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Het vermogen om creatief te denken en
handelen om problemen op te lossen is de
grote kracht van de mens. We zien het iedere
dag, in de kleine dingen en in de grote, in
uiterst persoonlijke ervaringen en in de
invloed op miljoenen mensen.
Die opmerkelijke creativiteit is overduidelijk
en overvloedig aanwezig in de mensen en op
de plekken die in deze uitgave van Jaguar
Magazine worden uitgelicht: van de Braziliaanse
meesters die de tergend elegante kunst van
capoeira eeuwen geleden bedachten, tot de
Ierse kunstenaars die nieuwe cultuur
samenbrengen met oude aan de wilde westkust
van het smaragdgroene eiland. En natuurlijk
ons interview met de Britse topacteur en
muzikant Riz Ahmed, wiens talenten met de
dag groter lijken te worden.
Verder hebben we de creatieve lijn gevolgd
vanaf Victoriaans behang tot de iPhone,
gekeken naar hoe zure smaken een wereldwijde
sensatie in voeding zijn geworden. En we
hebben de nieuwste F-TYPE gecombineerd
met het goede gezelschap van een uitgelezen
collectie van nieuwe designsensaties. Geniet
van deze uitgave.
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SEE A JAGUAR
CHARGE.

TIMOTHY O’GRADY
Tim is opgegroeid in Chicago, maar heeft het
grootste deel van zijn volwassen leven in
Europa gewoond, in Ierland, het Verenigd
Koninkrijk, Spanje en Polen. Hij heeft drie
romans en vier non-fictie-werken geschreven.
Motherland won de David Higham-prijs voor
de beste debuutroman in 1989. Zijn meest
recente boek is Children of Las Vegas.
WILL GOMPERTZ
Will is de Arts Editor van de BBC. De afgelopen tien jaar
interviewde hij kunstenaars, acteurs, schrijvers, musici en
regisseurs, en schreef en presenteerde hij verschillende
documentaires en radioprogramma's. Voordat hij bij de BBC
kwam, was Will directeur bij de Tate Gallery.

JAMES DAY
Afwisselend tussen Londen
en New York maakt James,
fotograaf van portretten en
stillevens, regelmatig de
foto's voor de redactionele
bijdragen voor The New
York Times, The New
Yorker, GQ, Vanity Fair en
Wired, en reclamefoto’s
voor onder meer British
Airways, Sony en Heineken.

DE
MENSEN
achter deze uitgave

JENNI DOGGETT
Art director, producer and journalist Jenni Heeft
geschreven voor onder meer The Sunday Times Travel
magazine, Boat International, Red Bull’s Red Bulletin
en het kwartaaltijdschroft Libertine, en content
geproduceeerd voor merken, bedrijven, agenturen en
titels als L’Oréal, Kering, VCCP en Songlines.
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ANDREW DICKENS
Andrew, een bekroonde freelance journalist,
schrijft over cultuur, reizen, gezondheid
en samenleving voor publicaties als
Empire, The Guardian en The Telegraph.
Hij interviewde honderden van de grootste
namen in de entertainment, van al Pacino
tot Paul McCartney en David Beckham.
Hij besteedt zijn vrije tijd aan hardlopen,
wandelen met de hond en niet aan het
schrijven van zijn boek.
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MARK DIACONO
Mark, voormalig hoofd van het Garden
Team bij de kookschool van Hugh
Fearnley-Whittingstall, besteedt het
grootste deel van zijn tijd aan voedsel:
eten, kweken, erover schrijven en
praten. Zijn laatste boek, Sour, werd
uitgeroepen tot Food Book of the Year
2019 door de Sunday Times.

De I-PACE. Jaguar’s eerste volledig elektrische performance-SUV.
Tot 470 km actieradius*. Toonaangevend ‘cab-forward’-design.
Slim ingedeelde interieurruimte. En 294 kW/400 pk die goed is
voor 0-100 km/h in 4,8 seconde - zonder emissie. Niet elke auto
volgt dezelfde filosofie.
Meer informatie op jaguar.com
*Actieradius EV tot 470 km volgens WLTP. Brandstofverbruik: N.v.t. CO2 -emissies: 0 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 de accu, de daadwerkelijke route en de omgeving, de rijstijl, de belading,
de gemonteerde wielen en de aanwezige extra opties of accessoires. De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de
EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. De waarden in uw land zijn beschikbaar bij uw dealer. Het afgebeelde model is de Europese specificatie met
optionele metallic lak en optionele ‘Style 5069’ lichtmetalen velgen. Modellen en beschikbaarheid verschillen per land; vraag ernaar bij uw Jaguar dealer. 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.

De trendwatchers
Het beste van de besten. Ons panel van experts van over de hele wereld heeft
de mooiste producten uitgezocht binnen de kunsten, design, lifestyle en mode
Redactie: Bill Dunn Portretten: Paul Ryding

MODE

Tanja Martin

Styliste die heeft gewerkt met
Michael Fassbender, Colin Firth,
Pharrell, Cillian Murphy en Kit
Harington
tanjamartin.com

Kiest voor: Gucci 1955 Horsebit
schoudertas
"Creatief directeur Alessandro Michele is in de
archieven gedoken om de kenmerkende
vormgeving uit 1955 over te nemen in de

accessoires van Gucci voor de lente
van 2020. De schoudertas heeft een
sluiting in ruiterstijl en een aanpasbare
band waardoor hij, meer in de stijl
van 2020, schuin over het lichaam kan
worden gedragen. Met genoeg ruimte
voor alle essentials is deze tas uiterst
praktisch en een duidelijke afwijzing
van de huidige trends van mini of juist
oversized. Deze luxueuze tas is al gespot aan de
arm van Sienna Miller en Alexa Chung, en wordt
je beste aankoop van het jaar."
gucci.com

HORLOGES

Michael Clerizo
Redacteur bij WSJ. Magazine
en schrijver van Masters of
Contemporary Watchmaking
michaelclerizo.com

Kiest voor: Keaton Myrick
"Iedereen zou deze 38-jarige
horlogemaker uit Oregon moeten
kennen. De elegantie van zijn
ontwerpen ontstaat uit een
combinatie van eenvoud,
symmetrie en harmonie. Het
horloge heeft helemaal niets
overbodigs. Symmetrie is het
belangrijkste voor het uurwerk, dat
roterende systeem van tandwielen
die het horloge laten werken. Zijn
uurwerken zijn een prachtige,
symmetrische configuratie van
cirkels en bogen. Harmonie is een
visuele kwaliteit die ontstaat uit
de bewerking van de oppervlakken
van materialen. De horloges van
Keaton lijken op natuurlijke wijze
te zijn ontstaan, niet alsof ze door
iemand zijn gemaakt."
keatonmyrick.com
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TUINEN

Andrew Darragh
Hoofdhovenier bij Fenton House in
Hampstead, Londen, dat onder
beheer staat van The National Trust
nationaltrust.org.uk

FOTO: FLO SMITH

Kiest voor: Great Dixter, East Sussex
"Toen ik bij Kew Gardens werkte
kwamen de stagiaires altijd vol
energie en creativiteit terug uit
Great Dixter. Ik haalde inspiratie uit
hun verhalen over vloekende kleuren
en het breken van de regels. Dit
stond mijlenver van mijn eigen
werkelijkheid in Kew, waar alles juist
heel wetenschappelijk gebeurde en
planten per familie bij elkaar stonden.
Toen ik als hoofdhovenier aan de slag
ging bij Fenton, voelde ik me net een
kind in een snoepwinkel. Ik plantte
kleuren en soorten door elkaar en
zocht steeds meer de grenzen op allemaal door de verhalen over
Great Dixter. Toen ik daar eindelijk
zelf heen ging, raakte ik echt onder
de indruk van Fergus Garrett, de
hoofdhovenier, met zijn gevoel voor
plezier, creativiteit, speelsheid en de
aantrekkelijke romantische sfeer. Het
was ook een beetje als de Mona Lisa:
voor iets waar je zó veel over
gehoord hebt, was het in het echt
kleiner dan verwacht. Ik haal er nog
altijd inspiratie uit. Ik spoor onze
vrijwilligers altijd aan om gewoon
dingen uit te proberen. Zodra je de
basis onder de knie hebt, kan je gaan
experimenteren. Als het geen succes
wordt, is dat voor de tuin geen ramp.
We proberen het volgend jaar
gewoon opnieuw. Het gaat erom dat
je de poging waagt."
greatdixter.co.uk
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BOEKEN

Tim Moore

Britse schrijver van reisverhalen,
humorist en schrijver van negen
reisverslagen.

Oprichter van MEGRE INTERIORS,
een creatief huis met locaties in
Moskou en Los Angeles, en
gespecialiseerd in hospitality design.

Kiest voor: The Whitby Hotel,
New York
"Alle Firmdale-hotels hebben kwaliteit,
bezieling en zijn onderscheidend door
de manier waarop ze met hun gasten
communiceren. Creatief directeur Kit
Kemp begrijpt gastvrijheid, design en
beleving. Sommige hotels richten zich
echt op een wow-effect en negeren de
basis, zoals goede bedden. Ik vind het
fijn als een kamer ergomisch en knus
is, waarbij ik comfort belangrijker vind
dan allerlei hippe foefjes. Whitby Hotel
is mijn nieuwe favoriete hotel. En hun
dienstverlening is fenomenaal."

megreinteriors.com

firmdalehotels.com

HOTELS

Yuna Megre
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Kiest voor: Op stap in de Hindu Kush
van Eric Newby
"Ik heb nooit geweten dat mensen uit
de jaren 50 zo grappig konden zijn.
Newby's plan is hilarisch, maar ook
oer- en oerdom. Hij oefende vooraf
door in Wales klimtechnieken te leren
van het kamermeisje van zijn hotel.
Zijn boek lag opengeslagen op mijn
bureau toen ik mijn eerste boek
schreef, IJspegels aan mijn snor, en ik
heb er schaamteloos uit gejat. Newby
was bijvoorbeeld bijzonder goed in
het kiezen van bijwoorden, wat voor
mij juist al een levenslange smet op
mijn schrijfvaardigheid is. Maar ik
vind het ook lichtelijk irritant dat Op
stap zo'n grote invloed had op mijn
eigen schrijfsels, omdat het een
klucht over persoonlijk ongemak is hoe verschrikkelijke situaties ook heel
grappig kunnen zijn. Waarom kon hij
nou niet schrijven over zonnebaden
aan het zwembad?"

OMSLAGAFBEELDING: HERDRUKT MET TOESTEMMING VAN HARPERCOLLINS PUBLISHERS LTS © 1958 ERIC NEWBY

@mrtimmoore

VRIJHEID
We hebben allemaal cruciale momenten in ons leven: een
nieuwe baan, gezinsuitbreiding, of de behoefte aan grotere
financiële flexibiliteit. Het Jaguar-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.
Ontvang om de zes maanden een geüpdatet voertuig en
schakel over op geheel elektrisch als de tijd er rijp voor is.
Pivotal bedient momenteel alleen klanten in het
Verenigd Koninkrijk.
WWW.DRIVEPIVOTAL.COM

De trendwatchers

GADGETS

Alester Kells

DESIGN

Ross Lovegrove

Industrieel ontwerper en kunstenaar die
een inspiratiebron is geweest voor Sony,
Apple, Airbus, Issey Miyake en Tag Heuer.
Zijn werk wordt tentoongesteld in musea
als het MoMA in New York en het Design
Museum in Londen rosslovegrove.com

Productontwerper en hoofd
Acoustic R&D bij Quadraspire,
producenten van hoogwaardige
audioapparatuur
@KellsAwkells

een Spaanse start-up die een revolutie
heeft teweeggebracht in de manier
waarop meubels en andere objecten
worden gecreëerd, met gebruik van
gerobotiseerde productie en
3D-printertechnologie. Zijn drang
naar verandering wordt gedreven
door zijn enorme intelligentie en
kennis over geavanceerd
computational design. Als docent
(hoogleraar aan de Bartlett School
of Architecture van UCL, Londen)
staat hij aan de boeg van een nieuwe
benadering van de manier waarop
wij de wereld om ons heen creëren
en waarnemen in structuren,
geoptimaliseerd design, unieke
modulaire architectuur en meer.
Hij staat voor een unieke, nieuwe
mindset voor de 21e eeuw, zonder
enige nostalgie. De Nobu-stoel is
met een 3D-printer gemaakt en is
een mooi voorbeeld van Manuel's
werk. Ik vind dit ontwerp echt
prachtig. Het is uitmuntend."
nagami.design
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Kiest voor: Stoel Nobu door Manuel
Jiménez García, Nagami
"Manuel is medeoprichter van Nagami,

Fin Walker

Regisseur en choreograaf.
Haar werk is uitgevoerd in het
Britse National Theatre, de
Royal Shakespeare Company,
op West End en op Broadway
finwalker.co.uk

Kiest voor: And so you see… our
honourable blue sky and ever
enduring sun... can only be
consumed slice by slice…
"Schrik niet van de lange titel.
Deze dans, van Zuid-Afrikaanse
choreograaf Robyn Orlin, laat zien
hoe het kapitalisme het slechtste
in ons naar boven haalt. Het is
instinctief en emotioneel, perfect
uitgebeeld door solo-artiest Albert
Ibokwe Khoza. Hij is een fenomenale
artiest, buitengewoon getalenteerd
als acteur, zanger en danser. Hij heeft
meerdere identiteiten als heler,
sjamaan, homoseksueel, persoon van
kleur, zowel masculien als feminien.
Hij overstijgt het concept, het
verhaal, de emoties en krijgt direct
mijn medeleven. Zoiets maak ik niet
vaak mee bij een dansvoorstelling.
Dit is echt een 'must-see'."

Kiest voor: De Viridia-draaitafel met
Phaedra-toonarm van Helius Designs
"De eerste keer dat ik de Viridia
zag heb ik er niet eens een plaat
op gedraaid; ik heb er alleen maar
naar gekeken. Hij heeft echt die
wow-factor. Hij ziet er niet uit als
een conventionele draaitafel, het
is een visueel statement. En als je
er een plaat op draait, is het
geluid net zo geweldig als de
visuele indruk. Het is een
supermeeslepende luisterervaring:
binnen de hi-fi noemen we het
'moeiteloos,' de draaitafel herinnert
je eraan hoe goed je favoriete
nummers ook alweer waren."
heliusdesigns.co.uk
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De trendwatchers

Textiel

Timorous Beasties
Alistair McAuley en Paul Simmons
maken al sinds 1990 gedurfde
wandbekleding, stoffen en
woonaccessoires met allerlei
verschillende patronen.
timorousbeasties.com

"In de wereld van stoffen en
patronen is een enorme hoeveelheid
aan prachtige ontwerpen te vinden,
maar de makers blijven vaak
anoniem. Dat is ook het geval bij
Peacock Among the Ruins, een van
de vroegste voorbeelden van een
toile, of koperplaatafdruk, van
omstreeks 1770. De naam van de
maker is verloren gegaan. We
hebben een tentoonstelling
samengesteld bij Dundee
Contemporary Arts die naar dit
stuk is vernoemd. De kunstenaar
moest het patroon handmatig in
het koper snijden - en het
gereedschap moest na elke drie
lijnen worden geslepen. Een
vakman was een jaar bezig om de
plaat te snijden. Hoe geavanceerd
digitaal drukken ook wordt, zo
veel detail als dit heeft, krijg je er
nooit mee voor elkaar. De stof ziet
er driedimensionaal uit, alsof de
tekening in de stof is gedrukt.
Dit vereiste een ongelooflijke
inspanning, en had een enorme
invloed op de manier waarop nu
een toile maken. Als je kijkt naar de
grootte en het vakmanschap is het
misschien wel de beste bedrukte
stof die ooit is gemaakt."
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AFBEELDING: R. JONES & CO, OLD FORD, 1761

Kiest voor: Peacock Among the Ruins

Het erfgoed van Jaguar Classic helpt ons op weg naar de
toekomst. De nieuwe Jaguar D-types worden met de hand
gebouwd volgens exact dezelfde normen, de originele
tekeningen en specificaties als het oorspronkelijke model uit
1955 dat Le Mans won. Dit betekent dezelfde XK zescilinder
lijnmotor, authentieke materialen en kenmerken in combinatie
met de nieuwste technologie en constructietechniek.
Bovendien krijgt elke auto zijn eigen unieke chassisnummer
dat volgt op de chassisnummerserie van de modellen van
toen. Originaliteit behoudt altijd zijn onbetwistbare waarde.
Kijk voor meer informatie op jaguar.com/classic
@jaguar.classic
Tel: +44 (0)203 601 1255 E-mail: classic@jaguarlandrover.com. Adres: Classic Works, Imperial Road, Ryton-on-Dunsmore, CV8 3LF, Verenigd Koninkrijk.

Interview

Op het
eerste
gezicht
Van filmacteur tot toneelspeler tot rapper en performer:
de uiteenlopende talenten van Riz Ahmed maken de man.
Nu toont hij zijn ware gezicht aan Andrew Dickens
FotografieDavid Ellis

R
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iz Ahmed heeft het voor de verandering niet zo

druk als hij zou moeten hebben. Wanneer we elkaar
spreken (uiteraard telefonisch), verandert de echte
wereld in een echt virtuele wereld en dat houdt in dat
hij niet op toer kan voor zijn nieuwste album.
Niks doen is bepaald ongebruikelijk voor Ahmed.
Zijn creatieve output is van ongekende orde: muziek,
film én televisie. Hij heeft drie albums uitgebracht,
talloze grote filmrollen gehad en een Primetime
Emmy gewonnen. Hij doet nogal veel, maar geeft dan
ook grif toe dat hij een gedreven, ambitieus man is.
“Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik iets te melden
had, iets te bieden aan de wereld”, zegt hij. “Misschien
is een kunstenaar geen complete kunstenaar zonder
toeschouwers, maar dat geldt des te meer voor
performers. Je kunt best alleen voor jezelf
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Interview
schilderen, maar ik weet niet of je ook als muzikant of acteur
alleen voor jezelf kunt optreden.”
37 jaar geleden kwam hij op de wereld in Wembley,
Londen, waar zijn creatieve kant al jong tot uiting kwam.
“Ik deed het allemaal”, zegt hij. “Ik herinner me dat ik de
cassettebandjes met rapmuziek van mijn broer leende en de
teksten van buiten leerde. Ik herinner me dat ik samen met
mijn broer films naspeelde en nieuwe films, verhalen en
personages bedacht. Ik hield een klein schriftje bij en gaf ze
een beoordeling van AL tot 18. Zo was er bijvoorbeeld een
enorm gewelddadige motorfiets/kungfu-trilogie! Ik wilde
dit soort werelden altijd al graag zelf creëren. Dat is wat ik
in mijn acteerwerk en muziek probeer te doen: een wereld
creëren waarin mensen kunnen binnenstappen.”

Nadat Ahmed een beurs kreeg voor de onafhankelijke

Merchant Taylor’s School aan de rand van Londen, ging hij
politicologie, filosofie en economie studeren aan Oxford
(alhoewel hij moet toegeven dat hij niet echt weet waarom,
behalve dan dat hij ‘wilde leren argumenteren’). Al die tijd
acteerde hij en maakte ook muziek, maar hij overwoog nooit
daar zijn beroep van te maken.
“Ik durfde het lot niet te tarten, want de kans dat iemand
carrière weet te maken in de creatieve sector, is superklein”,

AFBEELDING: AMAZON STUDIOS

"Het enthousiasme
van de mensen gaat
niet over jou als
persoon. Je maakt
deel uit van iets
wat spannend is
en vreugde brengt"
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zegt hij. “Het kwam eigenlijk allemaal door het duwtje in de
rug van iemand op de universiteit die terloops in een mailtje
zei “hé, ik hoop wel dat je je aanmeldt voor de theaterschool”.
Dat mailtje van iemand die ik helemaal niet zo goed kende,
heeft mijn leven veranderd. Dus ik zou zeggen, als je de kans
krijgt om iemand een beetje te stimuleren, doe het dan. Want
je weet maar nooit of dat iemands leven kan veranderen.”
Hij nam dat goede advies ter harte en ging naar de
Central School of Speech and Drama. Daarna ontvouwde
de acteercarrière van Ahmed zich langzaam tot een
indrukwekkend oeuvre. Zijn filmcarrière begon met The
Road to Guantanamo van Michael Winterbottom. Een paar
noemenswaardige stappen vooruit waren onder meer de
satire Four Lions van Chris Morris, zijn eerste BIFAnominatie (British Independent Film Award) voor zijn rol
als drugdealer in Shifty, de onvolprezen filmadaptatie van
The Reluctant Fundamentalist, en zijn rol als Rick, de tragische
assistent van Jake Gyllenhaals sociopathische fotojournalist
in het briljant zwarte Nightcrawler.

Het was vooral die laatste rol die Ahmed in de schijnwerpers
zette en waardoor zijn carrière in 2016 flinke sprongen maakte.
Hij won een Primetime Emmy voor zijn hoofdrol in de
HBO-serie The Night Of en, een van zijn grootste ambities als

Een ander ritme Riz Ahmed speelt een drummer die zijn gehoor verliest in zijn nieuwste film Sound of Metal
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acteur, hij mocht het Star Wars-universum binnentreden als de piloot
Bodhi Rook in Rogue One. En ja, hij heeft zijn eigen actiefiguur. (“Ik
geloof dat mijn neefje hem heeft”, zegt hij.)
Ahmed heeft wel degelijk de schok gevoeld toen zijn carrière
explodeerde. “Je krijgt even een soort tik waardoor je denkt, wacht
even, wat gebeurt hier? Het is leuk en tegelijkertijd een beetje
vreemd. In die momenten is het goed om je te realiseren dat het
enthousiasme van het publiek niet over jou als persoon gaat. Je
maakt deel uit van iets wat spannend is en vreugde brengt. Zelfs
als iemand helemaal fan is van mijn muziek, gaat dat nog steeds
niet over mij. Dat is het deel van mij dat ze te zien krijgen, de
hologram-versie van mij.
“In Star Wars spelen heeft me wel wat over zo’n hologram
geleerd. De mensen kunnen gek zijn op jouw hologram-versie,
maar dat is niet wie jij bent. Die analogie is heel behulpzaam om
je aan vast te houden, omdat het je ook in verwarring kan brengen.”
Ahmed zegt dat zijn familie een grote rol speelt in het vermijden
van verwarring: “Het enige wat mijn moeder belangrijk vindt is
of ik wel goed eet. Niet hoeveel volgers ik op Twitter heb.” Het
speelt ook een grote rol in zijn werk. Als zoon van Pakistaanse
ouders die in de jaren 70 naar het Verenigd Koninkrijk verhuisden,
werd hij geboren in twee culturen. Zijn beurs en Oxford zorgden
er voor dat hij zich ook moest aanpassen aan verschillende klassen.
Dit was goed vanuit een creatief standpunt, stelt hij: “Ik denk
dat het goed is geweest om te moeten schakelen tussen de
verschillende kanten van mezelf. Zo heb ik als acteur mijn geld
kunnen verdienen door die verschillende maskers te dragen. Het
is iets wat ik al vanaf heel jonge leeftijd heb gedaan. Dagelijks
bruggen slaan tussen verschillende culturen en klassen is bijna
alsof je de hele dag lang verschillende rollen speelt.
“Maar dat kan ook als nadeel hebben dat je moet kiezen welke
versie van jezelf je moet zijn. Nu zit ik in een positie waarin ik daar
minder over hoef na te denken, maar meer ‘hoe stop ik zo veel
mogelijk van wie ik ben in alles wat ik doe?’”

De echte Riz Ahmed wordt steeds zichtbaarder. Zijn recente

projecten zijn hier een duidelijke afspiegeling van. In zijn nieuwste
film, Sound of Metal, speelt hij een drummer die zijn gehoor verliest
en overmand wordt door depressie, vervolgens in oude gewoonten
vervalt en zich laat opnemen bij een instelling voor dove
verslaafden. Dat lijkt in eerste instantie niet echt op de persoon die
Riz Ahmed is, maar dat ziet de man zelf toch iets anders.
“Je vindt dingen die jou en je personage verbinden”, zegt hij.
“Zo’n ding was bij mij bijvoorbeeld ‘Wat ben ik waard?’ ‘Wat is
mijn waarde buiten wat ik beroepsmatig doe?’ Dat is de vraag waar
Rubin, het personage, mee te maken krijgt. ‘Wie ben ik als ik
mezelf onder ogen moet zien?’ Ik ben iemand die het lastig vindt
om stil te zitten, dus deze lockdown is best een dingetje voor mij
omdat ik mezelf vaak definieer op basis van mijn acties. Maar
Rubin wordt gedwongen stil te zitten in stilte, met zichzelf stil te
zitten en onder ogen te zien wie hij onder het oppervlak is. Dat kan
beangstigend zijn. Ik herken mezelf daar in.
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“Dus in plaats van vanaf de buitenkant beginnen, zo van ‘laat
me een drummer ontmoeten en die dan zo veel mogelijk
nabootsen’, werkt dit juist vanuit de binnenkant. Veel van ons die
zijn opgegroeid als een kameleon, benaderen ons werk ook als een
kameleon. Wat ik nu zeg, is dat ik geen kameleon meer wil zijn.”
En dat geldt ook voor zijn muziek. Muziek is altijd een passie
geweest. Van dj’en tot mc’en tot schrijven en tot de enorm succesvolle
battle-rapper toen hij begin 20 was. Maar hij moet toegeven dat het
niet iets is wat brood op de plank brengt en dat hij heeft overwogen
het op te geven. In plaats daarvan heeft hij met zijn nieuwste album
The Long Goodbye een gerecht bereid met alle ingrediënten van zijn
persoonlijkheid. Je zou het een Riz-otto kunnen noemen.

De muziek is een cocktail van invloeden, oosters en westers, en

gaat over de complexe relatie van Ahmed met Groot-Brittannië.
De woorden vervagen de grens tussen songteksten en poëzie. En
er zit een korte film bij (te zien op YouTube) die verpletterend is en
verplichte kost voor iedereen die blasé is van de richting van de
politiek in de 21e eeuw. Het is bovendien veelzeggend dat dit album
onder de naam Riz Ahmed is verschenen, terwijl zijn eerdere
muziek werd uitgebracht op het label Riz MC, zowel als soloartiest
als als onderdeel van de Swet Shop Boys (een samenwerking met
rapper Heems en producer Redinho).
“Ik denk dat de korte film alle kanten van mij op één plek laat
zien”, zegt hij. “Je hebt acteerwerk, muziek en het gesproken
woord. De film gaat over dingen die in de maatschappij spelen
maar bekijkt het ook vanuit mijn persoonlijke ruimte. Ik wil al die
dingen in één doosje stoppen. Ik hoef niet meer te kiezen welke
kant ik van mezelf laat zien.”
Hij zegt daarnaast dat tot Sound of Metal kwam, hij zelfs overwoog
even te stoppen met acteren. Dat is moeilijk voor te stellen, in ieder
geval niet voor lange tijd. Zoals hij zegt, heeft hij de behoefte te
communiceren met een publiek. Maar zijn er nog andere manieren
voor hem om dat te doen?
Hij is een modebewuste man en zegt dat hij geïnteresseerd is in
‘bewuste mode’ – duurzame manieren om jezelf uit te drukken.
Maar wat betreft werk is produceren nu zijn derde alternatief. Na
jaren van mensen helpen films te maken, wees iemand erop dat er
ook zoiets bestaat as ‘producent zijn’. En dus zette hij zijn eigen
bedrijf op, Left Handed Films. Tijdens het Berlin Film Festival
2020 ging zijn eerste film in première, Mogul Mowgli.
De wereld verandert constant en nooit eerder zo veel als nu, en
dus moeten wij mee veranderen. Maar waar we ook voor kiezen,
Ahmed laat zien dat er geen drastische stappen nodig zijn om
nieuwe wegen te verkennen.
“Door de keuzes die je maakt, kun je altijd nieuwe manieren
vinden om jezelf uit te dagen “, stelt Ahmed. “Voor mij betekent dat
niet noodzakelijkerwijs dat ik moet stoppen met acteren. Het betekent
dat je nadenkt over de rollen die je aanneemt en de manier waarop
je je daarop voorbereidt. Ik geloof dat je altijd nieuwe manieren kunt
vinden om jezelf uit te drukken binnen dezelfde kunstvorm, nieuwe
manieren om te groeien, zelfs al blijf je in hetzelfde veld.”

"Ik wil geen
kameleon
meer zijn"
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Reizen

et is moeilijk om een bewegend doel te raken. Misschien is dat reden
waarom een van de belangrijkste bewegingen in capoeira de ginga
is, een specifieke manier van heen en weer wiegen waarbij de spelers
constant in beweging blijven, soepel en klaar om toe te slaan.
Hetzelfde kan gezegd worden van capoeira zelf. Sport, gevechtskunst, spel: het
Braziliaanse fenomeen is moeilijk in een paar woorden te vangen.
Over de precieze oorsprong van capoeira is men het niet eens, maar
de meest gangbare uitleg is dat Afrikaanse slaven, die in de 16e eeuw
door de Portugezen naar Brazilië werden gebracht, een geheime
vechtkunst ontwikkelden om zich te kunnen verdedigen en bevrijden.
Nu is het uitgegroeid tot een activiteit die niet gemakkelijk in een
definitie te vatten is. We zijn naar Brazilië gekomen op zoek naar de
roots en om te proberen te begrijpen wat het is geworden.
De staat Bahia in het noordoosten van Brazilië wordt algemeen beschouwd
als de geboorteplaats van capoeira. Salvador is de hoofdstad van de staat en
ook de culturele hoofdstad van het land, volgens mijn gids Luis. “We zeggen
dat mensen uit Salvador niet worden geboren, maar hun debuut maken,’’
zegt hij lachend. Luis komt uit São Paulo en werkt overal in Zuid-Amerika.
Maar hij komt hier zo vaak terug als hij maar kan: “Ze zeggen dat de
Paulistas zoals wij alleen maar werken om geld te verdienen zodat we op
vakantie naar Salvador kunnen komen.”
We staan op het plein Largo Terreiro de Jesus te kijken naar koppels
straatcapoeiristas die met een verbazingwekkende vaart ronddraaien en
salto’s maken. De precisie-radslagen en wervelende trappen missen het
gezicht van de vechters op millimeters na. De lenige jonge atleten poseren
in een handstand, met een brede grijns voor de toeristen. Maar als ik Jason,
een van de jongsten van de groep, vraag wat capoeira voor hem betekent,
verklaart hij in alle ernst dat het zijn leven heeft gered: “Veel van mijn
vrienden zijn nu dood of hebben problemen met justitie. Capoeira heeft mij
op een ander pad gebracht. Ik heb alles aan capoeira te danken.”
De showkant van capoeira is een onmisbare uitingsvorm en een bron van
inkomsten voor Jason en zijn vrienden. Hij hoopt dat capoeira een
Olympische sport wordt, wat meer deuren zou openen. Net zoals boxen of
voetbal geeft capoeira kinderen die nooit onderwijs of steun hebben gehad,
een kans om aan hun omstandigheden te ontsnappen . Deze straatcapoeiristas
trainen net zo hard als profatleten. Maar zij moeten het doen op beton, in
de zinderende hitte, voor het beetje geld dat toeristen bereid zijn ze te geven.
Het is laat in de middag als we de plaza verlaten in onze Jaguar XE. De
zon is weggeschoven achter witte wolken die zo dik zijn dat je er zo een hap
uit zou kunnen nemen. Salvador is duizelingwekkend mooi, met steile
klinkerstraatjes die tussen door de zon verweerde pastelkleuren omhoog
klimmen. In de buitenkant van de XE wordt de levendige wirwar van huizen
weerspiegeld. We rijden langzaam langs vervallen koloniale gebouwen met
witte en blauwe tegeltjes, de deuren bekleed met verschoten lagen gekleurde
posters en graffiti van een onbegrensde originaliteit.
De Olympische spelen komen weer ter sprake als ik Pedro Abib ontmoet.
Als academicus, musicus, filmmaker en capoeirista die uitgebreid heeft
geschreven over capoeira en culturele identiteit, betreurt hij de
commercialisering en is er sterk op tegen om er een competitieve sport van
te maken. Volgens hem is het meer cultureel dan sportief: “Het gaat niet om
winnaars en verliezers, het is geen competitie maar geeft verbinding. Het is
een filosofische dialoog.” Pedro vindt het maar niets dat capoeira wordt
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Felgekleurd Het stijlvolle interieur van de Jaguar XE contrasteert met de zinderende drukte van de buurt rond het Largo do Pelourinho in Salvador

overgenomen door sportscholen en verkocht aan consumenten.
Hij ziet het als een krachtig middel voor herstel en gelijkheid in
een gebroken samenleving.
Pedro legt ook uit dat ondanks de status van capoeira als een
immaterieel cultureel erfgoed van de Unesco, dit imago nog steeds
niet algemeen wordt geaccepteerd en er nog steeds een stigma aan
kleeft. Toen er eind 19e eeuw een einde kwam aan de slavernij en de
verstedelijking groeide, eigenden criminele bendes zich capoeira toe.
In het begin van de 20e eeuw werd het verboden. Wie betrapt werd
op het beoefenen van capoeira werd gearresteerd en vaak gemarteld.
Voor mijn bezoek aan Salvador was ik me vaag bewust van
capoeira dankzij Nokia-advertenties en BBC-spotjes waarin
twee mannen sparren op een dak. Computergame Tekken heeft
een capoeiravechter, terwijl het personage van Vincent Cassel
in Ocean’s Twelve zich tussen ronddraaiende beveiligingslasers
doorwringt met behulp van capoeira. Maar ze reduceren het
verhaal tot een gymnastisch gevecht, los van de muziek, de
teksten, de spiritualiteit en het spel die capoeira tot zo’n rijke en
meeslepende kunst maken. Pas toen ik capoeira in context zag,
ving ik zo nu en dan een glimp op van het kloppende hart ervan.

Ik klauter smalle trappen af naar Fundação Mestre Bimba,

de school die Mestre Nenel naar zijn vader vernoemde. De
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energie stijgt me al tegemoet voordat ik in een kleine
ondergrondse ruimte vol met leerlingen in witte katoenen kleren
kom. Samengeperst rond de kleine roda (spelcirkel) staat een
luidruchtige menigte in alle maten en leeftijden. In het midden
bewegen twee spelers langzaam heen en weer, ogen op elkaar
gevestigd, hun bewegingen een weerspiegeling van en reactie
op die van de ander. Ze maken schijnbewegingen en draaiende
trappen, rollen over elkaar, alles naadloos in een plagende
hypnotische dans. De stemming is speels en solidair. Een nieuw
koppel stapt de roda in, ze deinen heen en weer. De sfeer van
goodwill, respect en saamhorigheid is tastbaar. Iedereen lacht,
klapt en zingt mee met het zingen van de berimbau. Deze berimbau,
een eensnarig slaginstrument, is een kernelement van capoeira.
Van leerlingen wordt verwacht dat ze hem kunnen maken en
bespelen voordat ze de status van mestre kunnen bereiken. De
letterlijke vertaling van dit woord is meester, maar de ware
betekenis ervan minder duidelijk. Sommigen meten het in
cijfers: leeftijd, ervaring, geoefende uren, geleerde liedjes.
Anderen gaan verder en zeggen dat een meester moet zijn gewijd
door de gemeenschap, dat de plicht van een meester heilig is.
Een meester is een ouder, een geleerde, een leider. Voor de
meesten ligt het antwoord ergens tussen hiërarchie en hart. De
meesten zouden het er zeker over eens zijn dat er meer bij komt
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Volgens sommigen is de
plicht van de mestre
heilig; ze zijn ouder,
geleerde, leider

Zeewereld Uitzicht vanuit het huis en de kapel van de vroegere Quinta do Unhão, waar het serene water van de Atlantische Oceaan een
Salvadoraanse zonsondergang omlijst.

Fight club (Boven) Mestre Nenel, zoon van de oprichter van
de Regional-stijl, met Mestra Preguiça; (Onder) Mestra Nani
met de berimbau, een snaarinstrument
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kijken dan kunde alleen.
Het duurt even voordat de menigte zich verspreidt van de roda.
Iedereen, mijzelf inbegrepen, wil met Mestre Nenel praten. Hij is de zoon van
Mestre Bimba, de oprichter van Capoeira Regional. Er zijn twee
hoofdstromen, maar veel variaties van capoeira. ‘Regional’ wordt
over het algemeen beschouwd als atletischer en sneller, met duidelijke
ontwikkelingsniveaus, compleet met een systeem van gekleurde
koorden, hoewel zelfs dat varieert van school to school. ‘Angola’ is
verbonden met Mestre Pastinha, die een meer traditionele stijl
voorstond. Sommige beoefenaars hebben geprobeerd de twee
stromen samen te brengen in Capoeira Contemporânea.
Mestre Bimba zag het educatieve potentieel in capoeira en
zette zich in voor de erkenning van de kunst, aldus zijn zoon
Mestre Nenel. Samen met zijn vrouw Mestra Preguiça runt hij
een indrukwekkend scala aan sociale projecten voor
gemarginaliseerde jongeren. Met enthousiasme vertellen ze dat
het hun missie is de principes van Mestre Bimba te beschermen
en te bevorderen, en ervoor te zorgen dat hun pupillen voelen
dat ze erbij horen en iets kunnen bereiken. Mestra Preguiça
benoemt terloops waarom zoveel mensen zich zo sterk voelen

aangetrokken tot capoeira: “Het is inclusief. Het is voor
iedereen.” Ze heeft gezien hoe het houvast geeft in het leven van
vergeten kinderen in sloppenwijken en troost aan vrouwen aan
wie ze les gaf in een Duitse gevangenis.
Ze legt ook uit dat dit niet hun echte namen zijn, maar dat ze
een bijnaam ontvangen wanneer ze afstuderen. Mestra Preguiça
(wat ‘lui’ betekent) heet zo omdat ze als beginneling te verlegen
was om te spelen, wat haar meester interpreteerde als luiheid. De
naam is blijven hangen, hoewel ze duidelijk allesbehalve lui is.
Weer buiten in de duizelingwekkende straten van Pelourinho
voel ik de drums nog steeds weerklinken in mijn borstkas. Ritme
is overal in Salvador, in de samba die weergalmt uit
autoluidsprekers en het beuken van de blocos afros
(drumgroepen). Van Paul Simon is het algemeen bekend dat hij
hier de video The Obvious Child opnam. Hij gebruikte de
complexe polyritmiek van de lokale Olodum-drummers op zijn
album The Rhythm of the Saints. Ik hoor overal en altijd muziek,
behalve wanneer de oorverdovende kerkklokken door de stad
galmen. Het gezegde gaat dat er in Salvador voor elke dag van
het jaar een kerk is, maar in werkelijkheid zijn het er veel meer
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UNIÃO DOS
PALMARES

BRAZILIË
Onderweg De twaalf uur durende rit van Salvador naar União dos Palmares voert
langs wouden vol wilde dieren, afgewisseld met gouden stranden

In de hotseat Schrijver Jenni zit heerlijk in de kilometervretende Jaguar XE

ILLUSTRATION: TIM BOELAARS

SALVADOR

dan 365. Het katholieke geloof en Candomblé worden zij aan
zij beleden als de belangrijkste godsdiensten in deze streek.
Candomblé is zelf weer een fusie van Afrikaanse en katholieke
religieuze gebruiken. Bij de kerk van Nosso Senhor do Bonfim
zit het tijdens de viering van de mis binnen bomvol, terwijl een
stroom bezoekers hun wensen vastknopen aan de hekken in de
vorm van fitas (linten). Tientallen vrouwen dansen voorbij, met
zwierende kralenkettingen en witte hoepeljurken die bol staan
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in de wind. Ze dragen bloemen, parfum en spiegeltjes als offer
aan Yemanjá, de godin van de zee.
Terwijl we in de XE door het doolhof van wegen in Salvador
glijden, projecteert de zon alles als silhouet tegen de glinsterende
Atlantische oceaan. Ik rij vlak langs de kust en zie mensen die
in groepjes in het water staan te praten, kleine kinderen die
achterwaartse salto’s maken in een rotsachtige baai, boten die
ronddobberen. Ik passeer een man met een machete, die 10

De Groene Lijn is een
adembenemende weg
die het Atlantische
woud doorkruist

meter hoog in een kokosboom aan het snoeien is, met alleen een
strakke touwlus om te voorkomen dat hij valt.
Mijn laatste halte is Forte da Capoeira in de schemering. Dit
elegante zeventiende-eeuwse verdedigingswerk tegen
Nederlandse indringers is ooit een gevangenis geweest, en biedt
nu onderdak aan meerdere gerenommeerde capoeirascholen.
Het is een groot plezier om Mestre Boca Rica te ontmoeten,
leerling van de vereerde Mestre Pastinha. Hij is 83 jaar oud,
ongelooflijk lenig, schelms en charmant. Hij kan nog geen
seconde stilzitten. Zijn bijzondere passie voor capoeira ligt in
het componeren en conserveren van de muziek. Hij heeft een
aantal albums opgenomen en reist de hele wereld af om er
bekendheid aan te geven. Mestre Moraes, ook een leerling van
Pastinha en een ervaren wetenschapper en componist, werd in
2003 genomineerd voor een Grammy voor zijn album met
capoeiraliedjes, Capoeira Angola 2: Brincando Na Roda.
De buurvrouw van Boca Rica, Mestra Nani, is de kleindochter
van Mestre Pequeno, ook een leerling van Pastinha. Zij
vertegenwoordigt de jongere generatie van onderwijzers, maar
is toegewijd aan de erfenis van haar grootvader, trots dat hij
vrouwen niet discrimineerde in de roda. Ze had het moeilijk als
tienermoeder en vertelt aangrijpend hoe ze dankzij capoeira
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overgebleven warmte van die dag.
Zo’n twaalf uur na ons vertrek uit Salvador, voorbijglijdend aan
velden met suikerriet en koeien, komen we aan in União dos
Palmares. Het stadje is een beetje ruig maar fleurig. Paard-enwagen beheersen het straatbeeld en nieuwsgierige ogen volgen me
vanachter de ramen van mintgroene en gele huizen. Ik ben net op
tijd om mee te lopen in een processie ter herdenking aan de laatste
veldslag van Palmeres. De quilombola-inwoners, onder leiding van
hun baanbrekende commandant Zumbi, hadden ontelbare invallen
weerstaan, maar tijdens de laatste aanval van 1694 werd de
bevolking van de nederzetting bijna volledig afgeslacht. Elk jaar
komen de afstammelingen van de overlevenden hier samen om eer
te betonen aan degenen die hier vochten. Ze klimmen langzaam
vier kilometer de heuvel Serra da Barriga op, waarbij op
verschillende plekken wordt gestopt om te dansen, te drinken,
gedichten en toespraken te delen en natuurlijk om capoeira te
beoefenen. De sfeer is feestelijk, maar ook plechtig. We lopen de hele
nacht door, iedereen in het wit gekleed, spookachtig tegen de
diepzwarte lucht. De duisternis lijkt ons dichter bijeen te brengen.
We eindigen hoog bovenop de heuvel bij zonsopgang, bij het
Memorial Quilombo, een soort levensgrote maquette en
museum. Het is indrukwekkend maar ontnuchterend. Ik ga een
poosje zitten om na te denken. Een koperkleurige kolibrie, in het

We lopen de hele nacht
door, in het wit gekleed,
spookachtig tegen de
diepzwarte lucht

Paardenkracht (Boven) De XE went aan het dagelijkse ritme in União dos
Palmares (Helemaal boven) De geest van capoeira wordt in leven gehouden
bij het historische Memorial Quilombo
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haar zelfvertrouwen opbouwde en leerde dat ze recht had op een
plekje in de wereld. Nu geeft ze capoeiralessen als een pad naar
gelijkheid en een inspiratie om geweld tegen vrouwen te bestrijden.
Wanneer ik de volgende morgen de stad verlaat, dunt het
verkeer snel uit. Ik ben op weg naar een verder verleden, naar
União dos Palmares, waar ooit voor zover bekend de grootste
slavennederzetting van het Amerikaanse continent stond, de
legendarische Quilombo dos Palmares. Quilombo’s waren
nederzettingen van voortvluchtige slaven, en deze telde naar
schatting 30.000 mensen. Ik hoop dat deze plek mij dichter naar
de vroegste oorsprong van capoeira brengt.
Straatverkopers bij stoplichten dringen zich om de auto heen
en bieden een schoonmaakbeurt van de voorruit en stukken
jackfruit aan. Ik passeer ontelbare benzinestations en er zijn ook
veel checkpoints van de politie. Al snel bereik ik de Rodovia
Estrada do Côco en Linha Verde – de Kokosnootsnelweg en
Groene Lijn – oftewel de minder lyrische BA-099. De Groene
Lijn is een adembenemende weg langs Atlantische wouden,
stralend witte zandduinen en bijzonder gevormde warmroze
rotslagen. Verkeersborden waarschuwen voor ezels en luiaards,
maar mijn grootste uitdaging is slalommen rond een leger
kikkers die aan het asfalt geplakt zitten, aangetrokken door

Portugees beija-flor of bloemenkusser genoemd, houdt me
gezelschap. Zijn luidere neven schreeuwen in de bomen, maar
verder is dit een vredige plek, een monument voor het
onvoorstelbare lijden van de tot slaaf gemaakte voorouders van
Afrikaans-Brazilianen, maar ook voor hun uitzonderlijke
uithoudingsvermogen en moed.
Ik had gelezen dat de slavenhouders gezinnen en stammen uit
elkaar haalden om verbroedering tegen te gaan. Het is eenvoudig
voor te stellen dat capoeira een manier was waarop mensen uit
heel verschillende plaatsen zonder woorden konden
communiceren en een gemeenschap konden vormen. De mensen
hier voelen zich sterk verbonden met hun geschiedenis en zien
capoeira als een rechtstreekse band met hun voorouders. Nog
steeds heeft het voor velen de functie van een krachtig symbool
van verzet, een maatstaf tegen sociale ongelijkheid.
Er is een symmetrie in het besef dat deze kunst, die ooit was
verboden, nu een cruciale rol speelt om jongeren te helpen uit
de criminaliteit te blijven. Sommigen willen vernieuwen,
sommigen profiteren, sommigen eren en conserveren. Wat er
hier ook verder gebeurt, een ding over de toekomst van capoeira
is zeker: het zal nooit stilstaan.

Jaguar Magazine / 31

VERZOT
OP ZUUR

Dineren

Van de stijgende populariteit van kimchi tot snel ingelegde
groenten bij vrijwel elk gerecht, de smaakpapillen zijn
wereldwijd verwikkeld in een romance met alles wat zuur is.
En wie anders wijst je beter de weg door de enorme variëteit
aan zure smaken dan de bekroonde culinaire schrijver Mark
Diacono, wiens laatste boek simpelweg de titel Zuur draagt

Sumak-eend, witlof,
knolselderij en granaatappel
Ik bedacht dit recept aan het einde
van de lente, begin van de zomer, toen
er nog wat winterse wortels waren en
ik een gemengde salade wilde maken
met veel lagen. Naast het zoete van
de eend zorgen witlof en knolselderij
voor een bittertje en de citrusachtige
sumak en granaatappel voor dubbele
zuurtonen. Die gelaagdheid van zuren
maakt het gerecht echt complex.
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Salade met rabarber en radijs
Dit is zo heerlijk. Deze salade had ik al in
grote lijnen in mijn hoofd. Ik kwam op
het idee door een recept met
sinaasappel van Claudia Roden, maar ik
wilde in plaats daarvan rabarber
gebruiken, want daar ben ik gek op. De
dille, de azijn en het rozenwater zijn hier
onmisbaar - ze brengen het zoet van het
fruit en de frisheid van de radijs samen.
Een uitstekende azijn werkt op dezelfde
manier als een goede wijn.
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Oesters mignonette op vier manieren
Dit is een verrassende oppepper. Een van de dingen die ik zo heerlijk vind aan
zuur is dat andere smaakmakers geen echte sensatie teweegbrengen. Jaren
geleden woonde ik in Whitstable aan de Engelse kust en daar leerde ik de
verbluffende pracht van oesters kennen. Het is een heel eenvoudig gerecht,
dus je hebt alleen een vleugje van iets scherps nodig, zoals de oester met
passievrucht en limoensap, een snippertje sjalot, zout en peper.

Malfatti
Malfatti schijnt het arme neefje van gnocchi te zijn, maar ik
vind het eigenlijk iets verfijnder. Het geeft wat weerstand,
dat heb je niet bij gnocchi. Met salie, boter en ricotta,
bestaat er iets lekkerders? Het citroensap in de salieboter
geeft het zachte zuurtje van de ricotta een tikje scherpte.
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Witte gazpacho

Ik houd van dingen die je aan een bepaalde plek doen
denken, en hoewel ik nog nooit in Andalusië ben geweest,
roept ajo blanco dat gevoel bij me op. Alsof ik daar even
ben. De combinaties zijn zo bijzonder. In de volle smaak
van knoflook en amandelen is de sherryazijn een ware
bekroning. Als je alleen naar de ingrediënten kijkt, denk
je misschien 'dat kan nooit iets lekkers worden', maar het
is verrukkelijk.
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Dosa-pannenkoeken met geroosterde bloemkool en raita
Mijn vader maakte veel van dit soort combinaties, opgepikt tijdens zijn jeugd in Sri
Lanka. In dit gerecht vind je tal van verschillende invloeden terug. Het voelt als een
fantastische samensmelting van warmte en passie, met frisse en zomerse aroma's.
Het gefermenteerde beslag en de citroen zorgen voor de zuurtonen. Ik gebruik
deze pannenkoeken en mix in allerlei dingen. Het is geweldig om het een nacht
te laten fermenteren, maar het is ook verrukkelijk als je er meteen je tanden inzet.

Koreaanse taco met kimchi

Kombucha-mayonaise

Kimchi is heerlijk en gezond, met geweldige culturele roots.
Je kunt kimchi overal voor gebruiken. Ik gebruik het graag
als specerij, om gerechten nog aantrekkelijker te maken.
Hier hebben we het gecombineerd met 'dirty food' van de
Amerikaanse westkust. Wees nooit bang om culturen samen
te brengen, het is Koreaans, maar ook Californisch. Het
heeft een beetje van alles.

Als je het eenmaal gewend bent, wil je nooit meer iets
anders dan zelfgemaakte mayonaise. Het smaakt zó veel
beter dan wat je in de winkel koopt. Als ik kombucha maak
en ik ben een paar dagen weg, of het fermenteert te snel,
is het handig om het op een andere manier te kunnen
gebruiken. Je krijgt een ongelofelijk subtiele mayonaise.
Onweerstaanbaar.
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Kruisbessensalsa
Altijd verlang ik weer naar die
heerlijke huivering van het eerste
taartje met rauwe kruisbessen van
het jaar. Ik maakte kruisbessensalsa
toen ik betrokken was bij de River
Cottage van Hugh FearnleyWhittingstall, en ik heb het recept in
de loop der jaren verfijnd. De salsa
past overal bij. Natuurlijk bij voor de
hand liggende dingen als makreel,
kaas en ham, maar zelfs op ijs smaakt
het fantastisch. Kruisbessensalsa is
zonnig, levendig en je kunt er je eigen
draai aan geven - gebruik bijvoorbeeld
koriander in plaats van munt, of laat
de lavas weg om het luchtiger te
maken. Een kom vol dynamiek.

Ingelegde kweepeer
Elk jaar heb ik weer een berg kweeperen en ik deed er van alles mee, inleggen in wodka, bakken,
maar toen dacht ik 'er moet een manier zijn om ze in te leggen en ze extra lekker te maken'. Een paar
jaar speelde ik met het idee, maar ik deed er steeds te veel ingrediënten in. Nu heb ik het eenvoudiger
gemaakt, en dit is het geworden. Steranijs zorgt voor warmte, de peperkorrels geven een opkikker en
de kruidnagels roepen het kerstgevoel op - het past perfect bij de herfst.

38 / Jaguar Magazine

Jaguar Magazine / 39

NEW F-TYPE 2.0

Dineren

Geroosterde abrikozen met crème fraîche,
granaatappelmelasse en venkelcrumble
Er zijn maar weinig dingen waarvan ik mag zeggen dat ik er heel goed in ben,
maar crumble is er één van. Ik had het geluk dat ik de abrikozen vers kon plukken.
Ik dacht 'ik probeer het eens met een paar druppels azijn' en het effect was
grandioos. Dat kleine beetje zuur haalt al het zoet naar boven, het volle aroma
van goede abrikozen. Kardemom, abrikozen, venkel, gember, rozemarijn... het
gerecht heeft al die texturen, gewoonweg prachtig.
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FALL IN LOVE.
FAST.

Mark Diacono is fotograaf, kweker
en bekroond auteur van zeven
boeken. Hij woont op Otter Farm
in Devon, Engeland, een landgoed
dat hij heeft opgezet om anderen
enthousiast te maken voor het
kweken van ongewoon en
vergeten voedsel

De nieuwe F-TYPE. 221 kW/300 pk 2.0 I4 motor.
Active Sports Exhaust. Lichtgewicht aluminium
architectuur. Perfecte gewichtsverdeling voor
perfecte sportieve rijeigenschappen. Stel je voor.
Liefde op het eerste gezicht.
Meer informatie op jaguar.com
Officieel WLTP-brandstofverbruik voor het F-TYPE-programma in l/100 km: Gecombineerd 9,4 - 11,1. CO2-emissies volgens WLTP: 215 - 253 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 optionele accessoires. De waarden in uw land zijn beschikbaar bij uw dealer. Het afgebeelde model is de Europese specificatie
met optionele SVO Atacama oranje lak en optionele 19” ‘Style 5058’ lichtmetalen velgen. Modellen en beschikbaarheid verschillen per land; vraag ernaar bij uw
Jaguar dealer. 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.

/GA JE EIGEN WEG

Want in elke fantastische reis ligt een verrassing verborgen

Sophie de Oliveira Barata
De artistieke grondlegger van The Alternative Limb
Project zet haar beste beentje voor
Tekst Tim Hulse
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Haar interesse in prothesen
stamt uit de tijd dat ze werkte in
een ziekenhuis, terwijl ze een
cursus volgde van een
kunststichting. Ze ging werken bij
een van de toonaangevende
leveranciers van prothesen van
het Verenigd Koninkrijk en
maakte daar realistische
kunstledematen. Haar groeiende
besef dat er ruimte was voor
meer dan de gangbare modellen
werd nog eens versterkt door
haar ontmoetingen met een jong
meisje, dat elk jaar een nieuw
been aangemeten kreeg. "Ze
wilde elke keer iets anders, zoals
tekenfilmfiguren boven op haar
been," vertelt ze.
Toen zag ze een modeshow van
Alexander McQueen, waar atlete
Aimee Mullins sierlijk gedecoreerde
houten beenprothesen droeg en
het kwartje viel. Een paar jaar
later lanceerde ze het Alternative
Limb Project en sindsdien creëert
ze radicaal nieuwe prothesen die
de wijze veranderen waarop we
naar handicaps kijken en die
grensverleggend werken bij
aanpassingen van het lichaam.
"Ik vind het leuk om ledematen
te maken die het beeld
opschudden dat mensen van een
lichaam hebben," zegt ze. "Ik wil
grenzen opzoeken en de
verbeelding de ruimte geven." J

Expert: Sophie de Oliveira Barata (boven) in haar atelier in het zuiden van Engeland. Haar unieke, broemde
creaties zijn Spike Leg (links) gedragen door musicus Viktoria Modesta; Vine (linksonder), een 'botanisch
tentakel' voor model Kelly Knox, en Phantom Limb (rechtsonder), een bionische arm voor gamer James Young

AFBEELDINGEN: PORTRET: OPHELIA WYNNE; PROJECTEN: OMKAAR KOTEDIA & LUKASZ SUCHORAB

Voor de meesten van ons is het
idee van een geamputeerde
wereldkampioen paaldansen
misschien nauwelijks te bevatten.
Maar voor Sophie de Oliveira
Barata, ontwerper van ongekend
fantasierijke prothesen, vormt
dit nu juist een voedingsbodem
voor artistieke mogelijkheden.
"Ik heb dit been in de vorm van
een zandloper gemaakt, slank in
het midden en daarna gaat het
over in een soort hoef, waardoor
hij zich aan de paal vast kan
klemmen. Op de achterkant
draaien verwisselbare chromen
sculpturen rond terwijl hij
beweegt," zegt ze over het
been dat ze heeft ontworpen
voor Andrew Gregory, die een
succesvolle carrière als paaldanser
maakte nadat hij zijn been was
kwijtgeraakt bij een motorongeluk.
Andere recente projecten van
De Oliveira Barata zijn een been
waarin een trein heen en weer
rijdt, een opdracht van het
Darlington Railway Museum voor
een tentoonstelling, en een houten
been met een koekoeksklok erin,
voor een performer van de
Candoco Dance Company. "Er
springt een vogeltje uit," vertelt
ze. "En de slinger is op een as
bevestigd, zodat ze haar been
alle kanten op kan bewegen
zonder dat de slinger stilvalt."
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Een frisse blik
A thing of beauty is a joy forever. De nieuwe Jaguar F-TYPE ontmoet
beroemde designklassiekers die een moderne update hebben gehad
en voor altijd in de hall of fame staan

Indrukwekkend charisma: De nieuwe F-TYPE belichaamt het DNA van Jaguar in zijn puurste vorm en is geëvolueerd tot
een fraaier vormgegeven en assertievere uitdrukking van de ultieme Jaguar sportauto. Ook op deze pagina: Gibson Les Paul
Modern in Faded Pelham Blue, gitaar gibson.com; Globe Trotter St Moritz 20", trolley, handbagage globe-trotter.com; Slangen
en ladders bordspel, William & Son; Stoel in zwart, groen en wit, Gerrit Thomas Rietveld voor Cassina, Limited Edition 635,
conranshop.com; Kussen Zittende vrouw in blauwe jurk Jules Pansu Picasso conranshop.com; Mobiel Volta Le Grand Etourdi,
conranshop.com; Mini-hanglamp Poul Henningsen voor Louis Poulsen PH 5, conranshop.com; Trenchcoat Burberry Kensington
Heritage, uk.burberry.com; Multicolour handtas Launer London Traviata, launer.com; Sneakers Nike Air Max 270 React, nike.com;
Jeans Levi’s 501 Original Fit, levi.com; Polaroid OneStep 2, polaroid.com; Grote staande lamp Anglepoise Original 1227,
anglepoise.com; Sofa Ligne Roset Togo in Goya Red Alcantara, ligne-roset.com; Pumps Christian Louboutin Clare 80,
eu.christianlouboutin.com

Fotografie James Day
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Back to the future: De nieuwe LEDachterlichten lopen door in de
achterspatborden, wat de krachtige
uitstraling van de auto benadrukt.
Mini-hanglamp Poul Henningsen voor
Louis Poulsen PH 5, conranshop.com;
Multicolour handtas Launer London
Traviata, launer.com; Leica TL2,
leicastore-uk.co.uk; Paul Smith voor
Anglepoise Type 75, conranshop.co.uk

Het interieur: Luxueuze materialen, nauwkeurig
vakmanschap en prachtige details maken het interieur
van de F-TYPE tot een spannende plek om te zijn.
Gibson Les Paul Modern in Faded Pelham Blue, gibson.com;
Paul Smith voor Anglepoise Type 75, conranshop.co.uk;
Mobiel Volta L’Erudit, conranshop.co.uk
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Tassen vol stijl: Met de ruime
kofferbak kunt u alles meenemen voor
een weekendje weg.
Tote bag Bao Bao Issey Miyake Lucent
matte-PVC, tote bag Track logo-print
PVC, geometric make-up-tas,
isseymiyake.com

Zie het licht: De nieuwe,
vloeiend gelijnde koplampen gaan
naadloos over in de aerodynamische
lijnen van de F-TYPE.
Gibson Les Paul Modern in Faded
Pelham Blue, gibson.com; Kunststof
stoel met donker onderstel en Hopsakbekleding, Charles en Ray Eames voor
Vitra DAX, conranshop.co.uk; Sneakers
Comme des Garçons x Converse,
converse.com; Mulberry Heritage
Bayswater in porseleinblauw
ruitpatroon, mulberry.com; Polaroid
OneStep 2, polaroid.com; Pumps
Christian Louboutin Clare 80,
eu.christianlouboutin.com; Grote
staande lamp Anglepoise Original 1227,
anglepoise.com; Sofa Ligne Roset Togo
in Goya Red Alcantara, ligne-roset.com

Grote stappen: De fraai vormgegeven
carrosserie vormt zich rond het
krachtige chassis.
Pumps Christian Louboutin Clare 80,
eu.christianlouboutin.com
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Kunst
Op intuïtie: Achter de nieuwe
voorbumper en de subtiel vergrote
grille bevindt zich een optionele
supercharged V8 met 423 kW/575 pk.
Sofa Ligne Roset Togo in Goya
Red Alcantara, ligne-roset.com

Expert: Het op de bestuurder gerichte
interieur is voorzien van 12-voudig
verstelbare Performance-stoelen,
een 12,3" HD TFT-instrumentenpaneel
en een Meridian-audiosysteem.
Mulberry Heritage Bayswater in
porseleinblauw ruitpatroon, mulberry.
com; Horloge Jaeger LeCoultre Polaris,
jaeger-lecoultre.com
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Hoe heeft Victoriaans behang de iPhone beïnvloed?
En wat heeft Monet te maken met de rommelige slaapkamer van Tracey Emin?
Will Gompertz, Arts Editor bij de BBC, doet verslag

H

oe ouder je wordt, hoe meer je je realiseert dat de

geschiedenis een onbetrouwbare getuige is. Zo zegt mijn
vrouw bijvoorbeeld dat ze zich mijn toespraak op onze
bruiloft in 1993 duidelijk als een tegenvaller herinnert.
Ik, daarentegen, kan me alleen enorme uitbarstingen van
daverend gelach herinneren bij de ene hilarische anekdote
na de andere. Fout. Zo stelt de vrouw. Dat was tijdens de
toespraak van mijn getuige.
Hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe meer er over de
feiten kan worden getwist. Voorbeeldje. Begon het
verhaal van het modernisme, en de moderne kunst, in
1917 in New York, toen de filosofische Franse kunstenaar
Marcel Duchamp een urinoir inbracht voor een
tentoonstelling van hedendaagse kunst en daarmee direct
invloed had op Dada, surrealisme, abstract
expressionisme, situationisme, punk, Samuel Beckett en
alternatieve comedy?
Duchamp, de stamvader van het conceptualisme en de
idee dat alles kunst kan zijn, is de reden dat het nietopgemaakte bed van Tracey Emin 2 miljoen pond waard
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is en dat van mij niet. Maar wie was het die het startschot
gaf voor de modernistische beweging? Of was het twee
jaar daarvoor, in 1915, toen de Russische kunstenaar
Kazimir Malevich een zwart vierkant op een wit canvas
schilderde en verklaarde dat kunst was teruggebracht
naar 'nul', terug naar de abstracte essentie?
Of, misschien was het in 1874, toen Claude Monet,
Paul Cezanne, Berthe Morisot et al. rebelleerden tegen de
gevestigde orde in de Franse kunst en een tentoonstelling
maakten met radicaal nieuw werk om direct de strijd aan
te gaan met de grote, jaarlijkse salon van Parijs? De
kunstcriticus Louis Leroy deed ze af als 'slechts
impressionisten' die niet konden schilderen als Leonardo.
Het was een belediging, bedoeld om jonge starters kapot
te maken, maar het maakte ze tot het beroemdste
kunstmerk ter wereld.
Een even aannemelijke begindatum zou 1863 kunnen
zijn. Dit is het jaar dat dichter en criticus Charles
Baudelaire zijn beroemde essay De schilder van het moderne
leven schreef, waarin hij baanbrekende Parijse kunstenaars

MARCEL DUCHAMP, FOUNTAIN (1917), GALLERY SCHWARZ EDITION, 1964 © ASSOCIATION
MARCEL DUCHAMP / ADAGP, PARIS AND DACS, LONDEN 2020

DE
CREATIEVE
CONNECTIE

Punk art
Duchamps Fountain was
controversieel in 1917, maar
is een zeer krachtig werk

aanspoorde niet langer eeuwenoude mythologie en
religieuze figuren als onderwerp te kiezen, en zich in
plaats daarvan te richten op de groezelige, spannende
realiteit van het leven in hun kosmopolitische stad.
De inkt van zijn werk was nauwelijks droog toen
Édouard Manet een controversieel schilderij maakte van
een achterover leunende naakte vrouw, Olympia, wat de
stijve heren van de Academie ontzette. Het schilderij
toonde een plaatselijke prostitué, geen Griekse godin,
maar inspireerde de avant-garde die verrukt waren door
de bedenkelijke brutaliteit en vlakke blokken kleur. Het
is een fantastisch schilderij, maar volgens mij niet het
begin van het modernisme. Daarvoor moeten we nog
eens twee jaar eerder kijken en wel aan de overkant van
het Kanaal.
Diep verborgen in Holborn, het niemandsland tussen
het West End en de City van Londen, ligt Red Lion
Square, waar in april 1861 de binnenhuisarchitecten
Morris, Marshall, Faulkner & Co hun deuren openden.
De creatieve drijfkracht achter het bedrijf was de

bebaarde mediëvist William Morris (niet te verwarren
met William Morris van Morris Motors).
Hij verafschuwde het tijdperk van industrialisering
waarin hij leefde. Zijn held was kunstcriticus John Ruskin,
wiens boek The Stones of Venice stelde dat mechanische
massaproductie verantwoordelijk is voor het verlies van
vakmanschap en mensen reduceert tot een radertje van
de machine. Morris was het daarmee eens. Hij was van
mening dat handwerk een nobele activiteit is en keek door
een wel heel roze bril terug naar het verleden, naar de
legende van Koning Arthur en de middeleeuwse gilden
en hun progressieve opleidingssysteem op de werkplek,
waarbij je van leerling naar gezel naar meester in je
ambacht ging.
Ambachtelijk vakmanschap met een terug-naar-denatuur esthetiek was waar Morris, Marshall, Faulkner &
Co naar streefde. Morris begon hier met het ontwerpen
van zijn glas in lood-ramen en eiken meubels met
snijwerk. Voor hem draaide het alleen om de schoonheid
en integriteit van een handgesneden voorwerp, van het
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Textielontwerp/Morris/1862

fantastische commerciële ontdekking hadden gedaan,
maar de waarde ervan niet hadden erkend. Ze hadden
kosteneffectieve massaproductie moeten combineren met
het gevoel voor design van een kunstenaar als Morris. Het
zou de machinaal gemaakte voorwerpen hart en ziel
geven en dat zou zeer wenselijk zijn bij consumenten.
Binnen een paar maanden bekrachtigde de Duitse
overheid het besluit voor het onderwijzen van industrieel
design in het land. In 1907 richtte Muthesius de
Deutscher Werkbund op, een associatie van architecten,
kunstenaars en ambachtslieden die bereid waren samen
te werken met de Duitse industrie om te helpen
aantrekkelijke producten te fabriceren. Onder hen was
Peter Behrens, een Boheemse schilder die artistiek
directeur van AEG werd en de praktijk van industrieel
design tot stand bracht. Onder zijn junior werknemers
zaten mensen die in de 20e eeuw titanen werden zoals

Bauhaus-beweging/Gropius/1919-

Olympia/Manet/1863

Black Square/Malevich/1915

hilarisch met hun stijve klassesysteem en excentrieke
gewoontes zoals melk in een kop gieten vóór het theewater
(opdat het hete water het porselein niet zou doen breken).
Hij ontdekte al snel het werk van William Morris en was
dolenthousiast.
Toen hij in 1904 naar huis terugkeerde, schreef hij het
boek Das Englische Haus (Het Engelse huis) in drie delen
waarin hij lyrisch was over de arts & crafts-beweging. Hij
vertelde zijn bazen bij de overheid dat de Britten een

54 / Jaguar Magazine

iPhone/Apple/2007

tekenen van decoratieve behangpatronen tot het weven
van exclusieve tapijten. Hij streefde ernaar zijn producten
te maken voor een prijs die de gewone man zich kon
veroorloven, maar dat bleek een onrealistische droom en
hij eindigde met een clientèle van rijke lieden, wat hem
als protosocialist juist tegen de borst stuitte. Ondanks dat
was hij toch iets op het spoor.
Een paar maanden na het overlijden van Morris in
1896 werd de Duitse diplomaat Hermann Muthesius
naar Londen gestuurd voor wat vriendelijke spionage.
Zijn officiële titel was 'cultureel attaché', maar zijn echte
doel was om uit te vogelen waar het commerciële succes
en de bewonderenswaardige productiviteit van GrootBrittannië vandaan kwam. Muthesius vond de Britten

WILLIAM MORRIS, DESIGN VOOR TRELLIS-BEHANG, 1862; ÉDOUARD MANET, OLYMPIA, 1863, MUSÉE D'ORSAY, PARIJS; KAZIMIR MALEVICH, BLACK SQUARE, 1915, TRETYAKOV GALLERY,
MOSKOU; JOHN AINSWORTH, KANTOOR VAN WALTER GROPIUS, 2018, HERITAGE IMAGES; TRACEY EMIN, MY BED, 1998 © TRACEY EMIN. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, DACS /
ARTIMAGE 2020. BEELDMATERIAAL TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE SAATCHI GALLERY, LONDEN. FOTO: PRUDENCE CUMING ASSOCIATES LTD

My Bed/Emin/1998

H ET ZOU MACHINAAL
GEMAAKTE VOORWERPEN
HART EN ZIEL GEVEN
Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier en Walter
Gropius, die uiteindelijk in 1919 het legendarische
Bauhaus oprichtte met een creatief manifest dat door
Morris zelf geschreven had kunnen zijn.
En dus was het de zwaargebouwde, bebaarde
Engelsman die de eerste hoofdstukken schreef van het
verhaal van modernisme, geïnspireerd door zijn arts &
crafts-beweging via art deco en art nouveau. De geest van
Morris is terug te vinden in alles van een Jaguar E-type
tot aan een Apple iPhone. Het is een modernistische
esthetiek die tot op de dag van vandaag blijft domineren
en geen tekenen van matiging laat zien. J
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ETHICAL
FUNDS
Wat zijn de opties als je wilt beleggen in iets wat
esthetisch de moeite waard is, de planeet niet schaadt
en spannender is dan het doorspitten van spreadsheets?
Auteur Bill Dunn
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Met een kunstwerk van Brodie Neill
of een gitaar van David Gilmour kun
je je bankrekening spekken zonder
de planeet te schaden

“HET IS EEN BELEGGING
VOOR DE TOEKOMST ÉN
EEN SIERAAD VOOR IN HUIS”

W

goed of in elk geval niet schadelijk zijn voor de
planeet. Je financieel adviseur kan je vertellen
dat er talloze fondsen zijn die daarin voorzien,
zo beweren ze. Het goede nieuws is dat de
meeste dat inderdaad doen. Interactive Investor
vergeleek zes ethische fondsen met hun
conventionele tegenhangers; in vijf gevallen
deden de ethische fondsen het beter. Moira
O’Neill, directeur Personal Finance bij
Interactive Investor, zegt: “Veel ethische fondsen
hebben afdoende bewezen dat ze beter presteren
dan vergelijkbare fondsen van dezelfde beleggingsmaatschappij.”
Maar als je glazig gaat kijken bij zo’n verhaal over ethisch
beleggen, ben je niet de enige. Stel dus dat je stroppenpot goed
gevuld is en dat je nog wat over hebt voor iets leuks, waarom zou
je dan niet ethisch beleggen in iets waarvan het bezit plezier
oplevert?
De wereld van exclusief design is in dat geval een goed
vertrekpunt, aangezien het snel aan populariteit wint onder
klanten die prijs stellen op herleidbare materialen en duurzame
fabricage. Wie wil beleggen voor de toekomst, kan zich het best
oriënteren op verzamelobjecten van merken met de potentie om
designklassiekers te worden.
Zoals de Ergo-collectie, ambachtelijke meubels van
verantwoord geproduceerde, hernieuwbare materialen, die het
resultaat is van de samenwerking tussen de Welshe kunstenaar
en industrieel ontwerper Ross Lovegrove met het Italiaanse
bedrijf Natuzzi. Lovegrove zegt hierover: “Ik ontwerp niet vaak
meubels en wilde hiermee de aanzet geven tot een andere
mentaliteit.” Ergo wordt gemaakt van hout uit
FSC-gecertificeerde plantages, en de onderdelen zijn zo perfect
gefreesd dat er geen metalen verbindingsmiddelen nodig zijn.
Alle lijmen zijn op waterbasis en vrij van formaldehyde.
Een andere zeldzame, ethisch verantwoorde designklassieker
voor de toekomst is de ‘Capsule’ van de Australische ontwerper
Brodie Neill, een zandloper met korrels microplastic, waarmee
de maker aangeeft dat het zand van veel stranden op zijn
geboorte-eiland Tasmanië voor een flink deel uit stukjes plastic
bestaat. Doordat Brodie samenwerkt met een wereldwijd netwerk
van ngo’s, milieuorganisaties en strandjutters, kunnen
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e beleggen ons geld het liefst in zaken die

verzamelaars kiezen waar het plastic voor hun capsule vandaan
moet komen. Dit soort gepersonaliseerde, zeldzame, op bestelling
gemaakte items zijn beslist een belegging voor de toekomst en
leveren esthetisch genot op.
De modewereld was er qua duurzaamheid ‘fashionably late’
bij: in 2019 verscheen de hashtag #whomademyclothes en
initieerde Stella McCartney het VN-verdrag voor een duurzame,
klimaatvriendelijke modesector. Burberry werkt tegenwoordig
samen met het luxemerk Elvis & Kresse om lederafval te
verwerken tot nieuwe, duurzame accessoires. Luxegoederengigant
LVMH sloot een overeenkomst met Unesco, en Prada tekende
een kredietovereenkomst van vijftig miljoen euro bij Groupe
Crédit Agricole, de grootste coöperatieve financiële instelling ter
wereld. Het bijzondere aan deze lening is de voorwaarde dat
Prada zijn productie en bedrijfsvoering moet verduurzamen, een
novum in de geschiedenis van de mode. Voor ethische beleggers
kunnen de tassen van dit merk interessant zijn (na tien jaar zijn
ze nog evenveel of zelfs meer waard omdat ze minder slijten dan
kleding). Verder maakt Prada steeds meer artikelen, waaronder
de tassencollectie Re-Nylon, van ECONYL®, een oneindig
recyclebaar garen op basis van van geregenereerd plasticafval.
Ethisch bewuste fashionista’s moeten verstandig kopen als ze
hun belegging beloond willen zien met een mooi rendement. Het
interessantst zijn innovaties en primeurs, omdat de kans op een
toekomstige waardestijging daarbij het grootst is. Courrèges
werkt momenteel met een nieuwe soort vinyl op basis van algen.
Hierdoor zou het bedrijf ‘tien keer minder plastic’ gebruiken dan
bij toepassing van het conventionele materiaal. Maar het kan nog
beter: de New Yorkse ontwerpster Charlotte McCurdy heeft het
plastic helemaal in de ban gedaan. Haar waterdichte jas ‘After
Ancient Sunlight’ bestaat uit plastic op basis van algen die CO2
vastleggen. Om de jas waterdicht te maken, ontwikkelde ze zelfs
haar eigen plantaardige was, aangezien bestaande producten
gebaseerd zijn op aardolie (vooral paraffine) of bijenwas (niet
veganistisch).
Tweedehands (maar ongedragen) sneakers zijn zeker het
overwegen waard. Bijvoorbeeld Yeezy, het merk van de
wereldberoemde rapper Kanye West. Omdat sneakers in
gelimiteerde aantallen van 40.000 of minder worden gemaakt,
zijn ze tweedehands onmiddellijk meer waard dan nieuw, zolang
ze niet gedragen zijn. De blog Sole Collector taxeert Yeezy’s op
soms wel meer dan vijf keer hun oorspronkelijke prijs. Kanye’s
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Nike Air Yeezy 2 Red October, die in 2014 een nieuwprijs van
250 dollar hadden, zijn nu meer dan 5.000 dollar waard. En de
Nike Air Yeezy 1 Black Glow uit 2008 (gemaakt voor een
monstercollectie) is voor 250.000 dollar verkocht bij Rare Pair
New York.
Yeezy zet zijn winst in voor meer duurzaamheid: het
hoofdkantoor is een 1.600 hectare grote ranch in Cody, Wyoming,
waar geëxperimenteerd wordt met katoenteelt in hydrocultuur,
een techniek die veel minder water kost (katoen is met een
verbruik van 10.000 liter water per kilo eindproduct een van de

milieuonvriendelijkste gewassen).
Hedonistische jonge beleggers die voorheen wellicht werden
aangelokt door de gebruikelijke wijn, horloges of whisky, zien
tweedehandsartikelen tegenwoordig als een ethische optie. Karl
Hermanns, global managing director van de Classic Art Group
bij veilinghuis Christie’s heeft een andere visie: “Millennials
zullen spoedig onze belangrijkste klanten zijn en staan veel meer
stil bij duurzaamheid. We merken dat ze oprecht geïnteresseerd
zijn in spullen die al één of meer eigenaars hebben gehad.”
Volgens Hermanns is deze trend het duidelijkst zichtbaar in

“WE STAAN VLAK VOOR EEN TWEEDE KLANTENREVOLUTIE”
Richard Curtis

60 / Jaguar Magazine

Meubels van Natuzzi Ergo zijn
stijlvol, comfortabel en
duurzaam

Een andere vraag die milieubewuste beleggers moeten stellen
wanneer ze op veilingen spullen uit de tweede hand kopen, is
waar hun geld eigenlijk naartoe gaat. In 2019 hield Christie’s in
New York de grootste gitarenveiling aller tijden, de collectie van
David Gilmour. De 126 kavels van de frontman van Pink Floyd
brachten samen 215 miljoen dollar op, en het hele bedrag ging
naar de non-profitorganisatie ClientEarth, die het voortouw
neemt in de strijd voor betere milieuwetten.

Zelfs als je de bijna 4 miljoen dollar die werd neergeteld voor

de decoratieve kunst: antiek meubilair, beelden en porselein: “De
afgelopen paar decennia waren antieke meubels of schilderijen
van oude meesters niet erg in trek als woonaccessoires, maar
tegenwoordig staan onze klanten weer open voor de
beleggingswaarde van deze spullen in vergelijking met die van
moderne kunst en design. Oude voorwerpen hebben het voordeel
dat ze al honderden jaren van hand tot hand gaan zonder dat ze
de beperkte hulpbronnen van onze planeet verder uitputten.
Bovendien hebben ze meer karakter, het patina van eeuwen.”
Een werk uit de moderne Britse school, iets van de Chapman
Brothers of Damien Hirst, lijkt misschien een goede belegging,
maar de prijzen zijn nu op hun hoogst. En dan is er nog de vraag
hoelang het werk meegaat. Olieverfschilderijen gaan bijna
eindeloos mee, terwijl conceptuele kunst zoals de tijgerhaai in
The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living van
Damien Hirst al ten prooi is gevallen aan de tand des tijds (in dit
geval ontbinding). Hermanns formuleert tactvol: “Hoeveel
moderne werken zullen de eeuwen trotseren?”

de legendarische Black Stratocaster die je hoort op The Dark Side
of the Moon lichtelijk overdreven vindt, kun je daar nog altijd bij
bedenken dat een tweedehands gitaar een goede ethische
belegging kan zijn. Want net als bij beleggingen in decoratieve
kunst krijg je iets moois in handen dat al bestaat, en hoef je
daarvoor de aarde niet verder uit te putten met fabricageprocessen.
Of zoals Lou Carlozo van MoneyUnder30.com het verwoordde:
“Geen aandeel, obligatie of effect kan ook maar tippen aan een
belegging die je kunt inpluggen in een Marshall-versterker met
het volume op 11.”
Maar, potentiële beleggers in gitaren, hou je vast, want het gaat
er in deze markt heftig aan toe. Neem een Gibson Les Paul Gold
Top uit 1956, die oorspronkelijk ongeveer 400 dollar kostte. In
2002 kon je er een kopen voor 5.500 dollar. Slechts vier jaar later
explodeerde de prijs naar 80.000 dollar, maar na de financiële
crisis was de waarde van een Les Paul weer gekelderd naar 30.000
dollar. Tegenwoordig brengt een fatsoenlijk exemplaar circa
35.000 dollar op, wat nog altijd veel geld is, maar deze handel
vergt wel moed en het geduld om flinke fluctuaties uit te zitten.
Of in de woorden van Carlozo: “Het ergste wat je kan overkomen,
is dat je kelder uiteindelijk vol staat met sublieme gitaren. En als
de markt weer opkrabbelt naar ongeveer het niveau van het
vorige decennium, is een rendement van 30 tot 300 procent zeker
haalbaar.”
Maar misschien moeten ethische beleggers eerst eens kijken
naar een belangrijke belegging die we doen met het oog op onze
eigen toekomst: ons pensioen. Filmmaker Richard Curtis staat
bekend om zijn hartverwarmende, zorgeloze films zoals Notting
Hill en Four Weddings and a Funeral. De laatste tijd maakt hij zich
echter zorgen over de duurzaamheid van pensioenfondsen. In
2020 startte hij de campagne Make My Money Matter om
mensen aan te moedigen om na te denken over de vraag waar
hun geld in wordt belegd, en beleggingen kiezen die actief
bijdragen aan een beter milieu. “We staan vlak voor een tweede
klantenrevolutie,” zegt hij, “waardoor mensen gaan begrijpen
hoeveel macht ze met hun geld hebben.” Medeoprichter Jo
Corlett vult hem aan: “We willen bereiken dat triljoenen aan
economisch onhoudbare beleggingen die de natuur vernietigen
en de maatschappelijke ongelijkheid versterken, worden omgezet
in beleggingen die de mondiale doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling en die van het akkoord van Parijs uit 2015 dichterbij
brengen.”
Beleg verstandig. En beleef er plezier aan. J
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nze eerste bestemming was

Loop Head, de zuidwestelijke
hoek van County Clare aan de
Wild Atlantic Way. Hier voert een
landstrook naar een oude
vuurtoren en een rots waar de gedoemde legendarische
geliefden Diarmuid en Gráinne op sprongen om te
ontkomen aan hun achtervolgers. Het was een ruige,
eenzame en fascinerende plek. In de frisse ochtendlucht
beukte de onstuimige Atlantische Oceaan tegen de
gegroefde rotsen. Vanaf de vuurtoren zie je in het zuiden
de monding van de Shannon met zijn spelende dolfijnen.
In het noorden doemen de Bluestack Mountains op en
oostwaarts glinstert de rivier naar Limerick. In het westen
is er niets dan oceaan tot aan New York.
Loop Head is van een grimmige, dramatische
schoonheid met vreemde rotsformaties en zeldzame

zeevogels. Onze F-PACE SVR, de ultimate performance
SUV van Jaguar, reed als een lichtgevende blauwe edelsteen
tussen de gedempte winterkleuren door langs rotsen, velden
en veenpoelen naar het strand en de rotspoelen langs de baai
van Kilkee.
Het licht van de oceaan kenmerkt dit land en ook de
muziek . Clare is het meest muzikale graafschap in een land
waar muziek alomtegenwoordig is. Zoals Christy Moore zong
in Lisdoonvarna, 'Flutes and fiddles everywhere/If it’s music
you want, you should come to Clare'. Meesterviolist Martin
Hayes is ervan overtuigd dat de bossen, mist en glooiende
groene heuvels van Clare de lokale muziek lieflijker maken;
het rotsachtige gebied in het westen levert een strengere
muziekstijl op.
We reden langs Spanish Point, een bekend surfstrand, waar
de wind die dag overheen bulderde, naar Milltown Malbay
en het minuscule Clery’s, een pub met twee kamers,

IERSE KRACHT
Galway, een voorpost van creatieve energie aan de
wilde westkust van Ierland, is uitgeroepen tot Culturele
Hoofdstad van Europa 2020. Timothy O’Grady bezoekt
deze culturele hotspot in een Jaguar F-PACE SVR
Fotografie Rama Knight
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De natuur in Het sportieve interieur van de F-PACE SVR is de
perfecte plek om de weidse vergezichten in je op te nemen
terwijl de wegen van County Clare je verleiden om al dat moois
te verkennen

waarvan er een de zitkamer van de eigenaresse is. In de
andere kamer heffen de gasten hun pints, dansen, dragen
gedichten voor, tappen moppen en zingt een stem zo zuiver
als bronwater uit de bergen het lied Bright Blue Rose. Als je hier
woont, dan is dit dagelijkse kost, maar voor een vreemdeling
zoals ik is het alsof je toevallig een goudmijn hebt ontdekt.
Richting het noorden wordt Clare gaandeweg
buitenaardser. De overweldigende Kliffen van Moher kijken
uit over de Araneilanden en de oceaan voorbij de 200 meter
hoge schildwachten. In het oosten ligt de Burren, een
natuurwonder vol kuilen en kliffen, bossen en verdwijnende
meren die bekendstaan als turloughs. Op een panoramafoto
is dit een verlaten en mysterieus maanlandschap. Maar zoom
in en dan zie je tere toefjes vlotgras en bloemen tussen de
ordelijke stroken lichtgrijze kalksteen.
In de F-PACE kun je alles vanuit een hogere positie
bekijken. Het uitzicht is weids, de stoelen voelen aan als een
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omarming, de rijeigenschappen zijn soepel. De V8 met 404
kW/550 pk zorgt ervoor dat we als op een luchtkussen langs
tractors, fietsen en kuddes koeien naar Galway zweven. Ik
ken de stad van tientallen jaren geleden. Het was een deels
vervallen maar verleidelijke plaats die bekend stond als het
'kerkhof van de ambitie' door zijn aantrekkingskracht op
mensen, met name kunstenaars, als een soort drijfzand. Vol
ambities kwamen ze aan met hun accordeons, penselen en
typemachines, om zich vervolgens nooit meer buiten de stad,
of zelfs maar buiten hun favoriete pubs, te vertonen.

Maar Galway heeft zichzelf afgestoft en is net als de Ierse

economie rijker, groter en zelfverzekerder geworden.
Tegenwoordig zijn negen van de tien toonaangevende
bedrijven in medische technologie hier gevestigd. Bijna een
kwart van de bevolking is buiten Ierland geboren. Op de
scholen worden 39 talen gesproken. De mensen die komen,
blijven, net als hun artistieke voorgangers. Daar waar ooit het
mos woekerde in de leegstaande gebouwen, bevindt zich nu
het kleurrijke Latin Quarter. Waar de menu's niet veel meer
boden dan tosti en taaie biefstuk, vind je nu restaurants in alle
soorten en maten, zelfs twee met Michelin-sterren. De
toenmaals geplante artistieke zaadjes zijn tot bloei gekomen:
de Druid Theatre Company, Macnas met zijn straatoptredens,

"Het dak gaat er regelmatig
af in Galway, en dat zal
binnenkort nog veel
vaker gebeuren"
het literaire festival Cúirt, het Galway International Artsfestival, de Film Fleadh, de galerieën en natuurlijk de muziek
in de straten en pubs. Het dak gaat er regelmatig af in Galway,
en dat zal binnenkort nog veel vaker gebeuren.
Toen het Ierlands beurt was om een culturele hoofdstad
van Europa voor te stellen, bracht Galway een bidbook uit
met als titel 'Making Waves', een verwijzing met meerdere
betekenissen naar de kustlocatie van de stad, het voornemen
om te vernieuwen en het bieden van kansen aan jonge
talenten. Dit concept werd vervolgens op een ongewoon
serieuze en open manier door middel van meer dan 80
bijeenkomsten in de gemeenschap toegespitst op de thema's
taal, landschap en migratie.
"Nadat de juryleden van de Europese Unie in 2016 op
inspectie waren geweest," vertelt Brendan McGrath, hoofd
van de gemeenteraad van Galway, "verzamelden zich
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Een gedenkwaardig jaar

Van subliem tot surrealistisch, het programma van Galway 2020 is vol bezieling
opgevoerd tijdens een speciaal
concert in maart 2021.
Sinds 1985 worden jaarlijks een of
twee Europese steden gekozen als
culturele hoofdsteden met als doel
specifieke regio's in het middelpunt
van het culturele leven in Europa te
plaatsen en hun bekendheid en
regionale ontwikkeling te
stimuleren door culturele expressie
en toerisme. Dit jaar deelt Galway
deze titel met Rijeka in Kroatië.
Vanaf februari 2020 staat
Galway in de schijnwerpers met
een programma dat online en in
het graafschap een jaar lang de
eigen kunst en cultuur viert. Vele
honderden van de meestal gratis
evenementen met de Keltische
seizoenen als leidraad laten het
talent en de ziel van deze stad
zien, ondanks de pandemie die
de wereld van de kunst en cultuur
doet schudden op haar grondvesten.
Hieronder staan slechts drie van
deze performances. Ga voor het
volledige programma naar
galway2020.ie

Galway Sound Harvest (onder):
Ter viering van de meertaligheid,
culturele diversiteit en het
eclectische geluidslandschap
creëert het Atmos Collective met
hulp van de inwoners van Galway
een album. Deze muziek,
waarvoor composities afkomstig
van workshops voor de jeugd en
de gemeenschap, artistieke
samenwerkingen en hiphop 'popupwinkels' in heel Galway worden
gebruikt, wordt voor het eerst

De juiste toon zetten: muzikante Anna Mullarkey belichaamt de creatieve geest en energie van de stad

spontaan zo'n 1.500 mensen om ze uitgeleide te doen met
een klinkend applaus en een lied. Toen de beslissing werd
bekendgemaakt in Dublin, keken er 4.000 inwoners naar de
uitzending op grote schermen op Eyre Square. Mensen staan
hier echt achter."
Marilyn Gaughan Reddan, hoofd programmering van
Galway 2020, verwoordt het als volgt: "Dit is ontstaan uit de
bevolking van Galway en wordt ook door de bevolking
voortgezet. Het landschap levert de galerieën en de straten
de theaters. Samen willen we projecten van uitzonderlijke
schoonheid presenteren die feestelijk en betekenisvol zijn,
maar lastige vragen stellen, zoals 'City of Light, City of
Sanctuary', waarin we met lampions teruggrijpen op de
herinneringen van de oorspronkelijke bewoners én van
immigranten, en deze op verschillende plekken laten zien."
Anna Mullarkey verpersoonlijkt waar Galway 2020 voor
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staat en wil graag aanmoedigen. Ze is een jonge, getalenteerde
singer-songwriter, en zingt zowel in het Iers als Engels. Ze is
verbonden met deze plek, maar staat ook open voor
internationale muzikale invloeden van Tsjaikovski tot reggae.
Accordeonvirtuoos Máirtín O’Connor was vroeger haar
buurman. "Ik vond het heel normaal dat er een geniaal
muzikant liedjes speelde in onze woonkamer" vertelt ze.
Anna: "Er is veel gemeenschapszin in Galway. Creatieve
mensen voelen zich hier op hun gemak, omdat de stad ze
begrijpt en steunt. De zee geeft ons rust en een gevoel van
uitgestrektheid. Je voelt je niet beperkt." Galway 2020 heeft haar
uitgekozen om de muziek te componeren en uit te voeren tijdens
de openingsceremonie die op een prachtige avond plaatsvond
op Eyre Square voor een publiek van duizenden.
Lichtinstallaties, maskers, vliegkunsten, legenden,
straatoptredens, trommels, verhalen en straten die in een

Galway Reimagined (boven):
In het kader van 'the show must
go on' zet het Galway 2020
Reimagined-programma de
vieringen in de stad voort ondanks
de uitdagende omstandigheden.
Het oorspronkelijke thema blijft
behouden in de mix van live en
digitale multimedia-ervaringen
die tot maart 2021 honderden
optredens naar je woonkamer
brengen.

Spiegelpaviljoen (boven):
In de twee kunstwerken van de
Ierse kunstenaar John Gerrard
in de stad Galway en de regio
Connemara, creëren mythische,
door kunstmatige intelligentie
gegenereerde personages een
constant wisselende performance
op led-muren, terwijl de
spiegelconstructies, aangedreven
door duurzame energiebronnen,
de omgeving eromheen reflecteren.
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theater veranderen. Het lijkt erop dat Galway 2020 zich heeft
laten inspireren door Macnas, de over heel de wereld bekende
performancegroep uit Galway waarvan de naam
'vreugdevolle overgave' betekent. Voor Galway 2020 creëert
Macnas hun tot op heden meest ambitieuze project, een
interpretatie van het oude Soemerische Het Gilgamesj-epos, het
eerste verhaal ter wereld, gedurende een heel jaar.
Naast de lichtinstallaties die bergketens verlichten en de
optredens op straat zijn er ook teksten, melodieën en liederen,
de traditionele Ierse kunstvormen, ingegeven door de armoede,
langere donkere winters en de behoefte om te vermaken en te
worden vermaakt. Virtuositeit op het gebied van taal of muziek
verleent een status die niet door rijkdom of macht kan worden
verkregen. Galway heeft altijd meer dan voldoende virtuoze
talenten gehad en dat is ook nu nog zo. Bij de Black Gate, een
performanceruimte in Francis Street, woonde ik een
bijeenkomst bij van nieuwe literaire talenten. De welluidende
zinnen spoelden als golven over me heen.

Onder de dichters, uitgevers en romanschrijvers bevond

Waar de kunst is (boven) Mark O’Donnell van het bekende theatergezelschap
Macnas; (onder rechts) schrijfster Elaine Feeney in de legendarische boekwinkel
van Charlie Byrne. (onder) Galway University mag beroemde politici, dichters
en acteurs tot haar alumni rekenen
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zich ook Elaine Feeney, een opkomend schrijftalent. Haar
eerste roman As You Were werd een van de belangrijkste
fictiedebuten van 2020 genoemd. Ze is afkomstig van een
afgelegen boerderij in het oosten van Galway waar het leven
zo traditioneel is dat ze als kind nog met een ponywagen
reisde. Deze non-conformistische, feministische, bekroonde
performancedichteres combineerde elementen uit haar jeugd
met een verzonnen taal in haar roman. Ze opent wegen en
stimuleert jonge mensen, interviewt bezoekende auteurs en
redigeert teksten, en zal gedurende heel Galway 2020 actief
zijn op deze terreinen.
"Ik ken de armoede van het platteland," zegt Feeney. "Het
is een moeilijke streek, niet geïndustrialiseerd, nog steeds
conservatief en beperkend. Er is geen verbinding tussen de
stad en het platteland. Ik ga twee of drie keer per week
Galway in om mezelf op te laden. Ik hoop dat Galway 2020
de verbinding enigszins kan herstellen en kunst naar het
platteland kan brengen, want ik weet hoe het voelt om
daarvan verstoken te zijn. Ik heb er vertrouwen in dat dit zo
zal zijn."
Het westen voelt anders aan dan de rest van Ierland. Het
is alsof je door een Amerikaanse woestijn rijdt, waar je vrij
en anoniem bent in het reusachtige landschap en alles
mogelijk lijkt. De zee maakt het licht hier levendiger. De
onbekende verte ligt binnen handbereik. Dit is het ontembare,
nagenoeg onvruchtbare gebied waar de soldaten van
Cromwell de Hooglanders naartoe verdreven, omdat ze de
vruchtbare centrale vlakten voor zichzelf opeisten. Hier
ontstond een eigen manier van leven. In de keukens werden
danspassen geoefend, de taal was dichterlijk, personages uit
legenden bevolkten de huizen. Ook hier vind je winkels van
bekende ketens en Instagram-influencers, maar nog steeds
komen mensen hier naartoe om heel even contact te maken
met tijdloosheid, schoonheid en authenticiteit. J

Hoogwaterlijn In de levendige stad Galway is de zee een constante aanwezigheid en een inspirerende invloed
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Trends
Merknamen zijn overal, de

THE GAME
OF THE
NAME
Heb je je wel eens afgevraagd
hoe producten aan hun
naam komen? We hebben de
kunst en wetenschap achter
naamgeving onderzocht
Tekst Luke Ponsford Illustratie Ulla Puggaard
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succesvolle merknamen maken
zelfs deel uit van ons dagelijks
taalgebruik. Maar hoe zijn deze
namen ontstaan en wat is hun
succesformule?
Een catchy, lucratieve naam
beden ken is nog niet zo
makkelijk. Er is geen magische
formule of bewezen methode
voor het bedenken van de
volgende Google, Nike of
Starbucks.
De eerste st ap bij het
ontwikkelen van een productnaam is om zo veel mogelijk te weten
te komen over het product of het merk. Inspiratie kan overal
opduiken. “Liedjes, literatuur, woordenboeken, geschiedenis,
astronomie: alles is mogelijk,” legt Margaret Wolfson uit, oprichter
en creatief directeur van het New Yorkse River + Wolf, specialisten
in het ontwikkelen van merknamen.
Een belangrijke vraag die klanten krijgen is hoe zij willen dat
hun naam klinkt. Moet hij vriendelijk klinken? Mannelijk of
vrouwelijk? Of juist strak of wetenschappelijk? “Veel techbedrijven willen een wetenschappelijke, futuristische naam, dus
naamgevingsbedrijven experimenteren vaak met K’s en X’en. Een
X ziet er bijvoorbeeld best ‘toekomsterig’, wetenschappelijk en
wiskundig uit,’ vertelt Laurel Sutton, medeoprichter van
merknaambedrijf Catchword in San Francisco. Visuele vereisten
en beperkingen voor het aantal tekens spelen ook mee. Namen
moeten makkelijk te onthouden zijn, ze moeten begrijpelijk zijn,
eenvoudig te spellen, beter korter dan langer en visueel
aantrekkelijk.
Sommige klussen zijn natuurlijk gemakkelijker dan andere. Een
gesprek met nieuwe klanten, dit keer een start-up-softwarebedrijf,
legt de leidraad voor de richting waarin Sutton gaat denken. “De
oprichters hadden het over hun bedrijfsethos en hun interesse in
yoga als iets dat hen hielp in het hier en nu te blijven,” zegt ze. “Ze
wilden die waarden in hun bedrijf zichtbaar maken.” Catchword
kwam vervolgens met de naam ‘asana,’ Sanskriet voor
‘yogahouding’. “Die naam is op diverse manieren heel geschikt,”
zegt Sutton. “Ten eerste is het een prachtig woord. Het is
vrouwelijk, het glijdt over de tong, en het heeft geen onhandige
letters, zoals d’s of p’s,die de visuele balans verpesten. Ten tweede
vertelt dit woord een verhaal. Bij yoga ben je gefocust, je bent klaar
voor wat er op je af komt. Dat is nou precies wat de software van
Asana ook is. De naam paste gewoon perfect
bij het product.”
Maar het vinden van die perfecte naam is
nog maar het begin. Er moet ook worden
gescreend op mogelijke handelsmerkconflicten,
een lastig deel van het werk. “Door het enorme
aantal nieuwe bedrijven en producten van de
afgelopen jaren, is het nu een echte uitdaging
om een natuurlijke naam met maar één woord

te vinden zonder handelsmerkrisico’s.”
David Browne, directeur productmarketing bij Jaguar en hoofd
van het naamcomité van het bedrijf, loopt tegen soortgelijke
uitdagingen aan. “Het wordt steeds moeilijker vanwege alle al
bestaande handelsmerken,” legt hij uit. “Je moet ook rekening
houden met verschillen in taal en cultuur, omdat een naam in elk
land van de wereld bruikbaar moet zijn.”

Trends binnen de industrie bewegen over het algemeen mee

met de tijd. “Van vroeger uit werden veel bedrijven - auto’s,
sieraden en parfumproducenten om maar wat te noemen vernoemd naar de oprichters van die bedrijven,” zegt Sutton.
“Maar de laatste tijd gooien bedrijven hun naamgeving vaak over
een andere boeg. Neem bijvoorbeeld die apps voor online
bankieren en budgetteren die vriendelijke, ‘echte mensennamen’
gebruiken, zoals Dave, Marcus of Frank. Ze richten zich tot
jongere millennials die nog geen diepgewortelde associatie hebben
met grote bedrijven en die zelfs achterdochtig zijn richting die
grote bedrijven. Zij zoeken juist naar kleinere start-up-bedrijven,
waarvan ze denken ze te kunnen vertrouwen.”
Browne hoeft echter geen rekening te houden met de tijdgeest.
“Jaguar heeft door de jaren heen een sterke reputatie opgebouwd ,”
zegt hij. “Mensen die onze auto’s kopen hebben daar vaak een heel
sterke emotionele reden voor. Toen we de namen voor onze SUV’s
moesten bedenken, hebben we teruggegrepen op die reputatie. De
slogan ‘Grace, Space, Pace’ uit de jaren 60 past nog steeds bij
Jaguar, en onze SUV’s passen ook bij die slogan.” De modellen E-,
F- en I-PACE zijn ook voorbeelden van passende namen.
Maar, als het erop aankomt, is een goede naam natuurlijk alleen
maar de kers op de taart van een echt succesvol merk. “Een goede
naam kan een kwaliteitsproduct of -bedrijf nog beter maken, maar
een slecht merk of bedrijf wordt er niet door gered,” zegt Wolfson.
“Op dezelfde manier is een slechte naam niet meteen het einde
van een sterk product of bedrijf. Eén ding is zeker: als er een sterke
naam wordt ontwikkeld voor een sterk bedrijf of product, heb je
een vliegende start.” J

“Het is een steeds
grotere uitdaging
om een natuurlijk
klinkende naam
van één woord
te vinden”
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Duurzaamheid

De kringloop
Ontwerp infographic
Peter Granfors
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Het overgrote deel van een
auto is herbruikbaar. Dit zijn de
onderdelen van een F-PACE,
en de levenscyclus van
de materialen

Vervuiling
verminderen
In deze fase worden
onderdelen zoals banden,
accu's, oliefilters en
vloeistoffen verwijderd.

Ontmanteling
Herverwerking van
vloeistoffen
Vloeistoffen (bijv. olie)
worden behandeld en
gereinigd voor herverwerking
tot nieuwe producten.

Hergebruik van
metalen
Meer dan 50% van al het
staal uit Europa is gerecycled.
De aluminium legering
(RC5754) van Jaguar bevat
tot 75% gerecycled materiaal.
Beide materialen worden
veel gebruikt en gerecycled,
en komen vervolgens
opnieuw terecht in de
toeleveringsketen voor
de productie.

Recycling van
kunststoffen
Thermoplasten zijn zeer
geschikt voor hergebruik.
Ze kunnen worden
gesmolten en omgevormd
in nieuwe componenten, of
gecombineerd met andere
materialen in composieten.

Andere recycling of
verwijdering
Resterende materialen
worden met gespecialiseerde
processen gerecycled of op
veilige wijze vernietigd.

Hoogwaardige en eenvoudig
te verwijderen onderdelen
worden uit het voertuig
gehaald.

Scheiding van
metalen
Metalen uit autoschroot - de
F-PACE bestaat bijvoorbeeld
voor meer dan 60% uit ijzer/
staal en aluminium - worden
gescheiden en gesorteerd
voor recycling.
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De afgelopen jaren zijn
technologieën ontwikkeld
om verschrote kunststoffen
te scheiden en te reinigen
voor recycling.

Motor en vloeistoffen

Carrosserie

Aandrijflijn

Herfabriceren
Specialisten kunnen sommige
hoogwaardige onderdelen
(bijv. motoren, transmissies)
reviseren voor gebruik als
reserveonderdelen.

Markt voor
reserveonderdelen

Verschroten

Behandeling van
verschroot kunststof

Elektrische systemen

Het grootste deel van de
auto wordt verschroot. De
verschillende materialen
worden gesorteerd voor
recycling en terugwinning.

Energieterugwinning
Voor een klein deel van
de materialen is geen
markt. Deze materialen
worden gebruikt om
energie te genereren.

Carrosserie

Portieren etc.

Interieur

Accessoires
Het produceren van auto's is een enorm complex
proces, maar bij Jaguar is duurzaam denken ingebed
in elke stap: van ontwerp tot productie tot levering.
Sinds 2007 is de productie bij Jaguar verdrievoudigd,
maar de CO2-emissies en het energieverbruik met
74% gedaald, en het watergebruik met 37%. Als een
Jaguar het einde van zijn levensduur heeft bereikt,
is hij voor minstens 85% recyclebaar en voor 95%
terugwinbaar. Ga voor meer informatie over Jaguar
en duurzaamheid naar jaguarlandrover.com.
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JAGUAR XE

ACHTER DE HORIZON

In elk uitgave vragen we een expert hoe zijn of haar wereld er over 30 jaar uit zal zien

Dit keer: de toekomst van geld
Illustratie Dan Matutina

De wereld verandert en dat geldt ook voor de manier waarop

we voor dingen betalen. We zien nu al veel van wat de komende 30
jaar in petto heeft, zoals een verminderd gebruik van contant geld.
Sommige mensen gebruiken nog steeds contant geld en het speelt
nog altijd een rol in de manier waarop mensen leven. Het zal dan
ook wel nog even duren voordat het helemaal verdwijnt. Persoonlijk
gebruik ik geen contant geld meer, maar ik heb dan ook een urban
lifestyle.
Met de groei van het Internet der dingen zullen veel winkels het
voorbeeld van de Amazon Go-winkels in de VS volgen waar je
dingen van de plank pakt, de winkel uit loopt en waarvoor de
betaling automatisch wordt afschreven. Er zullen zo veel meer kleine
betalingen plaatsvinden en meer reguliere betalingen voor
benodigde diensten.
Wat betreft de beschikbare technologie staat er nog zo veel te
gebeuren. Zullen er chips worden geïmplanteerd in de armen van
mensen zodat ze alleen maar met hun pols langs een draaihek
hoeven te swipen om te betalen? Dit is een onwaarschijnlijk
spannende tijd en er vindt een enorme hoeveelheid innovatie plaats
om te helpen bij geldzaken. We staan pas aan de wieg van dat alles.
Cryptogeld gaat in onze toekomst een steeds grotere rol spelen
en zal daarom ook veel beter worden gereguleerd. Als dat gebeurt,
zal de huidige hype uitdoven en zullen mensen veel objectiever
worden en cryptogeld gaan vergelijken met traditionele valuta. Op

dit moment hebben de meeste mensen slechts een vaag beeld bij
cryptogeld en doen ze er niks meeomdat ze de voordelen er niet van
inzien. Ik ben van mening dat de volgende generatie cryptogeld
beter zal worden en daardoor meer zal worden geaccepteerd.
Machine learning en kunstmatige intelligentie is ontzettend
belangrijk en heeft het vermogen de levens van mensen te
veranderen: zo kunnen apps bijvoorbeeld helpen bepalen of u
voldoende geld hebt tot hebt einde van de week, of maand, jaar of
einde van uw leven. Zou het niet fantastisch zijn als u uw
bestedingspatroon zo kon optimaliseren dat uw vermogen uw hele
leven meegaat, en u zich geen zorgen hoeft te maken over armoede
tijdens uw pensioen? AI, oftewel kunstmatige intelligentie, kan
mensen helpen betere deals te sluiten en hun spaargeld optimaal in
te zetten. Dit gezegd zijnde, bestaat bij alle vormen van machine
learning het gevaar dat de algoritmen vooroordelen bevatten, tenzij
ze sterk worden gecontroleerd.

Het probleem met sommige AI is dat het probeert de stijl en de

vorm van een menselijke relatie of menselijk gesprek te vervangen.
Het is slecht voor een robot om zich voor te doen als een persoon.
Maar het is ook gênant om een bankmanager of gewoon een andere
persoon te moeten vertellen hoe slecht u met geld kunt omgaan, of
dat u geen geld meer hebt en een lening moet aanvragen. Sommige
mensen willen liever dat dat een privérelatie is tussen henzelf en
hun smartphone. Als technologie u kon helpen bij dingen als
emoties in geldzaken, zou dat dan niet geweldig zijn? Mensen
houden er niet van om met iemand anders over emotionele
aankopen te praten, maar machine learning kan behulpzaam zijn,
omdat u zelf bepaalt of u er al dan niet gehoor aan geeft. Apps leren
hoeveel begeleiding u wilt op basis van de manier waarop u uw leven
leidt en waar u op reageert.
Zullen traditionele banken in de komen de dertig jaar nog een
plek in de samenleving hebben? Sommige banken zullen
meebewegen door zich ofwel te richten op spreiding van klanten of
door services te bieden aan bedrijven die financiële technologie
ontwikkelen, maar ik denk niet dat ze in hun huidige vorm zullen
blijven bestaan. Het marktaandeel zal verschuiven van de klassieke
vorm van banken naar mobiele banken die zonder vestigingen en
via smartphones zullen opereren. J
Anne Boden MBE is de oprichter en CEO
van Starling Bank – 'de Amazon onder de
banken'. Ze begon bij Lloyds Bank, waar ze
heeft meegewerkt aan de vormgeving van
het allereerste realtime-betalingssysteem
van het VK. Haar meest recente functie
was COO voor Allied Irish Banks
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THE CAR OTHER
CARS HATE PARKING
NEXT TO.

De Jaguar XE. Scherpere contouren van buiten. Volledig nieuw ontworpen van
binnen. Een prachtig vervaardigd interieur biedt superieur comfort en raffinement.
Met het geheel nieuwe intuïtieve infotainmentsysteem van de volgende generatie
houdt u de controle. Uiteraard ontbreekt ook de Dynamic-modus niet, voor een
nog alerter rijgedrag. De XE. Een benijdenswaardige Jaguar.
Meer informatie op jaguar.com
Officieel WLTP-brandstofverbruik voor het XE-programma in l/100 km: Gecombineerd 4,8 - 9,5. CO 2 -emissies volgens WLTP: 127 - 215 g/km. De hier vermelde
waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder praktijkomstandigheden
kunnen verschillen. CO 2 -emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading,
gemonteerde wielen en extra opties of accessoires. De waarden in uw land zijn beschikbaar bij uw dealer. Het afgebeelde model is de Europese specificatie
met optionele Black Pack en optionele ‘Style 1014’ lichtmetalen velgen. Modellen en beschikbaarheid verschillen per land; vraag ernaar bij uw Jaguar dealer.
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.

