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Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetur
adipisicing elit,
sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim
veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut
aliquip ex ea
commodo consequat. Duis
aute irure dolor
in reprehenderit
in voluptate
velit esse cillum
dolore eu fugiat
nulla pariatur.
Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia
deserunt mollit
anim id est
laborum. Lorem
ipsum dolor sit

Puur natuur in

Het uitzicht doet denken aan
een missie op Mars. Namibië
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Namibië
„Een land dat God in grote woede
schiep’, zegt men over Namibië. Voor
echte wildernis moet je in
Kaokoland zijn. VRIJ ging met
’beestmens’ Thijs op safari en zag
er zeldzame schoonheid. „Zwarte
mamba? Dan is het einde oefening.”
Tekst Harri Theirlynck
Foto’s Thijs Heslenfeld

Nooki, de huisgemsbok, staat
me ’s ochtends op te wachten.
„Hij is hier opgegroeid”, zei de
eigenaar van de Airport Lodge
in Windhoek gisteren. „Hij doet
niemand kwaad.”
De gemsbok (officieel: Oryx
gazella) is een massief beest met
sterke hoorns, voor de veiligheid
omwikkeld met rubber. Als
Nooki me ziet neemt hij me direct op de hoorns. Ik vlucht mijn
cabin in en roep door de lamellen
de passerende kokkin. „Nooki
moet mij niet. Mag ik met je meelopen naar de receptie?”
De kokkin zegt: „Weet je, Nooki wil meer man zijn
dan jij. Je moet laten merken dat je een echte man
bent. Duw hem of gooi stenen naar hem, dan gaat hij
weg.”
Als dat straks ook zo gaat bij de leeuwen.

Indiana Jones
De plaatsnamen in Namibië ruiken naar Indiana
Jones-avontuur. We vliegen in een mini-jet van
Windhoek naar Walvisbaai, vlakbij Swakopmund,
dichtbij de Skeleton Coast ofwel Geraamte- of Skelettenkust. Na 20 minuten landen we op een lege woestijnvlakte naast een spookachtige schuur. Voor de
deur staat gids, fotograaf en Namibiëkenner Thijs
Heslenfeld naast zijn Toyota Hilux, die is behangen
met schep, bijl, gigantische rode krik, jerrycan, snorkel en twee reservewielen.
„Binnen zit nog een ijskastje”, zegt Thijs.
„Een ijskastje?”
„Ja, voor onze gin tonic.”
Thijs is een stoere vijftiger die er met zijn leren
hoed uitziet als een gerijpte woestijngeneraal. Hij
heeft kristalheldere opinies en de pest aan grote
groepen. Wij vormen de kleinste safarigroep ter
wereld. Minitouroperator Thijs neemt nooit meer
dan één of twee gasten mee naar de Namibische
wildernis. Hij haat officiële wildparken. „Asfaltwegen en dan met tien wagens om een paar copulerende leeuwen staan, kom op.”
Ons reisdoel is Noordwest-Namibië. Hier woont
bijna niemand. De eerste reisdag rijden we door een
poort van schedels en gekruiste botten de onmetelijke Skelettenkust op. Honderden schepen vergingen
hier in de ijskoude Benguelastroom. De zeeman die
overleefde, wachtte een genadeloze woestijn.
Bij een scheepswrak staan twee jongens met edelsteentjes. Thijs opent de auto, haalt er brood en
boter uit en geeft het de jongens. „Ik weet dat ze
daar staan. Ik houd er rekening mee.”
De Skelettenkust is bezaaid met walvisbeenderen
en afgekloven geraamtes van zeeleeuwen, met sleepsporen van hyena’s. Een jakhals schiet voor ons
langs, op zijn rug het karakteristieke Perzische
kleedje.
>>
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De vrouwen uit het Himbavolk smeren hun lijf in met vet,
kruiden en oker, waardoor ze een dieprode kleur krijgen.

Hoe kom je er?
Meerdere maatschappijen vliegen met 2 tot 3
stops (Frankfurt/Midden-Oosten, Johannesburg/
Kaapstad) naar Windhoek. Een retour bij Emirates,
Qatar of Lufhansa ligt rond €835,- (ca. 18 uur). Asco
Car Hire in Windhoek verhuurt self-drive 4x4 kampeerterreinauto’s met uitrusting voor de bush.
Prijzen per dag van €59 tot €186, afhankelijk van
seizoen en autotype, zie ascocarhire.com.
Explore Namibia in Windhoek biedt 9- tot 28daagse individuele reizen aan. Zie
explore-namibia.nl.
Thijs Heslenfeld neemt maximaal 2 personen een
week of langer mee in de bush van NoordwestNamibië. Het doel is altijd een verrassing. Prijs v.a.
€ 3250 p.p. Zie thijsheslenfeld.com.
Bij Terrace Bay gaan we landinwaarts, richting
Damaraland. De temperatuur springt binnen een
uur van 20 naar 37 graden. Langs de weg begint een
parade van tafelbergen.
In de verte zien we zebra’s, verend als circuspaardjes, met ronde, vrouwelijke dijen. Daarachter springbokjes, die hupse sprongen maken om hun onkwetsbaarheid te tonen: „Kijk eens hoe levendig ik ben,
mij krijg je niet.”
Het eerste kamp is in Palmwag. Vaste rituelen:
daktenten uitklappen, poepen in de bush (een belevenis), hoofdlampen op, houtvuur maken. Thijs onderscheidt, als een Eskimo die veertig woorden voor
sneeuw kent, talloze brandhoutsoorten. „Kijk naar
twijgjes, en camel thorn, mopani is ook goed, dat
brandt lekker lang.”
Met ultraviolet licht beschijnen we de grond,
op zoek naar schorpioenen, die roze oplichten.
Thijs mailde me eerder: „Leren laarzen zijn
goed tegen schorpioenen en slangen. Slangen bijten niet, ze slaan hun tanden als
dolkjes in je been. Stevige cowboylaarzen
zijn het best.” En zo lopen wij rond het vuur
in korte broek en kuithoge cowboylaarzen.
„Mag ik een selfie maken Thijs?”
„Neen dat doen we niet”, zegt Thijs. „We
spelen geen Brokeback Mountain.”
Thijs bekijkt verlekkerd op een kaartje met
slangen, als op een menukaart. „Zwarte mamba en
pofaddder, dat zijn de gevaarlijkste.”

De 3000 kilo
zware terreinauto is alles behalve een overbodige luxe.

„En als we die tegenkomen?”
„Dan is het einde oefening.”
„En de schorpioenen….?”
„Dat kun je uitzieken.”

Woeste schoonheid
De derde dag kruipt de temperatuur naar 40 graden. Twee dagen kwamen we niemand tegen. Kaokoland is een van de laatste wildernissen van zuidelijk
Afrika. Een land dat God ’in grote woede’ heeft gemaakt: woeste schoonheid, 46 graden Celsius.
We krijgen pech: de dieseltanks lekken. Thijs
kruipt onder de opgekrikte terreinauto. Ik zeg: „Ik
wil dat je me nú de satelliettelefoon uitlegt.” Ik
verwacht hoongelach maar het antwoord is
ernstiger: „Ja. Dat lijkt me een goed idee.”
Een wind waait als een blaaskachel over de
vlakte. 48 graden. Een boterham met kaas
wordt binnen vijf minuten een tosti.
Thijs weet de tank met hout en kaarsvet te
dichten. „Het lukt eigenlijk altijd”, zegt hij
blij, druipend van de diesel. Mijn beeld van
de ’woestijngeneraal’ is veranderd. Thijs
drinkt, eet en adoreert de Namibische natuur en ontsteekt daarover in bijna kinderlijke hartstocht: „Als ik vannacht iets hoor, mag
ik je dan wakker maken?”
„Jazeker, voor alles groter dan een jakhals.”
Thijs de Poepruiker. In de droge rivierbedding
van de Hoanib steekt hij zijn neus in een bolus oli-
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Tips van Thijs
Fotograaf Thijs Heslenfeld
(1965) is bekend door
een aantal indringende
fotoboeken, waaronder
’Hot’ (Australië), en
’Emp-ty’ (Namibië).
Beste tip?
„De Australische cowboys
leerden me de Billy te
gebruiken. Zo noemen ze
het oude melkpoederblik
waarmee ze op een houtvuur binnen een minuut
kokend water maken.”
Pech?
Heslenfeld vindt
dat individueel reizen
door Namibië leidt tot
grote vindingrijkheid.
„Maak je niet druk
bij pech. Omdat je op
jezelf bent teruggeworpen, sta je verbaasd over
de oplossingen die je
bedenkt. Het komt eigenlijk altijd goed, is mijn
ervaring. Als je maar
rustig blijft.”
fantenpoep. „Vers! We gaan zoeken!”
De Hoanib is de Hof van Eden voor wild, met Dolomietenachtige pieken en hoge zandduinen. Achter
een opeenhoping ontwortelde bomen is het raak. Vijf
woestijnolifanten, waaronder twee kleintjes. Daarachter bekijkt een giraffe ons met zijn bambi-ogen,
op hoge, trillende benen, de onhandige neef uit het
kinderdierenboek. „Ze kijken zo lief voor zo’n groot
dier”, zegt Thijs.
Mooi moment elke dag: in de aanbloedende schemering aankomen bij een plek in de leegte, die Thijs
’ons kamp’ noemt, hoog boven een Star Wars-achtige
ruimte. Vuur maken, keuken uitklappen en binnen
vijf minuten voelt het als thuis.
Het is 31 graden. „Cool!” handklappen we. Thijs
maakt gin tonic en een lekkere selderijsalade. Uitzicht over een woestijnvlakte met kopjes van bergen
in eindeloze repetitie, een zandzee „die lijkt op de
muil van een hongerige leeuw.” Thijs de Trucjesman
schept gloeiende kooltjes onder mijn stoel, zodat ik
in de afkoelende avond met een warme kont naar de
sterrenhemel kan kijken.
De volgende dag explodeert de reisleider van enthousiasme: „Een neushoorn! Mijn derde in vijf jaar
Kaoko.” Tweehonderd meter verder nog meer: een
neushoornmoeder met kalf, de oren gespitst in onze
richting, want wild buiten een park is ’natuurlijk’
schuw. In de verte stofwolken. Een terreinauto jaagt
op een vierde neushoorn. Beestmens Thijs is ontdaan. „Dat doe je niet! Zeker Zuid-Afrikanen.”

Wat is dat
voor land?
De vierde nacht schudt Thijs me wakker. We staan
in de omgeving van Orupembe en zijn getuige van de
doodstrijd van een kudde galopperende zebra’s,
opgejaagd door gillende, bijna lachende hyena’s:
hoe-hoe-hoe-hoeíeíeíeíe… De auto trilt van de roffelende hoeven. We gaan op zoek naar een garage,
richting Opuwo, een ruige tocht vol steile rivierbeddingen; regelmatig moet het sperdifferentieel worden ingeschakeld om grip te houden.
De eerste Himbavrouwen, slepend met brandhout.
Een fascinerend nomadisch volk. Vrouwen smeren
hun hoofd en onblote (boven)lijf in met vet, kruiden
en oker, waardoor ze een dieprode kleur krijgen. Op
hun tiende worden bij kinderen met een kei twee
voortanden uit de onderkaak geslagen. Traditie.
Thijs rijdt hard een winderige heuvel op, waar een
Himbagezinnetje woont. Hij haalt de ’Himbadoos’ uit
de auto - „altijd bij me” - en haalt er fruit uit. De
Himbaman heeft rugpijn en vraagt aspirine. Thijs
geeft er drie en legt uit: „Kijk uit, één per dag. De zon
moet er tussen zitten!”
Een wereld met mensen en winkeltjes komt bedreigend over als je vier dagen niemand zag. De auto
gaat weer op de slot. Een dag later omhelst Thijs me
op het vliegveld van Ondangwa, Noord-Namibië.
Vandaar is het drie kwartier vliegen naar Windhoek.
Neen, we gaan niet bij Nooki logeren.
Ga naar Telegraaf.nl/vrij voor een exclusieve video
en meer foto’s om bij weg te dromen

Namibië is de
grote onbekende tussen Afrikaanse ’safarikanonnen’ als
Zuid-Afrika,
Kenia of Tanzania. Het land is
zo groot (20 x
Nederland) en
zo leeg (2 miljoen inwoners)
dat bewoners
weleens spottend zeggen dat
een regering
eigenlijk niet
nodig is, een
burgemeester
zou voldoende
zijn. Namibië is
vooral bekend
door de oranje
duingiganten bij
Sossusvlei, het
Etosha National
Park en Fish
River Canyon,
de diepste kloof
van Afrika.

