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“Verdwalen is hier
simpel en betekent
automatisch een
ellendige dood.”
Het stuikgewas maakt oriënteren in de Kalahari ergl lastig.
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De onmetelijke Kalahari woestijn strekt
zich uit over zes landen in het zuiden van
Afrika, waaronder het uiterste zuidoosten
van Namibië. In een landschap dat bestaat
uit eindeloze vlaktes begroeid met lage
struiken, weet slechts een volk succesvol te
overleven: de Bosjesmannen.
Tekst & foto’s: René Nauta en Beke Olbers

Zeven uur ’s ochtends. Het is al licht, maar de
zon is nog niet op en daardoor nog heerlijk koel.
In een lang lint verdwijnen we in de Kalahari.
Voorop lopen enkele jagers, daarachter vrouwen
met kinderen en als hekkensluiters ‘het bezoek’.
Mannen en vrouwen zijn traditioneel gekleed in
een lendendoek van gelooide huid. De jagers
hebben een boog en pijlkoker mee en sommigen
een meterslange stok met haak om springhazen
te kunnen vangen. De pijlkoker is een compleet
survivalpakket waarin alles zit om het wekenlang
te kunnen uithouden in de bush. Naast pijlen
en reparatiemateriaal (natuurlijke lijmstof, losse
onderdelen van pijlen), een handboorset om vuur
te maken, een graafstok, een simpel mes en een
chopchop (bijl).

De pijlkoker is een compleet survivalpakket waarin alles
zit om het wekenlang te kunnen uithouden in de bush.

STAP MET
MANNEN

ELLENDIGE DOOD
Ook de vrouwen dragen een graafstok mee en
een leren tas om de opgegraven planten en knollen in te stoppen. Schijnbaar zonder doel lopen
we eindeloos door de omgeving. Als je goed kijkt
zie je zowel de vegetatie als de kleur van het zand
veranderen. Oriënteren is hier heel erg lastig: de
zon hangt recht boven je en als je al boven de
struiken kunt uitkijken, is er nergens ook maar
iets te zien waar je je op kunt richten. Geen grote
boom, berg of heuveltop. Helemaal niets. Als de
Bosjesmannnen aan ons vragen waar het kamp
is, wijzen we allemaal een richting op. Behalve
de goede. Verdwalen is hier simpel en betekent
automatisch een ellendige dood.
GROTE SUPERMARKT
Onderweg krijgen we uitleg over allerlei planten.
Bijna elke struik heeft tien gelijken, maar dan net
weer anders. Zodra we ook maar even tot stilstand komen, stapt een van de vrouwen uit de rij
en graaft een knol of wortel op. Als je weet waar
je moet kijken, is het hier een grote supermarkt.
Voor het gif dat gebruikt wordt om de pijlpunten
mee in te smeren, moeten we op zoek naar een
verpoppende larve. Herkenbaar als een klein bruin
bolletje en slechts te vinden onder een bepaalde
struik en in een bepaald seizoen. Het lijkt op het
zoeken naar een speld in een hooiberg.
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Bosjesmannen zijn uitstekende spoorzoekers en jagers.

Living Hunters
Museum
In een tijd waarin ‘de beschaving’
oprukt, verdwijnen eeuwenoude
culturen razendsnel. Dat geldt zeker
voor de Bosjesmannen die in de jaren
vijftig van de vorige eeuw voor het
eerst met blanken in contact kwamen.
Als je van de overheid niet meer mag
jagen en rondtrekken, hoe kom je dan
aan eten? De mensen trekken naar de
stad, waarmee hun cultuur en specifieke
kennis voorgoed verdwijnt. Bushculture
zag dit in Namibië gebeuren en heeft
de Living Museums opgericht. Dankzij
dit initiatief kunnen Bosjesmannen een
inkomen verdienen en tegelijkertijd hun
cultuur in stand houden en doorgeven
aan toekomstige generaties. Bushculture
zorgt samen met de Living Culture
Foundation Namibia voor de pr. De
Bosjesmannen zelf zorgen voor een
programma voor de bezoekers. Volendam
in de Kalahari? Zeker niet!
lcfn.info
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Het gif is dodelijk, ook voor mensen bestaat
er geen tegengif. Eenmaal getroffen door een
pijl, sterft het dier. Dit kan echter dagen duren.
Daarom kunnen Bosjesmannen uitzonderlijk goed
spoorzoeken. Dat is ook pure noodzaak want aan
het eind van elk spoor is er eten te vinden.
VOOR-VOORGISTEREN
Meerdere keren kruisen we onderweg allerlei
sporen van dieren. Met name de oude jagers
weten feilloos te vertellen wat er gelopen heeft
en vooral ook wanneer. ‘Voor-voorgisteren’ is het
verste terug in hun tijdsaanduiding en dat is ook
logisch; een ouder spoor heeft geen zin meer om
te volgen. Hyena, gemsbok, steenbok, wrattenzwijn, olifant, koedoe, het wemelt hier van het wild
in alle soorten en maten. Niet alleen hebben veel
van deze dieren zich aangepast aan de hitte, ook
de Bosjesmannen hebben zich in duizenden jaren
weten aan te passen aan de barre leefomstandigheden. Ze drinken niet meer dan een paar handjes
water per dag!
SPRINGHAAS
De volgende dag ga ik met drie jagers mee op
jacht. Voorop loopt de oudste jager. De huid

van zijn gespierde lichaam is volledig gerimpeld,
zijn haar grijs en zijn voetzolen zien eruit als een
versleten autoband. Daarachter een jonge man,
die in gebarentaal informatie doorgeeft over de
diersporen die wij passeren. Achteraan dit jagerstrio loopt de kleinzoon van de oude jager. Hij is
niet ouder dan een jaar of tien. Zo lopen we uren
achter elkaar in de verzengende hitte. Af en toe laten we zand uit onze hand vallen om te kijken waar
de wind vandaan komt, om ervoor te zorgen dat
het wild ons niet kan ruiken. Uiteindelijk vangen
we vandaag een springhaas. Overdag leven deze
dieren onder de grond en kunnen alleen met een
lange ‘hengel’ worden gevangen.
Bij terugkomst in het dorp wordt de kleinzoon met
gejuich ontvangen, hij heeft de hele tijd met de
haas gesjouwd. Het dier wordt op een houtvuur
bereid en alles wordt gegeten. En gedeeld, iedereen krijgt iets.
Het is mooi om te zien hoe de kinderen hier hun
kennis opdoen om te kunnen overleven in de
Kalahari woestijn. Maar de tijd tikt snel. Hopelijk
kan de toekomstige generatie Bosjesmannen
een evenwicht vinden tussen het behoud van hun
eigen cultuur en de huidige tijd.

“Als je weet waar je
moet kijken, is de Kalahari
een grote supermarkt.”
Vakantie Info
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ZUID-AFRIKA
Spinghazen leven overdag onder de grond en zijn alleen
met een 'hengel' te vangen.
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EXTRA survival & bushcraft
organiseert van 1 tot en met 12
november 2013 een reis naar de
Bosjesmannen in de Kalahari. Je
brengt veel tijd door in het dorp van
de Bosjesmannen en maakt hun
cultuur van dichtbij mee. Je leert
onder meer gereedschap of sieraden
maken en gaat al spoorzoekend met
jagers mee op jacht.
extrasurvival.nl

