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Over een bijzondere ontdekking in 
de bush: juist het contact met de 
eenzaamheid en de angst vormt de 
sleutel tot geluk en innerlijke rust.

Wat dóe ik hier?

DOOR: THIJS HESLENFELD
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VOOR MIJN WERK ALS FOTOGRAAF REISDE IK DE 
afgelopen vijftien jaar door meer dan honderd land-
en. Meestal zelfstandig, heel vaak alleen. Soms ver-

blijvend in de duurste hotels en resorts, soms slapend op een 
opengevouwen kartonnen doos in een overvolle nachttrein. 
Als al die reizen mij één ding geleerd hebben, is het dit: als je 
niet bang bent, is er heel weinig dat echt gevaarlijk is. 

Vrijwel alle mensen zijn te vertrouwen. Gevaarlijke of 
onverwachte situaties kan ik bijna altijd het hoofd bieden 
als ik maar heel dicht bij mezelf blijf, en zo nodig de touw-
tjes in handen neem. Als ik merk dat iemand ongezonde be-
langstelling heeft voor mijn dure camera’s, loop ik gelijk op 
hem af en knik hem vriendelijk toe. Dat werkt fantastisch. 
En corrupte agenten die proberen mij smeergeld afhandig 
te maken voor een vermeende verkeersovertreding, weet 
ik door eindeloos rekken en kletsen vrijwel altijd zo ver te 
krijgen dat ze gaan beseffen dat het gewoon echt niet gaat 
gebeuren. Waarna ze me zuchtend laten gaan.

Mijn reizen leerden mij dus heel veel over hoe het in 
onze mensenwereld werkt. Maar hoe meer ik dit begon 
te begrijpen, hoe meer er een andere uitdaging begon te 
lonken: de wildernis. 

Ik ben altijd al een natuurmens geweest. Als kind bracht 
ik veel meer tijd aan de slootkant door dan op het voetbal-
veld. Ik ken de natuur, ik snap dieren, ik ben buiten niet 
gauw bang en ik heb op mijn reizen heel veel natuur opge-
zocht: de polen, de oceanen, het oerwoud en de woestijn. 
Maar hoe zou het zijn om echt helemaal alleen in de wilder-
nis te zijn, heel ver weg van andere mensen? Die vraag 
begon mij steeds meer te interesseren. 

Daarom trok ik ruim tien jaar geleden voor het eerst 
met een fourwheeldrive de Australische bush in. Daar kon 
ik ervaren hoe het is om een week of langer écht alleen te 
zijn. Ik verbleef er op plekken, in de wetenschap dat het 
dichtstbijzijnde mens 500 kilometer verderop zat. En ik 
ontdekte wat ik eigenlijk al wist: dat vind ik een geweldige 
ervaring. De risico’s die aan deze reizen verbonden waren 
(in Australië vooral slangen of een eenzijdig auto-ongeluk) 
voelden als heel beheersbaar. In mijn fotoboek Hot deelde 
ik mijn ervaringen. 

Na vier van deze lange reizen verruilde ik Australië voor 
Afrika, vooral omdat ik de natuur daar veel spannender en 
aantrekkelijker vind. Sinds vier jaar neem ik gasten mee de 
bush van Namibië in: één of twee tegelijk. Zodat ook ande-
ren kunnen ervaren wat dat met je doet: een week of langer 
echt helemaal weg uit onze wereld. Ik deelde hun verhalen 
in mijn fotoboek Empty. 

Moeilijke momenten zijn er elke reis. Ik kan me een-
zaam en ontheemd voelen, en verlangen naar gezelschap 

of een goed gesprek. Ik vind het soms lastig dat ik alle 
schoonheid die ik zie en ervaar niet altijd kan delen met een 
ander mens. En als ik bang ben, denk ik meteen: waarom 
dóe ik dit nu eigenlijk? Ik kan zo honderd, nee duizend, 
scenario’s bedenken waarin dit verhaal verkeerd afloopt. Ik 
kan van het trapje van mijn tent vallen, een hartaanval krij-
gen of door een schorpioen gestoken worden. Gifslangen, 
leeuwen, modderstromen of boze olifanten: er kan hier zo-
veel mis gaan! Ik kan me ook vreselijk eenzaam en verlaten 
voelen. Het besef dat ik op plekken kom waar ik nooit meer 
gevonden zal worden als ik dood neerval, versterkt mijn 
gevoel van eenzaamheid... 

Het is raar maar waar: als ik langs een track sta waar drie 
keer per jaar een auto voorbij komt, voelt het tóch weer 
ietsje meer vertrouwd en veilig. Nog gekker: als ik een 
vuistbijl vind, geeft mij dit toch een soort van troost – het 
gevoel dat ik verbonden ben met een ander mens; het mens 
dat deze vuistbijl als laatste voor mij vasthield. Dat dat 
30.000 jaar geleden was, maakt opmerkelijk genoeg niet 
eens zoveel verschil.

Dat is één kant van het verhaal. Er is ook een andere. Na 
een paar dagen in de bush voel ik hoe de angst langzaam 
plaatsmaakt voor iets heel anders. Ik begin mij te verbinden 
met de natuur. Met de zon en de maan, de planten en de 
dieren. Ik begin te voelen dat de angst, de stilte en de een-
zaamheid mij helpen contact te maken met mijzelf. Sterker 
nog: dat ik ze nódig heb om dat contact te maken. 

Angst is een slechte raadgever, zeggen we thuis. In 
Afrika heb ik ontdekt dat dat helemaal niet klopt. Blinde, 
irrationele angst: dát is een slechte raadgever. Die leidt 
tot paniek en chaos. De rauwe, pure angst die ik hier kan 
voelen, is juist een geweldige raadgever. 

Ik voel het als een leeuw zich ’s nachts in mijn kamp 
meldt, als ik een gevaarlijke schorpioen ontdek, als een 
volwassen neushoorn ’s nachts mijn auto, waar ik op het 
dak lig te slapen, een geweldige optater geeft. Mijn contact 
met die angst doet me beseffen dat ik hier kan zijn, en mág 
zijn. Dat ik contact heb met de regels van moeder natuur 
die hier gelden – regels die we thuis helemaal zijn vergeten. 
Juist doordát ik bang ben, ben ik veilig.

De functionele angst die ik op deze momenten voel, is 
de sleutel naar verbinding, en vrijheid. Angst en verbinding 
zijn helemaal geen tegenpolen: het zijn twee kanten van de-
zelfde medaille. En juist diezelfde tegenpolen kan ik in de 
woestijn elke minuut ervaren. Want de woestijn is leven en 
dood. Dag en nacht. Keihard en o zo zacht. Heet en koud. 
Mooi en lelijk. Genadeloos en vergevingsgezind. Er heerst 
schrijnend tekort en overvloed. De woestijn brengt me in 
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gevaar en zorgt voor me. De woestijn is – kortom – 
het leven.

Vanuit mijn Westerse achtergrond ben ik soms 
geneigd de natuur te beschouwen als hard en meedo-
genloos. Maar tijdens mijn lange reizen alleen in de 
bush ben ik steeds meer gaan beseffen: ook daar klopt 
niks van. De natuur ís gewoon, verder niks. Als er 
genoeg is voor iedereen, is er nooit strijd. Ik heb vier 
soorten roofvogels schouder aan schouder gezien bij 
een drinkplaats. Het kwam niet in ze op de ander weg 
te jagen, simpelweg omdat er genoeg was voor ieder-
een. Zinloos geweld, dat komt in de natuur eigenlijk 
niet voor. Als dieren elkaar naar het leven staan, is 
daar altijd een goede reden voor. 

Al die contrasten die het leven zo mooi maken, 
die een bestaan van louter comfort zo oer- en oersaai 
maken, al die contrasten kom ik in de woestijn elke 
dag tegen. Een oude gemsbok komt maar moeizaam 
overeind en heeft de energie niet meer om voor mij 
te vluchten. Ietsje verderop dartelen een paar jonge 
zebra’s door het zand, één en al levensvreugde. Mis-
schien worden ze vannacht door een leeuw gegrepen, 
waarschijnlijk niet. Maar nú maakt dat niet uit, want 
nu is het lekker weer en is er volop eten en drinken en 
de nacht is nog ver weg. Dieren in het wild zijn nooit 
veilig, maar dat betekent zeker niét dat ze altijd in 
angst leven. 

Ik heb gezien hoe de grote grazers in perioden 
van lange droogte langzaam uithongerden. Vel over 
been, de mooie kleuren in hun vacht verblekend. Het 
deed al pijn om naar ze te kijken. Totdat ik besefte: 
zij ervaren dit heel anders dan ik. Een giraffe klaagt 
niet over de hete zon, een neushoorn kijkt niet vol 
verlangen naar die onweerswolk verderop, biddend 
dat-ie wat regen brengt. Dieren leven in het hier en 
nu, zonder alle pijn en verlangen die horen bij het 
besef van gisteren en morgen. 

Thuis rennen mensen van de ene mindfulness-
training naar de andere zengroep om dat nirvana te 
bereiken. Hier kun je zonder handboek of goeroe 

ervaren dat de natuur het niet anders kán. 
Als ik lang genoeg in deze wereld vertoef, begin 

ik ook zelf steeds meer in het nu te leven. Ik ervaar 
dat ik zélf steeds meer dier word. Dat ik dingen ruik, 
hoor, zie en voel die een paar jaar geleden volkomen 
langs me heen gingen. De geur van een neushoornd-
rol, de sporen van een olifant die zichzelf een stofbad 
gaf. Ik merk uit mijn ooghoeken op dat een paar 
struisvogels zich raar gedragen – en zo ontdek ik 
een leeuw die 500 meter verderop loopt. Als ik vuur 
maak, hoef ik niet meer na te denken over de plek die 

qua wind het beste is: dat gaat helemaal automatisch. 
Mijn energieke tred van thuis verandert in een traag 
sloffen; net als alle dieren schakel ik vanzelf over op 
een wijze van bewegen die altijd het minste energie 
kost.

De bijzondere ontdekking die ik in de bush deed: 
juist het contact met de eenzaamheid en de angst 
vormt de sleutel tot het geluk, tot innerlijke rust. In 
een gepamperde samenleving als de onze stellen 
we alles in het werk om ons altijd veilig te kunnen 
voelen. Met airbags, levensverzekeringen, veilig-
heidsprotocollen en vaste banen. Met prikkeldraad, 
zon-garanties, geïndexeerde pensioenen en desin-
fecterende handgel, maar ook met anti-depressiva, 
alcohol en drugs. 

We zijn zo druk bezig om de dood, de angst en 
de eenzaamheid buiten de deur te houden, dat we 
vergeten te leven.

Dieren leven in het hier en nu, 
zonder alle pijn en verlangen 
die horen bij het besef 
van gisteren en morgen.

Over de auteur 

THIJS HESLENFELD WERKTE JARENLANG als jurist en reis-
journalist. Vijftien jaar geleden besloot hij zijn hart te volgen 
en verder te gaan als fotograaf. Hij publiceerde sindsdien 
zes succesvolle fotoboeken over plekken op de aarde waar 
de mens niet veel te vertellen heeft zoals Antarctica, de 
Australische outback, het regenwoud van Suriname en de 
woestijnen van Namibië. 
Ook verzorgt Heslenfeld workshops waarin hij deelnemers 
laat ervaren dat meer contact met jezelf en de wereld om je 
heen een veel betere manier is om mooiere foto’s te gaan 
maken dan een nieuwe camera kopen. Verder reist hij elk 
jaar twee maanden in een 4WD door de meest afgelegen 
delen van Namibië, waarbij één of twee gasten een week of 

langer kunnen meereizen. Zo laat hij anderen ervaren hoe 
het is om volledig op jezelf aangewezen te zijn in de pure 
wildernis.
‘Als je jezelf openstelt voor de wereld, voor andere mensen, 
maar ook voor dieren, de natuur, dan krijg je dat altijd terug’, 
aldus Heslenfeld. ‘Dat is het goede nieuws. Andersom werkt 
het net zo. Als je de wereld vanuit angst tegemoet treedt, 
vind je wantrouwen en boosheid op je pad. En die bevesti-
gen je angst. Door al mijn positieve ervaringen met mensen 
van over de hele wereld, uit welke cultuur dan ook, heb ik 
geleerd dat bijna alle mensen van goede wil zijn. En dat er 
altijd iemand is die je wil helpen.’   
 
Meer informatie: www.thijsheslenfeld.com, of stuur een 
e-mail: thijs@thijsheslenfeld.com 


