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Zwerven in Venda
Rupsen en mieren als smakelijke tussendoortjes. Verhalen over voorouders 
die in witte krokodillen veranderen en fantastische vergezichten over 
vruchtbare akkers. Een kampeerzwerftocht door het noordoostelijke hoekje 
van Zuid-Afrika is een prettige aanslag op de zintuigen.

venda Tekst Joël Roerig / Foto’s Dianne Tipping-Woods



Rebecca Matibes 
aardewerk

Mopane worms
Lunch met mieren 
en maïspap

Vhuhwavho Matibe

Venda

Mzanzi 1 | 2012 1716 Mzanzi 1 | 2012 www.mzanzi.nl facebook | twitter | hyves

‘Hebben jullie Honger? jullie kunnen 
hier komen eten, want het is feest!’ Met 
een brede glimlach nodigt Tshilidzi Matibe 
ons uit, terwijl ze in een enorme metalen 
pot met maïspap roert en haar zus morogo 
(spinazie) van pompoenbladeren bereidt. 
Vhuhwavho Matibe glundert bedeesd. Haar 
ouders laten een geit slachten vanwege 
haar fantastische schoolprestaties.

in de jaren ‘70 golden de (vha)Venda 
nog als de armste en slechtst opgeleide 
Zuid-Afrikanen. Toen het apartheidsre-
gime het toenmalige thuisland ‘onaf-
hankelijkheid’ verleende, maakte koning 
Mphephu onderwijs en schoolboeken 
echter spotgoedkoop. ‘nu hebben wij een 
cultuur van leren en lesgeven’, zegt vader 
Khorombbi trots, terwijl hij een tent opzet 
voor de festiviteiten. Dochter Vhuhwavho 
was in december nummer drie van alle 

137.000 eindexamenkandidaten in de 
provincie limpopo.

goed opgeleide en hard werkende 
Venda’s verdienen tegenwoordig hun geld 
in johannesburg of provinciehoofdstad 
Polokwane, maar investeren hun salaris 
het liefst in een mooi optrekje in het ge-
bied waar zij zijn opgegroeid. De snellere 
vooruitgang in vergelijking met de rest van 
het Zuid-Afrikaanse platteland sprankelt 
van de groene heuvels. ‘Maar we breken 
onze hutjes met rieten daken niet af, want 
die zijn ‘s zomers een stuk koeler,’ verzek-
eren streekbewoners ons keer op keer.

Apenbroodboom
Met gps-coördinaten in de hand waren 
mijn fotografe en ik die ochtend naar het 
gehucht Mufulwi getogen, op zoek naar de 
befaamde pottenbakster rebecca. Zodra 

we het asfalt achter ons lieten, hobbelde 
onze 4x4 tussen lemen hutjes en recent 
gebouwde moderne huizen, omzoomd 
door maïsvelden en fruitbomen.rebecca 
liepen we mis, want zij was op het veld 
aan het ploegen. Haar schitterende 
aardewerk mochten we wel zien, waarna 
we bij de Matibes (waartoe ook rebecca 
behoort) werden uitgenodigd. 

onverwachte ontmoetingen zijn de 
essentie van reizen in Venda. natuurlijk 
gingen wij op zoek naar de 3000 jaar oude 
apenbroodboom met een omtrek van 43 
meter, het legendarische Funduzimeer 
en de fabuleuze kunstenaars, die op 
internet worden aangeraden. Maar Venda 
is niet googlebaar. Het komt pas echt tot 
leven als je je laat meevoeren door de 
plaatselijke dynamiek. 

Wie in Venda zwerft, kan op zaterdag 

een begrafenis-Hummer met dubbele 
achteras tegenkomen en neuriet op 
zondag onwillekeurig mee met de swing-
ende gezangen die uit honderden kerken 
klinken. je kan protesteren tot je een ons 
weegt als iemand je mango’s in de handen 
drukt, maar dan zeggen ze: ‘We hebben 
er te veel, anders gaan ze rotten.’ Trap je 
op de rem voor een kudde koeien of een 
halsstarrige ezel, springt er plotseling een 
voetbalwedstrijd-op-blote-voeten in het 
oog langs de kant van de weg.

bij toeval belanden we in Matopo lakes 
gardens, een loungebar annex slagerij an-
nex autowasserette ‘waar mooie mensen 
elkaar ontmoeten’. De hippe bar van de 
gewiekste ondernemer Mukondi Takalani 
is een hit onder jongelui met dikke por-
temonnees. De populaire driekwartliter 
flessen bier zijn er uit den boze, want die 

zijn voor arme sloebers. ‘Hier drinken we 
Castle light en Heineken’, pocht Takalani. 
op vrijdag- en zaterdagavond verandert 
de wasserette in een dansvloer onder de 
sterren en pompen dj’s rappe house uit de 
luidsprekers. ‘Zondag spelen we de hele 
dag jazz, want dan moeten we bijkomen’, 
grijnst de eigenaar.

 
Multitalent
Takalani’s club ligt op een steenworp van 
Thohoyandou, de bruisende hoofdstad 
van het vroegere thuisland. Dankzij het 
klamme, hete zomerklimaat doet Tho-
hoyandou aan Accra of Kampala denken. 
Midden in de gezellige janboel van het 
stadscentrum staat het Khoronihotel, 
een hangplek voor succesvolle Venda’s 
als mode-ontwerpster Hangwani nen-
govhela en de leden van de immer bak-

keleiende lokale koningshuizen. Tijdens 
de apartheid konden blanken in dit hotel 
de anti-casinoregels omzeilen, nu komen 
we er de enige blanke Zuid-Afrikaan van 
onze vierdaagse reis tegen. ‘Mijn oud-
ers hebben me de afgelopen vijftien jaar 
maar één keer opgezocht’, onthult Kevin 
lancaster (39). 

‘Thohoyandou heeft één van Zuid-
Afrika’s snelst groeiende economieën’, 
zegt hotelmanager lancaster, die het 
conservatieve boerendorp Welkom in de 
Vrijstaat ontvluchtte. ‘natuurlijk is er hier 
armoede, maar niemand heeft honger 
want het land is vruchtbaar. bovendien 
hebben de mensen zero tolerantie voor 
misdaad. De keerzijde is dat de gemeen-
schap nogal bloeddorstig optreedt tegen 
criminelen. Maar je kan hier om 2 uur ‘s 
nachts probleemloos over straat.’



Avashoni Mainganye

Phinneas Maluti

Deze baobab 
groeit nog steeds!

Het legendarische 
Funduzimeer

Venda
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We wippen op de bonnefooi binnen bij 
het Thohoyandou Arts and Culture Cen-
tre. Dankzij de groeiende zwarte midden-
klasse wordt Vendakunst tegenwoordig 
niet meer alleen door blanken gekocht. 
Toch doet de reiswijsheid dat je overal 
nederlanders tegen het lijf loopt weer 
opgeld. Toeristen telt Venda nauwelijks, 
maar gert en janneke rebergen van de 
iZArte galerie in Zutphen zijn in het het 
centrum op bezoek bij Avashoni Maing-
anye, een internationaal vermaard multi-
talent. De kunstenaar verhaalt passievol 
over zijn studenten in Thohoyandou en 
praat slechts mondjesmaat over zichzelf. 
‘Mijn kunst is geworteld in de spiritual-
iteit van Venda, maar ik geef het een 
moderne vorm’, zegt Mainganye beschei-
den, terwijl hij door zijn indrukwekkende 
portfoliomap bladert.

Wonderdokters
na de drukte van Thohoyandou zoeken we 
de rust op in het natuurreservaat brack-
enridge. Alvorens gids Phinneas Maluti 
de magie van de zeldzame boom brack-
enridgea zanguebarica uitlegt, vragen 
we hem waarom Venda’s zich met hun 
engelse naam voorstellen. ‘Mijn naam 
is ntanganedzeni: “accepteer mij”, ant-
woordt hij. ‘ik heb liever niet dat mensen 
mijn naam verkeerd uitspreken, dus voor 
blanken ben ik Phinneas.’ Toch merken we 
dat het op prijs wordt gesteld als we naar 
iemand’s Afrikaanse naam informeren. 
Zelfs ndifelani, de managementsassistente 
van het Khoronihotel, babbelt er grif over, 
terwijl haar naam ‘waarom ben ik aan het 
sterven?’ betekent. Haar collega Aifheli 
(‘geen limiet’) is beter af en de Matibes 
kozen christelijke namen als Vhuhwavho 
(‘gods liefde en genade’), Mukhethwa 
(‘uitverkorene’) en Tshifhiwa (‘geschenk’).

Maluti is een goede verteller. ‘De Mu-
tavhatsindiboom levert een krachtig goed-
je, dat traditionele genezers ten goede en 
ten kwade kunnen keren. je moet naakt 
zijn als je de wortels of de oker-achtige 
bast oogst.’ Het probleem is dat de boom 
zó populair is bij nyanga’s (wonderdokters) 
dat illegale handel en stroperij floreren. 
‘een stuk boom kost meer dan 4000 rand 
op de zwarte markt’, weet Maluti. ‘Mannen 
die deze boom hanteren, worden nooit in 

het gezelschap van vrouwen gezien en zijn 
vaak aan de drank.’

Die andere beroemde boom in Venda 
is de Andansonia digitata, in het neder-
lands apenbroodboom of baobab. Venda’s 
big Tree is reusachtig en stokoud en ziet 
er ‘s winters – zonder bladeren – nóg 
indrukwekkender uit. Vandaag zit er een 
kuifkoekoek in een groot nest bij een 
paartje schildraven om eten te zeuren. 
Vijf baobabgierzwaluwen cirkelen een 
tijdje rond, voordat ze naar bed gaan in 
een holte in de boom – die bijkans zo 
groot is als een kinderkamer. onderweg 

terug naar onze camping proberen we de 
Tshiunganiruïnes te vinden. We beland-
den in een adembenemend natuurlijk 
amfitheater van zandsteen, waar de 
vijgenbomen uit de rotsen groeien en 
bavianen hun kelen schor schreeuwen. 
Maar ruïnes, ho maar! 

Pythondans
Met gids Thamba Masindi gaan we de 
volgende dag dan eindelijk naar het mys-
terieuze Fundudzimeer, het heilige bos 
Tathe Vondo en het dorp van chief Ken-
nedy Tshivhase, een opperhoofd met vier 

vrouwen – toch nog dertig minder dan 
wijlen zijn vader. We spreken af in Tho-
hoyandou en proberen voor we vertrekken 
nog wat seizoensgebonden lekkernijen 
uit. eerst wurmen we enkele gedroogde 
Mopanerupsen naar binnen. Vies zijn ze 
niet, maar ik geef de voorkeur aan de 
licht gemarineerde vliegende mieren die 
dolenthousiaste kinderen na de eerste 
regens hebben gevangen en van hun 
vleugels ontdaan.

een uur later, na een rit door thee- en 
naaldboomplantages, staan we tussen 
onze benen door naar het Fundudzi-

‘Mannen die deze boom hanteren, worden nooit in het gezelschap van 
vrouwen gezien en zijn vaak aan de drank.’



Beeld van de Dombadans

Venda
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REISPLANNER

KAMPEERPARADIjS
In Venda is iemand die 
‘achter vogels aan zit’ een 
malloot, maar Christopher 
Nethonzhe (42) is niet gek. 
Geboren in het afgelegen 
dorpje Vhurivhuri trok hij 
van jongsaf het koele bos 
in om zich te baden en te 
laven in het zoete Gol-
weriviertje. ‘Op een dag 
zeiden mijn vriend Ernest 
en ik tegen elkaar: dit zou 

een ideale plek zijn voor 
een picknick.’
De lokale induna vond 
het goed en in 1999 ging 
Golwe-Vhurivhuri open 
met wat braaiplekken en 
zitjes. Toegang: 2 rand. 
In 2005 ontdekte vogel-
liefhebster Sarah Venter 
op goed geluk het pick-
nickparadijs – én de alom 
aanwezige Kaapse breed-
bek, een charismatisch 

vogeltje dat elders moeilijk 
te vinden is.
Met hulp van Venter en 
Birdlife South Africa én 
oneindig geduld en vernuft 
maakte Nethonzhe een suc-
ces van Golwe-Vhurivhuri, 
waar nu lommerrijke 
kampeerplaatsen en goed 
uitgeruste tenten te huur zijn. 
Nethonzhe is tegenwoordig 
een fantastische Vendagids, 
voor kunst, cultuur én vogels.

Kijk ook op de website 
van de Land of Legend 
Route (www.openafrica.
org/route/Land-of-Leg-
end-Route). Rem op tijd 
voor overstekend vee.

Overnachten
In je eigen of gehuurde 
tent in slaap doezelen 
terwijl koeienbellen 
rinkelen en uilen roepen 
kan op de campings 
Gundani-Mutsiwa en 
Golwe-Vhurivhuri, waar 
wij overnachtten. Het 
kost een habbekrats 
(R30pppn en R60pppn), 
je steunt er de armste 
dorpjes mee en het is dé 
manier om de harteli-
jke streekbewoners te 
ontmoeten. Gundani 
had tijdens ons bezoek 
geen kraanwater, maar 
het is ook leuk om te 
badderen water dat 
door lieve dorpsvrou-
wen op een vuurtje is 
verwarmd. Golwe is een 
tropische topattractie, 
die ‘s zomers zoemt van 
de vogels en vlinders. 
Chris Nethonzhe (+27 76 
3029383 of chrisneth@
vodamail.co.za) kan 
beide campings boeken.
De vakantiehutten van 
de African Ivory Route 
(www.africanivoryroute.
co.za) zijn ook goedkoop. 
Wie het Fundudzi Camp, 
midden in het dorp van 
opperhoofd Kennedy 
Tshivhase, com-
bineert met het 
Mutale Falls 
camp in de 
wildernis van 
het (Greater) 
Kruger-

park ziet het beste 
van Venda’s cultuur en 
natuur in enkele dagen. 
In het Khoronihotel in 
Thohoyandou kan je 
koning Mphephu tegen 
het lijf lopen, maar je 
betaalt er wel R995 
per nacht. Andere luxe 
opties zijn Mountain 
Farm Lodge (www.
mountainfarmlodge.
com) en Fig Tree Lodge 
(www.thefigtreelodge.
com). Makhado is een 
(blanke) boerenstad aan 
de rand van Venda, vol 
betaalbare B&Bs.

Eten & drinken
Wees niet kinderachtig 
en probeer de sappige 
vliegende mieren en 
Mopane ‘worms’. Ander 
goedkoop straatvoedsel 
is Chesa Nyama (letter-
lijk: verbrand vlees…). 
En maïspap, morogo met 
pindapoeder en kip zijn 
van oudsher populair, 
al prefereren jongeren 
de KFC. De streek puilt 

‘s zomers uit van de 
avocado’s, pompoenen, 
bananen en mango’s. 
Benzinepompen verko-
pen gekookte eieren 
en vetkoek, een wat 
dubieuze Afrikaner versie 
van oliebollen zonder 
krenten. De buffetlunch 
van het Malinganirestau-
rant in het Khoronihotel  
kost R95, Johnny Walker 
Blue Label R196 per shot. 
Traditioneel maïsbier 
is het proberen waard 
op het platteland, maar 
smaken verschillen.

Tips
Respecteer de lokale 
gebruiken en doe niet 
moeilijk als oudere, 
traditionele vrouwen 
knielen om je te groeten. 
Geef niemand een ferme 
handdruk, maar houdt 
de rechterhand van de 
ander losjes in je hand 
– terwijl je linkerhand je 
rechterelleboog aan-
raakt. Mannen groeten 
met ‘ndaa’ en vrouwen 
met ‘aah’. Bedankt is 
‘ndo livhua’

Snoepjes of pennen uitde-
len aan arme kindertjes 
hoeft natuurlijk niet, 
maar wie bij het dorp 
kampeert is op bezoek bij 

arme mensen, die 
een paar blikjes 

cola enorm op 
prijs stellen. 
Vodacom en 
Cell C zijn 

aanraders 
voor de mobiele 

telefoon, want de 
MTN-ontvangst is 
belabberd in Venda.

meer te kijken. ‘op deze manier begroet 
je de voorouders’, verzekert Masindi ons. 
ook is toestemming vereist van de induna 
(hoofdman) van de familie netshiava (ne 
betekent ‘Van’ in Tshivenda, netshiava 
dus zoiets als Van der Meer). Het Fun-
dudzimeer is door een aardverschuiving 
onstaan, maar uiteenlopende Vendaleg-
endes vertellen een ander verhaal. een 
prikkelbare python die het meer bescher-
mt, komt in alle versies voor. De python-
dans, of domba, is er door geïnspireerd. 
Duizenden maagden dansen met ontbloot 
bovenlijf in een wervelende rij, zodat de 
koning een echtegenote kan uitkiezen. 
De witte krokodillen in het meer belicha-
men de voorouders. ‘Vorige keer zag ik 
een hele grote’, zegt Masindi, die volgens 
eigen zeggen ook de mysterieuze leeuw 
in Tathe Vondo heeft horen brullen.

Geesten
Terwijl Masindi vertelt over de pyhtondans 
en over naakte maagden die twintig mi-
nuten onder water blijven met de as van 
gestorven familieleden, herinner ik mij 
ndifelani van het Khoronihotel. ‘De jeugd 
geeft niets meer om Fundudzi, die gaan 
liever braaien en zuipen bij de stuwdam 
nandoni’, klaagde zij. ‘Veel Venda’s zoals 
ik zijn christelijk en nemen de vooroud-
erverering niet meer letterlijk’, geeft 
Masindi toe. Maar in één adem begint hij 
enthousiast te vertellen over geesten met 
één oog en gekapte heilige bomen die de 
volgende ochtend weer zijn herrezen.

Masindi staat erop dat we tot slot bij 
zijn moeder langs gaan, want die is dol 
op bezoek. Zoonlief heeft een mooi huis 
gebouwd in Mukumbani, waar ook chief 
Tshivhase zetelt. ‘Hij woont niet in die 
grote roze huizen daar’, wijst Masindi. ‘Die 
staan leeg. Voor de voorouders.’ Vanaf 
Masindi’s terras turen we over de vallei 

naar de theevelden en ontwaren in de 
verte Thohoyandou. een geit blaat en een 
studente klautert met een stapel boeken 
op haar hoofd de steile grindweg op.

De kleurrijke, traditionele lapjeskleding 
die de moeder van onze gastheer zo graag 
wil laten zien, kost r1200 per set. ‘Ze was 
straatarm, maar heeft nu vier kinderen 

met een universitaire opleiding’, zegt 
Masindi met ontzag. Als hij de volgende 
dag Facebookt dat we ‘altijd welkom zijn 
bij hem thuis’ moet ik denken aan zijn 
moeder, die ter begroeting op traditionele 
wijze gedwee voor ons knielde. in Venda 
schuren eeuwenoude tradities en de 21e 
eeuw dicht langs elkaar. 

Wanneer
Venda is een perfecte 
winterbestemming 
(juni tot augustus) voor 
mensen die de kou willen 
ontvluchten, maar geen 
zin hebben in klamme 
hitte. Wie het niet erg 
vindt om een beetje te 
zweten en puffen kan 
beter in de zomer (het 
regenseizoen) gaan. Dan 
puilen de akkers uit van 
groente en fruit en eet 
je mango’s tot ze je oren 
uitkomen.

De rit
Neem vanuit Johan-
nesburg of Pretoria de 
N1 naar het noorden en 
sla na een uurtje of vier 
rechtsaf bij Makhado 
(Louis Trichardt) richt-
ing Thohoyandou. Zwerf 
rond, vraag lokale gidsen 
of voorbijgangers om 
tips, of maak gebruik 
van gps-coördinaten 
van bijvoorbeeld de 
Venda 4x4 Birding Route 
(www.limpopobirding.
com/4x4vendatrails.asp). 


