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Het beste van Namibië:

topbezienswaardigheden
w Waterberg Plateau National
Park. Dit is een geweldig park
voor wie de natuur te
voet wil verkennen. Er
komen giraffen, witte
neushoorns, luipaarden,
Kaapse buffels, paard-,
sabel- en elandantilopen,
koedoes en diverse
soorten arenden en gieren
voor. Zie blz. 161.

r Etosha National Park. Dit nationale park is de
topbestemming voor safari’s. De beste locaties
liggen aan de rand van de enorme Etosha Pan, waar
zich onder andere leeuwen, olifanten, neushoorns
en zwartkopimpala’s ophouden. In de droge wintermaanden verzamelen zich grote kuddes herbivoren
rond de waterpoelen. Zie blz. 177.
s Sossusvlei. Dit kenmerkende Namibische
duinlandschap in het uitgestrekte Namib-Naukluft
National Park is iets heel bijzonders. De weinige
keren dat er water in de vlei staat, is het er ronduit
adembenemend. De korte wandeling naar de
Dead Vlei met zijn gebarsten grond en dode bomen
is een must voor fotografen. Zie blz. 229.

r Fish River Canyon. Dit is een van de grootste
canyons ter wereld. Het uitzicht vanaf de rand is
adembenemend. Nog spectaculairder is een
meerdaagse trektocht over de bodem, waarvoor u
ruim van tevoren moet reserveren. Zie blz. 240.
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r Caprivistrook. In deze regio vindt u verschillende
nationale parken met veel wild en vogels in een
omgeving die vergeleken met de rest van het land
erg vochtig is. Zie blz. 189.

r Twyfelfontein. Een mooi dal ten westen van Kho
rixas met indrukwekkende prehistorische rotskunst,
zowel schilderingen als ingekraste voorstellingen.
Sommige zijn zo’n 5000 jaar oud. Zie blz. 202.

w Swakopmund. De enige stad in Namibië die voor
een badplaats kan doorgaan. Duidelijke Duitse
invloeden, art-nouveau-architectuur en veel
terrasjes. De stad is een goede uitvalsbasis voor tal
van activiteiten en excursies in de omgeving.
Zie blz. 221.

r Cape Cross Seal Reserve. Een van de
hoogtepunten van de Skeleton Coast ten noorden
van Swakopmund is de kolonie Kaapse pelsrobben.
Een spektakel dat uw ogen, oren en neus nog lang
zal heugen. Zie blz. 213.
s Welwitschia Drive. Deze autoroute door het
noordwesten van het Namib-Naukluft National Park
voert langs welwitschia’s, een woestijnplant met
twee immense bladeren die meer dan honderd jaar
oud kan worden. Ook groeien hier fragiele
korstmossen, die voor hun vocht afhankelijk zijn van
mist van zee. Zie blz. 227.

s Quiver Tree Forest. Dit bos met kokerbomen ligt
vlak bij de vulkanische rotsformaties van de Giants’
Playground. Het biedt een voorwereldlijke aanblik.
Zie blz. 239.
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Het beste van Namibië:
andere hoogtepunten

De duinen bij Sesriem.

PREHISTORISCHE VINDPLAATSEN
Hoba-meteoriet.
De grootste bekende
meteoriet ter wereld
(60 ton ijzer en nikkel)
kwam ruim 30.000 jaar
geleden op aarde terecht
in de buurt van het
huidige Grootfontein.
Zie blz. 170.
Brandberg.
De prehistorische
rotsschilderingen op
deze granietrots, die al
van verre zichtbaar is,
behoren tot de mooiste
van zuidelijk Afrika. De
‘Witte dame van de
Brandberg’ mag u niet
missen. Zie blz. 201.

Dinosaurusspoor.
Een op zijn achterpoten
lopende, drietenige
dinosaurus heeft circa
100 miljoen jaar geleden
zijn pootafdrukken
achtergelaten op het
terrein van de Otjihaena
maparero Farm bij
Kalkfeld. Zie blz. 160.
Petrified Forest.
Dit prachtig bewaard
gebleven ‘versteende
woud’ van meer dan
200 miljoen jaar oud
laat zich goed combineren met een bezoek
aan Twyfelfontein.
Zie blz. 202.

Pootafdruk van een dinosaurus bij Otjihaenamaparero.

ACTIVITEITEN IN DE BUITENLUCHT
Kanoën op de Oranjerivier. Al varend over de
machtige Oranjerivier
kunt u genieten van het
schitterende, verlaten
landschap langs de
oevers. Zie blz. 90.
Sandboarden en quadbiken. De hoge duinen
tussen Swakopmund en
Walvisbaai oefenen een
enorme aantrekkingskracht uit op liefhebbers
van sandboarden en
quadbiken. Zie blz. 90.
Dune 45. De klim naar de
top van dit immense duin
tussen Sesriem en de
Sossusvlei is een ware
uitputtingsslag, maar
het geweldige uitzicht
vanaf de duinkam maakt
het gezwoeg door het
mulle zand de moeite
waard. Zie blz. 230.

Fish River Canyon.
De vijfdaagse trektocht
door deze kloof staat
bekend als een van de
mooiste in zuidelijk
Afrika, maar is uitsluitend
geschikt voor geoefende
wandelaars. ’s Zomers is
de route vanwege de hitte
gesloten. Zie blz. 90.
Spitzkoppe. Deze berg in
Damaraland heeft veel
moois te bieden voor rotsklimmers, wandelaars
en liefhebbers van rotskunst. Zie blz. 202.
Khaudom National Park.
Dit weinig bezochte,
droge bosgebied is bij
uitstek geschikt voor
avontuurlijke expedities
met terreinwagens,
waarbij men volledig op
zichzelf is aangewezen.
Zie blz. 172.
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VOGELS KIJKEN
Etosha National Park.
Onder de ongeveer
340 vogelsoorten die in
Etosha zijn waarge
nomen, bevinden zich
veel roofvogels. U kunt
hier ook de zeldzame
inheemse tapuit-
klauwier en Monteiro’s
tok te zien krijgen.
Zie blz. 181.
Mahango Game Reserve.
Dit waterrijke reservaat
is een van de hoogte
punten van de smalle
Caprivistrook. Er komen
meer vogelsoorten voor
dan in enig ander park,
waaronder de Kaapse
papegaai en de Afrikaanse schaarbek.
Zie blz. 192.

GESCHIEDENIS EN CULTUUR
Lagunes van Walvisbaai
en Sandwich Harbour.
De lagunes ten zuiden
van Walvisbaai en Sandwich Harbour, nog verder
naar het zuiden, behoren
tot de belangrijkste
wetlands van zuidelijk
Afrika. Ze worden
bezocht door talloze
zeevogels, flamingo’s
en andere vogels. Het
gebied is goed ontsloten.
Zie blz. 225.
Namib-Naukluft
National Park.
Hier leven vogelsoorten
die zich thuis voelen in
droge gebieden, zoals
de roodrugleeuwerik
en diverse roofvogels.
Zie blz. 227.

BUITEN DE GEBAANDE PADEN
Kunene. Deze rivier aan
de grens met Angola
wordt omzoomd door de
hoge, witte duinen van
het Kaokoveld, een
fascinerend gebied waar
spiesbokken, Hartmanns
bergzebra’s en zeldzame
vogels voorkomen.
Zie blz. 207.
Mudumu National Park
en Nkasa Rupara
National Park. Twee
ideale parken voor
avontuurlijk ingestelde
wild- en vogellief
hebbers, met een
combinatie van
rivierbossen en wet
lands. Het ooit vrijwel
onbereikbare Nkasa
Rupara heeft nu een
luxueus tentenkamp.
Zie blz. 193.

Noord-Damaraland.
In dit schrale heuvelland
leven enkele zeldzame
diersoorten, waaronder
zwarte neushoorns en
de enige populatie
olifanten ter wereld die
zich heeft aangepast
aan het leven in de
woestijn. Zie blz. 203.
Skeleton Coast.
Deze desolate kust is
vermaard om zijn
ongerepte natuur en
berucht vanwege de
talloze schepen die er in
de loop der eeuwen zijn
vergaan. Enkele
hoogtepunten zijn de
robbenkolonies van Cape
Fria en Cape Cross, en de
schitterende agaat
formaties in de Hoarusib
Canyon. Zie blz. 211.

Lüderitz.
Deze afgelegen haven
aan het eind van de
stilste weg in het land
staat bekend om zijn
verfrissende klimaat,
ontspannen sfeer en
Duitse architectuur.
Zie blz. 242.
Windhoek.
Verblijf een dag of twee in
de aangename hoofdstad
om te genieten van de
koloniale architectuur, de
uitstekende restaurants
en het prettige klimaat.
Vergeet niet een bezoek
te brengen aan de
bruisende wijk Katutura,
die u het beste op een
fietstocht met gids kunt
verkennen. Zie blz. 143.
Diaz Point.
Op deze winderige kaap
op ongeveer 22 km ten
zuiden van Lüderitz leven
veel Kaapse pelsrobben
en zeevogels. Er staat
een kopie van het kruis
dat de Portugese zeevaarder Bartolomeu
Dias in 1488 oprichtte.
Zie blz. 243.
Kolmanskop.
Dit spookstadje buiten
Lüderitz was het
bloeiende centrum van
de Namibische diamant-

winning, tot het in 1956
aan de woestijn werd
overgeleverd. Er kunnen
rondleidingen met gids
worden verzorgd.
Zie blz. 242.
Bushmanland.
Hier wonen de laatste
groepen jagersverzamelaars die vroeger
Bosjesmannen werden
genoemd. Hun voorouders maakten de prehistorische rotskunst die
overal in zuidelijk Afrika
te zien is. Bushmanland
is een uithoek die u het
beste kunt bezoeken in
het gezelschap van een
San-gids. Zie blz. 171.
Lizauli Traditional
Village.
Dit openluchtmuseum in
de Caprivistrook biedt
inzicht in de traditionele
vis- en landbouw
methodes. Er is tevens
mooie kunstnijverheid
te koop. Zie blz. 192.
Himba-herders.
De trotse Himba houden
vast aan hun traditionele
leefwijze. Velen leven nog
als seminomadische
herders. De vrouwen en
kinderen tooien zich met
sieraden van koper en
schelpen. Zie blz. 206.

Pelikanen voor de Namibische kust.
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verspreidden zich snel. Deze groep noemde zichzelf ‘Khoikhoi’ (‘de mensen van de mensen’) of
‘Nama’; de Khoisan die jagers-verzamelaars bleven, duidden ze aan met de naam ‘San’.

Migraties uit het noorden

Begin 9e eeuw kwam de migratie van Bantoetalige volken uit Centraal-Afrika naar Namibië
op gang. Deze mensen waren groter, donkerder
en technisch meer onderlegd dan de Khoisanvolken. Ze spraken talen die blijk gaven van hun
culturele banden met de rest van zuidelijk Afri-

volken. Volgens de apartheidstheoretici was het
zuidwesten van Afrika ooit een onbewoond gebied, dat later bevolkt werd door immigranten. Op
kaarten uit die tijd gaven zwarte pijlen de immigratiegolven van Afrikanen uit het verre noorden
aan; veel dunnere witte pijlen gaven de trek van
de Europeanen uit het zuiden weer. Zo ontstond
het beeld dat zowel blanke als zwarte Namibiërs
indringers vanuit andere streken waren geweest.
De achterliggende gedachte was dat de blanke
minderheid dezelfde morele aanspraken op het
land kon maken als de zwarte meerderheid.

Duinen bij Sesriem.

ka. Deze staan bekend als Bantoetalen, maar
het woord ‘bantoe’ heeft tijdens het apartheidsbewind zo’n negatieve lading gekregen dat het in
geen enkele context meer aanvaardbaar is.
Deze donkerder volken vestigden zich in het
noordoosten (Caprivi en Kavango), het centrale
noorden (Ovamboland) en het noordwesten (Kaokoland). Ze introduceerden het veehoeden en de
kunst van het pottenbakken en de metaalbewerking. Hun komst betekende dat de San steeds
verder naar het zuiden werden verdrongen.

Apartheidstheorieën

In de 20e eeuw werd tijdens de bezetting van
Namibië door Zuid-Afrika een heel ander beeld
geschetst van de herkomst van de Namibische

Om dezelfde reden benadrukten de apartheidsdenkers de culturele verschillen die er volgens
hen tussen de verschillende Afrikanen bestonden. Volgens hen behoorden zwarte Afrikanen
tot ‘stammen’ die cultureel homogeen en onverenigbaar waren. Van dergelijke stammen kon niet
worden verwacht dat ze vreedzaam zouden samenleven; daarom moesten ze strikt van elkaar
worden gescheiden. De Afrikaanse meerderheid
werd bovendien in dermate veel groepen onderverdeeld dat de blanke minderheid opeens geen
minderheid meer leek, maar eerder een ‘stam’ te
midden van talloze andere ‘stammen’.
Dergelijke theorieën zijn nog maar zelden te
horen in Namibië, maar de onderliggende stereotypen over blank en zwart zijn hardnekkiger.
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Eten en drinken
De rijke, gevarieerde keuken van Namibië weerspiegelt
de kosmopolitische cultuur van het land. In Windhoek
en aan de kust is aan restaurants geen gebrek.

Er is één Duits woord dat elke Namibiër kent:
brötchen (broodje) is tot alle taalgroepen in het
land doorgedrongen. Toeristen zullen hier bij de
bakker veel uit Duitsland bekend brood en gebak
aantreffen, van dun gesneden donker roggebrood
en frisse apfelstrudel tot luchtige sachertorte,
machtige schwarzwalderkirschtorte en nog veel
meer lekkers. In Namibië staan ook veel andere
Duitse klassiekers op het menu, van frankfurters
(grote knakworsten) tot sauerkraut (zuurkool).
En niet te vergeten het bier, dat strikt volgens het
Duitse Reinheitsgebot, een zeer oude regelgeving
voor het brouwen van bier, wordt gebrouwen.
De lokale keuken is een walhalla voor liefhebbers van vlees. U kunt uit een keur aan exotische

Biltong is een reep pittig gekruid, aan de lucht
gedroogd rundvlees of wild: een methode om vlees
langer houdbaar te maken die teruggaat op de tijd van
de eerste Europese kolonisten. Biltong is onder
andere als borrelhapje bij de braai populair.
soorten kiezen: gemsbok, koedoe, struisvogel,
springbok en krokodil, geserveerd als steak of
grillgerecht of verwerkt in een stoofpot. Naar
verluidt bestaat er geen smakelijker en gezonder
rundvlees dan dat van Namibië, want hier hebben
de koeien volop de ruimte.
Ook visliefhebbers staat hier veel te wachten.
Ze kunnen hun hart ophalen aan de verse kabeljou, koningsklip en tong die voor de Atlantische
kust worden gevangen. Oesters uit de kwekerijen
bij Swakopmund zijn een populaire delicatesse,
evenals de voortreffelijke langoesten die in de
buurt van Lüderitz worden gevangen.

Gegrild wild in Joe’s Beerhouse, Windhoek.

Een andere heerlijke plaatselijke specialiteit die
u zeker eens moet proberen is de Kalahari-truffel
(nabas), een inheemse zwam met een licht nootachtige smaak. In dunne plakjes gesneden geeft
hij een verrukkelijke diepte aan salades, sauzen
en stoofschotels. Ook erg in trek zijn de witte
omajavo-paddestoelen, die na de zomerregens
op termietenheuvels groeien. Ze worden in knoflookboter gebakken of in soepen verwerkt.

Zuid-Afrikaanse invloeden

De Zuid-Afrikanen hebben hun nationale vrijetijdsbesteding, de braai (barbecue), naar Namibië overgebracht. Dit betekent dat veel tuinen in
de zomer elk weekend blauw staan van de rook
omdat er grote stukken vlees op het rooster lig-
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spectaculair leeg landschap. Het Waterberg Pla
teau National Park heeft een lagere soortenrijk
dom dan Etosha, maar is voor fervente wande
laars de perfecte plek om naar wild te speuren.
Als u naar afgelegen gebieden wilt, moet u be
denken dat zelfs de duurdere tours niet de luxe
bieden die men uit landen als Tanzania en Kenia
kent. Logistiek gezien is het onpraktisch om met
zo veel uitrusting te reizen, dus kampeert u hier
eerder comfortabel dan luxueus. Houd er reke
ning mee dat met mobile camps (de tenten reizen
met u mee) iets anders wordt bedoeld dan met

permanente tented camps, die overigens tot de
beste van Afrika behoren. In gebieden als Dama
raland en het Kaokoveld is soms nauwelijks van
een weg te spreken. Deze safari’s zijn vooral in
teressant voor avontuurlijk ingestelde reizigers.
Vliegsafari’s zijn ideaal voor wie in korte tijd
veel wil zien. Dankzij het heldere weer is het zicht
fantastisch en vanuit de lucht tonen de geologi
sche diversiteit en de uitgestrektheid van Nami
bië zich op hun best.
Wilt u het land met eigen vervoer verkennen,
dan is dat eenvoudig te regelen. Namibië be

Een dagexcursie naar de ‘Grote Vijf’.

e De nationale parken van Namibië
Namibië telt circa 20 nationale parken en wildreservaten

grootste ter wereld. Het omvat steenvlakten, ruige berg

die staatseigendom zijn en beheerd worden door het mi

ketens (de Naukluftberge), rivierkloven, de duinen van

nisterie van Natuurbehoud en Toerisme (MET: Ministry

de Namibwoestijn, inclusief de Sossusvlei, en de la

of Environment and Tourism). Ze lopen uiteen van het

gunes van Sandwich Harbour en Walvisbaai. Het Skele

49.768 km2 grote Namib-Naukluft National Park tot het

ton Coast National Park (16.400 km2), een echte wilder

kleine Popa Falls Game Reserve. Het bekendst is het

nis, strekt zich in een smalle strook langs de Atlantische

Etosha National Park, dat in 1907 werd opgericht en te

Oceaan uit, van de rivier de Ugab tot aan Angola.

genwoordig 22.270 km2 beslaat. Er komen 114 zoogdier-

De kleinere parken zijn al even bijzonder. In het Cape

en 340 vogelsoorten voor. In de periode mei-september

Cross Seal Reserve huist een immense kolonie Kaapse

kunt u hier de meeste antilopen, olifanten, neushoorns,

pelsrobben. Het Fish River Canyon Park is spectaculair.

giraffen en leeuwen zien.

Het Waterberg Plateau National Park werd speciaal in

Het reusachtige Namib-Naukluft National Park is het
grootste natuurreservaat van Afrika en het op drie na

het leven geroepen voor bedreigde diersoorten als witte
en zwarte neushoorns en paard- en sabelantilopen.
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Dieren in het wild spotten
Of u nu met een georganiseerde safari
meegaat of zelf een rit door een van de
wildparken maakt, als u veel wilde dieren
wilt zien, helpt een actieve opstelling.
Voor leeuwen en andere roofdieren kunt u het beste
’s ochtends vroeg of tegen de avond op pad gaan. De
meeste roofdieren jagen vooral ’s nachts, maar na
zonsopkomst zijn ze nog een uur of twee redelijk actief. Daarna rusten ze, om tegen de avond weer op
gang te komen. Op de koelere uren valt ook meer actie te zien, zoals spelende welpen of volwassen dieren die zichzelf en elkaar schoonlikken. Ook zijn op
deze tijdstippen de vogels het actiefst en is het licht
het mooiste voor foto’s (behalve bij bewolking).
In het zonnige Namibische klimaat houden de dieren zich het liefst op schaduwrijke plekken op. Speur
op open terrein de grond onder verspreid staande bomen af. Let bij dichtere vegetatie juist op de ondergroei, en niet op open plekken. De meeste dieren
gaan minstens één keer per dag drinken, meestal
vanaf halverwege de ochtend. Het loont dus de moeite om even halt te houden bij voor auto’s bereikbare
poelen en stroompjes. Als er weinig te zien is, zet dan
toch de motor even af en blijf een tijdje wachten.
In sommige particuliere reservaten en natuurparken waar niet zo veel gevaarlijk wild leeft, kunt u lopend op pad. Dit is een opwindende manier om dieren
in het wild te spotten. Het tempo ligt veel lager en er
is geen ronkende motor, waardoor u meer aandacht
kunt hebben voor geluiden, geuren en patronen en
voor kleine dieren zoals vogels en insecten.
Dieren die gewend zijn aan auto’s reageren soms
heel schrikachtig op wandelende mensen, dus probeer zo onopvallend mogelijk op te gaan in de omgeving. Kies voor kleding met neutrale kleuren, zoals
groen, grijs en kaki, laat felgekleurde accessoires
thuis, doe geen luchtjes op en praat zo zacht mogelijk
of beter nog: wees stil.
Een ervaren spoorzoeker let op indirecte signalen.
Rondcirkelende gieren in de lucht duiden vaak op een
recent gedode prooi op de grond. De alarmroep van
een baviaan of impala kan een waarschuwing zijn dat
er ergens een leeuw of luipaard op de loer ligt. Een

stomende hoop verse mest langs de kant van de weg,
in combinatie met afgerukte takken en andere vernielde vegetatie, is onmiskenbaar een teken dat er
net olifanten voorbij zijn gekomen. En mocht u op een
modder- of zandweg verse pootafdrukken van een
roofdier zien, dan kan het lonen het spoor te volgen.
Leeuwen en andere dieren maken niet alleen gebruik
van wildsporen, maar ook van wegen.

De Afrikaanse olifant is een indrukwekkend dier.
Voor beginners valt spoorzoeken dikwijls niet mee.
Op onverharde wegen is vaak een wirwar van dierensporen te zien, meestal van antilopen of andere evenhoevigen. Hun pootafdruk lijkt op een omgekeerd
hart met twee door een spleet van elkaar gescheiden
helften. De afmeting kan variëren van 2 cm (duiker)
tot 20 cm (buffel).
Ook de pootafdruk van een roofdier lijkt op een
omgekeerd hart, maar dan zonder spleet, en boven
het hart staan nog vier langwerpige of ronde teenafdrukken. Wilt u weten bij welk dier het spoor hoort,
let dan op de grootte - een afdruk van 10 cm of groter
kan alleen maar van een leeuw of gevlekte hyena zijn
- en op eventuele driehoekige nagelafdrukken. Die
zijn te zien bij mangoesten, hondachtigen, hyena’s en
cheeta’s, maar niet bij genetkatten en andere
katachtigen.
Voor oningewijden zijn de pootafdrukken van primaten en carnivoren lastig uit elkaar te houden. De
eerste lijken meer op menselijke voetafdrukken en
hebben vijf duidelijk herkenbare tenen.
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Reizen door Namibië
Een gedetailleerde gids van Namibië, waarbij de
belangrijkste bestemmingen met een cijfer (of letter)
zijn aangegeven op de kaartjes (bijvoorbeeld 1).

Namibië is een land van extremen. Het is genoemd
naar de Namib, de oude woestijn die zich langs de Atlantische Oceaan uitstrekt en uit duizenden vierkante
kilometers zand en rotsen bestaat. Namibië heeft de
bezoeker iets anders te bieden dan zijn buurlanden.
Niet het kosmopolitisme van Zuid-Afrika, noch het uitbundige dierenleven van Botswana, maar de woestijn
met zijn buitengewone flora en fauna, levenslustige
Kokerboom, Keetmanshoop.
bevolking en immense afstanden doet de bezoeker
keer op keer terugkeren voor een hernieuwde kennismaking met een ongerepte, ongetemde wildernis.
Toch heeft dit uitgestrekte land, dat bijna zo groot is
als Frankrijk en Italië samen, meer te bieden dan alleen woestijn. In de noordelijke grensstreken stromen
grote rivieren, in andere delen van het land wachten
spectaculaire, woeste gebergten, diepe canyons en
weidse vlakten.
De hoofdstad telt nog altijd talloze sierlijke gebouwen uit het eind van de 19e eeuw, toen de wedloop om
Afrikaans grondgebied een toevloed van Duitse zendelingen en kolonisten naar dit woeste land bracht.
Windhoek is de springplank voor intrigerende reizen
in het binnenland, bijvoorbeeld naar de majestueuze Fish River Canyon in het zuiden of de mysterieuze
De Fish River Canyon, gezien vanuit
Skeleton Coast in het westen.
Liefhebbers van dieren in het wild zullen waarschijn- de lucht.
lijk al het nodige gehoord hebben over het Etosha
National Park, een van de mooiste natuurreservaten ter wereld, waar u de
enorme diversiteit van de zuidelijke Afrikaanse fauna, inclusief de ‘Grote
Vijf’, van dichtbij kunt zien. Kaokoveld in het noordwesten, het woongebied
van de trotse Himba, kent een bijzondere flora en fauna, die zich aan de
woestijn hebben aangepast. Het afgelegen Damaraland is bezaaid met archeologische vindplaatsen die teruggaan tot de steentijd.
In deze gebieden kunt u het niet zonder een terreinwagen stellen. De
weelderig groene wildernis van de Caprivistrook laat zich daarentegen zonder problemen met een gewone personenauto verkennen.
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Centraal-Namibië
Centraal-Namibië wordt vanwege de nabijheid van
Etosha vaak over het hoofd gezien, maar heeft zijn
eigen bekoringen in de vorm van glooiende heuvels,
rivierdalen en tal van historische locaties.

De regio ten noorden van Windhoek
wordt maar al te vaak gezien als iets
waar men nu eenmaal doorheen moet
op weg naar Etosha. Toch heeft dit gebied het nodige te bieden. Bovendien is
het bijzonder goed bereisbaar als u zelf
met de auto op pad wilt.
De meeste wegen zijn geasfalteerd of
hebben een goede graveldeklaag. Voor
levensmiddelen, brandstof en bankzaken kunt u in alle grotere plaatsen en de
meeste rest camps onderweg terecht.
Houd er wel rekening mee dat veel bezienswaardigheden zich op particulier
terrein bevinden en dat er van tevoren
gereserveerd moet worden.

De hooglanden verkennen

Als u Windhoek 1 via de B1 in noordelijke richting verlaat, komt u door het
glooiende boerenland van het Khomas
Hochland, met aan de oostzijde het
Onyatigebergte.
Okahandja 2, 71 km ten noorden van
Windhoek, is rond 1800 gesticht door
de Herero-leider Tjamuaha. De Duitse
zendeling Heinrich Schmelen bezocht
het plaatsje in 1827 als eerste Europeaan, een bezoek dat leidde tot de vestiging van een permanente zendingspost
in 1844. Op 23 augustus 1850 werden
meer dan 700 volgelingen van Tjamuaha door rivaliserende Nama afgeslacht
bij een heuvel in de buurt, die sindsdien
de naam Moordkoppie draagt. Dit was
het begin van een oorlog van zeven jaar,
waarin de Herero onder leiding van Tja-

muaha’s zoon Maharero de Nama geleidelijk onderwierpen.
Het evangelisch-lutherse Rheinische Missionsgesellschaft (Rijns Zendingsgenootschap) stichtte in 1870 een
school in Okahandja. Nog geen zes jaar
later werd de Rhenish Mission Church
ingewijd. Dit gebouw in Kerk Street is
het oudste van de stad. Op het kerkhof
en de begraafplaats ertegenover zijn
illustere personen als Maharero’s zoon
Willem, Nama-leider Jonker Afrikaner
en de vroege nationalist Hosea Kutako
begraven.

Windhoek
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De Duitse oorlogs
begraafplaats,
Waterbergplateau.
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De Ovambo
Iets meer dan de helft van de totale
bevolking in Namibië bestaat uit Ovambo,
die daarmee verreweg de grootste
etnische groep vormen.
Ovambo (ook Aawambo of Ambo) is een verzamelnaam voor enkele inheemse volken in NoordNamibië en Zuid-Angola die een gemeenschappelijke afkomst en cultuur hebben. Van oudsher is de
stam (omuhoko) het belangrijkste politieke lichaam
van de Ovambo. Vier van de grootste stammen wonen
in de provincie Kunene in Zuid-Angola, acht in
Noord-Namibië. De Kwanyama, met 36 procent de
grootste groep, zijn door de landsgrens van elkaar
gescheiden. Andere groepen zijn de Ndongo (29 procent), de Kwambi (12 procent), de Ngandjera (8 procent) en de Mbalantu (7 procent). Hoewel elke groep
een eigen dialect spreekt, zijn die dialecten nauw verwant en onderling verstaanbaar.
Veel Ovambo voorzien nog altijd op traditionele
wijze in hun levensonderhoud. Ze hebben wat vee en
een lapje grond waarop ze vooral gierst verbouwen,
waarvan ze een stevige pap koken. Verder verbouwen
ze onder andere bonen, pompoenen en watermeloenen. Veel gezinnen hebben wat geiten, koeien, varkens en kippen. Wanneer de seizoensrivieren in de
regentijd volstromen met water uit Angola, vullen ze
hun rantsoen aan met vis.
De leefwijze van de Ovambo staat al sinds de koloniale tijd onder druk, toen steeds meer mannen gingen werken op de grote boerenbedrijven, in de steden
en in de fabrieken en mijnen. Ook de introductie van
het westerse geldstelsel bracht grote veranderingen
teweeg in de traditionele economie. In het hele land
verrezen door Ovambo gedreven winkeltjes. Nadat de
contractarbeid en pasjeswetten waren afgeschaft,
nam de trek van de Ovambo naar het zuiden nog verder toe. Tegenwoordig werken veel Ovambo in de
grotere steden als arbeiders of ambachtslieden en in
beroepen die een hoge opleiding vereisen.
Op religieus gebied combineren de meeste Ovambo elementen uit hun traditionele geloof, waarin de
god Kalunga centraal staat, met een zwaardere dosis
christendom. Het lutheranisme is de overheersende

stroming, doordat Duitse en Finse zendingsgenootschappen vanaf de jaren zeventig van de 19e eeuw
actief waren in het gebied.
Uit de traditionele maatschappelijke ordening
spreekt een nauwe verwantschap met andere Centraal-Afrikaanse Bantoe-culturen. Opvallend is het
belang van de matrilineaire afstamming. Dit systeem is met name bepalend voor het erf- en opvolgingsrecht en de plek waar men na het huwelijk gaat
wonen. De laatste tijd is echter een duidelijke verschuiving naar een patrilineaire ordening zichtbaar.
Hierbij spelen factoren als de christelijke leer, arbeidsmigratie, familiebedrijven en economische onafhankelijkheid een rol.
Van oudsher stond elke stam onder leiding van een
erfelijke chief of koning, bijgestaan door een raad van
stamoudsten. Tegenwoordig worden nog slechts drie
van de belangrijkste stammen geregeerd door een
chief; de andere hebben een raad van stamoudsten,
die gezamenlijk hun gemeenschap besturen. Een
van de belangrijkste taken is het toezicht op het
gebruik van de grond. De Ovambo kennen geen privébezit van grond, alleen een levenslang gebruiksrecht
dat de chief via de stamoudsten kan toekennen. Na
de dood van de gebruiker kan de grond aan iemand
anders worden toegewezen. Op die manier wordt
het land nooit privé-eigendom.

Een Ovambo-vrouw.
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olifanten en Kaapse buffels maakt gebruik van het gebied. Er leven hier naar
schatting bijna 6000 olifanten, die zich
niets aantrekken van landsgrenzen en
regelmatig heen en weer trekken tussen de Caprivistrook en de vier buurlanden. Deze dieren maken deel uit van een
veel grotere populatie van circa 125.000
olifanten in deze internationale regio.

men. West-Caprivi kwam langzamer
op gang, voornamelijk doordat het aan
Angola grenst, waar 25 jaar lang een
burgeroorlog woedde. De toeristische
voorzieningen zijn hier nog altijd eenvoudiger dan de chique accommodatie
aan het oosteinde van de Caprivistrook.

Bwabwata National Park

Ruim 200 km van Rundu bereikt u Divundu 1. Hier verlaat u de B8 en neemt
de weg richting Mohembo en Botswana,
tot u bij de Popa Falls 2 de Okavango
bereikt. Deze rivier vormt de westgrens
van het 6275 km² grote Bwabwata National Park 3, dat in 2007 is opgericht.
Het omvat het voormalige Caprivi Game
Reserve (dat uit 1968 stamt, maar nauwelijks bescherming genoot omdat het
al snel door het Zuid-Afrikaanse leger
werd overgenomen) en de kleinere, beter beheerde wildreservaten Popa Falls
en Mahango. Het park wordt doorsneden door de asfaltweg die over de hele
lengte van de Caprivi loopt. Na 180 km
bereikt u de rivier de Kwando, de oostelijke grens van het park. Bwabwata
is het Namibische deel van de Kavan-

Een late start

Desondanks kwam de Caprivistrook
pas tegen het eind van de jaren negentig tot ontwikkeling als toeristische bestemming. Deze streek was in de jaren
vóór de onafhankelijkheid in feite oorlogsgebied, waar het Zuid-Afrikaanse
leger in een felle strijd was verwikkeld
met Namibische guerrilla’s die vanuit
Angola opereerden. Na 1990 begon het
wild, waarop beide partijen jacht hadden gemaakt, zich snel te herstellen.
Voor de toeristische sector was dit
een godsgeschenk. Binnen de kortste
keren verrezen de eerste luxueuze lodges in het uiterste puntje van de ‘steel’,
waar de grenzen van Zambia, Zimbab
we, Botswana en Namibië samenkoBambangando
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Namib-Naukluft National Park
Als gevolg van het extreme klimaat verkeert de
Namibwoestijn al 80 miljoen jaar in vrijwel
ongerepte staat, en dat terwijl het gebied toch
verrassend toegankelijk is voor de mens.

Veel bezoekers associëren Namibië
vooral met de betoverend mooie, abri
kooskleurige duinen van de Namib
woestijn bij zonsopkomst. De duinen
strekken zich uit in het 49.768 km² grote
Namib-Naukluft National Park 3, het
op twee na grootste beschermde na
tuurgebied van Afrika. De landschappen
in het park lopen uiteen van de golvende
zandduinen van de Namib tot de rots
partijen van de Naukluftberge. Ondanks
het barre klimaat komt er een verras
send grote verscheidenheid aan dier
soorten voor.
Hoe afgelegen dit park ook is, som
mige delen, waaronder de ontzagwek
kende duinen rond de Sossusvlei, zijn
goed toegankelijk - niet alleen per vlieg
tuig, maar ook met de auto. Er voeren
twee wegen naar de Sossusvlei. De
rechtstreekse route loopt vanuit Wind
hoek via de B1 zuidwaarts, tot aan Re
hoboth, waar u rechtsaf gaat, de C24 op
richting Solitaire en Sesriem. De lange
re maar interessantere optie wordt in
dit hoofdstuk beschreven. Deze voert
vanuit Windhoek eerst oostwaarts naar
de havenplaatsen Swakopmund en/of
Walvisbaai en volgt dan de C14 door de
Kuiseb Canyon naar Solitaire.

Namib Desert Park

Het Namib Desert Park 4 is het oudste
en noordelijkste deel van het nationale
park. Het ligt tussen twee rivieren, de
Swakop en de Kuiseb. Dit beschermde
gebied wordt vaak als ‘de steenwoes

tijn’ aangeduid, en het is wel duidelijk
waarom: het is een met steenslag en
kiezels bezaaide vlakte die zich uitstrekt
tot aan de horizon en waar de monoto
nie slechts af en toe wordt onderbroken
door een zogeheten Inselberg. Die Duit
se geologische term betekent ‘eiland
berg’, en dat is ook precies wat het is:
een geïsoleerde berg die als een eiland
in het vlakke landschap ligt.
Vanuit Swakopmund of Walvisbaai
kunt u een populaire tocht van een halve
dag maken, de Welwitschia Drive, langs
de rivier de Swakop (voor deze route is

Windhoek
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Op weg naar de
Welwitschia Drive.
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VERVOER
REIZEN NAAR NAMIBIË
Met het vliegtuig
Vanuit Amsterdam vertrekt dagelijks een KLM-vlucht naar Windhoek
(reistijd: circa 11 uur). Een goedkoop
alternatief is Qatar Airways, die (met
een overstap in Doha) eveneens op
Windhoek vliegt. Brussel heeft
geen rechtstreekse verbinding met
Namibië.
U kunt ook naar een van de
hoofdsteden van de omliggende
landen vliegen en van daaruit een
aansluitende vlucht naar Windhoek
nemen. De KLM vliegt rechtstreeks
van Amsterdam op Johannesburg;
tal van andere maatschappijen,
waaronder South African Airways
(SAA), vliegen met één overstap
naar Johannesburg (zie hiervoor
de bekende boekingssites). Vanuit
Brussel gaan geen rechtstreekse
vluchten naar Johannesburg.
Voor de goedkoopste vluchten
tussen Johannesburg en Windhoek
kunt u online boeken via www.kulula.
com, tel. 0861-585852 (vanuit ZuidAfrika) of tel. 0027-11-9210500 (vanuit het buitenland).
Vergeet niet uw retourvlucht te
herbevestigen!
Vindt u het belangrijk om CO2neutraal te vliegen, kijk dan eens
op www.greenseat.nl voor meer
informatie.

Luchthavens

Alle internationale vluchten komen
aan op Hosea Kutako International
Airport (www.airports.com.na), dat
circa 45 km ten oosten van Windhoek
ligt. Ook de meeste regionale en
binnenlandse vluchten landen en
vertrekken hier.
Eros Airport, dat op 5 km van het
centrum van Windhoek ligt, verwerkt
zowel binnenlandse als een aantal
regionale vluchten.

Luchtvaartmaatschappijen

Air Namibia
Independence Avenue, Windhoek
Tel. 061-2996333
www.airnamibia.aero
South African Airways (SAA)
Independence Avenue
Sanlam Building, Windhoek
Tel. 061-273350
www.flysaa.com
Qatar Airways
www.qatarairways.com
KLM
Tel. 020-4747747
www.klm.com
Meer informatie is te vinden op www.
schiphol.nl en www.brussels airport.be.

Met de boot
Passagiersschepen die onderweg
zijn van Southampton naar Kaapstad,
Durban en Mauritius (of vice versa)
doen - zij het zeer onregelmatig Walvisbaai aan.
Het is vrijwel onmogelijk om een
overtocht op een ander vaartuig te
boeken of als ‘werkende passagier’
op een vrachtschip mee te varen.

Met de trein
De enige grensoverschrijdende
spoorwegverbinding van Namibië
is die met Zuid-Afrika. Vanuit
Johannesburg en Kaapstad rijden
Transnet-treinen naar Upington,
waar men kan overstappen op de
TransNamib naar het centraal station
van Windhoek (twee keer per week).
De passagierstreinen hebben
geen restauratie en in sommige treinen kunt u slechts gedurende een
deel van de reis snacks en drankjes
kopen. Informeer vooraf naar de
geboden faciliteiten, omdat u mogelijk dus uw eigen eten en drinken
dient mee te nemen. Er zijn couchettes voor passagiers die eerste
of tweede klas reizen. De eersteen tweedeklascoupés zijn twee- of

driepersoons en de couchettecompartimenten vier- of zespersoons. U
kunt een eigen slaapzak gebruiken
of bij reservering beddengoedtickets
aanschaffen.
Neem voor meer informatie contact op met TransNamib, tel. 0612981111, www.transnamib.com.na.

Met de bus
De belangrijkste geasfalteerde
wegen van Zuid-Afrika naar Namibië
lopen van Johannesburg naar
Windhoek via Upington en Ariamsvlei
(in totaal 1971 km) en van Kaapstad
naar Windhoek via Springbok en
Noordoewer (1493 km). Een snellere
verbinding dan die via Upington is
de eveneens geasfalteerde TransKalahari Highway van Johannesburg
via Botswana naar de Namibische
grens bij Buitepos (ten oosten van
Gobabis).
Busonderneming IntercapeMainliner onderhoudt verbindingen tussen Namibië, Zimbabwe en
Zuid-Afrika met luxe bussen met
airconditioning en verstelbare stoelen. Drie keer per week rijdt een bus
tussen Windhoek en Johannesburg
via Gobabis en Botswana (reistijd:
19 uur), vier keer per week gaat
er een bus via Keetmanshoop en
Upington. Tussen Windhoek en
Kaapstad (reistijd: 16 uur) gaat twee
keer per week een bus en één keer
per week wordt vanuit Windhoek
heen en weer gereden naar de
Victoriawatervallen. Intercape verzorgt ook drie diensten per week
heen en terug tussen Windhoek en
Walvisbaai via Swakopmund. Tickets
moeten vooraf betaald worden. Voor
reserveringen wendt u zich tot het
depot op Independence Avenue
(tegenover hotel Kalahari Sands)
in Windhoek (tel. 061-227847). Ook
kunt u reserveren via het hoofdkantoor in Zuid-Afrika (tel. 0027-213804400, www.intercape.co.za).
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Accommodatie
Bezoekers van Namibië worden
op het gebied van accommodatie
steeds meer in de watten gelegd.
Er is geen betere indicator voor
de ontwikkeling die de toeristen
industrie sinds de onafhanke
lijkheid heeft doorgemaakt, dan de
enorme stijging van het aantal over
nachtingsmogelijkheden en de ver
betering van de geboden kwaliteit.
In de steden vindt u moderne, zakelijke hotels, in de wildparken chique,
milieuvriendelijke lodges, er zijn
eenvoudige gastenverblijven, lan
delijk gelegen guest farms en in de
nationale parken goed geoutilleerde
kampeer
plaatsen en huisjes. De
standaard is over het algemeen hoog
en de prijzen zijn naar internationale maatstaven bijzonder redelijk,
ondanks het feit dat Namibië zich na
de onafhankelijkheid niet meer op
de Zuid-Afrikaanse budgetreiziger
maar op een kosmopolitische clien
tèle richt.
Het is aan te bevelen om hotels
of lodges vooraf tijdig te reserveren,
het liefst via een gerenommeerde
touroperator, vooral als u in het
Namibische hoogseizoen reist
(dat van juli tot februari loopt; de
rustigste maanden zijn oktober en
november).
Wie liever op de bonnefooi reist,
zal vooral in het laagseizoen, niet
veel moeite hebben met het vinden
van een kamer in Windhoek of een
van de andere grote steden. Bedenk
echter dat de afstanden tussen de
verschillende lodges op het plat
teland vaak gigantisch zijn - en u
wilt toch liever niet stad en land af
moeten rijden om nog een slaap
plaats te vinden. Bel dus minimaal
een of twee dagen van tevoren om te
reserveren.

Voor kampeerterreinen en huisjes
is reserveren essentieel tijdens de
Namibische en Zuid-Afrikaanse
zomervakantie (begin december
tot half januari), in de weekends en
op officiële feestdagen, vooral rond
Pasen. De rest van het jaar zijn
kampeerterreinen en huisjes maar
zelden volledig volgeboekt. In het
hoogseizoen kunt u op elk van de
kampeerterreinen van het Etosha
National Park maar drie nachten
achtereen verblijven en in de rest
camps Ai-Ais, Gross Barmen en
Daan Viljoen maximaal tien nachten.
Er vindt overigens geen restitutie
plaats als u een reservering minder
dan tien dagen voorafgaand aan de
eerste nacht van uw verblijf annu
leert of wijzigt.
Alle accommodatie en kampeer
terreinen in de nationale parken
en andere staatsreservaten en
-verblijven staan onder beheer
van Namibia Wildlife Resorts. Het
centrale reserveringskantoor in
Windhoek is open van ma. t/m vr. van
8.00-17.00 uur (tel. 061-2857200);
u kunt ook online reserveren op
www.nwr.com.na. Andere vestigin
gen bevinden zich in Swakopmund
(tel. 064-402172) en in Kaapstad,
Zuid-Afrika (tel. 0027-21-4223761).
Wie de sfeer van het authen
tieke Namibische plattelandsleven
wil opsnuiven, kan contact opne
men met de Namibian Community
Tourism Enterprises (de vroegere
Namibian Community Based
Tourism Associ
ation). Deze nonprofitorganisatie werd opgericht
in 1995 om een aantal door plaat
selijke gemeenschappen opgezette
toeristische projecten en kampeer
terreinen te beheren, ter onder
steuning van de ontwikkeling van
plattelandsg emeenschappen. Er
zijn in totaal 34 locaties, waarvan
er verschillende eenvoudige voor
zieningen hebben, evenals enkele
kampeerterreinen.

Enkele van de interessantste zijn Aba
Huab bij Twyfelfontein, Brandberg
White Lady Lodge & Camp, Kanamub
Mountain Camp, Spitzkoppe Camp,
Van Zyl’s Pass Campsite, Bruckaros
Campsite, Hippo Pool Campsite bij
de Ruacana Falls, Kunene Village
Campsite en Ngoabaca Campsite
bij de Popa Falls. Al deze kampen
en kampeerterreinen van plaatselijke gemeenschappen kunt u boeken
via het Spitzkoppe Reservations
and Info Centre (tel. 081-2116291,
www.namibiabookings.com/spitzkoppecampsites.html).

Alarmnummers
Het algemene alarmnummer vanaf
een vaste lijn is 081112 en vanaf een
mobiele telefoon 112. Het alarm
nummer van de politie is in het hele
land 10111.
Bel in Windhoek voor een ambu
lance 061-211111.

Alleenreizende vrouwen
Vrouwen hebben over het algemeen
weinig te vrezen in Namibië. Er zijn
dan ook veel vrouwen die ongestoord
alleen rondreizen door het land.
Namibië is weliswaar vrij conserva
tief, maar op een manier die eerder
als geruststellend dan als bedrei
gend wordt ervaren.
Het is echter wel verstandig om
u wat minder opvallend te kleden
dan u thuis misschien gewend bent.
Dit geldt vooral in de stedelijke cen
tra, waar al te onthullende kleding
een verkeerd signaal kan afgeven.
Sommige alleenreizende vrouwen
doen een neptrouwring om (en
verzinnen daarbij een plausibele
verklaring voor het feit dat hun man
er niet bij is). Gebruik verder uw
gezonde verstand; maak bijvoor
beeld niet na het invallen van de
duisternis in uw eentje een wande
ling door een stad.
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LEZENSWAARD
BEVOLKINGSGROEPEN
Peoples of Namibia, J.S. Malan. Een
bruikbaar cultureel overzicht. Wordt
niet meer gedrukt, maar is online
nog wel verkrijgbaar.

FAUNA
A complete guide to the snakes of
Southern Africa, Johan Marais.
Nuttige gids over slangen in de
regio.
Smither’s mammals of Southern
Africa, redactie Peter Apps. Een
omschrijving met afbeelding van elk
zoogdier dat in de regio voorkomt.
Southern African wildlife, Mike
Unwin. Een gedetailleerd overzicht
van zoogdieren; met handige korte
hoofdstukken over reptielen, vogels
en andere kleinere dieren.
Birds of Namibia, Jackie en Ian
Sinclair. Nuttige, maar niet uitputtende gids voor beginners.
Roberts birds of Southern Africa, P.
Hockey. W Dean, P. Ryan e.a. Het
onbetwiste ornithologische overzichtsboek van de regio - maar te dik
om mee het veld in te nemen.
Roberts bird guide, Hugh Chittenden.
Dit is de uitgebreide versie over

zuidelijk Afrika, maar dan als veldgids, dus gemakkelijk mee te nemen
voor onderweg.

FLORA
Trees of Southern Africa, Keith
Coates Palgrave. Het onbetwiste
handboek over de bomen in de regio.
De drie hieronder genoemde, lokaal
uitgegeven gidsen worden niet meer
gedrukt en zijn moeilijk te vinden,
maar het blijven onschatbare naslagwerken voor de betreffende regio’s.
Damaraland flora – Spitzkoppe,
Brandberg, Twyfelfontein, P. Craven
en C. Marais.
Namib flora – Swakopmund to the
Giant Welwitschia via Goanikontes, P.
Craven en C. Marais.
Waterberg flora – footpaths in and
around the camp, P. Craven en C.
Marais.

GEOLOGIE
Field guide to rocks & minerals of
Southern Africa, Bruce Cairncross.
Handig en compact overzicht van
deze in geologisch opzicht rijke
regio.

e Andere Insight Guides
De volgende boeken worden uitgegeven door uitgeverij Cambium B.V. en
zijn verkrijgbaar bij de goede boekhandel en de ANWB.

Nederlandstalig
Kenia		987.90.6655.425.2
Tanzania & Zanzibar 987.90.6655.471.9
Zuid-Afrika		987.90.6655.441.2
Voor een overzicht van alle
Nederlandstalige titels verwijzen wij u
naar onze website: www.insightguides.nl.

A history of Namibia: from the earliest times to 1990, Marion Wallace.
De geschiedenis van Namibië in één
baanbrekend boek. Zeer informatief
én leesbaar.
The Kaiser’s holocaust: Germany’s
forgotten genocide and the colonial
roots of nazism, David Olusoga &
Casper Erichsen. Het meest gedetailleerde verslag van de genocide
die in Namibië onder de Duitse overheersing plaatsvond.
Africa: a biography of the continent,
John Reader. Een goed leesbaar
overzicht van de geschiedenis van
Afrika, waarin Namibië in het perspectief van het continent wordt
geplaatst.

OVERIGE
The sheltering desert, Henno Martin.
Een klassiek verslag van de beproevingen van de schrijver, die van 1939
tot 1942 in de Namibische woestijn
probeerde te overleven.
Skeleton Coast, A. Schoeman.
Schitterend koffietafelboek over het
noordelijk kustgebied van Namibië.
Etosha: rhythms of an African wilderness, Claudia en Wynand Du
Plessis. Mooi koffietafelboek over
het belangrijkste nationale park van
Namibië.
Daniel, Henning Mankell. Een
Zweedse entomoloog gaat op expeditie in de woestijn in 1875. Hij
adopteert een jongen uit een stam
die nagenoeg uitgeroeid is door
kolonisten en neemt hem mee naar
Zweden om hem te ‘civiliseren’ - met
desastreuze afloop.
In Namibië, Ada Rosman-Kleinjan.
Samen met haar echtgenoot reist
de auteur door Namibië. Dit verslag
beslaat twee verschillende reizen.
In beide delen worden persoonlijke
belevenissen gecombineerd met
achtergrondinformatie.

