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1 Eerste lunch onderweg, 70 km S Otjiwarongo 2 Kampplaats Uris, Tsumeb 
3 Uris mine, Tsumeb 4 Descloiziet en duftiet van Uris 
5 Uris mine, Tsumeb 6 Bart aan het werk 
7 Picknick... ergens onderweg 8 Herman heeft dorst (en hij niet alleen) 
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MKA-kalender  
 
  

Zaterdag 18 juni 2011 : MKA wokt 

 

  
Het MKA gezellig samenzijn gaan dit jaar door in het Wokpaleis, 
Merksemsebaan 413 
2110 Wijnegem, vanaf 20.00 uur. Meer informatie : 
http://www.wokpaleis.be/ 
Inschrijven vóór 10 juni bij Hugo Bender (secretariaat@minerant.org 
03 440 89 87) of Paul Van hee (pvanhee@skynet.be 03 645 29 14).  
De vooropgestelde prijs bedraagt 24 € pp, te betalen ter plaatse. 
 
 
 
 
Nieuw mineraal : ernstburkeiet 
 
 

Op 21 februari 2011 werd het mineraal ernstburkeiet officieel boven de doopvont gehou-
den. Ernst Burke gaf recent (om precies te zijn op 12 december 2010) nog een voordracht 
bij de MKA over "Lapis lazuli, vindplaatsen en gebruik". 
 
Ernstburkeiet was oorspronkelijk al bekend als mineraal 2010-059, en het heeft een ietwat 
eigenaardige formule. Het is in feite een anorganisch product met toch een organisch tint-
je : het is namelijk een magnesium methaansulfonaat hydraat met als formule 

Mg(CH3SO3)2·12H2O. Ernstburkeiet is trigonaal (ruimtegroep R 3 ), met roosterparameters 
a = 9.27 Å, c = 21.13 Å, V = 1573 Å3 en Z  = 3. 
 
Ook het voorkomen is meer dan speciaal : het komt namelijk voor als vaste insluitsels in 
een ijskern op een diepte van bijna 600 m bij de Dome Fuji basis, Oost-Antarctica. De 
kans dat je het op een mineralenbeurs zal aantreffen is dus nogal klein... 
 
De naam van het mineraal eert Ernst A.J. Burke, een in 1943 in België geboren minera-
loog die van 1966 tot 2005 gewerkt heeft aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland, 
aan opake mineralen en aan Raman spectroscopie van fluïde insluitsels. Ernst Burke is 
voorzitter geweest van de Werkgroep voor Insluitsels in Mineralen van de Internationale 
Mineralogische Associatie (1994-1998) en voorzitter van de Commissie voor Nieuwe Mi-
neralen, Nomenclatuur en Classificatie van diezelfde IMA (2003-2008). 
 
Meer over dit mineraal kom je te weten in een themanummer op het einde van het jaar. 
We laten je nu nog even op je honger zitten... want honger is de beste saus . 

Er zijn in juni géén vergaderingen gepland 
in Edegem wegens de jaarlijkse sluiting 

van het Elzenhof. 
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Beurzen en tentoonstellingen 
Zomerbeurzen in Europa : 23/6/2011 - 18/9/2011 
 
 
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html 
 
23-26/6 FR SAINTE-MARIE-AUX-MINES. Stadscentrum. Beurs (M-F-J-E). <info@euromineral.fr>, 

<michel.schwab@evhr.net>  www.euromineral.fr 
1-3/7 FI YLÄMAA. Ylämaa Gem Village. Beurs. 12-18/10-18/10-18 h. 

<eskohamalainen@hotmail.com>  www.jalokivimessut.fi/eng/exhib.htm 
2/7 AT VORDERNBERG/FRIEDAUWERK. 10-18 h. Beurs (M). <b.krestan@ainet.at> 
2-3/7 FR AUTUN (71). Hexagone, boulevard Frédéric Latouche. 
2-3/7 AT INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstraße. Beurs. <zanaschkamineralien@a1.net> 
2-3/7 IT TRAVERSELLA (TO). Ristorante Miniere.  Za excursie, zo 9-18 h beurs. 

<gmv@traversella.com>  http://gmv.traversella.com/?p=99 
3/7 AT HÜTTENBERG. Schaubergwerk Knappenberg. 9-16 h. Beurs (M). 

<tourismus@huettenberg.at> 
9-10/7 AT LINZ. Volkshaus Dornach-Auhof, Niedermayrweg 7. Beurs. <zanaschkamineralien@a1.net> 
9-10/7 FR CHAILLAC (36). Salle des fêtes. Beurs (M). 
9-10/7 FR SAINT-AMBROIX (30). Maison des Associations. 9-19 h. Beurs (M-F-E). 
10/7 CH FIESCH. Saal Rondo, Furkastraße 8. 8.30-17 h. Beurs (M). <info@fiesch.ch>  
10/7 IT MACUGNAGA/MONTE ROSA (VB). Piazza Staffa. 9-17.30 h. Beurs (M). 

<6marco69@virgilio.it> 
10/7 AT OBERZEIRING. Handwerkshaus, Bachstraße 12. 9-17 h. Beurs (M).  
10/7 NL DENEKAMP. Museum Natura Docet. 10-17 h. Beurs (M-F). 
10/7 FR BUROS (64). Salle polyvalente. Ruil-beurs. 
10-17 PL LWÓWEK ŚLĄSKI. 1st International MINDAT.ORG Conference. 

Allesomvattend programma met o.a. een conferentie, workshops, 
excursies, beurzen. Voor meer informatie : 
<conference@mindat.org> www.mindatconference.org. Inschrijven 
via www.mindatconference.org/signup.php 

15-17/7 NO EIDFOSS. Tentjes in het dorp. 15-20/10-18/11-15 h. Beurs (M). <stig.larsen@stoneman.no>  
www.nags.net/eidsfoss 

16-17/7 FR REALMONT. 10-19 h. Beurs (M-F-J-E). 
<tourisme.realmont.fr/fr/evenements/evenement.php?ID_agenda=52269> 

16-17/7 FI OUTOKUMPU. Outokummun Kivikerho ry. 10-17 h. Beurs (M).  
<posti@outokummunkivikerho.fi>  www.outokummunkivikerho.fi 

17/7 AT MITTERSILL. Nationalparkzentrum. 9-16 h. Beurs (M).  
17/7 IT RE-VAL VIGEZZO. Santuario. 9-17 h. Beurs (M). <lageode1@virgilio.it> 
23-24/7 IT MASSA MARITTIMA (GR). Piazza Medievale del Duomo. Beurs (M-F). 

<gmm.lotti@libero.it> 
23-24/7 FR MILLAU (12). Parsc de la Victoire. Beurs (M-F). 

www.ot-millau.fr/fr/manifestations/les_manifs_culturelles/bourse_mineraux.htm 
23-24/7 AT RADENTHEIN.  Stadtsaal. 10-18/10-16 h. Beurs (M). 

<rez.stadtmarketing@radentheim.com>  www.radenthein.com 
23-24/7 DE OBERSTDORF.  Oybele-Halle. 10-19/19-18 h. Beurs (M-J). <allmetall@hotmail.de>  
23-24/7 CH BINN/IMFELD. Mineralenhandel André Gorsatt. 9-17 h. <info@andregorsatt.ch> 
23-24/7 DE HOHENEMS. Schwefelbadstraße 2. Beurs. <zanaschkamineralien@a1.net> 
24/7 CH BINN (WALLIS). Parkeerplaats Binn. 9-17 h. Beurs (M). <info@boersebinn.ch> 
29-31/7 NO SETESDAL/EVJE. Oddestemmen Steinsliperi, 3 km N Evje. Beurs (M). 10-17 h. Beurs (M). 

<steinsliperi@oddestemmen.com>  oddestemmen.com/mineralmesse 
30-31/7 AT GLEISDORF. Restaurant Ambio, Ludersdorf 205. Beurs. <zanaschkamineralien@a1.net>  
30-31/7 CH MEDIRINGEN. Parkhotel du Sauvage. 10-17 h. Beurs (M). <lisavonbergen@bluewin.ch> 
30-31/7 FR LE LUC (83). Salle Renan, Place Pasteur. 9-18 h. Beurs + excursie. 

<danielle.delahaye56@free.fr> 
30-31/7 DE PFRONTEN. Kurheim Pfronten-Ried. 10-19/10-18 h. Beurs (M-J). <allmetall@hotmail.de> 
30-31/7 DE ANNABERG-BUCHHOLZ. Silberlandhalle. 9-17/10-16 h. Beurs (M). 
5-7/8 FR EYMOUTIERS (87). Promenade des sports. Vr vanaf 20.30 h, 10-19 h. Beurs (M-F). 
5-7/8 FR LESPARRE-MEDOC (33). Salle François Mitterand. Beurs (M-F). 
6-7/8 FR NARBONNE. Parc des Expositions, Avenue de la Mer. Beurs (M-F-E).  

www.groupegeologiquenarbonnais.fr < <ggn_narbonne@yahoo.com> 
6-7/8 FR CHAMONIX. Centre sportif. Beurs (M). 
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6-7/8 DE WOLFACH. Schloss Wolfach. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <wb@mineralien-
breitenborn.de>  www.mineralien-breitenborn.de 

6-7/8 SE KINNEKULLE. Falkängen, Hällekis. 10-17/10-15 h. <info@skaraborgsgeologiska.se> 
www.skaraborgsgeologiska.se/index.php/sten-och-mineralmaessan 

6-8/8 CH DISENTIS. Sportzentrum. 11-17/10-16 h. Beurs (M). <info@uniun-cristallina.ch> 
7/8 NL BORGER. Hunebedcentrum. 10-17 h. Beurs (archeologie-geologie). 

<info@hunebedcentrum> 
7/8 IT AGORDO (BL). Palazzetto dello sport. 8-18 h. Beurs (M-F). <info@agordogampdolomiti.it>  

www.agordogampdolomiti.it 
7-8/8 DE MEDEBACH-DREISLAR. Schwerspatmuseum Dreislar, Am Scheidt 2. 10-17 h. Beurs (M-

F). <gabi.penkert@gmx.de>  www.schwerspatmuseum.de 
9-11/8 FR ROQUEFORT/SOULZON (12).  Salle des fêtes. Beurs. 
12-14/8 FR LLO (66).  Salle polyvalente, gemeentehuis. 10-19 h. Beurs (M-F-J-E). 

<eric.marchesseau@wanadoo.fr> 
12-15/8 FR HOURTIN PORT (33). Salle d'animation. Beurs (M-F). 
13-15/8 FR PONT AVEN (29). Stadhuis (salle Gaugin). Beurs (M-F). 
13-14/8 DE MAIKAMMER. Bürgerhaus. 10-18/10-17 h. Beurs (M). <info@mineralientage-

maikammer.de> 
14/8 DE  HETTSTEDT. Mansfeld Museum. 10-17 h. Beurs (M-F). <mansfeldmuseum@web.de>  
13-15/8 FR ESPINASSES (05). Salle des fêtes. Beurs (M). 
14-15/8 AT HIRSCHEGG/KLEINWALSERTAL. Walserhaus. 10-18/10-18 h.Beurs (M-F-J). 
15/8 AT BRAMBERG. Wirtschaftsschulen. 8-15 h. Beurs (Uitlsuitend Alpiene mineralen). 
19-21/8 SK PEZINOK. Pezinsky dom kultury, Holubyho 42. 8-20/9-29/10-18 h. Beurs (M). 

<jirkovitalos@centrum.sk> 
20-21/8 IT LANZADA (SO).  Palazzo Comunale. Beurs (M-F). <antonio.costa18@tin.it>  

<zapotec_61@hotmail.it> 
20-21/8 IT SAINT-VINCENT (AO). Palazzetto dello Sport. Beurs (M-F). <mauri.lanfranco@gmail.com> 
20-21/8 FR CHÂTEL GUYON (63). Oud station (Salle la Mouniaude). 10-19 h. Ruil-beurs (M-F). 

<andre.fermis@cegetel.net> 
21/8 DE WIETZE. Erdöl-Museum. 10-17 h. Beurs (mijnbouw) <info@erdoelmuseum.de> 

www.erdoelmuseum-wietze.de 
21/8 CH BRISTEN. Schulhaus. 9-17 h. Beurs (M).  
21/8 CH MARTIGNY. Salle communale, Avenue du Grand-Saint-Bernard 6. 8.30-17.30 h. Beurs (M). 

<steoryel@netplus.ch> <anne-lise.clerc@bluewin.ch > 
21-22/8 DE UETERSEN. Museum Langes Tannen, Heigrabener Straße. 14-18/11-18 h. Beurs (M-F). 

<unikate-uetersen@gmx.de>  www.unikate-uetersen.de 
27-28/8 CH INTERLAKEN. Im Jungfraupark. 10-17 h. Beurs (M-F). <charles.handschin@gawnet.ch>  
27-28/8 DE SPEYER. Stadthalle, Obere Langgasse. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
27-28/8 BE BERNISSART.  Sporthal.10-18 h. Beurs (M). 

<boulvinmarjorie@yahoo.fr>  www.c-g-h.be/pages/03als3.html 
3-4/9 FR FREJUS. Quartier de Saint-Aygulf, halle des sports Auzerau, Bvd. Berlioz. 

<jaruss83@orange.fr> 
3-4/9 CH ALTDORF. Dätwyler AG, Gotthardstraße. 13-18/10-16 h. Beurs (M). 

<boerse@mineralienfreund.ch> 
3-4/9 DK HEDENSTED. Gesagervej 68. Beurs (M-F-J-E, "alternatieve" beurs). 10-17 h. 

<mail@engro.dk> www.stenguiden.dk 
4/9 DE CHEMNITZ. "Das Tietz", Moritzstraße 20. 10-16 h. Beurs (M-F). <urban-mineralien-

messen@t-online.de> 
4/9 DE AUGSBURG. Schwabenzentrum. 10-17 h. Beurs (M). <106163.447@mcom.com> 

www.exponaturundtechnik.de 
4/9 DE GRÜNDAU-LIEBLOS. Bürgerhaus. 9-17 h. Beurs (M). <kdh-eh@t-online.de> 

www.kinzigtaler-mineralienclub.de 
 
4/9  B SINT-GILLIS-WAAS. Gemeentelijk park, bij gemeentehuis. 

10-18 h. Beurs (F) 
 Info : Jean Devidts  <ichthyosis@devidts.com>  www.paleontologie.be 
 
8-10/9 CZ PRAHA. Sberatel, Výstaviště PVA Letňany (Fairgrounds PVA Letnany). 10-18/10-16 h. 

Beurs. <sberatel@ppa.cz>  www.sberatel.info/en 
10/9 DE KNAPPENRODE. Energiefabrik-Bergbaumuseum. 10-17 h. Beurs (M). 

wilfrid.sauer@gmx.de 
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10-11/9  B BRUSSEL. Museum Autoworld, Jubelpark. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E) 
 Info : Roger LEEMANS, Felix Delhassestraat 36, 1060 Brussel. Tel. 02 5387130   

 <leemansroger@hotmail.com> lithomin.blog4ever.com  www.cmpb.net/fr/index.php 
 
 
10/9 FR NAVES (CORREZE). Salle du Pré Bourru. 9-18 h. Ruil-beurs (M-F). 

<paulette.ceron@orange.fr>  gagn19.free.fr 
10-11/9 NL GIETHOORN. MTN, Kanaaldijk 18. 10-17 h. Beurs (J-E). <info@min.nl>  www.mtn.nl 
10-11/9 FR SAINT_PIERRE-EN-PORT (76). Salle des Pommiers. Beurs.  
10-11/9 FR PESSAC. Salle Le Royal, Av. Jean Cordier. 10-19 h. Beurs (M-F-E). 
10-11/9 FR MULHOUSE-BOURTZWILLER (68). Salle de gymnastique, rue de Mittelwihr 12. 9-18 h. 

Beurs (M-F-E). <richardm68@orange.fr> 
10-11/9 DE HEIDELBERG. Stadthalle-Kongresshaus. 10-18/11-17 h. Beurs (M). <wb@mineralien-

breitenborn.de>  www.mineralien-breitenborn 
10-11/9 DE AUGSBURG. Reischlieschen Wirtschaftsschule, Alter Postweg 86a. 12-17.30/10-17 h. 

Beurs (M).  
10-11/9 DE BONN. Stadthalle Bad Godesberg. 11-18 h. Beurs (E). www.solidstones.com 
11/9 DE BAD HOMBURG. Volskhochschule, Elisabethenstraße 4. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<thomas.gerasch@gerasch-versicherungen.de> 
11/9 AT KNITTELFELD. Pfarrheim. 9-17 h. Beurs (M).  
16-18/9 IT CALTANISSETTA (CL). Nuovo Museo Mineralogico, bij Istituto Mottura, Viale della Regione 

71. Beurs (M-F). <amipass@teletu.it>  www.lazolfara.it 
17/9 CZ PRIBRAM. Dum kultury Pribram, Legionářů 400. 9-14 h. Beurs (M). 

<marcinikova@diamo.cz>  www.diamo.cz 
17-18/9 IT DORF TIROL. Raiffeisensaal. 9-19/9-17 h. Beurs (M). <cmm.meran@libero.it>  
17-18/9 CH WIL. Stadtsaal (bij station). 13-18/10-17 h. Beurs (M). <hans.altdorfer@sulzer.com> 
17-18/9 DE KÖLN. Centrum-Rathaus Gürzenich. 11-18 h. Beurs (E).  
17-18/9 NL 'S HERTOGENBOSCH. Brabanthallen, Volmerlaan 12. 10-17 h. Beurs. 
17-18/9 FR LA CIOTAT (13). Salle Paul Eluard. 10-19 h. Beurs (M-F). <jm.hahn@hotmail.fr> 
18/9 DE GERA. Clubzentrum "Comma", Heinrichstraße 47. 10-16 h. Beurs (M-F). 

<hansgeorgfroeber@aol.com>  www.geraer-mineralienfreunde.de 
18/9 DE WUPPERTAL/ELBERFELD. Stadthalle, Auf dem Johannisberg. 11-17 h. Beurs (M). 

www.vfmg-bergmark-wuppertal.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen 
 J juwelen S schelpen 
 E edelstenen MM micromounts 
 
Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt 
samengesteld neemt de redactie van Geonieuws geen 
enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid 
van de gegevens. Vooraleer een reis te ondernemen om een 
beurs te bezoeken raden wij U aan contact op te nemen met 
de organisatoren of de gegevens op een andere manier te 
verifiëren. Gegevens m.b.t. de organisatoren van beurzen 
kan U in de meeste gevallen bekomen bij het secretariaat of 
de redactie van Geonieuws, liefst per e-mail. 
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MKA-nieuws 
 

 
De afgelopen maanden verloren we maar eventjes 3 trouwe leden : 
François Verhallen, Frans Van Peborgh en Werner Van Bijlen. 
 

François Verhallen 
(20/11/1924 - 25/03/2011) 
 
Toen François in 1966 lid werd van de MKA, vergader-
den we in een zaaltje boven de Paon Royal (naast de 
Antwerpse ZOO). Het was de tijd dat er op vergaderin-
gen meer over mineralen gepraat werd dan dat er ste-
nen op tafel kwamen. En iedereen genoot van de ster-
ke verhalen die men over de vakantievondsten wist te 
vertellen. François luisterde aandachtig, want hij was 
als een echte schatgraver vol enthousiasme over wat 
hij misschien wel zou kunnen vinden. En als het op 
stenen zoeken aankwam was hij een en al energie om 
de bergen in te trekken en in de rotsen te hakken. 
 
Ik herinner me dat we in 1967 samen in Zwitserland in 
het Maighelstal naar mineralen gingen zoeken. Fran-
çois had ergens gelezen dat het een vindplaats was 
van “Hyacinth Granat” (hessoniet). Maar die vindplaats 
lag in een militair gebied. Toen we met de auto richting 

Maighelstal reden (François reed altijd door tot verder rijden echt niet meer mogelijk was), stonden 
we plots voor een slagboom, een soldaat in een wachthokje en een bord met de veelbetekenende 
tekst “Sperrgebiet”. Toen de soldaat François zag, ging tot mijn grote verbazing de slagboom 
omhoog, een knikje van verstandhouding en wij konden doorrijden. Ja, zei François, ik ben hier 
gisteren al even langs gereden en heb “wat geregeld”… François reed toen in een grote 
Amerikaanse slee en ik herinner me dat we op een tocht naar de Lengenbach, in het dorpje Binn 
met die lange brede auto over het oude bolle 16de eeuwse bruggetje moesten. Om gewicht te 
verminderen moesten we met zijn allen uitstappen en het scheelde geen haar of de auto bleef in 
het midden van de brug steken (en links en rechts kon er ook al geen vinger meer tussen). 
 
Systematische mineralogie interesseerde hem wel, maar zonder chemische achtergrond kwam die 
verzameling bij hem op de tweede plaats. Zijn ware belangstelling ging uit naar mooie mineraal-
specimens. Hij was nog een klassieke verzamelaar; handstukken of iets groter en dan liefst exem-
plaren van prima kwaliteit. De hele benedenverdieping van zijn ouderlijke woning had hij ingericht 
als hobbyruimte. Naast vele vitrines en ladenkasten vol met mineralen, stonden er ook zijn slijp-
apparatuur, want ook het polijsten en het cabochon slijpen boeide hem. Als eerste in de MKA had 
hij een grote diamantzaag die we mochten gebruiken om er bijvoorbeeld een geode mee door te 
zagen. 
 
Regelmatig ging ik bij François langs om zijn nieuwe aanwinsten te bewonderen. Steevast bracht 
zijn moeder ons dan een gebakje en een glaasje cola. We konden dan uren over mineralen zitten 
praten en klagen over de geringe mogelijkheden om zelf wat bijzonders te vinden. Jaren later bel-
den we elkaar zo nu en dan eens op en toen konden we lekker zeuren over hoeveel meer vindmo-
gelijkheden er vroeger wel waren en hoeveel plezanter mineralen verzamelen toen was. 
 
Hij was jarenlang standhouder op Minerant. Samen met Pierre De Strooper (1938-2008) kocht hij 

In memoriam 
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wel eens een lading mineralen in het buitenland en het was dan telkens weer uitkijken naar wat zij 
op Minerant aan nieuwigheden op hun tafel hadden. 
 
Met François hebben we een oude vriend verloren en een man met een bijzondere kijk op de 
dingen die ons regelmatig vergastte op “fantastische verhalen”. 

Paul Tambuyser 
 
Frans Van Peborgh (17/6/1941 - 8/4/2011) 

 
We vernamen ook het overlijden van ons medelid 
Frans Van Peborgh. Net geen 70 jaar is hij geworden. 
Frans was sinds vele jaren lid van onze vereniging. 
Het feit dat hij mentaal gehandicapt was verhinderde 
hem niet om met veel enthousiasme elke maand op-
nieuw naar de vergadering te komen. En dat ging niet 
onopgemerkt voorbij. Hij had maar weinig familie, en 
zijn maandelijks bezoek aan onze vergadering was 
quasi een onderdeel van zijn therapie. 
 
Frans was geen grote wetenschapper, maar wel een 
verwoed verzamelaar, die heel blij was als hij een paar 
dingetjes tegen een zacht prijsje op de kop kon tikken. 
Hij verzamelde niet alleen mineralen, maar zat con-

stant met technische en wetenschappelijke experimenten in zijn hoofd. Een jaar of tien, vijftien ge-
leden heeft hij zelfs eens een artikel opgestuurd voor publicatie in Geonieuws, waarin hij uitlegde 
hoe een soort vernuftige batterijlader gebouwd kon worden. Ik had hem toen nog niet persoonlijk 
ontmoet, en wist niet dat hij een mentale handicap had. Ik heb me toen in allerlei bochten 
gewrongen omdat we het echt niet konden publiceren. Niet alleen ik zal de situatie missen op onze 
vergaderingen als Frans me met zijn typisch stem-timbre toeriep : "Rik ! Ies deis nog van aa ? Zén 
de dees allemoal iejenen eujro ? Dan wiellek den deijzen oewek nog !!". Dit is zeker niet 
denigrerend bedoeld, maar zo kenden we hem. 
 
Hij verbleef in Pegode "De Ekker" in Niel, onder professionele begeleiding van Jo De Permentier. 
Langs deze weg danken we al het personeel van woonhuis "De Ekker" voor de goede zorgen 
waarmee zij Frans omringd hebben, waardoor het voor hem o.a. mogelijk werd deel te nemen aan 
de vergaderingen van de MKA. 

Rik Dillen 
 
Werner Van Bijlen (3/10/1943 - 21/3/2011) 
 
We vernamen ook het overlijden van de heer Werner Van Bijlen, echtgenoot van Alice Souffers. Hij 
was al sinds 1996 lid van onze vereniging. Langs deze weg bieden we de familie ons oprecht 
medeleven aan, en wensen we hen veel sterkte toe. 
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De column van Cronstedt 
 
 

Erotiek en mineralogie 
 
Eén van dé hamvragen in 
ons verzamelaarswereldje 
heden ten dage is : hoe krij-
gen we het grote publiek en 
de pers geïnteresseerd in on-
ze hobby ? Wel, beste lezer, 

u weet ongetwijfeld ook dat sex en erotiek er 
steeds in slagen onze aandacht te trekken. An-
ders was u dit tekstje toch niet aan het lezen ? 
Nu, blijkbaar was mijn muze me goed gezind de 
voorbije nacht, want ze bezorgde me onder-
staande ideetjes. Maar eerst even een waar-
schuwing: dames, als uw man bij het lezen van 
deze Geonieuws plots rode oortjes krijgt, dan is 
dat volkomen normaal. Als u verder leest weet 
u ook waarom !  
 
Erotiek in de mineralogie dus… ver te zoeken ? 
Maar nee, het web verzuipt van de foto's van 
blote mineralen ! Een leuke fototentoonstelling 
in elkaar steken kan dus echt niet moeilijk zijn. 
Ongetwijfeld gaan bij het grote publiek de wulp-
se foto's van claraiets teweegbrengen! Of die 
ondeugende kiekjes die sylvialiet zien, van to-
paas die het topvlak van marialiet ontbloten ! 
Alleen spijtig dat die bloedmooie susanniet op 
de foto wou ! Gelukkig hebben we nog de pi-
kante foto's van jade in intieme paragenese met 
amber, die johanniet kon weerstaan. Helaas 
gaan de foto's van gaidonnayiets te ver... 
 
Maar ook de morfologie van bepaalde speci-
mens lenen zich perfect voor dit onderwerp. 
Een tentoonstelling met prachtige magnum ... 
oeps, sorry, typfoutje, … magnetieten valt zeker 
niet te versmaden. En waarom kunnen we, naar 
analogie van een tentoonstelling die ik zag van 
specimens die eruit zagen als eten, niet eens 
iets doen rond erotisch gevormde mineralen en 
gesteenten ? Voor de hand liggende specimens 
zijn dan bijvoorbeeld de erg mannelijke mala-
chieten van onze ex-kolonie. Die zullen bij de 
dames zeker in de smaak vallen. Voor de heren 
kunnen we enkele kasten vullen met sensuele 
stalagtieten en verleidelijke geodes. Dat doet 
me overigens denken aan de man die wel een 
heel dubbelzinnige naam had gevonden voor 
zijn mineralenhandel: de Virgin Mining Compa-
ny. Er stond zelfs nog een slogan onder zijn 
logo : "First in the hole, no hole too small !" 
 

Misschien moeten we mineralen promoten zo-
als parfum: in het gezelschap van verleidelijke, 
schaars geklede dames … Foto's van mooie 
specimens met als achtergrond de erotische 
rondingen van naakte mannen of vrouwenlicha-
men ? Het heeft misschien wel wat. En er be-
staan wel kalenders met foto's van sexy dames 
in Duitse mijngangen, maar fotos' van minera-
len op een sensuele achtergrond zijn bij mijn 
weten nog nooit publiek gemaakt. Niet vulgair, 
maar gewoon een combinatie van twee natuur-
lijke, mooie dingen. Als we zo'n fototentoonstel-
ling in elkaar zouden kunnen steken, in samen-
werking met  de plaatselijke fotoclub ? Alvast 
iets om over na te denken. 
 
Om de juiste sfeer te zetten, spelen we als  
achtergrondmuziek het sensuele en erg toepas-
selijke “Love on the rocks” van Neil Diamond: 
kan het nog mineralogischer ? Mocht de situatie 
wat te heet worden, kan de muziek uiteraard 
ook enig soelaas brengen: “Ice Ice baby” van 
Vanilla Ice is daar uitstekend geschikt voor. 
Andere geschikte nummers zijn ongetwijfeld 
“Fools gold” van The Stone Roses en natuurlijk 
“Ruby Tuesday” van de Rolling Stones. Het be-
kendste  nummer  “I can get no cummingtonite” 
van deze popgroep daarentegen  kunnen we 
misschien beter schrappen van de playlist, ook 
al voldoet het perfect aan de mineralogische 
vereisten. 
 
's Avonds kunnen we dan een Ladies Only eve-
nement organiseren : een demonstratie “geo-
des openen" uitsluitend voor dames, verzorgd 
door de Chippendales van de MKA. Stoere, half 
ontklede bonken, die laten zien hoe goed ze 
overweg kunnen met hun ahum … beitel. En 
overdag voorzien we uiteraard topless Jade's 
en Ruby's aan de inkom. Wedden dat daar hor-
des volk op afkomen? Ik hoor de kassa al rinke-
len ! © 
 

Sensuele, tintelende groetjes,  
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Namibië 
2010 
 
 

Jacques Feijen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 29 en maandag 30 augustus : de reis 
 
Vier jaar terug heb ik aan mezelf beloofd dat ik weer naar Namibië terug ga. En vandaag 
is het eindelijk zover ! In de vertrekhal van de luchthaven Keulen-Bonn ontmoet ik mijn 
mede reisgenoten, Paul Vandevelde en zijn lieftallige echtgenote Veerle, Eddy van Kerck-
hoven, Rik en Ria Dillen, Guido Rogiest, Rien Aarts, Bart de Weerd, Herman van Lancker 
en ikzelf. Tijdens de vlucht naar München kan ik nader kennis maken met Herman, die 
zich gedurende onze trip in Namibië nog zal ontpoppen als een soort Urbanus. Droge hu-
mor is beslist door Herman uitgevonden. In München stappen we over op een groter 
vliegtuig, richting Windhoek. Na een voorspoedige afhandeling, begroeten we onze Zuid-
Afrikaanse chauffeur Louw, een jongeman van voor in de twintig, waarmee wij, 60-plus-
sers, het de komende weken zeer goed zullen kunnen vinden. 
 
In plaats van een Toyota Landrover staat er een Toyota bus met aanhangwagen, waarin 
we onze bagage, tenten en kookgerei kunnen opslaan. Als er maar genoeg ruimte over-
blijft voor onze steentjes ! Eerst rijden we naar een buitenwijk van Windhoek voor de 
noodzakelijke inkopen. Geld wisselen, drinkwater en natuurlijk een flinke hoeveelheid 
brood, rijst en nog veel meer. Veerle, die onze bush-kokkin is, heeft veel ervaring en be-
schikt over een duidelijk inzicht wat 11 personen dagelijks verorberen. 
 
En dan begint de lange tocht naar Tsumeb. Rond het middaguur vinden wij een picknick-
plaatsje langs de weg. In Namibië betekent dat een boom die voor een beetje schaduw 
kan zorgen en een ruime afvalbak. Hier wordt tenminste rekening gehouden met zwerf-
vuil, en gelukkig zien we dat ook amper tijdens onze reis naar het noorden. Dat heb ik wel 
een anders meegemaakt ! 
 
In een handomdraai heeft Veerle, geholpen door enkele nijvere handen een heerlijke 
maaltijd bereid, met koffie, thee, salade, fruit en noem maar op. Zij is altijd maar bang dat 
we zullen verhongeren, dus wij tasten toe en laten het ons goed smaken. Ondertussen 
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kunnen de fotografen, ne-
gen van de tien MKA-ers, al 
hun eerste foto’s schieten. 
Onze chauffeur Louw zet er 
goed de sokken in, en we 
schieten flink op. Onderweg 
zien we hier en daar wat wil-
de dieren, maar vooral de 
wrattenzwijntjes stelen de 
show. Helaas zijn deze ben-
gels lastig te fotograferen, 
want zodra de bus vaart 
mindert, nemen zijn met fier 
opgestoken staartjes hoog-
hartig de beentjes. 
 

Tussen Windhoek en Tsumeb rijden we op een soort hoogvlakte op gemiddeld 1650 
meter hoogte, door een typisch savannelandschap met hier en daar een kopje en de 
Omatako-bergen. Dit zijn twee eilandbergen, waarvan de naam in het lokale Herero 
gewoon ‘kontje’ betekent, gezien de indruk die zij wekken in het vrij vlakke landschap. Dit 
zijn na de Brandberg, de twee hoogste bergen van Namibië, met een hoogte van 2289 
meter. Zij zijn getuigen van het ontstaan van Namibië uit de tijd dat Gondwana begon te 
scheuren en het huidige Zuid Amerika zich begon af te scheiden van Afrika, 240 tot 130 
miljoen jaar geleden. Als wij in de late namiddag Tsumeb naderen valt mij onmiddellijk op 
dat er iets aan het veranderen is. Vier jaar geleden was Tsumeb vervallen tot een 
wegkwijnend mijnstadje, waar geen toekomst meer was voor de jonge generaties. Nu 
wordt de entree van het stadje opgefleurd met nieuw asfalt, fleurige bougainvilles en een 
splinternieuwe supermarkt. Hier waait duidelijk een betere economische wind. De mensen 
zien er welvarender uit, zijn mooi gekleed en ook het autopark is duidelijk aan de 
beterhand. Rik vertelt me dat de laatste jaren, onder invloed van de oplevende vraag naar 
kopererts, er rondom Tsumeb een aantal lokale ontginningen zijn gestart. Na nog wat 
kleine inkopen wil Paul de reis vervolgen naar onze bush-camping in Uris, ongeveer 25 
km verderop. Het is nog redelijk licht, dus na wat slijmen en smeken, lukt het ons om een 
uurtje vrij te krijgen. Wij besteden dit graag aan een kort bezoek aan het Tsumeb 
museum, waar vele relieken uit de mijngeschiedenis te bewonderen zijn naast een grote 
collectie mineralen en gesteenten te bekijken. 
 
We verlaten Tsumeb, en bevinden ons enkele minuten later op een 'normale' weg in Na-
mibië. Geen asfalt, maar gewoon zanderige ondergrond. Na een half uur door de prachti-
ge savanne te hebben gereden, ontwaren we een sjieke entree met parkwachter van de 
Safari Lodge. De ingang wordt opgesierd met enkele oude mijnwagentjes vol met ertsen. 
De groen en blauwe tinten springen meteen in het oog, en met moeite weten wij ons net-
jes te gedragen, en het kapmateriaal in de bus te laten. Nadat de formaliteiten geregeld 
zijn, zo te zien zijn wij de enige camping-bezoekers, rijden we via een krap weggetje, met 
amper zicht vanwege de dichte vegetatie, naar onze kampeerplek. Werkelijk schitterend 
aangelegd, sober maar netjes. Er is zelfs water en een toilet met een echte wc-pot en toi-
letpapier, en een eenvoudige douche en wasgelegenheid. Voor warm water moet je het 
water opwarmen in een soort boiler waaronder je een houtvuurtje aanlegt. 
 
Het is een sprookjesachtige locatie. Het barst er van het wild, en na enkele minuten al tel-
len we een elandantilope, wrattenzwijnen, jakhalzen, vele bontgekleurde vogels en na-
tuurlijk een flinke groep bruin gekleurde soepkippen van minstens 5 kilo het stuk ! Dit 
blijken dus Namibische parelhoenders te zijn, maar volgens Louw zijn ze niet erg 

Onze chef-kok Veerle 
met echtgenoot 

Paul aan het 
fornuis 
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smakelijk. Omdat de avond 
hier snel valt, zetten we 
eerst onze tentjes op. Ik 
krijg een eenpersoonsgeval-
letje. 
Als ik mij er diagonaal in 
leg, kan ik er net in, maar 
voor de rest gaat het wel. 
We hebben werkelijk een 
prachtige kampeerplaats in 
de Namibische wildernis, 
een heerlijk savanneland-
schap. 
Iedereen springt bij om het 
kampement op tijd klaar te 
hebben, brandhout te verza-

melen en met Veerle een handje te helpen met de bereiding van het avondmaal. Na het 
heerlijk avondeten, wordt snel de afwas gedaan en het eten veilig opgeborgen opdat we 
vannacht niet verrast worden door wilde zwijnen en jakhalzen. Het kampvuur is heerlijk 
ouderwets. Het wordt gelukkig niet erg koud. We zijn natuurlijk allemaal doodop van de 
lange reis, en tegen 23.00 uur ligt iedereen in bed, of beter, op zijn slaapmatje. Hopelijk 
snurk ik niet al te hard, maar dat horen we morgen wel. En dan barst tot mijn grote 
genoegen een waar snurkconcert los. Behalve de twee dames in ons gezelschap en onze 
chauffeur Louw, snurken alle mannen. Nee mannen, geen protest. Ik heb geluidsopna-
men gemaakt ! Het record staat op de tent van Guido en Herman. Prachtig om te horen. 
Dat zal de wilde beesten wel op een afstand houden ! 
 
Dinsdag 31 augustus : de eerste schitterende vondsten ! 
 
Na een heerlijk ontbijt maakt Paul bekend dat we op kaptocht gaan naar de Uris mijnen. 
Dat klinkt tenminste zoals het moet zijn. Niets mooiers dan zelf kappen ! Maar voor we 
weg zijn hebben we nog een klein uurtje. Ik maak met Bart een verkenningstochtje rond-
om ons kamp. Achter de toiletvoorziening loopt een soort verhoogd wildpad, waarop let-
terlijk duizenden voetsporen te zien zijn. Hier komt werkelijk van alles langs. Verderop 
ontdekken we een hele grote termietenheuvel. Die moet natuurlijk grondig bekeken en ge-
fotografeerd worden. Het blijven altijd prachtige bouwwerken. Wonderbaarlijk hoe die klei-
ne termietjes dergelijk grote bouwwerken kunnen maken. Termietenheuvels kunnen pros-
pectors een beeld geven van de ondergrond tot ruim twee meter diep. Iets verder zie ik de 
ingang van een groot 
hol. Wat zou daarin kun-
nen huizen? Er voor ligt 
prachtig dieprood zand. 
Ik grijp een monsterzak-
je, en neem een handvol 
mee. Altijd interessant 
om wat zand van diverse 
locaties mee te nemen, 
dat levert onder de mi-
croscoop soms verras-
send mooie plaatjes op. 
 
We rijden weer terug 

Tsumeb-
mijnschacht 

UUrriiss  mmiinnee 
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naar de Lodge, waar de eigenaar ons uitvoerig uitlegt hoe we bij de mijnen moeten 
komen. Een is ondergronds, en hij bezweert ons die niet in te gaan vanwege de 
gevaarlijke toestand van het complex. Geen probleem, wij zijn niet hier om benen te bre-
ken of om opgesloten te geraken. De andere twee mijnen zijn beter, maar ook hier waar-
schuwt hij ons om bij de Alt Bobos op onze tellen te passen, en niet naar beneden te 
gaan. Na enkele kilometer rijden komen we bij de eerste mijn aan. De installaties staan er 
goed onderhouden bij. Deze mijnwinning draagt de mooie naam Karavatu. De adrenaline 
begint te stromen en als een groep ongedurige tieners dalen wij af. Het blijkt een grote 
groeve te zijn, waar bijzonder aanlokkelijke storthopen verspreid liggen. 
 
Al snel hoor je het geluid van hamers en zenuwachtige ronddravende zoekers. Eddy komt 
bij me langs en vraagt wat hij gevonden heeft. Hij toont mij een vuistgrote steen die hele-
maal bekleed is met descloiziet ! Binnen de kortste tijd beginnen de vondsten zich op te 
stapelen. Degene die hier niets moois kan vinden moet nog geboren worden. Er wordt 
naar hartenlust gekapt en gezocht en na een klein uurtje bestaat de buit uit o.a. descloi-
ziet, calciet, mottramiet, pyriet, azuriet, malachiet, adamiet enzovoort. Manneman, waar-
om ligt dit soort groeves nou nooit eens achter mijn tuin ! De zon schijnt heerlijk, de natuur 
staat er op haar mooiste bij. Kortom, wij zijn allemaal in de mineralenhemel. 
 
Probleem met dit soort reizen is dat je al snel veel te veel materiaal mee wilt nemen, ter-
wijl de ruimte in de koffers, en niet te vergeten het gewicht, beperkt is. Dat betekent ter 
plaatse zoveel mogelijk alles uitkappen en sorteren op kwaliteit. Jongens, wat moeten we 
veel achter laten, en we zijn pas aan onze tweede dag in Namibië bezig. Beheersing, daar 
draait het om. Na een uurtje besluit ik wat verder de groeve in te gaan. In de groeve zie je 
op verschillende plaatsen kalkgesteente. Het is opvallend van structuur en voor de geolo-
gisch geïnteresseerde ook nog eens zeer bijzonder. 
 
De Uris mijnen liggen in de uitlopers van het Otavi-gebergte. Het Otavi-gebergte vormt 
een deel van het eens zo machtige Damara-Hooggebergte. Vanaf het begin van de vor-
ming van het eerste vaste land op de nog jonge aarde tot ongeveer 750 miljoen jaren ge-
leden, lagen in het bereik van het huidige Namibië twee Kratons als eilanden in de oer-
oceaan. In het zuiden de Kalahari-Kraton en in het noorden de Kongo-Kraton. Tussen de-
ze beide kratons bevond zich een zee die zich uitstrekte in noordoostelijke richting. 
Ongeveer vanaf Walvisbaai tot aan de zogenaamde Kopergordel richting Zambia. Terwijl 
in de diepzee zich hoofdzakelijk klei-zand sedimenten afzetten, bouwden zich Kalkriffen 
op in de ondiepe zeeën nabij de kusten. Bij riffen denkt men direct aan koralen, maar in 
die tijd bestonden deze levensvormen nog niet. De eerste riffen werden dus niet door ko-
ralen, maar door blauwalgen en bacteriën gevormd, die kalk afscheiden. Wij kennen ze 
onder de naam stromatolieten. Deze stromatolieten behoren dus tot de oudste levensvor-
men. In West-Australië en Zuid-Afrika zijn fossiele afzettingen van meer dan 3,5 miljard 
jaar oud ontdekt. Als je in de Karavatu groeve deze afzettingen ziet, denk je niet in eerste 
instantie aan het onmetelijke belang van deze kalkafscheidende blauwalgen voor de ont-
wikkeling van de hogere levensvormen op aarde. 
 
Tijdens de vorming van de Otavi-carbonaten bestond de aardatmosfeer nog voor het 
grootste deel uit het levensvijandige kooldioxide. De blauwalgen onttrokken dit CO2 uit de 
atmosfeer en scheiden door hun speciale stofwisseling zuurstof af. De overgebleven kool-
stof werd in de vorm van calciumcarbonaat (CaCO3) uitgescheiden. De zuurstof hoopte 
zich steeds meer op in de atmosfeer en door de harde UV-straling omgezet in ozon (O3). 
De verrijking van het water en de atmosfeer met zuurstof en de vorming van de beschut-
tende ozonlaag leidden er tenslotte toe, dat de hoger ontwikkelde, zuurstof ademende or-
ganismen konden ontstaan. Prachtig om dit fenomeen van dichtbij te kunnen zien. 
Achterin loopt de groeve omhoog. Het begint warm te worden, dus ik zoek een plaatsje 
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waar wat schaduw valt. Ik zie een acaciaboompje en loop daar naar toe. Achter de acacia 
ontwaar ik een mooie blok kwartsiet. Daar moet ik mijn hamer eens op laten dansen. Voor 
ik het in de gaten heb, ben ik lustig aan het kloppen. Bij nadere inspectie van enkele 
scherven, zie ik een kleine holte met daarin een fel oranjegeel kristal. Zou het mottramite 
zijn ? Nee, de kristalvorm klopt niet. Dit smaakt naar meer. Het gesteente is hard, maar 
elk veelbelovend stukje wordt opzij gelegd. Guido komt eens kijken, maar ook hij weet niet 
zeker wat deze kristallen kunnen zijn. Er zijn ook galeniet afzettingen te bespeuren. 
Helaas vliegt de tijd, en moeten we gaan verkassen. Enkele weken later zal ik thuis onder 
de microscoop kunnen vaststellen dat het om schitterende, onvervalste wulfeniet gaat ! 
Goed gezind nemen we allemaal afscheid van deze voortreffelijke groeve en we maken 
een mooie groepsfoto. 
 
Het is inmiddels middag. Wat vliegt de tijd als je het naar je zin hebt. Ik weet niet hoe Paul 
het geflikt heeft, maar deze groeve was voortreffelijk. Complimenten Paul ! Wij rijden weer 
terug naar de lodge en trakteren ons op een koel glas. Dat smaakt naar meer, maar er 
staat ons vanmiddag nog een groeve te wachten. Vergeet niet dat wij op amper 20 kilo-
meter van Tsumeb zitten, dus er zit overal koper in de grond. Na een uurtje rust klimmen 
we weer in ons busje en rijden naar de tweede mijn, die de mooie naam draagt van Alt 
Bobos. Hiervoor heeft de eigenaar van de Lodge ons vanmorgen gewaarschuwd. Als we 
de mijn bereiken zien we onmiddellijk dat hij gelijk heeft. Het is een groeve waar gevaarlij-
ke putten tussen de tien en twintig meter diep naar beneden voeren. Oppassen dus. 
 
Wij blijven zoeken op de storthopen, maar de kwaliteit van de vondsten hier is toch zicht-
baar minder dan in de Karavatu mijn. Dit soort mijntjes zijn allemaal duidelijk in dagbouw 
ontgonnen en op sommige plaatsen verder uitgediept. Ik klop wat veel belovende stukjes 
met kristallen bij elkaar om thuis verder te onderzoeken. Ik loop wat verder door het ter-
rein. Overal zie je kleine uitgediepte holen, waarvan sommigen bijna tien meter diep zijn. 
Bij het doorsnuffelen van een storthoopje, vind ik twee mooie pennen van een stekelvar-
ken. Daarmee kan ik Eddy weer een pleziertje doen, want die houdt wel van dit soort tro-
feeën. 
 
Even later roept Herman me. Hij toont mij een kwartsiet die bedekt is met groene kristal-
len. Loepje voor het oog, en jawel, prachtige dioptaas ! Herman schenkt mij een stukje. 
Rond vier uur wordt het tijd om op te breken. Plots voel ik een felle pijn in mijn voet. Een 
acaciadoorn heeft zich dwars door mijn hak in mijn voet geboord, door drie centimeter dik 
schoeisel heen! Ik heb geluk dat de doorn niet diep in mijn voet gedrongen is en dat hij 
niet afgebroken is. Ik haal hem er snel uit en mank terug naar het verzamelpunt. Iedereen 
bewondert mijn mooie stekelvarkenspennen. We hebben in ieder geval dioptaas, mala-
chiet, wat blauw spul, mottramiet en ik hoop ook ludjibaiet. Naar dat laatste mineraal ben 
ik echt op zoek gegaan, want het schijnt hier wel degelijk voor te komen. 
 
We rijden weer terug naar de lodge voor een stevige pot koele Windhoek (de plaatselijke 
pils). Dat smaakt wel na een middagje Afrikaanse zon. 's Avonds nestelen we ons daar 
rustig op de grond, een beetje verdoken achter een heuveltje, aan een drinkplaatsje voor 
dieren. Tegen dat het echt donker begint te worden komen de eerste schuwe dieren aan 
gelopen om te drinken. Enkele springbokken, even later gevolgd door mijn favoriete wilde 
varkens, laten de fototoestellen klikken. Het wordt knap donker nu, maar het lukt nog net 
om een paar flinke wrattenzwijnen op de foto te zetten. Flitsen is natuurlijk uit den boze. 
Maar de elektronische camera’s zijn veel lichtsterker, dan onze vroegere toestellen. 
 
Als het echt donker wordt, gaan we allemaal zeer tevreden en rustig terug naar het kamp. 
De maaltijd die Veerle bereid heeft smaakt beter dan in het duurste restaurant en we eten 
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onze buikjes rond. Daarna volgt nog een oergezellig kampvuur, waarbij de sterke verha-
len natuurlijk niet ontbreken. Ook nu is het niet echt koud. Later vernemen wij dat deze 
winter warmer is dan menige Namibiër zich kan herinneren. Ook hier klimaatverandering? 
 
Woensdag 1 september : Etosha National Park 
 
Aijajaija…hahaaihahi…aijajaai !! Ik vlieg overeind door een hels kabaal vlak achter mijn 
tentje. ‘Een jakhals’ schiet het door mij heen. ‘Dat beest probeert onze voorraad te 
plunderen’. Snel grijp ik mij zaklamp en open de tent. Ik schijn links, ik schijn rechts…niets 
te zien. Jezus, wat maakt dat beest een kabaal ! Dan zie ik een lichtje onze kampplaats 
naderen. Achter dat lichtje verschijnt Ria Dillen. Ze ziet er wat ontdaan uit maar reageert 
ook uiterst beheerst op het vreselijke kabaal. ‘Het is maar een jakhals’ geeft zij mij als 
verklaring op mijn onuitgesproken vraag. ‘Het beest liep op enkele meter langs mij af toen 
ik terug kwam van het toilet’. Ze lacht eens vriendelijk en duikt weer bij Rik in de tent. ‘Die 
reageert tenminste koel’ flitst het door mij heen. Ik had van de schrik de benen genomen. 
Maar Ria blijft tenminste rustig en beheerst in geval van serieuze problemen. Het kabaal 
heeft iedereen wakker gemaakt, en omdat de zon toch zo ontwaakt, is iedereen al vroeg 
uit de veren. Wij beginnen ons al snel aan te passen aan het Namibische ritme. 
 
Na het ontbijt bespreekt Paul de plannen van vandaag. Even langs Tsumeb voor wat 
inkopen en dan door naar Etosha park. Nadat alles is ingepakt en wij afscheid hebben 
genomen van onze geweldige kampplaats vertrekken we naar Tsumeb. Wij krijgen na wat 
smeken en bedelen van Paul een uurtje om nog wat rond te kijken. Ik besluit hiervan 
gebruik te maken om te kijken of de oude Duits-Namibische dame nog in leven is. Zij 
exploiteert een koffie-en biergarten recht tegenover de schacht van de beroemde Tsumeb 
mijn. Achter haar winkel heeft zij daarvoor een prachtige overdekte tuin aangelegd. 
Helaas is zij overleden en haar zoon zet het bedrijf voort. Het gaat weer beter in Tsumeb, 
nu er in de omgeving nieuwe mijnen worden geopend. Wij laten ons de koffie en de Torte 
goed smaken en nemen hartelijk afscheid. 
 
Nadat Veerle en Paul alles wat wij nodig hebben in de nieuwe supermarkt hebben 
aangeschaft, vertrekken wij richting Etosha Park, toeristentrekpleister nummer één in Na-
mibië. Begrijpelijk, want nergens vindt je een zo grote concentratie aan wilde dieren als 
hier. Het is dus zonder meer een verplicht nummer, maar dan eentje dat niemand zal be-
rouwen. Ook vanuit geologisch standpunt is Etosha bijzonder interessant. Maar daar ko-
men we later op terug. Vanuit Tsumeb rijden we naar de aan de oostzijde gelegen ingang 
van het park, Namutoni Gate Wanner we even halt houden plaspauze, ontwaren we enke-
le prachtige kudu’s. Deze prachtige antilopen bereiken een schofthoogte van ruim 150 
centimeter, tel daarbij nog eens hun prachtige kop, gesierd met indrukwekkende hoorns 
tot 120 centimeter bij op, en je krijgt een indruk van de grootte van het dier. Het vlees 
wordt in heel Afrika hooggeprezen, en ook mijn reisgenoten zullen bij de schaarse restau-
rantbezoeken vaak om deze vleessoort vragen. De hoorn werd trouwens door de Matabe-
le krijgers gebruikt om over enorme afstanden signalen door te geven. 
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Het belooft een mooi bezoek te 
worden. Amper zijn de toe-
gangsbewijzen aangeschaft, of 
er steekt al een grote olifant de 
weg over. In 2006 zagen we 
pas aan het einde van de twee-
de dag, vlak voor het verlaten 
van het park onze eerste olifan-
ten, en dan nog in een flits van 
5 seconden. En nu barst de op-
winding los. Wij veranderen op 
stel en sprong in jagers op 
groot wild, maar dan gelukkig 
met de fotocamera. Met acht 
geestdriftige fotografen aan 

boord wordt de ene na de andere mooie foto geschoten. Binnen twee minuten staat de 
kleinste antiloop, de dik-dik er al op. Niet veel groter dan mijn kat, maar met hele grote 
schitterend mooie ogen. 
 
Wij fotograferen ons langzaam een weg naar de eerste beroemde drinkplaats, Springbok-
fontein, ondertussen driftig aanwijzingen gevend aan onze chauffeur Louw. Bij Springbok-
fontein worden vele mooie foto’s geschoten van de talrijke dieren die daar komen drinken. 
Daarna toeren we rustig verder naar Fort Namutoni. Dit was een vroegere politie -en mili-
taire post, met een natuurlijke waterbron, waar de lokale Ovambo bevolking goed drink-
water kon verkrijgen. De bron is op een kalkheuvel gelegen. Sinds 1897 werd Namutoni 
door de Duitse koloniale bezetters gebruikt als een markering van de noordelijke grens én 
als controlepost voor het terugdringen van de runderpest. 
 
Het fort zelf werd omstreeks 1901 gebouwd. In 1904 brak de Herero-opstand tegen de 
Duitse bezetters uit, en werden de soldaten naar het Zuiden teruggetrokken. Ter bewa-
king van het fort bleven vier soldaten en drie boeren achter. De Duitsers vonden dat blijk-
baar genoeg omdat zij de Ovambo’s, die ten noorden van Etosha woonden, als vreed-
zaam beschouwden. De bewakers van het fort kwamen echter voor de pijnlijke verrassing 
te staan dat op een mooie dag 500 goed bewapende krijgers onder leiding van koning Ne-
hale voor de deur stonden. Wat toen gebeurd is lijkt mij een ongelooflijk filmscenario. De-
ze zeven mannen wisten de eerste aanval van de 500 Ovambo krijgers af te slaan ! Daar-
bij sneuvelden bijna 60 krijgers. Daarop trokken de Ovambo’s zich terug achter de hori-
zon, om zich te hergroeperen. Die nacht slaagden de zeven verdedigers erin ongezien het 
fort te verlaten. Zij wisten te vluchten naar het 100 kilometer verder gelegen Tsumeb. 
 
De volgende dag bestormden de Ovambo’s opnieuw het fort, maar troffen er niemand 
meer aan. Daarop verwoesten zij de nederzetting. De Duitsers kwamen na het bloedig 
neerslaan van de Herero-opstand, weer naar Etosha terug en bouwden het fort weer op 
tussen 1905-1907. In de Eerste Wereldoorlog diende het fort tijdelijk als gevangenenkamp 
voor Britse soldaten, tot het in 1915 terug gegeven moest worden aan het leger van Zuid-
Afrika. Daarna verviel het weer, totdat tot de oprichting van het Etosha Park werd beslo-
ten. Het fort werd weer in oude glorie hersteld en in 1950 tot nationaal monument uit ge-
roepen. Vanaf die periode staat het ten dienste van het Etosha Park. Wij verpozen hier 
een uurtje, en slaan wat drankjes en souvenirs in. Leuk is het mangousten te zien rond-
rennen. Deze dieren dienen als een soort huiskatten, alleen houden zij blijkbaar meer van 
een hartig slangenhapje. 
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Het Etosha Park wordt voor 
een groot deel gedomineerd 
door een reusachtige zoutpan. 
Zij is 120 kilometer lang en 72 
kilometer breed. Daar past het 
grootste deel van Vlaanderen 
in. Etosha betekent trouwens : 
"Grote Witte Plaats". Het gaat 
wat ver om in dit kader uitvoe-
rig in te gaan op het ontstaan 
van deze indrukwekkende 
zoutpan, maar haar geboorte 
begon in een ver grijs verleden, 
bijna 500 miljoen jaar terug. 
Ongeveer 300 miljoen jaar ge-
leden brak de Gondwana-ijstijd aan. Denk eraan dat alle landmassa op onze planeet in 
die tijd nog een groot aaneengesloten geheel vormde. Dat leidde tot enorme gletsjers. Als 
je naar de Etosha-vlakte kijkt, is het goed je te realiseren, dat dit eens een grote gletsjer 
was. Door de beweging van de gletsjer werd dit gebied steeds verder uitgeschuurd, en 
kwam het laag te liggen ten opzichte van de omringende gebergten. De periode van de 
gletsjers duurde relatief ‘kort’, slechts 20 miljoen jaar. Daarna kwam er geleidelijk een 
reusachtige klimaatverandering op gang. Gedurende de volgende 100 miljoen jaar sloeg 
het klimaat om naar een extreem heet, aride woestijn klimaat. 
 
Ongeveer 120 miljoen jaar geleden begon Gondwana uit elkaar te scheuren. Tegelijkertijd 
vond ook een enorme opheffing van het gebied plaats. Gedurende zeer lange tijd vond 
een grote afzetting van geërodeerd materiaal plaats in het Ovambo bekken, waarin het 
huidige Etosha toen lag. Klimaatverandering met toenemende droogte zorgde er onge-
veer drie miljoen jaar geleden voor dat steeds meer water verdampte uit het Ovambo-bek-
ken, totdat uiteindelijk het water door de verdamping verzilte. Zo is het huidige, min of 
meer permanente, zoutmeer ontstaan. Soms, in zeldzame regenrijke jaren zoals in 2006, 
valt er zoveel regen dat er een flinke plas blijft staan in de Etosha pan. Maar na enkele 
maanden is dat water weer verdampt, en blijft er een mooie dikke zoutkorst achter.  
 

Dit bovenstaande verhaal vormt tevens een verkla-
ring voor de zoetwaterbronnen, die vooral aan de 
zuidkant van de Etosha vlakte aan de oppervlakte 
komen. Onder de Etosha Pan bevindt zich een dik-
ke kleilaag, afkomstig van het miljoenen jaren lang 
geërodeerde materiaal van de omliggende geberg-
ten. Het omliggende bodemgesteente bestaat 

vooral uit kalkgesteenten. Na het losscheuren van het huidige Zuid-Amerika van Afrika is 
immers het gebied beneden Etosha overstroomd geweest door een grote zee-engte. 
Vandaar de kalkhoudende gesteenten. Al het grondwater uit het omliggende land stroomt 
richting Etosha, wat zoals eerder uitgelegd het diepst liggende deel is van de wijde omge-
ving. Dit zoete regenwater loopt bij de Etosha Pan tegen de ondoordringbare kleilagen 
aan, en wordt vervolgens omhoog gestuwd. Hierbij ontstaan dan kleine, natuurlijke water-
plaatsen. Deze zijn onmisbaar voor de daar levende wilde dieren en vogels, maar vormen 
tevens een verklaring voor de rijkdom aan wilde dieren.  
 
Natuurlijk doe je dit soort overpeinzingen pas laat op de avond, want het wild was voor 
ons niet aan te slepen. Olifanten, zebra’s, giraffen, kudu’s, neushoorns, jakhalzen, hye-
na’s, arenden, gieren, koereigers, valken, toekans enzovoort. Teveel om op te noemen. 

bron
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Dat dit soort observaties ook tot diepere inzichten leiden, was wel te merken aan een ge-
vatte opmerking van Herman (bijna 70 jaar). ‘Hebt gij die sjarel van die grondeekhoorn ge-
zien ?’ vroeg hij aan mij. “Als wij er in verhouding zo een zouden hebben, dan zou ik niet 
meer weten waar ik hem moest laten !’ 
 
Laat in de namiddag bereiken wij onze kampeerplaats, Halali. In het park moet iedereen 
op tijd binnen zijn in de omheinde kampeerplaatsen. Overnachten in een tentje buiten in 
het park zou waarschijnlijk tot grote krantenkoppen leiden in België en Nederland. ‘Massa-
slachting in Etosha Park. Slechts één schoen terug gevonden van MKA-ers. Nederlands 
Kabinet stelt grondig onderzoek in’. België kan natuurlijk niet, want daar is nog steeds 
geen Kabinet. Vanavond wordt er niet gekookt : we bezoeken het lokale restaurant van 
Halali voor een overheerlijke maaltijd. Daarna gaan we naar het beroemde Waterhole 
"Moringa". Zij bestaat uit grauw kalkgesteente, dat ongeveer 750 miljoen jaar geleden 
werd gevormd als kalkrif in de toenmalige Damara-zee. We hebben dit al besproken bij de 
Uris mijnen. Dit gesteente bestaat dus ook uit afzettingen van stromatolieten. Als je het 
Waterhole nadert, valt het op hoe stil het is. Het kalkgesteente vormt een natuurlijk thea-
ter, waar vele tientallen mensen vanaf een veilige hoogte het gebeuren rondom de drink-
plaats kunnen gadeslaan. Er staat een grote lamp die rood licht verspreid, en daarbij kun 
je goed in het donker zien. Mijn nieuwe Panasonic camera slaagt erin enkele scherpe tijd-
opnamen te maken van enkele jakhalzen, een hyena en twee neushoorns. Het is een bui-
tengewone ervaring om hier ’s avonds laat te zitten en naar de dieren te kijken. Daar kan 
het beste theater ter wereld niet tegen op ! 
 
Donderdag 2 september : Etosha National Park - dag 2 
 
Na een zoals steeds vroeg ontbijt pakken we onze spullen en tenten weer in en vervolgen 
wij onze tocht door Etosha. Het landschap wordt nu vooral gevormd door grote grasvlak-
ten, en overal kom je kuddes springbokken, gnoes en zebra’s tegen. Volgens een tegen-
ligger schijnt enkele kilometer verderop is een troep leeuwen te bewonderen. Dat laten we 
ons geen twee keer zeggen. En inderdaad ontwaren we een groep van zes leeuwinnen. 
We krijgen alle tijd om mooie foto’s te nemen. We vervolgen rustig onze weg. Na onge-
veer 100 meter steekt een zebra de weg over. Het gebied is hier weer savanne-achtig met 
veel laag geboomte en struikgewas. Achter de zebra verschijnen nog enkele exemplaren. 
Ze passeren onze bus slechts op enkele meter, dus onze camera’s kennen weer geen 
rust. Er volgen steeds meer zebra’s, en na 15 minuten trekken ze nog steeds voor onze 
bus langs. Het blijkt uiteindelijk zeker een kudde van 500 dieren te zijn. Geen wonder dat 
de leeuwinnen zo voldaan liggen te kijken. Die hebben hun buikjes al lang vol. 
 
Eindelijk kunnen we onze weg weer vervolgen. Er worden steeds nieuwe waarnemingen 
gedaan. Vooral Bart blinkt hierin uit. Hij signaleert een groep olifanten, maar dat blijken 
toch weer zebra’s te zijn. Daarna weet hij het zeker: hij neemt twee neushoorns waar. Als 
we dichterbij komen blijkt hij gelijk te hebben. Het zijn twee zeldzame zebraneushoorns ! 
We naderen nu een speciaal afgezet terreintje. Hier kunnen we even de benen strekken 
en een plaspauze nemen. Daarna rijden we verder richting zoutvlakte. Rik neemt in de 
verte giraffen waar. Hij blijkt er niet zo ver naast te zitten, want de hete lucht vervormt de 
waargenomen beelden nogal. Het zijn enkele zogenaamde Girafpalmen of in het Latijn : 
Aloë Littoralis. Deze planten zijn dus aloë’s en staan zelfs afgebeeld in het Wapen van 
Windhoek. Ze schijnen alleen op hele droge savannen voor te komen. Hier bevinden de 
planten zich op de rand van de enorme zoutvlakte van de Etosha zoutpan. Het landschap 
wordt steeds weidser. Hier en daar passeren we grote vogels, zogenaamde trappen.  
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De mannetjes worden ruim een meter hoog en hun vleugels bereiken een spanwijdte van 
ruim 275 centimeter. Kunnen makkelijk 15 kilo wegen, dus daar kan een heel dorp goed 
van eten. Deze vogels leven vooral van insecten, hagedissen en soms een slang. Alle 
dieren zoals struisvogels, zebra’s, antilopen en olifanten bewegen richting Okaukuejo. Dat 
is onze volgende kampplaats en daar schijnt een grote waterput te zijn. Vlak voordat we 
er geraken, zien wij een groepje olifanten die bij een kleine waterplaats verblijven. De om-
geving is werkelijk spierwit van de kalk. Een olifant is in een soort olifantenbadje gestapt, 
en besproeit zich rustig met een waterig kalkmengsel. Het dier staat zichtbaar te genieten 
van zijn douche. De kalk geeft natuurlijk een geweldige bescherming tegen zonnebrand. 
 
Nadat we hier weer een kwartiertje hebben genoten, rijden we verder naar het vlakbij ge-
legen Okaukuejo. Het is een vrij grote verblijfplaats met goede voorzieningen. Een van de 
beste verbeteringen t.o.v. vier jaar geleden, is het nu ruimschoots voorhanden zijn van 
elektrische stopcontacten. We kunnen allemaal onze batterijen makkelijk opladen. We 
zetten het kamp weer op, en na een lekkere middagmaaltijd vertrekken we met acht per-
sonen naar de grote zoutvlakte. We zijn het kamp nog niet uit, of we ontmoeten weer flink 
wat kolossaal grote olifanten. Er schijnt deze trip geen tekort aan te zijn. Aan de rand van 
de onmetelijk grote zoutpan nemen we stiekem een paar zandmonstertjes en de nodige 
foto's; strikt genomen mag je nergens in Etosha uitstappen. 
 
De middag brengen we door in alle rust. Ik ga postkaarten schrijven en versturen. Ande-
ren zoeken het koude zwembad op, ik een koele Windhoek. Tijdens het schrijven voegen 
nog enkele anderen zich bij mij. Veerle tovert een postkaart te voorschijn die bestemd is 
voor onze arme clubgenoot en meester-schrijver : Raymond Dedeyne. Raymond is vlak 
voor het vertrek ziek geworden, en kon helaas niet mee. Met betrekking tot de tekst vlie-
gen al snel enkele sarcastische opmerkingen over de tafel. Ik zal hier geen namen noe-
men, Raymond, maar het was wel goed bedoeld. Enkele voorstellen : 1. "Hoi Raymond. 
Wij amuseren ons hier kostelijk. Hopelijk jij ook". 2. Ray, jij weet echt niet wat je mist jon-
gen ! 3. Beesten hebben wij hier al genoeg. Maar toch missen we jou! 
Na nog wat van dit soort poëzie, wordt besloten tot een meer normale tekst. We vinden 
het allemaal jammer dat Raymond niet mee kon, maar we laten ons de reis er niet door 
vergallen. Wij hebben het tot nu toe meer dan 200% tot onze zin. En het beste moet nog 
komen ! 
 
Na een rustige middag bij een lekker zomers temperatuurtje, het is tenslotte nog steeds 
winter hier, begeven wij ons richting avondeten. Veerle heeft zichzelf weer eens overtrof-
fen, en wij smullen allemaal onze buikjes vol. We brengen een gezellige avond door en 
gaan naar de grote uitkijk plaats voor wilde dieren. Deze is veel groter dan die bij Halali, 
en er zijn honderden vogels en andere dieren te zien. Wederom een onvergetelijk mooi 
schouwspel. 
 
Vrijdag 3 september 
 
Het slapen was redelijk, maar het kon beter. Afgelopen nacht was er natuurlijk veel meer 
lawaai op deze drukke kampplaats dan wij gewend waren. Dan kwamen nog een paar 
jakhalzen vrolijk alle afval doorsnuffelen, met het nodige kabaal. Al om 5 uur begonnen de 
eerste groepen reizigers in trucks, hun kampementen op te breken en het ontbijt te berei-
den. Dat leverde natuurlijk veel lawaai op, maar ook een humoristische situatie. Naast ons 
kampje stond een enorme woestijntruck geparkeerd, met aanhanger. Het opruimen van 
hun stalen eettafels en ander materiaal leek wel op het afbreken van een kermisattractie. 

Jakhals. Foto © Eddy Van Kerckhoven 
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Ik lag te luisteren, wat moet je trouwens anders, toen ik in de tent naast mij ineens Rik uit 
zijn slof hoorde schieten...  
Rik : ‘Er zijn hier mensen die proberen te slapen’ ! schreeuwt hij boven het lawaai uit. 
Afrikaanse chauffeur : ‘Wij moeten vroeg vertrekken man. Sluit je oren’ ! 
Ik vond het heerlijke bush-humor en lag in tegenstelling tot Rik te genieten. Maar ja, na 
enkele minuten begon het te schemeren, dus ook maar uit de veren. Blijkbaar had de jak-
hals meer dan voedsel nodig, want ik miste mijn linkersok. 
 
Tijdens het ontbijt vertelt Paul dat we niet de geplande route kunnen volgen, omdat er een 
weg afgesloten is. Dat betekent 150 kilometer omrijden. Nou ja, wij vinden het allemaal 
prima. Dit is tenslotte Afrika, nietwaar. Moet je ‘s morgens in Nederland of België op pad 
gaan. Wij hebben hier die extra 150 km al afgelegd, voordat we thuis uit de eerste file zijn 
geraakt. No problem dus. Het echte probleem begint enkele minuten later als wij de 
aanhangwagen deskundig volgestouwd hebben, en hem achter onze bus willen haken. 
Een van de bevestigingsbouten is finaal afgebroken. En de tweede hangt op half zeven! 
We hebben gisteren bijzonder veel geluk gehad dat de andere bout het tot hier gehouden 
heeft. Hoewel Eddy als beroepsmonteur alles van zware voertuigen weet, heeft ook hij 
geen nieuwe bout op zak. Dus gaat Louw op zoek naar een monteur. Er is tenslotte een 
benzinepomp hier en een kleine garage. Dat lukt hem aardig, er verschijnt een monteur 
en ruim 1,5 uur later kunnen we eindelijk op weg. 
 
We verlaten het park en rijden een tikkeltje naar het zuiden naar Ombika. Daar schaft 
Louw een set steeksleutels aan, zodat hij de schroeven van onze remork wat vaster kan 
aandraaien. Daarna koersen wij naar het noordwesten, onder het Etosha park door. Dit is 
ruim dubbel zo groot, maar dat deel wordt voor toeristen afgesloten gehouden ter 
bescherming van de ecologie. Wij passeren dorpjes die ons aan onze Nederlandse 
voorouders herinneren. Plaatsjes als Eensaam, Uitkoms en Sarie Marais roepen 
visioenen op van knoestige kerels en geharde vrouwen, die in hun huifkarren met 
ossenspannen vanuit Kaapstad richting Angola trokken, op zoek naar een nieuw bestaan. 
In de rechterhand een geladen geweer en in de linker een Statenbijbel van 10 kilo, 
waarmee ze je doodsloegen als de kogels op waren. Ik kan niet anders dan bewondering 
hebben voor deze pioniers. In deze uitgestrekte gebieden betekent water alles voor de 
overleving. Zij wisten het op een of andere manier te bemachtigen. Dit waren echte 
Boesmannen. 
 
Wij moeten vandaag ruim 400 kilometer afleggen naar Opuwo, en dat betekent in Namibië 
een kleine acht uur rijden. We vervolgen onze weg door een mooie hoogvlakte, met hier 
en daar wat wilde dieren. Maar in vergelijking met Etosha lijkt het hier wel uitgestorven. 
Soms passeren we een dorpje bestaande uit enkele hutten van hout en leem. De mensen 
houden wat geiten en koeien, verder valt hier op deze grond niet veel te boeren. Het is 
prachtig weer, we kletsen wat onderweg, doen een dutje tussendoor, kortom: het leven is 
goed en vooral zonder stress. De laatste uren is de weg geleidelijk aan gaan stijgen. 
Vanmorgen zijn we gestart op een hoogvlakte die op 1200 meter boven zeeniveau gele-
gen is, en we stijgen nu tot 1700 meter. 
 
Na een aantal uren bereiken we Kamanjab. Daar kunnen we benzine tanken, en wat 
drank inslaan. Tegenover de pomp is een kleine nederzetting van ambulante handel. Ik ga 
natuurlijk wat rondneuzen, maar neem mij streng voor niets te kopen. Want eerlijk ge-
zegd, de lokale handelaren pikken mij er altijd feilloos uit om me iets aan te smeren. 
Vooral rotzooi waar ik helemaal niets mee kan, en die ik maar beschouw als een directe 
vorm van ontwikkelingshulp. Ik word onmiddellijk benaderd door een aardige jongeman. 
We kletsen wat over het dorp waar hij vandaan komt. Hij stelt zich aan mij voor, maar zijn 
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naam blijft niet echt hangen, met drie klikgeluiden erin. Dan polst hij vriendelijk naar mijn 
naam. Ik, grote sukkel, struin er natuurlijk weer direct in. Terwijl wij over koetjes en kalfjes 
doorbabbelen, kerft hij met een zakmesje wat in een palm noot. Tegen de tijd dat we de 
nederzetting bekeken hebben, met als hoogtepunt een kapperszaak in een reparatietent 
voor autobanden, drukt hij mij zijn kleine snijwerk in handen. Ik bedoel natuurlijk die palm 
noot. Hij heeft er verbazend knappe figuren van wilde dieren in gesneden, met mijn naam 
in prachtige letters. Natuurlijk brengt dit kunstwerkje geluk en bescherming enzovoorts. 
Na wat pingelen en onderhandelen, schaf ik het kleinood aan voor omgerekend twee 
euro. Voor hem waarschijnlijk twee daglonen, maar ik vind het de moeite waard. We ne-
men hartelijk afscheid. Tegen de muur van het pompstation ontwaar ik de eerste Himba-
vrouw. 
 
We stappen weer in om onze weg te vervolgen naar het noordwesten van Namibië. Na 
een lange tocht bereiken wij tegen het vallen van de avond ons doel van vandaag : Opu-
wo. Het is de hoofdstad van de regio Kunene, met 4800 inwoners, hoofdzakelijk Herero, 
Himba en Damara. De Kunene is de grensrivier met Angola. Dit stadje ademt een echt 
Afrikaanse sfeer uit. Ik zie geen enkele blanke. Het mengelmoesje van mensen is boeiend 
om te zien. Maar het is niet makkelijk om op je gemak eens rond te kuieren, want er han-
gen meteen een aantal vrouwelijke verkoopsters aan je armen. Liefst nog versierd met 
een baby vol vliegen, zodat je eerder geneigd bent wat van hen te kopen. 
 
Onze chauffeur Louw vertelt me dat in deze plaats bijna nooit toeristen stoppen. Blanke 
bezoekers hebben blijkbaar de indruk dat Opuwo een gevaarlijk stadje is. Maar ik geloof 
daar nooit iets van. Meestal zijn de mensen uiterst vriendelijk, ook al dragen ze geen 
maatpakken of mantelpakjes. Hier zie je trotse Himba mannen met grote stokken over 
straat lopen, gevolgd door hun vrouwen. Nee, hier ruik je pas echt Afrika. Maar ja, de zon 
begint snel te dalen, en onze camping ligt ongeveer 200 meter verder. De camping zelf 
ligt achter een hoge muur, is sober, maar goed verzorgd en aangenaam van sfeer. Wij 
worden zeer vriendelijk ontvangen. Weldra kunnen we onze tentjes weer opzetten en ons 
opknappen. Er komt een zeer klein straaltje water uit de douche, want water is hier 
schaars. 
 
Al snel verschijnt er een stevige bewaker en dat geeft mij toch wel een beetje te denken. 
Ik maak een klein tochtje buiten onze camping. Er lopen veel Himba’s en Hereros langs, 
op weg naar hun iets verder op gelegen eenvoudige hutten. Ik raak in gesprek met een 
jongeman, die een tekst op de muur van onze camping aan het schilderen is. Ik maak 
hem er vriendelijk op attent, dat er een klein foutje in zit, wat hij toch wel dient te corrige-
ren. Hij lacht eens vrolijk als ik hem er op wijs. Hij vertelt mij dat hij van de grens met  
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Angola komt, en hier al twee jaar is om werk te vinden. Hij is nu 27 jaar, zijn liefje zit nog 
thuis. Ik vraag hem hoe hij de toekomst ziet. Typisch een blanke vraag natuurlijk, maar 
dat is onze aard. Hij haalt zijn schouders eens op en vertelt dat hij graag bij de politie wil. 
Zijn oom werkt al jaren als politieman in Windhoek. Als ik hem vraag waarom hij dan geen 
actie onderneemt en solliciteert bij de politie lacht hij weer eens. Hij haalt zijn schouder op 
en antwoord op mijn vraag: ‘Ik denk dat wij Afrikanen een beetje lui zijn’. Dan lacht hij 
weer vrolijk en schildert weer verder. Nou ja, dat is een openhartig antwoord. Maar vanuit 
de traditie van de hier al eeuwen levende volkeren is het wel begrijpelijk. Boven mijn tent-
je hangen mooie bloemen met de duidelijke naam ‘Worsbloem’, genoemd naar de worst-
vormige vruchten die een gewicht tot 7 kilo kunnen bereiken. 
 
Die avond worden wij in het lokale restaurant getrakteerd op een heerlijke maaltijd. 
Iedereen laat het zich goed smaken en de stemming in onze groep stijgt weer tot onge-
kende hoogte. Op de een of andere manier klikt het heel erg goed onder elkaar en dat uit 
zich ook in de onderlinge, vriendschappelijke sfeer. Daarnaast worden wij ook nog door 
Miss Namibia bediend en blijkbaar deelt Paul ook deze mening met mij , want hij glimlacht 
breed naar haar. Ik neem liever enkele foto’s. Bij het afrekenen geef ik haar 10 Namibi-
sche dollar fooi (ongeveer 1 euro). Zij glimlacht als een warme zon naar mij, hetgeen de 
61 jarige haan in mij heel goed doet ! 
 
Wanneer we gaan slapen is er een tweede bewaker verschenen, en ik vraag mij af of het 
wel nodig is. Nou ja, kwaad kan het niet. Ik vraag hem of ik nog even naar de lokale disco 
kan, want achter onze camping is het feest uitgebroken. Minstens drie lokaliteiten, waar 
de muziek aan 200 decibel uit de speakers knalt. Lijkt mij spannend. De vriendelijke be-
waker raadt mij echter dringend af, daar als alleenstaande blanke naar toe te gaan. Niet 
alle mensen zijn vriendelijk, en ’s nachts is iedere blanke voor bepaalde figuren toch een 
wandelende bank van lening. Dus braaf naar bed. Als ik diep in de nacht naar het toilet 
moet, weet ik dat ergens een bewaker staat. Dus ik groet vriendelijk in de richting van een 
aartsdonker deel van de camping, en wordt onthaalt op een vriendelijk groet terug. Veerle 
maakt het omgekeerde mee. Zij heeft heel licht blond haar, en als zij die nacht even naar 
het toilet wil botst zij tegen de bewaker op, die je in het pikkedonker echt niet kunt zien. Hij 
gilt van de schrik want hij denkt een spook te zien. Daarna wordt er natuurlijk hartelijk ge-
lachen om het incident. Om 5 uur zwijgen de discotheken. 
 
Zaterdag 4 september 
 
Vandaag staat de tocht naar de dioptaasmijn "Camp Aussicht" van Marius Steiner op het 
programma. Hier droom ik al jaren van, en ik ben Paul zeer dankbaar dat hij deze trip in 
het programma heeft weten in te bouwen. We staan weer vroeg op, nemen afscheid van 
de campingbeheerders en doen eerst nog inkopen in de supermarkt van Opuwo. We trek-
ken nog wat geld uit de lokale flappentap want je weet nooit wanneer je weer een bank te-
gen komt. Op papier wordt het een rit van 75 kilometer, dus ongeveer drie uur rijden. Hoe-
wel de exacte plaats op onze kaarten staat, vindt Louw het beter om bij een echte oude 
blanke Afrikaner navraag te doen. Deze heer weet een nauwkeurige beschrijving te geven 
van de route die wij moeten volgen. Wij verlaten Opuwo en volgen de wegwijzers richting 
Sesfontein. Halverwege de route zouden wij ergens een bord vinden, dat de afslag naar 
Camp Aussicht vermeldt. Zo gauw we onder een stralend zonnetje Opuwo verlaten, houdt 
de asfaltweg op en rijden we weer op een onverharde baan. Dat geeft altijd veel stof, 
maar omdat er weinig tegenliggers zijn, is dat niet zo hinderlijk. Uitgezonderd het feit dat 
het hele fijne stof via onze achterklep toch de auto intrekt en ons regelmatig trakteert op 
een soort van stofmist. De omgeving is prachtig, hier en daar lopen wat lokale Himba’s of 
Herero langs de baan. 
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De eerste twintig kilometer 
verlopen voorspoedig. Overal 
liggen kleine dorpjes met hut-
ten van hout en leem. Ieder-
een leeft hier duidelijk van de 
veeteelt. Dan bereiken we de 
volgende afslag, zo te zien 
een vrij redelijke baan. Het is 
genieten geblazen ! Prachti-
ge landschappen, pittoreske 
dorpjes, vriendelijk mensen 
en veel koeien. Dit is Afrika 
zoals wij het graag zien. Dan 
steekt een grote groep struis-
vogels de weg over. Onze 
camera’s maken weer over-

uren. Na 16 kilometer afgelegd te hebben , bereiken we een kleine nederzetting. En dan 
slaat de twijfel toe. De kaart klopt. De TomTom ook, maar toch. Informatie ter plaatse leert 
ons dat we ergens een verkeerde afslag hebben genomen. Door het dorpje loopt een 
piepklein waterstroompje, wat in dit gebied toch een echte rariteit genoemd mag worden. 
Dus weer 16 kilometer terug, en dan de andere afslag richting Sesfontein. Maar wat 
maakt het uit, wij genieten, het weer is geweldig, niemand heeft haast. Dit is Afrika, man. 
Dit is pas onthaasten. We zijn nu een uur onderweg, en moeten volgens de TomTom nog 
bijna 70 kilometer afleggen, bijna dezelfde afstand als toen we in Opuwo vertrokken. 
 
Het komende uur genieten we van de fraaie rit door het steeds wisselende landschap. Het 
wordt steeds heuvelachtiger, en we zijn weer wat aan het klimmen. En dan doemt een 
buitengewoon schouwspel op. Het lijkt wel iets uit Jurassic Park. De haartjes op mijn ar-
men gaan recht overeind staan, als ik ze voor het eerst in mijn leven echt zie : baobab’s ! 
Wat een geweldige bomen, zo indrukwekkend. De bus wordt onmiddellijk aan de kant ge-
zet, en we kunnen allemaal prachtige foto’s maken. Wat een massieve bomen, zo anders 
dan elke boom die je normaal tegen komt. De stam heeft een mooie glans, waarschijnlijk 
ter reflectie van het felle zonlicht. In Afrika komt maar een soort voor, in totaal zijn er acht 
soorten op de wereld bekend. Volgens een San-legende is de boom voor straf uit de he-
mel gegooid, en op zijn kop in de grond terecht gekomen. Daardoor lijkt het of zijn wortels 
in de lucht steken. Wij vervolgen onze reis, en over zes kilometer zien wij regelmatig bao-
bab’s. Daarna houdt het in een keer op. 
 
Eindelijk ziet Louw een bord langs de kant van de weg met daarop de vermelding van 
Camp Aussicht. Hier moeten wij van de weg af, en nog vijf kilometer een bospad volgen. 
Nou, dat belooft. Een smal weggetje, waar ons busje precies op past. Voorzichtig 
manoeuvreert Louw ons vervoermiddel, waar nog altijd, hopen wij, onze aanhangwagen 
achter hangt, de weg af. Dit soort weggetjes 
zijn eigenlijk alleen geschikt voor sterke 4 wiel 
aangedreven auto’s. Stapvoets rijden we over 
het weggetje vol met gaten, hobbels en an-
dere zaken. Gelukkig heeft Marius Steiner wat 
aanmoedigende bordjes geplaatst. 
 
Intussen zwoegen Louw en onze Toyota stap-
voets verder de berg op. Over deze vijf kilo-
meter doen we 45 minuten. Dan gaat het 
savanne landschap open, en krijgen we 

Marius 
Steiner 
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uitzicht over onze weg die verder de berg op kronkelt. Links van de weg zien wij grote 
blauwe blokken rotsgesteente liggen. Wij beginnen allemaal spontaan te zweten. Helaas 
lukt het onze bus niet om verder de berg op te geraken. Dus stappen wij allemaal uit. 
Boven op de heuvel, zie ik een lange, magere man staan. Hij kijkt ons nieuwsgierig aan. 
Ik loop naar hem toe, en informeer of hij misschien Marius Steiner is. Dat klopt en hij 
begroet ons hartelijk in zijn Heimat. Naast Marius duikt nog een lange man op, dat blijkt 
een vaste medewerker te zijn. 
 
Achter Marius is een groot omheind terrein. Dat ligt afgeladen vol met groot, diepblauw 
gesteente. Dat blijkt dus het dioptaashoudend gesteente te zijn uit de mijn van Marius. 
Het is blauw van de pure shattuckiet en plancheiet !! Zeldzaam ? Nou, hier in elk geval 
niet, zo te zien. Maar dit is een van de redenen waarom wij vanuit de Benelux naar hier 
gekomen zijn. Als kleine kinderen voor een grote winkelruit (zwaar draadgaas in dit geval) 
staren wij naar de grote blauwe steenblokken. Wat zouden we daar graag eens met onze 
hamers en beitels op los willen gaan ! Maar dat mag helaas niet, braaf wezen dus. 
 
Plots zie ik een enorme struisvogel naar mij toekomen. Dat blijkt de echte bewaker van de 
schatkamer te zijn. Marius vertelt mij dat enkele maanden geleden een man heeft getracht 
het terrein binnen te dringen om materiaal te stelen. De struisvogel heeft hem te grazen 
genomen, en met zijn enorme teennagel het been van de man van boven naar beneden 
opengereten. Daarna kreeg de indringer ook nog zo’n harde klap op zijn borstbeen, dat 
het zwaar gekneusd werd. Men heeft de man het been afgebonden om het bloeden te 
stelpen, en toen moest men in grote haast naar het hospitaal in Opuwo. Wij kunnen ons 
levendig voorstellen wat dat voor een kamikaze rit moet zijn geweest. Marius vertelt dat 
deze grote blokken voor hem geen goede mineralen inhoud hebben. Hij bedoelt gewoon 
grote dioptaaskristallen! Dit materiaal wordt gebruikt om allerlei siervoorwerpen van te 
maken. Maar we krijgen nog genoeg gelegenheid om zelf te gaan kappen op zijn 
storthopen bij de mijn.  
 
Ondertussen lukt het niet meer om de auto nog een centimeter te verplaatsen. Wij halen 
de aanhangwagen er af, maar dan lukt het nog niet. De helling is te steil. Marius haalt een 
oude landrover, maar ook daarmee gaat het niet. Gelukkig kamperen er Zuid-Afrikanen 
boven op de heuvel. Deze mannen beschikken over sterke terreinwagens. Zij slepen 
zowel onze bus als de aanhangwagen naar de top van de heuvel met onze 
kampeerplaats. Jongens, wat zijn de kampeerplaatsen in Namibië toch geweldig. Ze lijken 
helemaal niet op al die 5-sterren kampeerplaatsen met ANWB medaille. Geen super 
douches, geen blauwe zwembaden, geen buren die 10 centimeter van je tent kamperen. 
Geen Amsterdam-road, geen bingo’s, geen herrie disco’s. Dit zijn kampeerplaatsen, die 
door God himself zijn geschapen, een beetje geholpen door de streng gelovige Marius. 
Ons toilet is het mooiste van heel Afrika, met uitzicht over het omliggende gebergte. 
Marius zal mij later uitleggen, dat hij vanwege dat mooie uitzicht vanaf de toiletpot zijn 
camping Aussicht heeft genoemd. 
 
Zodra de aanhangwagen is leeg-
gehaald staat in pakweg vijf minu-
ten onze nederzetting overeind. 
Wij worden al ervaren. Jongens, 
wat een geweldig uitzicht. Als we 
hier een tijd zouden moeten ver-
blijven, bijvoorbeeld vanwege een 
Tweede Zondvloed, nou dan zijn 
er niet veel betere plaatsen op de 

Camp Aussicht : toilet mét Aussicht. 
Foto © Eddy Van Kerckhoven. 
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wereld te bedenken. Daarna vertrekken we naar het terras van Marius met het geweldige 
uitzicht. Hij heeft een mooie collectie stenen uit zijn Omaue mijn uitgesteld, waar we 
allemaal naar hartenlust in kunnen snuffelen. Iedereen koopt wel enkele fraaie exempla-
ren. Dit zijn echte vitrinestukken. 
 
Na een uurtje gaan we onder leiding van Marius op pad. Hij toont ons trots een heleboel 
planten en boomsoorten. Hij weet er bijna alles van. Witte sering, Herero sesambusch, 
Namibische koralenboom, witgatboom en meer van dit soort namen komt voorbij. Vooral 
de boterboom vind ik indrukwekkend. Na een half uurtje bereiken we eindelijk de mijn. 
Want daar zijn we tenslotte toch voor gekomen. Iedereen heeft in zijn rugzak toevallig wel 
hamer en beitel zitten. Ik had mij al eerder op de dag afgevraagd hoe iemand in deze wil-
dernis een koperafzetting kan vinden. Volgens Veerle zouden de lokale inwoners dat wel 
geweten hebben. Ik vraag het aan Marius. Zijn vader, Karl Steiner, was een bekende 
prospector en mineralenverzamelaar. Hij ontdekte deze afzetting in 1980, nadat bevriende 
Himba’s hem de plaats hadden laten zien waar het blauwe gesteente voorkwam. De mijn-
maatschappijen waren echter niet geïnteresseerd, omdat bij nader onderzoek bleek dat 
de koperafzettingen niet toereikend waren voor commerciële exploitatie. Daarop besloot 
Marius hier een mijn te openen ten behoeve van de te verwachten mineralen. Dus begon 
hij hier in 1983 met vijf zwarte arbeiders, een compressor en luchthamers aan het zware 
karwei. De eerste jaren werd er enkele maanden per seizoen gewerkt, water en voedsel 
moesten altijd meegesleept worden. Vanaf 1985 werd de mijn winstgevend en produceer-
de hij 280 kilo dioptaas. In 1986 begon Marius met het inrichten van een meer permanent 
verblijf en weer een jaar later trouwde hij met een onderwijzeres, Ilse, die hij in Opuwo 
had leren kennen. In de loop van de jaren werden ook gastenverblijven gebouwd en er 
verrees een plaatsje om te kamperen met het beroemde toilet en de emmerdouche. 
 
De kopermineralisatie is afgezet in het 800 miljoen jaren oude dolomietgesteente. In het 
hele gebied moeten meer van dit soort hydrothermale afzettingen te vinden zijn. Het 
ganggesteente in het dolomiet is voor een deel vervangen door kwarts. De koperminerali-
satie in de Omaue Mine, zoals de mijn officieel heet, is grotendeels gebonden aan redelijk 
horizontaal verlopende kwartsgangen. Marius heeft er verschillende gangen in geboord, 
met een lengte van 60 meter. Tot het meest begeerde mineraal behoort in de eerste 
plaats dioptaas. Daarnaast is er onder verzamelaars eveneens veel vraag naar planchéiet 
en shattuckiet. Ook vindt je hier natuurlijk malachiet, azuriet, bariet en mottramiet. Het 
overvloedig veel voorkomende chrysocolla vormt een tweede belangrijke bron van in-
komsten. Het wordt verwerkt tot allerlei siervoorwerpen. Tussen 1985 en 1991 werd ruim 
44 ton van dit materiaal door Marius geborgen en nu uitstekend bewaakt door onze vriend 
de struisvogel. Bij het zoeken naar de juiste schrijfwijze kwam ik terecht op een esoteri-
sche pagina. Daar zag ik tot mijn verbijstering dat deze zweverige vrienden grif tussen de 
100 tot 200 honderd euro betalen voor een stuk steen ter grote van een hand waarin wat 
afzettingen te zien zijn van bovengenoemde mineralen. Kwaliteit wegwerpiet natuurlijk. 
 
Marius moet bijna miljardair zijn, als ik even ga rekenen. Maar ja, dan moet dat spul na-
tuurlijk wel gekocht worden, en dat is weer een heel ander verhaal. Als je bij de groeve 
staat besef je pas hoeveel topmateriaal afgevoerd is moeten worden, voordat men bij de 
begeerde blauwe afzettingen kon komen. Zeer zwaar werk en grote hitte, hetgeen de prijs 
voor dit soort mineralen ook wel verklaarbaar maakt. Je raapt het niet zomaar even op. 
Dat laatste zijn wij echter wel van plan, want van Marius mogen we op de halte naar 
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hartenlust kappen. Voor het zover is, wil hij ons even zijn laatst aangelegde mijngang to-
nen. Er huizen nog wat vleermuisjes. Het ganggesteente vertoont hier en daar wat nestjes 
met dioptaas, maar het is niet makkelijk om deze kristallen onbeschadigd te bergen, in het 
harde kwartsiet. 
 
Eindelijk mogen wij gaan kappen, en gedurende twee uren hoor je alleen maar : ‘Oh, kijk 
eens hier wat ik gevonden heb!’ Bart loopt met een brede glimlach rond. Hij heeft heel wat 
afgekapt in zijn leven, maar hij vindt dit toch wel een paradijs voor verzamelaars. Iedereen 
voelt zich heel gelukkig, hetgeen volgens de esoterische pagina komt omdat de 
chrysocolla rust en vrede schenkt. Zal wel iets van kloppen, wij voelen ons allemaal zalig ! 
Na enkele uurtjes heerlijk kappen in de warme zon, omringt door goed gezelschap, 
vertrekken we weer naar ons kamp, voor een heerlijke bush-douche. De gevonden 
stukken worden voorzichtig ingepakt en opgeborgen. 
 
Dankzij Veerle genieten wij weer van een fantastisch avondmaal. Onder het genot van 
een drankje op het terras van Marius worden de gebeurtenissen van vandaag nog eens 
onder de loupe genomen. Vanmorgen zaten wij nog in Opuwo, met daarna de prachtige 
reis door het ongerepte natuurschoon van Namibië naar Camp Aussicht, de geweldige 
weg naar boven, waarbij Louw vaak vertwijfeld uit zijn ogen keek, de hartelijke Zuid-Afri-
kaanse medekampeerders, die onze aanhangwagen naar boven sleurden, de leerzame 
rondgang met Marius, de prachtige kapuren op de blauwe storthoop, en tenslotte het 
heerlijke avondeten en het lekkere drankje na. Het was weer een geweldige dag in 
Namibië.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op bezoek in de 
Omaue dioptaas-mijn 

Camp Aussicht. 
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1 Haarvormige malachietkristallen van Tsumeb. 
Museum Tsumeb. Foto © Rik Dillen. 

2 Duftiet op calciet van Tsumeb. Museum Tsumeb. 
Foto © Rik Dillen. 

3 Mottramiet-XX. Uris-mine, Tsumeb. Beeldbreedte 6 mm. Foto © Bart de Weerd  

4 Dioptaas-XX. Alt Bobos mine, Uris, Tsumeb. 
Beeldbreedte 5 mm. Foto © Bart de Weerd 

5 Bariet-XX en dioptaas-XX. Omaue mine "Schöne 
Aussicht". Beeldbreedte 3 mm. Foto © Bart de 
Weerd 
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  1 Shattuckiet. Omaue mine, Schöne Aussicht. Beeldbreedte 7 cm. Foto © Roger Lang. 

2 Shattuckiet. Omaue mine, Schöne Aussicht. 
Beeldbreedte 10 mm. Foto © Bart de Weerd. 

3 Dioptaas-XX op shattuckiet. Omaue mine, Schöne 
Aussicht. Beeldbreedte 3 mm. Foto © Bart de Weerd. 

4 Dioptaas-XL.  Omaue mine, Schöne Aussicht. 
Beeldbreedte 4 mm. Foto © Bart de Weerd. 

5 Shattuckiet. Omaue mine, Schöne Aussicht. 
Beeldbreedte 3 mm.  Foto © Bart de Weerd. 
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