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De olifant, ook in  
Namibië de heerser van 

de wildernis.  
Rechts: een Himba-

meisje; kamp in  
Koakaland, waar je 

dagen lang geen mens 
tegenkomt. 

namibië

Huis en haard verlaten om te ontwaken tussen olifanten, hyena’s en 
neushoorns, diep in de Namibische woestijn. Een solosafari waarin 
tijd, geld en wifi plaats maken voor absolute vrijheid. ‘Ben je bang?’

TeksT Harri THeirlynck  FoTograFie THijs Heslenfeld

op solosafari in Namibië



98

1.  een ontmoeting met een 
zwarte neushoorn in damara- 
of kaokoland. Het dier wordt 
door (chinese) stropers met 
uitsterven bedreigd. 
2. Fish river Canyon, in het 
zuiden van de namibië, een van 
de meest imposante canyons 
ter wereld.
3. De Himba, een nomadische 
stam die in het noordwesten 
van namibië leeft
4. Windhoek: in de ‘europese’ 
hoofdstad van namibië vind je 
historische gebouwen in 
duitse architectuurstijl.
5. etosha national Park: 
22.000 km2 woestijn, savanne 
en zoutvlakte, een van de 
grootste natuurparken in afrika. 
6. een self-drive met een 4x4 
terreinwagen, langs lodges, 
campsites of vrij kamperend. 
7. sossusvlei: de hoogste duin 
ter wereld, in de namibwoestijn. 
Bij zonsopgang zien de 
zandduinen er spectaculair uit. 
8. Cape Cross: een enorme 
kolonie kaapse pelsrobben van 
ca. 80 duizend stuks, 130 km 
boven swakopmund.
9. oesters slurpen in 
Walvisbaai: dankzij de ijskoude 
stroom groeien er in korte tijd 
verrukkelijke oesters aan de kust.
10. skeleton Coast: 
walvisbotten, zeeleeuw-
karkassen en scheepswrakken 
op een unieke kust.
11. kalahariwoestijn: de oudste 
ter wereld, strekt zich uit over 
drie landen: namibië,  
Zuid-afrika en Botswana.

namibië

in de smoorhete Hoanib stuiten we op een 
enorme olifant, die aan de rand van de  
drooggevallen bedding doodstil op zijn zij ligt. 
Dit zie je niet vaak. We stoppen de motor van 
onze 4WD. 
‘Is ie dood, of ziek?’, fluister ik. ‘Hij beweegt 
nauwelijks.’
We blijven tien minuten staan, de hand aan de 
contactsleutel. Voor als het oerdier ontwaakt 
en schrikt. Een olifant is voor de duvel niet 
bang. Een boze olifant loopt trompetterend 
dwars door je auto.
Dan siddert de kolossale buik en 4000 kilo 
vlees en botten verheffen zich boven onze 
4WD. rustig sloft de olifant – het blijkt een 
vrouwtje – langs ons heen naar een kleine  
kudde, even verderop. 

suizende leegte
Het noordwesten van namibië laat zich niet 
gemakkelijk benaderen. Eerst moet je naar 
frankfurt. Dan volgt een vlucht van elf uur 
naar Johannesburg. Vandaar in twee uur naar 
Windhoek, de kleine hoofdstad van namibië. 
Tijdens die vlucht ervaar ik de suizende leegte 
van de oneindige zandvlakte onder me,  
doortrokken met linten dirt road. namibië is 
twintig keer groter dan nederland, er wonen 
twee miljoen mensen.
in Windhoek is de doorvlucht naar Walvisbaai 
al weg. ik slaap in de airport lodge en maak 
de volgende ochtend ongezouten kennis met 
namibisch wildlife als ’huisgemsbok’ nooki 
(officieel: Oryx gazella), een massief beest van 
180 kilo, me op de hoorns neemt, zodat ik  
ruggelings over de porch van mijn huisje glijd. 
‘raar’, zegt de eigenaar bij het ontbijt. ‘Dat 
doet hij anders nooit.’
Een kleine, halflege jet brengt me de volgende 
dag naar het  luchthaventje van Walvisbaai, 
aan de kust. Ik graai mijn nieuwe duffelse  
reistas van de transportband en wankel op 
mijn cowboylaarzen – ‘de beste bescherming 
tegen slangen en schorpioenen!’ – de leegte in. 
Crocodile Dundee in namibië.

Woestijnveteraan
schrijver, fotograaf en gids Thijs Heslenfeld 
wacht mij op, leunend tegen een imposant  
opgetuigde Toyota Hilux. Hij draagt een grote 

leren hoed, heeft staalblauwe ogen en de  
gebeeldhouwde gelaatstrekken van de woes-
tijnveteraan. 
Wij vormen samen de kleinste safarigroep ter 
wereld. Thijs toert in het seizoen telkens een 
week met één gast (soms 2) door Damara- en 
Kaokoland, de meest afgelegen gebieden van 
namibië, die hij kent als zijn broekzak. 
De Hilux is behangen met alle parafernalia 
voor een serieuze wildsafari: schep, bijl, een 
gigantische rode krik, jerrycan, een snorkel, 
twee reservewielen en bovenop twee daktenten 
van het merk Howling Moon. 
‘Met prima matrassen. We hebben ook een  
ijskastje. Voor de gin tonic.’ 

ik ben nerveus, om eerlijk te zijn. Komt vooral 
door de waiver (een verklaring van vrijwaring) 
die ik thuis tekende en niet aan mijn vrouw 
durfde laten lezen.
Er stonden zaken in als: ‘Ik ben mij ervan  
bewust dat er geen voorzieningen zijn  
getroffen voor medische assistentie voor het 
geval er sprake is van ziekte (…), anders dan de 
aanwezigheid van een satelliettelefoon.’
Of, Art. 4: ‘Ik maak zelf een weloverwogen  
afweging van de risico’s die een dergelijke reis 
met zich meebrengt.’
‘Het lijkt wel een euthanasieverklaring’, zeg ik 
tegen Thijs, als we een uurtje op weg zijn. 
Thijs: ‘Het is allemaal niet zo belangrijk. Het 
gaat erom dat je weet waar je aan begint.’
Ter geruststelling: alle gasten zijn de afgelopen 
jaren gezond, én een stuk wijzer, teruggekeerd 
in nederland. 
na een nachtje in de Cape Cross lodge naast 
een grote zeeleeuwenkolonie rijden we  
’s ochtends naar de skeleton Coast, ook wel 
Geraamte- of skelettenkust genoemd, namen 
die de reiskriebels over je ruggengraat jagen. 
De skelettenkust was op oude zeekaarten terra 
incognita, versierd met tekeningen vol draken 
en waarschuwingen dat hier ‘monsters’  
voorkwamen.
aan een toegangspoortje zijn schedels en  
gekruiste botten gespijkerd. De skelettenkust 
is wreed. Honderden schepen vergingen in de 
ijskoude Benguelastroom. De zeeman die de 
stranding overleefde, wachtte een genadeloze 
woestijn. 

11
Hoogte 
   punten

‘ Ik wankel op mijn 
cowboylaarzen, tegen  
slangen en schorpioenen,  
de leegte in, Crocodile  
Dundee in Namibië’

Met de klok mee: jonge olifant in  
de rivierbedding van de Hoanib; 
schorpioenen en slangen, de grote 
vijanden van de kampeerder.  
Rechtsmidden: overal in Koakaland 
vind je door hyena’s aangevreten 
karkassen.
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‘Eén burgemeester  
zou voldoende zijn 
voor Namibië’ 
namibië is zo groot en zo dun bevolkt (2 miljoen  
inwoners op 2 x duitsland) dat de bewoners weleens 
spottend zeggen: ‘een regering is hier eigenlijk niet 
nodig, één burgemeester zou voldoende zijn.’ in het 
noordwesten van namibië, waar deze reportage 
speelt, woont bijna niemand en zijn er dagen dat je 
meer dieren dan mensen tegenkomt. de voorheen 
duitse kolonie is de grote onbekende tussen  
afrikaanse ‘safarikanonnen’ als Zuid-afrika, kenia of 
Tanzania. in hoofdstad Windhoek wordt nog bier  
gebrouwen volgens het duitse ‘reinheitsgebot’. je 
wandelt er door ‘streets’  met namen als adler-, 
Brahms- en Puccini. de independence avenue  
heette vroeger kaiser strasse, met veel duitse  
bedrijven in statige gebouwen. de regering van  
namibië zetelt in het Tintenpalast, vroeger het  
bestuursgebouw van de duitse kolonie.
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De uitgestrekte kust is bezaaid met walvis-
beenderen, geraamtes van zeeleeuwen met 
sleepsporen van hyena’s.
Bij een scheepswrak staan twee jongens met 
prullerige edelsteentjes.  ‘no thanks!’, zeg ik 
geroutineerd. 
Maar Thijs opent de bagageruimte en haalt 
brood en boter voor de jongens tevoorschijn.
‘ik weet dat ze daar staan. ik houd er rekening 
mee.’

Van jakhals tot steeksleutel
De koude zeewind trekt een gordijn van bruin 
zand over de vlakte. We zien het eerste wild: 
een jakhalsje. Hij schiet voor ons langs, op zijn 
rug het karakteristieke ‘perzische kleedje’. 
We rijden, praten en zwijgen. Het is vreemd, 
zeven dagen tot elkaar veroordeeld. 
Ik vraag: ‘En als je nou ruzie krijgt met een 
gast?’ 
Thijs: ‘Gebeurt niet. Je komt er altijd samen 
uit, net als op zee, het moet wel. soms heb je 
weleens iemand die niets met de natuur blijkt 
te hebben. ook interessant, al begrijp ik het 
niet.’ 
onze eerste vuurproef. lekke band. De rode 
reuzekrik gaat onder de auto. ik sjouw met de 
buswielen en geef als een operatiezuster op 
verzoek de juiste steeksleutels aan. We zijn  
bijna een team. 
ineens buigt de krik, slaat door het linkerach-
terlicht en de wagen schuift traag als in een 
zwart-witfilm op de noodsteunblokken,  
gesmoord in een wolk van stuifzand. 
Thijs geeft geen krimp. Hoort dit er bij? Wil de 
reisleider testen hoe stressgevoelig ik ben? We 
fiksen het.

Circuspaardjes
Bij Terrace Bay gaan we landinwaarts, richting 
Damaraland. Binnen een uur springt de  
temperatuur van 20 naar 37 graden. langs de 
weg begint een parade van tafelbergen, het  
decor voor tientallen zebra’s met hun verende 
circuspaardenloopje, oryxen en springbokjes. 
in palmwag trekken we snokkend en stotend 
door naar het zadel van de bergen, op zoek 
naar een plek voor het eerste kamp. De dak-
tenten gaan op, we poepen in de bush (een  
belevenis), zetten onze hoofdlampen op en 
gaan koken. Thijs kookt niet op gas. Hij stuurt 
mij op pad om hout te zoeken en onderwijst 

me, als een eskimo die veertig woorden voor 
sneeuw kent, de talloze brandhoutsoorten.
‘Kijk naar twijgjes of kleine houtjes, en camel 
thorn, mopani is goed, dat brandt lekker lang.’
Met een ultraviolet lampje checken we de 
grond op schorpioenen. in onze kuithoge  
cowboylaarzen schuifelen we rond het vuur, als 
de twee mannen uit de film Brokeback  
Mountain, de gezichten oranje van het  
oplaaiende vuur. 
‘Ben je bang?’, vraagt Thijs. 
Ik antwoord dat ik Empty, zijn fotoboek over 
namibië, heb gelezen en allereerst bang ben 
onveranderd naar nederland terug te keren.
Ik citeer mijn voorgangers: ‘De westerse man 
is geen jager maar een clown, die zich vooral 
druk maakt over het opladen van zijn iphone.’ 
‘In Namibië voelde ik me in de nabijheid van 
de prehistorische man verbonden met de  
planeet aarde.’
‘Het klinkt zo serieus Thijs, straks heb ik niks 
te melden.’

giraffe met bambi-ogen
Tweeënhalve dag zonder wifi. 
We gaan op weg naar Kaokoland, een ruig  
gebied, ‘door God in grote woede’ geschapen.
Dieren spotten gaat stukken beter. Twee dagen 
terug moesten we eerst een zebra omver rijden 
voor ik hem zag. 
44° C zegt het dashboard display. 
We passeren verse neushoornpoep. 
46° C. 
Langs de weg liggen enorme giraffenbotten 
met uitwerpselen van hyena’s, wit van de kalk.  
48° C op het plateau. alsof een gigantisch 
blaaskacheltje horizontaal over de vlakte 
blaast. Een boterham met kaas is binnen vijf 
minuten een tosti. 
We duizelen, drinken ons rot en laten lucht uit 
de banden lopen, want die worden door de  
hitte veel te hard. 

Dangerous elephants ahead, geeft ons  
navigatieschermpje aan. De droge  
rivierbedding van de Hoanib, omzoomd door 
Dolomietenpieken en steile zandduinen tegen 
een bijna kunstmatig blauwe lucht, is een Hof 
van Eden voor wild. achter een bocht vol  
ontwortelde bomen is het raak. Vijf woestijn-
olifanten, waaronder twee kleintjes.  
Daarachter springbokken en vijftien  

‘Betalen 
   of kopen’
nergens zie je traditie en  
modern leven zo hand in hand 
gaan als in de stad Opuwo, 
middenin kaokoland. in super-
markten mengen prachtig  
uitgedoste Himba-vrouwen 
met donkerrood geverfd bloot 
bovenlijf zich tussen de  
westerse naveltruitjes en hot-
pants. Voor de Himba is de  
uiterlijke verschijning  
belangrijk. die zegt iets over de 
plaats in de groep en de fase 
van hun leven. Haardracht 
geeft aan welke meisjes en 
jongens huwbaar zijn. Himba’s 
zijn semi-nomaden, die met 
koeien en geiten door het land 
trekken. Omdat ze fotogeniek 
zijn, zetten toeristen ze graag 
voor de camera. Op het  
platteland gaat dat  
gemakkelijk, in de stad zijn 
Himba(vrouwen) mondiger en 
is het ‘pay’ of ‘buy’. dit Himba-
meisje verkoopt armbandjes 
bij de benzinepomp in Opuwo. 
Ze studeert in Windhoek, thuis 
gaat ze traditioneel gekleed. 

Foto’s vorige pagina’s: links: verkoopster in haar 
winkeltje in Damaraland; met twee Himbakinde-
ren bij het kampvuur. Rechts: kudde gemsbokken 
op de vlucht; het ideale kamp is op een kale heuvel: 
mens en dier kunnen elkaar in de gaten houden.

Foto’s links: de grote zeeleeuwenkolonie aan de  
Skeleton Coast; Himbameisje in westerse kledij, 
thuis gaat ze traditioneel gekleed; twee giraffen  
in de Hoanibbedding.

‘48° C op het plateau.  
Alsof een gigantisch 

blaaskacheltje horizontaal 
over de vlakte blaast.’
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‘Heb je 
 wel een  

geweer  
  bij je?’ 

auteur en fotograaf Thijs  
Heslenfeld (1965) maakt  

indringende fotoboeken met 
korte, veelzeggende titels: 
Cold (over antarctica), Hot 

(australië), Au! (suriname) en 
Empty (namibië). Hij startte 

als journalist en schoolde 
zichzelf later om tot fotograaf. 

Heslenfeld heeft lange  
ervaring met alleen reizen in 

de wildernis, onder meer in 
australië, suriname en  

namibië. Heslenfeld: ‘ik 
moest alles zelf ontdekken, 

deed op mijn eerste trips veel 
stomme dingen.’

Thijs Heslenfeld reist al acht 
jaar regelmatig door kaoko-

land en neemt daarbij telkens 
een week één of twee  

betalende gasten mee. Meest 
gestelde vraag: ‘Heb je wel 

een geweer bij je?’ Heslenfeld: 
‘Beslist niet! als je weet wat je 

doet, zijn de gevaren van  
wildkamperen relatief en kun 

je al snel echt genieten van de 
vrijheid. dan is de natuur je 

vriend, en niet je vijand.’

struisvogels. Rechts bekijkt een giraffe ons met 
zijn bambi-ogen en beent weg op hoge,  
trillende benen, de onhandige neef uit het  
kinderdierenboek. 
Thijs: ‘Dat is natuurlijk gedrag. Zebra’s, neus-
hoorns, gazelles vluchten weg, want ze zijn 
schuw. in drukbezochte wildparken zijn ze  
gewend aan mensen.’ 
Voor het eerst in drie dagen komen we mensen 
tegen. Een groep in een pausmobielachtig 
groen busje, de fotolenzen uit het raam.  
‘ik ga jullie lekker niet vertellen waar de  
olifanten liggen’, is mijn eerste gedachte. Wat 
een knetterend egoïsme. Drie dagen solosafari 
en ik voel me de betere toerist. ik stap nooit 
meer in een safaribusje. 

star Wars
Het mooiste moment van elke dag is in de  
aanbloedende schemering een kamp zoeken. 
We kiezen een heuvel even buiten de bedding 
met uitzicht over een star Wars-achtige,  
zonsondergangroze vlakte met bergjes in  
eindeloze repetitie, onder een sluier van  
woestijnzand. ‘De muil van een hongerige 
leeuw’, zo zou kamelenreiziger arita Baaijens 
het omschrijven. 
De temperatuur daalt tot 32 graden. ‘Cool!, 
zeggen we tegen elkaar. We eten een verse  
selderijsalade, met een gin tonic. Een Kaaps 
vosje, een klein, nerveuzig nachtdier met grote 
oren en een dikke, zwarte staart, bespiedt ons 
vanachter een bosje. Het is zo stil dat je je 
bloed hoort ruisen. Thijs weet een trucje. Hij 
schept gloeiende kooltjes onder mijn stoel,  
zodat ik met een warme kont naar de  
sterrenhemel kan kijken.
‘als ik vannacht nog iets hoor’, vraagt Thijs, 
‘mag ik je dan wakker maken?’ 
‘Ja, voor alles wat groter is dan een jakhals.’

Drollen affakkelen 
aan Thijs’ onstuimig kloppende hart voor de 
pure namibische natuur moet ik wennen.  
Dieper in Kaokoland rijden we langs een drol 
waarop een stuk toiletpapier met een steen 
ligt, tegen het wegwaaien. Duidelijk het werk 
van de homo sapiens.
‘Hier erger ik me nou kapot aan’, zegt Thijs.
‘Wat moeten ze dan doen?’
‘nou, mee terugnemen naar het kampvuur en 
verbranden. of gewoon laten wegwaaien. Dit is 
horizonvervuiling.’
Hangend uit het raam steekt hij met zijn  

aansteker het papier in brand. 
Wat een zeloot, denk ik. overdrijf niet.
Binnen drie dagen leen ik regelmatig Thijs’ 
aansteker om zelf de fik in wc-papier te jagen. 
De metamorfose is begonnen.
We spoorlezen, spotten wild, maken vuur en 
wassen ons onder een straaltje water,  
wiebelend als een stukje touw; we zijn zuinig 
met vers water. na elk kamp wissen we met 
takken onze sporen zorgvuldig uit. 
op dag 4 spuit er brandstof uit de dieseltank. 
Zwijgend gaan we in de hitte aan de slag met 
kaarsvet, snijden konische takjes, knippen 
mijn mooiste T-shirt in repen en dichten  
provisorisch de gaten. 
‘Je lost het altijd op’, zegt Thijs. ‘Je moet hier 
wel creatief zijn.’
Een leven zonder Wegenwacht bevalt steeds 
beter. 

Digibeest
als we een mannetjesneushoorn zien, wordt 
Thijs gek. ‘Mijn derde in acht jaar!’ 
Even verderop staat een neushoornmoeder 
met kalf, de oren gespitst in onze richting. 
Mijn hoed waait weg. ik wil ‘m redden. ‘laat 
maar!’, waarschuwt Thijs. ‘straks krijg je de 
moeder achter je aan.’ 
ik voel me een digibeest.
Wat is wild? We hebben nog geen leeuw  
gezien, maar de langsmarcherende korhaan, 
met zijn Egyptisch geciseleerde ogen en zijn  
robotstappen, is beslist een wonder. in de  
verte maken zeven struisvogels zich in lange  
optocht met wippende billen uit de voeten,  
balsem voor oog en ziel.
Thijs’ liefde voor dit land lijkt oneindig. Hij 
smelt bij het zien van een giraffe. ‘Zulke lieve 
beesten.’
Tussen de pagina’s van de vele natuurboeken 
in de auto, bewaart hij haren van de diverse 
diersoorten.
We praten over de confectiesafari’s in  
wildparken als het Zuid-Afrikaanse Paul  
Krugerpark of Etosha, in het noorden van  
namibië.
Thijs: ‘Parken met asfaltwegen en een  
verplichte gids in de auto, ik haat het. De  
leeuwen dragen soms een elektronische kraag 
zodat gidsen op hun laptop zien waar ze zitten. 
Dat bewaren ze dan voor het einde van de  
safari, goed voor de fooi. sta je tussen negen 
andere landrovers naar een stel copulerende 
leeuwen te kijken.’ 

Foto’s met de klok mee: Himbavrouwen voor een 
gedode struisvogel: de haardracht geeft aan welke 

vrouwen huwbaar zijn; de karakteristieke  
kokerboom; pech hoort erbij in de wildernis, ‘we  

lossen hier alles zelf op’; bejaarde Himbaman;  
zebra’s: altijd waakzaam en schuw. 

‘ Dat is natuurlijk gedrag. Zebra’s, 
neushoorns, gazelles vluchten weg,  
want ze zijn schuw. In drukbezochte 
wildparken zijn ze gewend aan mensen.’
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vrijheid’

‘Dag
wifi

welkom

namibië

In een Star Wars-achtige vlakte, met roze 
zonsondergang, slaan wij ons kamp op.
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Hoed u voor de olifantencamping!
pech heeft voordelen. Die lekkende dieseltanks 
voelen niet goed. We gaan op zoek naar een 
automonteur en belanden op een plaats waar 
je normaal niet komt. 
purros is een kaal dorp in Himbaland, waar de 
wind het zand opjaagt tot schouderhoogte. 
Centraal is de Manchester United Bar, waar 
direct drie jongens onder de auto duiken. Door 
de kleine zandstorm loopt een dronken vrouw 
met een pruik, die steeds afwaait. Zwarte meis-
jes sjouwen rond met een albino meisje in hun 
armen. Het tafereel kan zo in een film van de 
gebroeders Coen.
Het is payday en lang weekend. naast de bar 
wordt tomeloos ingenomen. ik vraag een man 
die een shirt met het opschrift Airport Service 
draagt: ‘Werkt u daar?’
Mannen en vrouwen beginnen onbedaarlijk te 
lachen. reuzenmop!
purros kent een camping met knusse hoekjes 
en overhangende bomen. Een paar jaar terug 
stapte hier een franse kampeerder uit zijn 
auto, recht in het zicht van een verscholen  
olifant, die hem direct doodsloeg, voor de ogen 
van zijn vrouw. 
Thijs: ‘Die camping staat op de meest foute 
plek. Bijna ín het bord van het wild, in de  
rivierbedding waar leeuwen en olifanten  
’s nachts doorheen marcheren.’
purros heeft nog een andere kant. Boven het 
dorp ligt de super-de-luxe Okahirongo  
Elephant lodge. Bij aankomst trippelt de  
italiaanse eigenares lucia, sophia loren- 
zonnebril op het hoofd en twee hondjes voor 
zich uit, ons tegemoet. Ja natuurlijk kijken 
haar monteurs even naar de auto. Dan  
trakteert lucia ondertussen op cappuccino’s 
met cantuccini, mogen we ons in de dikke  
kussens van de himba-african style lodge  
vlijen en even op een echte wc-pot zitten.
na twee uur knallen we weer de wildernis in. 
in de rivierbedding staat waarachtig water. De 
omgeving wordt zelfs weelderig groen. Tussen 
rijen bergen die op trollenhoofden met lage 
voorhoofden lijken, worden we verder de bush 
ingezogen. Bij orupembe, hartje Kaokoland, 
schetst Thijs het ideale wildkampeerkamp. 
Liefst op een kale heuvel: mens en wild moeten 
elkaar van afstand kunnen zien. niet onder  

bomen (‘Slangen!’, ‘Teken!’).  
Die nacht schudt Thijs me wakker. om onze 
daktenten galopperen zebra’s in doodsangst, 
opgejaagd door gillende, bijna lachende  
hyena’s: hoe-hoe-hoe-hoeíeíeíeíe… De aarde 
golft van honderden roffelende hoeven. 

De eerste Himbavrouwen, slepend met brand-
hout. De vrouwen van dit fascinerende semi-
nomadisch volk, dat zo’n 50 duizend mensen 
telt, lopen met onbloot bovenlijf. De haren zijn 
ingesmeerd met klei, hoofd en huid met  
geitenvet, kruiden en oker, waardoor de  
vrouwen een dieprode kleur hebben. op hun 
tiende jaar worden bij jongens en meisjes met 
een kei twee voortanden uit de onderkaak  
geslagen.
Thijs rijdt hard een heuvel op, waar een Him-
bagezinnetje woont. Hij pakt zijn ‘Himbadoos’ 
uit de auto, met bananen, appels, rijst, thee en 
meel. ‘Heb ik altijd bij me.’
De Himbaman is ziek en vraagt om aspirine. 
Thijs geeft er drie en zegt: ‘Eén per dag. De zon 
moet er tussen zitten!’
De weg naar het vliegveld van ondangwa 
schiet ons terug in een bewoonde wereld met 
winkeltjes en bars, een paradoxale ervaring. 
We voelen ons hier onveiliger dan de afgelopen 
vijf dagen tussen de olifanten en de leeuwen. 
De auto gaat weer op slot, de hand op de  
portemonnee. 
Hoeveel wijzer word je van een waanzinnige 
trip, waarbij je in een week 1500 kilometer 
over rough tracks hobbelt?
Jawel. ik realiseer me dat we erg ver afstaan 
van de natuur, maar dat wist ik al. 
slapen in een omgeving met absolute stilte en 
duisternis, zonder uitgestippelde dagroute, 
hete douche of wifi is een prachtervaring.  
alleen jijzelf en Moeder natuur. Verrukkelijk. 
Voor een week. 
Thijs citeert in Empty, zijn namibiëboek, de 
Egyptische auteur Naguib Mahfouz: ‘Fear does 
not prevent death, it prevents life.’   
Vrij vertaald: ben je voortdurend bang voor de 
dood, dan vergeet je te leven en kom je nooit 
ergens. Die neem ik mee voor de rest van mijn 
leven. En jawel, mijn kampvuren verbeteren 
nog met de week.

‘Namen als Walvisbaai. 
Skeleton Coast of 

Geraamtekust jagen de 
reiskriebels over je 

ruggengraat.’

Linkerpagina, met de klok mee:  
Koakaland is leeg en vrijwel onbe-
woond, je komt er dagen niemand 

tegen; Himbameisje; twee leeuwen, 
die optimaal gebruik maken van de 

omgeving; biljarten in de Manchester 
United-bar; skelet van een olifant, de 

schedel ligt rechts achter de gids.
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Empty is het Engelstalige boek van Thijs Heslenfeld over 
zijn reizen door Namibië. Tussen de intrigerende natuur-
beelden staan de ervaringen van 12 Nederlanders die 
Thijs ‘durfden’ te vergezellen op een tocht zonder reis-
plan, doel, douche of wifi. Wat deed de tocht met ze? 
‘Mensen die 20 jaar op kantoor zaten, ontdekten dat ze 
het heerlijk vonden  met hun blote handen te werken.’ 

‘Vaders vroegen zich al tijdens de reis af waarom ze zo’n 
avontuur niet met hun zoon beleven.’ Empty,  128 pag, 
full colour. Normale prijs € 25,00, REIZ&-lezers betalen 
slechts € 20,00 en krijgen het boek zonder verzendkos-
ten thuisgestuurd.  Ga naar de bestelpagina op  
thijsheslenfeld.com/anwb en gebruik de kortingscode 
‘anwb’ om gebruik te maken van deze aanbieding.  

Snel water koken in de 
bush doe je zo: pak een 

oud melkpoederblik, 
maak met een ijzer-

draadje een hengsel en 
zet ‘m met wat water in 

het vuur. Binnen een paar 
minuten heb je kokend 

thee- of koffiewater. 

Je oude cowboylaarzen 
zijn ideaal voor een  

weekje bush. Slangen 
bijten niet, ze slaan hun 
tanden als dolkjes in je 

been, dwars door je broek 
of sneakers. Maar ze  

komen niet door het dikke 
leer van je laars heen. 

 
Vergeet de Big Five: 

jaag niet fanatiek achter 
olifant of leeuw aan als 

een kat achter een  
kanarie. Heb oog voor 
mooie kleinere dieren 

als bokjes, struisvogels, 
oryxen, korhanen of  

jakhalzen. Die olifant 
komt toch wel langs. 

Gloeiende kooltjes: de 
ontdekking van deze 
reis. Vooral in Zuid- 

Namibië kan het 
‘s nachts in de woestijn 

behoorlijk koud zijn. 
Schep wat gloeiende 

kooltjes uit het kampvuur 
en schuif die onder je 

canvas stoeltje. Heerlijk!

SLIM In  
de BUSH

* wat is dit voor een land?
Namibië is de grote onbekende 
tussen Afrikaanse ‘safarikanon-
nen’ als Zuid-Afrika, Kenia of  
Tanzania. Het land is vooral  
bekend van de oranje duin- 
giganten bij Sossusvlei, het Etosha 
National Park en – vlakbij de 
Zuid-Afrikaanse grens - Fish River 
Canyon, de diepste kloof van  
Afrika en de op één na grootste ter 
wereld. Kgalagadi Transfontier 
Park, een grensoverschrijdend 
wildpark., deelt Namibië met 
Botswana. De officiële taal is  
Engels, betaalmiddel is de Nami-
bische dollar (€ 1 = ca. 15 N$) en 
het tijdsverschil is 0 of 1 uur.

* hoe kom je er?
Meerdere maatschappijen vliegen 
in 2 tot 3 tussenstops (Frankfurt/

Midden-Oosten, Johannesburg/
Kaapstad) naar hoofdstad  
Windhoek. Tarieven bij  
Emirates, Quatar of Lufhansa  
liggen rond de € 835 voor een  
retour. Vliegduur ca. 18 uur totaal. 

* rondreizen
Thijs Heslenfeld neemt maximaal 
2 personen een week of langer 
mee op stap in de bush van 
Noordwest-Namibië. Twee dak-
tenten, geen wifi of hete douches, 
het reisdoel is elke dag een  
verrassing. Prijs v.a. € 3250 pp. 

Zie thijsheslenfeld.com/join. 
Het Nederlandse bedrijf Asco Car 
Hire in Windhoek verhuurt 4x4 
kampeerterreinauto’s met  
complete uitrusting voor de bush. 
Prijzen per huurdag van € 59 tot  
€ 186, afhankelijk van seizoen en  
autotype, zie ascocarhire.com. 
Explore Namibia in Windhoek 
biedt 9- tot 28-daagse individuele 
rondreizen aan. Je kunt het zo 
avontuurlijk maken als je wilt: 
(deels) langs lodges, campsites of 
vrij kamperen. Combinaties met 
Zuid-Afrika en Botswana zijn  
mogelijk, zie explore-namibia.nl. 

* beste reistijd en klimaat 
De beste reistijd voor Namibië is 
oktober tot half december, en half 
maart tot half april (temperatuur 
25°C tot 38°C, afhankelijk van 
waar je bent, minste kans op regen 
of - dure - schoolvakanties). 
In het noorden van Namibië koelt 
het ‘s nachts minder af dan in het 
zuiden. 

* lodges en campsites
Kamperen in de vrije natuur met 
(dak)tent of in een camper is het 
mooist. Voor meer faciliteiten (of 

een gevoel van veiligheid) kun je 
op campsites gaan staan. Wil je 
meer luxe kies dan (af en toe) voor 
een lodge. 
De Cape Cross Lodge ligt 120 km 
ten noorden van Swakopmund. 
De lodge heeft een magnifiek zee-
terras, restaurant aan de woeste 
Atlantische Oceaan en grenst aan 
de grote zeeleeuwenkolonie.  
Beschikt ook over een campsite. 
2pk incl. diner en ontbijt € 90 pp, 
http://capecross.org.
In Opuwo ligt op een heuvel het 
grote, luxueuze Opuwo Country 
Hotel, met zwembad, spa en fraai 
uitzicht, in Himba-stijl. Een 2pk is 
er v.a. € 120, incl. ontbijt. Het  
hotel beschikt over een (Europees 
nette) campsite, 1 km van de  
receptie, zie opuwolodge.com.
Wie graag een nachtje in de super-
de-luxe Okahirongo Elephant 
Lodge bij Purros wil logeren 
moet flink in de buidel tasten. Je 
krijgt er wat voor terug: magnifiek 
uitzicht, infinity pool, ruime chalet 
ingericht in terracotta kleuren, 
Italiaanse keuken. Prijsidee: 4 
nachten 2pk met half pension:  
€ 1754, okahirongolodge.com. 

* boeken en kaarten
Er zijn niet veel Nederlandstalige 
reisgidsen over Namibië. De 
ANWB Wereldreisgids Namibië  

is kleurrijk, compleet en over- 
zichtelijk, met veel kaarten en  
enkele routes. Ledenprijs: € 26,95. 
Onze favoriet is de Engelstalige 
Reisgids Namibia van Bradt. Zeer 
informatief en praktisch, met oog 
voor minder druk bereisde streken 
als Damara- en Kaokoland. Prijs: 
€ 25,50, maar tweedehands snel 
onder de € 20. Kaart: Wegenkaart 
Namibia van Reise Know-How 
Verlag: goed voor heel Namibië, 
met bezienswaardigheden,  
€ 10,95. Tip voor het ‘fijne’ werk  
in Noordwest-Namibië: download 
een gratis kaart op je mobiel,  
bijvoorbeeld via maps.me.  

* nuttige sites
namibiatourism.com.na. De  
officiële - zeer informatieve - site 
van Namibië. Je vindt er o.m.  
brochures, selfdrive guides,  
interactieve mappen, video’s en 
routes. 
anwb.nl/vakantie/namibie/ 
informatie. Voor info over  
documenten, betalen, gezondheid, 
kleding, veiligheid enz. 

Met een oppervlakte van 
825.000 km² is Namibië 
20 keer zo groot als 
Nederland, ofwel 2 keer 
Duitsland

Namibië

naMIBIë

5 eURO KORTInG OP eMPTY, ReISBOeK naMIBIë

WIn een WeReLdReISGIdS naMIBIë!
Op 21 maart 1990 werd Namibië een onafhankelijk 
land. Tot dan toe hadden hier o.m. Duitsland en  
Zuid-Afrika de dienst uitgemaakt. Toen ook werd de 
officiële vlag van het land gehesen: een groen-rood-
blauw schuin gestreept dundoek. In het blauwe deel 
staat de zon. Hoeveel stralen heeft die zon en waar 
staan die stralen voor? Onder de goede inzenders 
verloten we tien exemplaren van de ANWB  
Wereldreisgids Namibië, een 416 pagina dikke gids 
ter waarde van € 26,95. Je kunt inzenden t/m 31  
oktober 2016 naar prijsvraagreizen@anwb.nl (niet 
vergeten: zet in de onderwerpregel ‘Namibië’).

Damaraland

De Manchester United-bar in Purros


