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Maak in en om Johannesburg kennis met de ziel van Zuid-Afrika: een 
levendige, bloeiende stad met wortels in een moeilijk verleden, met 

het eeuwig indrukwekkende dierenrijk op een steenworp

Linkerpagina: Een foto 
van het kunstwerk Images 

of South African History 
No. 3, van artiest Sipho 

Ndlovu, in de gangen van 
de Constitutional Court in 

Johannesburg
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et is zondagochtend en de straten van Johannesburg 
zijn nog grotendeels verlaten. Zo nu en dan loopt er 
een groepje mensen langs, vaak in traditionele 
kledij. Verderop in de straat stallen marktlui hun 
waren uit voor de kleurrijke weekendmarkt en 
vanuit mijn ooghoeken spot ik op meerdere 

straathoeken kleurrijke streetart. Ik loop over Fox 
Street, de ruggengraat van de wijk Maboneng, langs hippe 
cafés, restaurants en winkeltjes richting Market on Main 
– een levendige food- en designmarkt in een voormalig 
pakhuis. Over een paar uur puilt deze straat uit van de 
vrolijke bedrijvigheid, net als elke week. Maar dit is niet 
vanzelfsprekend. Lange tijd is de sfeer in dit stuk 
Johannesburg heel anders geweest. Tijdens de apartheid 
was de buurt een no-go, vol geweld en armoede. Maar de 
afgelopen tien jaar heeft het zich, dankzij hardwerkende 
locals, ontwikkeld tot een hotspot voor creatievelingen.

Het is nog vroeg, maar eenmaal aangekomen bij Market 
on Main word ik bijna verleid tot een tweede ontbijt door de 
geuren van bunny chow en verse zoetigheden die door de 
open ruimte op de benedenverdieping zweven. De tweede 
verdieping is een winkelwalhalla, met vintage kleding 
afgewisseld met spullen gemaakt door lokale artiesten. 
Helaas is er geen tijd om uitgebreid te shoppen, want buiten 
wordt op me gewacht. 

Ik stap in een busje en neem plaats naast Jo Buitendach, 
oprichter van tourbedrijf Past Experiences. Samen met haar 

team is het haar doel bezoekers de vele kanten van 
Johannesburg te laten zien. ‘Mensen demoniseren 
Johannesburg, er wordt zo veel negatiefs over gezegd. Maar 
ik ben opgegroeid in een buitenwijk, en pas toen ik in de 
stad kwam werken vond ik voor het eerst in mijn leven 
echte gemeenschap. En het is deze gemeenschap die mij 
met open armen ontvangen heeft. Wat grappig is, want ik 
ben op alle manieren de uitzondering: ik ben een vrouw en 
ik ben wit.’

Vandaag laat Jo mij aan de hand van straatkunst de vele 
kanten van de stad zien. Johannesburg, of Jo’burg, wordt 
gezien als de graffitihoofdstad van Afrika. Verspreid door de 
stad vind je bijna 10.000 stukken public art. Ik loop zo ver 
mogelijk naar achter om een enorm kunstwerk in de wijk 
Braamfontein, aan de rand van het Central Business 
District, in zijn volle ornaat te kunnen bekijken. Mijn oog 
valt op de blauwe schildering in het midden, van een vredig 
uitziende vrouw met traditionele sieraden. Deze is gemaakt 
door Page 33, zo vertelt Jo mij, de enige vrouwelijke artiest 
op de muur. De groene schildering ernaast is gemaakt door 
haar man, artiest Zesta, en ook de andere vier komen van 
lokale kunstenaars. Even verderop spotten we vanuit ons 
busje een muurschildering waarop een aantal kinderen 
staan afgebeeld. Lokale jeugd, weet Jo. ‘Het belang van kunst 
op straat is in een stad als Johannesburg misschien nog wel 
groter dan in veel andere steden. Op een plek waar zo veel 
armoede is, en zo veel sociale problemen zijn, is de kans 
groot dat de meeste kinderen op school geen kunst te zien 
krijgen.’ De waarde hiervan lijkt ook op grotere schaal te zijn 
doorgedrongen: het grootste deel van de graffiti in de stad is 
legaal en gemaakt in opdracht van het stadsbestuur.

Een paar minuten later stappen we uit op een straathoek, 
voor een modernistisch gebouw. Op de stoep liggen her en 
der verdwaalde speelkaarten, achtergelaten door de 
autobewakers die hier doordeweeks te vinden zijn, een 
duidelijk teken dat de straten niet altijd zo verlaten zijn als 
nu. We staan voor Chancellor House, waarin Nelson 
Mandela en Oliver Tambo begin jaren 50 hun succesvolle 
advocatenkantoor openden, de eerste in het land gerund 
door zwarte partners. Hier, in de enige wijk in het centrum 
van Johannesburg waar zwarten mochten huren, vocht 
Mandela acht jaar lang voor de rechten van zijn zwarte 
clienten, die er veelal van werden beschuldigd de wrede 
wetten van de apartheid te hebben overtreden. In 1960 
moest hij het gebouw verlaten, omdat zijn politieke 
activisme het steeds moeilijker maakten om zijn beroep  
uit te oefenen.  

Johannesburg wordt gezien 
als de graffitihoofdstad 

van Afrika. Tegenover: Een 
van de Orlando Towers in 

Soweto, het township naast 
Johannesburg
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In de jaren 90 is het gebouw in verval geraakt, maar in 2010 
kocht de overheid het van de toenmalige eigenaar. 
Inmiddels is het in ere hersteld en verbouwd tot een 
museum dat vanaf de straat te bekijken is. Door de ramen is 
een verzameling aan foto’s, documenten en informatie over 
het advocatenduo te zien en te lezen. ‘Het is zo belangrijk 
dat dit museum zich aan de buitenkant bevindt, omdat het 
grootste deel van de lokale bevolking het zich nooit zal 
kunnen veroorloven naar een museum te gaan. Om een 
museum te hebben, kunst te hebben, moet alles zich hier 
buiten bevinden,’ vertelt Jo. Opeens begrijp ik haar passie 
voor de straatkunst in de stad nog veel beter.

Tegenover het gebouw staat een indrukwekkend beeld 
van de voormalige president, gebaseerd op een bekende 
foto van een jonge Mandela, boksend op een dak. Aan de 
voet van het beeld staat een quote van de anti-
apartheidsstrijder: “In the ring, rank, age, colour, and  
wealth are irrelevant.” Helaas is het punt waarop huids- 
kleur en rijkdom irrelevant zijn nog lang niet bereikt in 
Johannesburg, maar dat er door de locals hard gewerkt 
wordt aan een betere toekomst moge duidelijk zijn. Jo kan 
dit enkel beamen. ‘Johannesburg is aan het veranderen,  
en het mooie hieraan is dat het een Afrikaanse stad  
begint te worden.’

ie avond brengt mijn chauffeur me naar de 
wijk Yeoville, een plek waar je naar verluidt 
niet komt als je er niet een hele goede reden 
voor hebt. Ietwat gespannen parkeert hij 
langs de kant van de weg, maar nog voor ik de 

auto uit kan stappen worden we tegemoet gelopen door een 
enthousiaste man. Via een smalle doorgang volg ik deze 
man, die zich inmiddels heeft voorgesteld als Sanza, de trap 
op van wat een klein winkelcomplex lijkt. Vanuit een van de 
deuren komt de geur van eten me al tegemoet, en tot mijn 
genoegen blijkt dit de bestemming van vanavond. In deze 
smalle kamer, bijna volledig gevuld door de enorme houten 
eettafel, host Sanza Sandile zijn Yeoville Dinner Club. Met 
een alcoholvrije cocktail in mijn hand word ik door de enige 
andere deur het balkon op geleid. Hier, op het knusse balkon 
tussen de kletsende dinergasten, lijkt het moeilijk voor te 
stellen dat het leven een verdieping lager zo gevaarlijk is. Dit 
was niet altijd het geval; ooit was Yeoville een bruisende 
wijk, met restaurants en nachtclubs. Na het afschaffen van 
de apartheid raakte de wijk echter steeds verder in verval en 
zij die konden, vertrokken. Maar Sanza is er nog steeds, 
omdat hij het belangrijk vindt mensen te laten zien dat het 
hier niet alleen maar slecht is. Tijdens de Dinner Club 
schuiven gasten van heinde en verre (en gewoon uit 
Johannesburg) aan bij vreemden. Sanza laadt de tafel vol 
met Pan-Afrikaans eten, gemaakt van verse ingrediënten 
van de markt in de buurt en met het oog op de vele culturen 
om hem heen. Terwijl ik een flinke tweede portie opschep 
en om me heen kijk naar het gevarieerde gezelschap gasten 
die een uur geleden nog vreemden van elkaar waren, voel ik 
wat Sanza met zijn concept probeert te doen: mensen 
samen brengen. Zoals hij het zelf zo mooi verwoordt: 
‘sommigen van ons hadden Mandela, nu hebben 
sommigen van ons elkaar’.  
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Met de klok mee: Kunst in het 
Apartheid Museum in 

Johannesburg; vintage schatten 
bij Market on Main; een volle tafel 

bij Sanza’s Yeoville Dinner Club; 
shoppen bij Market on Main

De Shadow Boxer tegenover 
Chancellor House. Onder: 
verse gerechten bij Market 
on Main
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linda ismaili zal het gebrul van de leeuw, waar ze 
uiteindelijk oog in oog mee stond, nooit vergeten. 
Ze reisde naar Zuid-Afrika met South Africa Tourism.

De stad uit
Met nieuwsgierige stappen komt het enorme dier steeds 
dichterbij. Ik merk dat ik iets verder wegkruip in mijn stoel 
en dat mijn hand stevig om de rand van de auto geklemd 
zit. Onze gids Neil Davison, een grote Zuid-Afrikaanse man 
met een rossige baard, gebaart ons stil te zijn en kijkt kalm 
naar de – volgens hem nog jonge – olifant. Vlak voor de jeep 
blijft het dier staan, zwaait zijn slurf nog even richting het 
nummerbord en lijkt dan te besluiten dat we toch niet 
interessant genoeg zijn. Hij laat hoofdschuddend zijn 
enorme oren wapperen en loopt dan tot mijn opluchting 
weer de andere kant op, richting de rest van de kudde. 

Dit jonge dier is slechts een van de 50 soorten zoogdieren 
die in Welgevonden Game Reserve leven. Het reservaat ligt 
slechts op zo’n drie uur rijden van Johannesburg, maar voelt 
na alle indrukken van gisteren als een andere wereld. We 
rijden nu bijna twee uur rond in het park en zijn al 
neushoorns (waaronder een schattig mini-exemplaar), 
knobbelzwijnen (Pumbaa), giraffen en een stel bavianen 
tegengekomen. De ontmoeting met deze olifant voelt nu al 
als de kers op de taart, en we zijn nog maar net begonnen. 

Neil en zijn vrouw Jessica noemen dit enorme reservaat 
van maar liefst 40.000 hectare al jaren hun thuis. Samen 
runnen ze er Makweti Safari Lodge, in het hart van het 
reservaat. Neil is opgegroeid in Johannesburg, maar het 
stadse leven heeft hij al lang geleden achter zich gelaten. ‘Er 
is niet genoeg geld in de wereld waarvoor ik weer in de stad 
zou gaan wonen,’ verklaart hij terwijl we de kudde olifanten 
achter ons laten. Ik kan me niet voorstellen hoe je in dit 
enorme gebied de weg kunt vinden, maar Neil stuurt ons 
behendig door zijn achtertuin richting een zorgvuldig 
uitgekozen vlakte. Daar parkeert hij de jeep, klapt een 
tafeltje uit waar hij een vrolijk kleedje overheen legt en 
begint met het uitstallen van glazen en hapjes voor een 
sundowner. Mijn glas gin-tonic is nog maar net leeg en de 
zon nog niet onder, als Neil opeens in beweging komt. Via de 
radio heeft hij de boodschap doorgekregen dat er een leeuw 
is gespot in de buurt. Binnen no time is alles ingepakt en 
zitten we weer in de jeep. Neil trapt het gaspedaal in en we 
scheuren tussen de bomen door de schemering in. Als ik 
mijn oren spits hoor ik het in de verte, het gebrul van de 
koning van Welgevonden. 

Links en uiterst links: 
Welgevonden Game Reserve 
huist naast de Big Five nog 45 
andere zoogdieren. Linksonder: 
Neil kijkt uit over het park. 
Rechtsonder: De sundowner 
wordt voorbereid
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HOE ER TE KOMEN
Vanaf Amsterdam vlieg je met Lufthansa via 
een tussenstop naar Johannesburg (vanaf 
€420; lufthansa.com) of met KLM 
rechtstreeks (vanaf €725; klm.com). Vanaf 
Brussel vlieg je met Ethiopian of British 
Airways via een tussenstop naar de stad 
(vanaf €385; skyscanner.nl). 

VERVOER TER PLAATSE
Je kunt in Johannesburg gebruikmaken van 
Uber en de vergelijkbare diensten Taxify en 
Cabs. Er rijden ook Rea Vaya-bussen in 
Jo’Burg en tussen Soweto en Downtown 
Johannesburg. In Welgevonden zijn 
self-drive safari’s niet mogelijk; als je enkel 
tussen Johannesburg en Makweti reist is het 
dus niet per se de moeite waard om een auto 
te huren. Het is mogelijk om bij je verblijf een 
shuttle service te boeken. Je wordt dan bij 
het vliegveld of je hotel opgehaald en 
afgezet bij de lodge. 

VEILIGHEID
Johannesburg heeft geen goede reputatie 
als het om veiligheid gaat, toch is het zonde 
de stad hierom over te slaan. Het centrum is 
overdag veilig te bezoeken, maar ’s avonds 
kun je veel gebieden beter vermijden, neem 
een taxi als je er toch moet zijn. 
Braamfontein, Ferreirasdorp, Newtown en 
Maboneng zijn ’s avonds over het algemeen 
druk en veilig, maar wees alert. Als je er 
voor kiest om een auto te huren in 
Johannesburg, doe je er goed aan je bewust 
te zijn van het risico op berovingen als je in 
het donker voor stoplichten staat, doe de 
autoramen niet open voor bedelaars. 

MEER INFORMATIE
Lees meer over Johannesburg in onze gids 
South Africa, Lesotho & Swaziland (€22,95; 
shop.lonelyplanet.com).  
Je kunt het hoofdstuk over 
Johannesburg ook los 
downloaden (€3,50). Kijk 
voor meer informatie ook  
op southafrica.net
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OVERNACHT
Curiocity Hostel bevindt zich 
aan Fox Street, de levendigste 
straat van de creatieve wijk 
Maboneng. Je vindt er een bar, 
jacuzzi, balkon en lounge. Je 
kunt er in dorms slapen, of een 
privékamer boeken. Maak van 
de gelegenheid gebruik en boek 
een van de vele ervaringen die 
het hostel aanbiedt, zoals de 
InnerCity Walking Tour of de 
East City Cycle Tour om de stad 
op een actieve manier beter te 
leren kennen (slaapzaal 
vanaf €11 per nacht, 
privékamers vanaf €36; 
curiocity.africa).

Makweti Safari Lodge
In het hart van het Welgevonden Game Reserve ligt de intieme Makweti Safari Lodge, de 
perfecte uitvalsbasis voor een luxe safari-avontuur. Het kamp heeft geen omheining, 
waardoor je je altijd te midden van de natuur bevindt. Dit betekent dat al het wild dat rondloopt 
in het reservaat ook bij Makweti kan komen. Neem tussen de twee game drives per dag door 
plaats op het dek bij de main lodge en kijk je ogen uit terwijl zebra’s, giraffes en knobbelzwijnen 
langslopen. En misschien komt er wel een olifant bij je suite langs, om even te pauzeren en wat te drinken uit 
je bescheiden privézwembad. Het eten is er heerlijk en de suites – met een prachtige badkamer, heerlijke bedden, buitendouche en 
privédek met klein zwembad – uiterst comfortabel (suite met zwembad vanaf €440 voor drie nachten; makweti.com). 

LEER
Het Apartheid Museum illustreert 
de opkomst en val van Zuid-Afrika’s 
tijd van segregatie en onder-
drukking. Een absolute must tijdens 
een bezoek aan Johannesburg. Je 
leert er meer over het apartheids-
systeem en ontdekt inspirerende 
verhalen over de strijd voor 
democratie (€6,30; 
apartheidmuseum.org). Breng ook 
een bezoek aan Constitution Hill. 
Veel van de belangrijke politieke 
activisten van het land, waaronder 
Nelson en Winnie Mandela en 
Mahatma Ghandi, zijn hier ooit 
vastgehouden (tours vanaf €5; 
constitutionhill.org.za). 

DOE
Naast Johannesburg ligt het 
enorme township Soweto, met zo’n 
2,5 tot 3 miljoen inwoners. Soweto 
Backpackers biedt naast een unieke 
overnachting, ook verschillende 
tours door de township. Op een 
fietstour, begeleid door een lokale 
gids, fiets je tussen de 
verschillenden wijken in Soweto en 
leer je gaandeweg meer over de 
cultuur en geschiedenis van dit 
township. Stop bij lokale 
ondernemers en koop een uniek 
souvenir of wat fruit, om zo ook wat 
terug te geven aan de 
gemeenschap (vanaf €35, incl. 
lunch; sowetobackpackers.com).

EET
Het uniekste diner van 
Johannesburg vind je aan Rockey 
St, in de beruchte wijk Yeoville. 
Geniet van de heerlijke gerechten 
van host en chef Sanza, terwijl je 
luistert naar zijn verhalen over de 
stad. Je dineert samen met tot 20 
andere gasten aan een grote 
(goedgevulde) tafel. Neem via de 
website contact op met Sanza. Hij 
kan je ook vertellen wat de beste 
manier is om in Yeoville te komen 
en weer naar je hotel te gaan. We 
raden aan dit van tevoren te 
regelen, omdat Yeoville geen 
veilige wijk is om in verdwaald te 
raken (yeovilledinnerclub.com). 
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