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Hoe overleef je het Zuid-Afrikaanse verkeer?

Een nieuw thuisland is even wennen. Na 35 jaar lang aan 
de rechterkant van de weg gereden te hebben, gaan we de 
aankomende jaren links rijden! Niet onoverkomelijk, maar 
dit voor de eerste keer proberen in het donker, in een klein 
huurautootje, was niet één van mijn briljantere ideeën. Behalve 
dat ik steeds mijn ruitenwissers heen en weer zie gaan in plaats 
van mijn richtingaanwijzers, moet ik ook even wennen aan het 
koppelen met links en aan het niet in de lucht grijpen als ik mijn 
gordel om wil doen. Dit vindt allemaal plaats IN de auto maar het 
belangrijkste vindt BUITEN de auto plaats. Hierbij een paar tips 
om je veilig door het Zuid-Afrikaanse verkeer te begeven! 

Als eerste hebben ze hier bedacht dat op kruispunten verkeer van 
rechts GEEN voorrang heeft. In Zuid-Afrika volgen ze de volgende 
logica: ‘Degene die als eerste aankomt mag als eerste rijden!’ 
Op zich een vriendelijk systeem. Je leert je andere weggebruiker 
wat te gunnen. Echt efficiënt vind ik het geloof ik niet. Zeker op 
grote kruispunten, als de verkeerslichten het weer eens niet 
doen, zitten bestuurders toch vaak op elkaar te wachten: ‘nee, 
ga jij maar’, ‘nee, nee, ik wacht nog op die van links’. Mijn tactiek? 
Even wachten en dan rij ik gewoon zachtjes door en dan merk ik 
vanzelf wel wat er gebeurt…

Helaas hebben ze hier nog niet van ZOAB gehoord. Of van een 
vluchtstrook. Een Zuid-Afrikaan blijft dicht bij de middenstreep 
rijden – ze vergeten hier namelijk nogal eens een stukje te 
asfalteren of het is weer eens weggespoeld na aan regenbui met 
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als gevolg een groot gat in de weg. Als Nederlander, die gewend 
is dat er nog ZOAB ligt tot twee meter naast de buitenste rijbaan, 
ben je niet voorbereid als je met 80 km per uur over een dergelijke 
pothole knalt… Dan kan je wel meteen je bandenwisseltalenten 
testen want dan zijn er twee lek (en dit heb ik puur van horen 
zeggen)!

Ze zijn hier ook nog in dubio welk principe ze moeten hanteren 
voor het inhalen. Gaan we voor  ‘eigen rijbaan aanhouden’ waarbij 
het idee is dat je dan niet wisselt van rijbaan en dus van links en 
rechts kan worden ingehaald of kiest men voor ’links de langzame 
baan en rechts de snelle baan’? En die twijfel is ook terug te zien 
in de rijstijl van de Zuid-Afrikaan. Serieus, soms lijkt het alsof je 
in een scene van The Fast & The Furious bent terechtgekomen. 
Je wordt dan links en rechts, met verschillende snelheden, 
ingehaald. En soms bedenkt zo’n bestuurder: ‘ik moet mijn eigen 
rijbaan aanhouden’ zodat ze vervolgens na de inhaalactie weer 
hard op de rem trappen omdat ze ineens besluiten de volgende 
auto niet meer in te halen. Of ze zijn aan het bellen… 

Wat ik ook wel scary vind, is dat ze hier schijnbaar geen Centraal 
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen kennen. Zo sprak ik met Keanu, 
barista bij mijn favoriete koffietent en ik vroeg hem hoe hij, op de 
motor, het Zuid-Afrikaanse verkeer overleeft. ‘Is het gevaarlijk om 
motor te rijden in Johannesburg?’ ‘Niet echt’ was zijn antwoord. 
Ok… niet helemaal wat ik zelf zou hebben geantwoord, maar 
goed, ik had vijf examens nodig om mijn motorrijbewijs te halen 
(in het kader van veel plezier, geen talent) dus wellicht ben ik 
niet representatief… Ik werd toch nieuwsgierig. ‘Hoe vaak heb 
jij moeten afrijden?’ vroeg ik aan Keanu. ‘Ik heb het in één keer 
gehaald’.  ‘Ah, you’re a natural!’ zei ik enthousiast. ‘Enne, hoeveel 
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lessen heb je dan gehad?‘ ‘Drie’. Het schijnt hier dus zo te zijn dat 
als je maar weet waar de koppeling zit en hoe je je remmen moet 
gebruiken, je de weg op mag. Hmm, misschien hebben ze hier 
geen natuurtalenten maar zijn ze gewoon ‘plain stupid’.
En waar in Nederland het vinden van een parkeerplaats een echte 
kriem kan zijn, is dit in Zuid-Afrika een verademing. Mocht het 
je onverhoopt toch overkomen, vraag dan aan de parking guard 
waar je de auto neer mag zetten. Laatst was ik weer in Sandton, het 
nieuwe zakelijke centrum, met van die prachtige parkeergarages 
die een maximaal inrijhoogte hanteren van 2,10m. Ja, daar pas ik 
dus niet in met mijn Defender en dakrek. Gelukkig zijn daar dan 
je vrienden van de parking! Je mag hem dan gewoon op de stoep 
zetten voor de parkeergarage. Extra voordeel: het is goedkoper 
om de parking guard te betalen dan mijn parkeerticket! Ik zeg 
twee vliegen in één klap! 

You gotta love this country!


