Column

Tamar Valkenier (33) is fulltime avonturier.
Na een carrière als sterrenkok en daarna als
recherchepsycholoog bij de Nationale Politie
ging ze in 2015 met pensioen. Sindsdien is ze
op avontuur en reist ze de hele wereld rond.
Ze fietst en wandelt veel, het liefst met dieren.

N

Hoe ver kun
je gaan?

ieuw-Zeeland: het land van de ongerepte natuur. Golvende

Ik had een hengel mee, maar in het koude gletsjerwater zat weinig

heuvels, imposante bergen, grillige kusten en paradijselijke

vis. Ook van de eetbare planten zouden we niet kunnen leven. Een

stranden. Zo mooi dat je er weleens schoonheidsmoe van

paar naar zeep smakende speergraswortels (bah!), wat rode kla-

kunt worden: wéér een indrukwekkend uitzicht, wéér een surrealis-

verbloemen voor de thee (mwah), een beetje nectar uit Harakeke-

tisch blauw meer, wéér een idyllisch dorpje. Dit alles maakt het land

bloemen (lekker) en een aantal struiken met sneeuwbesjes (heer-

wel spectaculair. Miljoenen toeristen komen elk jaar met bijvoor-

lijk) zouden onze honger niet lang stillen. We moesten wel jagen.

beeld hun campers of op de fiets van het natuurschoon genieten.

Jagen roept de nodige ethische vragen bij me op, maar in Nieuw-

Je kunt er ook prima terecht voor wandeltochten; wildernis genoeg.

Zeeland doe je de natuur er een plezier mee. De overheid moedigt
het jagen zelfs aan: schiet zo veel je wilt. De aantallen herten,

Ik ging met mijn vriendin Miriam Lancewood op expeditie. In de

hazen, possums enzovoorts vormen bij gebrek aan natuurlijke vij-

Alpen: een bergmassief dat zich uitstrekt over de lengte van het

anden een plaag voor inheemse flora en fauna. Dankzij de Europe-

Zuidereiland, met wel zeventien toppen boven de drieduizend

anen die ze ooit meebrachten, hadden wij genoeg te eten.

meter. Precies wat we zochten. Wij gingen namelijk heel diep die
bergen in, ver van de mensen en dicht bij de dieren. Drie maanden

Apetrots was ik dat we voor onszelf konden zorgen. En het verse

lang. Onderweg kwamen we geen bewoonde wereld meer tegen en

wild was voedzaam, smaakvol én goedkoop. Thuis kan ik het me

moesten we in ons eigen eten voorzien. Het was een beetje een

niet veroorloven. Het was zeker niet makkelijk en we kwamen

experiment: zou het mogelijk zijn? Zo lang in de wildernis, zo ver

vaak in gevaarlijke situaties terecht. Afgronden, onderkoeling,

van alle faciliteiten en dan op je eigen eten jagen en verzamelen.

uitputting, honger. Waarom zoek ik dat toch steeds op?

Zouden wij het kunnen?
Het mooiste aan de tocht waren echter niet de besneeuwde bergHoewel Nieuw-Zeeland een breed scala aan uitgestippelde wandel-

toppen, het vlees of het gevoel van overwinning. Het was de

routes biedt, kozen wij onze eigen route. Van Arthur’s Pass naar

onverdeelde aandacht die we voor elkaar hadden. Geen telefoons,

Wanaka. Lager in de vallei kun je met een beetje planning elke

geen klok, geen afspraken, geen afleiding. Alleen Miriam en ik.

nacht in een hut slapen, maar wij bleven hoog, net onder de glet-

Samen. Vrienden voor het leven.

sjers. We zorgden wel dat we aan de oostkust van de Alpen bleven.
De westkust is weliswaar groener, maar daarvoor betaal je een prijs

En het jagen? Ethisch verantwoord of niet: wij konden diep de

in regen, veel regen. Vaak zagen we de wolken opstuwen, maar zel-

wildernis in en eens voelen hoe het is om in je eigen voedsel te

den kwamen ze over de bergen heen. Een prachtig spektakel van

voorzien. Net zoals onze voorouders dat deden. Het is goed te

vorming en ontbinding van wolken, een betoverend natuurverschijnsel dat we vanuit onze tent bekeken. Een tent heb
je nodig, anders prikken de zandvliegen je lek.

ervaren dat het kan, maar voorlopig ben ik weer vegetariër.
En geniet ik ervan dat Nieuw-Zeeland prachtig is, ook dichter
bij de supermarkt.

Floortje Dessing
was drie dagen bij
Tamar op bezoek in
Nieuw-Zeeland. Hoe dat
was? Kijk de aflevering van
Floortje terug naar het einde
van de wereld terug op
www.npostart.nl
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