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Neem bijvoorbeeld The Maboneng 
 Precinct, een wijk net buiten het 
 centrum, waar overal kof!etentjes, 
 restaurants en kunstprojecten uit de 
grond schieten. ‘Om toeristen te trekken, 
maar vooral om de plaatselijke bevolking 
een boost te geven’, vertelt Bheki. Hij is 
twintig jaar oud, woont al zijn hele leven 
in dit deel van Johannesburg en is nu 
gids in Maboneng.
Als we samen door de wijk lopen, blijkt 
dat wel te kloppen, dat van dat New 
Yorkse. Veel graf!ti art op de muren,  
opgeknapte fabrieks-panden. Bheki: 
‘Ruim tien jaar geleden begon de stad 
met het ontwikkelen van Maboneng. 
Van over de hele wereld werden kunste-
naars gevraagd hierheen te komen en  
de boel op te "euren.  Vandaar ook al die 

Johannesburg is geen Kaapstad.  
Het is een zin die je vaak hoort in de 
grootste stad van Zuid-Afrika. Soms  
om je  verwachtingen wat te temperen – 
géén strand, géén Tafelberg – maar 
meestal uit trots.
Want Johannesburg lééft. Eindelijk.  
Ja, er gebeurde altijd wel wat in Joburg, 
stad van goud- en gelukzoekers. Maar 
lange tijd was dat niet zo positief. 
 Criminaliteit gaf de stad een slechte 
naam. 

KUNST IN MABONENG
Sterker nog, Johannesburg heette de 
 gevaarlijkste stad ter wereld te zijn.  
Dat moest veranderen en daar zijn ze  
nu al jaren druk mee bezig. 
New York achterna, is het devies.

kleurige en huizenhoge muurschilde- 
ringen.’ Eerste stop is het 12 Decades  
Art Hotel, waar elke kamer uniek is,  
ingericht door verschillende kunstenaars, 
én een decennium in de geschiedenis 
van Johannesburg en Zuid-Afrika laat 
zien. De goudkoorts, apartheid, alles 
komt aan bod. Volgende halte: de Fox 
Street Studios. Daar helpt de Franse  
regisseur Michel Gondry buurtbewoners 
door samen met hen een !lm te maken, 
waarin ze zelf de rollen spelen. En die  
ze vervolgens met de hele buurt in de 
bioscoop bekijken. Van Maboneng, voor 
Maboneng.

MAIN ART GALLERY
We eindigen de tour met een lunch in de 
Main Art Gallery. Een oud fabriekspand, 

dat is omgebouwd tot cultureel centrum 
van Maboneng én Johannesburg. Het is 
zondagmiddag en druk.  Binnen omdat er 
elk weekend een markt met zelfgemaakt 
lokaal eten en  drinken is, en omdat door 
het hele  gebouw galerietjes, winkels en 
tentoonstellingen zijn. Iwasshot in  
Joburg  bijvoorbeeld, een fotogra!e- 
project  waarbij jonge kinderen met een  
camera door de stad zijn gegaan en 
daarna hun foto’s verkopen. De foto’s 
pronken niet alleen aan de muur, er zijn 
ook ansichtkaarten, posters en notitie-
boekjes van gemaakt.
Maar ook buiten staat het vol, heel  
hip Johannesburg lijkt zich bij de Art 
 Gallery verzameld te hebben. Plots ziet 
Bheki een bekende. Hij roept de jongen 
– hoedje, baardje, type kunstenaar –  

erbij. ‘Dit is Guillaume Alby’, zegt  
Bheki trots. ‘Een van de eerste  artiesten 
die besloot mee te doen aan ons project.
Guillaume – Fransman, artiestennaam 
Remed – legt uit wat hem zo aantrekt 
aan Johannesburg. ‘Je moet af en toe 
misschien even zoeken, maar hier kun 
je veel meer in contact komen met de 
mensen zelf. Maboneng is urban.  
Op galeries en marktjes kom je mensen 
 tegen met dezelfde interesses. Iedereen 
zoekt elkaar op en wil hetzelfde: lol 
 maken en genieten van wat de stad te 
bieden heeft. Daardoor is de sfeer 
 fantastisch. Onveilig? Dat heb ik me  
in deze buurt nog nooit gevoeld.  
Nog geen seconde.’

REIZ& combineert  
Zuid-Afrika’s  

grootste stad met de 
bekendste attractie. 

Een citytrip 
Johannesburg én  
op safari door het 

Kruger Park. ‘Ek het 
nog nie ’n leeu tee 

gekom nie.’
Tekst en fotogra!e: Bas van Oort

Uitzicht over Johannesburg vanuit Braamfontein.

Gitaarles in Maboneng.

...kof!e op zondagochtend en...

3x Maboneng: de Art Gallery...

...een kamermuur in het 12 Decades Art Hotel.
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Fietsen in Soweto
Nog zo’n plek met een donker verleden: 
Soweto, het South Western Township. 
Tot een paar jaar geleden bekend als 
 terror township, een plek in Zuid-Afrika 
waar je juist niet moest zijn. Maar ook 
daar is verandering in gekomen. Het 
stadsdeel is opgeschoond, gerenoveerd, 
de politie hanteert een zero-tolerance  
beleid als het gaat om criminaliteit en er 
werden huizen gebouwd om de arme  
bevolking onder de golfplaten  daken 
weg te helpen.
‘Laat dat ‘deel’ maar weg, Soweto is  
een stad op zich’, zegt Tshepo. Hij is 25, 
hier geboren en opgegroeid, en leidt nu 
bezoekers rond op de !ets. ‘Er zijn 38 
verschillende wijken, van arm tot zeer 
welvarend. En de twee beste voetbal-
clubs van het land komen hier vandaan. 
Hoeveel mensen er precies wonen is niet 
bekend, maar het zijn er miljoenen!’

SABONNA!
De toon is gezet. Inwoners van Soweto 
zijn trots, en nu het township in de lift zit 
al helemaal. We beginnen de vier uur 
durende !etstour in Orlando West, maar 
voordat we op de !ets stappen legt 
 Tshepo nog het een en ander uit over  
de Zulu- én straattaal.
‘Hallo is sabonna’, steekt hij van wal. ‘De 
beleefde vorm. Kom je leeftijdsgenoten 
of spelende kinderen tegen, dan zeg je 
gewoon ola, of ola ola. Zegt een oudere 
dame of heer sabonna tegen jou, dan zeg 
je yebo terug. Straattaal daarvoor is sho.

Met ngiyabonga bedank je iemand, en 
ga je weg, zeg dan: nisale khahle. En oh, 
veel kinderen zullen ngamla tegen je 
roepen, witte man. Vinden ze prachtig.’
Even duizelt het me, al die woorden in 
Zulu, maar niet veel later blijkt het 
sabonna en ola ola over de straten te 
schallen. Kinderen rennen mee langs 
onze !etsen, iedereen zwaait ons vrolijk 
na, lachend om mijn houterige Zulu- 
uitspraak. Ach, ik ben al lang blij dat 
Tshepo me geen woorden met een q 
heeft geleerd. Want hier de q uitspreken, 
met de beruchte tongklik midden in een 
woord, is niet te doen voor een ngamla. 
Net als Afrikaans dansen.

JOBURG BEER
Maar al bij onze eerste stop moet ik er 
bijna aan geloven. In het Formal Men’s 
Hostal, een klein traditioneel cafeetje,  
nemen we plaats voor een portie Joburg 
Beer: mqombthi, en spreek dat maar 
eens uit, mét klik. Echt bier is het niet  
– meer een combi van lauwe karnemelk 
en wat alcohol – maar toch smullen  
de locals ervan. Zelfs zo dat er een  
waarschuwing op het pak staat:  
‘Don’t drink and walk on the road.  
It may kill you.’

In het kroegje zitten drie mannen en  
die drinken graag een slokje met ons 
mee. Een kom gaat rond en Tshepo pakt 
wat Zulu-attributen erbij. ‘Ja, als ze hier 
willen dat je gaat dansen, moet je 
dansen’, lacht hij. 

GOLFPLATEN & VILLA’S
Na het niet echt verfrissende biertje  
maken we de !etstour door Soweto af. 
Tshepo bewijst zijn gelijk over de  
diversiteit van het township. Golfplaten 
krotten zijn er nog steeds, maar veel 
meer zien we volwaardige huisjes.  
Netjes gebouwd, soms met een gazon  
en oprijlaan. Er is zelfs een buurt met 
stadsvilla’s, enorme panden met twee of 
drie garagedeuren. En we !etsen langs 
de onmiskenbare historie van Soweto en 
heel Zuid-Afrika. Het Hector Pieterson 
Monument en het Nelson Mandela 
House. Om te eindigen in de straat  
die ooit de grootste Nobelprijswinnaars-
dichtheid ter wereld had: Vilankazi 
Street. Hier woonden zowel Nelson 
Mandela als Desmond Tutu.  
Over trots gesproken.

‘HET SABONNA EN OLA OLA, SCHALT  
OVER DE STRATEN, IEDEREEN ZWAAIT  
ONS VROLIJK NA, LACHEND OM MIJN  

HOUTERIGE ZULU-UITSPRAAK’

Farmers Market in de Art Gallery.

‘Don’t drink and walk!’ ‘Just drink!’
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De Kruger Wildtuin
Het is onrustig in de Kruger Wildtuin. 
Niet ver van Pretoriuskop Rest Camp 
staan een stuk of vijf fourwheeldrives  
en grote jeeps langs de kant van de weg. 
Volledig naar één kant leunend staart  
de inhoud ervan naar het hoge gras in  
de berm. ‘Ik weet het zeker, ik zag een 
staart’, zegt een man met een hoedje  
op. ‘Waar dan?’, zucht zijn vrouw naast 
hem wanhopig. 
Ze pakt de verrekijker af van manlief  
en speurt geconcentreerd verder. Niets.
‘Doorrijden of nog even wachten?’, vraagt 
mijn Britse gids & chauffeur Simon. Met 
z’n tweeën zijn we de hele dag op pad, 
rijdend door het Kruger Park. Simon  
achter het stuur, ik op de verhoogde bank 
erachter. En nu staan we op het punt om 
twee leeuwen tegen te komen. Parend 
nog wel, gaat het gerucht. Dat lagen ze 
gewoon langs de kant van de weg te 
doen, in het gras. ‘Faka pakathi’, schatert 
een Afrikaanse ranger vanuit een  
andere jeep. ‘Letterlijke vertaling: 

erin stoppen’, grinnikt Simon wat  
beschaamd mee.
Doorrijden of nog even wachten, dat is 
de keuze die je de hele dag door moet 
maken als je op safari bent, legt Simon 
even later uit. We zijn doorgereden,  
Simons verwachting over het paargedrag 
van de leeuwen (‘die zijn voorlopig wel 
even bezig’) volgend. 
‘Natuurlijk, je hebt toeristen genoeg die 
alleen maar dieren willen afvinken, en 
dan bij voorkeur de Big Five. Maar voor 
mij is een safari meer dan dat. Het gaat 
om de totaalbeleving. Kijk eens om je 
heen, hoe prachtig de natuur is. Zeker in 
de zomer, als alles in bloei staat. Het gras 
heldergroen, de poelen vol met water. 
Ook al kom ik geen enkel dier tegen  
op een dag, dan nog val ik met een lach 
op m’n gezicht in slaap. Hier zijn, dat is 
alle moeite al waard.’

HANGBUIKZWIJNTJES!
Ik kan het alleen maar roerend met 
 Simon eens zijn. Maar een beetje wild-
life wordt toch echt wel op prijs gesteld. 

Gelukkig blijken dat overbodige 
 zorgen, uiteindelijk kom je het wild  
hier vanzelf tegen. Gewoon blijven 
rondrijden. 
Zo’n dag in een Landrover door het 
Kruger Park is alsof je als klein kind 
voor het eerst een dierentuin binnen-
stapt. Je weet dat ze er zijn, alle dieren, 
maar ze dan ook zien is een traktatie, 
elke keer weer. En dus slaak ik bij elke  
vangst een kreet van  opwinding.  
‘Zebra’s, daar! En een  olifant!’ En hang-
buikzwijntjes en giraffes en van die 
schattige aapjes die door de bomen 
slingeren. Gnoes, impala’s, exotische 
vogels die hier en daar een stukje met 
onze Landrover meevliegen, alles komt 
voorbij. Heel even is mijn  leven een  
giga-legpuzzel van het Wereld  Natuur 
Fonds.

WAAR ZIJN DE LEEUWEN?
Dat niet iedereen er zo over denkt, blijkt 
later die dag, als een auto vol ‘afvinkers’ 
naast ons stopt. ‘Excuse me, where can 
we !nd the lions?’, vraagt de bestuurster 

‘EN NU STAAN WE OP HET PUNT OM  
TWEE LEEUWEN TEGEN TE KOMEN.  
PAREND NOG WEL, GAAT HET GERUCHT.  
FAKA PAKATHI, SCHATERT EEN  
AFRIKAANSE RANGER.’

Kruger Park: zonsopgang en daarna...

een olifant en... ...een kleine kudu.

...een nieuwsgierige giraffe, en

Roodsnavelossenpikker 
op een giraffe.



Reageren? reizen@anwb.nl
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bloedserieus nadat ze haar raampje heeft 
opengedraaid. ‘Vroeg ze dat nou echt?’, 
zeg ik verbaasd als Simon aan het hele  
gezelschap netjes heeft  uitgelegd dat  
het zo niet werkt. Simon: ‘Tragisch  
genoeg is dit een van de meest gestelde 
vragen die ik krijg.’ 

DICHTER BIJ DE DIEREN
Uitslapen en safari is geen gelukkig 
 huwelijk, dat is bekend. Maar deze 
 ochtend sta ik wel héél vroeg naast mijn 
hut. Voor half zes vertrekken we al, voor 
een bushwalk, een wandelsafari. 
En  omdat je wandelend in zo’n wildpark 
een stuk kwetsbaarder bent, moet er be-
halve een gids ook een gekwali!ceerde 
ranger mee op pad. Dat zit wel goed 
vanochtend, want naast Simon lopen ook 
Vincent, Aaron, Dwayne en Paul mee. 
Twee gidsen en drie rangers, waarvan 
Dwayne en Paul de hoofdrangers van  
het hele park zijn. Ik voorzie alleen  
één probleempje: ik zie Dwayne en  
Paul nergens.
‘We zien ze zo in het park’, weet Simon. 
‘Zij zijn er al.’

Als Vincent de jeep in de middle of no-
where langs de kant van de weg heeft 
gezet, duiken de twee plotseling op uit 

het struikgewas. Legergroene overal 
aan, vermoeide blik in de ogen en een 
"ink geweer op hun rug. Ze hebben de 
nacht doorgebracht in het park, om het 
wild te beschermen tegen stropers.  
‘Doodvermoeiend’, zucht Dwayne,‘maar 
oh man, wat is het prachtig. Een uur  
geleden liep er een vrouwtjesolifant 
voorbij op nog geen meter van waar  
wij zaten.’
‘Dat is ook het doel van een bushwalk. 
Dichter bij dieren komen, in dit geval 
twee witte neushoorns. ‘Dus gelden er 
regels’, vertelt Dwayne streng. ‘Blijf bij 
elkaar, praat niet of zachtjes, en mocht 
je ineens oog in oog met een neushoorn 
staan, niet wegrennen. Zo kan je de rest 
in gevaar brengen. Pas wegrennen als 
ik ook wegren.’  
We naderen de beesten tot op een meter 
of tien, voordat ze ons ruiken (zien doen 
de grijze kolossen nauwelijks, ruiken 
des te beter) en op een drafje weg-
sukkelen, uw verslaggever in extase 
achterlatend.

HIER ZIJN IS GENOEG 
De spanning van het wandelen tussen 
het hoge gras ruilen we eind van de  
middag weer in voor het comfort van  
de Landrover. Nog één keer neemt  

‘ WE NADEREN DE GRIJZE KOLOSSEN 
TOT OP EEN METER OF TIEN,  
VOORDAT ZE ONS RUIKEN EN  
OP EEN DRAFJE WEG SUKKELEN.’

Zuid-Afrika

Simon me mee door het park, en of het aan 
die laatste keer ligt of aan de goudgele 
gloed van de zinderend mooie avondzon.
Alles lijkt nóg wat mooier. De giraffes  
gracieuzer, schrijdend door het wuivende 
helmgras. De tetterende olifant in de verte 
 vrolijker en de groep ravottende apen in 
de bomen speelser.
Onze laatste stop is de hippodam, een 
 kunstmatig aangelegde dam bij een grote 
nijlpaarden poel. Zittend op de motorkap  
van de Landrover aanschouwen we een 
voorstelling van zeearenden en zwaluwen, 
laag over het water scherend. En van  
knorrende en plonzende nijlpaarden.  
Ik denk terug aan de woorden van Simon.  
Dat het bij een safari om de totaalbeleving 
gaat. Nu al weet ik dat ik straks met een 
grijns op mijn gezicht in slaap zal vallen. 
Want hier zijn is genoeg. Meer dan  

Onze laatste stop: de hippodam.
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Tenthuisje in het Kruger Park.

Maboneng: vintage-markt in de Art Gallery

Kruger N.P. 

Johannesburg

Beste reistijd

Het Kruger Park is 365 dagen per jaar open.  
Wil je vooral zoveel mogelijk (verschillende) 
 dieren spotten, ga dan in de Afrikaanse winter 
(juni t/m september). Maar: de natuur is een stuk 
mooier in de maanden november t/m maart. 
 Volle rivieren en poelen, en alles groen en/of  
in bloei. Plus: veel pasgeboren kuikens, welpen 
en olifantenbaby’s in november en december.

Safari in het Kruger Park

Op safari in het Kruger Park kan op een heleboel verschillende 
manieren. Een greep uit het aanbod van het Nkambeni Camp:

Afternoon Bush Walk; wandelsafari, 3 uur, 630 ZAR (! 50).
  Afternoon Game Drive; rijdend in een open jeep door het park, 
4 uur (inclusief hapje en drankje), 567 ZAR (! 45).
  Full Day Safari Game Drive; zelfde principe, maar dan de hele 
dag. 10 uur, 746 ZAR (! 60).

Vrijwel alle safari’s kunnen zowel ’s ochtends (vertrek: 05.30)  
als ’s avonds (vertrek: 16.00 uur) gedaan worden.
Je kunt ook met je eigen (huur)auto door het Kruger Park.  
Voor 204 ZAR (! 15) koop je een 
 toegangsbewijs voor een dag en dan 
ben je vrij om rond te rijden en  wildlife 
te spotten. Ga niet op de bonnefooi, het 
park is gigantisch. Voor informatie,  
prijzen en openingstijden:  
www.krugerpark.co.za

Vervoer ter plekke

Boek je een verblijf bij een lodge of tented camp, dan kun je  
vaak (tegen meerprijs) opgehaald en weggebracht worden  
van/naar het vliegveld in Nelspruit. Wil je liever een huurauto  
en zelf rijden? Op Nelspruit Airport zijn genoeg verhuur-
bedrijven aanwezig.

Slapen & eten

Deden wij in Nkambeni Tented Lodge. Prachtige accommodatie 
in het Kruger Park, waarbij de (luxe) tenten eerder vrijstaande 
huisjes zijn, compleet met airconditioning en buitendouche. 
2-persoonslodge v.a. 1200 ZAR (! 92), inclusief ontbijt en diner,  
en kids tot 10 jaar gratis (max. 2).  
Meer info: www.nkambeni.com.

Hoe kom je er?

Vanaf Johannesburg vloog REIZ& met een 
 binnenlandse vlucht naar Nelspruit. Dat kan  
een paar keer per dag, duurt nog geen uur en 
een retourticket kost bij South African Airlines 
zo’n ! 135. Meer info of boeken: www."ysaa.com.  
Vanaf Nelspruit is het dan nog een uur rijden 
naar het Kruger Park.

Fietstour Soweto

Deden wij met gids Tshepo van Soweto Bicycle Tours. 
Kan 2 uur, 4 uur, of de hele dag. Prijs v.a. 390 ZAR  
(! 30), en dan krijg je een traditionele portie Joburg 
Beer. Meer info: www.sowetobicycletours.com.

2x Slapen & 4x Eten 

REIZ& sliep prima in het Easy Hotel in de wijk Braamfontein, net buiten 
het centrum. Voor een 2-pk betaal je 270 ZAR (circa ! 21) per nacht. 
Info: www.easyhotel.com.
Ook in het 12 Decades Art Hotel kun je een kamer boeken. Prijziger, maar 
ook behoorlijk wat unieker en exclusiever. 2-pk vanaf 820 ZAR (circa ! 65).  
Info: www.12decadeshotel.co.za.

Vier restauranttips:
  Sophiatown in de wijk Newtown. Niet ver van het Africa Cultural 
 Theatre. Hoofdgerecht zo’n 80 ZAR (! 6,20).  
Info: www.sophiatownbarlounge.co.za.
  Restaurant Moyo in de wijk Melrose Arch, waar het barst van de 
 restaurantjes. Zo’n 20 minuten rijden vanaf Braamfontein. Afrikaanse 
keuken, 2-gangen menu voor 145 ZAR (! 11,20)
  Sakhumzi in Soweto, schuin tegenover het Nelson Mandela House.  
Populair restaurant in Soweto. Voor 120 ZAR (! 9,30) schep je  
onbeperkt op van het Afrikaanse buffet. Aanrader: boerenwors.
Main Art Gallery in de wijk Maboneng. Jong en hip en dat vooral  
op zondag rond brunchtijd. 

Beste reistijd

Het is bekend, in Zuid-Afrika is het winter in juli en 
zomer in januari. Ga je naar Johannesburg in de 
Afrikaanse winter (juli dus), dan kan het ’s avonds  
en ’s nachts behoorlijk koud zijn maar dan is het 
overdag vaak droog en zonnig. De zomer is een stuk 
 warmer, maar ook natter.

Tijd, geld & prijsniveau

In Zuid-Afrika betaal je met de Zuid-Afrikaanse 
Rand (ZAR). 1 euro is op dit moment 13 ZAR  
(en andersom: 1 ZAR = ! 0,08). Het prijsniveau  
ligt een stuk lager dan in  Nederland.  
In  Johannesburg is het tijdens onze winter 
een uur later dan hier. In de zomer is 
er geen tijdverschil.  Datzelfde 
geldt voor Nelspruit.

Hoe kom je er?

KLM vliegt dagelijks en rechtstreeks van 
Schiphol naar Johannesburg O.R. Tambo 
International Airport. Vluchtduur duurt 
zo’n 11 uur, in het najaar boek je een 
 retourticket v.a. ! 714. Voor meer info  
of boeken: www.klm.nl.


