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staat altijd
open

Inspiratie vind je op onverwachte plekken. 
Het gevoel dat om iedere hoek een wonder te  
vinden is, het gevoel van verrassing. Op reis zijn 
we nieuwsgierig. We begeven ons op onbekend 
terrein. Aftastend, geboeid, vol verwondering. 
Wel vraagt het enige overgave voordat we de 
magie van het onbekende in ons kunnen toelaten. 
Vaste overtuigingen loslaten en openstaan voor 
het toeval. Pas dan kan een reis een onvergetelijke  
ervaring worden. En komen we terug als een 
ander mens
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EVELYN DRAGAN  47° 4' N, 10° 23' O

“Deze foto heb ik vanuit het vliegtuig op weg naar Italië gemaakt. Ik reserveer  
altijd een plek bij het raam, omdat het zicht vanuit vogelperspectief zo bijzonder is.  

Zo zie ik bijvoorbeeld gebieden die door mensen onaangetast gebleven zijn.”

Evelyn Dragan is een fotografe uit Frankfurt. Ze werkt voor verschillende redactionele  
en commerciële klanten voor opdrachten voor portret- en reportagefotografie
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NURIA VAL  11° 0' N, 76° 58' O

“Ik was mateloos gefascineerd door de bloemenmarkt in Coimbatore in 
 het zuiden van India. De kleuren, de geuren, maar ook het feit dat bloemen  

in de Indiase cultuur zo'n bijzondere symbolische kracht hebben.” 

Nuria Val is een onvermoeibare globetrotter. Ze werkt als fotograaf,  
model en creative director

Reisfotografie
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LUCY LAUCHT  24° 44' S, 130° 52' O

“Dit is een luchtfoto van Lake Amadeus, een groot zoutmeer in Australië.  
Het kleurenspel van de roestkleurige aarde van de outback en de roze tinten van 
het meer was echt ongelooflijk; de aanblik van bovenaf is beslist surrealistisch.”

Lucy Laucht is reis-, mode- en lifestylefotograaf en pendelt heen  
en weer tussen New York en Groot-Brittannië
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MELISSA FINDLEY  OUTER SPACE

“Deze foto maakte ik 's nachts vanaf de beroemdste rots van Australië,  
de Uluru. De foto herinnert me eraan hoe ongelooflijk klein we zijn in vergelijking  

met het universum.”

Geïnspireerd door de schoonheid van de wereld, vertelt Melissa Findley persoonlijke 
verhalen over plaatsen waar ze naartoe reist en mensen die ze ontmoet

Reisfotografie
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IGNITION

Het 
aftellen is 
begonnen

Als kind wilde Suzanna Randall al vliegen in de ruimte, en nu zijn de sterren 
eindelijk binnen handbereik: In het najaar van 2020 kan zij als eerste 
Duitse vrouw naar het internationale ruimtestation ISS reizen

TEKST  Emily Bartels

FOTOGRAFIE  Sima Dehgani
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Suzanna Randall
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Suzanna Randall

3,2,1   Op een ochtend in 1989 voelde Suzanna voor de eer-
ste keer het verlangen om de ruimte in te gaan. Tijdens het ont-
bijt zag de toen negenjarige in de krant van haar ouders, de 'Kölner 
Stadt-Anzeiger', een foto van Phobos, een van de manen van Mars. 
Een Russische ruimtesonde stuurde een foto terug naar de aarde 
over een afstand van 250 miljoen kilometer. Suzanna zag een grijze 
steen, een vormeloze aardappel in het zwarte niets. Maar toen kreeg 
ze een inzicht dat haar altijd is bijgebleven: er was een ruimtevaar-
tuig van de aarde vertrokken en naar een ander hemellichaam ge-
vlogen. “We kunnen van de aarde af!”

Haar fascinatie voor het heelal is er nog altijd. Naast haar baan 
bij de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) in München volgt de 
astrofysica sinds februari 2018 een opleiding tot astronaut. Daarmee 
maakt ze deel uit van het project 'Astronautin', een initiatief van 
voormalig ruimtevaartmanager Claudia Kessler. Zij was bijzonder 
gefrustreerd dat slechts 63 van de 632 mensen die ooit in de ruimte 
reisden, vrouwen waren, en zelfs geen enkele Duitse vrouw, en dit 
leidde tot het door donaties gefinancierde project. Het doel is om 
een vrouw als commerciële astronaut tien dagen op Internationaal 
Ruimtestation ISS te laten vliegen. Inmiddels zijn er intentiever-
klaringen ondertekend voor de shuttle van ruimtetransportbedrijf 
Space X en hebben Duitse politici en internationale ondernemingen 
hun morele en financiële steun toegezegd. Daarmee is de missie ech-
ter nog niet in kannen en kruiken: In de komende maanden moet 
namelijk blijken of er genoeg geld bij elkaar verzameld kan worden. 
De reis naar het ruimtestation ISS kost, inclusief de training die 
voor het verblijf noodzakelijk is, zo'n 50 miljoen euro.

Na haar kennismaking met Phobos hing Suzanna Randall 
haar hele kamer vol met posters van de ruimte, verslond ze boek na 
boek over het heelal, schilderde ze sterrenkaarten en was Sally Ride, 
de eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte, haar grote voorbeeld.  
“Ik was superslecht in natuurkunde”, vertelt ze. Maar inmiddels weet 
ze dat het niet alleen gaat om talent. “Mensen kunnen veel meer 
dan ze denken. Dat vertel ik ook altijd op scholen”, vertelt ze verder.  
“Ik ontmoette veel meisjes die denken dat je een supernerd moet 
zijn om natuurwetenschappen te studeren.” De Keulse met de brui-
ne paardenstaart is zelf het beste voorbeeld dat dat beeld niet klopt.  
Ze is vastbesloten om de eerste Duitse vrouw in de ruimte te worden.

Voor vrouwen is het niet makkelijk om astronaut te worden, hoe-
wel er helemaal geen wetenschappelijk bewijs is dat ze in de ruimte 
slechter zouden presteren dan mannen. In tegendeel: Fijngebouwde 
vrouwen zoals Suzanna Randall zijn zelfs in het voordeel in de klei-
ne modules van het ruimtestation ISS. Typisch vrouwelijke vaar-
digheden, zoals goed multitasken en werken in een team, komen 
goed van pas in het ruimtestation, dat bestaat uit smalle, buisvor-
mige modules, op zo'n 400 kilometer van de aarde. “Als jonge vrouw 
dacht ik altijd dat gelijke behandeling van mannen en vrouwen niet 
het probleem was. Ik had geluk dat ik in mijn nabije omgeving niet 
te maken had met weerstand”, zegt de 39-jarige. Haar vrienden 
vonden de sterrenkundehobby van Suzanna nou niet per se cool. 
Haar Duitse moeder en Britse vader werken allebei als vertaler en 
begrepen de fascinatie van hun dochter niet helemaal. “Ik kende 
niemand in mijn omgeving die werkte in de ruimte- of luchtvaart. 
Mijn enthousiasme kwam helemaal uit mezelf”, vertelt ze. Een nieu-
we leraar legde haar de basisprincipes van de natuurkunde zo dui-
delijk uit dat ze belangstelling voor het onderwerp ontwikkelde.  
Op school werden haar cijfers voor natuurkunde steeds beter en 
haar wens om astrofysica te studeren, veranderde van een droom in 
een logische volgende stap in haar reis.

IGNITION  “Eigenlijk heb ik drie banen”, vertelt Suzanna 
 Randall, terwijl ze het platform naar Supernova oploopt. Supernova  
is het museum bij de Europese Zuidelijke Sterrenwacht in Garching 
vlakbij München. Het gebouw opende in 2018 zijn deuren en er 
hangen enorme panelen met daarop duizenden sterren. Bezoekers 
kunnen telescopen uit elkaar halen om ze eens goed te bekijken, en 
teksten op zuilen vertellen over de geschiedenis van de verkenning 
van het heelal. Daarnaast, in een iets minder spectaculair gebouw, 
werkt astrofysicus Suzanna. Een van haar taken is toezicht houden 
op de ALMA-telescoop in Chili. ALMA verzamelt data op millime-
ter-golflengtes. Het maakt delen van het universum zichtbaar die het 
menselijk oog niet kan waarnemen. Onderzoekers uit de hele wereld 
vragen gegevens op van ALMA voor hun onderzoeken.  Suzanna 
bestudeert ook de pulserende straling van subdwergsterren. Dat 
klinkt ingewikkeld, maar haar luisteraars laten zich snel meeslepen 
door haar passie en beeldende verhalen over het universum. 

AAN ONDERZOEK KOMT NOOIT EEN EIND: ELK INZICHT ROEPT WEER NIEUWE VRAGEN OP

“Mensen kunnen 
veel meer dan 
ze denken,” zegt 
Suzanna Randall
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“Het  onbekende fascineert me”, vertelt ze. “Dat is zo mooi aan onder-
zoek doen, het houdt nooit op: elk inzicht roept weer nieuwe vragen 
op.” ALMA heeft een revolutie teweeggebracht in het werken met 
telescopen. Eerder zagen onderzoekers alleen ondefinieerbare pun-
ten, maar met ALMA zijn er waarnemingen van patronen en spira-
len en andere voorheen onbekende dingen in het heelal. “We hebben 
nieuwe dingen gezien, maar van sommige dingen begrijpen we min-
der dan ooit”, zegt Suzanna hierover. Maar als dat zo is, dan geven 
wetenschappers zoals zij niet zomaar op, maar willen ze juiste het 
onbekende in beeld brengen. Deze instelling helpt haar ook zeker bij 
haar andere baan: haar opleiding tot astronaut.

Daarvoor heeft Suzanna een vrijstelling van 50% van haar 
baan bij de Europese Zuidelijke Sterrenwacht gekregen. In haar 
vrije uren leert ze het benodigde vakjargon, protocollen voor nood-
situaties of wetenschappelijke experimenten en bestudeert ze de 
elektronische circuits van het ruimtestation ISS. Daarnaast volgt 
ze ook fysiek zware trainingen: Tijdens paraboolvluchten ontstaat 
dubbele zwaartekracht waarmee 22 seconden gewichtloos kan wor-
den gezweefd. Ze haalde haar vliegbrevet en ging in Marseille in 
een zwembad om van metalen delen een soort ruimtevaartpak in 
elkaar te kunnen schroeven. Suzanna houdt bovendien van hoge 
snelheden en duizelingwekkende hoogten. Haar hobby's: Klimmen 
en paragliden in de omgeving van München. 

LIFT OFF  Bij openbare afspraken draagt ze kleding van 'Astro-
nautin', een soort overall met het logo van de missie op de borst. 
Ze heeft veel van deze afspraken in haar agenda. Er moet immers 
aandacht op de missie worden gevestigd: Hoe meer aandacht 'As-
tronautin' krijgt, hoe groter de kans dat er voldoende ondersteuning 
is om de missie ook echt te realiseren. Bijvoorbeeld door bedrijven 
die 'Astronautin' een onderzoeksdoel geven op het ruimtestation 
ISS. Of merken die de missie willen sponsoren in ruil voor reclame.  

En natuurlijk politici en verenigingen die zich willen inzetten voor 
de gelijke behandeling van vrouwen. “Door de media-aandacht doe 
ik veel nieuwe ervaringen op en ik heb me voorgenomen overal van 
te genieten”, zegt Suzanna daarover. Haar rol als Mysterious Woman 
voor Marc Cain hoort daar ook bij. Deze campagne staat in het teken 
van succesvolle vrouwen die in hun vakgebied een voortrekkers-
rol hebben. Voor de fashion shoot in Supernova heeft Suzanna haar 
blauwe overall ingeruild voor een donkerblauwe trendy variant. 
“Bij Marc Cain worden we als moderne vrouwen neergezet, en dat 
bevalt me wel”, zegt ze. In de berichtgeving over het project 'Astro-
nautin' wordt vaak gesproken over 'Germany's Next Top-Astronaut' 
en 'Miss ISS', maar die termen verwijzen naar schoonheidswedstrij-
den; iets wat helemaal in tegenstrijd is met het beeld dat Suzanna 
Randall en het projectteam willen overbrengen. “Bij Mysterious 
Women draait het om onze prestaties”, voegt ze eraan toe.

Suzanna neemt het op tegen haar collega Insa Thiele-Eich, 
dochter van de Duitse astronaut Gerhard Thiele, die in het jaar 
2000 in elf dagen rond de aarde reisde met spaceshuttle Endeavour. 
Ook zij maakt kans om eind 2020 naar ruimtestation ISS af te rei-
zen. De crux: een jury zal slechts een van beiden uitkiezen voor de 
ruimtemissie. De twee vrouwen zijn als finalisten geselecteerd uit 
400 vrouwen die zich in eerste instantie hadden aangemeld voor 
de trainingen op initiatief van Claudia Kessler. Ze volgen dezelfde 
opleiding als de door de overheid gefinancierde astronauten, zoals 
Alexander Gerst. Een paar weken voor de missie zal worden be-
paald welke van de twee vrouwen de zes uur durende vlucht naar 
ruimtestation ISS zal maken. Tot het zo ver is, trainen beide vrou-
wen hard verder. Mocht een van beiden geblesseerd raken of om een 
andere reden uitvallen, dan is de ander nog altijd volledig inzetbaar. 
Suzanna vindt niet dat ze concurrenten van elkaar zijn. “Natuurlijk 
zou het balen zijn als ik niet word uitgekozen. Maar ik zou het pas 
echt erg vinden als het hele project mislukt.”
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 BIO
Astrofysicus dr. Suzanna Randall wordt in 1979 in Keulen geboren als dochter 
van een Duitse moeder en een Britse vader. Ze studeert astronomie in Londen 
en promoveert in de astrofysica in Montreal, Canada. De wetenschapper  
heeft al op drie continenten gewoond, houdt van paragliden, bergbeklimmen 
en duiken, speelt piano en zingt in een koor.

Op de foto's draagt Suzanna Randall: 
Overall  NC 29.04 J62 col. 395 Bottines  NB SB.09 L30 col. 100
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Suzanna Randall

Er waren 400 aan
meldingen voor de 
opleiding tot vrouwe
lijke astronaut. Suzanna 
Randall is een van de 
twee geselecteerde 
vrouwen
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Moderne 
NomadenFOTOGRAFIE  Andra PRODUCTIE  Judith Gerstbrein

Jurk  NA 21.07 J01 col. 235 Hoed  NC H1.03 Z18 col. 624 Sandalen  NB SG.26 L39 col. 100

“Ga nooit op reis met iemand waar je niet van 
houdt”, zei Ernest Hemingway. Dat geldt ook voor je 
vakantie-outfit, vinden wij. Heerlijke  pantalons, 
charmante jurkjes, gemakkelijke blouses: echte lievelingsitems 

voor onderweg zijn jouw beste gezelschap
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DEZE PAGINA: Jack  NS 31.60 W50 col. 508 Shorts  NC 83.02 W60 col. 436 

RECHTERPAGINA: Blouse  NS 51.17 W89 col. 110 Pantalon  NC 81.58 W60 col. 624 Pet  NS H2.03 Z15 col. 900 

Wedges  NB SQ.05 L33 col. 636 Buideltas  NB T8.01 W06 col. 900
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Jurk  NS 21.22 W40 col. 134 Blouse  NC 51.26 W53 col. 136 Pantalon  NA 81.15 W21 col. 422 Sandalen  NB SG.06 L29 col. 455
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DEZE PAGINA: Jurk  NC 21.60 W30 col. 363 Sjaal  NC B4.11 Z23 col. 363 Espadrilles  NB SI.01 W09 col. 434  
RECHTERPAGINA: Overall  NC 29.04 J62 col. 395 Poloshirt  NS 53.04 J19 col. 305 Sneakers  NB SH.16 L38 col. 100 Hengseltas  NB TJ.08 W03 col. 900
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DEZE PAGINA: Jack  NS 31.58 M14 col. 402 Topje  NC 61.17 M43 col. 552 Shorts  NS 83.03 J53 col. 402 Sneakers  NB SH.16 L38 col. 327

LINKERPAGINA: Blouse  NC 51.28 W53 col. 100 Pantalon  NS 81.28 D11 col. 350 Ceintuur  NS G1.06 L84 col. 190 Sandalen  NB SG.05 L25 col. 364
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Frequent 

Voor iedereen die graag met weinig bagage reist: Voor de statement-blazer  
en bijpassende basics heb je genoeg aan alleen een handbagage koffer. 
 Boarding voor: comfortabele pasvormen, trendy accessoires en op elkaar  
afgestemde kleuraccenten

TEKST  Judith Gerstbrein FOTOGRAFIE  Kröger-Gross

traveller
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Blazer  NC 34.28 W69 col. 110 

1 T-shirt  NS 48.20 J64 col. 100 2 Jack  NA 31.17 M13 col. 555 3 Hoed  NC H1.03 Z18 col. 110 

4 Pantalon  NC 81.54 J62 col. 395 5 Schoudertas  NB TI.14 W14 col. 371 6 Wedges  NB SQ.04 J20 col. 270

7 Sneakers  NB SH.16 L38 col. 327 8 Jeans  NS 82.08 D12 col. 350 9 Jurk  NS 21.30 W42 col. 232

1 2 3

4 5

7 8 9

CASUAL OP CITY TOUR

COMFORTABEL IN HET VLIEGTUIG CHIQUE UIT ETEN

Slim combineren
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 Onbeschrijfelijke 
wilskracht

 DE OPVOLGSTER  
De Britse Elise Wortley 
was 16 toen ze Alexandra  
David-Néels boek uit 
1927 las: ‘Mijn weg door 
hemel en hel: het avon-
tuur van mijn leven’. 
Twaalf jaar later besloot 
ze in de voetsporen van 
de Française te treden en 174 kilometer door 
de Himalaya af te leggen. Elise Wortley droeg 
soortgelijke kleding en een uitrusting zoals 
haar legendarische voorbeeld in de jaren 20: 
een jas van jak-wol, een wollen deken en een 
rugzak met een houten frame gemaakt van 
een oude stoel. Met een vrouwelijke berggids 
en cameravrouw in haar kielzog vertrok ze in 
 Lachen, een bergdorp op 2750 meter hoogte in 
het noorden van India. Op de volgende pagina’s:  
Fragmenten uit haar reisdagboek.

HET VOORBEELD  
De Franse Alexandra 
David-Néel (1868 – 1969) 
was een van de be-
langrijkste vrouwelij-
ke pioniers bij de ont-
dekkingsreizigers. Een 
onorthodoxe vrouw die 
zich door verboden niet 

liet afschrikken en die op 100-jarige leeftijd 
nog haar paspoort vernieuwde. Het lukte deze 
operazangeres, Boeddhistisch onderzoekster 
en feministe om als eerste Europese vrouw 
de verboden Tibetaanse hoofdstad Lhasa te 
betreden en de Dalai Lama te ontmoeten. Ze 
leerde Tibetaans en op 55-jarige leeftijd begaf 
ze zich, vermomd als pelgrim met nepvlechten 
van zwart jak-haar, te voet vanuit India naar de 
hoogvlaktes van Tibet. 

Twee vrouwen – één droom: Het was in 1924 dat Alexandra David-Néel de eerste  
westerse vrouw werd die Tibet bezocht. Haar avontuur inspireerde  
Elise Wortley om in de voetsporen van deze legendarische ontdekkingsreiziger 
te treden 

26  THE TRAVELLING WOMAN

NL_Innenteil.indd   26 07.01.20   15:40

 21-11-2017
Eigenlijk wilde ik vanochtend voor vertrek nog een 
laatste keer douchen, maar het was zo koud dat 
ik me niet kon uitkleden. Het werd tijd mijn jaren 
20-outfit uit de kast te trekken: BH en slip, onder-
kleding van kriebelige wol en een katoenen jurk 
eroverheen. Als laatste trok ik een jas van jak-wol 
aan en hing ik mijn zelfgemaakte rugzak met houten 
frame om. Ik voelde schaamte in me opborrelen. 
Wat zullen mensen van me denken? Red ik het wel 
met deze kleding? Ik zette mijn twijfels opzij en 
hield mijn doel voor ogen. Binnenkort zouden we de 
beroemde grot bereiken waar Alexandra bijna twee 
jaar lang alleen in meditatie heeft doorgebracht.

 24-11-2017
De afgelopen nachten was het min tien graden 
Celsius en ik kon amper slapen. Elke ochtend 
wachtte ik tot de zon zou opkomen en mijn lichaam 
beetje bij beetje zou opwarmen voordat ik in 
beweging kwam. Gisteren hebben we eindelijk 
de grot bereikt. Aangezien deze bovenaan een 
berghelling ligt, moesten we via een smal paadje 
omhoog klimmen en arriveren we uiteindelijk op 
4500 meter hoogte. Het klimmen was vermoeiend, 
door de hoogte hadden we knallende hoofdpijn en 
de rugzak drukte zwaar op mijn schouders. Maar 
we waren onverstoorbaar en het is ons gelukt ons 
vooruit te slepen tot aan de grot. 

O1  2O2O
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Toen ik in de kleine grot zat, stelde ik me voor  
hoe Alexandra 100 jaar geleden op precies deze 
plek heeft gezeten. Terwijl het me duizelde van 
hoogteziekte en slaaptekort, voelde ik me dichter 
bij Alexandra dan ooit tevoren. Ik begreep haar 
wereld elke dag iets beter.

 29-11-2017
De afgelopen dagen liepen we makkelijkere wegen 
op lagere hoogte door de Chopta Valley richting 
de Kangchenjunga, met zijn 8586 meter de derde 
hoogste berg ter wereld. Daar wacht ons het 
uitzicht over de bergen van Tibet, dat Alexandra 
zo lang geleden ook heeft gezien. Naarmate we 
langzaam hoger klimmen, worden de paden steeds 
rotsachtiger. Doordat mijn oude laarzen niet veel 
grip bieden, blijf ik uitglijden. 

 01-12-2017
Ik ben mijn rugzak helemaal zat! Mijn rug doet 
pijn, hij brengt me uit mijn evenwicht, en steeds 
wanneer ik me buk valt alles uit de mand. Vreselijk 
frustrerend. We hebben afgelopen nacht in een 
paar verlaten huizen doorgebracht, middenin het 
dal. In een huis was een schoorsteen. Dus stookten 
we een vuurtje en konden we in de warmte slapen. 

 05-12-2017
De afgelopen dagen wordt het lopen steeds lasti-
ger nu we geleidelijk de Kangchenjunga naderen. 
Vanochtend kwamen we een vrouw tegen die hout 
stond te hakken naast haar huis. Ze nodigde ons 
uit voor traditionele Tibetaanse boterthee met zout. 
Het lijkt erop dat de mensen hier altijd thee hebben 
klaarstaan op het fornuis. 

 08-12-2017
Het is hierboven bijzonder stil, maar onderweg stui-
ten we zo nu en dan op een militair kamp. Sikkim 
grenst aan drie landen: Tibet, Bhutan en Nepal, 
en dus wordt alles hier streng bewaakt. Het is ver-
boden om te filmen, hoewel de soldaten zich daar 
niet veel van aantrekken. Gisteren zijn we met z'n 
allen op de foto gegaan en werden we vervolgens 
uitgenodigd om in de kazerne thee te drinken met 
de bevelhebber! Hij zei dat hij blij was ons te zien, 
aangezien hij hierboven weinig bezoek krijgt.

THE TRAVELLING WOMAN

NL_Innenteil.indd   28 10.01.20   15:33

 HET VOLGENDE AVONTUUR
Na haar betekenisvolle reis door de Himalaya, nam 
Elise Wortley in 2019 de vrouwelijke pionier Nan  
Shepherd tot voorbeeld. Door weer en wind wandelde 
zij door de Cairngorms – een bergketen in het noord-
oosten van Schotland. Wat het volgende reisdoel van 
de avonturierster is, lees je op haar website.

 INSTAGRAM
@WOMAN_WITH_ALTITUDE

Pas dagen later krijg ik in een knus theehuis 
in Darjeeling de kans om onze reis de revue te 
laten passeren. Door dit uitstapje in de wereld 
van Alexandra kon ik zo dicht mogelijk bij deze 
baanbrekende vrouw komen. Een aantal aspec-
ten van haar reis kan ik nog steeds niet begrij-
pen, bijvoorbeeld hoe ze zo lang in deze kou 
kon slapen. Maar dankzij haar heb ik geleerd 
dat ik dingen kan doen die ik nooit voor moge-
lijk hield. Ik keerde naar Londen terug met nog 
meer respect voor deze buitengewone vrouw, 
met meer zelfvertrouwen en de overtuiging dat 
dit nog maar het begin is voor mij.

Alexandra heeft me geïnspireerd naar 
andere vrouwelijke pioniers uit de geschiedenis 
te zoeken, en ik vond er velen wiens prestaties 
grotendeels onbekend waren voor mij. We kun-
nen in meerdere opzichten leren van hun erva-
ringen. Ik zal in hun voetsporen blijven treden, 
en hun verhaal vertellen om ervoor te zorgen 
dat hun stem wordt gehoord.

 11-12-2017
Het kwik daalt verder naarmate we hoger klimmen, 
en het wordt steeds moeilijker vooruit te komen.  
We bevinden ons nu op bijna 5000 meter hoogte 
en afgelopen nacht was het min 15 graden – bijna 
niet uit te houden. Deze klim, die ons nu langs de 
Zemu-gletsjer voert, is de laatste krachtinspanning 
voor we het basiskamp bij de Kangchenjunga 
bereiken. Het voelt alsof ik me net zo langzaam 
beweeg als de krakende gletsjer waar we langs 
lopen. Het weer slaat om en de weg naar het  
basiskamp wordt een race tegen de klok. 

 12-12-2017
Toen we uitgeput het basiskamp binnenkwamen, 
begon het te sneeuwen zodat we maar kort van het 
moment konden genieten. We moeten ons haasten 
om beneden bij de tenten aan te komen voordat de 
schemer valt. Zo hebben we nauwelijks tijd ons te 
realiseren dat we in totaal 174 kilometer achter de 
rug hebben. 

O1  2O2O

29Elise Wortley 29

NL_Innenteil.indd   29 10.01.20   15:33



Het andere soort poloshirt: de kraag als statement. Met overlappende mouwen, in 
ribstof en met frisse neonaccenten op de taille en kraag krijgt deze  klassieker een 
moderne look. Wat het poloshirt aan de buitenkant laat zien, voel je ook van  binnen: 

TEKST  Judith GerstbreinEenvoudig
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FOTOGRAFIE  AndraAnders

Poloshirt  NS 53.01 M28 col. 110

Het garen, uit 100% gerecycled materiaal, is afkomstig uit  productieoverschot van 
Italiaanse producenten. Opnieuw verwerkt tot prachtige stoffen, zonder in te boeten op een 
geweldige feel, prachtige pasvorm en heerlijk comfort.
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Breng me

in de beatCOLLECTIE  Marc Cain Sports

Boordevol energie zitten. 
En dat ook duidelijk 
laten zien. De liquid 
look en fluorescerende 
kleureffecten brengen 
beweging in de stoffen.  
De asymmetrische 
modellen maken dat je 
blijft kijken. Nieuwe looks 
met een uniek ritme...  
Dat is sprankelend en 
swingend
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DEZE PAGINA EN LINKERPAGINA: 
Blazer  NS 34.14 D11 col. 350 

Blouse  NS 51.19 W49 col. 402 

Pantalon  NS 81.28 D11 col. 350 

Sneakers  NB SH.17 J17 col. 333
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DEZE PAGINA: 
Jurk  NS 21.32 M28 col. 305

Jack  NS 31.45 J53 col. 110

Sneakers  NB SH.17 J17 col. 333

Hobo tas  NB TK.01 W04 col. 100

LINKERPAGINA: 
Jurk  NS 21.21 W37 col. 402

Sandalen  NB SG.11 J14 col. 533  

Hengseltas  NB TJ.08 W03 col. 425
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DEZE PAGINA EN LINKERPAGINA: 
Blazer  NS 34.16 W47 col. 134

T-shirt  NS 48.48 J05 col. 508 

Shorts  NS 83.05 W47 col. 134

Sandalen  NB SG.26 L39 col. 100

Hobo tas  NB TK.01 W04 col. 100
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DEZE PAGINA: 
Blazer  NS 34.02 W45 col. 232  

T-shirt  NS 48.20 J64 col. 100

Shorts  NS 83.04 W46 col. 110 

Sneakers  NB SH.17 J18 col. 624

LINKERPAGINA: 
Blazer  NS 34.08 J72 col. 190  

T-shirt  NS 48.64 J79 col. 100 

Rok  NS 71.39 W42 col. 232

Sneakers  NB SH.16 L38 col. 100 
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DEZE PAGINA EN RECHTERPAGINA: 
Jurk  NS 21.22 W40 col. 134 

Jack  NS 31.60 W50 col. 508

Pantalon  NS 81.33 W46 col. 134

Sandalen  NB SG.55 W08 col. 800 

Shopper  NB T6.12 Z03 col. 429 
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Het gaat los! Scoor deze zomer met deze drie trends: 
 Petrol, broekpakken met dubbele knopen en een 
effen kleurenspel

Hero
/

Look
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Blazer   NC 34.29 W47 col. 552 T-shirt   NS 48.58 J66 col. 100 Schoudertas   NB T8.01 W07 col. 100 

Sneakers   NB SH.16 L38 col. 100 Pantalon   NC 81.49 W47 col. 552 

L
et op h

ip en
 trendy: het vrolijk gekleurde

tweedelige pak is met sportieve accessoires zoals de schoudertasen
 leren

 sneakers heerlijk casual

O1  2O2O

43Stijlgevoel

NL_Innenteil.indd   43 07.01.20   15:43



Ze ging op ontdekkingsreis naar de onbekende wereld onder de dikke              ijslaag in Groenland. Wat de Berlijnse freediver Anna von Boetticher daar vond, hoe 
ze de ijzige kou trotseerde en hoe de reis haar leven veranderde, vertelt  ze ons in dit interview 

DUIK  

in 

INTERVIEW  Viktoria Beidinger
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Ze ging op ontdekkingsreis naar de onbekende wereld onder de dikke              ijslaag in Groenland. Wat de Berlijnse freediver Anna von Boetticher daar vond, hoe 
ze de ijzige kou trotseerde en hoe de reis haar leven veranderde, vertelt  ze ons in dit interview 

DIEPTE

de 

Anna von Boetticher
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 BIO
Anna von Boetticher werd in 1970  
in München geboren. Na haar studie 
kunstgeschiedenis in Londen ging ze 
aan de slag in een galerie, waarna 
ze in 2001 naar Berlijn verhuisde.  
In 2007 ontdekte ze bij toeval het 
freediven en inmiddels is ze in  
Duitsland de beste in haar sport. 
In 2011 dook ze met haar trainer 
Andrea Zuccari tot een diepte van 
125 meter, waarmee ze een wereld-
record vestigde.

De meeste mensen houden niet van kou. Die liggen bij kou liever onder een 
warm dekentje bij de open haard. Maar Anna dook voor haar plezier in het ijs-
koude water bij Groenland. Hoe kom je op dat idee?

Anna von Boetticher  Ik groeide op in een klein dorpje in Beieren, ten 
zuiden van München, met uitzicht op de Alpen. Ik herinner me vooral dat 
er vaak sneeuw was in mijn kindertijd. Die magische verandering van het 
landschap, dat in één nacht opeens alles wit werd, fascineerde me mate-
loos. Bovendien ben ik van kleins af aan al gek op dingen ontdekken – ik 
verslond de avonturenboeken van Jack London. En natuurlijk moesten 
ook die koude gebieden worden ontdekt. Die wilde ik veroveren. Een wit 
zandstrand vind ik ook mooi hoor – echt wel. Maar bij een ruige omge-
ving heb je echt wilskracht nodig om op zoek te gaan naar de schoonheid 
van de natuur. 

In het voorjaar van 2019 reisde ze naar Tasiilaq, een stad met 2000 inwoners in 
Oost-Groenland, die de helft van het jaar ingesloten is door ijs en dan alleen per 
helikopter kan worden bereikt. Was je alleen op reis?

Anna  Nee, dat zou te gevaarlijk zijn geweest. Er is een kleine tour-
operator, Northern Explorers, die meestal alleen expedities organiseert 
voor duikers die duiken met zuurstofflessen. Ik heb ze toen gevraagd of 

46  THE TRAVELLING WOMAN
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ik toch mee mocht als freediver, en dat mocht. Dus belandde ik met vijf 
andere duikers in een blokhut in Tasiilaq. 

Hoe koud was het daar?
Anna  Toen we aankwamen was het min tien en windstil, dus dat 
ging nog. In de tweede week sloeg het weer om en vanwege de koude 
wind daalde de temperatuur naar min 27 graden. Het water was nog drie 
graden kouder. Als ik uit het water kwam om adem te halen, bevroor het 
water deels op mijn gezicht.

Hoe kwam je onder het ijs?
Anna  Elke ochtend om acht uur gingen we met sleeën het ijs op om 
een duikplek te zoeken. Op plekken waar het ijs dun genoeg was, werd 
een driehoekig wak geslagen. Dat wordt gedaan omdat geometrische vor-
men zelden voorkomen in de natuur. Als je dan onder water bent, herken 
je het wak sneller, en kun je de uitgang makkelijker terugvinden. 

Vertel eens over het moment dat je het water in ging.
Anna  Toen ik voor het eerst in die zwarte driehoek dook, leek het 
alsof ik een poort naar een ander universum binnenging. Het was een 
ongelooflijke wereld vol met zwart en wit, licht en schaduwen. Heel mo-
nochroom, heel beperkt, maar tegelijkertijd zo zeldzaam en bijzonder. 
Sommige ijsbergen hebben een blauwe gloed. Dat komt meestal door heel 
oud ijs, dat is erg in elkaar gedrukt en bevat weinig luchtbellen. Op zon-
nige dagen kon je ook onder de ijskap veel zien. Op donkere dagen was 
het onder water vooral veel zwart en wit. Alles was prachtig mysterieus.

Was je gezekerd tijdens het duiken?
Anna  Normaal duik je met een lijn. Dat houdt in dat er iemand bo-
ven water staat die een touw vasthoudt, zodat je de weg naar boven weer 
terug kan vinden. Maar met een lijn kon ik niet goed om de ijsbergen 
heen zwemmen. De lijn zou vast kunnen raken of ergens aan blijven han-
gen. Daarom heb ik op een gegeven moment zonder lijn gedoken. Dat kon 
alleen omdat ik geen risico's nam en elke keer maar één minuut onder 
water bleef, terwijl ik normaal gesproken drie minuten onder water kan 
blijven op één ademhaling. Maar daar beneden kun je gemakkelijk ver-
dwalen. De ijsbergen blokkeren je zicht, en op een bepaald moment wilde 
ik naar boven en kon ik het wak niet meer vinden.

“Het was een  
ongelooflijke  
wereld vol met 
zwart en wit, licht 
en schaduwen.”

Anna von Boetticher

O1  2O2O

47

NL_Innenteil.indd   47 07.01.20   15:43



Raak je op zulke momenten in paniek?
Anna  Nee, dat zou levensgevaarlijk zijn. Ik bleef rustig en dacht na 
hoe ik het wak weer zou kunnen vinden. Bijvoorbeeld door zo ver moge-
lijk naar beneden te duiken en opnieuw te oriënteren waar ik ben.

Hoe ging je om met de extreme kou?
Anna  Duikers die met zuurstof duiken dragen een zogenaamd 
droogpak. Daaronder kunnen ze thermo-ondergoed en dikke sokken 
aantrekken. Maar als freediver kan ik geen droogpak aan, omdat dat mijn 
bewegingsvrijheid heel erg beperkt. Ik draag dus altijd een wetsuit. Die 
hield ik tussen de duiken steeds aan en na elke duik droogde ik het af 
met een microvezeldoek. Daarover droeg ik dan een donsvest, een dons-
jack en een hardshell jas. Op hele koude dagen droeg ik daarover nog 
een extra donsjack, dat ook op expedities in de bergen wordt gebruikt.  
Als ik boven kwam, waren mijn handschoenen en schoenen bevroren. 
Daar goot ik dan warm water in uit een thermoskan. Het belangrijkste 
was dat ik niet te lang met mijn wetsuit in de ijskoude wind stond, en dat 
was soms nog heel lastig.

Heb je ook nog tijd gehad om Groenland boven water te verkennen?
Anna  Jazeker. We moesten een keer op de auto wachten die ons te-
rug zou brengen. En ik had het zo koud dat ik op en neer begon te huppen 
om warm te worden. Een Groenlander zag dat en nodigde me uit voor 
een kop koffie in zijn warme huis. Zo heb ik veel mensen daar ervaren, als 
echt heel vriendelijk. 

Waar ging je in Groenland naar op zoek en wat heb je gevonden?
Anna  Voor mijn reis zat ik in een woelige periode in mijn leven, 
mijn boek werd gepubliceerd, en mijn moeder overleed. Ik wilde naar een 
plek zonder afleiding. Ik verlangde intens naar wildernis, kou en natuur. 
Het mooie aan uitdagende plekken is dat er daar stilte in je hoofd ont-
staat. Je hoeft je geen zorgen te maken over wat er thuis is en wat je nog 
moet doen. Als je onder het ijs duikt, is er niks, je hoeft alleen maar te 
zijn. Daar vind je de absolute, ultieme stilte. Stilte in je hoofd. Die is heel 
weldadig. Op zulke momenten is er dan ook plotseling ruimte voor een 
inzicht of gedachte die anders verloren gaat. Ik wist dat het me goed zou 
doen. Het was niet alleen het duiken, maar ook de plek. Sinds een paar 
maanden slaap ik niet goed, maar in Groenland heb ik steeds diep en 
zonder nare dromen geslapen. Omdat ik zoveel rust had, ook in mezelf. 
Natuurlijk had ik ook veel verdriet, maar de reis was precies wat ik op dat 
moment nodig had. 

In hoeverre heeft de reis je veranderd?
Anna  Ik ben er sterker door geworden en mijn liefde voor het 
Noordpoolgebied is nog groter geworden. Mijn volgende reis is naar het 
Baikalmeer in Siberië om te duiken in het diepste meer ter wereld. 

LINKSBOVEN: Anna von Boetticher 
vlak voor haar duik in de onder
waterwereld. RECHTSBOVEN:  
De “verwarming” is altijd in de buurt.
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Jack  NS 31.48 J67 col. 900

Mijn 
stijl

Tunica  NS 54.01 W89 col. 110

Jeans  NA 82.08 D04 col. 353 Espadrilles  NB SI.02 W09 col. 900 Hengseltas  NB T6.09 W03 col. 900

“Ik hou van duidelijke vormen. 
Dat komt ook tot uitdrukking 
in mijn kledingstijl: eenvoudi-
ge pasvormen, rustige kleuren, 
helemaal onder het motto van: 
Less is more”

Anna von Boetticher
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Jurk  NC 21.40 W63 col. 552 Pantalon  NC 81.38 W63 col. 552

Wedges  NB SQ.05 L34 col. 900

Fonkelend licht en zachte kleuren. Zand zover het oog reikt. Het is 
heet in de Namibische woestijn – meer dan 40 graden in de schaduw.  
Bij uitstek een plek voor iets luchtigs waar de wind mee kan spelen.  
Die komt uit het zuidwesten, zodat het in deze uithoek van de aardbol 
haast nooit regent

COLLECTIE  Marc Cain Collections
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DEZE PAGINA: Mantel  NC 11.09 M42 col. 624 Jurk  NC 21.60 W62 col. 624 

Wedges  NB SQ.05 L33 col. 636 RECHTERPAGINA: Overall  NC 29.03 W47 col. 624 

Schoudertas  NB TI.17 L28 col. 110 Sandalen  NB SG.26 L39 col. 638
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Marc Cain Collections

O1  2O2O

53

NL_Innenteil.indd   53 07.01.20   15:44



Vest  NC 37.04 W59 col. 624 Pantalon  NC 81.42 W59 col.624

Wedges  NB SQ.05 L33 col. 636
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Marc Cain Collections
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DEZE PAGINA: Jurk  NC 21.39 W47 col. 110 Sandalen  NB SG.07 L37 col. 622 Buideltas  NB T8.01 W07 col. 100  

LINKERPAGINA: Mantel  NC 11.05 W69 col. 110 Topje  NC 61.08 W39 col. 110 Shorts  NC 83.02 W60 col. 110
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DEZE PAGINA: Jurk  NC 21.42 W49 col. 279 Wedges  NB SQ.07 L25 col. 364 Schoudertas  NB TI.16 L25 col. 364

RECHTERPAGINA: Blouse  NC 51.24 W43 col. 568 Rok  NC 71.41 J23 col. 395 Sandalen  NB SG.05 L25 col. 364
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Marc Cain Collections
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Een plek waar zon en wind het landschap bepalen: De voormalige  
diamantmijn Kolmanskop ligt in de Namib, een van de oudste woestijnen ter 
wereld. Bij de fotoshoot voor Marc Cain Collections vormden verlaten  
huizen zowel het decor als een toevluchtsoord in de schaduw

TEKST  Viktoria Beidinger

Sporen uit 

het verleden
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MET DE KLOK MEE  Duinen nemen 
 opnieuw het land in bezit waarop de stad ooit werd 
gebouwd; een verweerd plaatsnaambord begroet 
de bezoeker en herinnert aan de bloeitijd van deze 
diamantstad; schilderachtige ruimtes laten zien hoe 
mooi verval kan zijn.

Tegenwoordig is Kolmanskop een toeristische trekpleister 
en een must-see tijdens een rondreis door Namibië
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O
oit was dit de rijkste stad 
in Afrika. Middenin de 
Namibische woestijn, een  
onherbergzame omgeving 
waar regelmatig zand-
stormen woeden en een 

verzengende hitte heerst, ontstond de ne-
derzetting Kolmanskop bij toeval. In de 
toenmalige kolonie Duits-Zuidwest- Afrika 
werd in het begin van de 20e eeuw een 
spoorbaan aangelegd. De arbeiders ontdek-
ten toen glinsterende steentjes in het zand. 
De diamantkoorts brak uit en de karige om-
geving veranderde in een mijnbouwstad 
met luxueuze voorzieningen. Electriciteit, 
drinkwater en levensmiddelen werden van-
uit het 1000 kilometer verderop gelegen 
Kaapstad aangevoerd, en bouwmaterialen 
werden uit Duitsland geïmporteerd. Naast 
kantoorgebouwen, villa’s, winkels en een 
lagere school, was er ook volop ontspanning 
mogelijk in sporthal, zwembad, kegelbaan 
en casino. Toch was Kolmanskop slechts 
tijdelijk een paradijs. De diamantmijn raak-
te al snel uitgeput en de bewoners keerden 
uiteindelijk in 1930 hun woestijnstad de 
rug toe, op zoek naar werk in andere delen 
van het land. Enkele tientallen jaren lag de 
stad vrijwel begraven onder het zand – tot 
in de jaren 90 de mysterieuze charme van 
deze plek werd herontdekt als toeristische 
attractie. De gebouwen werden gerestau-
reerd en ruimtes werden opnieuw in hun 
oude glorie hersteld. Er kwam een mu-
seum. Daar, waar de natuur het ooit voor 
het zeggen had, keerde de mens terug. Te-
genwoordig kun je tijdens een excursie 
met gids in de voetsporen van diamantdel-
vers treden en terugreizen in de tijd tegen  
een magisch decor van huizen die langzaam 
wegzakken in de vergetelheid.
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Tijd om in te pakken! Kleding van luchtige haaksels, lichte zijde crêpe 

of zachte badstof-jacquard zijn perfect voor onderweg. Ontdek al 
onze kreukvrije stoffen voor op reis

PRODUCTIE  Judith Gerstbrein FOTOGRAFIE  Jana Clevé

Smart
⁄

Check-in
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Trui  NC 41.49 M42 col. 110
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DEZE PAGINA: Sneakers  NB SH.17 J17 col. 333 

LINKERPAGINA: Blouse  NS 51.20 W93 col. 100
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DEZE PAGINA: Blazer  NC 34.23 M41 col. 110 Hobo tas  NB TK.01 W04 col. 100  

RECHTERPAGINA: Topje  NA 61.04 W18 col. 142
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DEZE PAGINA: Jack  NS 31.45 J53 col. 110 

LINKERPAGINA: Mantel  NC 11.05 W69 col. 110
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Ze bestaan: prachtige plaatsen, ver weg van de drukte. Wie 
sightseeing wil zonder in de rij te staan,  genieten 
van een authentieke keuken en in  contact wil 
zijn met mensen en cultuur, moet naar Bari, 
Aarhus en meer van dat soort plekken

TEKST  Harald Braun

Geheime 
hot spots
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SPANNEND LABYRINT  Tip: lees vooraf de roman 'Una notte a Bari' 
(Een nacht in Bari) van Gianrico Carofiglio. Ervaar het zelf: Waar dertig jaar 
geleden nog 'Zuid-Italiaanse' chaos overheerste, geniet je nu, tussen de pitto-
reske oude binnenstad en de ontspanning van het strand, van een stad die een 
puur Italiaanse sfeer uitademt. De wirwar van kronkelige straatjes vol trattoria's 
en barretjes in het oude centrum Bari Vecchia is zelfs voor Google Maps te in-
gewikkeld. Maar wandelend over de stadsmuur (Muraglia) vind je snel de weg 

en hier kun je ook de haven met de prachtige boten langs de Lungomare zien. 
Als je een stad aan zee bezoekt, mag een tripje naar het strand niet ontbreken: 
Kenners geven de voorkeur aan het kiezelstrand Torre Quetta, dat aan de rand 
van de stad ligt. Maar ook het zandstrand Pane e Pomodore is een aanrader, 
en de naam alleen al maakt dat je zin krijgt in een bezoekje aan het beroemd-
ste restaurant van Bari, La Locando di Federico. Daar kun je genieten van de 
typische lokale pasta 'Orecchiette', of zoals de toeristen zeggen: 'oortjespasta'.

Bari
Prachtige plaatsen
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VOLOP GENIETEN  Natuurlijk kun je gelijk naar de Sint-Michielsbrug 
rennen om dé instafoto te maken. Vanaf daar zie je de Sint-Niklaaskerk,  
het Belfort, de Sint-Baafskathedraal en de idyllische oeverterrassen van de 
Graslei en Korenlei. Alles in één shot. Een prachtig uitzicht. Je kunt je afvragen 
waarom het naburige Brugge bekend staat als een stad die je eigenlijk eens 
gezien moet hebben in je leven, omdat Gent alles heeft wat Brugge ook heeft. 
Maar Gent heeft een heel belangrijk plus-punt: chef-koks! De keuken!  

De gerechten! Heerlijk. En dan hebben we het niet over die absurd dure  
Belgische wafels. In veel van de gezellige steegjes tussen de Leie en de Schel-
de zijn duurzame biologische restaurantjes te vinden; Gent wordt beschouwd 
als dé vegetarische hoofdstad van Vlaanderen. Tussen al het lekkers door kun 
je middeleeuwse schatten bekijken, zoals de burcht Gravensteen of het altaar-
stuk van de gebroeders Van Eyck uit 1432. Maar daarna is het snel tijd om aan 
tafel te gaan, in de stad waar de oven altijd aan staat. Zoooooo lekker!

Gent
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VOORUIT  Aarhus is een van de meest ondergewaardeerde en verbazing-
wekkendste steden van Europa. In deze stad met minder dan 300.000 inwoners in 
Jutland is een deel van de enorme haven verbouwd tot stedelijk leefgebied. Je vindt 
er prachtige design woontorens, het avantgardistische zwembad Havnebadet en 
cultuurcentrum Dokk1 als levendig trefpunt voor de inwoners. Maar er is natuurlijk 
ook Deense hygge, een typisch Deens fenomeen dat staat voor gezelligheid, zoals 
het steegje met de kinderkopjes Mollestien of de Aboulevarden, een prachtige 

straat met talloze cafés langs het kanaal. Maar wat Aarhus echt uniek maakt, is de 
bijzondere moderne uitstraling. Breng bijvoorbeeld een bezoekje aan het museum 
Aros met moderne kunst, waar je het spectaculaire, 150 meter lange Rainbow Pano-
rama van kunstenaar Olafur Eliasson kunt vinden. Ook vind je er overal concept 
stores, zoals die van het merk Rains, en zelfs het openluchtmuseum Den Gamle By 
is bijzonder, want daar stap je terug in de tijd met authentieke straten uit de vijftiger 
jaren tot en met nu, met echte historische elementen.

Aarhus

Prachtige plaatsen
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LEGENDARISCH  Bij Liverpool denken de meeste mensen aan de  
Beatles. Of misschien aan voetbaltrainer Jürgen Klopp. That’s it. Dat is jammer, 
want deze stad in het noordwesten van Engeland heeft nog veel meer te bieden: 
de Albert Dock aan de rivier de Mersey, waar vroeger vooral rum en tabak 
werd verhandeld en waar nu diverse musea, galerieën en restaurants te vinden 
zijn. Of de Anglicaanse Kathedraal van Liverpool, met een oppervlakte waar  
je 1500 Mini Coopers kunt parkeren. Maar ook Liverpool One, een van de 

grootste winkelcentra in Groot-Brittannië. Of ga naar de “British Music  
Experience”, een permanente tentoonstelling over de Britse popmuziek, waar 
bezoekers een duet kunnen zingen met een holografische Boy George. Ook is 
er Bold Street, met een uitgebreid aanbod Engelse en internationale restaurants 
en diverse pubs. En last, maar zeker niet least: wat dacht je van de warme en 
gastvrije inwoners van Liverpool, met hun geweldige humor en oneindige liefde 
voor hun stad. En natuurlijk de Beatles en Jürgen Klopp.

Liverpool
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OUD EN NIEUW  Dat Krakau het kleurrijke, kleinere zusje van Warschau is, 
dat zie je meteen. Zelfs in het prachtige oude centrum, dat in de oorlog grotendeels 
gespaard is gebleven, rond het enorme plein Rynek Glowny waar in de middeleeu-
wen de grootste markt van Europa was, zorgen de meer dan 100.000 studenten 
van de beroemde Jagiellonische Universiteit voor veel levendigheid. In de Joodse 
wijk Kazimierz, die tegelijkertijd het meest populaire uitgaansgebied is, lijkt het of 
heel Krakau een openluchtmuseum is waar een hipsterfestival plaatsvindt. De wijk is 

UNESCO-erfgoed, maar je ziet er ook overal enorme kleurrijke street art.  
De ondergrondse gewelven en de originele winkels en restaurants zijn zeker de 
moeite waard. Daarnaast mogen een bezoek aan de Schindlerfabriek (waar de 
Spielberg-film werd opgenomen) en de heuvel Wawel met het imposante konink-
lijke kasteel echt niet ontbreken. En daarna heerlijk ontspannen in het Forum  
Przestrzenie. Ooit een chique hotel voor de elite, maar tegenwoordig het trefpunt 
voor alle vormen van culturele recreatie, inclusief hang-out-area aan de Wisła.

Krakau

Prachtige plaatsen
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... in welke stad het vliegveld een sauna heeft? 
Helsinki Welk koraalrif een eigen brievenbus heeft? 
Great Barrier Reef In welk land kauwgum alleen op recept 
in de apotheek te koop is? Singapore Wat de langste 
plaatsnaam ter wereld is? Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch 

(Wales) In welk land je 17  euro boete krijgt als je 
wordt aangehouden in een stoffige auto? Oman Welk 
alfabet kent slechts twaalf letters? Het Hawaïaanse Welke 
straat vanuit de ruimte gezien de meest verlichte 
plek op aarde is? Las Vegas Strip Waar toegang tot internet 
een grondrecht is? Estland  Welk volkslied maar liefst 
158 coupletten heeft? Het Griekse

WEETJE...
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