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ADEMT GESCHIEDENIS
Nelson Mandela’s ANC werd er opgericht en Lord of the Rings-schrijver

J.R.R. Tolkien werd er geboren. Bloemfontein ademt geschiedenis – en de
zon schijnt er bijna altijd!

’Aan onze heldinnen en
lieve kinderen’ staat er te
lezen op de pilaar die af-
steekt tegen de felblauwe
hemel. In de struiken fluit
een bonte verzameling vo-
gels, de stralende zon zorgt
voor een aangename tempe-
ratuur in Bloemfontein. De
tekst op de zuil van het
Vrouwenmonument
spreekt echter van minder
vrolijke tijden een eeuw ge-
leden, toen tienduizenden
vrouwen en kinderen in
concentratiekampen cre-
peerden tijdens de Tweede
Boerenoorlog (1899-1902).

Dat die oorlog tussen
blanke Afrikaners (boeren)

en het Britse rijk voor Ne-
derlanders destijds geen
ver-van-hun-bedshow was,
blijkt duidelijk tijdens een
bezoek aan het Anglo-Boer
War Museum – op hetzelfde
terrein als het Vrouwenmo-
nument. Aan de muur van
één van de zalen hangt een
honderd jaar oude ’Oorlogs-
kaart van Zuid-Afrika’, des-
tijds gepubliceerd in het
nog piepjonge dagblad De
Telegraaf. Lezers van de
krant, net als koningin Wil-
helmina en de meeste Ne-
derlanders, stonden een
eeuw geleden pal achter de
bloedverwante Boeren.

Honderden Nederlands

meldden zich destijds in
Zuid-Afrika om tegen de
Britten te vechten, onder
wie broers van de schilders
Vincent van Gogh en Piet
Mondriaan – zo blijkt uit de
uitstekende permanente
tentoonstelling in Bloem-
fontein.

Hoewel de regering in
Pretoria is gevestigd en het
parlement in Kaapstad ze-
telt, is Bloemfontein dank-
zij de centrale locatie cruci-
aal voor de politieke ge-
schiedenis van Zuid-Afrika.
Niet alleen werd de Nasio-
nale Party (de Afrikaner
club die de apartheid in-
voerde) er in 1914 opge-
richt, ook het ANC zag er in
1912 het levenslicht. Na
aanvankelijk vreedzame po-
litieke beïnvloeding voor te
staan, realiseerde de partij
van Nelson Mandela zich
tijdens de apartheid dat dit
nergens toe leidde. Sinds de
eerste democratische ver-
kiezingen in 1994 heeft het
ANC de absolute meerder-
heid in het parlement en
ANC-leider Jacob Zuma is
momenteel president van
Zuid-Afrika.

Bloemfontein maakt te-
genwoordig deel uit van de
gemeente Mangaung – er is

een aantal enorme ’zwarte
townships’ die hier ook deel
van uitmaken. Voor een
mooi uitzicht over de zoge-
naamde ’rozenstad’ en om-
geving is het een goed idee
om Naval Hill te beklim-
men, in de verte is dan ook

het WK-stadion te zien.
Sinds een recente opknap-
beurt is er plaats voor 45.000
fans. Het regent in Bloem-
fontein trouwens alleen in
de zomermaanden (oktober-
maart) en dan is het toch
lekker warm!

Meer lezen over deze steden? Of tips delen? Kijk op
www.reiskrant.nl/verrereizen

■ Hapjes en drankjes
Hoewel Bloemfontein en de provincie Vrijstaat voor veel
Zuid-Afrikanen synoniem zijn aan saaie mensen en uitge-
strekte landschappen, telt de stad uitstekende restaurants
en een bruisend uitgaansleven – dankzij de studenten van
de plaatselijke universiteit. De tapas van het hippe Barba’s
Café zijn bijvoorbeeld niet te versmaden en later op de
avond kan er gedanst worden. Of je pakt een biertje bij Die
Mystic Boer, waar vaak lokale bands optreden. Voor een ver-
rukkelijke lunch in een groene omgeving ga je naar het Olie-
wenhuisArt Museum & Art Garden – dan kun je tegelijkertijd
wat Zuid-Afrikaanse kunst bewonderen.

■ Slapen
Wij sliepen in het uitstekende Florentia Guest House (in
een rustige buurt dicht bij het centrum), waar een heer-
lijk ontbijt voor ons klaarstond op tafel en in de koelkast
omdat we bij het krieken van de dag verder wilden rei-
zen. Als we een uurtje geduld hadden gehad, had de
vriendelijke eigenaresse natuurlijk een volledig Engels
ontbijt voor ons gekookt! Wie in Zuid-Afrika comforta-
bel wil reizen en dol is op de laatste lokale tips, doet er
sowieso het beste aan om in een Bed & Breakfast of Gu-
esthouse te overnachten. Goedkoper (30 tot 60 euro
voor twee personen), persoonlijker én betere kwaliteit
dan een hotel! Wie meer luxe wil, kan terecht in de
Bloem Spa Lodge – waar ook nog eens heerlijke massa-
ges worden aangeboden.

■ Omgeving
Bloemfontein is een
fantastische uitvalsba-
sis voor een bezoek
aan de Drakensberg,
een spectaculaire berg-
partij die kan ijveren
met de Alpen of de Py-
reneeën, maar dan
zonder al de menselij-
ke invloeden. Het is
een waar paradijs voor
wandelaars en wie nog
meer van de geschiede-
nis wil weten, kan er
oude slagvelden be-
zoeken. Aanraders zijn
Golden Gate Highlands
National Park en Uk-
hahlamga Drakensberg
Park, in de aangren-
zende provincie Kwa-
Zulu-Natal. De hoogste
toppen van de Dra-
kensberg liggen in Le-
sotho, een arm maar
vriendelijk landje dat
geheel omgeven wordt
door Zuid-Afrika.

Bloemfontein

• In het Boerenoorlog Museum wordt duidelijk dat Nederland pal
achter de blanke Afrikaners (boeren) stond in hun strijd tegen het
Britse rijk. FOTO: DE TELEGRAAF

(€ 0,15/min)
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winkels

Arke.nl Dacht ‘t wel

Ga voor deze en alle andere aanbiedingen naar

uw Arke winkel of naar Arke.nl/Telegraaf

Genoemde prijzen zijn vanafprijzen per persoon en o.b.v. 2 personen, tenzij anders aangegeven. Inclusief vlucht Economy Class (X/U-klasse), luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen, excl. andere toeslagen. De “2e persoon gratis” actie is slechts van toepassing op de

gepubliceerde accommodaties en slechts op de genoemde vertrekdatum/-data. Bij boeking via Arke.nl wordt de korting getoond als totale korting over de reissom. Aanbiedingen met deze korting kunnen op bepaalde data uitverkocht zijn en zijn dus o.b.v. beschikbaarheid

ten tijde van het maken van de boeking. Indien een aanbieding is uitverkocht, wordt bij een boeking op Arke.nl de actuele, hogere prijs getoond. Ga voor meer informatie naar Arke.nl of uw Arke winkel. Vraag naar de voorwaarden. Op=Op. Prijswijzigingen, zet- en

drukfouten voorbehouden.

Supervoordelige

Vliegtickets!

Turkse Rivièra

Vertrek in juni

Diverse reisduren

Curaçao

Vertrek in juni

Diverse reisduren

Kos

Vertrek in juni

Diverse reisduren

Lesbos

Vertrek in juni

Diverse reisduren

Cuba

Htl. Villa Tortuga
gg½

Vertrek in juni

9 dagen, All Inclusive

16 dagen vanaf 972

Griekenland - Kefalonië

App. Liberatos Village
ggg

Vertrek in juni

8 dagen, logies

15 dagen vanaf 599

Turkse Rivièra

Htl. Flora Garden
11111

Vertrek in juni

8 dagen, All Inclusive

10 dagen vanaf 549

Azoren

Htl. Bahia Palace
gggg

Vertrek in juni

8 dagen, logies/ontbijt

12 dagen vanaf 529

Curaçao

Plaza Hotel Curaçao & Casino
ggg

Vertrek in juni

9 dagen, logies

16 dagen vanaf 599

Gambia

Htl. Palm Beach
11½

Vertrek in juni

9 dagen, logies/ontbijt

16 dagen vanaf 495

Malta

App. La Vallette Resort & St. G. Park
ggg

Vertrek in juni

8 dagen, logies

11 dagen vanaf 299

Brazilië

Htl. Quinta da Lagoa
gggg

Vertrek in juni

9 dagen, logies/ontbijt

16 dagen vanaf 686

Cyprus

App. Malama Holiday Village
gggg

Vertrek in juni

8 dagen, logies

15 dagen vanaf 599

Turkse Rivièra

Htl. Eftalia Aytur
ggg

Vertrek op 22 juni

8 dagen, halfpension

1e persoon vanaf 392

Kos

Htl. Paritsa
gg

Vertrek op 8 en 15 juni

8 dagen, logies/ontbijt

1e persoon vanaf 414

Fuerteventura

App. Broncemar
ggg

Vertrek op 1 juli

8 dagen, logies

1e persoon vanaf 448

Kreta

App. Petra Beach
ggg

Vertrek op 17 en 18 juni

8 dagen, logies

1e persoon vanaf 459

Mexico

Htl. El Tukan
ggg

Vertrek in juni

9 dagen, logies/ontbijt

16 dagen vanaf 748

Dominicaanse Republiek

Htl. Casa Marina Beach &

Reef Resort
ggg

Vertrek in juni

9 dagen, All Inclusive

16 dagen vanaf 915

Aruba

Htl. Arubiana Inn
gg½

Vertrek in juni

9 dagen, logies

16 dagen vanaf 779

Jamaica

Htl. Legends
ggg

Vertrek in juni

9 dagen, logies/ontbijt

16 dagen vanaf 639

Het WK kijken in de zon?

Boek nu extra voordelig!
2
e
persoon

GRATIS!


