
Soul searchen   in Namibië

Acht dagen reisde Inez van Oord met 
fotograaf Thijs Heslenfeld door Namibië. 

De wildernis in en de diepte in. Want 
behalve een tocht door een adembenemend 
landschap,  het donker en de stilte werd het 

een spannende reis naar binnen.  
TEKST INEZ VAN OORD  FOTOGRAFIE THIJS HESLENFELD
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een horror zullen leiden. Maar de realiteit is anders. De kans dat 
jij van dat tentladdertje flikkert, is vele malen groter dan dat je 
door een luipaard wordt aangevallen. Zo werkt angst. We ver-
zinnen gewoon iets. Dus de kans dat er hier iets gebeurt, is nihil. 
Alhoewel, net niet 0%, die 100% zekerheid bestaat hier niet. Dat 
vind ik zo spannend. Je weet het nooit zeker. Dat maakt het zo 
onwaarschijnlijk aantrekkelijk om hier te slapen en rond te reizen. 
Precies dat vind ik zo saai aan thuis, alles is voorspelbaar, alles is 
geregeld en overal is een 06 hulpnummer voor. Hier mag ik m’n 
leven zelf nog een beetje uitvinden.”
Ondertussen slaat de regen tegen de voorruit. “Nog een Southern 
Comfort?” 
Ach ja, why not. Het is midden in de nacht inmiddels. Ik denk 
een uur of 3. En niets anders te doen dan wachten op het licht. 

We praten over angst, verantwoordelijk- 
heid nemen, regels. Met Thijs kun je 
discussiëren, dat is duidelijk. De nacht is nog 
steeds inktzwart en ik praat in het niets, zo donker is het. Toch 
luisteren we goed naar elkaar, ook al gaat het gesprek alle kan-
ten op. Misschien komt het ook omdat ik te weinig heb gegeten, 

AAlle soorten donker heb ik mee-    
gemaakt. Mooie, donkere nachten, helder met sterren  
en altijd nog wel een licht ver weg. Of het pikkedonker bij 
thuiskomst, of donker aan zee, nacht in de tuin. Alle soorten  
ken ik. Waren er maar woorden voor al die nuances, zoals we 
namen hebben voor alle soorten regen. Maar donker? 
Aardedonker? Erg donker. Heel erg donker. Hoe donker kan ik 
het nu omschrijven zodat je weet wat ik bedoel toen ik midden 
in de nacht in de woestenij van Namibië de rits van de tent een 
beetje opendeed omdat ik even niet meer wist waar ik was.  
Ik keek naar buiten, maar ik zag niets. Geen ster, geen maan.  
Zo donker, zo indringend zwart. Het overviel me. Alsof het me 
kon bedekken, inpakken. Wat kan me gebeuren? dacht ik nog. 
Er is hier niks, niemand. Maar er was geen verschil meer tussen 
binnen en buiten, tussen boven en beneden. Alles intens zwart. 
En angst kwam als een briesje binnen, aaide eerst mijn gezicht, 
toen mijn gedachten, en bleef als een ’n windstilte in mijn hoofd 
hangen. Ik kon maar een ding bedenken: ogen dicht. De wereld 
is veiliger met de ogen dicht. 
De bodem onder me beweegt, gaat heen en weer, alsof ik in 
een woonark lig en een voorbijgaande speedboot voor deining 
zorgt. Zo voelt het, maar ik lig in de woestijn, toch?  
Een stem naast me klinkt nogal dwingend en brengt me terug 
naar de werkelijkheid: “Inez, regen! Tent uit, inklappen!” 
Ik lig op het dak van een jeep en naast me, in de andere tent, 
ligt fotograaf Thijs Heslenfeld. Elk jaar reist hij drie maanden 
door Namibië. Elke week met een andere gast. Zo vaak had ik 
foto’s van zijn avonturentochten voorbij zien komen via de  
socials en vaak dacht ik: dat zou ik nog weleens willen doen! 
Acht dagen reizen door dit land, de verlatenheid in, geen bereik, 
niets meer aan je hoofd dan de leegte, de wind, rust en stilte 
misschien? En nu lig ik dan boven op het dak en de eerste avond is 
meteen al oorverdovend. “Schiet op, er komt een zware bui aan.”
Deze tenten zijn niet gemaakt voor noodweer. Net als overal in 
de wereld is ook het weer in Namibië anders dan anders. Heftige 
regen maakte wegen al onbegaanbaar. Water in de rivieren,  
het was in jaren niet voorgekomen. En daarom moet ik als de 
sodemieter naar beneden, tent inklappen, regenhoes erover,  

‘ De wildernis is  
de plek waar je moet 
zijn om te leven.  
Weet je wie dat zei? 
Brené Brown’

de jeep in. De hemel is zwart, de regen dondert. In stilte zitten 
we naast elkaar. 

Eerste avond, ik ken hem amper en 
geen idee hoe lang we nog zo moeten 
blijven zitten. Waar zullen we het eens over hebben? 
Thijs, ben jij wel eens bang? Ik kijk naar rechts, maar zie natuurlijk 
niets, geen gezichtsuitdrukking, geen silhouet. Ik druk even op 
m’n iPhone en in het blauwe licht zie ik zijn grijns.  
“Angst is mijn onderwerp, waar zullen we beginnen? Ik heb zoveel 
angsten, vooral voor mensen die verhullen waar ze bang voor zijn.” 
Ik krijg het antwoord dat ik totaal niet verwacht van een soort  
Indiana Jones met zijn cowboylaarzen, cowboyhoed en daaronder 
zijn staalblauwe ogen (zoals hij ze zelf als grap omschrijft want zo 
blauw zijn ze meestal niet). “Weet je wat ik gevaarlijk vind?”  
En ik schud nee. Geen idee wat je bedoelt, ik kom net aan. 
“Ik had een gast die bijna zijn teen brak, struikelend over een 
steen. Maar hij liet niets merken. Blijkbaar kunnen we niet eens 
meer zeggen dat we pijn hebben. Laat staan dat we vertellen 
waar we bang voor zijn! Pijn en angst, daar praat je niet over. 
Negeren is beter, zo lijkt het als ik om me heen kijk. Angst hoort 
bij mijn leven. Als ik angst zou ontkennen, dan kan ik dit werk in 
de wildernis niet doen. De komende week ga je dat steeds weer 
meemaken. Overdag is het prachtig, alles is schitterend en dan 
valt de nacht en is alles anders. Degene die het voor het zeggen 
had, heeft nu niets meer te vertellen. Als het donker wordt,  
nemen anderen het over. In de nacht ben je als mens hier niet  
in charge. Soms ben ik bang ja. Dat hoort erbij, dat is onderdeel 
van mijn verhaal. Want ik weet hoe ’t voelt als ik probeer angst weg 
te drukken. Dat is niet de oplossing. Ik mag bang zijn van mezelf.”
Hij klinkt opeens nogal stellig. Gaat het hier over de wildernis, 
Thijs? Of zijn we al op een ander terrein terecht gekomen en is 
de wildernis een metafoor in jouw leven? Het plenst nog steeds 
en slapen lukt niet, zo zittend voorin de jeep. Uit een voorraad-
krat achter de stoelen - hij kan er net bij - pakt hij een soort 
whisky, Southern Comfort (alles in cowboy style). “Eentje doen?” 
“Weet je wat het is met angst, we fantaseren wat er allemaal kan 
gebeuren. Ik kan duizend scenario’s verzinnen, nu, hier, die tot 

of nog last heb van ’t lange reizen of gewoon door die whisky. 
Hoe dan ook, we pakken allerlei onderwerpen op en komen 
steeds weer terug in de wildernis: “De bush is mooi en levens-
gevaarlijk, aantrekkelijk en vreselijk eng, daarom is de wildernis 
de plek waar je moet zijn om te leven. Weet je wie dat zei?  
Brené Brown, ken je haar?”
Ja, natuurlijk ken ik haar. Zij is wereldberoemd geworden met 
haar Ted-verhaal over kwetsbaarheid. 
“Zij schrijft tegenwoordig over de wildernis.”
Nou, nee, denk je dat echt? Schrijft zij over de natuur?
“Ja, zo heb ik het gehoord, het gaat over de wildernis, dacht ik?”
Ik denk ’t niet, ik denk echt dat het over de wildernis in jezelf gaat?
“Oh ja? En wat is dat dan, wildernis in jezelf?”
Hij is getraind in discussiëren, hij pingpongt de vraag terug.  

Slapen op de maan. Thijs zoekt secuur 
naar de mooiste en veiligste plekken  
om te overnachten
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Uh, wildernis in jezelf? Nou, je donkere kanten, je schaduwkanten? 
Jouw ongetemde kant? 
Thijs reageert verbaasd: “Oh interessant, ik zou dat nooit de  
wildernis noemen. Dat ben je gewoon zelf.”
Misschien noemt ze het deel dat je niet wilt laten zien de wil-
dernis omdat we daar bang voor zijn, we houden niet van de 
wildernis.
“Nee, wij houden totaal niet van de wildernis! Kijk naar de  
Oostvaardersplassen. Kijk naar dat bord: ‘Hier legt Rijkswater-
staat 100 hectare natuur aan’. Dan heb je zo niet begrepen hoe 
het werkt. Als er iémand geen natuur kan aanleggen, is het 
Rijkswaterstaat.”
Only God? (En ik realiseer me dat het gesprek nu echt niet heel 
compact meer is.)
“Ja, dat is mijn punt. Natuur leg je niet aan, natuur ís! Dat is zo’n 
groot verschil, hier in Namibië kun je dat ervaren, de natuur is - 
dat kun je niet organiseren. Dat is het mooie van het leven hier 
en van de dieren waarover ik graag vertel. Die denken ook niet: 
Oh fuck, nu gaat het ook nog onweren en straks komen de  
leeuwen, ik krijg geen hap meer door m’n keel. Vanavond ben  
ik misschien het haasje. Nee. Totaal niet. Daar zijn ze niet mee 
bezig. Dat is echt leven in het hier en nu. Er valt niets te organi-
seren, te beïnvloeden. Daarom ben ik zo graag hier. Zonder die 
angst dat het anders moet, dat het niet genoeg is...” 
We zijn weer terug bij de angst. Maar een andere. En op het  
moment dat ik denk, ik kan niet meer, ik zou nu wel willen slapen, 
is er in één klap zacht licht. De wolken lossen op, de sterren  
stralen alsof ze blij zijn, het is droog. Het is over. Thijs springt  
de auto uit, regelt snel de tenten op het dak, ieder gaat een  
laddertje op, laarzen uit, onderweg naar onze eigen wereld. 

De geur van brandend hout wandelt 
mijn neus binnen en ik hoor kleine 
knapperige geluidjes. Via een opengeritst stukje 
tent zie ik Thijs op zijn hurken een vuurtje in elkaar zetten en 
ondertussen licht de zon de vallei prachtig uit. Hij begint met 
kleine blaadjes, dan kleine stokjes, en dan meer en meer hout 
totdat er een vuur ontstaat. Een oud blikje gevuld met water 
dient als ketel. Zonder tanden poetsen, zonder haren kammen, 
zonder spiegel-check, klauter ik het laddertje af. (Een man  
begrijpt de noodzaak van deze laatste zin niet, denk ik). Toch 
wandel ik nog even nonchalant langs de autospiegels, even  
kijken of het zwart van mijn ogen op mijn wangen hangt. Met 
een beetje water poets ik alles weg en realiseer me hoe lach-
wekkend deze actie is. Mascara, oogpotlood, alles is overbodig 
hier. Een confrontatie met mijn verslaving, echt, zo voelt het. 
Thijs heeft het niet door, is niet bezig met al die make-up onzin, 
zoals zoveel mannen. Hij vraagt gewoon: wil je koffie? 
De achterklep van de Toyota is het werkbuffet voor de maaltijden. 
In een klein ijskastje zit alles wat koud moet blijven voor de rest >

Ik laat me  
betoveren 
door wat ik 
zie, wat zich 
aandient.  
Ik adem  
het in, en in

van de week. Daarnaast in de achterbak ’n krat met groenten en 
appels, een krat met flessen drinkwater en een containertje met 
water voor handen wassen en tuinslang-douchen. Een voorraad 
hout, twee klapstoeltjes. En dat is het wel zo’n beetje. Zo ziet het 
minimalistische leven eruit, een week zonder teveel. Alhoewel. 
Tijdens de eerste lange rit over tracks waar in maanden niemand 
gereden heeft, ervaar ik ’t al: dit land geeft veel, uitbundig veel. 
En waarom of met wat? Dat is zo moeilijk uit te leggen. Want 
wat er gebeurt er nou helemaal? Ik zit in een 4WD en we rijden 
steeds verder, dieper de ongerepte natuur in. Dat is het concept. 
Maar ik voel nu al: dit is zo gelukkigmakend, de stoffige tracks, 
meezingen met Fleetwood Mac, de spanning als Thijs door gaten 
en langs diepe spleten de weg vindt, niemand om rekening mee 
te houden, dieren in de verte, ze kijken ons na. Het is een soort 
vacuüm waarin ik terecht ben gekomen, een vacuüm van vrijheid. 

Ik was namelijk nogal verward vertrok-
ken uit Amsterdam. Een beetje buiten 
adem. Mijn leven zat op dat moment ietwat wonderlijk in  
elkaar. Een kersverse verkering vond het niet zo’n goed idee dat 
ik alleen naar Namibië ging, of nou ja, alleen met een man op pad. 
Dat was het probleem eigenlijk. Samen met een man op reis, op 
avontuur, zoiets doe je niet als vrouw en zeker niet als de verke-
ring nog vers is. Ik raakte totaal in de war van die opmerkingen. 
Dat gevoel werd versterkt toen sommige vrienden net zo’n  
mening hadden. Niet gaan? Maar dit is mijn manier van leven! 
Vraag je ook aan een piloot niet meer te vliegen? Waarom ver-
wachten we dit van elkaar, of claimen we elkaar? Waar was hij 
bang voor? Of ik? Zet je iets op het spel als je gehoor geef aan  
je liefde voor reizen en schrijven? Nee toch? Ik kwam er niet 
meer uit. Zal ik afbellen en ‘uit liefde’ annuleren? Ik kon nergens 
anders meer aan denken, terwijl nu juist de mind op het gebied 
van de liefde een matige raadgever is.
Precies op het goede moment stond mijn dochter voor me. Met 
grote gebaren, zwaaiend met haar armen, werd ze bijna kwaad 
alleen al van die gedachte dat ik niet zou gaan. ‘Mam, ik ben zo 
trots op jou, dat jij al die jaren trouw bent gebleven aan wat je 
voelde, wat je wilde, jij doet ’t gewoon, dat is zo’n voorbeeld 
voor mij. Jij wordt daar gelukkig van, ik zie dat, en op die manier 
geniet ik en genieten zoveel anderen van wat jij beleeft en doet 
en schrijft... Wake up! Wat is er met je aan de hand?’
Met het ouder worden voelt het soms alsof de rollen omdraaien: 
wijze raad komt niet alleen van de ouder naar het kind. Vaak ook 
andersom. Dus ik ging. Maar ik was wat onordelijk. En dat was 
ook de oorzaak dat ik totaal vergeten was dat ik na Windhoek 
nog door moest met een kleiner toestel naar Walvisbaai. Ik dacht 
er pas aan op de luchthaven in Windhoek, maar ik had geen  
codes, geen uitdraai van tickets, geen mail, niets bij me. Ik wist 
niet hoe laat of met welke maatschappij, ik wist alleen dat ik  
’n warhoofd had. Een sms naar Thijs en hopen dat hij bereik had. 

Een verlaten bar 
waar vooral cola 
te koop is en 'We 
are the world' uit 
de juxebox schalt

Good morning, het vuurtje is al aan  
voor koffie op de rand van m'n bed

Herero vrouwen in het 
noordwesten van Namibië 
dragen victoriaans 
aandoende jurken

In the middle of nowhere 
zo'n bord! Shop nr1 is 
gewoon 24 uur open
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Nog steeds geen  
bereik en ik voel me  
kinderlijk gelukkig.  
Vrij



Ik gooi nog een blokje op het vuur. Niks te doen, geen bereik, 
geen afleiding. Alleen de natuur en onze gesprekken.

‘Die ene die anders is...’ Over wie gaat het 
hier eigenlijk? Van alle wijze meesters leerde ik dat  
alles wat me stoort, alles wat me aanspreekt, alles wat ik op een 
bepaalde manier waarneem, alles vertelt over wie ik ben, wat 
mijn overtuigingen zijn. Niet zozeer hoe de wereld is, maar hoe 
ik ’m zie. Dus hoe zit dat met die sympathie? Thijs, ben jij die 
avontuurlijke eenling? 
Hij vertelt over zijn vader die tandarts was en altijd aan het werk, 
een moeder die haar vijf kinderen amper aankon, de ruzies, het 
gebrek aan geborgenheid, contact en veiligheid. 
“Ik vertrok naar buiten, de natuur in, op mijn buik liggen aan de 
waterkant op zoek naar salamanders, loeren naar stekelbaarsjes. 
De natuur als een veilige vriend. Dat was toen en is nu nog steeds. 
Ik voel me nooit eenzaam als ik hier ben. Ben ik dan die ene die 
anders is? Hier in de bush voel ik me juist altijd één van hen, ik 
ben een van die beesten. Ik hoor erbij.”
Twee figuren bij een kampvuurtje. Die ene die anders is, voelt 
verbinding met de natuur, misschien wel omdat hij als kind die 
verbinding met ‘thuis’ zo heeft gemist. En ik, die andere die  
anders is, voelt bevrijding in de natuur. De levendige ruimte 
brengt me terug naar mezelf. De natuur claimt niet. What you 
fear the most holds the key to your personal freedom. Ik had deze 
zin uitgeknipt en bewaard in mijn iPhone. Waar ben ik bang 
voor? Vóór mijn vertrek was ik bang om mijn vrijheid op te geven 
en terwijl ik hier zit, realiseer ik me dat er maar een persoon is 
die dat kan veroorzaken: dat ben ik zelf! De beperking zit in  
mijn eigen denken. Misschien moet ik leren mijn eigen vrijheid 
serieuzer te nemen? De angst om mezelf in te leveren lost op  
als ik echt ervaar dat deze vorm van vrijheid je niet kan worden 
afgenomen. Dat is precies waar schrijfster Brené Brown over 
schrijft in ‘Braving the wilderness’. Over belonging, ergens bij  
horen, en tegelijkertijd de moed hebben om alleen te staan. 

Opeens springt Thijs overeind: stil 
eens, hoor je dat? Een diep gebrul,  
een oer-geluid. Ver weg, maar de trilling lijkt zo dichtbij 
dat Thijs het geluid over z’n hele lichaam voelt. “Kijk dan, m’n  
haren staan overeind. Ik vind dit niet fijn, nee, echt niet, ik ben 
doodsbang voor leeuwen. De kans dat ze naar ons toe komen is 
heel klein, maar zekerheid bestaat hier niet. Dat weet ik wél zeker.” 
Het geluid komt uit een vallei verderop, het weerkaatste in de 
heuvels, zo diep en indringend, Thijs is er echt even stil van.  
“Zie je hoe dat werkt? Een angst van een jaar geleden komt  
terug. Ik heb leeuwen om de auto horen lopen, ik had geen  
gasten toen en was alleen de bush ingegaan. Ik lag in de tent, het 
was donker, maar ze waren zo dominant aanwezig. Dat gegrom, 
die geluiden, het was allemaal zo sterk, zo overweldigend.  >

Thijs, ik heb geen info bij me voor de tweede vlucht, geen idee 
waar ik nu naartoe moet?
Hij vond het een goed teken. “Je bent nu al los, de meeste  
mensen ervaren dat pas als ze naar huis gaan. Leg gewoon je 
paspoort op de balie van binnenlandse vluchten. Andere wereld 
hier, je gaat het nog leren.” Wat een geruststellend antwoord! 
Zo begon mijn reis, meer welkom konden de uitgestrekte val-
leien, de springbokken voor ons, de kevers op mijn arm, de 
luchten, de uitzichten, de stofwolken, meer welkom dan toen 
kan dit land, kan deze reis niet zijn. Zo’n zin in vrijheid. 

Het landschap wordt groener, lieflijker 
en bergachtig. En niemand, niemand 
tegenkomen. Sporen in het zand vertellen dat we toch 
niet alleen zijn. Thijs is bijna net zo gek op die sporen als op de 
dieren zelf. Gefascineerd kijkt hij naar de afdrukken van spring-
bokken, olifanten, maar net zo mooi vindt hij de patronen in het 
zand die wuivende takken of zwiepende grassen achterlaten -  
alsof de wind kan tekenen. 
Thijs is alleen maar bezig met wat voor ’m ligt, wat hij tegen-
komt. Niet met wat we zouden moeten gaan zien. Of wat je  
gezien moet hebben, anders is de reis niet compleet.  
“Wat een platheid om de natuur zo in te delen, om dit hele ver-
haal om ons heen te verkleinen tot The big five, de dieren waar het 
zogenaamd om gaat. Zo’n manier van denken interesseert me 
niet. Want als je die gedachte toelaat, wil je altijd meer en meer. 
Zebra? Oh die heb ik al gezien. Die telt niet meer mee. Volgende... 
Er zijn reizen met orca-garantie. We willen ’t krijgen zoals aange-
kondigd: de zwarte specht kunt u zaterdag tussen 3 en 4 gaan 
zien, zoiets. We willen zekerheid, we willen garanties... en het ef-
fect is dat de mens alleen maar angstiger en afhankelijker wordt.”
Thijs zoekt de spanning van het niet zeker weten. Hier in de wil-
dernis weet je niets zeker. Je kijkt naar wat er voor je voeten komt, 
dat alleen al is verrassend mooi. Dus ik laat me betoveren door 
wat ik zie, wat zich aandient. We staan hoog op een heuvel en de 
zon zakt, het gras verandert van glans, het wuift als golven van 
een lichtgroene zee. Het zandpad waar we net nog over reden 
lijkt van water en schittert in dit licht, de wind blaast ribbels in  
het woestijnzand, precies zoals de zee dit aan de kust doet en het 
strand ribbelt. Alsof er maar één adem is die - ingeblazen - in  
ontelbaar veel vormen tot leven komt. Ik adem het in en in en in.
De stille nacht is gevallen. Voor ’t slapen gaan verlicht Thijs met 
een sterke zaklamp het donker rondom ons. Opeens zien we 
twee oogjes in het licht, best dichtbij. Net nog bij het kampvuur 
voelde ik me behaaglijk en veilig, maar niets is wat het lijkt, zeker 
niet in het donker. Thijs, moet ik bang zijn? 
“Nee, voor deze niet. Ik denk dat het een oryx is, een antilope, 
zo groot als een paard. Ik zag ze vanmiddag al. Bij dieren is er 
vaak één die afwijkt, die blijft staan ook al rent de groep een an-
dere kant op. Ik heb altijd sympathie voor die éne die anders is.” 
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Thijs. “Zij of jij?” Tja, dat is niet te meten. Qua langzaam genieten?  
Ik draai me om en kijk naar die drie mooie gezichtjes, ik zie  
de puinhoop op de achterbank, de stofwolken achter ons en  
ik geniet van dit alles, van het onderweg zijn. Zij of jij? Ik weet 
het wel. 

‘Wij’ lijkt meer op een werkwoord 
hier. Die avond ervaar ik dat. We maken 
een stop in een nederzetting, of nou ja, er staan twee ge-
bouwtjes langs de track. OrupembeShop nr1, staat op het  
ene vierkante huisje. Cool beer. 24 hour. Er is niemand, de  
deur zit dicht. 
We lopen rond op zoek naar een waterput. Uit het niets - zo 
gaat dat steeds - komt een jonge Herero-vrouw op me af, ze 
ziet er victoriaans uit met die lange wijde rokken. Achter haar 
verschijnen Himba-vrouwen die juist heel weinig aan hebben. 
Ze komen nieuwsgierig op me af, kijken me recht aan, open en 
krachtig, en ik schiet in de lach, want het is zo’n vrolijk moment. 
Die ogen, echt, ze blijven kijken, ik raak totaal gebiologeerd. 
Iedereen lacht.  Iedereen kijkt. Ik bedoel echt kijken, recht in  
je ogen, wat een ontmoeting opeens, zo maar uit het niets. 
Thijs, ik ken je voorkeur voor de mooiste locaties, maar kunnen 
we niet voor een keer bij deze mensen blijven, gewoon naast 
Shopnr1? 
Die avond komt de Herero-vrouw - zij is ook het meisje met de 
sleutel van de shop - met haar eigen stoel bij ons vuur zitten. 
Thijs komt net met twee kommen eten aan en als vanzelfspre-
kend neemt zij er eentje en eten wij uit de andere. Er wordt 
niets gevraagd, zoals wij dat zouden doen: vind je ’t goed als 
ik er bij kom zitten of als ik mee-eet vanavond? Nee, niks. Als 
er eten is, deel je het. Als er eten over is, geef je ’t.
Ze heet Handjauree en spreekt als enige van de vrouwen Engels. 
Ze vertelt over de openingstijden van de shop, 24/7, dus ze 
kan slapen wanneer ze wil, zegt ze. Ze praat over de probs die 
ze heeft (probleempjes), over mannen die weglopen, kinderen 
die blijven, over God die overal is en uiteindelijk wijst ze naar 
de sterren. Er zijn er zo onwaarschijnlijk veel, je ziet er altijd 
wel eentje vallen.

Dan mag je een wens doen, zeg ik. 
“A wish? What is a wish?”
Ik probeer het uit te leggen. “Something you want, you wish.”
“I don’t hear you,” zegt ze. En het is haar manier om te zeggen 
dat ze mij niet begrijpt.
A wish is something you want, you ask for.
Vragende donkere ogen kijken me aan: “I don’t hear you.  
Ask for what? Get from who?” 
Het leven is zoals het is hier. Geen luxe, geen keuze, gewoon  
leven. Wat valt er te wensen?

De laatste avond slapen we in een jungle-
sfeer, in een droge rivierbedding tussen 
uitbundig groen. We naderen ‘de wereld’ en voor ’t 
eerst zijn er andere geluiden dan de afgelopen dagen. Ik hoor 
gelach, geschreeuw, het geluid van dronken mensen. Ver weg 
nog, maar toch, het is zo anders en voelt meer bedreigend.  
“Met mensen heb ik in al die jaren dat ik rondreis nooit iets raars 
meegemaakt,” zegt Thijs. “En toch ben ik banger voor mensen 
dan voor dieren.” De nacht valt, de stemmen verstommen. 
De ochtend is anders hier. De vogels zijn met elkaar in ge-
sprek, luidkeels, om de beurt komen ze aan het woord. De duif 
zegt ‘roekoe’, die ken ik. Een kleintje zingt ‘kom op, kom op’. 
Gevolgd door een andere met een korte ‘wauw wauw’. ‘Oei-
oeioei’ fluit er nog een en meteen daarna volgt, in een hoge 
toon, ik hoor het echt duidelijk: ‘La me gaan, laat me gaan’. 
Blijkbaar was dat het teken, de zon komt op en alles gebeurt 
nu tegelijk. Al die klanken en klinkers gaan door elkaar als een 
compleet verhaal, als een alfabet in de hemel.  
Wat een liefde voor geluid, denk ik. Dan klinkt de ene weer 
wat harder, dan de andere. Zo samen, elk geluid is eigen. Elk 
dier is van zichzelf. Ieder mens ook. Is dit nu de wildernis? Ruig, 
rauw en woest? Een week in het ongerepte maakt mijn hart 
zachter. Ik ben binnenstebuiten. Het ongerepte ademt in me. 
Zo aanwezig en dichtbij, dat de woorden  ‘vrij’ en ‘verbonden’ 
in elkaar opgaan, versmelten. Ik voel me vrij en verbonden,  
als geen ander. Alsof ik het ben, of nee, alsof ik het altijd ben 
geweest. 

Reizen met Thijs
Fotograaf Thijs Heslenfeld reist elk jaar drie maan-
den door Namibië en neemt elke week een gast 
mee. Daarnaast organiseert hij workshops, zowel 
in Nederland als op bijzondere plekken in de  
wereld, binnenkort bijvoorbeeld in Marrakesh en 
aan boord van de driemaster Stad Amsterdam  
in het Caraïbisch gebied. Bij Thijs gaat zo’n work-
shop niet over sluitertijden en diafragma’s, maar 
veel meer over de kunst van contact maken omdat 
dat beelden oplevert die raken. 
Informatie: thijsheslenfeld.com

Individuele rondreizen
Zelf een avontuurlijke reis door Namibië maken 
kan natuurlijk ook. Het Nederlandse bedrijf Asco 
Car Hire (ascocarhire.com) verhuurt stoere 4x4’s 
met complete uitrusting voor de bush. De eigena-
ren van Asco hebben zelf jarenlange ervaring met 
reizen door Namibië en Botswana.
Je kunt je reis ook laten samenstellen door Explore 
Namibia in Windhoek, óók in Nederlandse handen. 
Ze bieden individuele rondreizen aan die je zo 
avontuurlijk kunt maken als je wilt: (deels) langs 
lodges, campsites of wild kamperen. En met de 
zekerheid van Nederlandse back-up ter plaatse. 
Informatie: explore-namibia.nl

En jij denkt nu: oh spannend. Maar dat is het niet, dat woord is 
niet genoeg, ik was gewoon vreselijk bang. Tegelijkertijd gaf 
dat een euforisch gevoel: ik leef, ik voel! Doodsangst? Ja, dat 
was het. Indrukwekkend en ik wil het nooit meer meemaken. 
Maar wegstoppen doe ik ’t niet. Die gevoelens horen bij mijn 
verhaal. Ik ga ze niet negeren. Kijk wat er van komt als we 
angst verdringen, angst om te verliezen, om niet goed genoeg 
te zijn. Wat verzinnen we allemaal om die angsten te verbloe-
men. Ook daarom ga ik nog steeds elk jaar weer maanden naar 
de ongerepte bush van Namibië, wat er ook gebeurt, laat maar 
binnenkomen, ik wil voelen dat ik leef.”
De volgende dag begint met een vuurtje. Zoals elke maaltijd 
begint met een vuurtje. Een heerlijk rustgevend ritueel. Nog 
steeds geen bereik en ik voel me kinderlijk gelukkig. Vrij.  
(Ik geef dit niet en nooit meer op, denk ik een beetje naïef,  
oké, dat mag nu even).  
Langzaam gaat de reis naar het noorden, meer richting de 
grens met Angola, het gebied waar de Himba’s wonen. De  
bijna on begaanbare tracks veranderen in verharde zand-
wegen en we kunnen iets meer kilometers maken. Uit het 
niets verschijnen drie kinderen, ze maken gebaren dat ze met 
ons mee willen. Doen? Ja. Al onze kleren en tassen schuiven we 
naar één kant op de achterbank en de drie jongetjes passen er 
net naast. Ze moeten naar school, in een nederzetting een uur 
verder, en aan het einde van de week hopen ze op een lift terug. 
We geven ze colasnoepjes (ja sorry, die had ik meegenomen). 
Ieder pakt er ééntje. Via de spiegel zie ik dat ze ’t steeds uit 
hun mond halen en weer terug stoppen. Thijs, ze vinden het 
vies geloof ik.
Hij herkent het gebaar. “Nee, joh, denk andersom, ze vinden 
het juist zo ontzettend lekker, dat ze er heel lang mee willen 
doen.  
Het is iets kostbaars, terwijl het niks kost.”
Beschaamd kijken we elkaar aan, we hebben eerder deze rit,  
bijna non-stop, alle gedroogde mangostukjes, alle chips en de 
helft van die colaflesjes weggewerkt. On nadenkend. Instant  
bevrediging. De jongetjes achterin zijn nog steeds bezig met 
dat ene snoepje. “Wie heeft het nu meer naar z’n zin?” vraagt 

Niemand, niemand om ons heen, totale 
eenzaamheid - maar op die plek voel  
je de rijkdom van het gezelschap van 
hemel en aarde
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