIE MAAKTE IK DE DROMEN
WAAR VAN TOEN IK 13 WAS”

FOTOGRAFIE: JANNICK BOERLUM

A

ls kind was Jowan Österlund
gek op cyborgs. De
combinatie van menselijke
biologie en technologie
fascineerde hem. Toen hij
ouder werd, wilde hij carrière
maken in lichaamsverrijking
door piercings en andere
lichamelijke aanpassingen. Maar door zijn
oprichting van het biochipbedrijf Biohax
International werd Österlund het gezicht van een
sector die zowel controversieel als big business
is. Maakt hij het voor ons allemaal mogelijk om
cyborgs te worden?
Biochippen is een proces waarbij een
microchip in een heel klein buisje van glas of
hars permanent onder de huid wordt
aangebracht, meestal onder de huid tussen
vinger en duim. De unieke identificatie in de chip
kan worden geprogrammeerd om verschillende
functies te vervullen: persoonlijke medische
gegevens vrijgeven, beveiligde deuren openen
of zelfs ergens voor betalen. Österlund stelt dat
deze technologie een toekomst van betere
persoonlijke beveiliging en ongeëvenaard
gemak biedt.
“De eerste keer dat ik mezelf programmeerde
met een geïmplanteerd stukje technologie maakte
ik de dromen waar van toen ik 13 was,” zegt hij. “Het
eerste wat ik deed was mijn chip programmeren
met een ‘beltrigger'. Als ik mijn telefoon tegen mijn
arm hield, belde deze mijn vrouw.”
Het integreren van technologie in lichamen is
niets nieuws. Elektronische pacemakers voor het
reguleren van het hart worden al sinds de jaren
zestig van de vorige eeuw in mensen geplaatst.
We gebruiken biochips ook al jaren voor de

DE KRACHT VAN

falen
De podcast How To Fail van Elizabeth Day heeft al vijf miljoen luisteraars.
Waarom is de serie zo’n succes? En wat kunnen wij ervan leren?

F

alen is niet meer wat het was.
Wat ooit een verschrikkelijke
vloek was, staat de laatste jaren
in een gunstiger daglicht, nu
we allemaal worden
aangemoedigd om snel of
‘transformatief’ te falen.
Van kleine, persoonlijke
tegenslagen die zonder enige
schaamte op social media
worden gepost tot zakelijke
fiasco’s van start-ups in Silicon
Valley, de zeitgeist is nog nooit
zo rijp geweest voor falen. En
Elizabeth Day voert over dit
onderwerp het hoogste woord.
“Ik zie de ironie er wel van
in: mijn werk over mislukking is het meest succesvolle dat
ik ooit heb gemaakt,” zo vertelt Day, met wie ik al lang
bevriend ben. “Maar ik ervaar het als een geschenk dat
mensen zo positief reageren wanneer ik eerlijk ben over
mijn zwakke kanten en fouten, en ik anderen stimuleer om
dat ook te doen.”
Ik heb Day altijd beschouwd als een van de succesvolste
mensen die ik ken. Op haar naam staan drie romans en
interviews met internationale beroemdheden, van de
voormalige SAS-militair en novelist Andy McNab tot de
vernieuwende acteur-scenarioschrijver Phoebe WallerBridge, voor haar podcast How To Fail. Ze voelt haarfijn aan
met welke vragen ze haar gasten emoties en levenslessen
kan ontlokken.
Maar achter dit uiterlijke succes gingen persoonlijke

worstelingen schuil. “Vooral van vrouwen wordt vaak
verwacht dat ze de schone schijn ophouden,” zegt ze.
“We leven in een wereld van zorgvuldig gearrangeerde
perfectie, waarin we hooguit zo goed zijn als onze laatste
Instagram-post. Natuurlijk weten we dat dit niet de hele
waarheid is, maar het leven is erg zwaar als de lat zo hoog ligt.”
Juist doordat Day als Oxford-alumnus gewend was aan
succes, leidde haar worsteling met falen ertoe dat ze in
2018 een podcast begon. “Toen ik na mijn dertigste
zwanger probeerde te worden en ik na twee mislukte
ivf-behandelingen en een vroege miskraam constateerde
dat ik had gefaald, was dat de eerste keer dat ik niet voor
elkaar kreeg wat ik me had voorgenomen,” vertelt ze. Kort
daarna gingen zij en haar man uit elkaar. Ze werd verliefd
op een andere man, die haar totaal onverwacht liet vallen.
“Dat was drie weken voordat ik 39 werd,” herinnert ze
zich. “Het kwam als een donderslag bij heldere hemel.”
Door die ervaring belandde ze in een sombere fase, waarin
ze nadacht over haar leven. Ze beseft maar al te goed dat
haar verhaal misschien in het niet valt bij de tragedies van
anderen, maar zegt: “Falen is iets heel persoonlijks. We
hebben allemaal unieke verwachtingen van onszelf en het
leven dat we zouden moeten leiden.”
De visie van Day draait om het inzicht dat we van falen
veel meer over onszelf leren dan van succes. “Ik zeg niet: je
moet zus of zo falen of je moet verstandig falen,” verklaart
ze. “Als je een moeilijke tijd doormaakt, is het volledig op
zijn plaats dat je de tijd neemt om erover te rouwen en
gebeurtenissen te verwerken. Maar falen moet beslist geen
doel op zich worden. Ik bedoel dat we allemaal wel eens
falen. Ik persoonlijk beschouw mislukkingen dan ook liever
als een duwtje van het universum in een nieuwe richting
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of een levensles. Het inzicht dat ik door te falen geen
mislukkeling word, heeft me in het leven enorm geholpen.”
Uit het trauma van haar stukgelopen relaties putte ze
inspiratie voor How To Fail. “Ik luisterde niet naar liedjes,
omdat ik daar met mijn gebroken hart zo depressief van
werd,” vertelt Day. “Daarom volgde ik vaak inspirerende
podcasts.” Day woonde toen in LA en ik zat vaak bij haar.
Overdag hadden we onze bezigheden en ’s avonds gingen
we naar de Hollywood Hills. We praatten de hele dag en
probeerden het leven te verklaren. “Het universum is een
chaos, en dat is beangstigend,” zegt ze. “Daarom zijn we zo
bang om te falen. Het slaat een bres in onze illusie dat we
vat op bepaalde dingen hebben.”
Day vertelt geanimeerd over een realistische
levenshouding, waarin we geen verantwoordelijkheid
nemen voor dingen waarop we vaak geen vat hebben, zoals
relaties. We maken allemaal wel eens mee dat iets min of
meer misloopt, maar als we de verwachtingen loslaten die
wij of anderen van ons hebben, kan dat bevrijdend werken.
“Toen ik in LA woonde, heb ik
veel gepraat met vrouwen die een
heel ander soort leven leidden,”
vertelt Day. “Je hebt daar massa’s
vrouwen van mijn leeftijd die voor
een leven zonder kinderen kiezen.
Dat werkt bevrijdend omdat er veel
minder over je wordt geoordeeld.”
Nadat Day haar verwachtingen
over zichzelf had bijgesteld, begon
ze te werken aan een filosofie van
het falen als transformatieve kracht.
“Falen betekent voor mij dat iets niet gaat zoals gepland.
Maar dat veronderstelt een plan waarop je vat hebt, dat uit
jezelf voortkomt. Als je beter kijkt, zul je zien dat zo’n plan
vaak wordt bepaald door sociale conditionering. Mijn plan
was trouwen en kinderen krijgen volgens het patroon van
talloze romantische komedies uit de jaren ’80. Toen mijn
verwachtingen niet uitkwamen, was mijn hele toekomstbeeld
weg. Dat was beangstigend, maar ook bevrijdend.”
Door open over haar ervaringen te praten, ontwikkelde
ze een nieuwe visie en de wens om anderen te helpen. “Stel
dat ik in een podcast kan vertellen wat ik geleerd heb van
mislukkingen en dat ik dat kan delen met een breder
publiek?” dacht ze. Ik was meteen enthousiast over haar
idee van een podcast, maar had volkomen onderschat
hoeveel mensen dat nog meer zouden zijn. “Eerlijk gezegd
had ik het niet erg gevonden als er maar één luisteraar was
geweest,” zegt Day. “Maar ik vond het geweldig dat de
podcast binnen een dag al duizenden keren was gedownload.
Aan het einde van het seizoen waren er tienduizenden
luisteraars. Nu zijn het er meer dan vijf miljoen.”

Ik vraag haar of mannelijke en vrouwelijke gasten
verschillend tegen falen aankijken. Day: “Alle mannen
die ik voor het eerste seizoen benaderde, zeiden op één na:
‘Ik ben misschien niet zo geschikt voor deze podcast, want
volgens mij faal ik eigenlijk nooit.’ Alle vrouwen zeiden:
‘Ik heb zo vaak gefaald dat ik er onmogelijk drie kan
uitkiezen.’ De mannen waren niet arrogant. Ze waren heel
open in de gesprekken, maar beschouwden hun ervaringen
niet als falen. Ze keken optimistischer tegen het leven aan.”
Inmiddels loopt het zevende seizoen van de podcast en
komen er mensen die bereid zijn om zich kwetsbaarder
op te stellen.
Een levensveranderende ervaring was voor Day de
deelname van Mo Gawdat, de voormalige Chief Business
Officer van Google X, die een algoritme voor geluk heeft
ontwikkeld. Day vertelt: “Hij zei: ‘Je bestaat los van je
rusteloze brein. Je brein is organische materie die
gedachten voortbrengt zoals je hart bloed rondpompt door
je lichaam. Je denkt niet dat je bloed bepaalt wie je bent,
dus waarom zou je dat wel denken
als het om je gedachten gaat?
Je kunt zelf uitmaken hoe je
dingen ziet.’”
Tragisch genoeg overleed
Gawdats zoon Ali op zijn 21e aan
een alledaagse operatie. Na dat
onvoorstelbare trauma dacht Mo
elke dag zodra hij wakker werd:
‘Ali is dood’. Day vervolgt: “Na een
tijdje besloot hij te denken: ‘Hij is
dood, maar hij heeft ook geleefd’.
Dezelfde gedachte, maar dan omgekeerd.”
De podcasts zijn voor Day de aanzet geweest tot live
shows en het boek How To Fail, dat inmiddels een bestseller
is. Verder werkt Day aan een nieuwe roman en een tweede
boek over falen, Failosophy. “Het is een handleiding over
omgaan met falen volgens mijn faalprincipes,” zo verklaart
ze. “Een combinatie van inspirerende citaten en praktisch
advies.”
De live shows behoren tot de hoogtepunten in haar
carrière. Ze begon elke show met 20 minuten monoloog
zonder aantekeningen: “Dat was echt heel eng, maar ik
wilde puur en direct uit het hart spreken.”
Die authenticiteit en onverschrokken kwetsbaarheid
werken ontwapenend. Ze geeft zich bloot en erkent dat
ze wel eens struikelt, een verfrissende houding in een tijd
waarin we te vaak in de val lopen dat we de wereld een
glanzend, perfect leven voorspiegelen. Imperfectie hoort
nou eenmaal bij het leven.

“Falen slaat een bres

in onze illusie dat we
vat op bepaalde

dingen hebben”
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Zand en visie

In net iets meer dan vijftig jaar is Dubai uitgegroeid van een woestijnstadje tot een ware droomfabriek.
We vieren de 50e verjaardag van de Range Rover met een luxueuze reis door de tijd

Verhaal Arsalan Mohammad Fotografie John Wycherley

H

et is niet altijd zo vredig geweest in
deze contreien. Terwijl we over de
spiegelgladde strook asfalt zoeven
die de woestijn in tweeën splijt, heerst
een rustgevende kalmte in onze
Range Rover. De wind blaast het zand over de weg
in een poging nieuwe zandduinen op te werpen voor
onze wielen. Eenzame verkeersborden steken er met
moeite bovenuit.
In dit gebied werden eeuwenlang
stammenoorlogen uitgevochten. Maar iets minder dan
50 jaar geleden namen de van oudsher rivaliserende
koninkrijken een gewichtige beslissing. In het
woestijnpaleis van Samih ontmoette de leider van Abu
Dhabi, sjeik Zayed, de heerser van het rivaliserende
Dubai, sjeik Rashid bin Saeed Al Maktoum, en stelde
voor een eind te maken aan de conflicten door de
naties te verenigen. Acht dagen later ondertekenden
de leiders het akkoord dat leidde tot de oprichting van
de Verenigde Arabische Emiraten in 1971. Sindsdien
heerst er vrede en voltrekken de ontwikkelingen zich
in een razend tempo.

ontwikkeling van de stad te traceren, rijden we
langs de glinsterende wolkenkrabbers van Dubaicentrum die de visie van het emiraat op vooruitgang
weerspiegelen. Onze Range Rover heeft de
afgelopen 50 jaar een vergelijkbare innovatieve weg
afgelegd. Want op het moment dat het moderne
Dubai tot stand kwam, werd de Range Rover de
definitie van een luxe SUV. Inmiddels staan beide
synoniem voor de ultieme luxe.
Om de sfeer van het Dubai van de jaren 1970 op
te snuiven, het jaar waarin de eerste Range Rover
werd uitgebracht, rijden we naar de haven. Het
oude Dubai keek uit op zee, met zijn rug naar de
ongenadige woestijn gekeerd. Het gebied stond
bekend om zijn piraterij en parels en vertrouwde voor
zijn voedselvoorziening op de Perzische Golf. De
lage vissershuizen van het oude Dubai waren zelfs
gebouwd van blokken koraal uit de zee. Dit soort
huizen is al lang verdwenen, maar de 'dhows', de
grote vrachtzeilschepen uit de vorige twee eeuwen,
zijn bewaard gebleven, al varen ze nu de Dubai Creek
op en af met vrachtjes toeristen. De havenarbeiders
hebben de schaduw opgezocht en de haven ligt er

Zelfs de meest visionaire denkers hadden op
dat moment niet kunnen vermoeden dat Dubai,
het kleine broertje in de federatie door zijn kleinere
oliereserves, zo'n baanbrekende evolutie zou
doormaken. Een aantal voorbeelden: het emiraat
omarmt blockchaintechnologieën, gebruikt bij
voorkeur duurzame constructiematerialen, heeft een
minister van Geluk benoemd, legt 's werelds eerste
hyperloopnetwerk aan en bouwt 3D-geprinte
wolkenkrabbers. Maar dat niet alleen, het emiraat kan
ook bogen op duizenden vierkante kilometers aan
extreem chique winkels, hotels en kantoren. Vijftig
jaar geleden telde Dubai ongeveer 65.000 inwoners.
Tegenwoordig zijn het er bijna meer dan drie miljoen,
waarvan 85% expats die de Dubai Dream najagen.
Dubai markeert zijn toetreding tot 's werelds
megasteden met de organisatie van de
Wereldtentoonstelling. Dit evenement vindt om
de zoveel jaar plaats op verschillende locaties op
de wereld en heeft als doel de wereldhandel te
bevorderen, technologische ontwikkelingen te
presenteren en cultuur te delen. Dubai organiseert
de allereerste Wereldtentoonstelling die in deze
regio wordt gehouden voor miljoenen bezoekers
uit heel de wereld.
Terwijl we beginnen aan onze tocht om de snelle
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slaperig bij in de felle middagzon. Het organisch
gekromde hout van de boten contrasteert met het
strakke staal en glas van de moderne stad.
Als je vanuit de juiste hoek over de haven heen
naar de mix van laagbouw en prachtige houten boten
kijkt, dan krijg je een idee hoe het oude Dubai eruit
moet hebben gezien voordat de wolkenkrabbers als
paddenstoelen uit het woestijnzand schoten. De zon
is meedogenloos, dus we zijn blij dat we het koele
interieur van de Range Rover mogen opzoeken voor
onze verdere reis.
"Als ik helemaal opnieuw zou mogen beginnen,
dan zou ik dat in Dubai doen," mijmert ondernemer
Ryan Gazder boven zijn ijsthee terwijl de boten
langsdobberen. Hij is geboren in Muscat in het
aangrenzende Oman, en is de verpersoonlijking
van het moderne Dubai. Gazder kwam in 2003 in
de stad aan met niets anders dan een rugzak en 100
Britse pond aan contanten. Nu woont hij in de Burj
Khalifa en is de oprichter van een cateringbedrijf met
projecten in 45 landen.
"Ik heb gezien hoe de stad de afgelopen twintig
jaar is getransformeerd," glimlacht hij. "Ik ben in 105

DROOMBOOT
De modernistische
lijnen van de Range
Rover worden omlijst
door de rondingen
van een dhow

Offroad-opnames gemaakt op afgesloten terrein met alle vergunningen

landen geweest en kan met zekerheid stellen dat er
nergens anders op de wereld een stad is die in zo'n
snel tempo innoveert en evolueert."
Vanaf de rivier rijden we de stad weer uit, langs de
legendarische klokkentoren die ooit eenzaam over
de nieuwe wegen in de woestijn waakte, een symbool
van Dubai's belofte in de jaren 1960. Inmiddels wordt
de toren allang omringd door gebouwen en is als
symbool van vooruitgang voorbijgestreefd. We laten
hem achter ons en rijden de duinen in voor onze
yoga-afspraak. Of beter gezegd, onze afspraak met
een yogagebouw.
De gloednieuwe Al Kuthban Yoga Hall is een
voorbeeld van de nieuwe toekomst die de stadstaat
voor ogen heeft. Het gebouw bevindt zich op
slechts 48 kilometer van de opulente weelde van
het centrum, maar het is alsof we op een andere
planeet zijn beland. De Yoga Hall, een hartvormig
gebouw, ligt verscholen in het Al Marmoom Desert
Conservation Reserve. Van bovenaf bekeken is het
net alsof er een zandkleurige vlinder is neergestreken
tussen de duinen. Het centrum maakt deel uit van
het Al Marmoom Initiative dat de heerser van Dubai,
sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, in 2018
heeft gelanceerd. Dit initiatief is op zijn beurt weer
onderdeel van een project om de inheemse wilde
dieren van Dubai te beschermen en de stad te

verbinden met de natuur.
Het gebouw zelf is schitterend en verfijnd, met
organisch gevormde openingen in de overkapping
waar het licht speels doorheen valt. Binnen is het
sereen en stil. Je voelt meteen dat dit de perfecte
plek is voor wat rekoefeningen en meditatie.
Na dit rustgevende intermezzo zoeken we het
contrast op en ontmoeten coureur en duin-dragracer
extraordinaire Ghaith Al Falasi. Deze opgewekte
jonge man in een hagelwitte kandora beziet de
manische evolutie van zijn stad, net als veel van zijn
generatiegenoten, met een soort energiek optimisme.
Ghaith doet al 20 jaar mee aan drag- en
circuitraces, maar is onder zijn duizenden Instagramvolgers het meest bekend door de dramatische
filmpjes van zijn woestijnritten, waarbij hij met
hoge snelheid duinen op en af scheurt. Het zijn
duizelingwekkende demonstraties van controle en
elegantie. Als je de naam 'Land Rover' laat vallen,
begint hij te stralen. "Toen ik jong was, had mijn vader
twee Land Rovers," vertelt hij. "Weet je, een Range
Rover is altijd al de meest comfortabele auto geweest
voor woestijnritten..."
We besluiten zijn bewering op de proef te stellen
en zoeken de eindeloze duinen op. Half rijdend,
half vliegend bedwingt onze Range Rover Vogue,
uitgerust met een SVO Design Pack, de zanderige

WOESTIJNROOS
(links) Yoga Hall is
een adembenemend
samenspel van
ambitie en omgeving
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"Je krijgt het gevoel dat het
onmogelijke waar wordt"

POWER TOWER
Dubai's glinsterende
skyline verrees in
slechts tientallen
jaren uit het
woestijnzand

toppen. De slippende wielen laten het zand in grote
bogen opstuiven. Het is een spectaculaire ervaring
en de auto lijkt te genieten van deze kans om te laten
zien wat hij in huis heeft. Terwijl de zon ondergaat,
nestelen we ons in de comfortabele stoelen van de
Range Rover voor onze rit terug naar de stad.
De volgende dag verkennen we het moderne Dubai.
We bewonderen de grootsheid van het hoogste gebouw
van de wereld, de Burj Khalifa in Downtown Dubai, en
toeren door het Design District, waar de snelgroeiende
designcommunity van Dubai is neergestreken. Hier
worden de rotondes en kleine parken opgeluisterd door
vrolijke beeldhouwwerken. Het zijn de paradepaardjes
van het internationale design in de stad.
Deze keuze is onderdeel van een trend. Dubai, dat
tot nog toe bekend stond om zijn opvallende rijkdom
en ongebreidelde consumptiedrang, probeert een
nieuw imago te creëren. Het heeft een kans ontwaart

62

Showtime
Wat is de overeenkomst tussen
de televisie en de Eiffeltoren? Ze
maakten beide hun debuut op een
Wereldtentoonstelling, net als vele
andere beroemde ontwerpen in de
150 jaar sinds dit evenement voor
het eerst plaatsvond in Londen.
In 2021 is het de beurt aan Dubai
om dit vierjaarlijkse evenement te
organiseren, het eerste ooit in het
Midden-Oosten, Afrika en ZuidAzië. De Dubai Expo met als thema
'Connecting Minds, Creating the
Future' loopt van oktober 2021 tot
maart 2022 en zal naar verwachting
25 miljoen bezoekers trekken voor
de enorme keur aan activiteiten,
tentoonstellingen en evenementen
die de kracht, eenheid en solidariteit
van de mensheid vieren. Na jaren
van voorbereiding zijn de avantgardistische ontwerpen zoals op
de afbeelding hieronder klaar voor
het publiek. Niet voor niets wordt
dit spectaculaire (en met 7 miljard
Britse pond ook spectaculair dure)
evenement aangekondigd als
'de grootste show op aarde'.
Ga naar expo2020dubai.com
voor meer informatie

om op een meer discrete, ethisch verantwoorde
manier om te gaan met luxe. Zo kiezen de architecten
en binnenhuisarchitecten in de regio steeds vaker
voor gerecycleerde materialen voor hun ontwerpen.
Ook de steun voor de kunstensector versterkt
dit nieuwe imago. De stad heeft een bruisende
verzameling kunstgalerieën en tentoonstellingsruimten
ontwikkeld op Alserkal Avenue. Hier wordt kunst uit
heel het Midden-Oosten verkocht en een jaarlijkse
kunstbeurs georganiseerd. De nadruk ligt niet langer
op de stranden, de wolkenkrabbers en de winkelcentra,
maar op iets wat minder belastend is voor de planeet.
Voor ons ligt inmiddels de Dubai Frame, een
adembenemende nieuwe trekpleister in de stad
op een afstandje van de wolkenkrabbers van het
stadscentrum. Dit 150 m hoge gebouw bestaat uit
twee torens met een uitkijkplatform ertussen en
is volledig bedekt met de gouden cirkels die het

symbool zijn van de Dubai Expo 2020. Het bouwwerk
bevindt zich op de scheidslijn tussen het oude en het
nieuwe Dubai. Als je de ene kant opkijkt, omlijst de
Dubai Frame de oudere stadsdelen. Kijk je de andere
kant op, dan zie je de wolkenkrabbers van Dubai naar
de zon reiken. Op deze manier is de Dubai Frame een
soort toegangspoort, een tijdmachine die het verleden
en de toekomst van de stad met elkaar verbindt.
Neem de lift naar de top voor een uitzicht dat bijna
niet te bevatten is. Van hieruit bekeken is Dubai
magistraler dan ooit, een stad van de toekomst die
als in een film op magische wijze naar het heden is
getransporteerd. De glazen puien die messcherp
uit het zand verrijzen, geven je het gevoel dat dit een
plek is waar van alles kan gebeuren. Hier wordt het
onmogelijke waar en begint men alweer te dromen
van nieuwe mogelijkheden.
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Rode mieren in een 'amber' met gember en honing bij Alchemist

Insecten eten was nog nooit

duikt in de opkomende
culinaire kunst van
gastronomische entomofagie

I

ALLEEN

KREKELS
Guacamole met vergulde sprinkhaan bij Ella Canta
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FOTO (ALCHEMIST): SØREN GAMMELMARK

MAAR

n 2017 kampte het Londense
restaurant Native met een
ernstig mierenprobleem.
Dit had, voor alle duidelijkheid,
niets te maken met een plaag
waar de ongediertebestrijding
aan te pas moest komen. Nee,
het probleem was dat alle
andere gerechten op de menukaart van het
innovatieve, jonge restaurant - van ragù van
wilde eend tot kebab van houtduif - werden
overtroefd door één schotel: petits fours van
moerasspireafudge, gegarneerd met bosmieren.
"Foto's [van het gerecht] stonden overal op
Instagram, dus we kregen mensen binnen die
aan een tafel voor twee één fudge
bestelden," grinnikt Imogen Davis, die samen
met chef-kok Ivan Tisdall-Downes restaurant
Native opzette. "Ik keek naar deze gasten,
die kraanwater dronken en op een stoel
klommen om foto's te maken en ik dacht bij
mezelf: 'Jullie bezetten twee van mijn twintig
stoelen, jongens'."
Dit bewijst in het klein de ontembare
opkomst van insecten in de gastronomie.
Ooit dacht je bij het eten van insecten aan
rupsen die door slecht gewassen sla kropen
of aan het griezelige prijskaartje dat hing aan
een reality show in de ruige natuur. Nu staan
insecten op de kaart van de meest
geavanceerde en gevierde restaurants van
de planeet.
Neem de tartaar van gegrilde avocado,
gegarneerd met nootachtige parels van
mierenlarven in het toonaangevende
Quintoni in Mexico-Stad; lamshersenen
versierd met eetbare bloemen, mieren met
citrussmaak en geroosterde meelwormen in
het fantastische Alchemist in Kopenhagen, of
de langzaam in soja en rijstwijn gegaarde

babyhorzels in Yanagiya, het bergrestaurant
in Japan dat een bedevaart waard is.
Plotseling krioelen baanbrekende menu's
van zorgvuldig bereide ongewervelde
diertjes. Pleitbezorger Alex Atala van het
sterrenrestaurant D.O.M. in São Paulo vraagt
zich af waarom mensen die honing eten 'poep van een bij' - deze extra stap niet
kunnen nemen. Voeg daarbij de door Silicon
Valley gesteunde beweging om entomofagie
(de officiële naam voor het eten van insecten)
te promoten als een essentieel alternatief
voor de intensieve, milieubelastende
vleesproductie, en de trend lijkt een perfecte
culinaire storm. Wordt deze eeuwenoude
kruipende delicatesse een vast onderdeel
van het moderne culinaire leven? Waar komt
die hype vandaan? En wat voegt een
knapperige voelhoorn of een straal
insectenslijm toe aan een gerecht, behalve
een soort gevoelsmatige schok die het goed
doet op sociale media?
Dessert met mieren, chocolade en paddenstoelen bij Native

NIET

zo smaakvol. Jimi Famurewa

Lamshersenen met meelwormen bij Alchemist

terechtkwam in Ella Canta van de Mexicaanse
chef-kok Martha Ortiz in de Londense wijk
Mayfair, en staarde naar een kom guacamole
met twee krokante, vergulde sprinkhanen.
"Het idee was dat het op een Mexicaans
sieraad moest lijken," legt Ortiz uit, terwijl
ze me aanspoort om te proeven. "Natuurlijk
wekt het nieuwsgierigheid op. Maar toen ik
klein was, kwamen er vaak insecten op tafel,
net zo gewoon als zout en peper. En soms
maken gasten ruzie over wie de sprinkhaan
mag hebben."
Ik pak een van de broze karkasjes op, dip
het in de avocado en neem een hap. Ik ruik
een prettige geur van gerookte muskus en
proef een spoor van varkensspek. Het is
duidelijk waarom gefrituurde sprinkhanen en
krekels de weg vrij maken voor ontluikende
fijnproevers van insecten.
Betekent dit alles - met steun van de
kop-tot-staart beweging en de onversaagde
invloed van beroemde alleseters als Anthony
Bourdain - dat de eters in het westen minder
kieskeurig worden? Tisdall-Downes is daar
nog niet zo zeker van. "Ik heb dingen gegeten
als meelwormen en zelfs voor mij voelt dat
gek aan," zegt hij. Opvallend is dat de meeste
startups in de snel groeiende sector van

Rode biet en krekels bij Dier Makr

Mijn ontdekkingstocht begint bij Native,
waar Davis en Tisdall-Downes een royaal
gevulde kom mieren aanbieden en me
uitnodigen om de sprong te wagen. "We
kregen ze toegestuurd van onze leverancier
en ik wist niet wat me overkwam," vertelt
Davis. "Het lijkt op een hapje van een
citroensorbet. Het mierenzuur, hun
verdedigingsmechanisme, geeft het deze
natuurlijke pit." Een mier eten is een aangename
explosie van scherpe citrus die ongekend is voor
zo'n klein diertje. Het werkt als een goocheltruc
en is nog verbluffender in combinatie met de
romige zoetheid van de paddenstoelencrème,
besprenkeld met mieren die je zou kunnen
aanzien voor zwarte komijnzaadjes.
Davis en Tisdall-Downes – die enthousiaste
waardering kregen van culinaire sterren als
Nigella Lawson – erkennen dat het
verrassingselement de aantrekkingskracht
van bosmieren in hun desserts vergroot. Maar
net als met de gepekelde slakken waarmee
ze hun steak tartare meer volume gaven en
het eekhoornvlees dat ze verwerkten in een
lasagne, blijft de drijvende kracht een
pragmatische wens om met lokale ingrediënten
te werken en minder afval te produceren.
"De mieren hebben van nature het zuurtje
dat we met Britse producten moeilijk krijgen,"
zegt Tisdall-Downes. "En vergeleken met een
geïmporteerde citroen is hun ecologische
voetafdruk minimaal. Het gaat erom dat we
meer gefourageerde en wilde ingrediënten in

onze provisiekast willen, niet om een gimmick."
Ook voor Mana, met chef-kok Simon Martin
die na twee jaar training bij Noma de eerste
Michelin-ster naar Manchester bracht met
een dessert van dennenappel en bosmier,
vormen insecten een poging om de westerse
eetcultuur opnieuw te verbinden met
fragmenten uit een ver verleden - ingrediënten
die naast chique menu-items als zeewier,
duindoorn en bijenwas een plaats vinden.
Dit motief geldt ook deels voor Dier Makr
in Hobart, Tasmanië, een internationaal
vermaard restaurant waar inheemse tradities
als larven eten worden gecombineerd met de
insteek van de New Nordic keuken, in
gerechten als kruidige krekelpasta,
geserveerd met wortel en alliumpuree.
Maar in veel landen is entomofagie geen
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gewaagd nieuwigheidje dat in een
geschiedenisboek is gevonden. Naar
schatting eten twee miljard mensen
wereldwijd regelmatig insecten, of het nu
gebakken snuitkevers zijn aan een kraampje
op een Thaise markt of geroosterde
termieten in Kenia.
Mexico is in dit opzicht een voorbeeld;
in dit land worden naar verluidt meer dan
500 soorten insecten gegeten. Door de
aanhoudende populariteit van de
Mexicaanse keuken zijn verschillende
insecten het menu binnendrongen in het verre
New York (de beroemde sprinkhaantaco in
The Black Ant) en Madrid (in het
sterrenrestaurant Punto MX, waar vliegende
mieren de aguachile van zeeduivel versieren).
En dat is hoe ik, via een omweg,

Avocadotartaar met mieren bij Quintonil

 GEFRITUURDE SPRINKHANEN EN KREKELS MAKEN DE WEG VRIJ
"
VOOR ONTLUIKENDE FIJNPROEVERS VAN INSECTEN"
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eetbare insecten (waarin naar schatting
volgend jaar 1,2 miljard pond omgaat) zich
richt op esthetisch onduidelijke meelsoorten,
pâtés en energierepen, waarbij je niet op een
exoskelet hoeft te bijten.
Maar in een tijdperk waarin apps voor
maaltijdbezorging de wereld van het
traditionele buiten-de-deur-eten bedreigen,
biedt gastronomische entomofagie
restaurants een wondermiddel om een
onvervangbaar genoegen te bieden.
"Een maand geleden bestelde een gast
een menu dégustation en realiseerde zich
niet dat ze mieren had gegeten," vertelt
Davis. "Toen ik het haar naderhand vertelde,
gilde ze het uit, zowel van verrukking als van
afschuw." Zo'n uitzinnige reactie is een
ingrediënt waaraan de meeste chef-koks met
moeite weerstand aan kunnen bieden. Dus
vergis je niet. Misschien is dit heel toepasselijk
een beweging met snelle pootjes.

Exclusief kort verhaal

Lucht
Krys Lee is de bekroonde auteur van verhalenbundel Drifting House en de roman
How I Became a North Korean, uitgegeven door Viking/Penguin Random House.
Ze is assistent-professor creatief schrijven aan de Yonsei Universiteit in Zuid-Korea

D

e perfecte dochter met het perfecte
leven. Althans, dat was het plaatje
dat iedereen voorgeschoteld kreeg.
Maar Yoonie wilde iemand
anders zijn. Op een bepaalde
manier was ze dat al – ze was net
21 geworden. En ze had zichzelf
het best mogelijke cadeau gegeven:
een uitweg.
Om haar heen draaiden de
rugzakken langzaam hun rondjes op de bagagebanden en
overal stonden reisleiders te zwaaien met hun meet-and-greetbordjes. Yoonie voelde het bloed naar haar hoofd stijgen. Het
kleine beetje Spaans dat ze had geleerd van taal-apps hielp
haar geen steek verder. Ze keek achterom, naar het vliegtuig
waar ze zojuist uit was gestapt. Na de turbulente reis waren
ze alletwee tot stilstand gekomen. Yoonie vroeg zich af wat
ze had gedacht toen ze zo plotseling had besloten Boston
te verlaten.
En toen dacht ze aan haar ouders. Ze ademde zo diep
mogelijk de pijnlijk ijle Andeslucht in, alsof ze helemaal
opnieuw moest leren hoe ze moest ademen, en haastte zich
het vliegveld van Cusco af.
Na een hobbelige taxirit sloeg de gastvrouw van haar
accommodatie een arm om Yoonies schouder en liep mee naar
haar kamer, alsof ze die ondersteuning nodig had. Yoonie was
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eraan gewend: haar grote Bambi-ogen en hartvormig gezicht
gaven mensen de indruk dat ze volgzaam was, dat ze volgzaam
wilde zijn.
‘Doe het maar rustig aan, de eerste paar dagen,’ adviseerde
de dueña haar. ‘Ontwijk eten dat zwaar op de maag ligt. Neem
maar wat sopa de pollo.’
‘Gracias, gracias,’ antwoordde Yoonie op de automatische
piloot, alhoewel ze geenszins van plan was om van de ene
autoriteit de andere in te rollen.
De dueña vervolgde: ‘Vergeet niet om goed diep adem
te halen.’

Dat Yoonie ooit een deel van het familiebedrijf, één van de
grootste conglomeraten van Zuid-Korea, zou erven stond
buiten kijf, en dat ze nooit ook maar een dag in haar leven zou
hoeven werken als ze dat niet wilde. Maar ze wist dat dat voor
haar geen optie was.
‘We hebben je alles gegeven wat je hartje begeerde,’ zei haar
vader altijd. Dat was zowel een constante herinnering als
een verkapte waarschuwing. Onder dat ‘alles’ viel ook de
omvangrijke, op kleur gesorteerde inhoud van haar enorme
inloopkast, de luxe zwarte auto met chauffeur die haar naar
college bracht en de personal assistant die Yoonie’s
academische en sociale leven al sinds haar kindertijd
organiseerde. Ja, alles, zo lang ze maar precies deed wat er van

haar werd verwacht.
Ze had al vroeg geleerd dat ‘alles’ ook de uiterlijke schijn
omvatte waarmee haar vaders escapades verhuld werden,
evenals de met veel zorgvuldigheid geregisseerde publieke
optredens van het gezin. Maar de zomer die ze had gemist
omdat haar ‘nieuwe’ neus nog in het verband zat, of de
zachtaardige jongen die ze leuk had gevonden, en die
binnen een week nadat ze haar moeder over hem had
verteld naar een andere school was gegaan, dat hoorde er
dan weer niet bij.
‘Alles’ bevatte wel een zakelijke e-mail die ze zes
maanden geleden had ontvangen, waarin haar werd
medegedeeld dat er al een verloofde - natuurlijk een nazaat
van een industriële gigant - op haar wachtte als ze na de
diploma-uitreiking van Harvard weer terug zou keren
naar Seoul.
Maar trainen om de perfecte
dochter te zijn had ook
voordelen. Zo lang ze haar
masker ophield, wist niemand
wat ze echt dacht. Niemand
wist van de honderden uren,
de jaren zelfs, die ze in haar
ontsnappingsplan had gestoken.
Vorige week had ze eindelijk
toegang gekregen tot het
trustvermogen dat haar
grootvader stiekem voor haar
had opgebouwd toen ze nog
een peuter was. Het was tijd
om te verdwijnen.

aardappels boven de wolken. Tijdens de afdaling naar
de heilige vallei leken de rotsen overal om haar heen
op te doemen, en bij elke bocht in de weg onthulden zich
terrasvormige maïsvelden, een afgelegen kerk, nog een
grillige rots.
Het voelde voor Yoonie alsof ze, als ze maar vastberaden
genoeg was om door te blijven klimmen, uiteindelijk in het
blauwe niets uit zou komen, waarin ze weg zou zweven,
weg van de chaos.
Ze boog zich voorover om op adem te komen, op haar
wandelstok leunend als de duizeligheid haar weer
overmeesterde. Ze had van tevoren al geweten dat het een
zware tocht zou worden naar de warmwaterbronnen van
Lares, er zat hier immers een kwart minder zuurstof in de
lucht dan haar lichaam gewend was, maar tijdens het lopen
voelde ze zich minder eenzaam.
Ze oefende met regelmatige,
diepe ademhalingen. Ze was al te
ver gekomen, de lucht zou er nu
niet voor zorgen dat ze op zou
geven. Ze was vastbesloten, ze
zag de weg vooruit kristalhelder
voor zich. Ze zou weglopen van
haar voorgeschreven toekomst,
naar een rustig, anoniem
bestaan.
De smalle weg liep diep de
bergen in, terug in de tijd. Het
landschap was bezaaid met
huizen van opnieuw gebruikte
stenen uit de Incatijd, de
gezichten van de bewoners
waren net zo verweerd als de
woestijnen en met sneeuw
bedekte bergtoppen. Elke gezette
stap was een overwinning,
elke moeizame ademteug een
stukje bewustwording. Het
Andesgebergte dwong haar
pas op de plaats te maken.
Yoonie schrok op uit haar
gedachten; het voelde alsof ze
niet alleen was. Ze keek om zich heen en greep haar
wandelstok steviger vast. Nog voor zonsopgang zo’n tocht
ondernemen was niet bepaald veilig, maar ze had haar hele
leven al op veilig gespeeld.
Toch was daar elke keer dat ze omkeek alleen het gieren
van de wind en de harde ondergrond van de berg onder
haar voeten.
De temperatuur daalde met elke bocht. Ze verruilde haar
zuurstof voor weidse vrijheid, net als de Andes de
begroeiing leek af te schudden.
Geritsel uit de struiken. Een flits goudkleurige vacht. Een
warm, zwaar hondenlijf. Benen verstrengeld. Ze struikelde
op het zandpad. Blauwe lucht. Opspringend stof. Gegons.
Een schurend, warm gevoel op haar gezicht bracht haar
bij. De labrador hing over haar heen, grote, vriendelijke
ogen en flaporen. Zijn natte, zwarte snuit in haar gezicht

‘De FBI zit al jaren achter me
aan,’ fluisterde de verwilderde
Amerikaan met dreadlocks die
naast haar zat in de gammele
lokale bus. ‘Ik heb een
geneesmiddel voor ouderdom
ontdekt, weet je. Maar die Big
Pharma, die vinden dat niet zo
leuk. Die vinden dat he-le-maal
niet leuk.’
Het eerste halfuur van de rit was ze erin geslaagd zijn
pogingen tot een gesprek beleefd af te slaan, maar nu was
er iets in zijn fantasierijke achtervolgingswaan dat een
snaar bij haar raakte. ‘Ja,’ reageerde ze, zonder te liegen.
‘Ik kijk altijd eerst of er afluisterapparaatjes of camera’s
zijn als ik ergens binnenkom.’ Dit was de eerste keer dat
ze iemand over die gewoonte vertelde.
‘Precies! Je kan niemand meer vertrouwen
tegenwoordig,’ zei hij half schreeuwend. Hij leek haar
nu pas echt te zien. Hij deinsde terug en stond toen
vliegensvlug op, kon maar net een tas met twee kippen erin
ontwijken en schuifelde mompelend naar de achterkant
van de bus.
Zelfs op 3.000 meter boven zeeniveau cirkelden de
adelaars hoog in de lucht en verbouwden boeren hun
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Ze kwam op trillende benen aan in Lares. Ze miste haar
gids, de labrador, die uit haar omhelzing was ontsnapt en
een huis aan de rand van het dorp in was geschoten. Ze
stapte in de krullende stoom van het thermaalbad en bleef
zo lang ondergedompeld dat het voelde alsof ze langzaam
maar zeker zou smelten.
Stemmen zweefden langs en stierven weer weg. Ze
stoorde zich aan de toeristen en hun geklets over koetjes en
kalfjes, al hun identieke verhalen. Mensen hadden altijd zo
veel aan elkaar te vertellen. Wat gebeurde er als hun
woorden op waren, hun liefde op was? Dan veranderden ze
in haar vader en moeder, dacht ze.

De chauffeur van het busje dommelde weg achter het stuur,
Yoonie wist het zeker. Een rit van twee uur was het naar
Santa Teresa, op een
eenbaansweggetje vol scherpe
bochten en, terwijl de Andes zich
hulde in het duister en de hemel
werd verlicht de sterren, zag ze
hoe de oogleden van de chauffeur
steeds op zijn jukbeenderen
neervielen.
Yoonie beeldde zich in hoe het
busje van de rand van de klif
vloog, een dal in dat zo diep was
dat de enige getuigen de wilde
vicuña’s zouden zijn. Haar dood
zou niet eens worden herdacht
met een van die gedenkstenen die
overal langs de bergweggetjes
stonden. Een dood die ze niet zelf
had gekozen, de nabootsing van
een leven dat ze ook niet zelf had
gekozen.
Ze hield haar hand half
opgestoken, oplettend, zodat ze
zo nodig een ruk aan het stuur
kon geven. Ondertussen had de
oude vrouw die achter haar zat
haar kleurrijke hoed afgezet en
over haar gezicht gelegd om een dutje te doen. Maar de
Apu’s, de berggoden, waren hen goed gezind. Ze bereikten
Santa Teresa zonder ongelukken.
De volgende ochtend stapte ze aan boord van de
shuttlebus aan de voet van Machu Picchu. Terwijl de bus
zich een weg naar de bergtop baande, waar veelkleurige
tropische bloemen en schitterende vogels sprankelden
tussen het diepe groen, gaf ze zich over aan de mysterieuze,
magnetische aantrekkingskracht van dit wilde,
onherbergzame landschap vol woeste rivieren en oneindige
rotswanden.
In de rij op de trappen, waar paspoorten en tickets
werden gecontroleerd, hoorde ze allerlei verschillende
talen. Toeristen stonden samengepakt op de granieten
treden, vastbesloten om foto’s te nemen die eeuwenlang in
de cloud bewaard zouden blijven, net als deze ruïnes hier
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bracht haar weer terug op aarde.
Toen pas zag Yoonie de man achter de hond. Slank,
gespierd. Grijsgroene ogen, scherp en toch afstandelijk.
‘Je moet je hond beter onder controle houden,’ snauwde
ze, nog geschrokken van haar pijnlijke val.
‘Hij is niet van mij. Zal wel een zwerfhond zijn,’
antwoordde hij nonchalant. ‘Heb je hulp nodig?’
‘Nee, nee,’ antwoordde ze, terwijl ze op haar ellebogen
stutte. ‘Het gaat best.’
‘Het is gevaarlijk om alleen te hiken, weet je,’ zei hij op
een toon die tegelijk bezorgd en vaderlijk neerbuigend was.
Zijn gezichtsuitdrukking was beheerst, perfect in balans.
Het irriteerde haar.
‘Ik ben onderweg naar Lares.’ Ze was weer rechtop
gaan staan, zodat hij niet meer op haar neer kon kijken.
‘En daarna ga ik verder, naar Machu Picchu.’
Hij knikte. ‘Zelfde route als ik,
dus. Ik ben Jacob.’
Yoonie aarzelde.
‘Ik ben Yoonie.’
‘Misschien kan je beter
omkeren,’ zei hij tot slot. ‘Je weet
wel, vanwege de hoogte. Het
duurt even om te wennen aan
de berglucht.’
Het duurde even voor ze
reageerde. ‘Ik vind het fijn om te
voelen dat ik ademhaal. Waarom
ga je niet met de bus naar Lares,
zoals iedereen verder doet?’ wierp
ze terug.
‘Ik heb niet zo veel geld,’ zei hij.
‘Waarom zou je dan gaan
reizen?’
‘Waarom niet?’ beet hij terug.
‘De wereld is enorm. Ik probeer er
gewoon wat van te zien.’
‘Hij is inderdaad groot, de
wereld,’ zei ze. ‘Al voelt hij soms
net iets te klein.’
‘Dat hoor je niet vaak,’ zei hij,
‘zeker niet op jouw leeftijd.’
‘Is dat een stiekeme manier om te vragen hoe oud ik ben?’
grapte ze.
‘Ik ben niet zo’n versierder,’ zei hij op serieuze toon.
‘Ik zag je struikelen en wilde alleen kijken of je niet
gewond was.’
Waarschijnlijk had ze hem toen met een sceptische blik
aangekeken.
Jacob verstelde zijn rugzak. ‘Heb je genoeg eten, water?’
‘Ik heb alles dat ik nodig heb,’ zei ze.
‘Tot ziens dan.’ Hij knikte naar haar en liep verder. Al snel
slechts een stip aan de horizon.
De labrador hield haar gezelschap, zijn kwispelende
staart tegen haar been gaf de maat aan, alsof hij haar wilde
laten opschieten om Lares nog te bereiken voor het donker
werd. De temperatuur had een duikvlucht genomen en de
wind liet haar haren aan haar wangen vast vriezen.

nog eeuwenlang zouden staan. Maar Yoonie staarde juist
voor zich uit, hunkerend naar het leven, naar de vrijheid
die altijd net buiten haar greep leek te zijn.
Meer in het hier en nu zocht ze ook naar de vrouw die
flessen water verkocht. Het steeds rondsjouwen met de
rugzak met daarin alle bezittingen die ze niet had willen
achterlaten in Boston maakte haar dorstig. Ze groef wat
muntjes uit haar zak en liep naar de vrouw.
In haar ooghoeken zag ze een bekend gezicht.
Ze staarde. ‘Hoe is het mogelijk,’ zei ze droogjes.
‘O,’ Jacob lachte verrast. ‘Wat een toeval.’
Ze analyseerde hem dit keer uitgebreider. Hij gedroeg
zich stijfjes, dat was haar bij hun vorige ontmoeting niet
opgevallen. Zijn gespannen houding stond in schril
contrast met die van de struinende toeristen. Het lichaam
van een atleet, bedacht ze zich weer. Of van een soldaat.
‘Het moet voorbestemd zijn,’
zei Yoonie terwijl ze hem
indringend aankeek. ‘Goed, als je
me toch volgt kan je jezelf net zo
goed nuttig maken...’ Ze deed
haar rugzak af en smeet hem
met een ondeugend lachje naar
hem toe.
‘Zie me maar bij te houden!’
riep ze, terwijl ze zich afwendde
van een verbaasde Jacob en aan
de wandeling begon naar de
eeuwenoude stad die wel leek te
zweven in de verte, omringd door
de bewegende schaduwen van de
berg. Een tocht vol kanaaltjes,
tempels en terrasvormige akkers,
opgebouwd door eeuwenoude
vaklieden die de stilte van
schoonheid begrepen, en de
schoonheid van stilte.
De smalle paden stonden vol
met toeristen die als een soort
eenheid hun bewondering uitten,
maar Yoonie bewoog zich tegen
de stroom mensen in, naar links,
dan rechts, en omhoog, richting de zonnetempel. Iemand
riep haar. Of misschien was het de wind.
Ze stopte eindelijk bij een lege terrasakker en wachtte tot
hij op haar was ingelopen.
‘Ik wist niet dat het hier zo druk zou zijn, ik dacht dat het
laagseizoen was,’ zei ze tegen hem. ‘Ik wilde verdwijnen.
Nee, ik wilde nergens zijn.’
‘Peru is niet nergens,’ zei hij.
‘Luister, ik weet waarom je hier bent,’ zei ze, haar stem
vastberaden.
Hij keek haar verward aan. Zag ze lichte paniek in
zijn ogen?
‘Je bent niet zo goed in je baan,’ zei ze rustig.
Jacob stond op, een verbaasde uitdrukking op
zijn gezicht.
Heette hij überhaupt wel Jacob? Waarschijnlijk niet.

‘Sterker nog, je bent zelfs een hele slechte spion.’
Hij keek haar nu recht aan, alle schijn vervlogen. ‘Met
alle respect, juffrouw Park, maar ik ben een professional in
persoonlijke beveiliging, en u hebt zichzelf nogal in gevaar
gebracht door zomaar te verdwijnen.’
‘Nou, meneer Bodyguard, je kan tegen mijn vader zeggen
dat ik niet terugkom.’
Een ongemakkelijke stilte. ‘Wat ben je van plan om
hierna te gaan doen?’ zei hij eindelijk.
‘Ik ga door.’ Tot aan Patagonië. En vanaf daar lonkte de
oceaan. ‘En jij zal me wel blijven volgen, neem ik aan?’
‘Ze zullen u terughalen, juffrouw Park. Ze zijn
vastbesloten.’
Dat wist ze maar al te goed.
Maar er verdwenen constant mensen, die mensen
werden uitgewist en vonden zichzelf opnieuw uit, als
zandkastelen die door de golven
werden weggespoeld. Het kon
toch niet te moeilijk zijn om als
jonge vrouw te verdwijnen in een
compleet continent, een
compleet halfrond?
Eerst moest ze Jacob af zien
te schudden.
Daar stond hij, plotseling
zonder doel. Yoonie keek langs
hem heen, naar de uitgestrekte
hemel. De witte wolken rolden
voorbij, onverbiddelijk, altijd van
gedaante wisselend.
Vandaag was ten minste nog
van haar.
Deze ademteug, en de
volgende.
Van haar.
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LAND ROVER LABS

De nieuwe Land Rover Defender introduceert een innovatieve
doorwaadmodus. Deze werkt samen met het Terrain Response-systeem
van Land Rover en stelt de auto met één druk op de knop in om door
water te kunnen waden. Het werkt als volgt

M

idden jaren negentig
had de tweede
generatie Range
Rover (P38) een knop
op het dashboard met een
pictogram voor doorwaden.
Met deze knop werd alleen
de rijhoogte aangepast met
behulp van de luchtvering van
de auto, zodat het rijden door
water gemakkelijker werd. De
doorwaadmodus van de nieuwe
Defender doet dit 25 jaar later
heel anders.
Als u op het punt staat door
diep water te rijden, zal het
geavanceerde nieuwe Wade
Programme van Land Rover uw
auto automatisch zo instellen dat
u veilig en zelfverzekerd door
het water komt. De Defender
gebruikt elk onderdeel van het
systeem om toonaangevende
doorwaadfunctionaliteit te bieden.

Touchscreen
Het Wade Programme wordt
geselecteerd via het centrale
touchscreen van het Pivi
Pro-infotainmentsysteem*.
Als het is geactiveerd, toont
Wade Sensing u de diepte van
het omringende water als u door
stromen rijdt waarvan u de diepte
moeilijk zelf kunt inschatten.
Dit systeem is ontworpen om
u extra vertrouwen te geven
wanneer u gebruikmaakt van de
volledige diepwatercapaciteiten
van de Defender.
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Rijhoogte
In auto's met luchtvering
selecteert u het Wade
Programme via Terrain
Response wanneer u een
doorwaadbare plas of stroom
nadert. De Defender wordt 75
mm verhoogd en staat in de
standaard offroad-rijhoogte.
Als de auto tijdens het waden
detecteert dat het water
dieper is dan verwacht – en de
maximale doorwaaddiepte van
900 mm nadert – schakelt het
systeem automatisch over op de
‘verhoogde’ rijhoogte, waardoor
er nog eens 40 mm extra wordt
toegevoegd. Met het programma
‘Modder en sporen’, dat
automatisch wordt geactiveerd
wanneer u Wade Programme
selecteert, detecteert de auto
wanneer hij met vier wielen
slipt op de rivierbedding. Als
het systeem merkt dat de auto
bijna niet vooruit komt, kan het
detecteren dat de bodem de
ondergrond raakt, bijvoorbeeld
door rotsen of sporen onder
het water, of dat er niet genoeg
contact is tussen de wielen en de
ondergrond. In beide gevallen
wordt de rijhoogte van de
Defender automatisch verhoogd.

Controleer altijd de route en het eindpunt voordat u gaat waden. *De bestuurder dient interieurfuncties alleen te gebruiken wanneer dat
veilig is om te doen. Bestuurders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat zij de auto onder controle hebben.

WADE PROGRAMME

LAND ROVER LABS

900 mm
maximum
doorwaaddiepte
(met
luchtvering)

Gaskleprespons
en aandrijflijn
Als het Wade Programme actief
is, selecteert het systeem eerder
een hogere versnelling, wat een
minder agressieve gasrespons
en een lager motortoerental
tot gevolg heeft. Vanuit het
perspectief van de bestuurder
betekent dit dat het gaspedaal
iets wordt gedempt, zodat u
minder snel een plotselinge
toename ziet van het stationair
toerental naar 2.500 tot
3.000 tpm. Het vertraagt de
overgang die gepaard gaat
met een toename van het
motortoerental, waardoor u
kunt voorkomen dat de motor
plotseling te veel toeren maakt
en een grote hoeveelheid lucht
in het luchtinlaatsysteem zuigt
wanneer u het water inrijdt, of dat
u vastloopt in losse modder en
grind wanneer u door water rijdt.

Verwarming en ventilatie

Remsysteem

Bij sommige auto's die door water
rijden, ontstaat het probleem
dat het hete uitlaatsysteem
bij contact met het water veel
stoom genereert onder de
motorruimte, wat vervolgens via
het airconditioningsysteem in het
interieur wordt gezogen en de
ruiten laat beslaan. De Defender
heeft dit probleem niet. Als u
het Wade Programme selecteert,
wordt het verwarmingssysteem
van de Defender automatisch in de
circulatiestand gezet. Omdat de lucht
in het interieur wordt gerecirculeerd,
beslaan de ruiten niet.

Als u het water veilig hebt verlaten,
zijn de remschijven en -blokken
van de auto vanzelfsprekend
zeer nat. Terwijl u het water
verlaat, brengt het ABS-systeem
de remmen enigszins op druk,
waardoor een zwak contact tussen
de remblokken en de remschijven
ontstaat. Hierdoor wordt het
water van de oppervlakken van
de remschijven en -blokken
verwijderd, zodat uw Defender
optimale remprestaties heeft nadat
hij door diep water is gegaan.

Wonderbaarlijke Wereld
De wetenschap achter natuurwonderen door Helen Czerski
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Naast natuurkundige en oceanograaf aan het Department of Mechanical Engineering, University College
London, is Helen ook presentator bij de BBC, en spreekt en schrijft ze over de wetenschap van het leven
van alledag, de atmosfeer en de oceanen

BRUISENDE GOLVEN
Honderden jaren lang
bedwongen zeevaarders de
woelige baren, om bij
terugkomst (als ze geluk hadden)
te verhalen over woeste golven
en de gevaren van het leven
boven de peilloze diepte. Maar
de moderne wetenschap ziet iets
anders in het kolkende witte
water, iets wat zelfs de ruigste
zeebonk niet zag: de verborgen
wereld van luchtbellen die vlak
onder elke brekende golf
ontstaan, en de belangrijke rol
die de zeeën spelen in ons weer.
De meeste brekende golven
komen voor op zee, ver uit de
kust, als de wind over de oceaan
raast. Zodra de wind snelheden
bereikt van meer dan 32 km/u,

ronddrijvende belletjes vormen
een extra contactvlak tussen
de atmosfeer en de oceaan,
waardoor meer tijd en ruimte
ontstaan voor een fysieke en
chemische reactie tussen lucht
en water.
De zeeën halen in feite dieper
adem als er een storm woedt. Dit
is vooral van belang als het gaat
om kooldioxide: door het gas te
absorberen, verminderen
de oceanen onze impact op
de atmosfeer.
Als je aan het strand naar het
schuim op de golven kijkt, zie je
hoe de oceaan waardevolle
stoffen teruggeeft aan de
atmosfeer. Wanneer een bel
barst, komen piepkleine deeltjes

ontstaan golven die groot en
hoog genoeg zijn om te breken.
Een zeeman ziet een spoor van
wit schuim op het oppervlak,
maar niet de enorme
hoeveelheden luchtbellen
eronder: kleine, vluchtige
capsules van de atmosfeer die
door de zee zijn gevangen.
Bellen met meer dan 1 mm
doorsnee vormen kortstondige
pluimen in de bovenste meter,
waardoor het water turquoise
kleurt als de zon erop schijnt.
Maar miljoenen microscopische
belletjes, tot 1.000 keer kleiner,
vormen diepe pluimen die
urenlang onder het oppervlak
kunnen zweven, voordat ze
opstijgen en ontsnappen. Deze
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vrij die zout, organisch
plantaardig materiaal en algen
of bacteriën bevatten. Deze
kleine atmosferische deeltjes
trekken waterdamp aan in
de lucht, waardoor druppels
ontstaan die uiteindelijk de
wolken vormen die je aan
de hemel ziet.
Hoe indrukwekkend en
onaangenaam brekende
golven misschien ook zijn
voor zeelieden, ze vormen een
cruciale verbinding tussen het
oppervlak van de aarde en de
atmosfeer die ons beschermt.
Een belletje mag dan klein zijn,
triljoenen belletjes samen
beïnvloeden de hele planeet.

