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‘THAT’S ONE SMALL
STEP FOR MAN...’
‘Het is een kleine stap voor de mens, maar een reusachtige sprong
voor de mensheid’. Deze zin, uit de mond van Neil Armstrong op het
moment dat hij voet op de maanbodem zet - exact 50 jaar geleden dit
jaar op 20 juli - verdeelt (en niet alleen omdat hij tot complottheorieën
leidt over de echtheid van deze ruimtereis).
Heeft hij echt gezegd: ‘Een kleine stap voor de mens’? Journalisten
en liefhebbers van het genre voeren er heftig discussie over. Wanneer
de astronaut in kwestie net terug is van zijn ruimtetrip aan boord van
Apollo XI, beweert hij dat hij ‘for A man’ heeft gezegd, dus ‘voor EEN
mens’. Dertig jaar later komt hij terug op zijn bewering waarmee hij
het kamp vervoegt van de aanhangers van de andere versie.
Anekdotisch? Op zijn minst. Dat heeft wetenschappers en specialisten er echter niet van weerhouden om decennia lang de opname te
doorgronden. Ze bestudeerden zelfs mensen die - zoals Armstrong
ӸƃǹȟɁȴɰɽȈǼ˃ȈȚȶʍȈɽÝɨǉǼɁȶɁȴǁǉˎȶǉɰɰǉɰʤƃȶ˃ȈȚȶƃƺƺǉȶɽɽǉɁȶɽƺȈȚǹǉren. En de geluidsvervormingen werden gemeten die ontstaan op de
384.467 kilometer afstand die de maan van de aarde scheidt.
Conclusie? Geen. Behalve dan dat exact 50 jaar geleden een mens
voet op een ander hemellichaam heeft gezet in naam van alle andere menselijke wezens. En dat zoiets best een huldenummer verdient,
boordevol boeiende info en inspiratie die onze geest kan... verheffen.

Juliette Debruxelles
hoofdredactrice

Boekhouding
Evelyne Van Loocke
evanloocke@produpress.be
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MUZIEK

DE PLAYLIST VOOR EEN ‘MAANDAG’
De maan fascineert ons sinds lang vervlogen tijden Deze natuurlijke satelliet op meer dan 350.000 kilometer van de
aarde heeft altijd de zotste inbeeldingen opgeroepen in alle kunstvormen. Terwijl de verovering van de ruimte een
eindeloze bron van inspiratie is geweest voor muzikanten uit de jaren 60 en 70 - van opera over kleinkunst tot in de
popmuziek -, is de maan alomtegenwoordig in de lyrics. Ze allemaal opnoemen is gewoon onmogelijk, dus houden we
het bij deze selectie van maanmuziek.
Boris Rodesch

FRANCK SINATRA
‘FLY ME TO THE MOON’ (1964)
Dit liefdeslied van de hand van Bart Howard is het
allerbekendst in de opname van Frank Sinatra.
Zijn versie zal uitgroeien tot een grote jazzstandaard vooraleer door de filmwereld te worden
opgepikt, met name in de generiek van Oliver
Stones Wall Street of ook in Apollo 13 van Ron Howard. De tekst vertelt over hoe een romantische
escapade je (met je hoofd) op de maan doet belanden. Het nummer houdt ook de bemanning
gezelschap tijdens de historische vlucht met de
Apollo 11. ‘Fly me to the moon’ wordt dan wereldwijd rechtstreeks op tv uitgezonden.

RAMMSTEIN ‘AMERIKA’ (2004)
De Duiste ‘Tanzmetall-band’, zoals de groep zichzelf omschrijft, uit een aanklacht tegen Amerika
en verdedigt een complottheorie die beweert
dat de Apollo-vluchten niet meer dan een grote
mascerade zijn. Net zoals de groep R.E.M. in hun
nummer ‘Man on the moon’, vragen ze zich af of
we gegronde redenen hebben om de Amerikanen te geloven. De clip toont ook een opnameset
die de maanlanding van Apollo 11 parodieert.

PINK FLOYD
‘THE DARK SIDE OF THE
MOON’ (1973)
‘De maan heeft geen donkere zijde, de hele maan
is donker. Haar schittering? Dat is het zonlicht dat
ze weerkaatst.’ Het verhaal wil dat deze woorden
zijn uitgesproken door de veiligheidsagent die
in de befaamde Abbey Road-studio’s aanwezig
was tijdens de opnames van ‘The dark side of the
moon’. Voor het nummer ‘Speak to me / breathe’
heeft Pink Floyd zich op de Amerikaanse schrijver
Mark Twain geïnspireerd: ‘Elk van ons is een maan
met een verborgen zijde die niemand ziet.’ De
groep, die net de samenwerking met Syd Barett
had stopgezet omwille van de zware psychische
stoornissen waarmee hij worstelde, had besloten
om dit hele album aan het thema van de waanzin
ɽǉʥȈȚǁǉȶӝÃǉɽʤǉɨȟɁɁɥƺȈȚǹǉɨɰɨɁȶǁǁǉљњɽɁɽњѕԝȴȈȢjoen exemplaren is dit een van de bestverkochte
platen ooit.

NEIL YOUNG
‘HARVEST MOON’ (1992)
De Canadese country-rockzanger koestert van
jongs af aan een passie voor de maan als was
het een religie. In 28 nummers verklaart hij ze
de liefde en de single ‘Harvest moon’ wordt de
titel van zijn eminente plaat uit de jaren 90. De
legende gaat dat het makkelijker zou zijn om
met Neil Young te onderhandelen tijdens een
volle maan...

EN OOK NOG…
LUDWIG VAN BEETHOVEN
‘SONATE AU CLAIR DE LUNE’
(1802)
De pianosonate nr. 14 in cis mineur krijgt uiteindelijk, vijf jaar na de dood van de Duitse componist,
de naam ‘Maanlichtsonate’ mee. De sonate kende unaniem onmiddellijk succes, wat op de zenuwen van Ludwig van Beethoven werkte, want
hij was ervan overtuigd dat hij (tussen uiteindelijk
32) best wel interessantere sonates bij elkaar had
gepend. Met alle respect, de ‘Mondscheinsonate’
blijft tot op vandaag zowel in de cinemawereld
als elders opduiken en aandacht trekken.

Charles Trenet, ‘Le soleil et la lune’ (1939)
Chuck Berry, ‘Havana moon’ (1956)
Audrey Hepburn ‘Moon river’ (1961)
The Doors, ‘Moonlight drive & Alabama
song’ (1967)
Van Morrison, ‘Moondance’ (1970)
Elton John, ‘Rocket man’ (1972)
David Bowie, ‘Moonage daydream’ (1972)
Creedence Clearwater Revival, ‘Bad moon
rising’ (1973)
The Police, ‘Walking on the moon’ (1979)
Smashing Pumpkins, ‘Tonight, tonight’
(1996)
Erykah Badu, ‘Orange moon’ (2000)
Radiohead, ‘Sail to the moon (brush the
cobwebs of the sky)’ (2003)
Cat Power, ‘The moon’ (2006)
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CONNECTION

TECHNO ADDICT
Het hoofd in de wolken, de voeten stevig op de grond. Dit zijn de gadgets die ons alle hoeken van het heelal laten zien.
Nicolas Mauclet

AFKOPPELEN MET DE
BLUETOOTH-OORTJES VAN
SAMSUNG
Deze Y100-oortjes plug je niet in, maar
koppel je via bluetooth. Bijzonder is dat ze
zich aan de omgeving aanpassen. Dankzij
‘Ambient Aware’-technologie kan je het
geluid op elk moment naar de achtergrond
verplaatsen. De geluidskwaliteit van AKG
staat pal en de autonomie bedraagt 8 uur.
€ 99 op samsung.com

DE COMMUNICATOR
UIT STAR TREK!
Het merk The Wand Company heeft
deze replica op de markt gebracht van
de communicator uit d
de serie
die in 1966 op tv kwam.
m
En je kunt er echt mee
e
bellen. Hij heeft bluetooth,
e
verschillende authentieke
n
stemmen uit de serie,
ri het
originele geluid, de
e lichtjes
en een afwerking
in in
zink en alu. Z
Zonder
geraak je n
niet ver in
het heelal!
a
€ 149 o
op
Amazon
az

POWERBEATS PRO:
ZWEVEND ROND JE OREN

SLAAPOORTJES:
BOSE DOET ONS DROMEN

Beats lanceert zijn eerste draadloze
oortjes. Het geluid scoort goed, ze hebben
een autonomie van 9 uur en je kunt ze
zelfstandig gebruiken om ze om te vormen
tot een handsfree-set. Nog een niet
onbelangrijk detail: door hun vorm blijven
ze altijd op hun plaats, zelfs als je sport.
€ 249,95 op beatsbydre.com

Het luidsprekermerk doet het dit
keer zachtjes aan. Deze oordopjes 3.0
helpen ons de slaap te vatten dankzij de
geluidsonderdrukkende technologie die
enerzijds lawaai van buitenaf tegenhoudt en
anderzijds relaxerende geluiden laat horen
(golven, watervallen, regen, wind). Ze kunnen
ook als wekker dienen.
€ 269,95 op bose.com

HOE NEEM JE EEN FOTO VAN DE MAAN
MET JE SMARTPHONE?
Heb je een telescoop? Plaats dan je smartphone ertegen, schakel de flitser uit, stel
scherp, verminder zoveel mogelijk de lichtintensiteit en klik. Cheers!

1

2

3

4

VIER APPS VOOR EEN RUIMTEREIS
1. ‘Nasa’, de meest volledige applicatie om alles te weten over hun ruimtemissies met de
recentste beelden, het nieuws, de video’s enzovoort. Een geestige extra is de Nasa Selfies-app
waarmee we ons de tijd van een foto een astronaut mogen wanen.
2. Hoeveel mensen zijn er op dit moment in de ruimte? De applicatie ‘People In Space’ heeft een
duidelijke naam, want ze geeft ons op elk moment uitvoerige informatie over de astronauten die
rond de aarde cirkelen. Leuk speeltje!
3. ‘Star Walk’ of astrologie voor dummies. Met deze app ontdek je de constellaties en via hun
kalender ken je alle aankomende ruimte-events.
4. ‘Out There’. Gamers zullen verzot zijn op dit spel. We kruipen in de huid van een in de ruimte
verloren gevlogen astronaut die zijn weg naar de aarde moet terugvinden. Te gek!
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GEWAAGD DESIGN.
EN EEN VEILIGE KEUZE.
DE VOLVO S90, V90 EN XC90 ZIT TEN STANDAARD
BOORDEVOL VEILIGHEIDSTECHNOLOGIE.
NU OOK TIJDELIJK MET INTELLISAFE SURROUND GRATIS*.
Lane Keeping Aid begeleidt u rustig terug als u uw rijstrook dreigt te verlaten.
En Cross Traffic Alert waarschuwt u voor naderend verkeer wanneer u uw parkeerplaats verlaat.
Het is slechts een greep uit het ruime aanbod aan Volvo veiligheidssystemen
die ervoor zorgen dat u ontspannen en veilig aankomt op uw bestemming.
Meer info bij uw Volvo verdeler of op volvocars.be

1,9 - 7,7 L/100 KM I 42 - 179 G CO2/KM (NEDC 2.0)
Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be.

* De Volvo S90, V90 en XC90 worden standaard uitgerust met Intellisafe Surround (twv €650 incl. btw). Aanbod geldig bij aankoop van een nieuwe S90, V90 of XC90,
geldig voor particulieren en professionelen t.e.m. 30/06/2019. Aangeboden door Volvo Car Belux en zijn deelnemende verdelers.
Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.
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MELTING POT

DIT WIL JE ZIEN, HEBBEN EN WETEN...
Juliette Debruxelles

MUST-HAVE
Bernard Julémont, de
clockmaker. Een gedreven
liefhebber van design,
architectuur en een mooi
koetswerk. Boven alles
is hij een rasprofessional
met een voorbeeldig
uurwerkmakerstraject. Dit J1model - met een tonvormige
behuizing met een superbol
ƃɰʰȴȴǉɽɨȈɰƺȃɰƃǹˎǉɨǼȢƃɰ
en een automatisch Japans
mechanisme (Miyota
9100) - presenteert hij in vier
versies. Pure uurwerkmakersknowhow, geproduceerd in
een beperkte oplage (1.117
exemplaren per wijzerplaat).

DE BIJBEL
De ultieme verkenningstocht van de originele trilogie in
ћѕљԝɥƃǼȈȶƃԇɰȴǉɽɰƺǉȶƃɨȈɁԇɰӗɰƺɨȈɥɽɰӗǹɁɽɁԇɰǉȶȶɁɁȈɽǉǉɨǁǉɨ
geciteerde anekdotes. Onontbeerlijk.
‘The Star Wars Archives. 1977-1983’ € 150 (Taschen)

Het 316L rvs-model met
pvd-coating (800 Hz), € 1.200.
Julemont-watches.com

Handelsstands
beschikbaar etc. en niet
handelsstandaards
7 & 8 September

Meer Dan
2000 Stands
Motoronderdelen,
toebehoren en
automobilia te koop

Automarkt

Meer dan 200 voertuigen
te koop van een
restauratieproject tot
auto’s in showroom
conditie

ROOKRINGEN SCHIETEN

En ook: Nationaal Automobiel
D
Museum, Palace House,
GROOTe
Terreinen & Tuinen, Beaulieu Autoj STE
u
Abdij, Wereld Van Top Gear
buitenmble
Europ in
a!

Het Steigenberger Wiltcher’s hotel. Dit baken van luxe doet het
Brusselse Stefaniaplein schitteren. Nu creëert het, in partnerschap
met Davidoff, een ‘private sigarenlounge’ die tot de meest
ǼǉɨƃǹˎȶǉǉɨǁǉƹǉȃɁɁɨɽӝÃȈȢǁǉɨɁɁȟȟɨȈȶǼǉȢɰǉȶǉǉȶƺȃȈɧʍǉǼǉǁǉȴɥɽǉ
sfeer. Een exclusief rooksalon open van zondag tot donderdag van
het middaguur tot middernacht en tot één uur ‘s morgens op vrijdag
en zaterdag. De entree? 600 euro voor het jaarlidmaatschap, 30 euro
voor een 24-urentoegang en gratis voor wie in het Wiltcher’s verblijft.

Bonhams Veiling

Alleen op zaterdag: Verkoop van voertuigen. Alleen toegang met catalogus
+44 (0) 20 7468 5801 ukcars@bonhams.com www.bonhams.com/cars

internationalautojumble.co.uk

Steigenberger Wiltcher’s, Louisalaan 71, 1050 Brussel.
steigenberger.com

Billets +44 (0) 1590 612888 Information +44 (0) 1590 614614
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ZONDER ZON GEEN MAAN
De ogen van de echte levensverkenners glunderen bij de aanblik van de zon. Om je tegen de uv-stralen te beschermen,
investeer je in een zonnebril van goede kwaliteit. Onze inspirerende selectie, om andere horizonten te verkennen.
Juliette Debruxelles

Calvin Klein, € 480

Salvatore Ferragamo, € 295

Longchamp, € 175

E
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TRENDS

UNIDENTIFIED FASHION OBJECTS
Omdat mode in de eerste plaats draait rond creatie en het zich bevinden in hogere sferen, hebben de ontwerpers dit
seizoen gewedijverd in kosmische spitsvondigheid. Om ons te laten vergeten dat we onze voeten
op de grond moeten houden.
Nicolas Mauclet

Alessandro Trincone
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VERZILVERD
Dit is onze lievelingstrend van deze zomer. Van Vuitton tot Balmain over Givenchy, je komt er niet onderuit. Maar kan je dat ook
in het echt dragen? Op aarde, willen we zeggen...

1

2

3

4

5

6

1 Louis Vuitton 2 Cmm Swdn 3 Balmain 4 OAMC 5 Matthew Miller 6 Givenchy

VIJF REGELS VOOR HET DRAGEN VAN ZILVER
1. Eén stuk volstaat ruimschoots. De stoutmoedigsten trekken de broek aan, in de Givenchyuitvoering, met andere woorden: classy. In een goede snit. Met een hemd. De sporters kiezen de jack met een
wit T-shirt. De voorzichtigen houden het slechts bij één accessoire. Het idee bestaat er dus in om zilver met
super-basic te mixen.
2. Niet iedereen staat ermee. Als je net uit vakantie komt, oké. Vermijd de combinatie met een wasbleke
gelaatskleur; dat is niet goed voor de zaken. Een fris, dynamisch voorkomen is absoluut noodzakelijk.
3. Leer. Geen vinyl, geen plastic, geen imitatie, alleen echt leer.
4. Het ideale schoeisel zijn boots of witte sneakers. Laat de slippers, muiltjes en mocassins
achterwege.
5. Je houding. Het is geen wit T-shirt. Dit vraagt om een pose. Eén waarin je gelooft.

– Klein wonder om
op Toynk.com voor
€ 40 te kopen

– T-shirt met
sterretjes, Balmain,
€ 1.190

– Leren bomber, Zara,
€ 69,95

– Iriserende tas,
Hype, € 37,99

– Short, OAMC, € 384

– Leren broek € 650

– Witte leren lage laarzen,
Dr Martens, € 200
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PLASTIC, DA’S NIET ECHT CHIC
Maar het is wel plezant. De ontwerpers hebben zich geamuseerd met plexi en het doorkijkeffect en de lagen bevallen ons wel.
Of dat overtuigt om het te dragen? Misschien niet, maar we storten ons alvast wel op de accessoires!

– Zonnebril, Zara, € 25,95

– Plexiriem, Babagala, € 130

– Pantoffel ‘Adilette’,
Adidas, € 34,95

1

2

4

3

– Transparante short, Comme
des Garçons, € 554

1 Andrea Crews 2 Maison Margiela 3 A Cold Wall 4 Raeburn

PRAKTISCHE MODE
Wat als we de vlucht naar de ruimte nemen, dan moet onze kledij meer zijn dan een versiering. Van de overall tot de Quechua-tent-jas,
onze planetaire garderobe is praktisch en handig.

1

2

3

4

5

– Long parka, Acne
Studios, € 950

1 Juun J 2 Alexander McQueen 3 Palm Angels 4 Undercover 5 Henrik Vibskov

ILLUSIES

WEZENS VAN EEN ANDERE PLANEET

Sciencefiction zit je op de huid gegoten met de monochrome
prints die het netvlies in de war brengen.

Encounters of the third kind op de catwalk...
Echt, gasten?

1

2

1

3

1 Givenchy 2 Issey Miyake 3 Alexander McQueen

2

3

1 Xander Zhou 2 Walter Van Beirendonck 3 Rottingdean
Bazaar
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TRENDS

DE SHOW STELEN OP MARS
Voor zijn Babel-collectie, laat de Amerikaanse ontwerper Rick Owens zijn publiek tot ver buiten de aardse grenzen
meereizen om hen zijn stratosferische visie op de menselijke soort te tonen.
Nicolas Mauclet

Je waant je in Stargate.
Verrassende
architecturale
silhouetten defileren door de
rook. Onmiddellijke fascinatie
voor een kledingstuk dat veel
van een tent weg heeft, met
een uitgesproken complex
geraamte: ‘Het zijn nylon
parka’s’, aldus de ontwerper
in Vogue.com, ‘Ze worden
geleverd met de metalen
buizen apart. Als je wilt, kun
je ze dus in elkaar zetten. De
bogen tonen wat een parka
kan zijn. Het belichaamt het
idee van hoop.’ Zoals vaak
met deze ontwerper, is het
moeilijk om direct zijn werk
te vatten. Er is meer sprake
van poëzie en vlucht dan van
stukken om snel boven een
jeans aan te trekken. Behalve
als je je tot een consument
richt aan de andere uithoek
van het heelal!

– Leren lage laarzen, Rick Owens, € 1.176
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TRENDS

NASA-INSPIRATIE
Het lijkt erop dat het Amerikaanse agentschap de Belgische ontwerpers heeft geïnspireerd. Waarom ook niet?
Een tip voor elke astronaut in de dop, dit is een shopping voor jou.
Nicolas Mauclet

Angèle poseert voor de lens van haar
lievelingsfotograaf, Charlotte Abramow.

Op 1 juni komt het derde deel
uit van ‘Double Hélice, het nieuwe album van de Belgische
rappers Caballero en JeanJass.
Heavy shit.

– Omkeerbare bomber, Zalando.be, € 179,95

– Heupzakje, € 32,99 op
Merchoid.com

– Technische broek, Heron Preston, € 1.200

– Raketkousen, € 13.50 op
shopnasa.com

Nike en de beeldende kunstenaar Tom Sachs hebben hun Nike
Craft-collectie aan de aardbewoners getoond, met onder andere
de Mars Yard Overshoe, € 495

De ‘1969-collectie’ van ontwerper
Nick Graham was helemaal gewijd aan de Apollo 1-missie.
– Zwarte T-shirt, Mister Tee, € 27,90
– Jerseyshort, H&M, € 14,95
– Leren sneakers, Mercer Amsterdam, € 249,95

18

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.

NL#014-018-TendancesPA.indd 18

13/05/2019 09:58

BEAUTY

FULL FUEL
Een verzorgde huid, en meer…
Juliette Debruxelles

BOOST JE TATTOO
Een formule speciaal voor de handen,
het gezicht, het lichaam. Deze vochtinbrengende crème voor meervoudige
toepassing die net aan de productlijn van
Dior werd toegevoegd, heeft als gevestigde
waarde een bijzondere kwaliteit: de tatoeagekleuren tot leven wekken en onderhouden. Toegegeven, dat doen alle vochtinbrengende verzorgingen, maar de handeling
wordt hier verschrikkelijk opwindend dankzij de krachtige houtgeur van Sauvage..
Sauvage, hydraterende crème allpurpose, € 57,77.

HET DETOXMASKER
Houtskool om alle onreinheden op te vangen en rozenwater
om de huid te verzachten. Een zwarte gel die lekker naar cederhout en bergamot ruikt en in
een melkachtige textuur verandert bij het afspoelen. In exact
twee minuten heb je een volledig
opgefriste huid met een stralende teint.

SUPERHYDRATATIE
Camille Lacourt, zwemmer op de Olympische Spelen, wereldkampioen, meervoudig
gouden medaillewinnaar, weet wat veeleisendheid en doeltreffendheid betekenen.
Het gezicht van deze ClarinsMen superhydraterende verzorgingslijn, dat is hij. Drie
producten en gemeten resultaten: op een
week tijd is de huid intensief gehydrateerd en
gekalmeerd, na vier weken is ze gevoed en
versterkt. Een volkomen nieuwe samenstelling die twee plantenextracten samenbrengt
die zijn geselecteerd voor hun superhydraterende eigenschappen. Het biologische
huislookextract dat de negatieve effecten
van testosteron bestrijdt door de isolerende
barrières aan het huidoppervlak te versterken
om vocht in de huid vast te houden. Het biologische geneeskrachtig kalanchoë-extract
activeert de natuurlijke hydratering.
Drie onzichtbare en doeltreffende texturen
die niet in de baard blijven kleven. De Super
Moisture Lotion SPF 20 met zijn onzichtbare
uv-bescherming. De ultrafrisse, niet klevende Super Moisture Gel. De onzichtbare en
niet-vette Super Moisture Balm, waar we het
nog over zullen hebben als het koude weer
opnieuw in aantocht is.
ClarinsMen, € 39,50

Nuxe, ontgiftend masker +
stralende teint, € 19,99

ALS BIJ EEN ‘BARBIERE’
In de Bayer & Bayer corner van Maison Degand op de Louisalaan,
zorgen de beste professionals uit het vak voor je kapsel, een ouderwetse scheerbeurt en een baardstyling, met de hulp van de Acqua
di Parma-producten. De precieze en sexy handelingen van de Italiaanse barbieri’s worden hier opnieuw uitgevoerd. De ultieme touch:
het voor jou gebruikte scheermes wordt bewaard in een gepersonaliseerd etui met jouw
naam. Een echt tijdloos
moment waar je nog
mooier dan ervoor buitenkomt.
Close Shaving
Acqua Di Parma
van 30 minuten,
€ 42. Signaturescheerbeurt van
45 minuten, € 49
bayerbayer.be
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ONTCIJFERD

DE SNEAKER ZIT DE LEREN SCHOEN
OP DE HIELEN
Staat de sneaker op het punt om de leren schoen volledig te vervangen, nu dat
iedereen van de allerjongsten tot de ouderen enkel en alleen nog zweert bij
sportschoenen (zonder ooit te sporten)?
Elisabeth Clauss

W

e kregen een genuanceerd antwoord op
deze vraag. Nathalie Elharrar is de oprichtster van het schoenenmerk ‘Jour Férié Paris’ en van het consultingbureau ‘Maison
Larare’, dat actief is binnen het domein
van de schoenen en de leer waren. Ze
herinnert ons dat de eerste ‘basketters’
uit 1914 dateren: de Converses en de Keds

ʥǉɨȟȈȶǼǉȶƃƃȶǼǉǼƃƃȶȴǉɽƹǉȟǉȶǁǉȶƃȴǉȶӝKȶȃǉɽɰɁƺȈƃȢǉɥɨɁˎǉȢʤƃȶǁǉ

ontstonden toen de rubberproductie industriële vormen aannam in het

Volgens enkele New Yorkse trendwatchers staat echter de leren schoen

kielzog van de explosieve ontwikkeling van de auto-industrie. ‘Aanvankelijk

voor een comeback. De arbeidsmarkt vereist immers een gepaste houding,

werden ze massaal door de aristocratie onthaald om te gaan tennissen.

ernst en betrouwbaarheid: een voorkomen dat vertrouwen inboezemt. En

Pas later werden ze een maatschappelijk onderscheidend instrument, dan

dan zijn sneakers soms ‘te cool’ voor zakenlui. Volgens Elharrar is er nog een

een symbool van de tegencultuur tot een kenmerk van de straatjeugd. In

andere reden dat de ‘schoen’ op zijn terugweg is: de neiging van de mens

ǁǉȚƃɨǉȶћѕȃǉƹƹǉȶǁǉ9ȢƃƺȟĀƃȶɽȃǉɨɰʍȈɽǉȈȶǁǉȢȈȚȟǉʤǉȶȴǉɽĀʍȴƃǼǉːȈɨɽӝ

om tegendraads te zijn. ‘De schoen wordt op zijn beurt het nieuwe item

Vanaf dat moment was de subversieve boodschap van de sportschoen in

waarmee je je onderscheidt. Bovendien wordt steeds vaker gewezen op de

steen gegrift.’ Sinds een tiental jaar maken we een sneakervloedgolf mee,

orthopedische nadelen van een onvoldoend ondersteunde voet. We zitten

gelijktijdig met het zowat veralgemeend gebruik van stretch. ‘De sneaker

in een historisch kantelmoment, met een terugkeer naar conservatieve en

is nu een ‘voetpyjama’ geworden’, aldus Nathalie Elharrar. Net als formele

oude waarden. Toch is de sneaker geen bedreigde soort: 72% van de mo-

kledij steeds meer terrein prijsgeeft, betreedt ook de schoen een domein

menteel verkochte footwear op MR PORTER zijn luxesneakers.

sneakerdrager is veranderd: eerst waren de jongens erdoor bezeten, ‘sneakernerds’ die de in samenwerking gemaakte capsulecollecties kochten.
Daarna is het fenomeen overgewaaid naar een breder publiek. Sneakers
zijn mainstream geworden: de mensen eisten het comfort- en fungehalte
van de sportschoen op, en er was de vrijheid om met stijlen te experimenteren. Instapmodellen bleven heel betaalbaar. Wat volgde was gewoonweg een modefenomeen.’

dat steeds ongedwongener, vrijer en minder stijf aanvoelt.

MINDER KOPEN, VAKER HERSTELLEN

FANTASTISCH PLASTIC

Met een stormloop op goede schoenmakers en een jong publiek dat naar

De gympies van een eeuw geleden hebben een heel grote evolutie door-

leer en veters vraagt, is de leren schoen geheid aan een comeback begon-

gemaakt. Van een populair stuk schoeisel tot het snobisme van een ver-

nen, toch in het topgamma. ‘Het wordt een formelere schoen, maar met

zamelaarsobject. Er wordt jacht gemaakt op zeldzame stukken om ze via

een rubberen, comfortabelere zool. De sneaker zal terrein verliezen, voor-

het internet, zodra ze zijn uitverkocht, aan het dubbele van de prijs door te

al door de verhoogde aandacht van de consument voor een milieuvrien-

verkopen. Lina Fredriksson is in 2007 in Antwerpen uit pure passie met de

delijke en socialere aanpak: en wat de sneaker betreft, knelt daar net het

Avenue sneakerstore gestart: ‘Begin jaren 2000 zijn alle merken samen-

schoentje’ De eindzege zou nog wel eens voor de leren schoen kunnen zijn.

20

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.

NL#020-021-Basket_PA.indd 20

10/05/2019 16:31

The Breitling Surfer Squad
Sally Fitzgibbons
Kelly Slater
Stephanie Gilmore

LAND

SUPEROCEAN

AIR

SEA

#SQUADONAMISSION
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SCRIPT

‘EEN KLEINE STAP VOOR EEN MENS…’
Vijftig jaar geleden landde Apollo 11 op de maan en zorgde ervoor dat de mensheid een stukje harder mocht beginnen
dromen. We blikken terug op de markante gebeurtenis aan de hand van vier sprekende beelden.
Juliette Debruxelles

SUPERMAN?
Neil Armstrong, in rubberen laarzen, een zilverkleurig ruimtepak dat lichtjes openstaat, met daaronder, in
onze verbeelding tenminste, een T-shirt met de ‘S’ van Superman, helm op het hoofd en ovenwanten aan
IJMFSIJS)JTZYąYMJJKYFQQJX\JL[FSJJS[JWPQJJIUFWYNO[FSJJSIWTRJWNLOTSLJYOJ3THMYFSXNXMJY
de uitrusting van een van onze grootste helden van de mensheid. De ruimtevaartingenieur, piloot voor de
Amerikaanse marine en Korea-oorlogsveteraan, gaat in 1962 bij de NASA aan de slag. Hij wordt de eerste
burger die in 1966 door de ruimte vliegt. Op 20 juli 1969 wordt hij benoemd tot gezagsvoerder van Apollo 11,
met bestemming maan, waar ze 21.36 uur oponthoud houden. Als eerste man die voet op de maanbodem
zet, wandelt hij er, aan de zijde van Buzz Aldrin, 02.31 uur rond. Ondertussen blijft Michael Collins in een
baan rond de maan aan het stuur van het ruimteschip (we proberen ons de frustratie van de kerel zelfs niet
voor te stellen). Op 25 augustus 2012, op 82-jarige leeftijd, gaat hij heen, richting de sterren.
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HET MODE-ICOON
16 juli 1969, Cape Canaveral, de Amerikaanse astronauten Neil
Armstrong, Michael Collins en Buzz Aldrin bereiden zich voor
om aan boord van Apollo 11 te gaan. Hun indrukwekkende
uitrusting kan zich, op het vlak van stijl alvast, niet meten met
die van de man die hen begeleidt. Crèmekleurige katoenen
overall met logo’s, pet achterstevoren (dat is, met een béétje
fashion-verbeelding, toch echt een pet achterstevoren? ), vuile
sneakers. 50 jaar vooruit op de trends.

23

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.

NL#022-025-RepoPhotos_PA.indd 23

13/05/2019 10:02

HET GROTE MOMENT
De Saturn V-raket stijgt op vanuit lanceerbasis 39
van Cape Canaveral. Een miljoen mensen zijn tot
daar gereisd om de lancering van zo dicht mogelijk
te beleven. Het startsein dat om 9.32 uur lokale tijd
wordt gegeven, ontketent een collectief enthousiasme.
Grote opluchting als je weet dat het opstijgen een van
de grootste risico’s van de missie is (er is geen plan B
wanneer het ontstekingssysteem mangelt).
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DE PARADE
New York jubelt. Een escorte die kan
tippen aan een presidentieel uitstapje,
voert Neil Armstrong, Michael Collins
en Buzz Aldrin naar de ontmoeting met
ȃʍȶǹƃȶɰӝAǉȃǉȢǁǉȶǁȈǉɥȈǉȟˎȚȶȈȶȃǉɽ
kostuum zitten, onder de drukkende
hitte van de stad in het midden van
augustus 1969, worden in de menigte
ondergedompeld. Bekijk ook, om
ɁɥȶȈǉʍʥȈȶǁǉɁȶǼǉȢɁɁːȈȚȟɰǹǉǉɨʤƃȶ
ʥǉȢǉǉɨɽǉǁʍȈȟǉȶӗǁǉťɁʍěʍƹǉӸˎȢȴȴǉɽ
de titel ‘Apollo 11 astronauts in parade,
1969 New York City - 8mm home video,
no audio’
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ELDERFLOWER
SMOKED APPLEWOOD
UNITED KINGDOM

LEMON THYME
ROSEMARY
PROVENCE

BITTER ORANGE
KEY LIME
MEXICO

SICILIAN LEMONS

PIMENTO BERRY

SICILY

JAMAICA

ANGOSTURA BARK
SOUTH AMERICA

CHOCOLATE GINGER

FRESH GREEN GINGER

COCHIN

IVORY COAST

CARDEMOM

QUININE

GUATEMALA

EARTHY GINGER
KOLA NUT

CONGO

CINNAMON
SRI-LANKA

CASSIA

NIGERIA

INDONESIA

VANILLA
CLEMENTINE

MADAGASCAR

SOUTH AFRICA
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Bij Fever-Tree gaat smaak boven alles. Precies daarom reisden de 2 oprichters van Fever-Tree,
Charles Rolls en Tim Warrillow, de wereld rond om de beste ingrediënten te selecteren bij
lokale producenten. Ze brachten grondstoffen mee uit alle uithoeken van de wereld: kinine
uit Congo, diverse gembersoorten uit Nigeria, Ivoorkust en India, tijm uit de Provence en
citroenen uit Sicilië.
Fever-Tree biedt een uitgebreid assortiment aan ‘Premium Mixers’ die een perfecte harmonie
vormen met diverse spirits en het beste in uw cocktail naar boven brengen.

www.fever-tree.com

facebook.com/fevertreemixers

instagram.com/fevertree_be
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Belles Demeures,
al 30 jaar prestigieus vastgoed.
Duizenden uitzonderlijke panden beschikbaar in België, Frankrijk
en de mooiste regio’s ter wereld.

Uw dromen hebben nu een adres
WWW.BELLESDEMEURES.BE

BELGIAN EDITION BY
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HEMELS FEESTJE
Simi Valley, Californië. Dat wordt op 13 juli de chicste plek om gezien te worden in de States. Daar vindt het Apollo
XI 50th Anniversary Gala plaats met in de hoofdrol Buzz Aldrin. Het Super VIP Package van 3.500 dollar mag al
een eeuwigheid zijn uitverkocht, op het moment van schrijven zijn er wel nog viptickets voor 2.000 dollar en
galatickets voor 1.000 dollar te koop. Naargelang het bedrag wordt je entreeticket vergezeld van een ontmoeting
met de astronaut, een exclusieve foto aan boord van Air Force One, een goede plek aan tafel... En er hoort
natuurlijk een maaltijd en drankjes bij. Maar over dat laatste werd nog niets verduidelijkt.
Juliette Debruxelles
roadtoapollo50th.com

C
I
N
O
C
I
MILES
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STORY

TOPDUEL:
VON BRAUN / KOROLJOV
Een geïllustreerde kijk op de meest spraakmakende rivaliteitsverhalen uit de geschiedenis.
Miles gedenkt de twee ingenieurs die de ruimtewedloop hebben aangevoerd, een meer dan
gewone rivaliteit die van 1957 tot 1975 heeft gewoed tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten.
Boris Rodesch, Illustratie A. Kool

H

et verhaal begint in 1944. Adolf Hitler
is op het eind van zijn Latijn wanneer
hij alles op alles zet door voornamelijk
het Verenigd Koninkrijk en België met
zijn nieuwe geheime wapen te bombarderen: de V2’s. Het zijn de eerste
ballistische raketten die een lading
explosieven kunnen meevoeren tot

von Braun met de plannen en de fabrieksgeheimen van de

op een afstand van 300 kilometer. Door hun gemis aan pre-

tiegeheimen van de V2 achterhalen en een nog krachtigere

cisie en slagkracht oefenen ze geen invloed uit op het oor-

raket ontwikkelen.

logsverloop. De V2’s die we ‘te danken hebben’ aan de Duitse

Wernher von Braun gokt erop dat hij zijn droom om de ruim-

professor Wernher von Braun, vormen echter wel de basis van

te te veroveren kan voortzetten door zich aan de Amerikanen

de intercontinentale nucleaire raketten en de draagraketten

over te leveren. Hij vertelt president Truman dat, veel verder

die aan het eind van de jaren 50 het ruimtetijdperk inleiden.

dan de V2 en zijn militaire toepassing, zijn onderzoek erop

Alhoewel op dat moment de verovering van de ruimte tot

gericht is om een satelliet in een baan om de aarde te bren-

de verbeelding spreekt van miljoenen mensen, schuilt er de

gen die vervolgens een knooppunt kan worden om andere

stille agenda om nucleaire raketten te ontwikkelen.

planeten te verkennen. Hij voegt eraan toe dat de ontwikke-

V2’s.
Stalin doet ondertussen beroep op een zekere Sergej Pavlovitsj Koroljov die sinds zes jaar in de goelags gevangen zit
voor feiten die hij nooit heeft gepleegd. De man die het voor
elkaar had gekregen om de eerste raket met vloeibare brandstof te laten stelen, wordt tot het hoofd van het Sovjet-ruimtevaartprogramma gekatapulteerd. Zijn opdracht: de fabrica-

ling van zijn onderzoek, indien ze aan de juiste mensen wordt

VAN NAZI TOT NASA

toevertrouwd, de mensheid zal veranderen. Zijn nieuwe

Aan het einde van de oorlog zijn alle blikken gericht op de

leden en brengen hem naar de VS, samen met een honderd-

Duitse ingenieur, Dr. von Braun, die door de nazi’s was op-

tal Duitse wetenschappers.

gepikt vooraleer majoor bij de SS te worden en ingenieur en

Terwijl de identiteit van Koroljov een van de best bewaarde

baas van het raketprogramma. Wetende dat Hitler hem liever

staatsgeheimen van de USSR wordt, is het Amerikaanse volk

dood zag dan in handen van de Sovjets of de Amerikanen,

weinig opgezet met het idee de diensten van een oud-nazi in

die van hun zijde de achtervolging al hadden ingezet, vlucht

te roepen. De polemiek groeit wanneer de V2-fabriek wordt

werkgevers kunnen snel abstractie maken van zijn naziver-
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ontdekt met zijn 6.000 lijken die allen het slachtoffer van

aleer de Russen het doen. Dit rechtstreekse optreden op te-

dwangarbeid zijn. Naar verluidt heeft de productie van de V2’s

levisie overtuigt 40 miljoen Amerikanen. Een paar maanden

meer slachtoffers geëist dan zijn militaire toepassing.

later krijgt hij de Amerikaanse nationaliteit en uiteindelijk ook
de toestemming om van start te gaan met de verwezenlijking

DE EERSTE SATELLIETEN

van een draagraket waarmee de terugkeer in de dampkring
ȟƃȶ ʥɁɨǁǉȶ ʍȈɽǼǉɽǉɰɽӝ AƃƃɨʍȈɽ ʤɁȢǼǉȶ ɥɨɁǉːƃȶƺǉɨȈȶǼǉȶ ǁȈǉ

Koroljov arriveert in de buiten dienst gestelde V2-productiesite die door de Sovjets in beslag is genomen. Met de hulp van
een van von Brauns medewerkers, heeft hij twee jaar nodig
om de V2 te bouwen. Dr. von Braun stuit op de beslissing van
de legerchef om onderzeeboten en schepen te verkiezen boven raketten om bommen te transporteren.
Begin jaren 50 woedt de wapenwedloop volop. In 1952 testen
de Amerikanen succesvol de H-bom (de waterstofbom). Het
daaropvolgende jaar verkleint de technologische kloof tussen
de twee grootmachten wanneer ook de USSR over een waterstofbom beschikt. Daarop belast het Sovjetleger Koroljov
met de ontwikkeling van een raket die in staat is om de bom
8.000 kilometer ver te transporteren, namelijk de afstand tot
de Verenigde Staten. Naast het militaire doel, kijkt de Russische ingenieur vooral uit naar de productie van een raket die
tot in de ruimte kan reizen.
Voor von Braun liggen de zaken moeilijker. Hij vraagt zich af
of de Amerikaanse politieke leiders nog altijd belang hechten
aan de ontwikkeling van een ruimteprogramma. Koroljov laat
de V2’s voor wat ze zijn en concentreert zich helemaal op zijn
nieuwe project: de R7-raketten die in staat moeten zijn om
de eerste kunstmaan in een baan om de aarde te brengen.
Waar Chroesjtsjov aanvankelijk weigert om de raket voor de
ruimtevaart te gebruiken, slaagt Koroljov erin om hem van
gedachten te doen veranderen met het voorwendsel dat de
kernkop en de satelliet eenvoudig uitwisselbaar zijn. Het project Object D aanschouwt het levenslicht.
Wernher von Braun zich tevreden moet stellen met het leveren van compacte raketjes met geringe draagwijdte - om te

niet veel meer opleveren dan een simpel hoogterecord voor
een raket in de ruimte. Dat valt hem moeilijk want hij was ervan overtuigd dat Juno 1 in staat was om de eerste satelliet in
een baan om de aarde te brengen.
Voor Koroljov loop de zaken ook niet als gepland. De eerste
lanceringen van de R7 mislukken. Twee raketten ontploffen
tijdens de vlucht na 90 en na 33 seconden. Zijn ‘loopbaan’
hangt vervolgens af van een zesde en laatste testvlucht waarvoor hij besluit om het gewicht en de afmetingen van de satelliet aanzienlijk te verminderen. De lancering op 4 oktober
1957, van de R7-raket vanaf de basis van Tyuratam is een succes. De raket draagt de satelliet Spoetnik 1 en zijn radiozender
mee. De Sovjets brengen het eerste toestel in een baan om de
aarde en zetten daarmee de ruimtewedloop in gang!
Nauwelijks een maand later wordt het hondje Laika, aan
boord van Spoetnik 2 het eerste levende wezen dat de mens
in de ruimte brengt. Een overhaaste beslissing die het teefje
fataal wordt, want een temperatuursverhoging in de capsule
leidt tot haar dood enkele uren naar de lancering.
De Amerikanen die inzien dat de Sovjets voortaan over de
middelen beschikken om een kernraket op hen af te vuren,
beleven een hevige schok. President Eisenhower geeft von
Braun logischerwijze de toestemming om met alle mogelijke
middelen de Sovjets ‘in te halen’. De eerste Amerikaanse satelliet, de Explorer 1, wordt in een baan om de aarde gebracht
op 31 januari 1958. Naast twee geluidszenders, overtreft hij de
Spoetnik 1 door ook wetenschappelijke data te verzamelen.

VIA LAIKA NAAR GAGARIN

beantwoorden aan de gebruiksbeperkingen aan boord van
de Amerikaanse marineschepen - en vraagt aan Walt Disney

De Sovjets bevestigen hun voorsprong met de geslaagde

om hem te helpen het grote publiek te overtuigen van het

lancering van de Luna 1, de eerste ruimtesonde die langs de

belang om in volle Koude Oorlog de ruimte te veroveren voor-

maan vliegt in januari 1959. Luna3 levert vervolgens de eerste
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foto van de verborgen zijde van de maan op. De zelfver-

Met slechts de helft aan geldmiddelen, maken ook de

zekerde Koroljov bereidt zich daarop voor op een grote

Russen zich op voor een wedloop naar de maan. Koroljov

sprong vooruit: de eerste mens in de ruimte sturen. Er

bedenkt de Sojoezcapsule die drie mensen in de ruim-

worden zes kosmonauten geselecteerd, waaronder een

te kan sturen, van omloopbaan kan veranderen, lange-

zekere Joeri Gagarin. Gelijklopend werken de Verenigde

termijnvluchten kan uitvoeren, zich met een ander ruim-

Staten, die in 1958 de NASA hadden opgericht, een gelijk-

teschip kan koppelen en ruimtewandelingen mogelijk

aardige missie uit en duiden zeven astronauten aan voor

maakt. En dan ontdekken artsen een tumor bij hem. In

het Mercury-project. Zij beginnen aan de ontwikkeling

1966, op 59-jarige leeftijd overlijdt hij ten gevolge van een

van de Atlas-draagraket, die de eerste Amerikaanse inter-

chirurgische ingreep. Hij krijgt een staatsbegrafenis en

continentale ballistische raket moet worden. Ze ontploft

von Braun ontdekt eindelijk de identiteit van zijn grootste

spijtig genoeg tijdens de vlucht en de NASA kiest ervoor

rivaal. Dit trieste nieuws deelt een heel rake klap uit aan

om terug te keren naar de Redstone, een draagraket naar

het Sovjetruimtevaartprogramma dat voor het eerst een

het ontwerp van de V2 die voorheen door von Braun ge-

achterstand oploopt op de VS. Sinds de aankondiging

test is. Er gaat veel tijd verloren, want er moeten 800 aan-

van JFK die het Amerikaanse prestige opnieuw wilde op-

passingen worden uitgevoerd om de veiligheid voor een

krikken, heeft von Braun immers het Apollo-programma

bemande vlucht te verzekeren.

ontwikkeld waarmee hij voor de Russen een mens op de

Ondertussen sturen de Sovjets de ene na de andere ra-

maan kan laten landen. Ondanks verscheidene misluk-

ket de ruimte in, ‘bemand’ met honden. Op 19 augustus

kingen, en dan vooral de brand in de capsule van Apollo 1

1960 worden Belka en Strelka de eerste levende wezens

die tijdens een repetitie aan de grond het leven kost aan

die gezond en wel van een reis in de ruimte terugkeren!

drie astronauten, past de NASA het ontwerp van de be-

Er gaat een verhaal de ronde dat een van de puppy’s van

mande capsule aan waarmee ze de betrouwbaarheid van

Strelka als cadeautje naar het Witte Huis werd gestuurd.…

de Saturn 5-raket garanderen. In december 1968 wordt

Bij de tweede operationele vlucht van het Mercury-pro-

Apollo 8 zo de eerste bemande vlucht die de baan om

gramma in januari 1961, bieden de Amerikanen de Russen

de aarde verlaat. De drie Amerikaanse astronauten zijn

van repliek door een chimpansee de ruimte in te sturen.

de eersten die de verborgen zijde van de maan kunnen

De Mercury-Redstone 2-missie, ter voorbereiding van de

aanschouwen evenals de ‘aardeschijn’, het zonlicht dat de

eerste vlucht van een Amerikaanse astronaut, verloopt

aarde weerkaatst. De Stars and Stripes waren nog nooit

perfect. Ham keert terug naar de aarde na een onvolledi-

zo dicht bij de maan geweest. De NASA sleutelt nog ver-

ge baan van 6 min te hebben gemaakt.

der met de Apollo 9 en 10 om de volledige uitrusting voor

Maar Koroljov ligt nog steeds een lengte voor wanneer hij

een maanlanding te testen.

besluit om op Joeri Gagarin te rekenen om geschiede-

Op 16 juli 1969 is de Apollo 11-vlucht klaar voor lancering.

nis te schrijven. Zijn R7-raket is klaar om deze historisch

Aan boord bevinden zich Neil Armstrong, Buzz Aldrin en

poging te wagen. We schrijven 12 april 1961 wanneer het

Michael Collins. Een miljoen mensen op Cape Canaveral en

ruimteschip Vostok tegen 28.000 km/u de ruimte wordt

een half miljard tv-kijkers die de rechtstreekse wereldwijde

ingestuwd. Vijf minuten later is de kosmonaut, zoals Rus-

tv-uitzending gaan volgen, zitten klaar om de bekroning

sische ruimtevaarders worden genoemd, de eerste man

van het Apollo-programma van zo dichtbij als mogelijk

in een baan om de aarde. Het communisme triomfeert

mee te beleven. De lancering loopt van een leien dakje,

over het kapitalisme. Gagarin wordt in Moskou als een

de maanmodule Eagle landt op de maanbodem op 20 juli

held onthaald terwijl kameraad-ingenieur Koroljov in de

bemand door Neil Armstrong en Buzz Aldrin. Michael Col-

anonimiteit achterblijft.

lins zit aan het roer van de besturingsmodule die rond de

De Amerikanen, die opnieuw achterblijven, sturen Alan

maan cirkelt. Het vervolg leeft voort in de herinnering van

Shepard de ruimte in, 31 dagen na Joeri Gagarin. Om het

de mensheid: Neil Armstrong de eerste mens om voet op

mes nog dieper in de Amerikaanse wonde te wrijven,

de maan te zetten met de gevleugelde woorden: ‘Dit is een

wordt Valentina Teresjkova zelfs de eerste vrouw in de

kleine stap voor een mens, een grote sprong voor de mens-

ruimte.

heid.’ Hij plant ook de Amerikaanse vlag in de maanbodem
waarbij hij tegelijkertijd de overwinning van de Verenigde

DE AMERIKANEN REIKEN
NAAR DE MAAN

Staten in de race naar de maan uitroept.
Het Sovjetruimteprogramma dat sinds de dood van
Koroljov is vastgelopen, heeft een project ontwikkeld dat
op het Apollo-programma gelijkt, maar de vier testlan-

President Kennedy, die het beu is om de tweede viool te

ceringen van de N1-raket tussen 1969 en 1972 mislukken

spelen, reageert snel en belooft om nog voor het einde

allemaal. Daarbij doet zich de meest gewelddadige ont-

van het decennium een man naar de maan te sturen. De

ɥȢɁǹˎȶǼʍȈɽǁǉɨʍȈȴɽǉʤƃƃɨɽǼǉɰƺȃȈǉǁǉȶȈɰʤɁɁɨӗʥƃɽїѕԝȚƃƃɨ

NASA krijgt de noodzakelijke middelen (5 miljard dollar)

lang een staatsgeheim zal blijven. Het Kremlin, dat er

om de krachtigste raket ooit te bouwen: de Saturn 5 met

geen graten meer in ziet om zijn onderzoek voort te zet-

zijn F-1-motoren van Rocketdyne.

ten, besluit om het N1-programma te beëindigen.

Dat houdt echter de Russen niet tegen om hun voorsprong te bevestigen wanneer de kosmonaut Aleksej Le-

Wernher von Braun verlaat de NASA in 1972 en overlijdt

onov de eerste ruimtewandeling maakt. De NASA biedt

њԝȚƃƃɨȢƃɽǉɨƃƃȶȟƃȶȟǉɨӝAǉɨȈʤƃȢȈɽǉȈɽȈȶǁǉɨʍȈȴɽǉɽʍɰɰǉȶǁǉ

snedig antwoord en ontwikkelt in 1963 zijn ruimteschip

ɽʥǉǉǼɨɁɁɽȴƃƺȃɽǉȶȟɁȴɽȈȶіўќњɁǹˎƺȈǉǉȢɽɁɽǉǉȶǉȈȶǁǉ

Gemini dat vanaf 1966 regelmatig mensen in de ruimte

met de eerste gemeenschappelijke Apollo-Sojoezvlucht,

stuurt. De VS halen eindelijk het niveau van de Sovjet-

die in 1998 de geboorte inleidt van het internationale

ruimtevaart.

ruimtestation ISS.
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BESCHERM DE PLANEET
ŚǉƹƃȶȶǉȶɥȢƃɰɽȈƺƃȢɰʥǉɁʤǉɨʥǉǼǉȶɁȴȃƃƃɨɽǉȢƃɽǉȶʤɁɁɨɽƹǉɰɽƃƃȶәAǉʤǉȢǁːǉɰȃǉǉǹɽȃǉȶǁȈǉƃȢȴǉǉ˃ȈȚȶӗƃȢɰȈȶǁɰ
ȴǉǉɨǁǉɨǉȴƃƃȶǁǉȶӗɁʤǉɨɽʍȈǼǁӝŹǉʤǉɨʤƃȶǼɽɁȶȶɁǁȈǼǉːǉɰɰǉȶǁȈǉȶɁɁȈɽǉƺȃɽȃǉȢǉȴƃƃȢǼǉɨǉƺʰƺȢǉǉɨǁʥɁɨǁǉȶӝŚǉ
ȈȶʤǉɰɽǉɨǉȶȈȶǉǉȶƃȢʍȴȈȶȈʍȴʤǉɨɥƃȟȟȈȶǼӗ˃ɁȴɁǼǉȢȈȚȟʤƃȶǉǉȶȟʥƃȢȈɽǉȈɽɰȴǉɨȟӗɁȴȴƃʯȈȴƃȢǉǁʍʍɨ˃ƃƃȴȃǉȈǁɽǉǼƃɨƃȶǁǉɨǉȶӝ
°ʍȢȈǉɽɽǉAǉƹɨʍʯǉȢȢǉɰ
Sigg, 0,6L, € 17 op arket.com

LIFE
MILES
33
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CULTWARE

HET RUIMTEPAK
De absolute werkkledij, de overall, maakt een opzienbarende terugkeer op de
ȴƃȶȶǉȶǁǉˎȢǋɰӝAǉÇČȃǉǉǹɽǁǉɽɨǉȶǁƃȢʤƃɰɽȶȈǉɽƃǹǼǉʥƃƺȃɽɁȴǉɨȃǉɽȴǉǉɰɽ
ʥǉ˃ǉȶȢȈȚȟǉǉȢǉȴǉȶɽʤƃȶǁǉɨʍȈȴɽǉӸʍȈɽɨʍɰɽȈȶǼʤƃȶɽǉȴƃȟǉȶӝÝȚƃӗȃɁǉ˃ɁӞ
ÇȈƺɁȢƃɽÃƃʍƺȢǉɽ

Joeri Gagarin, en 1961

Elon Musk
heeft het
SpaceXruimtepak
onthuld.
Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins in hun spiksplinternieuwe overall een paar
weken voor hun eerste stappen op de maan in mei 1969.

‘

H

et ruimtepak is natuurlijk meer dan een eenvoudige overall die je in
ǁǉɨʍȈȴɽǉǁɨƃƃǼɽӝǉɽȈɰɁɥ˃ȈƺȃƃȢǉǉȶȈȶǁȈʤȈǁʍǉǉȢȴȈȶȈɨʍȈȴɽǉʤƃƃɨɽʍȈǼ
ǁƃɽƹǉɰƺȃǉɨȴɽɽǉǼǉȶǉʯɽǉɨȶǼǉʤƃƃɨԇӗȢǉ˃ǉȶʥǉɁɥǁǉʥǉƹɰȈɽǉʤƃȶǁǉ
ÇČӝŚǉɥɨǉƺȈɰǉɨǉȶȃǉɽǉʤǉȶӗʥƃȶɽǁȈɽɥƃȟȴɁǉɰɽȶȈǉɽǁȈǉȶǉȶʤɁɁɨ
ǉǉȶȟɁɰȴȈɰƺȃǉvogue battleɽʍɰɰǉȶ9ʍ˃˃ȢǁɨȈȶǉȶÇǉȈȢɨȴɰɽɨɁȶǼӝ
ȶ ȃǉɽ ȟɁɨɽӝ ŚȈɰɽ Țǉ ǁƃɽ ǉǉȶ ɨʍȈȴɽǉɥƃȟ ǁɨȈǉ ƹƃɰȈɰǹʍȶƺɽȈǉɰ ȃǉǉǹɽӖ ˃ʍʍɨɰɽɁǹ Ȣǉʤǉɨǉȶӗ ȟɁɁȢɰɽɁǹǁȈɁʯȈǁǉ ǉȶ ʥƃɽǉɨǁƃȴɥ ƃǹʤɁǉɨǉȶ ǉȶ ǁǉ ɽȃǉɨȴȈɰƺȃǉ
ƹǉɰƺȃǉɨȴȈȶǼʤǉɨ˃ǉȟǉɨǉȶӞAƃƃɨȟɁȴɽȃǉɽƺɁȴȴʍȶȈƺƃɽȈǉɰʰɰɽǉǉȴƹɁʤǉȶɁɥӗǁǉƹǉɰƺȃǉɨȴȈȶǼɽǉǼǉȶȟɁɰȴȈɰƺȃǉɰɽɨƃȢȈȶǼǉȶȴȈƺɨɁȴǉɽǉɁɨȈǉɽǉȶǉȶȃǉɽɁɥȶǉȴǉȶʤƃȶʤȢɁǉȈɰɽɁǹǹǉȶӗ
ȟʥǉɰɽȈǉʤƃȶǁǉǁɁɨɰɽɽǉȟʍȶȶǉȶȢǉɰɰǉȶӝ°ǉȴƃǼǉǉȶƃʍɽɁȶɁȴȈǉʤƃȶ˃ɁԇȶњƥћʍʍɨɨǉȟǉȶǉȶӗȴǉǉɨȶȈǉɽӝ
ǉɽɨʍȈȴɽǉɥƃȟǁɨƃƃǼɽɁɁȟǁǉɽǉƺȃȶȈɰƺȃǉɨǉȶƃƃȴKÃĩӗǁƃɽɰɽƃƃɽʤɁɁɨKʯɽɨƃʤǉȃȈƺʍȢƃɨÃɁƹȈȢȈɽʰĩȶȈɽӝ°ǉ
ȃǉƹɽɁɁȟǁǉȃʍȈɰǉȢȈȚȟǉʤǉɨɰȈǉӖǁǉȈȶɽɨƃʤǉȃȈƺʍȢƃɨʍȶȈɽȈɰɰɁǉɥǉȢǉɨǉȶɁɨƃȶȚǉȟȢǉʍɨȈǼӝǉɽǉǉɨɰɽǉɨʍȈȴɽǉɥƃȟ
ɁɁȈɽȈɰǁǉČ¶ӸіӗɁȶɽʥȈȟȟǉȢǁǁɁɁɨȃǉɽĄʍɰɰȈɰƺȃǉƹǉǁɨȈȚǹÇĀĀŹʤǉ˃ǁƃȈȶіўћѕӝǉɽȃǉȢǉɁȶɽʥǉɨɥӸǉȶɁȶɽʥȈȟȟǉȢȈȶǼɰɥɨɁƺǉɰȃǉƹƹǉȶ˃ǉȈȶȴȈȶǁǉɨǁƃȶ˃ǉɰȴƃƃȶǁǉȶǼǉȟȢƃƃɨǁӝǉɽȈɰǁǉʥǉɨȟɥȢʍȶȚǉʤƃȶ°ɁǉɨȈ{ƃǼƃɨȈȶ
ʥƃƃɨȈȶȃȈȚɁɥіїƃɥɨȈȢіўћі˃ȈȚȶǉǉɨɰɽǉɨʍȈȴɽǉʤȢʍƺȃɽȃǉǉǹɽǼǉȴƃƃȟɽƃƃȶƹɁɁɨǁʤƃȶǁǉřɁɰɽɁȟіӝAǉȴǉɨȈȟƃƃȶɰǉӗĄʍɰɰȈɰƺȃǉǉȶ:ȃȈȶǉɰǉɁʤǉɨȃǉǁǉȶȴɁǼǉȶǁƃȶʥǉȢǁǉǼɨɁɽǉɰɥǉȢǉɨɰ˃ȈȚȶƹȈȶȶǉȶǁǉɁȶɽʥȈȟȟǉȢȈȶǼ
ʤƃȶɨʍȈȴɽǉӸʍȈɽɨʍɰɽȈȶǼǉȶӗʤɁɁɨɽƃƃȶȟɨȈȚǼɽȃʍȶɁȶǁǉɨ˃ɁǉȟƺɁȶƺʍɨɨǉȶɽȈǉʤƃȶɥɨȈʤƃƃɽȈȶȈɽȈƃɽȈǉǹ˃ɁƃȢɰǁƃɽʤƃȶ
KȢɁȶ Ãʍɰȟ ǁȈǉ ȃǉɽ ɥɨɁɽɁɽʰɥǉ ȃǉǉǹɽ ɁȶɽȃʍȢǁ ʤƃȶ ǉǉȶ ʤɁȢȢǉǁȈǼ ȶȈǉʍʥ ɨʍȈȴɽǉɥƃȟ Ȉȶ ȃǉɽ ȟƃǁǉɨ ʤƃȶ ˃ȈȚȶ
ɥɨɁȚǉƺɽʤɁɁɨɨʍȈȴɽǉɽɁǉɨȈɰȴǉӗČɥƃƺǉŤӝKǉȶȃǉǉȢȴɁɁȈǉȶȢȈƺȃɽȟȢǉǁȈȶǼɰɽʍȟӗǁƃɽǉɨʤǉǉȢƃȢȴȈȶȈȴƃȢȈɰɽȈɰƺȃ
ʍȈɽ˃ȈǉɽȈȶʤǉɨǼǉȢȈȚȟȈȶǼȴǉɽǁǉɥƃȟȟǉȶǁȈǉʤƃȶǁƃƃǼʥɁɨǁǉȶǼǉƹɨʍȈȟɽӝěɁƺȃʥǉɨǁƹǉʤǉɰɽȈǼǁǁƃɽȃǉɽʤƃƺʍʍȴǼǉɽǉɰɽȈɰɁȶǁǉɨǁʍƹƹǉȢǉǁɨʍȟӝŚɁɨǁɽʤǉɨʤɁȢǼǁӝÃǉɽǉǉȶȶȈǉʍʥȃɁɁǹǁɰɽʍȟɁʤǉɨǁǉǼǉɰƺȃȈǉǁǉȶȈɰʤƃȶ
ǁǉɨʍȈȴɽǉȴɁǁǉӝӝӝ
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DOSSIER

DE ESA VLIEGT ERIN
De Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) die in 1975 is opgericht, is een intergouvernementele
instelling die ruimtevaartprojecten coördineert tussen zijn 22 lidstaten. Recente missies,
ruimtelandbouw, de maanwedloop… Een kijk op de grote projecten.
Boris Rodesh

D

e aarde en de ruimte beter begrijpen, inzicht krijgen in het
zonnestelsel en het heelal, satellieten, draagraketten of bemande vluchten ontwikkelen. Dat is
in een notendop de oorspronkelijke missie van de ESA. Maar ze
werkt ook samen op programma’s waarvoor andere internationale ruimtevaartorganisaties het initiatief hebben genomen en waarvan de
gehele mensheid wel bij zal varen. De ESA is wereldwijd
in budget uitgedrukt het derde ruimtevaartagentschap,
na de NASA en het ruimtevaartagentschap van de Russische Federatie (ROSCOSMOS). Het is een van de weinige
organisaties die wereldwijd actief is binnen alle ruimtedomeinen, gaande van expedities over milieubehoud tot
de verbetering van de technologische knowhow en het
economische concurrentievermogen van ons continent.
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DE RACE NAAR DE MAAN
Slechts drie staten zijn erin geslaagd om op de maanbodem te landen: de Verenigde
Staten, Rusland en China. De Chinese nationale ruimteadministratie (CNSA) heeft namelijk vorige januari met zijn missie Chang’e 4 een geslaagde maanlanding kunnen
uitvoeren op de verborgen zijde van de maan. De ESA wil tegen 2025 naar de maan
reizen. Daarvoor zal het Europese ruimtevaartagentschap de nieuwe draagraket AriƃȶǉћǼǉƹɨʍȈȟǉȶӗǁȈǉɁǹˎƺȈǉǉȢɨȈƃȶǉњȈȶїѕїјȴɁǉɽʤǉɨʤƃȶǼǉȶӝÃǉɨȟɁɥǁƃɽɁɁȟȃǉɽ
Indiase ruimtevaartagentschap (ISRO) onlangs een eerste maanmissie heeft bevestigd
voor over drie jaar, met bemanning! Gelijklopend heeft de ISRO al de Chandrayaan-2
ontwikkeld, een maansonde waarvan verwacht wordt dat die nog in de loop van 2019
een uitstapje daarheen zal maken.

EEN SYMBOLISCHE
FIGUUR ALEXANDER
GERST
AǉAʍȈɽɰǉƃɰɽɨɁȶƃʍɽӗљјȚƃƃɨӗʤʍȢȟƃȶɁȢɁɁǼ
en geofysicus van opleiding, is in 2009
bij de ESA binnengehaald. Hij heeft er al
twee langetermijnmissies opzitten in het
Internationale ruimtestation (ISS), in 2014
en 2018. Deze gezagvoerder van het ISS
tijdens zijn laatste missie is de tweede
Europeaan die deze functie op zich heeft
genomen na de Belgische ruimtevaarder
Frank De Winne, in 2009. Voor deze expeditie is Gerst, vergezeld van een Amerikaanse astronaute en een Russische kosmonaut, aan boord van een Sojoez MS-09
ruimtemodule naar het ISS gereisd. In het
ISS hebben zij 6 maanden gewerkt en geleefd vooraleer op 20 december 2018 op
aarde terug te keren.

DE UITDAGING VAN DE RUIMTELANDBOUW
Er gebeuren steeds meer experimenten met ruimteserres. Waar ruimtevaarders zich tot nu toe kunnen voeden met gevriesdroogde gerechten die via een cargo-ruimteschip worden aangeleverd, wordt deze ‘thuisbezorging’ niet meer mogelijk voor een verre reis in de ruimte (een
trip van de blauwe naar de rode planeet en terug duurt al snel anderhalf jaar). Met het MELISSA-project, dat al meer dan 25 jaar geleden is
gestart, wil de ESA autonome systemen ontwikkelen voor menselijke voeding tijdens ruimtemissies. De onderzoekers van de ESA zijn al in
staat om planten en groenten te kweken in het ISS. Vijftien jaar geleden hebben Russische kosmonauten sperziebonen laten ontkiemen, en
in 2015 hebben de Amerikanen hun eerste ruimtesla geproefd. Sinds 2018 proberen de ingenieurs van het Duitse Centrum voor ruimtevaartonderzoek (DLR) zelfs om tomatenplanten te laten groeien, ‘bewaterd’ met de urine van de astronauten. De ‘eigen’ kweek van sperziebonen
in het ISS, tot slot, is voorzien tegen 2021. Amerikaanse wetenschappers zijn op zoek naar een manier om de uitwerpselen van de astronauten te recycleren om als meststof te dienen, die evengoed tomaten als aardappelen doet groeien.

36

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.

NL#035-037 copy_PA.indd 36

10/05/2019 16:34

NIEUWS OM IN GEDACHTEN
TE HOUDEN
WIE IS ARIANE?

n, maar wel de soortnaam
ere sferen gaat begeve
hog
in
h
zic
die
uw
vro
nd in
Niet de volgende
ogramma komt tot sta
etraketten. Dit ESA-pr
elli
sat
iele
civ
se
ȴ
ope
ǉɨɁ
van een reeks Eur
ƃƺȃɽǉȶӗȈȶȃǉɽƹȈȚ˃Ɂȶǁ
ȶʤƃȶǁǉƃȶǁǉɨǉǼɨɁɁɽȴ
ƃȟǉ
ɰȴ
ȶȢɁ
ȟƃ
Ȉƺȃ
ESA
ƃ˃
2018 heeft de
іўќј˃ɁǁƃɽKʍɨɁɥ
brengen. In september
baan om de aarde te
om twee nieuwe
d
oel
eigen satellieten in een
bed
s
5 gevierd. De missie wa
ane
Ari
een
van
r te
ing
zijn 100ste lancer
n. Zin om er meer ove
omloopbaan te brenge
een
in
n
ete
elli
sat
eld:
telecommunicatie
agraket is hier verzam
chiedenis van deze dra
weten? Alles over de ges
withariane.com

• BepiColombo, bestemming Mercurius
Op 20 oktober jongstleden, is BepiColombo opgestegen vanaf de Europese
lanceerbasis in het Frans-Guyaanse Kourou aan boord van een Ariane 5-draagraket
met bestemming Mercurius, de kleinste
en tevens ook de dichtst bij de zon
gelegen en minst verkende planeet van
het interne zonnestelsel. Het is de eerste
missie die uit twee ruimtetuigen bestaat
die gelijktijdig aanvullende metingen
zullen verrichten van de planeet en zijn
dynamische omgeving. Een derde module brengt de ruimtevaartuigen tot aan
Mercurius tijdens een vlucht die zeven jaar
zal duren. BepiColombo is een initiatief
van de ESA en het Japanse ruimte-expiditieagentschap JAXA.
• Cheops-missie, op weg naar de exoplaneten
Cheops is een ruimte-observatorium
dat onze kennis over nabijgelegen
exoplaneten beoogt te verfijnen. Deze
kleinschalige ruimtetelescoop die samen
door Zwitserland en de ESA is ontwikkeld
in het kader van het wetenschappelijke
ruimteprogramma Cosmic Vision, moet
tegen de herfst van 2019 in een omloopbaan worden geplaatst. Zijn doel bestaat
erin om de afmetingen, de massa en
eventueel de atmosferische kenmerken
van de reeds geïdentificeerde exoplaneten te meten. Deze eerste missie
van de ESA verlaat de aarde aan boord
van een Sojoezraket tussen 15 oktober en
14 november 2019.
• De ESA en de NASA willen brokstukken
van Mars naar de aarde brengen
Er zullen drie missies nodig zijn om stalen
van de Marsbodem naar de aarde te brengen. Hiervoor zal de Exomars-rover van
de ESA in maart 2021 op de rode planeet
landen. De bedoeling is dat het voertuig
stalen van rotsen neemt en opslaat. Het is
goed om te weten dat de ExoMars-sonde
al in een baan rond Mars vliegt om zijn atmosfeer te bestuderen. De tweede missie
zet een robot op Mars om de stalen op te
halen vooraleer ze in een raket worden
geladen (het Mars Ascent Vehicle) dat zich
vervolgens in een baan om Mars plaatst.
De derde missie stuurt een ruimteschip
naar Mars om de vracht over te laden en
ze naar de Verenigde Staten te brengen
waar wetenschappers uit de hele wereld
ze kunnen bestuderen.
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WORK

(WERK)RUIMTE DELEN
ÝǹȚǉȶʍƃȢɰǹɨǉǉȢƃȶƺǉɨȢȈȚǁɽɁȶǁǉɨȃǉɽȈɰɁȢǉȴǉȶɽӗɁǹȚǉǉǉȶɁȶǁǉɨȶǉȴǉɨƹǉȶɽǁȈǉƃȢɽȈȚǁʥǉȢǉɨǼǉȶɰɁȶǁǉɨʥǉǼȈɰɽʍɰɰǉȶ
ɽʥǉǉƃǹɰɥɨƃȟǉȶɁǹǉǉȶɥɨɁȚǉƺɽȢǉȈǁǉɨƹǉȶɽɁɥ˃ɁǉȟȶƃƃɨǉǉȶʤǉɨǼƃǁǉɨ˃ƃƃȢӗȈȶǉǉȶƺɁʥɁɨȟȈȶǼɥȢƃƃɽɰʤȈȶǁȚǉƃȢɽȈȚǁʥǉȢǉǉȶ
werkruimte, maar ook vaak een gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten en te netwerken.

A

ĀȈǉɨɨǉAǉǼɨǉǉǹ

lhoewel de benaming coworking pas voor het eerst
in 1999 wordt gebruikt door de Amerikaan Bernie
de Koven, dateert het concept niet van gisteren. In
1995 krijgt coworking vorm in de Berlijnse ‘c-base’,
een open werkomgeving die door een communiɽʰ ʤƃȶ ȈȶǹɁɨȴƃɽȈƺȈ ʥɁɨǁɽ Ǽǉƺɨǉǡǉɨǁӝ ěǉǼǉȶ їѕѕњ
ʥɁɨǁɽ ěȃǉ ƃɽ yƃƺɽɁɨʰ Ȉȶ Čƃȶ yɨƃȶƺȈɰƺɁ ǁǉ ǉǉɨɰɽǉ
coworkingruimte die zijn naam waardig is. Ze ontɰɽƃƃɽɁɥȈȶȈɽȈƃɽȈǉǹʤƃȶ9ɨƃǁÇǉʍƹǉɨǼӝ
:ɁʥɁɨȟȈȶǼǁɁǉɽɰƺȃʍƺȃɽǉɨ˃ȈȚȶȈȶɽɨǉǁǉȈȶ9ǉȢǼȈǡ˃ɁԇȶіѕȚƃƃɨǼǉȢǉǁǉȶӝAǉ˃ǉ
kantoorruimtes onderscheiden zich van de klassieke business centers door

ȃǉɽǼǉƹɨʍȈȟʤƃȶȃɁɁǹǁ˃ƃȟǉȢȈȚȟǼǉǁǉǉȢǁǉƹʍɨǉƃʍɰǉȶʍȈɽɨʍɰɽȈȶǼƃȢȢǉɨȃƃȶǁǉȈȶ
ɥȢƃƃɽɰ ʤƃȶ ƃǹ˃ɁȶǁǉɨȢȈȚȟǉ ƃǹǼǉɰȢɁɽǉȶ ȟƃȶɽɁɨǉȶӝ Aǉ ǼɨɁɽǉ ȶȈǉʍʥȈǼȃǉȈǁ Ȉɰ ȃǉɽ
verdwijnen van het huurgeld. Voor kantoordelen betaal je een lidmaatschap,
ǉǉȶȴƃƃȶǁƃƹɁȶȶǉȴǉȶɽǉǉȶƹǉǉɽȚǉ˃ɁƃȢɰȈȶǁǉǹȈɽȶǉɰɰӝ
Vandaag steekt de ene coworkingplek na de andere de kop op, in de meest
ǁȈʤǉɨɰǉʤɁɨȴǉȶӝKǉȶʤɁʍǁȈǼǉǼǉǁǉǉȢǁǉʥǉɨȟɨʍȈȴɽǉɰ˃ȈȚȶǉƺȃɽǉȢǉǉǹɁȴǼǉʤȈȶgen geworden waar de coworkers elkaar ontmoeten, hun ervaringen delen,
elkaars vaardigheden laten versmelten tot een meerwaardige knowhow en
nieuwe samenwerkingen aanknopen; dat alles in een smaakvol aangeklede
omgeving waarvan het ɁȶɽȃƃƃȢ ɰɁȴɰ ʤǉǉȢ ʥǉǼ ȃǉǉǹɽ ʤƃȶ ǁǉ ȢɁƹƹʰ Ȉȶ
een viersterrenhotel!

DE CHICSTE: FOSBURY & SONS
Na zijn succes in Antwerpen, opent Fosbury & Sons zijn eerste ruimte
in Brussel in het legendarische modernistische gebouw van de PoolsBelgische architect Constantin Brodzki. De ruimte kan zo in de grootste
interieurmagazines verschijnen, een droom om er neer te strijken:
ˎǹɽȈǉɰȴǉʍƹȈȢƃȈɨʤƃȶǁǉǼɨɁɁɽɰɽǉAǉǉȶɰǉǁǉɰȈǼȶǉɨɰӗɥȢƃȶɽǉȶӗɰƺȃȈȢǁǉɨȈȚǉȶӝ
Je zou er kunnen wonen...
De pro’s:
- Het strakke, elegante interieur dat de creativiteit aanwakkert.
- De parking, een vereiste in de wijk.
ӸǉɽȴɁɁȈɁȶɽʥɁɨɥǉȶǉȶǼǉ˃ɁȶǁǉǉǉɽɰɽǉȟȚǉǁƃɽǁɁɁɨ:ɁǹǹǉǉȢƃƹɰʥɁɨǁɽ
uitgebaat!
Van € 175 tot € 395 per maand
fosburyandsons.com
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DE VRIENDELIJKSTE: CHEZ EDMOND
Deze coworking die door Isabelle & Laurent is gestart, werd
ƹǉǁƃƺȃɽɁȴ˃ȈȚȶǼǉƹɨʍȈȟǉɨɰ˃ɁԇȶǼɨɁɁɽȴɁǼǉȢȈȚȟƺɁȴǹɁɨɽ
ɽǉƹȈǉǁǉȶȴǉɽǉǉȶɰʍɥǉɨǼǉ˃ǉȢȢȈǼǉǹƃȴȈȢȈƃȢǉȈȶɰɽǉǉȟӝȶǁȈɽ
mooie bijzonder charmante herenhuis vind je ruimten met
ǁǉȴǉǉɰɽʍȈɽǉǉȶȢɁɥǉȶǁǉɰǹǉɨǉȶʥƃƃɨȈǉǁǉɨǉǉȶȃǉɽȃɁǉȟȚǉ
vindt dat hem het meest inspireert om te werken.
De pro’s:
- Het mooie art-nouveaugebouw uit 1913.
- Chez Edmond ligt op een boogscheut van het
Guillemins-station.
ӸAǉȴɁǼǉȢȈȚȟȃǉȈǁɁȴƃȢȢǉǉȶʤƃȶǁǉƺƃǹǉɽƃɨȈƃɽǉǼǉȶȈǉɽǉȶ
zonder lid te zijn voor € 3 per uur.
Van € 200 à € 300 per maand
chezedmond.be

DE MEEST ARTY:
SILVERSQUARE
Silversquare is met zijn eerste
ƺɁʥɁɨȟȈȶǼƺǉȶɽǉɨʍȈɽїѕѕѝɥȈɁȶȈǉɨȈȶǁǉ
ɰǉƺɽɁɨȈȶ9ǉȢǼȈǡǉȶKʍɨɁɥƃӝěȈǉȶȚƃƃɨȢƃɽǉɨ
ƹǉȃǉǉɨɽȃǉɽ9ǉȢǼȈɰƺȃǉƹǉǁɨȈȚǹњƺɁʥɁɨȟȈȶǼӸ
ɨʍȈȴɽǉɰȈȶ9ǉȢǼȈǡǉȶɁɥǉȶɽȃǉɽČȈȢʤǉɨɰɧʍƃɨǉ
ěɨȈɁȴɥȃǉӗȴǉǉɰɽǉɨȢȈȚȟȈȶǼǉɨȈƺȃɽǁɁɁɨǁǉ
veelzijdige Brusselse kunstenaar Lionel Jadot.
De pro’s:
- Het kleurrijke interieur is uniek.
- ‘Les Compagnons’, de gezonde eetplek op
de gelijkvloerse verdieping.
- De toegankelijkheid met het openbaar
vervoer.
Van € 285 tot € 395 per maand
silversquare.eu

DE GEZELLIGSTE:
AMPLA HOUSE
Deze in hartje Gent gelegen
coworking met museumallures
ƹȈǉǁɽ˃ȈȚȶƺȢȈǡȶɽǉȶǉǉȶ
exclusieve luxeservice, en een
immense tuin om een luchtje
ɽǉɰƺȃǉɥɥǉȶƃȢɰȚǉȃɁɁǹǁƃȢɽǉ
warm begint te lopen.
De pro’s:
- Het ultrarelaxe uitzicht op het
kanaal.
ӸAǉˎɽȶǉɰɰɽǉɨƹǉɰƺȃȈȟȟȈȶǼʤƃȶ
de leden.
- De verwarmde en beveiligde
ˎǉɽɰǉȶɰɽƃȢȢȈȶǼӝ
Van € 120 tot € 300 per maand
amplahouse.com
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INRICHTING

SPACE ODYSSEY
Vooraleer ons op de maan te settelen, nestelen we ons eerst in ons interieur
Louise Apple

SPIN
Zetel Durlet,
vanaf € 1.637. Durlet.com

MY MOON MY MIRROR
Bedrukte spiegel. Hang hem op aan de muur
of plaats hem op een voet om er een mooie
lage tafel van te maken. Diesel Collection
voor Moroso.
Prijs op aanvraag. moroso.it

60 JAAR MET DE NASA
IN DE RUIMTE
KǉȶȟɁǹˎǉɽƃǹǉȢƹɁǉȟɁʤǉɨǁǉǹƃɰƺȈȶǉɨǉȶǁǉ
geschiedenis van het Amerikaanse
ruimteprogramma verteld in 400 historische
foto’s en voorbereidende schetsen.

MR SOFTY SOFA
Zitbank, Diesel by Moroso.
Prijs op aanvraag. Moroso.it

€ 100, Uitgeverij Taschen. Taschen.com

OVNI (UFO)

TRON

Cocktailtafel in gelakt aluminium en
grijsgerookt glazen blad, Roche Bobois.

By Dror, zetel Cappellini en Walt Disney
Signature.

Staande lamp, Tsé & tsé Associées.

vanaf € 690. Roche-bobois.com

cappellini.com

€ 35. tse-tse.com

SPOUTNIK
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HET LEVEN IN EEN
SPACE-AGEBUBBEL
Hij was de gangmaker van een totaal
vernieuwende uit de toon springende kunst-,
interieur- en architectuurbeweging. Antti
Lovag, de zelfverklaarde ‘habitoloog’, creëert
vanaf het begin van de jaren 60 woningen in
harmonie met de vormen uit de natuur. De
‘bubbels’ die ‘blob architecture’ zijn gedoopt,
hebben vooral de woningen van de beroemde
Barbapapa’s geïnspireerd. Zijn meest iconische
verwezenlijkingen: Maison Gaudet, in Tourettessur-Loups, waarvan de bouw 30 jaar heeft
geduurd. Maar ook Palais Bulle, in Théoule-surMer, dat tussen 1975 en 1989 is gebouwd en
door Pierre Cardin in 1992 wordt gekocht. Er
zijn ook nog het ‘Astronomiecomplex van het
Valeri-college’ in Nice of het ‘Laboratorium voor
interferentiemeting van de sterrenwacht van de
Côte d’Azur’, in Calern. Heel onaardse gebouwen,
bestemd voor mensen.
palaisbulles.com

DE BODEM
BEAUFLOR-VINYL, OM JE EERSTE
STAPPEN OP DE MAAN TE ZETTEN...
Je hoeft niet al je projecten aan de kant te schuiven
om de race naar de maan in te zetten. Hoe terre-àterre, platvloers of laag-bij-de-gronds we ook zijn, we
hebben het recht om redelijke uitdagingen aan te gaan.
Dankzij deze ontwerpers van hoogwaardige vinyl voor
de vloer, haal je een stukje maanbodem in huis om
je slaapkamer, je kantoor, je badkamer of sportruimte
om te vormen tot een tussenstop in de ruimte.
Hogeresolutie-printtechnoloige en volledig recyclebare
vloerbekledingen, voor het behoud van de planeet...
eender welke.
ƹǉƃʍːɁɨӝƺɁȴ
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REIZEN

PARADIJS OP AARDE
Vier (buiten)aardse bestemmingen om (minstens) eens in je leven uit te proberen.
Louise Apple

Tegenover het zware gestroomlijnde geschut van glimmende, marmeren, van
airconditioning voorziene vijfsterrenhotels, wordt de eenvoudige tent of de
simpele beschutting om onder de blote hemel te slapen in 100% natuur, een
verheven belevenis. Een minimalistische, discrete en milieuvriendelijke filoso-

fie die steeds meer in zwang geraakt. Een terugkeer naar de bron geeft ons
(opnieuw) zin in avontuur en wakkert onze nieuwsgierigheid aan. Een snelle
internetverbinding? Help! Een douche zonder druk? Zoveel te beter. Om te dineren? Een tafel met kaarslicht op een ondergrond in gravel is de nieuwe ster...

BERESHEET IN MITZPE RAMON (ISRAËL)
LEVEN AAN DE VOET VAN EEN KRATER
Een verplichte halte in het buitengewone hotel Beresheet, op 800 meter
hoogte gelegen aan de rand van imposante kliffen die recht de Ramonkrater induiken. Een unieke plek, van een natuurlijke adembenemende
schoonheid. We slaan de quadsafari over en maken een stevige
wandeling door wat op het begin van de wereld moet gelijken.
isrotelexclusivecollection.com
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TERRES DES ÉTOILES IN MAROKKO
LEVEN IN HET LICHT VAN DE MELKWEG
Terres des Étoiles, dat zijn 16 tenten heeft opgetrokken in het midden van de Agafaywoestijn op 25 kilometer van Marrakech, kijkt uit op het
Atlasgebergte, met een traditioneel restaurant, twee zwembaden, een XXL-hemel... Zonder internet, noch elektriciteit worden de bezoekers vergast
op een echte digitale detox tijdens nachten die verlicht zijn door kaarslicht en de schittering van de sterrenhemel. Aan tafel krijgen de lokale
specialiteiten een ereplaats toebedeeld met producten die vers geoogst uit de naburige moestuin komen. Alles is huisgemaakt. De activiteiten
plooien zich naar ieders goesting. Waarvan nietsdoen en naar de hemel kijken onze grootste aanbeveling verdient.
terredesetoiles.fr

AMANGIRI, UTAH
(VERENIGDE STATEN)
LEVEN IN EEN CANYON
Het in het natuurgebied van Canyon Point
gelegen Amangiri Hotel in het noordelijke
deel van de staat Utah, vormt met zijn
34 afgelegen suites een oase van rust
badend in een spectaculair landschap.
Elke volledig van glas ommuurde ruimte
in het hotel nodigt uit tot een unieke
contemplatie. Hier neem je de wereld in
stilte in beschouwing. Er is niets anders...
aman.com/resorts/amangiri
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SONOP IN NAMIBIË
LEVEN IN HET HART VAN DE WOESTIJN
Hier krijgt glamping alle vrijheid in zijn zuiverste vorm. De pitch: zich laven aan een van de minst verkende regio’s van de wereld, maar niet zonder
het nodige comfort. Op het programma, een kamp met 10 luxetenten hoog neergezet op gigantische rotsen in het hartje van de Namibwoestijn. Dit
helemaal nieuwe en heel mooie toevluchtsoord biedt niet alleen al het comfort van een luxehotel, maar ook en vooral een adembenemend kader
en ongewone excursies zoals een vlucht per luchtballon of een galadiner in witte handschoenen in het midden van de woestijn.
zannierhotels.com
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DA BALAIA, IN PORTUGAL
HET LEVEN IN CLUB MED, IN DE SCHADUW VAN DE RODE ROTSEN
Aan rand van een klif die steil de oceaan induikt, lijkt de Club Med van Da Balaia in zijn eentje zowat alles wat je kunt verwachten van de ideale
gezinsvakantie. Het wereldwijde partnership tussen Club Med en Lacoste heeft het mogelijk gemaakt om met name hier het ‘Inspired by
Families’-programma te ontwikkelen. De sportieve en gezinsvriendelijke thema’s geven zin om de Lacoste-ambassadeurs te leren kennen en
gepersonaliseerd advies te krijgen om een nieuwe sportactiviteit uit te proberen of om je verder te bekwamen in een discipline die je al kent.
Groot of klein, je werkt aan je swing in de golfschool of aan je backhand op een van de tenniscourts. Je speelt zaalvoetbal met je kinderen of
ɥȈȶǼɥɁȶǼȴǉɽȚǉʤɨȈǉȶǁǉȶӝ°ǉƹǉɁǉǹǉȶɽʤȢȈǉǼǉȶǁǉɽɨƃɥǉ˃ǉӗˎɽȶǉɰɰӗƹɁɁǼɰƺȃȈǉɽǉȶӗȶɁǉȴȴƃƃɨɁɥӝAǉƹƃƹʰƺȢʍƹǁȈǉɽɁǉǼƃȶȟǉȢȈȚȟȈɰʤɁɁɨƹƃƹʰԇɰ
vanaf 4 maanden, verzekert de geestesrust van de ouders die, terwijl hun nageslacht zich uitleeft of een dutje doet, zich tegoed doen
aan een moment van pure ontspanning in de Spa Cinq Mondes. Je geniet van de binnenzwembaden, één in het centrum van het
resort, het andere, natuurlijk, natuurvriendelijk, een beetje verder gelegen en voorbehouden aan de volwassenen. Terwijl je
er aan een cocktail van vers fruitsap nipt, geef je je ogen de kost aan een adembenemend vergezicht. Een gevarieerde
en hoogstaande all-intafel, avondjes waar alleen Club Med het geheim van kent... Dit alles in een van de meest
begeerde regio’s door reizigers van alle leeftijden, omwille van zijn klimaat en zijn douceur de vivre.
clubmed.be
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MILES X FORD

DENEMARKEN ONTDEKKEN IN EEN
FORD FOCUS VIGNALE

‘WE HADDEN HET NIET MOOIER
KUNNEN DROMEN’
Gitte, Kwinten, Sarah en Frederic zijn de gelukkige winnaars
van een door Miles georganiseerde wedstrijd. Aan boord
van de jongste Ford Focus Vignale hebben ze Denemarken
doorkruist en ze zijn met een scheepslading aan
herinneringen teruggekomen. Waarom met een Ford door
Legoland? We verklaren ons nader!

LEGOLAND
Onze Deense trip start in Billund, onze landingsplaats. Al met al is deze luchthaven - de op één
na grootste van het land, na die van Kopenhagen - eigenlijk niet groter dan die van... Antwer-

Maxime Pasture, foto’s: Quentin Champion

pen-Deurne!

D

Amper 1 kilometer verder ligt het grootste pretpark van Denemarken verscholen en tegelijk

enemarken, op minder dan 2 uur vliegen vanuit Brussel,
ȈɰǉǉȶȢƃȶǁʤɁȢʤǉɨɨƃɰɰȈȶǼǉȶӝǉɽɽǉȢɽɁȶǼǉʤǉǉɨіјњԝȈȶʥɁners per vierkante kilometer, waar we die in ons kleine
België met 371 inwoners moeten delen! Dat verduidelijkt meteen waarom we tijdens onze onvergetelijke
vierdaagse roadtrip over zo’n 900 kilometer soms urenlang onderweg waren zonder ook maar één wagen tegen te komen. Onze twee genodigde koppels hebben
zich er niet over beklaagd: op die manier konden ze ten volle genieten van de
stilte die hun koets, een Ford Focus 1.5 EcoBoost in de topafwerking van het
Vignale-gamma, bood.

ook een van de meest geliefde van Europa: Legoland! Dit wereldwijd geliefde bouwsteentje
komt inderdaad uit Denemarken. Toch zijn wij
liever onmiddellijk richting Ringkøbing, aan de
westkust van Midden Jutland gereden. Deze
zeekust, die in de 13se eeuw een van de enige
steden was in het westen van het land, trekt tijdens het seizoen liefhebbers van kitesurfen aan.
Een fotogenieke gelegenheid. Het contrast tussen de landschappen van Hvide Sande met onze
zwarte Focus Vignale levert knappe beelden op!
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DE LINK

Nadat we van onze emoties zijn bekomen, rijden

De volgende dag hebben we afspraak in
het Struer-museum. De naam doet niet onmiddellijk vermoeden dat het museum onderdak biedt aan een fantastische collectie
audiotoestellen van Bang & Olufsen. En hier
leggen we de link tussen Ford en Denemarken! Sinds 2017 zijn bepaalde Ford-modellen
namelijk met luidsprekers van het Deense
audiomerk uitgerust. In de Vignale-afwerking heb je trouwens recht op de top van de
top op het gebied van hifi aan boord!
In het gezelschap van een expert vernemen
we hoe audio in een wagen wordt gekalibreerd. Hij neemt ons hiervoor mee naar een
zaal die zo goed geïsoleerd is, en geveerd (ja,
inderdaad, de zaal steunt op veren!), dat je je
eigen hartslag begint te horen als je er een
tijdje alleen in zit. Een hele beleving!

noorden van Denemarken. Goed voor drie en

we verder naar Skagen, het hoogste punt in het
een half uur in de wagen. Maar uiteindelijk staan
onze genodigde koppels ervan versteld hoe snel
de tijd vooruitgaat dankzij het comfort van de
Ford Vignale...

MAANLANDSCHAPPEN
Vanuit Midden-Jutland voert de driecilinder-Ecoboostmotor uit de Ford Focus, met een flinke
іњѕԝ ɥƃƃɨǁǉȶ Ɂȶǁǉɨ ǁǉ ȴɁɽɁɨȟƃɥӗ Ɂȶɰ ɁɥȶȈǉʍʥ
mee naar de Deense westkust en op een lange
rit tot in het noorden. Wat een prachtgelegenheid
om te genieten van ongelooflijke landschappen
waar je je soms op de maan waant, terwijl je langs
meren, de zee en fjorden passeert of langs zandduinen overdekt met een flora die je bij ons in
België zelden of niet ziet. We rijden ook door het
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nationaal park Thy, waar we door de bomen in
een heel schaduwrijke omgeving terechtkomen,
ter afwisseling van het maanlandschap dat volgt.
Denemarken heeft nog meer in petto. In Skagen
wordt het landschap weer anders.

TWEE ZEEËN
Een gastronomisch ommetje dringt zich op, naar
Ruth’s Gourmet Restaurant, gerenommeerd en
aanbevolen door de Michelingids! We logeren in
het stadscentrum van Skagen, in Hotel Skagen.
Zo bevinden we ons nog dichter bij het noordelijkste punt van Denemarken, een magische
plek aan het eind van het strand, daar waar de
Noordzee en de Oostzee (deze laatste ook wel
gekend als de Baltische Zee) elkaar omhelzen.
Op de derde dag van onze roadtrip staat iedereen in ons groepje hier met grote stralende ogen
om zich heen te kijken. Voeg daar in Skagen nog
de vuurtoren aan toe, de oude haven en het Fiskerestaurant waar je binnen met de voeten in het
zand kunt eten, en dit wordt - wat zeg ik - dit IS de
gedroomde plaats voor een Deens avontuurtje!

ROZENSTAD
We verlaten Skagen met spijt in het hart en rijden
richting Randers. Onderweg passeren we Maria-

ger, een idyllisch stadje met geplaveide straten
dat de bijnaam ‘Rozenstad’ draagt. Onze hele
roadtrip lang blijven we steeds nabij de bloemenroute, het toeristische traject bij uitstek. Het zoutmuseum van Mariager doet ons heel erg denken
aan de thermen van bij ons. Het is dan ook tijd
om, na een heerlijke nachtrust in Randers, - de
7de grootste stad van het land - ons richting de
luchthaven van Billund te begeven
.

BLIJE GEZICHTEN
Van de laatste dag maken we nog een volwaardige vakantiedag en trekken dus niet recht naar de
luchthaven. Dat valt erg in de smaak van Kwinten
en Frederic, die beiden enorm genieten van ‘de
heel aangename ophanging van de Focus, heel
belangrijk voor lange trajecten of een roadtrip
zoals de deze!’ In de omgeving van Ry, rijden we
inderdaad nog langs meren en kant-en-klare Instagramlandschappen waar we even een frisse
neus halen vooraleer aan boord van het vliegtuig
te stappen.
Wanneer we de wagens achterlaten, bagage in
de hand, zetten onze vier genodigden volmondig
de lofzang in: ‘Fantastisch. Wat een organisatie!
Wat een verwennerij en wat een plezier om van
het ene landschap in het andere te rijden!’ Sarah
vat het nog het mooist samen: ‘We hadden het
gewoon niet mooier kunnen dromen!’

BANG & OLUFSEN: VAN THUIS NAAR DE AUTO
Het door Peter Bang en Svend Olufsen opgerichte B&O, is sinds 1925 een
van de grote referenties op het vlak
van audio. Ze beginnen met het maken
van radio’s en ontwikkelen hun activiteit vervolgens naar de productie van
tv’s en cinema-apparatuur en ook luidsprekers met het wereldwijd geprezen
Scandinavische design. En sinds 2003
specialiseert het bedrijf zich ook in audiosystemen voor auto’s. Aanvankelijk
alleen voor Audi. Vandaag werkt het
Deense merk met Aston Martin, Bentley, Mercedes-AMG, BMW, Lamborghini
en natuurlijk ook met Ford. B&O bouwt
ook veel knowhow rond smart-hometechnologie. Daarover vertellen we binnenkort meer in Miles!
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IN CAP HORN
MAG JE GERUST
VANUIT DE
HOOGTE DOEN

Toparchitectuur, topafwerking, topklasse. Alles aan Cap Horn is top, zelfs de hoogte van dit
PDMHVWXHX]HJHERXZ+HWOLJWRSGHNRSYDQGH]HHGĮNYDQ'XLQEHUJHQ.QRNNH+HLVWHQ]LHW
XLWRYHU]HH]DQGGXLQHQSDUN0RHLOĮNGXVRPQLHWYDQXLWGHKRRJWHWHGRHQDOVMHHHQOX[H
DSSDUWHPHQWLQ&DS+RUQKHEW2QWGHNGDWLQGHZRONHQJHYRHORS www.pocpartners.be
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BEZOEK HET
MODELAPPARTEMENT
IN GEBOUW DUINEN
U droomt van heerlijk zeezicht? Zilt
Residences, op de grens van De Panne
en Sint-Idesbald, biedt u nog veel meer.
Hier is de zee uw tuin. Een mooiere
locatie is aan de Belgische kust echt
moeilijk te vinden. Elke dag opnieuw
kan u van de schoonheid van de natuur
genieten.
Wilt u zelf deze unieke plek aan zee
ervaren? Vraag vandaag nog meer
informatie aan of maak een afspraak
met het team van Agence Mulier.
Meer projecten van Real Houses,
de specialist voor vastgoed met
zeezicht aan de Westkust, vindt u op
www.realhouses.be
Architect: Marc Corbiau

Zilt Residences

Informatie en verkoop

Nieuwpoortlaan 151 - 161

Zeelaan 202, 8660 De Panne - T. 058 42 12 39

8660 De Panne

Dynastielaan 2, 8660 De Panne - T. 058 41 35 61

info@zilt.be | www.zilt.be

info@agencemulier.be | www.agencemulier.be
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ROND DE POLS VAN
ARMSTRONG
Het staat geschreven. Een verjaardagsdatum in het collectieve
geheugen gegrift: ‘Apollo 11 – 50th Anniversary – 1969 – 2019’. De
Geschiedenis van Omega en de Amerikaanse verovering van de
ruimte zijn nauw verbonden. Ingenieuze juwelen van de
techniek die we onvermoeibaar blijven verkennen.
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HORLOGERIE

STIL TIKKENDE GETUIGEN
In de ruimte, op de maan, of op de aarde spelen deze tijdwaarnemers een essentiële rol: op een welbepaald moment vast
te stellen dat de loop der geschiedenis een andere wending heeft gekregen, voor jezelf, of zelfs voor de hele mensheid.
Maxime Pasture

TUSSEN TIJD EN RUIMTE

OMEGA SPEEDMASTER APOLLO 11
50STE VERJAARDAGSEDITIE VOOR RUIMTEVAARDERS
Nee, Omega-horloges tooien niet alleen de polsen van heerschappen als James Bond
of George Clooney. Omega is ook het geliefde merk van astronauten! Op 20 juli 1969
worden Neil Armstrong en Buzz Aldrin de eerste mensen om voet op de maan te zetten.
Deze eerste stappen hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten in de geschiedenis van de ruimte-exploratie. Op dat eigenste moment wordt de Omega Speedmaster
Professional Chronograph het eerste op de maan gedragen horloge. De Moonwatch
behoort sindsdien tot de referentiestukken van het merk.
De Speedmaster ziet het daglicht in 1957. De astronaut Walter Shirra draagt er een
tijdens de Mercury-Atlas 8-vlucht in 1962. Dit model is hiermee het eerste dat
het heelal binnendringt! Twee jaar later lanceert de NASA een internationale
aanbesteding om over ‘uiterst precieze en weerstand biedende uurwerken
te beschikken binnen het kader van de Gemini en Apollo-missies’. De Omega Speedmaster doorstaat een intensief testprogramma dat is opgezet
door het Amerikaanse agentschap en wordt verklaard tot het ‘eerste
horloge goedgekeurd voor alle bemande ruimtevluchten’.
Dit jaar ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de eerste
stap door de mens op de maan, brengt het Zwitserse merk uit
Biel/Bienne een Speedmaster uit in een beperkte oplage van
1.014 exemplaren, met een bijhorende waarborg van 5 jaar. Deze
chronograaf die voor het eerst is uitgevoerd in een legering
van 18 karaats goud, wordt gestuurd door het spiksplinternieuwe manueel op te winden kaliber, de Master Chronometer 3861.
Beschikbaarheid en prijs: vanaf aanstaande juli.

Buzz Aldrin droeg ook
tijdens de maanlanding
vijftig jaar geleden een
Speedmaster.
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DE BAANRENNERS

ROLEX GMT-MASTER II
NAAR VERLUIDT...

CHOPARD MILLE MIGLIA 2019
UITVERKOREN VOOR HISTORISCHE RALLY’S

řɁȢǼǉȶɰȶȈǉɽɁǹˎƺȈǡȢǉʤǉɨȃƃȢǉȶӗǁȈǉ˃ǉȢǹɰȃǉɽɰɽȈȢ˃ʥȈȚǼǉȶ˃ȈȚȶɁɥӸ
gelegd, zou de Rolex ook de tests van de NASA hebben doorstaan! Sommige astronauten in de jaren 60 en ook 70 zouden
zelfs twee horloges hebben meegenomen, waarvan een Rolex
GMT-Master. Je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn!
Een deel van de waarheid
schuilt ver weg in het geheugen van de ruimte, maar
op aarde, in Baselworld
(de wereldbeurs van de
uurwerkindustrie), hebben we goed en wel de
lancering bijgewoond
van de GMT-Master II
2019 (40 mm). Ditmaal
is de door Rolex gepatenteerde
Cerachrom
horlogering met 24-uursindeling, uitgevoerd in zwart
en blauw, terwijl hetzelfde
model in 2018 blauw en rood
droeg.

De Mille Miglia, ‘de mooiste race ter wereld’ zoals Enzo Ferrari het graag uitdrukte, heeft tussen 15 en 18 mei opnieuw meer
ǁƃȶљѕѕԝƹɁȢȈǁǉɰɰƃȴǉȶǼǉƹɨƃƺȃɽӗǁǉǉȶǉȴɁɁȈǉɨǁƃȶǁǉƃȶǁǉɨǉӝ
Wil een wagen in aanmerking komen, dan moet een gelijkaardig
model ooit tussen 1927 en 1957 aan de historische wedstrijd hebben deelgenomen. Destijds waren de ronde lijnen van deze auto’s
even zinnenprikkelend als een raket vandaag!
Karl-Friedrich Scheufele, medevoorzitter van Chopard, heeft een
grote liefde voor deze verzamelauto’s, de reden waarom hij aan
deze legendarische wedstrijd deelneemt. Achter de schermen
wordt bijna elk jaar sinds 1988 aan een speciale Chopard-editie
voor de Mille Miglia gesleuteld. In 2019 kunnen 1.250 uitverkorenen zich gelukkig wanen. Het huis dat in 1860 door Louis-Ulysse
Chopard is opgericht, heeft namelijk een productie voorzien van
1.000 stalen behuizingen en 250 exemplaren in staal en 18-karaats roze goud. Deze Mille Miglia 2019 Race Edition is niet alleen
ɨɁƹʍʍɰɽ ӯљљ ȴȴӰ ǉȶ ɥǉɨǹɁɨȴƃȶɽ ӯ:ÝČ:ӸǼǉƺǉɨɽȈˎƺǉǉɨǁǉ ƺȃɨɁȶɁӸ
graaf met een loopreserve van 48 uur), hij is ook functioneel met
zijn twee drukknoppen die op hun beurt zijn afgewerkt met een
geguillocheerde ‘clou de Paris’. Zo heb je de tijd tenminste ‘goed
in de vingers’, ook met leren handschoenen die graag gedragen
worden om een collector carɽɁɽƃƃȶǁǉˎȶȈɰȃʤƃȶǉǉȶȢƃȶǼǉʥǉǁӸ
strijd te voeren. Dit jaar zien we voor het eerst een gebombeerd
glas op 3 uur verschijnen om de datum gemakkelijker te lezen. Tot
slot krijgt elk model een kameelkleurige geperforeerd leren armband mee - weelderig! - dat voorzien is van een voering met het
reliëf van een Dunlop-band uit de jaren 60. Het ultieme detail dat,
heel discreet, optimaal draagcomfort schenkt.
Prijs: € 6.800 (staal) tot € 9.950 (staal en roze goud)

Prijs: € 8.550

TUDOR BLACK BAY S&G CHRONO
VAN GOUDEN EN STALEN MAKELIJ
Ook op Baselworld heeft het merk Tudor met trots aangekondigd dat de
Black Bay-familie voor het eerst een band met de autosport aangaat dank˃ȈȚǁǉ˃ǉƺȃɨɁȶɁǼɨƃƃǹʤƃȶљіȴȴȴǉɽƺǉɨɽȈˎƺƃƃɽʤƃȶǁǉ:ÝČ:ӯǁǉԆ:ɁȶɽɨɄȢǉ
ÝǹˎƺȈǉȢČʍȈɰɰǉǁǉɰ:ȃɨɁȶɁȴǧɽɨǉɰԇӗȃǉɽɁǹˎƺȈǡȢǉŹʥȈɽɰǉɨɰǉƺɁȶɽɨɁȢǉӸȈȶɰɽȈɽʍʍɽ
voor chronometers, keurt op scherpheid en
precisie). De eerste chronograaf van het
merk, een dochterbedrijf van Rolex - met
andere woorden ook een kwaliteitsgarantie -, is voortaan verkrijgbaar in
een S&G-versie, lees ‘Steel & Gold’.
De stalen en gouden Black Bay
Chrono krijgt een automatisch
‘huiskaliber’ mee met een loopreserve van 70 uur. Wil je hetzelfde horloge voor verschillende omstandigheden, dan kun
je uit drie armbanden kiezen:
staal (zie foto), stof of bruin leer
met verwijderbare band. Elk van
hen levert een volledig andere
stijl op, de ene sportief, de andere
hybride en tot slot ook een heel elegante. Wij houden er heel erg van!
Prijs: Van € 5.300 tot € 6.440
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TAG HEUER MONACO: 50 JAAR
VAN COMMERCIËLE FLOP TOT LEGENDE
Op het moment dat de Heuer Monaco - TAG koopt HeuǉɨɥƃɰȈȶіўѝњӸɁɥјȴƃƃɨɽіўћўȈȶÇǉʥťɁɨȟǉȶ{ǉȶǧʤǉ
wordt gelanceerd, kan het horloge op weinig enthousiasme rekenen, noch van de journalisten, noch van het
publiek. Met zijn vierkante behuizing, metallic blauwe
wijzerplaat, rood en lichtblauw geverfde wijzers en zijn
kroon links, komt de Monaco veel te radicaal uit de hoek.
Of om het anders te zeggen: het is zijn tijd te ver vooruit.
Nochtans was Jack Heuer destijds geïnspireerd geraakt
door de allereerste waterdichte behuizing die zijn leverancier hem had voorgesteld. Anno 1969 ging het hier
om een technisch hoogstandje! Maar het publiek was
niet mee...
Gelukkig bestond de rol van Jack Heuer er tijdens deze
lanceringsperiode ook in om de Amerikaanse markt te
ontwikkelen. Zo ontmoet hij Steve McQueen, de man
die alles gaat veranderen door ze aan zijn pols te dragen
ɽȈȚǁǉȶɰǁǉˎȢȴ¸ǉÃƃȶɰǁȈǉȈȶіўќіȈȶǁǉƹȈɁɰƺɁɁɥ˃ƃȢǉȶ
uitkomt. Je moet ook weten dat dit avant-gardistisch
horloge altijd de meest complexe uurwerken heeft meegekregen, zoals het legendarische automatische kaliƹǉɨԝііǁƃɽɰƃȴǉȶȴǉɽ9ɨǉȈɽȢȈȶǼǉȶƃȴȈȢɽɁȶȈɰɁȶɽʥȈȟȟǉȢǁӝ
In 1998 wordt de Monaco echter echt populair, wanneer voor zijn commerciële herlancering de kroon aan
de rechterzijde wordt geplaatst! Sindsdien zie je het
horloge aan de polsen van de grootste hartstochtelijke
autosportliefhebbers, maar ook aan die van beroemdheden: Patrick Dempsey (als acteur en piloot heeft hij
ȃǉɽ˃ǉȢǹǁǉɥɨɁˎǉȢƃȢɰÃƺĂʍǉǉȶӰӗǁǉƺȃǉǹĀȃȈȢȈɥɥǉKɽƺȃǉ-

Steve McQueen, de icoon

best of persoonlijkheden als Prins Albert van, vanzelfsprekend, Monaco!
Maar waarom de naam Monaco? Omdat Jack Heuer,
die echt wel de sponsoring van de autosport heeft uitgevonden, een sterke band met het autoracen wou
scheppen. Wie Le Mans zegt, denkt aan de 24 uur van
Le Mans en Monte-Carlo staat synoniem voor de Rally
van Monte-Carlo. Dan blijft Monaco nog over, een
benaming die rijmt met luxe, Formule 1 en in
alle talen goed bekt! In 2019 viert dit legendarische model zijn 50e verjaardag. Tijdens de Grand Prix F1 van Monaco
ɁɥїћԝȴǉȈȈɰǉǉȶɰɥǉƺȈƃȢǉǉǁȈɽȈǉ
alvast verzekerd van een ereplaats, vergezeld van het
ȟɁǹˎǉɽƃǹǉȢƹɁǉȟ ԆĀƃɨƃdoxical Superstar’
dat aan ‘de
Monaco’ is
gewijd.
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DE VRAAG

SPACEX: MEER SÉRIEUX DAN TESLA?
Met de twijfelachtige communicatie van Elon Musk, productie- en vervolgens leveringsproblemen,
is Tesla niet altijd op zijn best voor de dag gekomen. Moeten we ons dan zorgen maken over SpaceX,
dat eveneens ‘geleid’ wordt door de grillige miljardair?
Maxime Pasture

T

esla is op verschillende vlakken al zijn tijd vooruit geweest: hun eerste roadster was gewoonweg de allereerste 100% elektrische wagen die in de auto-industrie ‘in de
race mocht blijven’. Het is aan het wereldwijde netwerk
van Tesla Superchargers te danken - en dat hadden de
managers bij het merk snel door - dat ze hun elektrische
wagens aan de man kregen, zonder te hoeven rekenen
op de overheden om een laadpaalnetwerk uit te bouwen.
Nochtans, sinds Model 3 werd onthuld, is de machine iets minder geolied
gaan lopen. Vraag naar de wagen was er van meet af aan, maar
met de productie en vervolgens de leveringen, heeft Tesla het
echt moeilijk gehad om bij te blijven, tot voor kort. Als
Elon Musk niet onophoudelijk zijn eigen middelen in het bedrijf had gepompt, dan had
het er voor zijn merk vandaag ongetwijfeld
al lang op gezeten. En wat met de communicatieblunders van de grote baas, die
hem eind 2018 zijn positie als voorzitter
van het automerk hebben gekost? Onlangs
nog liet Tesla weten dat alle Tesla-verkooppunten de deuren gingen sluiten
om zich volledig toe te leggen op de
onlineverkoop, waarop ze dan toch
zijn teruggekomen om uiteindelijk
enkele ‘brick-and-mortar’-winkels
te redden. Mogen we daarom van
amateurisme gewagen? En moet
dit alles ons angst inboezemen als
we overwegen dat dezelfde grote baas aan het roer staat van een
ruimtevaartbedrijf: SpaceX?

steekt het Amerikaanse bedrijf voor het eerst Arianespace voorbij. Dit Franse
bedrijf had dat jaar 11 vluchten volbracht. Vanaf het begin van hun raketontwikkelingsprogramma’s heeft SpaceX beoogd om de raketten ten minste
gedeeltelijk herbruikbaar te maken om de kostprijs te verlagen. Het gaat
hier om een echte technologische uitdaging waarop de Europese concurrentie pas in 2018 een antwoord heeft kunnen bieden.

NOG NIET DE NUMMER 1 VAN HET BEMANDE
RUIMTETRANSPORT
SpaceX is ontstaan in 2002 toen Elon Musk ‘slechts’ een miljonair en
nog geen miljardair was. Hij heeft niet meer dan zes jaar nodig gehad om zich te bewijzen. Want zoals we net zeiden, plaatst de NASA al sinds 2008 zijn bestellingen bij
SpaceX om vracht naar het Internationale Ruimtestation (ISS) te voeren. Het ISS wordt permanent bemand
door astronauten die er onderzoek uitvoeren. In 2014
heeft de NASA eveneens Boeing en SpaceX gekozen
om hun ‘ruimtetaxi’s’ te bouwen die astronauten naar
het ISS brengen, zodat ze de Sojoez-ruimtecapsules
uit het Sovjet-tijdperk niet meer nodig hebben. Het
Russische ruimtevaartagentschap boekt nochtans aanhoudend vooruitgang op het vlak van
snelheid om het ISS bij te benen! Het heeft nog
maar net een nieuw record gevestigd met 3 uur
en 21 minuten op 4 april jongstleden tegenover
јԝ ʍʍɨ ǉȶ љѕ ȴȈȶʍɽǉȶ Ȉȶ ȚʍȢȈ їѕіѝӝ Kǉȶ ȴɁɁȈǉ
prestatie in het ‘vaarwater’ van SpaceX dat
sinds altijd van personenvervoer in de ruimte
zijn stokpaardje heeft gemaakt.

VEELBELOVEND!

DIENSTVERLENER
VOOR DE NASA

Op het vlak van draagraketten en vrachtverkeer
heeft SpaceX, ondanks enkele tegenslagen,
niemand nog iets te bewijzen. Het vervoer
van astronauten of gefortuneerden die
Mars of de maan willen bereiken, is een
heel ander verhaal. Maar op 3 maart
van dit jaar, heeft SpaceX als eerste
private bedrijf ooit een ruimtevaartuig gelanceerd (de voor deze test
onbemande Crew Dragon) dat
in staat is om astronauten in de
ruimte te brengen. En daarvoor
nog, in februari 2018, heeft SpaceX
een buzz gecreëerd door met zijn
Falcon Heavy-raket... een Tesla
Roadster in een baan om de aarde te brengen! Ja, we mogen dus best
stellen dat het serious business is voor
dit veelbelovende private ruimtevaartbedrijf.

De antwoorden vinden we in de
actuele berichtgeving, maar
ook in de geschiedenis van
het Amerikaanse bedrijf. En
voor SpaceX draaien de
zaken vrij goed! Het is een
van de private dienstverleners die sinds 2008
voor de NASA werken!
We mogen dus stellen
dat SpaceX, afgaande
op de concrete resultaten, als een ernstig bedrijf handelt. In 2017 is
SpaceX zelfs wereldwijd de
eerste operator van ruimteraketten geworden. Met
18 geslaagde lanceringen,
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GARAGE BOX BY

‘DE VORMEN UIT DE JAREN 50 EN
60 BESTAAN NU NIET MEER’
In goed twee jaar tijd liet Patrick Malherbe vanuit het niets een indrukwekkende collectie
sportwagens en roadsters groeien. Stuk voor stuk toppers uit de jaren 50, 60 en 70. ‘De
puurheid van die vormen, dat vind je nu niet meer.’
Johan Dillen, foto’s: Dennis Noten
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PATRICK MALHERBE –
BREITT-GALLERY
Samen met veilinghuis Bonhams opent Miles de
meest bijzondere garagepoorten van het land.
De belangrijkste verzamelaars laten ons hun
schatten zien.
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1. Vooraan de sportwagens met onder meer een
Alpine A110 1600S en een zwarte Mercedes 300 SL
‘Gullwing’, achteraan de roadsters.
2. De Miura S met wimpers, zeldzamer en knapper
dan de Miura SV.
3. De basis van de Cobra: de AC Bristol uit 1957.
4. Bij de roadsters zowel deze guitige Triumph TR2
uit 1955 als een Porsche 356 Pre-A Speedster uit
1954, met 1,5-liter motor (70 pk) achteraan.

3
2
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Z

e staan er allemaal, de posterauto’s uit voornamelijk de ˴ǅȻǒƭȮ en
de ȮǒɠȻǒƭȮ: Mercedes 300 SL ‘Gullwing’ (1955), Jaguar XK120 Roadster
(1954) en een Series 1 E-Type (1962),
een Ferrari Dino 246 GT uit 1972 of
een Porsche 356 Pre-A Speedster
uit 1954. Dit is de Breitt-Gallery, een

eclectische collectie die de passie van een Franse zaken-

man weerspiegelt. ‘Een kleine twee jaar geleden kreeg
ik van hem de vraag om zijn droomcollectie samen te

stellen’, legt curator Patrick Malherbe uit, terwijl we in
het atelier van onder een ‘lightweight’ Jaguar E-Type en
naast een Austin-Healey 100 M ‘Le Mans’ bewonderende
blikken werpen naar een prachtige oranje Lamborghini
Miura S uit 1970.

GEKLEURD
‘De Miura illustreert perfect de tweede rode draad uit de
collectie. We wilden niet alleen enkele mythische sportwagens en roadsters bijeenbrengen, maar we wilden ze
ook in hun meest bekende kleur verzamelen. Dus een
blauwe Alpine, een rode Dino en oranje - Arancio Miura om precies te zijn - voor de Lamborghini.’ Malherbe
opteerde voor de Miura S en niet de krachtiger Miura SV
omdat hij over de ‘wimpers’ boven de koplampen beschikt. ‘Zo is het design op zijn best.’ Bovendien is de Miura S nog net iets zeldzamer: 140 geproduceerde exemplaren tegenover 150 stuks voor de SV. Met zijn centraal
achterin, dwarsgeplaatste V12-motor is dit een van de allereerste supercars ooit. Toen hij uitkwam in 1968 waren
zijn prestaties ongezien. Zijn 370 paarden stelden hem
in staat 285 km/u te halen. Dat was lichtsnelheid in die
tijd. Dit exemplaar is een Series II waarbij Lamborghini
enkele verbeteringen aan onderstel en mechaniek aanbracht. Hij is in 1970 in Duitsland geleverd om later naar
Frankrijk te verhuizen.

KLAAR OM TE RIJDEN

1

Zoals de meeste modellen in de garage van de
Breitt-Gallery is ook de Miura S tot in de puntjes verzorgd.
Gerestaureerd, herspoten… en allemaal vertrekkensklaar.
‘Ja, dit is geen statische collectie. De eigenaar wil zoveel
mogelijk met de auto’s rijden. De BMW 507 is hier bijvoorbeeld vandaag niet aanwezig, omdat de eigenaar
ermee deelneemt aan de Tour Auto in Frankrijk’, legt
Malherbe uit.
‘We hebben in nauwelijks 2 jaar tijd 25 auto’s bijeengebracht in deze collectie, die de ambitie heeft om
één van de mooiste sportwagencollecties van het land
te willen zijn. Uiteindelijk streven we naar een dertigtal
auto’s. Momenteel staan hier vertegenwoordigers van 17
verschillende merken. We hebben ook 19 verschillende
motortypes verzameld, van de beroemde en krachtige Colombo-twaalfcilinder van Ferrari tot de viercilinder-boxer van Porsche en de zes-in-lijn die je in de Hea-

59

4

ley vindt. Stuk voor stuk karaktermotoren die symbool
staan voor een tijd waarin de auto nog de expressie van
de individuele vrijheid was.’ Een tijd die verdwenen is?
Niet in deze garage.
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POWERED BY

MILES BESTAAT OOK DIGITAAL!

VIND DIT NUMMER OF ONTDEK OUDE NUMMERS VAN MILES IN ONZE DIGITALE KIOSK!

ŚŚŚӝ¶ÝČ¶ӝÃ¸KČӳÃ{ŹÇKӝ9K

OF

ŚŚŚӝĩěÝ{AČӝ9KյյŚŚŚӝĩěÝŚKĄK¸Aӝ9K
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EEN ZOMER MET WIM, JAN, THOMAS,
PASCALE MARTHINE & SOPHIE
Persoonlijke uitnodiging voor een overzicht van het kunstseizoen met drie van onze grootste
hedendaagse kunstenaars, een outsider en een vrouw - Wim Delvoye, Jan Fabre, Thomas Lerooy,
Pascale Marthine Tayou en Sophie Whettnall - die grote belangstelling genieten, hier en elders.
Virginie de Borchgrave
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SUBCULTUUR

WIM DELVOYE, DE CHARMEUR (1965, WERVIK)
Niet minder dan 70 kunstwerken van Wim Delvoye stelt het KMSK momenteel tentoon. Er stond daarover een whatsappinterview met de kunstenaar
zelf in onze agenda, maar die liet zich last minute excuseren. Over naar de
conservator van dienst, Pierre-Yves Delsaive.

bereid is om zichzelf in vraag te stellen. Bovenal is hij een zeer scherp waarnemer van zijn (en onze) tijd...
VB: Het geheim van elk succes... Delvoye heeft in China gewerkt Vandaag is hij in Kashan in het centrum van Iran waar hij een enorm oud
Kadjarenhuis herstelt. Hij heeft tentoongesteld in Rusland. Hij verkent
dus even graag zijn eigen cultuur als die van anderen. Zijn werken ondervragen, verstoren, zetten aan tot debat. Waarom?

VB : Hallo Pierre-Yves. Laat ons er onmiddellijk aan beginnen. Een grote overzichtstentoonstelling van een levende Belgische kunstenaar in een groot
museum van de hoofdstad, dat is de bekroning voor Wim, niet? Vooral als
we eraan denken dat ‘niemand sant in eigen land’ is.

PYD: Volgens mij is hij geen provocateur. Wat de mensen volgens mij stoort,
is het feit dat, in een tijd waar er meer en meer geproduceerd moet worden
om de economie draaiende te houden, hij bijna industriële productiemethodes opzet... om zijn kunst te produceren.

PYD: Stop, spreek nu niet over een ‘retrospectieve’. Wim heeft nog heel wat
te vertellen. Hij stelt over de hele wereld tentoon, maar het is waar dat het
hem wel heel erg bevalt (en ons ook!) om aanwezig te zijn in onze eerbiedwaardige instelling.

VB: Is hij dan eerder een briljante uitvinder? Hij snijdt staal uit als kant, drijft
reliëfversieringen in het rubber van banden om er goudleer van te maken,
hij tatoeëert de gevoelige huid van varkens, beeldhouwt marmeren bustes
zoals een Italiaanse grootmeester, maakt röntgenfoto’s als een arts. Hoe
zou je zijn stijl omschrijven? Ornamentaal?

VB: Akkoord. Het is de term die ik herhaaldelijk had horen vallen. Wat had
je voor ogen met deze expo? Welke invalshoek? Per thema, per techniek
(laseruitsnijdingen, 3D-prints)? Heb je carte blanche gekregen?
PYD: Carte blanche, ja, maar alles is wel met hem overlegd, het is
een echte samenwerking geworden. Het doel is om volledig
nieuwe stukken te laten zien, een dialoog te creëren
met de oude collectie en, uiteindelijk, de relevantie te benadrukken van zijn parcours over bijna
јѕԝȚƃƃɨӝӝӝȴƹȈɽȈǉʍɰӗȈȟʥǉǉɽȃǉɽӝ

PYD: Hij is sterk in het zich
meester maken van de nieuwste technologische ontwikkelingen en die om te buigen voor
artistieke doeleinden, waarbij hij
zich omringt met de beste specialisten. Het zijn keer op keer heel ingewikkelde
projecten. Ik noem het dus eerder experimenteel. Maar aangezien hij van het schone en het oude houdt, wordt het altijd
mooi... zijn werk verwijst vaak naar het oude. Hij kijkt voortdurend naar de toekomst met de voeten in het verleden.

VB: Boeiend! Wat heb je geleerd over
de mens achter de kunstenaar tijdens de voorbereiding van dit alles?
PYD: Dat er onder de excentriekeling
een harde werker schuilt die altijd

JAN FABRE, DE PROVOCATEUR

(1958, ANTWERPEN)

Verder naar Napels, waar Jan Fabre de
hele zomer vier prachtige plaatsen inpalmt.
De multidisciplinaire kunstenaar - tekeȶƃƃɨӗƹǉǉȢǁȃɁʍʥǉɨӗɰƺȃȈȢǁǉɨӗƺȃɁɨǉɁǼɨƃƃǹԝӸ
maar ook theatermaker en regisseur, is
een vaste bezoeker van Italië. Het is Giacinto di Pietrantonio, een gevestigde waarde
uit de kunstwereld, die hem bekend heeft
gemaakt in de mediterrane laars met parallel lopende tentoonstellingen aan de
Biënnale van Venetië. De gelegenheid
om een stevige wandeling te maken door
een van Italiës meest fascinerende steden
die even multicultureel als turbulent is en
vaak moeilijk te vatten valt:
- In het Museo e Real Bosco di Capodimonte ontdek je tegenover de doeken van de meesters
sculpturen in rood koraal, een bijzonder waardevol materiaal. Waarom koraal waarvan de
winning zo moeilijk is en aan een strenge regelgeving onderworpen? Juist daarom: ‘De werken

opende. Eigenlijk, verklaart hij zich nader, ‘is Jan
Fabre een oude meester. Hij geeft het museum
opnieuw een hedendaagse dimensie. In het verleden heeft een directeur er werken van Bruce
Nauman en Georg Baselitz tentoongesteld. Dat
bewijst dat Capodimonte een levend en open
instituut is dat graag de dialoog aangaat tussen
het oude en het nieuwe. Na die anderen, toont
Jan Fabre ons een ander gezicht van het museum. Het is een waarachtig mirakel dat dit hier
verwezenlijkt is’, besluit hij!
Tot 15 september 2019
museocapodimonte.beniculturali.it

in koraal’, vertelt Jan, ‘tonen evenzeer de gruwel
van de schoonheid als de schoonheid van de
gruwel.’ Sylvain Bellenger, de museumdirecteur
vestigt onze aandacht op het risico om dit soort
expo te houden in een van ‘s werelds rijkste en
oudste musea ter wereld: ‘Een museum dat een
hedendaagse visie had toen het zijn deuren

- In Studio Trisorio loopt ‘Omaggio a Hieronymus
Bosch in Congo’. Via Jheronimus ‘Jeroen’ Bosch
verwijst hij naar het Belgische koloniale verleden
met zijn grote schilderijen van groene kevers
(zijn vader was tuinier) die netjes in dit even wit
als intimistische ‘juwelendoosje’ zijn uitgestald.
Tot 30 september 2019
studiotrisorio.com
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VB: Een duidelijk antwoord! Weet je ook hoe hij tewerkgaat? Eerst alleen met een potlood en een vel papier,
vervolgens met teams van ingenieurs, lokale ambachtslieden...?

VB: En dan de laatste vraag. Het is... een open
vraag. Het woord is aan jou!
PYD: Wie gaat er voor de Cloaca zorgen??

PYD: Zijn atelier zit boordevol schaalmodellen,
aanzetten van ideeën, enz. Hij zoekt dan een
manier om dat alles vorm te geven met wat
het meest actueel voorhanden is. Lasersnijden
Ȉɰ ȈǁǉƃƃȢ Ɂȴ ǁǉ ʤǉɨˎȚȶȈȶǼ ʤƃȶ ǼɁɽȈɰƺȃǉ ȟƃȶɽ
weer te geven, maar je moet er maar opkomen.
Voorts gaat hij ook op zoek naar de beste plaats
om het stuk te produceren: een Maserati naar Indonesië sturen om hem door Iraanse kunstenaars te laten versieren? Dat kan, als dat de beste formule is! Hij imiteert, draait de logica van de economische mondialisering om.

VB: Ik. Dankjewel, Pierre-Yves, om zo kort dag
Wim te willen vervangen... Een kunstenaar
die overloopt van het talent (en humor) die
ons zeker nog gaat verrassen Dit virtuele gesprek was een waar genoegen.
PYD: Ik hoop dat ik beter was dan een vervanger... Bedankt en tot snel.
VB: Natuurlijk!! Dat heb je hier zojuist bewezen... Briljant!
PYD: Champagne.

VB: Hij is niet alleen origineel maar ook sterk. Voor Wim zijn musea moderne tempels en ‘The Shit is Art’ - dat is de insteek van de ‘Cloaca’ - wat
denk je daarvan, mijnheer de curator?
N.B.: Wist je dat Wim, die zich graag bestempeld als de ‘moderne Viollet-le-Duc’, gaat deelnemen aan de internationale architectuurwedstrijd
voor de heropbouw van de Notre-Dame van Parijs? En het is een feit dat hij,
via het gebruik van de huidige industriële technieken zoals 3D-printen en
lasersnijden, een nieuwe hedendaagse architectuurstijl heeft ontwikkeld. Als
we refereren naar zijn grootschalige betonmolens, vrachtwagens, kranen en
torens, dan begrijp je al snel dat hij zich persoonlijk bij dit project betrokken
voelt.

PYD: Het is beter dan ‘Art is shit’, niet?
VB: Ja, ja, ja. We laten Wim misschien even met rust en worden opnieuw
even ‘serieus’. Hoe bekijkt iemand die hem nog niet kent de tentoonstelling het best? Twee of drie slimme tips voor onze lezers?
PYD: Lees de bezoekersgids, als de curator hem op tijd af krijgt tenminste. Kom met een open geest: elk werk is een fragment van een verhaal;
sommig werk gaat in dialoog met oude werken, er is humor, er zijn verrassingen. Neem vooral de tijd om te kijken - dat kan tegenwoordig zo
moeilijk.

Tot 21 juli 2019
ˎȶǉӸƃɨɽɰӸȴʍɰǉʍȴӝƹǉ

- In de kapel Pio Monte della Misericordia, een
van de kroonjuwelen van Napels, ensceneert
hij zichzelf met een immens kruis balancerend in zijn handpalm, tegenover het indrukwekkende doek van Caravaggio..
Tot 30 september 2019
piomontedellamisericordia.it
- Tot slot neemt de theatermaker onmiskenbaar de overhand in het Museo Madre. We
krijgen er een ware mise-en-scène. Als je
van beneden aankomt, moet je omhoog
kijken om ‘De man die de wolken meet’ te
zien staan. Alleen, in het midden van de binnenkoer, nodigt hij uit om jezelf te overstijgen,
naar boven te kijken, je vooroordelen opzij
te schuiven, je limieten te verleggen. Beter
nog, een lofdicht aan de creativiteit, aan de
verdraagzaamheid. De kunstenaar meet het
onmeetbare.
Tot 30 september 2019
madrenapoli.it
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THOMAS LEROOY, DE MOOIPRATER (1981, ROESELARE)
Als preview van ‘Behind the Curtain’, de Brusselse expo van Thomas Lerooy,
die tussen de muren van hetzelfde museum plaatsvindt als Wims tentoonstelling krijgen we een privaat atelierbezoek in Elsene.
Laat het ons van meet af aan zeggen: Thomas, die aan de Academie van
Gent heeft gestudeerd en de assistent is geweest van Jef Geys, is heel sympathiek. Geboren onder het teken van de tweeling draagt hij er alle kenmerken van: nieuwsgierig, spraakzaam, onverzadigbaar en... hij houdt van
vogels! ‘De vogel is eigenlijk het enige echt vrije wezen.’ Hij vertelt ons het
verhaal van de ballen van zijn buurkinderen die zijn assistent, over zijn toeren van het onophoudelijke lawaai,
had kapot geprikt. Omdat de kunstenaar daar wat triest bij achterbleef, heeft hij ze een tweede leven
geschonken door ze tot nesten om
te vormen: bronzen ballen waaruit
vogels opduiken. Een klein drama
waaraan hij een poëtische dimensie heeft verleend.
Aan de basis is Thomas een tekenaar en beeldhouwer. Onlangs is
hij schilder geworden. Schilder van
werkjes op een intiem formaat, op
paneeltjes zoals de Vlaamse meesters die hij bewondert zoals Van
Eyck bijvoorbeeld: ‘Met deze nieuwe expressievorm, raak ik aan de
geschiedenis van de schilderkunst.’
‘Behind the Curtain’, waarom deze titel voor de expo? ‘Hij houdt in dat je
voorbij het schilderij kunt reiken.’ De kunstenaar toont ons een schilderwerk waarover een gescheurde strook als een sluier zit: ‘Niet alles wat je
ziet in je leven is echt.’ Hij wil ons laten dromen. Ernaast staat een ander
schilderij met peren waarop hij twee vrouwenogen heeft geschilderd die
de vorm ervan aannemen. Een sensueel en seksueel doek. Lerooy speelt
graag met oppervlakken die hij een dubbele expressie geeft: peren als tranen, borsten, kloten. Hij leunt aan bij de surrealisten. We krijgen in primeur
nog uitleg bij een ander doek waarop je vier benen ziet die vanonder een
jurk weglopen als was het een kitsch beeldhouwwerk. De hoek van het
tapijt is omgerold, ‘de plek waar je je problemen verstopt’, becommentarieert hij.
‘Voor dit nieuwe project heb ik de gordijnen opgetrokken en mijn schilderwerk aangeboden. Heel moeilijk en belangrijk’, voegt hij eraan toe. Schilderen is zen vergeleken met beeldhouwen waar je altijd wel een probleem

hebt! Mijn werk is voortdurend in verandering. Ik ben snel verveeld. Ik wil
altijd een stap verder. Alles is in beweging en onbestendig. Beeldhouwen
heeft me altijd aangetrokken. Maar sinds 6 jaar interesseert de schilderkunst me best, alhoewel ze me tegelijkertijd onzeker maakt.’
Vervolgens geeft hij uitleg bij een maquette met de inrichting van de tentoonstelling met vijf verzilverde bronzen sculpturen op kolommen zoals
wachters. Twee duiven waarvan de vleugels zijn vastgebonden aan de
muur, zweven in het ijle; drie duiven met een bek als takken die niet kunnen spreken, alleen de derde zingt. Een metafoor van de samenleving aldus Lerooy: de baas staat hoger en mag
zeggen wat hij wil. Een ander werk waar
allemaal vogeltjes uit een grotere vogel
ontsnappen, Om af te sluiten nog een
waar je drie spechten in de ganzenpas
ziet die telkens in de staart van de vorige pikken. Ze zoeken een huis om in te
wonen. Alle deze in verlorenwastechniek gemaakte beeldhouwwerkjes op
dragers van 3m50. ‘zoals je vogels in het
echt ziet.’
Lerooy heeft voor zijn werk niet direct
een relatie met bestaand werk in het
museum gelegd. ‘Ik hou van de sfeer van
het museum en van de Bernheimzaal
waar ik tentoonstel.’ Hij heeft een volledig blauw schilderij gehangen: ‘Het tapijt
dat de link legt tussen zijn werk, brengt
ze samen, creëert een familieband.’ Het is belangrijk voor hem om een
tentoonstelling te krijgen in het grootste kunstmuseum van België: ‘Ik hou
van oude kunst en ik geniet ervan mijn plaats te vinden tussen de grote
meesters die ik bewonder. Ik voel me nauw verbonden met veel kunstenaars; ik kijk naar iedereen, naar alles, voortdurend.’
Een kunstenaar die we aanbevelen om te volgen voor zijn talentvol penseel; een kunstenaar die nu eens het realisme en dan weer het surrealisme
het hof maakt, terwijl hij een oeuvre ontwikkelt dat even ontroerend als
atypisch is.
Noteer nog dat we deze zomer in Duinbergen een van zijn beeldhouwwerken van 21 meter hoog kunnen zien: ‘Een obelisk zoals een penis waarop
49 hoofden geënt staan. Met een wijdte van 1m50 en een stang die 6 meter de grond in gaat, is dit een technisch hoogstandje.’
Tot 18 augustus 2019
ˎȶǉӸƃɨɽɰӸȴʍɰǉʍȴӝƹǉ
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SOPHIE WHETTNALL, MET HET HOOFD IN DE WOLKEN (1973, BRUSSEL)

© Philippe De Gobert

De kunst van Sophie stemt overeen met
de helderheid van haar blik. Letterlijk als je
ȈȶȃƃƃɨɰɽƃƃȢǼɨȈȚ˃ǉɁǼǉȶȟȈȚȟɽӗˎǼʍʍɨȢȈȚȟƃȢɰȚǉ
door haar tentoonstelling struint. Ze bezit
een manier om de dingen even subtiel als
mooi uit te drukken. We volgen haar al vanaf haar debuut bij Albert Baronian die haar
een veelbelovende toekomst voorspelde
op het niveau van haar creativiteit en haar
vermogen om zichzelf in vraag te stellen
en verschillende media te verkennen. Ik
herinner me vooral haar video’s. En daar
is ze dan 25 jaar later met ‘Transmission
Line‘ een videotriptiek waar ze, in zwart-wit,
drie generaties vrouwen opvoert - met de
nadruk op de gezichten van haar moeder,
haar dochter en haarzelf, met een onhoorbare taal (het onuitgesprokene?) die je je
echter als heel betekenisvol voor de geest
haalt. Een wereld die Ingmar Bergman in
beeld had kunnen brengen. Het is tegelijkertijd een bewuste en onbewuste overdracht, ‘een visualisering van dit vroegere,
huidige en toekomstige moment op de
tijdlijn’, verklaart ze.

Onder de evenzeer poëtische als suggestieve titel ‘De ijsbank, het woud en de sterren’
betreden we de ruimte van de CENTRALE
for contemporary art, vroeger een elektriciteitscentrale, nu een variatie aan sferen: de
ene meesterlijk, indrukwekkend, de andere
intiemer en vrolijk.
We bewegen ons door grote installaties
zoals de ijsbank, gemaakt uit roze gesculpteerde schuimblokken, het woud gemaakt
van geperforeerde houtplaten en de sterrenconstellatie op aan het plafond opgehangen platen van wit papier en zilverpapier.
Maar voor mij zijn de sterren ook die uit de
kleine abstracte landschappen van Etel Adnan (1925, Beiroet) - de schrijfster-kunstenares die ze heeft uitgenodigd om samen met
haar tentoon te stellen. Haar werk hangt
tegen de wanden als kleine kleurrijke, sterk
opgebouwde en meeslepende pareltjes. Zij
heeft onlangs een belangrijk gegraveerd
oeuvre ontwikkeld en laat tapijten weven
en muren in keramiek optrekken.
Tot 4 augustus 2019
centrale.brussels

PASCALE MARTHINE TAYOU, EEN VAN DE MEEST VINDINGRIJKE EN DYNAMISCHE KUNSTENAARS
VAN ZIJN GENERATIE. (1966, NKONGSAMBA, KAMEROEN. LEEFT IN GENT)
Laatste onontbeerlijke etappe langs de kust, in het Oostendse Mu.ZEE waar
Pascale Marthine Tayou in zijn artistieke binnenste laat kijken. Het is een solotentoonstelling op de eerste verdieping in een confrontatie met de werken
uit de vaste verzameling. Zoals Fabre in Napels en elders. Het is duidelijk de
tijdsgeest. De kunstenaar die er te gast is, stelt de ruimte in vraag, toont ze
vanuit een ander gezichtsveld, en geeft ze op zijn manier een nieuwe invulling. Ik hou van deze benadering die ons aanzet tot nadenken, overwegen,
analyseren. De aanpak doet beroep op al onze zinnen.
Pascale Marthine gaat geen enkele groot vraagstuk dat op onze 21ste
eeuw invreet, uit de weg. Van het kolonialisme tot de migratie onder al
hun vormen. We schrijden voort volgens zijn stemming, zijn verlangens,
˃ȈȚȶ ƃǹˎȶȈɽǉȈɽ ȴǉɽ ȃǉɽ Ɂȶǁǉɨʥǉɨɥӝ {ǉǉȶ ɰɥɁɁɨ ʤƃȶ ǉǉȶ ǼǉȢǉȈǁӗ ʤɁɁɨɁɥǼǉӸ
steld tentoonstellingsbezoek. Net zoals een reis zonder verplichtingen.
Alleen ontdekkingen. Ontdekkingen en emoties.
Voorwerpen, foto’s, verhalen, installaties, etc.
PMT levert het ons als bulkgoed aan, pretentieloos, als wereldburger, een identiteit die hij vóór alles aanneemt.

Een positieve benadering die inlevingsvermogen toont met de wereld, de
anderen, de mens. Dat is wat we bij hem zo op prijs stellen. Hij verenigt
met een verbijsterend gemak het verleden, het heden en de toekomst.
Met een kritische, maar ook positieve instelling. Dat is zo zeldzaam, dat het
het onderstrepen waard is. De kunstenaar oordeelt niet. Hij vertelt, zwijgt,
luistert... om vervolgens te creëren. Het is ook een eerbetoon aan de vrouw,
aan de vrouwen uit zijn leven, maar ook de andere die hem gemaakt hebben tot wie hij vandaag is. Zijn aanpak is even kleurrijk als positief.
Een knap gemaakte tentoonstelling die ontzettend veel goed doet omdat
ze de deur opent naar hoop, vrede, warmte en liefde.
Ze zou verplicht moeten zijn!
Tot 1 september 2019
muzee.be
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INFO

GEESTIGE WEETJES

TERUG MET DE VOETEN OP DE GROND
De maan verkennen. Sommigen hebben het als bestemming op hun loodjeslijst staan. Maar dan moeten ze wel eerst het
ruimtepak op hun maat vinden. De eerste volledig vrouwelijke ruimtemissie die in maart had moeten plaatsvinden, is door
de NASA aan de grond gehouden, omwille van onaangepaste ruimtepakken! Maar waar is zo’n uitje goed voor als we niet
eerst de aarde terug leefbaar maken?
Elisabeth Clauss

OVERALLS DIE
DE BEWEGINGEN
CORRIGEREN

De textielindustrie is de tweede grootste vervuiler ter wereld (het internet, met zijn energieverslindende databases, neemt de weinig benijdenswaardige eerste plaats in). Sinds een paar jaar snellen de wetenschap en technologie de mode te hulp om haar een mensvriendelijk en
duurzaam nut te verschaffen. Jouw lompen gaan op een dag misschien
ȚǉʤǉȢɨǉǁǁǉȶӖ

Andere innovaties komen van
ƹǉǁɨȈȚʤǉȶ ƃȢɰ ǁǉ ˎɨȴƃ ÃʍȢӸ
liez-Flory dat gespecialiseerd
is in werkkledij. Zij zijn erin
geslaagd om intelligente
weefsels te ontwikkelen die
de bewegingen detecteren
van bijvoorbeeld een arbeider aan de lopende band.
Dankzij sensoren die gegevens
naar algoritmes sturen, kan zijn
houding worden verbeterd om beroepsziekten en werkongevallen te
voorkomen.

SURVIVALKLEDIJ

(WE HEBBEN HET NIET OVER EEN DEGELIJKE BASIC JEANS)
Naast speciaal voor het leger ontwikkelde stoffen die
in extreme omstandigheden de lichaamstemperatuur op peil houden (bijvoorbeeld in geval van
schipbreuk), of die dodelijke virus dragende insecten afstoten (eerste oorzaak van ernstige ziekten in
sommige legers), wordt er textiel ontwikkeld voor
ɰɥǉƺȈˎǉȟ ȴǉǁȈɰƺȃǉ ɽɁǉɥƃɰɰȈȶǼǉȶӖ Ȉȶ ɥȢƃƃɽɰ ʤƃȶ ȟƃӸ
toen- of polyestergaren te gebruiken, worden er nu
ook stoffen gemaakt die biocompatibel zijn met het
lichaam. Het Europese Probiomesh-project ontwerpt een
gebreid en in het lichaam verwerkt implantaat om de
effecten te verzachten van een genitale prolaps (de heel
onaangename ‘verzakking van de vrouwelijke geslachtsorganen’). Het onderzoek verkent ook de mogelijkheden van
schijven uit biotextiel om de verzakking van wervels te behandelen. Het begrip ‘weefsel’ krijgt hiermee een mooie
dubbele betekenis.

EEN NIEUWE UITDAGING VINDEN IN RECYCLING?
In België vertegenwoordigt de federatie Go4Circle tweehonderdtwintig bedrijven die samen zo’n achtduizend mensen in dienst hebben. En volgens het label Solid’R neemt de tweedehands textielsector daarvan ongeveer negenhonderd jobs voor zijn rekening. De zes komende jaren kan de circulaire economie
40.000 nieuwe banen opleveren (23.000 in Wallonië en 27.000 in Vlaanderen).
Een ecologisch streven? Ja natuurlijk, maar in de eerste plaats een dat op de
ɥɁȢȈɽȈǉȟǉƃǼǉȶǁƃԇɰɰɽƃƃɽӖʥǉȴǉɨȟǉȶǁƃɽǁǉǉƺɁȶɁȴȈɰƺȃǉƹǉȶʍɽɽȈȶǼʤƃȶƃǹʤƃȢȈȶ
ǁǉȢȈǹɽ˃ȈɽǉȶȚɁƹɰƺɨǉǡǉɨɽӝAǉɥȢƃȶǉǉɽʥɁɨǁɽǉɨƹǉɽǉɨʤƃȶǉȶǁǉǉƺɁȶɁȴȈǉɁɁȟӖǁǉ
basisvoorwaarde om de dingen vooruit te laten gaan...

IN 2025 WORDT
AFVALSCHEIDING
VAN KLEDIJ
VERPLICHT IN
EUROPA
Bronnen : Interreg France-Wallonie-Vlaanderen
probiomesh-interreg.eu
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For us, innovation must
always serve function. For
example, raising our bezel by
2mm has improved the grip.
Just a little.
When you care about watches,
just a little matters a lot.

Aquis Date Relief
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DS 3 CROSSBACK
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3,7 - 5,5L / 100KM

97 - 126G CO2 / KM (NEDC)
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