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Verslag Kunstreis iZArte – twee weken Zuid-Afrika en Swaziland – maart/april 2015  

 

1ste, 2de dag : Johannesburg 

Op bezoek bij Eyethu-Rolihlahla Mhlanga, Koekie Jeremiah, Bolo Blom, Abe Mathabe, Rita Mkwanazi, 

ontmoetingen met en discussies over kunst, kunstenaarschap, het leven in Johannesburg, Kliptown, 

Soweto, culturele aspecten en de actuele stand van zaken.  

En wat verpozen en acclimatiseren.  

 

     

     
 

3de, 4de, 5de dag : Midlands Meander, Pietermaritzburg, Howick Falls, Durban 

De Midlands Meander: “…the idyllic surroundings of the Midlands Meander are a rich source of 

freedom, inspiration and creativity for its local artists and crafters”(Midlands Meander brochure). 

Rustig en en ontspannen rijden over plaatselijke wegen door gevarieerde landschappen en dorpjes 

met veel arts & crafts ‘along the road’. Veel gelegenheid voor een capuchino of wijntje op een mooi 
plekje met een praatje.  

Pietermaritzburg geeft de indruk van een kleinere Zuid-Afrikaanse stad, vriendelijk, en heeft een 

prachtig kunstmuseum met veel Zuid-Afrikaanse kunst: Tatham Art Gallery, een aanrader.  

Durban is een grote stad, aan de Indische Oceaan, rommeliger, onoverzichtelijker, de locaties met 

kunst moet je weten te vinden, maar ze zijn er wel. Bijvoorbeeld KZNSA, BAT Centre, African Art 

Centre. We verbleven in Goble Palms B&B in een van de buitenwijken van Durban, met uitzicht op de 

oceaan met de boten, rustig, met trapjes, tuin, veel eigen beweegruimte en plekjes waar je ’s avonds 
in een lekkere stoel buiten kunt relaxen en lezen. Bij Durban een vlindertuin en de Valley of 

Thousand Hills met onder andere de plek waar Ardmore keramiek gemaakt wordt. De bijzondere, 

drukke, potsierlijke, verhalende, dure keramiek, met een prachtig concept van sociaal ondernemen 

samen met de locale bevolking. In alle openheid en vriendelijkheid werden we ontvangen en konden 

we overal rondkijken en met iedereen praten.  

Howick is een vriendelijk klein dorp in de duizend heuvels met in het dorp een grote prachtige 

waterval. 
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6de dag : Eshowe en de achterliggende bergen met de Nala Family 

Een bezoek aan de Nala familie met de prachtige Zulu potten is altijd weer een avontuur. Het is een 

andere wereld in onze moderne wereld en voor ons een weerzien met mensen die in ons hart 

wonen. De Nala vrouwen brachten veel nieuwe ideeën in voor activiteiten voor de volgende iZArte 

Kunst-reizigers. We bezorgden hen ook een aantal exemplaren van het tijdschrift Oog voor Afrika  --

2015, met het artikel over henzelf door Hanneke de Vries en iZArte. Onderweg naar de Nala’s 
passeerden we de homestead van President Zuma, waar zoveel commotie over is. We overnachtten 

in een safari lodge in het dorp Hluhluwe. 

 

  

   
 

7de  , 8ste, 9de dag : naar Tembe Elephant Park in KwaZuluNatal tegen de grens van Mozambique 

Het Tembe Elephant Park ligt in een stil gebied met weinig werkgelegenheid. Zoals we eerder 

genoten van het concept achter de !Xaus Lodge in de Kalahari woestijn, zo genoten we ook hier. Van 

de enorme olifanten en andere wilde dieren in een prachtige omgeving, maar ook van de manier 

waarop het park is opgezet en wordt gerund in bedrijfsmatige zin. Een investeerder heeft het park 

gekocht en runt het park samen met de lokale bevolking die hier dus werkt en inkomsten uit 

genereert en voor de helft meedeelt in de winst. Het is een vriendelijk, besloten park dicht bij de 

natuur, met veel respect de oorspronkelijke bewoners (en dan bedoelen we dieren en mensen), de 

natuur, de cultuur. Het is van alle gemakken voorzien, er wordt heerlijk gekookt, alles is er, maar het 

is niet commercieel luxueus.  
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10de en 11de dag : Swaziland 

Het is gemoedelijk in Swaziland, klein, kleinschalig, weinig (zichtbare) grote internationals, de koning 

regeert. Op kunstgebied is er niet veel geïnstitutionaliseerd. Geen moderne kunstmusea, nauwelijks 

galeries, wel toeristische tuinen/parkjes waar art & craft gepresenteerd wordt. Er is een 

uitzondering: Yebo! Art Reach/Art Gallery. “Yebo Contemporary Art Gallery is located in the Kingdom 
of Swaziland, providing a much-needed platform for established artists, artisans and designers in the 

country to showcase and sell their work, as well as uncovering and assisting new artistic talent. Yebo 

aims to participate in a myriad of ways to facilitate the much-needed growth of the arts sector in 

Swaziland.” Dit moet de kunst en kunstenaars in Swaziland goed doen, veelbelovend.  

Malandela B&B met Malandela Restaurant en House on Fire, vormen (met anderen) een 

ontspannen, creatieve plek om te verblijven. We verlieten Swaziland op Goede Vrijdag, van Goede 

Vrijdag tot en met Pasen is een belangrijke week in Zuid-Afrika, mensen verzamelen zich voor 

religieuze en familiebijeenkomsten. 

 

   

   

  
 

12de,13de, 14de dag : Johannesburg 

Kunstkijken in Johannesburg, een paar van de hoogtepunten. Wits Art Museum met de imposante 

tentoonstelling ‘Stars of the North – Revisiting Sculpture from Limpopo’ met beelden van 
kunstenaars met verwantschap met Galerie iZArte. Galerie Circa on Jellico met een tentoonstelling 

van nieuw werk van Nelson Makamo, waarvan we ook veel werk hebben verkocht en die artist in 

residence was bij Galerie iZArte. In het nieuw ingevulde Maboneng Precinct met de in rap tempo 
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herbestemde en gerenoveerde industriële gebouwen is het goed toeven: het MOAD (Museum of 

African Design), Arts on Main, Main Street Live, 12 Decades Hotel, restaurant PataPata en de vele 

murals.  

 

   

    
 

Op naar de volgende iZArte Kunstreis. Wilt u ook zo’n reis? Neem contact op, noem uw wensen, we 

gaan om de tafel en we ontwerpen samen een prachtreis naar Zuid-Afrika (en/of Zimbabwe en/of 

Swaziland) met veel kunst, veel ontmoetingen en wat u maar meer wilt.  

 

Janneke Rebergen, iZArte Kunstreizen, Zutphen, Nederland, 2015 
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