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VAN
OOST-
KAAP
ReizennaarZuid-Afrika volgen
meestal eenvoorspelbaarpatroon,
of via JohannesburgnaarKruger
Parkof viaKaapstad ende
omringendewijnlandenoverde
Tuinroute.DeOost-Kaapwordt
daarbij onterecht overgeslagen.

Tekst en fotografie:
JurriaanTeulings

Reis vanGraaff-Reinet
naarNieu-Bethesda
met een schitterende
helikoptervlucht van
15minuten.

Boven:het dorpje
Nieu-Bethesda is
heerlijk verweg
vanalles, ook voor
Nederlandse royalty.

ZUID-AFRIKA

Oost-
Kaap

Kaapstad
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H
ethart van
Oost-Kaapwordt
gevormddoor
deKaroo, een
uitgestrekte
semiwoestijn

vol pittoreskedorpjes in eendroog
en rotsachtig landschapwaar je je
soms indewoestijn vanArizona
ofdeAustralischeOutbackwaant.
Sommigedorpjes, zoalsBedford,
ledendecennialangeenkwijnend
bestaan,maar zijn sindshetbegin
vanhetnieuwemillenniumweer
opgeleefdmet een influx van
kunstenaars enkleine ambachts-
lieden. In eenbocht vandeSon-
dagsrivier bevindt zich een vande
oudste en sfeervolste steden van
Zuid-Afrika:GraaffReinet.Deze
werdooit gestichtdoordeVOCen
staat volnationalemonumenten,
waaronderhetReinetHouseMu-
seum,datmet zijnwitgepleisterde
muren, rietendakenklokgevel in
deZaanstreekniet zoumisstaan.

Sprookjesachtige toren
Eenuurtje rijdennoordwaarts
bevindt zichmidden indewilder-
nishet artistiekedorpjeNieu-
Bethesda,waarhetbizarreOwl
House eengeliefdebestemming
is.Hier bouwdedeexcentrieke
bewoonsterHelenMartinsooit
haarhuis enomringende tuinuit
tot eenkunstwerk vanglasscher-
venenhonderdenbeelden van
uilen, kamelen, pauwen,pirami-
des enBijbelse voorstellingen.
Prinses Irenekocht er eind jaren
negentigBergplaas, eenboerderij
metnatuurreservaat, en stichtte er
haar spiritueel cursusprogramma
Spirit of theWild.
Bij hetBethesdaArtCenter in

hethart vanhetdorpkunnen
gastenboven ineen sprookjesach-
tige toren ineengroot, rondbed
logeren.Wiehetnoghogerwil op-
zoekenkanookmet eenhelikop-
ter terugnaarGraaff-Reinet; een
spectaculaire vlucht van vijftien
minutenoverdeValley ofDesola-
tion,waar grillige rotsformaties
120meterdehemel inprikken.

Prinses Irene kocht er eind jarennegentig
Bergplaas, een boerderij en natuurreservaat

Oost-Kaap is ookdebakermat
vanNelsonMandela, die op-
groeide indeboerengemeenschap
Qunu inhetnoordoosten vande
provincie. Tijdens zijn gevangen-
schap verlangdehij terugnaar
dezeomgeving,waarhij na zijn
vrijlating eenhuis liet bouwenmet
dezelfde indelingalshet cipiers-
huis opRobbeneiland, enwaarhij
uiteindelijk ookwerdbegraven.
Opeenheuvel bovenhetdorp

bevindt zichhetNelsonMandela
YouthandHeritageCentre, vlak
bij het schooltjewaarhij zijn
Engelse voornaamNelsonkreeg,
enhetwinkeltjewaarhij voorhet
eerst eenblankemanontmoette.
Hoewelhetbezoekerscentrum
weinigomhet lijf heeft, krijgt alles
watmetMandela temakenheeft
inZuid-Afrika al snel eengewijde
sfeer.Hetweidseuitzicht overhet
omringende landschapdoetdaar
nogeenschepjebovenop.

Mandela’sWildCoast
Eenblikopdeglooiendeheuvels
vanTranskei, latermetCiskei
samengevoegd tot dehuidige
Oost-Kaap, vertelt zoveelmeerover
Mandeladandegelamineerde
prints inhetbezoekerscentrum.
De regio, vanoudsher vanhet
Xhosa-volk,maaktdeel uit van
deWildCoast, eenop toeristisch
gebied relatief onontwikkelde
regiowaar veel rivieren inde
IndischeOceaanuitmonden.

Grote foto:wandelen
overdeprachtige
Baviaans camino.

Bovenin: de ster van
hetAreenaRiverside
Resort isAbby, een
giraffediedenktdat
hij eenhond is.

Midden:Qunu,het
dorpwaarNelson
Mandelaopgroeide.
Onder:OwlHouse in
Nieu-Bethesda.
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Dewegenzijn er slecht,maar
wiedemoeiteneemt,wordt
beloondmet eenovervloedaan
ruignatuurschoon. Inhetuiterste
zuiden, vlakbij East-London,heeft
hetAreenaRiversideResort een
speciale attractiemetAbby, een
giraffediedenktdathij eenhond
is.OmdatAbby (AbnormallyBig
BabY)doormensenwerdgroot-
gebrachtnadat zijnmoederwas
gestroopt,wachthij ze vaakbij de
toegangspoort opengeeft ze graag
een lik inhet gezicht; rokers kun-
nenopzijnbijzonderebelangstel-
ling rekenen.

Gezamenlijke diners
WaardebekendeTuinroute van
MosselBaynaarPlettenbergBay
eindigt, begint denogonbekende
BaviaansCamino, eenwandeling
van vierdagenen93kilometer
doordeAfrikaansewildernis.
Maandelijkswordthier eengroep
vanmaximaal veertienwande-
laars en zes ruitersbegeleiddoor
eengrote terreinwagen, diede
bagage tussendeafgelegenboer-
derijen,waarwordt gelogeerd,
vervoert, enonderwegdegroep
vanpicknicks voorziet.
De route is lang,maar anders-

zinsniet buitengewoonzwaar,

ook voorminder ervarenwande-
laars goed tedoen.De inzetwordt
beloondmet eenunieke ervaring
in een vandemeest afgelegen
stukjes vandeOost-Kaap.Wiehet
bovendiengoedweet te timen, kan
rondseptember enoktober een
warebloemenzee verwachten.De
routedoorkruist eengroot aantal
verschillende vegetatiezones van
typischeKaroo-vegetatie tot fyn-
bos – een verzameling van taaie,
geurige gewassendat in eenon-
eindige variatiehet uiterstepuntje
vanAfrikabekleedt (Kaapse
hipsters trekkenerheerlijke gin-
varianten van).
Deavondenwordengevuldmet

grote gezamenlijkediners –denk
aande traditionelebraai,maar
ook ‘potjiekos’ van vlees,wijn en
groentedie in eengrote gietijzeren
ketel inhet vuurwordtbereid.De
boerderijenwaarinwordt gelo-
geerd zijn vaak zoafgezonderddat
de tijd er stil is blijven staan.
In ‘Nooitgedacht’ bijvoorbeeld,

eenboerderij in een fabelachtig
groene, vredige vallei, verhaalt een
plakkaat aandemuuroverdeacht
generaties vanhetboerenbedrijf:
het begonmet eenHollands echt-
paar, Johannes enSara, die zich

Inde voormalige
thuislandenvanOost-
Kaap leeftmenvooral
nog vanhet land.

Eencheeta inhet
Shamwari game
reserve.

hier in1710 vestigden,waarnahun
nazaten zichmetdegeestdrift van
gereformeerdekonijnen voort-
plantten.Eenaardige afsluiter
is het afscheidsontbijt, dat inhet
Hollandse caféTheSweatyDutch-
man inKareedowplaatsvindt.
Wiede smaakgoed tepakken
heeft, kan vervolgens eenkust-
routewandelen, de zogenoemde
ChokkaTrail, eenprijswinnende
routedie een stuk luxueuzer is en
doordezelfdeorganisatiewordt
aangeboden.

Uitzicht op grazendwild
De laatstedecennia is er een trend
gaande inZuid-Afrikawaarbij
boerderijen, onderdruk van
aanhoudendedroogte ennieuwe
inzichtenophet gebied van
natuurbehoud, overstappenop
‘game farming’,waarbij de scha-
penengeiten (die alles kaalvreten)
worden verruild voor inheemse
diersoorten. Soms isdat omhet
vlees te verhandelen: de antilopen-
soort koedoe, bijvoorbeeld, levert
heerlijkebiefstukkenop.Maarook
het soortwilddat ‘charismatische
megafauna’wordt genoemd, zoals
leeuwen, giraffes en zelfsneus-
hoorns.
Omstreden zijndegame farms

waarop in ruil voor astronomi-
schebedragenopzulke fauna
magwordengejaagd.Eenandere
variant zijndewildreservatenop
voormalige landbouwgrond,die
als safaribestemmingworden
ingericht enwaar toeristen in luxe
lodgeswordenondergebracht.
LangsdeN2,debelangrijkste

oost-westroute vanhet land,
bevindt zicheengroeiendaantal
van zulkewildparken; de eerste
wasShamwari. Vlakbij de ingang
bevindt zichMantis Founders
Lodge,waar gastenworden
verwelkomd inenormesuitesmet

uitzicht opgrazendwild eneen
vrijstaand ligbad–eenexces-
sieve vormvan luxe indezedoor
langdurigedroogtes geplaagde
regio.Maardit is hoehet gaat:
dewildreservatenwordenmet
zogenoemdhigh-yieldtoerismebe-
kostigd:wiehetbreed laathangen
op safarivakantiedraagt bij aan
deherintroductie vanbedreigde
diersoorten.
Shamwari ishet geesteskindvan

AdrianGardiner, eenfilantroop
uit Port Elizabeth, die inde jaren
negentig als eerste inOost-Kaap
het ideeopvatte omdeuitgeputte
landbouwgrondvan lokaleboeren
op tekopenmet als doel die terug
tebrengen in zijnoriginele staat.
‘Rewilding’ heet dat. Leeuwen
waren inde regiodie later de
Oost-Kaap zouwordenhet eerst
uitgestorven,mededoordathet via
PortElizabeth zogoedbereikbaar
was voorop jachttrofeeënbeluste
Europeanen.
ZelfsNelsonMandela, die vorig

jaarhonderdgewordenzouzijn,
zou ze in zijn jeugdnooit in zijn
thuisprovinciehebbengezien.
Hunherintroductiewas een ris-
kanteoperatie. Een troep leeuwen
uit eenwildreservaat opdegrens
metBotswanawerd verdoofden
ineen vliegtuigje geladen,maar
door eenonvoorziene vertraging
dreigdende roofdierenhalverwe-
gede vlucht te ontwaken.Het liep
maarnet goedaf.Gardinersmodel
heeft inmiddels veel navolging
gekregen, tot in Schotlandaan toe,
waar eenanderefilantroopwerd
geïnspireerdomwolven teherin-
troduceren.o

JurriaanTeulings reisdeopuitnodi-
gingvanSouthAfricanTourismnaar
Oost-Kaap.Dezepartij kreegvooraf
geen inzage inhetartikel enhadgeen
zeggenschapoverde inhoudervan.

Omstreden zijn de ‘game farms’waarop op
inheemse diersoortenmagworden gejaagd

TUSSENSTOP
3XJOHANNESBURG
WieviaSchipholnaarOost-Kaap
reist, kandegelegenheidaan-
grijpenomeenpaardagenkennis
temakenmet Johannesburg.
Drie tips indezewereldstad:

● Athol PlaceKomeerstbij vande
langevlucht inAtholPlace, eenhotel
in eenprachtige villa in eenvande
mooiste gedeeltenvande stad,het
welvarendeSandton.Met eengroot
zwembad ineenweelderige tuin en
eenuitstekend restauranthoef jede
deur evennietuit.morukuru.com

●MabonengHetvervallen industri-
ele centrumvan Johannesburgwas
inde jarennegentig eenno-gozone,
maar isdankzij de inzet vaneen
visionaire zakenmaneencreatieve
buurt geworden, volhippekoffie-
bars engaleries.maboneng.com

● SowetoMaakeenfietstourdoor
Soweto,maakhet leven ineenZuid-
Afrikaanse townshipvandichtbij
mee, enbezoekhetMandelaHouse
museum.mandelahouse.com

●ReisinfoDemeesteplekkenuitdit
artikelzijnhetbesttebereikenviade
luchthavenvanPortElizabeth,met
eentussenstopinJohannesburg.Meer
informatieoverdeBaviaansCamino
istevindenopbaviaanscamino.com,
endeMantisFoundersLodgebijhet
Shamwari-natuurreservaat is te
boekenvia founderslodgebymantis.
com.Voormeer informatieover
reizendoorOost-Kaap:visiteastern-
cape.co.zaensouthafrica.co.za
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