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E

k stop naby ’n duin se kruin om
asem te skep. Agter my, al op
die naat van die duin, lê my tekkies se spore in die sand. My
sandkamaste is maar lae-oktaan,
wat beteken ek huisves reeds ’n klein duin
in elke tekkie.
Voor my is daar geen spore nie. Rebecca
Solnit het geskryf “Roads are a record of
those who have gone before,” maar hier is
geen paaie nie. Dalk het geen ander mens
voor my al op hierdie spesifieke duin in die
Namibwoestyn gestap nie.
Ek verkyk my aan die rimpels teen die
duin, deur woestynwinde gevorm tot fyn,
simmetriese sandgolwe. Maar tans is dit
windstil.
Wes van my, doer anderkant ’n uitgestrekte pan, lê die strand en die Atlantiese
Oseaan. Ek kan dit nie van hier af sien nie,
maar robbe is sonder twyfel besig om in
die branders te baljaar.
En ’n paar slinkse jakkalse patrolleer die
kus op jag na ’n babarob of iets anders om
op te aas.
Dit is so verstommend stil, al wat ek
hoor, is my hartklop, asemhaling en die
tinnitus in my ore – dronk sonbesies wat
sonder ophou neurie, van jare se te naby
aan luidsprekers staan en foto’s neem by
Oppikoppi en kunstefeeste.
Ek haal my kamera uit my rugsak. Dit is
al laatmiddag, die goue uur is ophande. Ek
draai die lens wyd oop, probeer iets van
hierdie oorweldigende landskap vasvang.
In die verte gewaar ek ’n medestapper, ’n
enkele bewegende spikkel.
Dan pak ek my kamera weg. Geen wyehoeklens kan reg laat geskied aan hierdie
onpeilbare vista nie. Elke foto is bloot ’n
voetnota van ’n verbygaande oomblik.
Hoe langer ek in die woestyn stap, hoe
kariger word die inskrywings in my notaboekie. As jy wil skryf oor die woestyn,
weet ek nie of woorde die beste idee is nie.
Die Namib stroop jou van alles, ook
woorde. Ek dink aan Gert Vlok Nel, wat in
’n ander konteks gesing het: “Woorde faal
my alreeds, my lief, hulle is almal tentatief,
soos om in ’n tent te bly . . .”
Ek voel tegelykertyd Israeliet uit die Ou
Testament, Klein Prinsie, en doodgewone
sterfling. ’n Spikkel van ’n spikkel, klein en
nietig soos ’n enkele sandkorrel, die mikroskopiese bousteen van die einste duin
waarop ek staan . . .
Slenterstap oor ekstreme terrein
Wat bring my hier? Jurgens Schoeman van
die toermaatskappy Live the Journey het 16
mense genooi vir ’n verkenningstog van ’n
nuwe staproete in ’n konsessiegebied in
die Namib – die oudste woestyn op aarde
met die hoogste duine.
Ons groep is byna ewe veel mans en
vroue, meestal middeljarig, ’n paar joernaliste, dokters, ’n ouditeur, veearts, entrepreneurs, ensovoorts. Ons het almal iets
gemeen: ’n liefde vir stap.
Jurgens maak staat op ons terugvoer om
te bepaal of die staproete werkbaar is en
ontwikkel kan word tot ’n kommersiële
produk van vier of vyf eksklusiewe ekspedisies per jaar.
Ons moet ook help dink aan ’n naam vir
die roete. Die voorlopige naam was “A Forbidden Hike in the Namib Desert”, aangesien ons in ’n gebied stap waar daar
vroeër jare diamantmynbedrywighede
was.
Die roete strek oor vyf dae en begin suid
van Walvisbaai by Modderbankies, die oeroue monding van die Kuisebrivier.
Aanvanklik het ons nie eens geweet presies hoe ver ons gaan stap – in totaal iets
tussen 90 of 110 km – of ook waar ons

Salf vir
die siel

Ons kampplek is beslis meer K-Way as Camel Man. Dit sluit selfs ’n warm stort en ’n moderne toilet in.

Tydens ’n verkenningstog vir ’n nuwe
staproete diep in die Namibwoestyn besef
Erns Grundling opnuut hoe broodnodig
én terapeuties stap kan wees – veral sonder
selfoonsein. En dat ’n woestyn eintlik
anderkant woorde en foto’s lê.

Tydens die Namib 100-staptog op die Namib-duine is jy meestal alleen met jou gedagtes.
snags sou slaap nie.
Die eindpunt van ons staptog was wel
bekend: die ikoniese wrak van die Eduard
Bohlen, ’n destydse vrag- en pasassierskip
wat op 5 September 1909 teen ’n sandbank
gestrand het.
Die Bohlen, wat deur die dekades verder
verroes en disintegreer het, is steeds ’n
fees vir fotograwe en word dikwels deur

4x4-groepe besoek, of vanuit ligte vliegtuie
bewonder.
En nou stap ons soontoe. Danksy fyn beplanning deur Jurgens sal ons die wrak op
5 September 2019 bereik, presies 110 jaar
ná wat ’n dramatiese nag in die woestyn
moet gewees het . . .
Geen georganiseerde staptog is al tevore
hier aangebied nie.
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Daar het wel al mense hier langs die kus
gestap, maar in ander, meer droewige omstandighede. Arbeiders moes meer as ’n
eeu gelede van Walvisbaai na Conceptionbaai en nabygeleë myndorpies stap om in
haglike omstandighede te gaan woon en
werk. Sommige het nie die tog te voet oorleef nie . . .
Hoewel die terrein vanselfsprekend ek-

streem is, pak ons nie hierdie staptog sonder hulp aan nie. Anders as in die Visriviercanyon, waar jy self moet pa staan vir
jou eet- en slaapgoed en alles op jou rug
ronddra, is hierdie noodwendig ’n slenterstap. Meer K-Way as Camel Man . . .
Ons stap slegs met dagrugsakke. Jurgens
en sy span sit met die logistieke uitdaging
van vier bakkies vol gelaai met kos, drankies (’n yskas verseker die biere bly koud),
vuurmaakhout, letterlik ’n ton water, sowel as al ons groter rugsakke met tente en
klere in.
“Waar jy aan die einde van die dag uitkom, is nie jou doel nie,” het Jurgens die
aand voor die tyd in Walvisbaai gesê.
“Groei in die dag in. Hierdie woestyn gaan
met jou siel werk.”
Hy het ons ook vermaan om nie oor die
wind of weer bekommerd te wees nie.
“ ’n Mens voorspel nie die weer in die
Namib nie. Dis ’n woestyn, die wind moet
spore toewaai . . .
Onderste verdieping van Maslow-driehoek
Soos dit maar dikwels gaan, het ek by
Modderbankies begin stap in ’n toestand
van persoonlike chaos. Die Namib het natuurlik nie ’n saak met ’n selfoonsein, onbeantwoorde e-posse en WhatsApp-boodskappe nie. Alles wat ons in die daaglikse
gejaag na wind en wins as dringend beskou, raak dowwer, soos ’n lugspieëling op
die horison.
Dit gebeur egter nie dadelik nie. Die eerste paar kilometers langs die strand, in die
rigting van die bekende Sandwich Harbour
of Sandvisbaai, was loutere hel. En nie
weens die fisieke uitdaging nie; die sand
was lekker hard onder my tekkies en die
weer matig.
Maar my gedagtewêreld was vol wegholveldbrande oor sperdatums wat misgeloop
is, korrespondensie wat agter geraak het
en antisiperende angs oor planne en projekte wat stol terwyl ek volledig onder die
radar in die woestyn rondstap. Ons stap
juis suid, wég van Walvisbaai en Swakop,
wég van WiFi en woeker.
Gelukkig dwing dié eindelose duine, die
see se gerusstellende dreuning en die inen-uit, in-en-uit van die branders ’n mens
tot stilte.
Dit is een van die wondere van stap, veral in die natuur: Geleidelik, een voet ná die
ander, raak iets so alledaags soos stap ’n
vorm van meditasie, ’n oorgawe aan slegs
dit wat die oomblik en die onmiddellike
omgewing bied. Stap gee jou ook eenvoudig ’n ander perspektief op ’n landskap as
vanuit ’n voertuig of vliegtuig.
Ek kon stadigaan vrede maak met die
feite: Ek is hier, nóú. En my volgende tree
is al waaroor ek ’n bietjie beheer het. Vir
die volgende vyf dae gaan ek meestal boer
in die onderste verdieping van Maslow se
driehoek: suurstof, skuiling, kos en water,
slaap . . .
Naby Sandvishawe het ek nog enkele ander 4x4-voertuie op daguitstappies gesien,

Ná ’n dag van stap, ook vele draaie in jou kop, kuier almal lekker om die kampvuur.
maar daarna het ons die konsessiegebied
binnegestap. Slegs ons 16 stappers en Jurgens-hulle se bakkies sou hiervandaan die
woestyn aandurf.
Ek was van meet af aan die selfaangestelde agteros. Dit het my die geleentheid gegee om kilometers ver alleen te stap, dikwels met nie ’n enkele ander mens in sig
nie. Ander kere het ek saam met twee
gawe vroue – Michelle Staal en Marienne
Burger – gestap. Hulle het albei druk besige
lewens in Johannesburg en het ook verkies
om teen ’n stadiger pas te beweeg.
Die vleiland anderkant Sandvishawe was
vir my ’n groot verrassing: om in die woestyn soveel groenigheid te sien, met hordes
flaminke wat grasieus met hul stokkiesbene in die water loop.
Dit het my laat dink aan ’n liriek uit Koos
Kombuis se “Atlantis in jou lyf”, wat juis
geïnspireer is deur ’n besoek aan die Namib: “Ek weet jy is hier iewers / in die klei
van Afrikaans / maar ek ken nog nie jou
naam nie / jy sing waar die flaminke dans.”
Ons doop jou die Namib 100
Op hierdie staptog het elke dag sy unieke
bekoring gehad en ’n veel groter verskeidenheid in landskap as wat enige van ons
kon verwag.
Op Dag 1 was dit Sandvisbaai se vleilande en flaminke. Op Dag 2 het ons eers kilometers ver oor ’n groot, uitgestrekte pan
gestap voordat ons weer die kuslyn bereik
het. Daar het ’n groot robkolonie ons ingewag. Die robbe was maar versigtig en het
dadelik terug see toe gewaggel toe ek naderstap. Hulle het dalk nog nooit tevore ’n
soogdier op twee bene gewaar nie . . .
Die res van die dag het ons al langs die
Langewand, ’n geologiese wonder, gestap.
Die Langewand is Namibië se eie “Doodsakker” – ’n kusstrook van 13 km lank en

een van min plekke op aarde waar duine
van tot 100 m hoog byna loodreg die see in
loop.
Ou agteros het harde bene begin kou
langs die Langewand, veral toe die hoogwater my inhaal en ek met sopnat tekkies
moes aanstryk tot by die kampplek. Dit
was die langste stapdag van net oor die
25 km. Maar ek glo vas ’n staptog moet
ook ’n stewige sarsie swaarkry insluit.
Op Dag 3 het die wrak van die Shawnee,
’n skip wat in 1975 aan die kus gestrand het
(dit was glo ’n mislukte poging vir ’n
versekeringseis . . .) in die oggendmis opgedoem. ’n Magiese oomblik.
Op dieselfde dag het ons ook die strand
gegroet en diep die duine in gemik. Sonder
kaart of GPS het ons na die kampplek gestap, met slegs ’n Live the Journey-bakkie
wat soms hoog bo-op ’n duin soos ’n
brandwag gestaan en wag en ons op koers
gehou het.
Daardie aand het ons op ’n duin gestaan
en die sonsondergang oor die see bewonder.
Pierre Botes, ’n ortopeed van Worcester
en iemand wat met woorde toor, het na
die duine gekyk en gesê: “Dit is vreeslik
mooi. Vrees-lik. Dit vul jou amper met
vrees.”
Anette Grobler van Kaapstad, ’n ervare
avonturier met ’n eie staponderneming, Silent Steps, het met sononder gesê: “Wat
die ryk ouens nie verstaan nie, is dit: Jy
gaan nooit weer hierdie spesifieke sonsondergang op hierdie spesifieke plek met
hierdie spesifieke mense ervaar nie.
“Nie eens al het jy 80 miljoen in die
bank nie.”
Die vierde dag kon ons kies tussen lank
stap op ’n pan of oor die duine, tot by ons
kampplek naby ’n eertydse nedersetting
van die mynbedrywighede.

Ons het naby ons kampplek ’n hut besoek wat eers ’n lykshuis op Swakopmund
was, maar later hier in die woestyn as ’n
polisie- en poskantoor gebruik is.
Die kampplekke was elke dag ’n groot
bederf: koffie met beskuit en koekies by
aankoms, óf ’n yskoue bier.
En groot samesyn in kampstoele om die
vuur terwyl Jurgens se puik span vir ons
dag ná dag ’n feesmaal voorberei: onverbeterlike filetsteak-sosaties as voorgereg (“As
jy iets gee, gee jy hom goed, jy kan nie ’n
taai sosatie gee nie,” volgens Jurgens), spaghetti bolognaise, hoenderborsies en varsgebakte brood was van die spyskaart se
hoogtepunte.
’n Warm stort en ’n netjiese badkamertent met ’n moderne toilet was onverwagse luuksheid in die woestyn.
Op Dag 5 het ons almal saam gestap,
’n raps meer as 10 km tot by die Eduard
Bohlen se wrak. Met die Bohlen reeds binne sig het Marienne ons almal se gevoel
opgesom: “Dis amper te erg om nou hier
te kom, dit beteken dis klaar.”
Daar het ons mekaar omhels en ge-high
five, ná presies 100 km se stap in die woestyn. ’n Hegte band is gevorm tussen ons 16
stappers.
Die staptog is die “Namib 100” gedoop.
Dit het sonder twyfel die potensiaal om
een van die grotes te word.
Susina Jooste, direkteur van The Private
Hotel School in Stellenbosch, het op ons
laaste aand langs die vuur byna bewoë opgemerk: “Ek het soveel ryker geword hierdie week.”
Die kamele wat saam met jou reis
Die volgende oggend het ons in ’n 4x4konvooi deur die duine gery na Walvisbaai.
Anette het in die bakkie vir my ’n storie
vertel wat sy destyds in die weermag by ’n
generaal, Chris van Zyl, gehoor het: “Ons
het almal kamele wat saam met ons reis,
en kamele reis baie stadiger as mense.
“En elkeen se kamele loop teen ’n verskillende pas. So, ons vlieg en ry na ’n
plek, maar dan voel jy asof jy nog nie heeltemal daar is nie, want jou kamele is nog
op pad. En dan, wanneer dit uiteindelik
lekker voel, weet jy jou kamele het by jou
aangekom.”
Ek vermoed my kamele gaan nog ’n wyle in die Namib vertoef . . .
In die vliegtuig terug na Kaapstad lees ek
in die lugdiens se tydskrif iets wat Namibië
se nuwe Ondonga-koning, Fillemon
Shuumbwa Nangolo, in ’n onderhoud voor
sy inhuldiging gesê het: “If you walk slowly, you will get what you are working or
looking for. If you walk fast, the vibration
of your feet will chase it away – whatever
‘it’ may be.”
■ Inligting oor Die Namib 100-staptogte
in 2020 sal binnekort op www.livethejourney.co.za verskyn. Stuur intussen ’n e-pos
na info@livethejourney.co.za vir inligting.
■ Erns Grundling is ’n joernalis, skrywer
en TV-aanbieder.

