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1999: Zuid-Afrika. Tijdens 
een zakenreis gingen we 
2 dagen op safari en het 
was een prachtige ervaring. 
En toch was ik méér onder de indruk 
van de “gewone” autorit die ik maakte 
van Johannesburg naar Kaapstad. Die 
reis voerde door de Karoo (woestijn). 
Voor het eerst in mijn leven zag ik de 
schaduw van wolken op de grond. De 
uitgestrekte natuur, de grootsheid, ik 
werd er stil van. En … sterren. 
Ontelbare hoeveelheden sterren. 

2018: Ik krijg verkering met de man 
waarmee ik destijds die autorit maakte. 
Een rasechte Afrikaner die het land kent 
als zijn broekzak. Hij weet waar je moet 
zijn: buiten de gebaande paden. “Ons gaan 
n reis maak” belooft hij en dus worden er 
landkaarten uitgespreid op tafel want dat 
is veel “echter” dan Google Maps. 

6 dagen door de Oostkaap; vanaf 
Oesterbaai via Patensie door de Baviaans-
kloof, vervolgens naar Nieu Bethesda en 
Graaff Reinet. En om het af te sluiten een 
bezoek aan Addo Elephant Park.

Al zoekend naar accommodatie stuit ik op 
een 1920 Safari Camp. In gedachten zit 
ik meteen met Robert Redford in Out of 

Africa-stijl te dineren in de bush. Slapen 
in een echte safaritent, geen stroom en de 
badkamer is “buiten”. Hier moet ik heen! 
“Het ligt op de weg” wijs ik. Nic zucht 
maar zwicht uiteindelijk toch. “De trip 
gaat nu 2 dagen langer duren” waarschuwt 
hij “Hoe moe sal jy dan wees??” Ik denk 
dat het wel mee zal vallen, met die 
moeheid.

De Baviaanskloof, een ongerept natuur-
gebied dat op de werelderfgoedlijst staat, 
ligt tussen 2 bergketens in (Baviaans 
en Kouga). We gaan er dwars doorheen 
met onze 4x4 (met een gewone auto gaat 
het niet lukken) en doen er 6 uur over. 
Prachtige rit maar soms ook behoorlijk 
eng want hekjes en afrasteringen langs de 
ravijnen zijn zeldzaam. Je hebt, kortom, 
een ervaren en koelbloedige chauffeur 

nodig en die heb ik gelukkig. Ik kan me 
dus concentreren op het spotten en tellen 
van bavianen.  

Aan het eind van de rit komen we bij 
Paulien terecht bij wie we een heuse 
boomhut hebben gehuurd. Alles wat je 
nodig hebt zit erin en de bedden zijn 
geweldig. ’s Nachts word ik wakker van 
geschuifel en gesnuif. Er loopt iets of 
iemand op het pad onder het huis en ik 
lig verstijfd in bed. Na een kwartier ben 
ik nog niet aangevallen dus wat het ook 
is daar beneden: het heeft het niet op 
ons gemunt, beredeneer ik. De dag erna 
begrijp ik van Paulien dat het haar stier is 
geweest; die scharrelt graag rond. 

Het volgende hoogtepunt van de reis 
is Nieu Bethesda, waar het befaamde 
Owl House-museum zit. De wat wereld-
vreemde Helen Martins toverde haar huis 
en tuin destijds om tot een spectaculair 
schouwspel: veel kleuren, spiegels en 
gemalen glas waarmee muren en deuren 
zijn bekleed. De tuin staat propvol 
beelden. Ik krijg toch een beetje een raar 
gevoel als ik rondloop in het huis; vooral 
in de laatste slaapkamer waar 2 poppen op 
een bed liggen, nogal luguber.

Nieu Bethesda, in de grote Karoo 
(woestijn), is een slaperig dorpje met 
onverharde, stoffige wegen. Dat klinkt duf 
maar het heeft een soort hypnotiserende 
werking; de tijd lijkt stil te staan en de rest 
van de wereld is mijlenver weg. We slapen 
bij Jacques in zijn prachtige cottage met 
heerlijke veranda; ik zou hier met gemak 
weken kunnen blijven. 

De volgende stad die we aandoen is 
Graaff Reinet, ook wel Juweel van de 
Karoo genoemd. Een mooie stad, leuke 
eettentjes en winkels. Er staat een 
prachtige (Nederlands Gereformeerde) 
kerk: Grootkerk Graaff Reinet. Je kunt 
hier zeker een dag of 2 doorbrengen. Het 
voelt vrij “werelds” na Nieu Bethesda 
en alle natuur die we hebben gezien. Ik 
persoonlijk vind die afwisseling wel fijn. 
“Zo voorkom je dat je een soort overdosis 
krijgt van al die prachtige natuur. Want dat 
gebeurt dus wel anders” zeg ik tegen Nic. 
Hij schudt zijn hoofd. Die Nederlandse 
toeristen ook, zie ik hem denken. 

Hij weet me toch over te halen om in 
de vroege avonduren naar de Valley of 
Desolation te gaan. Dan is het namelijk 
mooier dan tijdens het felle zonlicht van 
overdag. Vooruit dan maar weer, nog 
meer natuur. Maar dit slaat alles wat ik 
tot nu toe heb gezien. Een vallei die 
uitzicht biedt over de uitgestrekte Karoo 
met prachtige rotspartijen van meer dan 
100 meter hoog. Het is zo prachtig, zo 
overweldigend dat ik de bijnaam 
Cathedral of the Mountains volledig 

begrijp. “Volgende keer ga ik hier hiken” 
deel ik mee. Nic valt bijna naar beneden. 
Jij? Hiken? Jazeker. 

Inmiddels is het dinsdagochtend en 
rijden we richting Addo Elephant Park. 
Toegegeven, de olifanten zijn leuk maar 
er zijn er zoveel… het klinkt decadent, 
dat klopt. Maar het park is in mijn ogen 
te “voorgekauwd”. En het is heet! Ver 
over de 30 graden en geen zuchtje wind 
te bekennen ook al is het nog vroeg. We 
komen een soort verpieterd bij het 1920 
Safarikamp aan en worden opgewacht 
door een ranger in een oude Landrover. 
Of we hem maar willen volgen? Hoe dat 
uitpakt vertel ik de volgende keer. 

Nic en ik organiseren veilige, authentieke 
reizen in Zuid-Afrika. Kleinschalig en 
altijd onder begeleiding van ervaren 
Afrikaners die weten hoe het werkt. 
Zin on mee te gaan? Dat kan! Mail naar 
wilma@wilmavervoort.nl en je hoort snel 
wat de mogelijkheden zijn.

Wilma Vervoort is schrijver en “zwerft” 
over de wereld. Binnenkort verschijnt 
haar boek In And Out Of Africa waarin ze 
uitlegt hoe zij, ondanks haar leeftijd, haar 
leven grondig heeft aangepakt. Ze geeft 
tips en tricks en deelt haar vaak hilarische 
ervaringen. 

www.facebook.com/
InAndOutOfAfricaWilmaVervoort

Op reis met een Afrikaner: de Oostkaap


