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Hector Pieterson, Nelson Mandela en Desmond
Tutu zijn de beroemdste inwoners van Soweto,
afkorting van de South Western Township zo’n
driekwartier van Johannesburg vandaan. Sterker
nog, Mandela en Tutu woonden bij elkaar in de
straat, de enige straat ter wereld die liefst twee Nobel-
prijswinnaars tot haar inwoners mocht rekenen.

En Hector Pieterson? Hij was het jongetje van
dertien dat door de oproerpolitie werd doodge-
schoten in de opstand in Soweto in 1976. Hij was
één van de vele doden, maar van hem is een foto
gemaakt die hem als symbool van de scholieren-
opstand tegen apartheid wereldroem heeft
bezorgd. Dodelijk gewond wordt hij weggedragen
door een schoolgenoot, Mbuyisa Makhubu;
Hectors zusje loopt ernaast. Voor Zuid-Afrika
heeft deze foto dezelfde gevoelswaarde als de foto
van het napalmmeisje voor Vietnam. 

Mandela’s huis in Soweto waar hij tussen 1946
en 1961 woonde, is nu een museum, al zijn ere-
doctoraten zijn ingelijst en staan uitgestald op de
schappen in de keuken - maar Hector heeft een
herdenkingsmonument én een eigen museum. Het
is een heel mooi museum, simpel en ingetogen en
zeer indringend. 

Anders dan ik me bij het woord township had
voorgesteld is Soweto een grote stad. Die werd al
in 1904 als nederzetting voor zwarten gesticht.
Hoeveel mensen er precies wonen weet niemand,
alleen dat het er zeker meer dan een miljoen zijn
van wie het leeuwendeel elke dag naar Joburg
forenst. Soweto kent tegenwoordig niet alleen
krottenwijken met schrijnende armoede, maar
ook zeer welvarende buurten en zelfs suburbs. Er
zit ook weinig stigma meer aan, het is niet zo dat
iemand die het gemaakt heeft, zo snel mogelijk
Soweto verlaat. Dat zou trouwens heel moeilijk zijn:
sinds de afschaffing van apartheid mag iedereen
zich vrij vestigen en stromen de steden in ongekend
tempo vol. Huisvesting, riolering, elektra, water –
geen enkele gemeente in Zuid-Afrika, en de grote
steden al helemaal, kan in voldoende mate in deze
basisbehoeften voorzien. 

Hector Pieterson - hoe wrang, dat een van de
bekendste slachtoffers van apartheid een van oor-
sprong ‘Afrikaner’ naam draagt – werd beroemd
door zijn dood. Zijn vriend Mbuyisa Makhubu is
het ook niet goed vergaan. Hij werd vanwege de
foto achtervolgd door de politie; hij verhuisde naar
Botswana en vervolgens naar Nigeria. Sinds begin
jaren tachtig is er niets meer van hem vernomen.
Hectors zusje echter is vandaag gewoon in het
museum, ze komt wel eens vaker om een praatje
te maken. Heeft zij haar leven ooit weer kunnen
oppakken, vraag ik. ‘De tijd is sindsdien stil blijven
staan’, zegt ze.

Soweto
Tracy Metz

Tracy Metz heeft in 2007 een LOEB Fellowship
aan Harvard University’s Design School, waar ze
zich verdiept in het fenomeen ‘down town’. 
Dit jaar bericht zij vanuit Boston over ontwerp,
opdrachtgeverschap en de stad. Dit voorjaar was
ze met studenten in Zuid-Afrika.

Uitzicht over Soweto vanuit het Hector Pieterson museum

Het Hector Pieterson Museum

De beroemde foto van Hector, die wordt weggedragen nadat de 
politie hem heeft neergeschoten.

Arbeidershuisvesting in Soweto

Bouw van een nieuwe shopping mall en bioscoop in Soweto


