Met een ‘drie-in-een-doekje’ door de Afrikaanse bush
Brullende leeuwen, slapen onder de sterren en gesprekken met jezelf…
Wie droomt er niet van? Een trekking door de Afrikaanse wildernis, met een lokale gids die je nooit meer
zult vergeten. Ik was erbij, en samen met mij zes anderen. We werden er vaak stil van, van die natuur die
hoop geeft en die bang maakt. Gelukkig was er Bruce, onze gids, zonder wie we zonder enige twijfel ten
prooi waren gevallen aan een van de Big Five. Of aan alle vijf. Maar Bruce deed meer, veel meer… .

‘Daar…, daar gaan we slapen. Zie je die boom bij dat kopje net boven de rivieroever? Die boom is onze
watchman voor de nacht. Je zult zien, als de schemer invalt verzamelen de bavianen zich in die boom
om te slapen. Ze letten op elkaar en maken kabaal als een luipaard nadert. Zo bezorgen ze ook ons
een goede nachtrust.’
Of alle zeven deelnemers aan de zesdaagse wildernis trekking
daar net zo over dachten als gids Bruce was de vraag.
Twijfelachtige blikken werden afgewisseld met uitroepen van
verwondering over de fraaie ligging van ons eerste bivak.
Slaapmatjes werden uitgerold bovenop de steile oeverwand van
de Limpoporivier. Op het geluid van watervogels en apen na
was het stil, eenieder liet deze stilte op zich in werken om
vervolgens als vanzelf te gaan fluisteren. Bijkomend voordeel
hiervan was dat we de drinkende olifanten, kudu’s en
waterbokken niet verstoorden.
Niet lang toch want voor het donker moest ook ons drinkwater uit deze grensrivier tussen Zuid-Afrika en
Zimbabwe gehaald worden. Bij het naar beneden klauteren naar de bedding keken de olifanten
nieuwsgierig op. De waterbokken wachten onze concurrentie niet af en verdwenen in het rivierbos.
Groene Ortlieb-waterteiltjes werden met water gevuld en via een menselijk ‘treintje’ naar het bivak
gebracht. Tja, het is even wennen aan het idee om Limpopowater te drinken. Water uit de rivier die ik
van eerdere bezoeken kende als drinkplaats voor nijlpaarden, krokodillen, zwarte ooievaars en ibissen.
De komende dagen maak ik deel uit van de bush van het Makulekegebied in het uiterste noorden van
Kruger Park, Zuid-Afrika. Dit ongerepte leefgebied van leeuw, luipaard, olifant en neushoorn tussen de
Luvuvhu en de Limpopo - ook wel bekend als het Pafurigebied - is een concessiegebied. Een leefgebied
dat als gevolg van Mandela’s Land Reclaim Act in 1997 is ‘teruggegeven’ aan de oorspronkelijke
bewoners van de Pafuriregio de Makuleke. Voor reguliere bezoekers van het Kruger is het
Makulekegebied niet toegankelijk. Los van een enkel kampje en twee wildernislodges zijn er ook geen
toeristische voorzieningen. Toegang is slechts mogelijk met toestemming van de Makuleke.

Bruce is een kanjer. Het type gids dat je je
wenst voor een wildernisavontuur. Stel je een
niet te grote man met een prachtige rode baard
voor. In zijn ene hand zijn geweer, in zijn
andere een stok waarmee hij prenten
(pootafdrukken), dieren en de looprichting
aanwijst. Paden en wegen zijn er niet. Bruce
oriënteert zich op de zon en zijn veldervaring in
het gebied. Hier en daar kruisen we eens een
oud track van een 4x4 maar overwegend volgen
we wildpaadjes of lopen dwars door mopaneen rivierbos. Op momenten dat Bruce zich
oriënteert staat hij op een voor hem
kenmerkende wijze 10 seconden stil: stok tegen zijn borst, geweerkolf op de grond en terwijl hij zijn
andere hand enkele keren door zijn baard haalt neemt hij de omgeving in zich op om vervolgens zonder
enige aarzeling zijn route te vervolgen.
Het rivierbos en de fever trees hadden we al even achter ons gelaten toen Bruce bij een pan stopte voor
een lange lunchpauze. Niet zozeer het wandeltempo als wel het terrein en de warme Afrikaanse zon
maakten dat iedereen het prettig vond de veldflessen te vullen en wat te eten. Bij de pan lopen zebra’s,
kudu’s en elandantilopen. Terwijl we koffie maken springen klipspringertjes rechts van ons behendig
omhoog. Bij het water zien we ibissen, plevieren en Egyptische ganzen. Bruce benoemt ze al voor een
van ons ze in de kijker heeft kunnen ‘vangen’.
De tweede dag gidst Bruce ons naar een kopje waarop we gaan overnachten. Water wordt gehaald, we
koken en eten in de schemer. Drinken koffie rond het vuurtje waarna de slaapzakken worden uitgerold.
Hoe laat het is weten we niet. Bij vertrek hebben we horloges en telefoons ingeleverd en leven dus
letterlijk bij de dag. Opstaan als het licht wordt, pauzeren rond het hete middaguur en slapen als de
nacht invalt. Dit ritme legt je geen druk op. Ik krijg zelfs het gevoel dat er 30 uur in een etmaal zitten.
’s Nachts houden we bij een vuurtje beurtelings de wacht. Ik vind het een genot: Luisteren naar de stilte,
dierengeluiden herkennen en het vuurtje opporren waarop een grote pot theewater pruttelt. Whisky
had ik niet mee hoeven sjouwen al maakt het ‘de wacht’ nog aangenamer. Wat laat de wildernis zich ’s
nachts van een prachtige kant zien of beter… horen. In de verte brult een leeuw, wat dichterbij roepen
bavianen en wat is dat geritsel daar beneden? Soms is de nachtelijke stilte van de bush oorverdovender
dan het geluid van de nijlpaarden in de Luvuvhu. Als het Zuiderkruis aan de horizon verdwijnt wordt het
tijd om mijn opvolger voor de wacht te wekken en weer te gaan slapen.
Dat slapen lukt niet direct. De indrukken, de vragen van Bruce…, ze stemmen tot nadenken. Dan wordt
het me langzaam aan duidelijk: Bruce is geen wildernisgids, hij is een soort drie-in-een-doekje. Hij zorgt
voor onze veiligheid, leert ons over de bush en maakt ons bewust van wie we zijn.
Een wildernistocht als deze roept emoties op. Zo is er spanning als we verrast worden door een
eenzame buffelstier, Bruce in een seconde zijn stok op de grond laat vallen om zijn geweer in een reflex
op de buffel te richten. Er is plezier als we ons eindelijk durven onderdompelen in de Luvuvhu. Toch een
rivier waarvan de oevers bezaaid zijn met krokodillensporen en nijlpaardenpoep. Bovenal is er
verwondering. Verwondering over het een zijn met de Afrikaanse natuur: soms keihard, dan weer
beeldschoon. Wetende dat deze schoonheid relatief is: Met een dag wandelen zit je in de keiharde
Afrikaanse werkelijkheid van sociale ongelijkheid, werkloosheid en corruptie. Een wereld die ook Bruce

niet onbekend is: als je als tracker voor het Zuid-Afrikaanse leger in de Angolese oorlog hebt gewerkt,
weet je dat een bestaan in de ‘mensenwereld’ vele malen zwaarder kan zijn dan het leven in de bush.
Hoe zwaar precies, daar praat Bruce liever niet over.
Vannacht na mijn wacht met een voldaan gevoel de slaapzak
ingekropen. En met zicht op duizenden sterren en de Melkweg
heerlijk ingeslapen. Nu maakt de frisse wind die over mijn gezicht
strijkt me wakker. De ochtendzon kleurt het granieten kopje
waarop we slapen langzaam oranje. Her en der komt een hoofd
uit een slaapzak omhoog. Er wordt om koffie gevraagd terwijl
Duitse expeditiegenote Heidi stil maar overtuigend naar een
hyena wijst die onder onze slaapplek doorloopt. Na het ontbijt
met de BBC (Bruce Bush Coffee) - twee eenheden koffie, geen
water - vertrekken we in westelijke richting. De oude baobab die
in de verte hoog boven de savanne uittorent fungeert als baken.
Bruce wijst ons op prenten van stekelvarken, luipaard en leeuw.
Die leeuw vannacht toch goed gehoord gedurende mijn wacht.
Het valt me op dat we tijdens het lopen veel wild en vogels zien.
Olifanten, giraffen, nyala’s en een enkele Sharpe’s grijsbok zien
we de ene keer wat verder weg, dan weer dichtbij. Zoals die keer
dat we een omtrekkende beweging om een kudde buffels
moesten maken. Zij alert, wij alert.
Mijn Zweedse reisgenoot vraagt Bruce hoe ver we dagelijks lopen. Bruce haalt zijn schouders op, ‘Does it
matter? Experience the bush, feel your body and enjoy.’ Ook de vraag naar de dag wordt niet
beantwoord: ‘There is no rush, time is on our side and if you guys are tired, we make camp’. Bruce wil
ons duidelijk meer meegeven dan giraffen, leeuwen en olifanten.
’s Avonds bij het vuurtje worden gedachten gedeeld. Het is vreemd te beseffen dat wij betalen om een
week in de hitte door de bush te lopen, op een matje te slapen en water uit de Limpopo te drinken.
Eigenlijk het dagelijkse leven van de Zimbabwanen die aan de overzijde van de Limpopo de communal
lands bevolken. Alleen is ons slaapmatje self inflatable, zuiveren wij het Limpopowater en vliegen we
over een week weer naar ons eigen bed.
Met liefde en respect verhaalt Bruce over ‘zijn’ bush. Evengoed deelt hij tot op wetenschappelijk niveau
zijn kennis over geologie, stenen en Afrikaanse flora. Het is een genot om naar zijn bushervaringen te
luisteren en van hem te leren. Zoals hij je uitlegt hoe je aan de prenten van een olifant kunt zien of deze
net gedronken heeft is simpel en wetenswaardig tegelijk.
‘Move back!’, Bruce hoeft het slechts een keer zachtjes te zeggen, zijn lichaamstaal zegt genoeg.
Gedecideerd wijst Bruce ons waar we naar toe moeten lopen: terug! Daar na de bocht in de rivier staan
olifanten te drinken. Precies op de plek waar we de rivier hadden willen doorwaden om op aan de
andere (hoge) oever kamp te maken. De familie olifanten telt twee kalveren en dus waakzame moeders.
Geen denken aan dat we daar de rivier door kunnen steken. Dat wordt snel duidelijk als een olifant onze
kant op komt. Ze laat merken wie hier de baas is. We lopen stil en rustig terug door het struikgewas om
zo weer voor de rivierbocht uit te komen. Daar legt Bruce op fluistertoon zijn plan uit. We lopen verder
door de rivier. Op advies - ‘There might be some crocs in the deeper parts of the river’ - van Bruce alleen
door de ondiepere delen. In de rivierbocht gaan we dan de lage oever op.

Tot zover het plan maar net voordat we de oever op willen lopen komen daar
drie jonge buffels uit de struiken. Bruce, tot zijn knieën in het water, kijkt om
zich heen en gebaart ons te volgen. Praten doet niemand meer het laatste
kwartier. Iedereen ervaart de aanwezigheid van de olifanten en de buffels als
spannend. Zij en niet de ANWB bepalen hier wie welke kant op gaat. We volgen
Bruce door de rivier en zijn plan wordt me snel duidelijk. Hij wil onder het
bivakterrein de steile oever opklauteren. Door elkaar te helpen, rugzakken door
te geven lukt het ons om de hoge oever op te klimmen. We houden de buffels
en olifanten nog even in de gaten en dan richten we het kampje in. Het wordt
zo donker, het wordt tijd te gaan koken. In dit geval water voor het bereiden
van een zakje gevriesdroogde pasta.
Iets afgezonderd van het vuurtje en de groep ervaar ik vanaf de oever de stilte, de invallende schemer.
Zie de olifanten wegtrekken, hoor hippo’s hun knorrende geluid maken als ik merk dat er wat gaande is
bij ons kampje. Snel terug naar het kampje om daar te zien dat de spanning veroorzaakt wordt door een
slang. Nauwlettend wordt bekeken waar het beest naar toegaat. Juist, naar mijn slaapmatje aan de rand
van ons kampje. Heb ik weer. Vragend kijk ik naar Bruce. ‘Chase it away, throw a stone but don’t hit it.
There it goes, a beautiful specimen of the Mozambique spitting cobra.’
Een wildernistrekking komt bij je binnen. Een week geen contact met de andere wereld, alle dagen op
jezelf en - eerlijk is eerlijk - Bruce aangewezen te zijn maken dat je de bush leert waarderen. Het leven
met de dag, het bijna ruiken van het wild en het toekunnen met alles wat je in je rugzak meesjouwt
dragen daartoe bij. De bush is geen andere wereld, er is maar een wereld en daar maakt de Afrikaanse
bush deel van uit. Het is het waard om deze wereld in zijn geheel te laten voortbestaan.
De laatste nacht slapen we op een kopje. Ik schat 30 meter boven een bron van waar we een grandioos
uitzicht hebben over een familie olifanten, het mopanebos en door de avondzon rood gekleurde
rotsformaties. Tijdens het eten koken komen de olifanten steeds dichterbij. Komen ze naar ons? Dat
niet, wel delen we vanavond dezelfde badkamer: ze zijn op weg naar ‘onze’ bron. Als de avond is
ingevallen horen we tussen het kabaal van de badderende olifanten heen een luipaard. Iedereen stil.
Dat geluid! Zo dichtbij, niemand ziet het beest en dat maakt het nog indringender. Een waanzinnige
zintuiglijke ervaring. Een half uur lang beweegt er een luipaard onder je slaapplek. Je luistert en vormt je
een beeld van wat er beneden gebeurt. Je ziet niets…, hoort alleen het gekraak van bomen (de
olifanten), geritsel en het grommen van een luipaard. Een ‘plaatje’ om nooit te vergeten.
Surrealistisch, zo voelt het als we het laatste traject naar het base camp in stilte afleggen. Bruce heeft
ons gevraagd of we de laatste dag in complete stilte willen lopen. Na het doornemen van enkele
veiligheidsgebaren, durfde de groep dat wel aan. En zo speelt het laatste deel van ons avontuur zich in
volledige stilte af. Zonder met elkaar te spreken laten we ontmoetingen met zebra’s, kudu’s en olifanten
op ons inwerken. Ook de hitte en het in stilte volgen van een leeuwenspoor hebben op eenieder zijn
eigen uitwerking. Bij mij is er hoop op het zien van het dier dat vannacht rondom onze slaapplek liep.
Andere deelnemers hadden het de hele tocht doodeng gevonden.
Het idee van in een andere wereld van geel olifantengras, kadavers en de big five te zijn. Een wereld
waarin je met andere mensen in stilte verblijft, maakt dat je veel met jezelf bezig bent. Wat vind ik, wat
voel ik, zijn vragen die in je opkomen. De antwoorden worden ingegeven door de bush èn door die heel
andere wereld. Die wereld waarvan je weet dat je daar vanaf vanavond weer deel van uitmaakt. De
wereld van geld verdienen, status en verplichtingen.

Op deze laatste wandeldag weet Bruce ons weer regelmatig uit onze gedachten te trekken. Hij vraagt
aandacht door in stilte met zijn stok een prent te omcirkelen, een katachtige na te doen en de
looprichting van de leeuw aan te wijzen. Niemand kijkt dan ook vreemd op als Bruce in de buurt van het
base camp (we zien de rook) een lijn in de droge aarde trekt. Met zijn stok schrijft hij er date line onder.
Zonder iets te zeggen loopt hij door… Is dit zijn afscheidsspeech na een week intens gedeelde
wilderniservaring? Enigszins verward volgen wij hem tot hij honderd meter verderop weer een lijn trekt.
Daaronder schrijft hij: the date is: TODAY, LIVE IT!

Interesse in een meerdaagse trekking door de ZuidAfrikaanse bush?
De beschreven trektocht wordt aangeboden door
http://www.ecotraining.co.za Ook in Kruger National Park
http://www.krugerpark.co.za kun je o.b.v. een gids
meerdaagse trektochten lopen. De Wilderness Leadership
School biedt meerdaagse trekkings met een gids aan (o.a.
in iMfolozi, Z.A.). Kijk daarvoor op
https://www.wildernesstrails.org.za

