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• In september en
oktober kleurt
Pretoria paars van
de bloesem van de
Jakarandabomen.

I

n de hoofdstad van Zuid-Afrika heerst een heerlijk relaxte sfeer, maar dat betekent niet
dat Pretoria saai is. Er is genoeg te doen en te beleven voor liefhebbers van geschiedenis, natuur, avontuur én lekker eten.

• Johannesburg is de economische motor van Zuid-Afrika én een geweldige
stad voor kunst, cultuur en een gezellige avond uit.
tie doodgeschoten werd.
„Tegenwoordig gaat het heel
goed in Soweto”, vindt Simon.
Langzamerhand krijgt iedereen
elektriciteit en fatsoenlijke huisvesting, hoewel sommigen nog
steeds in krotten wonen. Maar er
zijn ook buurten zoals Diepkloof
Extention, waar huizen net zo
duur zijn als in goede buurten van
Johannesburg. „Veel voormalige
inwoners van Soweto die in Johannesburg zijn gaan wonen komen bovendien terug omdat ze de
sfeer missen.”
Tijdens een bezoek aan Soweto
zou je bijna vergeten dat er in ‘Joburg’ (Jozi of eGoli) ook zat te
doen is. Hoewel de stad een crimineel imago heeft, kun je er prima
uit de voeten zolang je wijken als

Hillbrow en Berea mijdt, vooral
in het donker. Newtown is tegenwoordig een hippe wijk vol modern vertier, van theater tot jazzbars en clubs waar je kan dansen
tot in de vroege uurtjes. Een andere aanrader is Melville, een
studentenbuurt met veel straatcafés en winkeltjes die allerlei
interessante prullaria verkopen.
Zowel Newtown en Melville
zijn bovendien een multiculturele verademing voor bezoekers
die een beetje nerveus zijn geworden van de feitelijke scheiding die er in Zuid-Afrika nog
steeds bestaat tussen blank en
zwart. De markt in Rosebank,
waar veel traditionele Afrikaanse kunst en kitsch wordt verkocht, is ook een bezoek waard.

• Olifanten
in de Limpoporivier.

■ SLAPEN, HAPJES
& DRANKJES
geschiedenis van de stad en de
omgeving.
Tot dusver is 2010 een jaar
met veel regen, een zegen in de
droge gebieden rond Polokwane. Volgens veel lokale inwoners is het natte seizoen te danken aan de Regenkoningin van
Modjadji. Bij het informatiecentrum van het Modjadji Natuurreservaat kan je er meer over te
weten komen. Tijdens een wandeling door het schitterende reservaat loop je bovendien kans
om grappige aapjes tegen te komen en botanisten kunnen hun
hart ophalen, want er groeien
palmvarens die nergens anders
ter wereld voorkomen.

Polokwane biedt hotels en comfortabele Bed & Breakfasts, maar aangezien er zoveel natuurreservaten in de
buurt zijn, is een verblijf in de ‘bush’
natuurlijk veel leuker. Het Kololo Natuurreservaat verdient een special
vermelding. Deze comfortabele lodge midden in de malariavrije Waterberg is eigendom van Richard and
Elize Oosthuijzen uit Gouda en biedt
Afrikaanse gastvrijheid gecombineerd met Nederlandse nuchterheid
midden tussen de giraffes, zebra’s en
andere Afrikaanse savannedieren.
Voor een typisch Afrikaanse snack
stop je bij een ‘padstal’ langs de weg
en koop je een zakje biltong, heerlijke reepjes gedroogd vlees.

Gelukkig is het uitzicht over de
groene regeringsstad van ZuidAfrika schitterend, want we moeten even uitblazen na ons bezoek
aan het Voortrekkermonument in
Pretoria. In het gras dartelen
springbokken en aan de overkant
van de vallei zien we de schitterende Uniegebouwen, de zetel
van de regering – vroeger van de
blanke nationalisten en nu van
ANC-president Jacob Zuma. Achter ons rijst het veertig meter lange, brede en hoge granieten gevaarte op. Potsierlijk, noemen
sommigen het monument. Majestueus, vinden anderen. Dat we bij
moeten komen, ligt niet alleen
aan de trappen die we op en af
zijn gesjouwd naar het balkon
(met een nóg beter uitzicht) maar
ook aan het monument zelf. Het
gebouw werd in 1949 door de
toenmalige apartheidsleider D.F.
Malan geopend als een lofzang op
de veerkracht van de boeren of
Afrikaners, het blanke Zuid-Afrikaanse volk dat grotendeels afstamt van Nederlanders die zich
in de 17e eeuw rond Kaap de Goede Hoop vestigden. Het is de
plicht van Afrikaners „om ZuidAfrika een land van blanken te
maken” vond Malan.
Het Voortrekkermonument
werd dusdanig gebouwd dat op 16
december (de dag waarop de Slag
bij Bloedrivier uitgevochten
werd) de zon om 12 uur een crypte verlicht waardoor het opschrift
‘Ons vir jou Suid-Afrika’ leesbaar
wordt. Op een groot wandpaneel
wordt het heldendom van de boeren geprezen, die in de 19e eeuw
met ossenwagens de door Britten
gedomineerde Kaap verlieten en
noordwaarts trokken. Dat daar al
zwarte volken woonden komt alleen in de beeldhouwwerken voor
als hun achterlijkheid en achterbaksheid moet worden benadrukt.
Op hetzelfde terrein is een ‘erfenissencentrum’, dat het racistische beleid van de 20e eeuw moet
uitleggen. Het beschrijft de Afrikaners als een Asterix-volkje dat
eerst dapper vocht tegen de Britten (maar het onderspit dolf),
daarna tegen armoede (’n sukkelbestaan’) en vervolgens tegen internationale sancties. Het is een
lastig verhaal, want de drie miljoen Afrikaners van tegenwoordig
zijn echt niet allemaal nare racisten. Bovendien zijn ze, net als de
meeste andere Zuid-Afrikanen,
uitermate gastvrij voor buitenlandse bezoekers. Hun taal lijkt
nog steeds op de onze, vooral op
papier, maar ze kunnen beter barbecuen – en noemen dat braaien.
Probeer vooral een broodje ‘boerewors’ met ketchup en mosterd!
In september en oktober kleurt
Pretoria paars van de bloesem van
de Jakarandabomen.Wij wandelden voor onze natuurkick in het

Groenkloof Natuurreservaat – dat
ligt midden in de stad maar we
kwamen er toch een groep giraffes
tegen. Voor wie een (huur)auto
heeft, is het Rietvlei natuurreservaat een echte aanrader. Hier kan

je ook neushoorns, zebra’s, buffels
en schattige stokstaartjes zien. En
bij een stuwmeer kan je in het
weekeinde hele horden inwoners
van Pretoria zien braaien – ook
een bezienswaardigheid!
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