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Kaapstad is misschien wel de vriendelijkste stad van ZuidAfrika. Je kunt er lekker uitwaaien aan het strand, shoppen bij
de Waterfront, de Tafelberg beklimmen, of (zoals ik deed) de
kleurige wijk Bo-Kaap bezoeken en kunst kijken in een township.
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HISTORIE: Bontgekleurd Bo-Kaap
De wijk Bo-Kaap is een van de oudste wijken van
Kaapstad en valt op doordat de huizen in uitbundige
kleuren zijn geschilderd: van zuurstokroze tot kanariegeel.
Het is de moeite waard hier een kijkje te nemen. De
straten hebben Nederlandse namen, zoals Langstraat,
Dorpstraat en Buitengrachtstraat, en herinneren aan
het koloniale verleden. Bo-Kaap was de Maleise wijk.
De bewoners, voornamelijk slaven, kwamen vooral uit
Indonesië (Maleiers). Bezoek hier het Bo-Kaap Museum
dat je een blik gunt in de veelbewogen historie. Het
gebouw zelf dateert uit 1768. Whale Street 71
ART: Kunst in de townships
Siphiwe Ngwenya uit Johannesburg besefte dat er
in zijn township Alexandra geen kunst was. Hij begon
daarom zijn eigen werk op straat te exposeren en
inspireerde daarmee anderen. Dat leidde tot het project
Maboneng Township Arts Experience, waarbij mensen
hun huiskamer als expositieruimte ter beschikking
stellen aan talentvolle jonge kunstenaars uit de
sloppenwijken. Op deze manier kunnen deze jongeren
– voor wie exposeren in een echte galerie te duur is –
hun werk toch tonen aan de buitenwereld. Dit project
uit Johannesburg vond navolging in Kaapstad. Met een
gids bezoek ik zo’n township. Terwijl jonge kinderen
nieuwsgierig om ons heen drommen, gaan we de huizen
in om de tekeningen en schilderijen te zien. De kunst is
te koop en de opbrengst komt ten goede aan de locals.
www.maboneng.com
LOUNGEN: Trendy Beach Club
Shimmy Beach Club bevindt zich op een rustige en
industriële locatie aan de Waterfront. Deze trendy
strandtent heeft een restaurant, loungebar, privé-strand
en buitenzwembad. Het zwembad is vooral ’s avonds
een eyecatcher als het blauw oplicht in het donker.
Het restaurant serveert een zomer- en winterkaart. In
oktober gaat het zomermenu in – het is de andere kant
van de evenaar – en ik laat me de zalm met wortelpuree
en sinaasappelsaus goed smaken. Shimmy is ook vaak
het toneel van internationale dj’s. De lounge heeft
een 13 meter lange bar, die te verschuiven is, zodat er
ruimte is voor dance events. Het is een architectonisch
hoogstandje. South Arm Road 12, V&A Waterfront
LOGEREN: Kamperen op het dak
In Long Street staat het modern-klassieke hotel The
Grand Daddy. Niet alleen kun je vanuit dit hotel de
Tafelberg zien liggen, ook kun je hier op het dak logeren!
De half-Nederlandse Jan en zijn vrouw Jaci − die in
natuurreservaat Madikwe lodges runnen − hebben op
het dak zeven glimmende aluminium caravans geplaatst
als originele en alternatieve slaapplek: Airstream Trailer
Park. De caravans hebben elk hun eigen thema, zoals
Safari, Winelands of Beach House, en zijn voorzien van
een queensize-bed, douche en tv. Op het dak van The
Grand Daddy is bovendien een openluchtbioscoop en
cocktailbar, waar ik een Sundowner drink. Long Street 38

LUNCHEN: Afrikaanse tapas
La Parada Bar de Tapas is een tapasbar in de Bree Street
(naast South African Market) en wordt gerund door
aardige jongens. Ze serveren zowel binnen in de bar als
buiten op het terras pal aan de straat de verrukkelijkste
tapas. Ik proef er gamba’s, Spaanse omelet, paella en
patatas bravas. De chef is niemand minder dan de
Spanjaard Andres Condé, die in Spanje bij restaurant El
Bulli heeft gewerkt, dat jarenlang de nummer één van
de wereld was! Bree Street 107
SHOPPEN: Lokaal design
SAM staat voor South African Market en is een boetiek
vol kussens, tassen, kleding en allerlei grappige, hippe
gadgets ontworpen door lokale designers. Als je op
zoek bent naar een origineel souvenir uit Kaapstad is
dit the place to be. Bree Street 107 (pal naast La Parada)

