
(18 ) ZATERDAG 15 APRIL 2006 DE VOLKSKRANT DE VOLKSKRANT ZATERDAG 15 APRIL 2006 (19 )

Oudtshoorn

De Rust

Uniondal

Port ElisabethMontagu

Calitzdorp

Kaapstad

Kl. Swartberge Groot Swartberge WEST-KAAP
OOST-KAAP

Oudtshoorn

Ladismith
Worcester

Ladismith

BarrydaleBarrydale

Worcester
De Rust

Uniondal

Port ElizabethMontagu

CalitzdorpKl. Swartberge Groot Swartberge WEST-KAAP
OOST-KAAP

Route 62

1

2

7

6

89

12
13

3

45

11

1415

10

150406 © de Volkskrant - Bert Bruijn

00 100 km

ZUID-
AFRIKA

D
e witte strepen op de
weg schieten voorbij,
maar de wolken ko-
men niet dichterbij.
Alsof ze daar eeuwen

hebben gehangen, boven die grote
leegte en de trillende hitte, boven
de toppen van de Swartberg, die
een luttele kartelrand vormen ach-
ter de uitgestrekte weilanden
– daar houdt de Klein Karoo op.
Of begint ie.

We komen van nergens, zo voelt
het, en we gaan nergens naar toe.
Nou ja, de Route 62, dat is recht-
door. Westwaarts, richting Kaap-
stad. Door een gebied waar het
ook vandaag niet regent. De Khoi-
koi, door de blanken bestempeld
als Hottentotten, vernoemden hun
land naar de droogte, of beter, het
resultaat daarvan: karoo, dorst.
Ten noorden van de Swartberg za-
gen ze het Groot Dorstland, nog
weidser, ten zuiden het Klein
Dorstland .

Klein Dorstland. Zo’n 340 kilo-
meter van de watermolen van Uni-
ondale in het oosten tot het oude
Engelse fort in de Cogmanskloof
bij Montagu in het westen, dat wel,
en toch heeft het iets knus. Dat is
op je rem trappen voordat je het
dorp al weer uit bent. De wereld
waaraan ook de tijd voorbij is gere-
den.

Zelfs de tijd van de apartheid,
zegt een 71-jarige inwoner van Ca-
litzdorp, Barney du Plessis. Een
blanke inwoner, die heeft verno-
men dat er iemand met een bloc-
note is gesignaleerd en in restau-
rant Rose of the Karoo maar even
aanschuift om ‘het echte verhaal’
te vertellen.

‘We hebben hier nooit de proble-
men gehad van vroeger. We heb-
ben hier altijd in vrede naast elkaar
gewoond. Blanken, kleurlingen.
Geen frictie. Calitzdorp heeft een
bekoring van sy eie.’

Een bekoring van zichzelf. ‘Het
is hier beter dan aan de Garden
Route’, had Des White, eigenaar
van B&B de Yotclub in Oudts-
hoorn, vijftig kilometer terug al ge-
zegd. ‘Hier is het rustiger. Vriende-
lijker. Authentieker.’

Z
ijn vrouw serveert het ont-
bijt op het terras achter, in
de zon: yoghurt met fruit,
vanochtend gebakken

brood en een zoete bobotie, een
van ’s lands specialiteiten. Het uit-
zicht: een kabbelend riviertje, de
Grobbelaar, een kerkje in de verte,
waarin de boeren liefst onder boe-
ren zijn.

Een ongrijpbare bekoring. Iets
tussen goed en fout (tuurlijk, het is
Zuid-Afrika), iets tussen spannend

en truttig, tussen bevrijdend en be-
klemmend. Het is kennelijk de
charme van de hele Klein Karoo,
slechts te bereiken via een van de
veertien imposante passen of
poorten. Miljoenen jaren terug een
binnenzee, nu een halfwoestijn,
beroemd om struisvogels (Oudts-
hoorn), kaas (Ladismith), port
(Calitzdorp), immense grotten
(Cango), uitgestrekte wijngaarden
en gerestaureerde 19de-eeuwse
landhuizen (overal).

Zeker minder suffig dan het ge-
bied van de Garden Route, de be-
roemdste route van Zuid-Afrika,
die voor een deel langs de Indische
Oceaan loopt: waar alles is aange-
harkt, netjes, tweede en derde
huisjes tegen de groene heuvels
zijn aangeplakt. Bovendien, vanuit
de Klein Karoo is het maar een uur
met de auto tot het strand.

Toeristen kwamen af op de lok-
roep: dat de Route 62 ‘de langste
wijnroute ter wereld’ zou zijn
(voor het gemak zijn de R60, de
snelweg N1 en de wijngebieden
rond Stellenbosch en Paarl meege-
rekend). Ook stroomden nieuwe
bewoners toe. De huizen in Plet-
tenberg Bay of Knysna aan de Gar-
den Route, waar je voor je rust so-
wieso al niet meer hoefde te zijn,
waren te duur geworden.

‘Tien jaar geleden was Oudts-

hoorn op sterven na dood, zelfs
het Holiday Inn is ermee opgehou-
den’, zegt Des White op de veran-
da van zijn Yotclub. ‘Maar toen
kwamen de makelaars, Pam Gol-
ding, Seeff; de laatste anderhalf
jaar zijn de huizenprijzen verdub-
beld. Er zijn nu ook Belgen, Au-
straliërs, Duitsers in het dorp, en je
hebt zelfs een paar Chinezen met
een winkeltje. Op en rond de Ba-
ron van Reede-straat: 22 restau-
rantjes! En zeventig Bed & Break-
fasts in het dorp.’

O
udtshoorn (ruim zes-
tigduizend inwoners)
is altijd de publieks-
trekker van de Klein
Karoo geweest. Niet

omdat het officieus de hoofdstad
heet te zijn, wel omdat het de
‘Struisvogel Hoofdstad van de We-
reld’ is. Tussen de 150- en 200 dui-
zend lopen er rond in de omge-
ving, verspreid over vijfhonderd
boerderijen, ook direct aan de
Route 62. Uitstappen dus. Tiental-
len, soms honderden struisvogels
tegelijk staren je vanachter een
hek aan. Ze zien blanken in auto’s
voorbijrazen, zien zwarte kinde-
ren in hun uniform naar school lo-
pen.

Ze zien vooral; één oog is al even
groot als de hersenen, legt gids Fils
uit op de Highstate Ostrich Farm,
een familiebedrijf dat nu al aan de
vijfde generatie toe is. Want ja, nu
we er toch zijn: een tour. Een beet-
je in de wist u dat-sfeer. Wist u dat
een mannetje en een vrouwtje een
hectare land nodig hebben om
zich te kunnen voortplanten? Wist
u dat een struisvogel anderhalf kilo
stenen opeet om daarmee zijn
voedsel te vermalen? Wist u dat ie
maar twee tenen heeft: een kleine
voor de balans en een grote voor
het rennen (en hard ook)? Wist u
dat het koken van een ei 45 tot
60 minuten duurt, en van één
scrambled egg achttien personen
kunnen eten? En inderdaad: op
deze eieren kun je lopen.

De grootste niet vliegende vogel
is de trots van de regio, al sinds het
eind van de negentiende eeuw, bij-
na aandoenlijk vereeuwigd met
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Geen frictie.
Calitzdorp
heeft een
‘bekoring van
sy eie’ –
bekoring van
zichzelf
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Links: Route 62 bij Swartberg, struisvogelrace in Oudtshoorn, boven: township Bhongolethu (Oudtshoorn). FOTO’S ERIC VAN DEN BERG
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Welkom
in Struisvogel

Hoofdstad
Een tocht door de Klein Karoo in Zuid-Afrika
is een stap terug in de tijd. Knusse dorpjes,

weidse vlakten. Beklemmend én bevrijdend.
Door Eric van den Berg

poppen en tekeningen in het
C.P. Nel Museum aan de hoofd-
straat van Oudtshoorn. Het ging
eerst om de veren: koninginnen en
filmsterren tooiden zich ermee
(totdat de auto met open dak po-
pulair werd). Nu zitten de veren
nog wel in een dure boa, maar ook
in de plumeau in het keukenkastje,
en koop je beschilderde eieren met
een Zuid-Afrikaanse vlag, de Big
Five (grootste diersoorten) of rots-
tekeningen van de Bosjesmannen
in de souvenirshop. Het vlees, low
fa t , gaat grotendeels naar het bui-
tenland; de Zuid-Afrikaners zelf
houden de goedkope varianten,
voor worsten en biltong.

Drie keer raden waar de vleesfa-
briek staat. Stinkend en al.

Natuurlijk, in de township, in
Bhongolethu, ‘onze trots’.

Thando Abrahams, een Xhosa
die er 24 jaar geleden is geboren,
stuurt zijn auto van de Route 62 af.
Stoffige straten, krappe huisjes, te-
rug in Zuid-Afrika. Maar dan an-
ders, want dit is de Klein Karoo,
zegt Thando, die vorig jaar een
tourbedrijfje is begonnen. ‘Dit is
geen Soweto, dit is geen Mitchell’s
Plains, ik verzeker je dat dit een
van de veiligste townships is.
Wa m k e l e k i l e , welkom.’

Het is ochtend, en het is al warm.
Het is rustig. De Kwamalume-su-
permarkt heeft een paar klanten,
bij de dagopvang van Ntinga Nta-
ka, in een oud klaslokaal, wordt de
lunch voorbereid voor een groepje
ouderen en geestelijk gehandicap-
ten; Sam, de ‘Veg & Fruit Man’,
kijkt bij zijn kraampje op de hoek
uit naar klandizie, de Black Joint
Tavern gaat pas om zes uur open,
als de taxibusjes met schoonma-
kers, obers, en tuinmannen terug
zijn uit de stad.

En in de gym liggen de halters –
met oude verfblikken vol cement
als gewichten – te wachten. Than-
do heeft zelf overwogen een fit-
nesszaaltje te openen. ‘Toch maar
niet gedaan. Hier is 35 procent van
de mannen werkloos. Die kunnen
dat niet betalen.’

Andere wereld of niet, het blijft
een verhaal van Zuid-Afrika. ‘Bij-
na iedereen is hier werkloos. Er is

Wie de Route 62, door de
Klein Karoo en de Breede Ri-
vier Vallei wil rijden, kan be-
ginnen in Kaapstad of in Port
Elizabeth. Eindigen in Kaap-
stad is spannender. Dus: of
naar P.E. vliegen en daar een
auto huren, of in Kaapstad
een auto huren, op de heen-
weg de Garden Route (langs
de kust) nemen, en dan terug
de Route 62. Sla bij George
het binnenland in, de N12
richting Oudtshoorn.

Doen
Even toeristisch als indruk-
wekkend: de anderhalf mil-
joen jaar oude Cango Caves,
net buiten Oudtshoorn. Doe
de ‘adventure tour’, met de
Devil’s Chimney, de Tunnel of
Love, en de Mail Box. Niet
voor dikke mensen, en dat is
geen flauw grapje: die namen
hebben ze niet voor niets be-
dacht (www.cangoca-
v e s. c o. z a ) .
Voor een struisvogeltour naar
Highgate Ostrich Farm
(www.highgate.co.za), aan de
R328, Oudtshoorn-Mossel
Bay. Na alle uitleg kun je een
struisvogel berijden of laten
bereiden.
Niet twijfelen: Thando and
Nandi’s Township Tours in
Bhongolethu, met bezoek
aan sociale projecten, makers
van souvenirs, traditionele
genezer en de Xhosa Village
Experience: 072-3217947.
Wie in het Xhosa Village wil
eten of overnachten (vanaf
dit najaar), reserveert bij Ma
Bettie, 083-5975289. Onge-
veer 35 euro voor een ronda-
vel, inclusief ontbijt.

Eten
Zuid-Afrika = vlees. En hier
dus veel struisvogel. Een om-
weg of extra stop waard is
restaurant Jemima’s aan Ba-
ron van Rheede Straat 94,
Oudtshoorn. Fantastisch be-
reid wild. Met een shiraz uit
de regio. Reserveren: 044-
2720808.
Rose of The Karoo, in Calitz-
dorp. Restaurant, super-
marktje en de What Not Shop
aan de achterkant (de naam
is leuker dan het snuisterijen-
winkeltje zelf).
Ronnie’s Sex Shop: niks sex,
niks shop, gewoon een
bar/restaurantje aan de Rou-
te 62, bij Barrydale. Vrienden
van Ronnie hebben de naam
op de muur geschilderd als
grapje. Trok zoveel aandacht
dat Ronnie er maar een bar is
begonnen.

Slapen
B&B’s overal. Aanrader is de
Yotclub, midden in
Oudsthoorn (www.garden-
route-yotclub.com), voor 350
rand (50 euro) per nacht. Een-
voudiger maar prima is Die
Dorpshuis, naast de kerk in
Calitzdorp, voor 180 rand. Zie
voor meer adressen
w w w. r o u t e 6 2 . c o. z a .

Festival
Voor wie vooruit plant: in
Oudtshoorn wordt jaarlijks
het Klein Karoo Nasionale
Kunstefees gehouden, een
groot en fameus festival met
theater en muziek in het Afri-
kaans. In 2007 van 31 maart
tot en met 7 april.

Reis
Swiss Air heeft soms aanbie-
dingen naar Johannesburg
van rond de 550 euro (incl.
belastingen), met overstap in
Zürich. Rechtstreeks met
KLM komt op 700 à 800 euro
(incl.). Kaapstad rond de 830.

alleen wat seizoenwerk, druiven
plukken’, zegt Alison Coetzee, aan
het werk in Die Dorpshuis in Ca-
litzdorp (2500 inwoners), dat de ti-
tel ‘Port Hoofdstad van Zuid-Afri-
ka’ mag dragen. Het Dorpshuis,
ook laat 19de-eeuws, eens het on-
derkomen voor de dorpsdokter of
de hoofdonderwijzer, is nu een
‘stop’ voor toeristen met een huur-
auto.

Aankomst: vrijdagavond. Pa y
day. Geld. Loon, of een uitkerin-
kje. Wat betekent: de Voortrek-
kersstraat – een stukje Route 62,
voor de veiligheid met een paar ze-
brapaden – is volgelopen met
kleurlingen uit township Bergzig.
Ze zingen, praten, drinken, en
drinken. Elders zou de blanke
schande spreken en de deur op slot
doen, maar Alison (34) zegt: ‘In
elk geval hebben ze één avond ge-
lukzaligheid. Ze zitten in een vici-
euze cirkel. Het zijn de wijnboer-
derijen die het drankprobleem
hebben veroorzaakt; tot voor kort
betaalden die een deel van het sa-
laris uit in wijn. Gelukkig is dat nu
verboden.’

G
een Afrikaner, geen
boer, te bekennen in
het dorp. De meeste
blanken zijn import, uit
de tijd dat een landhuis

nog niet een miljoen pond moest
kosten. Hiernaartoe gevlucht met
hun hobby: overal bordjes van de
‘Kunste Kronkel’, een route langs
‘kunstenaars en ambachtslieden’:
poppenmakers, pottenbakkers en
wenskaartenmakers.

‘Allemaal mensen die met pensi-
oen zijn gegaan’, zegt de manager
van Die Dorpshuis. ‘Tafelkleedjes,
placemats – ze zoeken een bezig-
heid. Niemand komt uit het dorp
zelf, alleen de jam-maker.’

Genoeg van het gezellige. Ge-
noeg van de muggen ook. Eerst
nog even wat prijswinnende port
proeven bij Die Krans en Boplaas,
en dan op zoek naar iets anders,
gewoon, iets ánders.

Even wat lucht. Terug de weids-
heid in. Waar het verlangen naar
het volgende dorp toch weer zal
groeien. ■

De Route 62 heet ‘de langste
wijnroute ter wereld te zijn’. Een
overzicht van oost naar west,
van De Rust tot Montagu. Proe-
ven kan overal. www.kleinka-
r o o w i n e s. c o. z a .

De Rust
1. Excelsior Vlakteplaats
(enkel op afspraak: 044-2412240)
2. Mons Ruber (wandelroutes)
3. Domein Doornkraal
Oudtshoorn
4. Kango
5. Grundheim (lokale drankje
‘witblits’ en ook likeuren)
Calitzdorp
6. Calitzdorp
7. De Krans (met wandelroutes
door wijngaard)
8. Boplaas
Ladismith
9. Ladismith
Barrydale
10. Barrydale
(ook brandy)
11. Joubert
Tradauw (tours met uitleg)
Montagu
12. Rietrivier
13. Bloupunt
14. Montagu
15. Uitvlucht


