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We zijn weer onderweg.

33 uur reizen en we zitten aan de andere kant van de wereld. In het tropische 
Cairns, aan de noord-oostkust van Australië. Dit had ik een half jaar geleden niet 
kunnen dromen. 

Weer een half jaar eerder, van juli tot en met september 2011 had ik verlof van mijn 
werk. Samen met mijn man fietste ik het eerste deel van de reis rond de wereld die 
we van plan waren te gaan maken na het ingaan van mijn flexpensioen. We fietsten 
van Breda naar Istanbul. Het plan was van daar terug te vliegen. Ik zou mijn werk 
afmaken en in het voorjaar  2012 wilden we de fietsreis in Istanbul weer oppakken. 
We waren al in Griekenland toen ik werd aangereden door een auto en in het 
ziekenhuis terecht kwam. Naast enkele complexe armbreuken werd daar ook een 
longtumor ontdekt. Een toevalsvinding. Dat zette alles op losse schroeven. Mijn 
werk, onze plannen voor een wereldreis op de fiets, het was plotseling heel 
betrekkelijk. Mijn leven stond op het spel. 

3 chemokuren, 33 bestralingen en de nodige operaties verder, mag ik mezelf 
tumorvrij noemen en besluiten we onze plannen weer op te pakken. De zomer van 
2012 heb ik nodig om te revalideren. September is niet het goede seizoen om vanuit 
Istanbul verder oostwaarts te fietsen. Het wordt er te koud. We boeken een reis naar 
Australië. “Hoe komen jullie erbij in Australië te willen fietsen?”, horen we vaak. 
“Weten jullie wel hoe groot dat land is?” Ons besluit is met een zekere willekeur tot 
stand gekomen. Tim, een Australiër met wie we ooit in Cambodja een paar dagen 
samen fietsten, nodigt ons uit op zijn bruiloft in Brisbane in november. “Daar kunnen 
we wel even langs fietsen!”, was onze spontane reactie. Toen was de volgende 
bestemming meteen bepaald. Tim adviseerde ons van noord naar zuid te fietsen, 
vanwege de klimatologische omstandigheden. In het tropische noord-oosten van 
Australië is het lente in september. Nog niet al te heet en we fietsen van de lente in 
het noorden de zomer in het zuiden tegemoet. Daarna Nieuw-Zeeland, Singapore 
en een uitstapje naar Vietnam, dat werd ons nieuwe plan. 

Dat laatste liep toch anders, omdat onze zoon en zijn vriendin ons kwamen vertellen 
dat ze begin maart 2013 een dochtertje verwachtten. Zij hebben de wens 
uitgesproken dat we fysiek nabije grootouders zijn. Ik ben ontzettend blij dat ik dit 
mee mag maken, maar het zet onze plannen opnieuw op losse schroeven en het 
kost ons even daaraan te wennen en onze toekomst ongewis te laten. Natuurlijk 
willen we in de buurt zijn als ons eerste kleinkind wordt geboren en we breken de 
reis half februari af. Daarna maar weer zien.

We bereiden ons voor op de fietsreis. Er is weinig informatie beschikbaar. We 
hebben een Lonely Planet en de Insight Guide. De site van de Wereldfietser geeft 
summier informatie. Zowel de Lonely Planet als de Wereldfietser beschrijven 
fietsroutes in bepaalde gebieden van Australië, geen doorgaande routes. We lezen 



dat Australië enorm uitgestrekt is. Het is qua oppervlakte te vergelijken met Europa. 
Met 22 miljoen inwoners, van wie de meerderheid in de acht grootste steden woont, 
is Australie een van de meest dunbevolkte landen ter wereld. Er zijn meer dan 600 
nationale parken en oneindige landstreken waar men niemand tegenkomt. In dat 
grote land willen wij langs de oostkust van Noord naar Zuid fietsen. Als de afstanden 
te groot blijken kunnen we altijd nog de bus of een trein nemen is onze optimistische 
gedachte. 

De geplande verkoop van ons huis blijkt niet haalbaar. Door de economische crisis 
zit de huizenmarkt muurvast. We verhuren het. We willen ervoor zorgen dat onze 
huurders zich welkom voelen. Onze slaapkamerkasten zijn leeg en schoon. We 
nemen afscheid van vrienden en familie. Mijn laatste scan is goed en de longarts 
vindt het geweldig dat we deze reis gaan ondernemen. De ochtend van vertrek, na 
het douchen doen we de shampoo, crème en bodylotion in de toilettas voor de 
bagage in het vliegtuigruim. Nog even een kopje Nederlandse filterkoffie, de 
afwasmachine uitruimen, de aanrecht leeg, de pedaalemmers voorzien van lege 

zakken, de trap 
stofzuigen en dan staat 
ons taxibusje voor de 
deur. Sleutels in de bus 
van de buren en we zijn 
op weg. We vinden een 
paar kaartjes in de bus 
van vrienden. 
Onderweg ook nog een 
goede-reis-sms van 
onze buren. De reis is 
ons echt gegund.

In het vliegtuig knijpt Frans me af en toe even in mijn arm en fluistert dat hij 
nauwelijks kan geloven dat we straks weer samen fietsen.

We zijn wat gespannen als we in Sydney aankomen. Daar nemen we afscheid van 
Singapore Airlines en moeten we voor de douane de ruimbagage en de fietsen 
ophalen; We zijn gewaarschuwd: ze zijn hier erg streng op hygiëne. Er mag geen 
korreltje zand zitten aan fietsen, tent, loopschoenen etc. De controle valt gelukkig 
mee. Frans krijgt de douanebeambten aan het lachen door te beweren dat we onze 
fietsen met een tandenborstel schoon hebben gemaakt. Onze fietsdozen zijn 
behoorlijk gehavend, maar de douane helpt ons door nieuwe tape aan te brengen 
om de dozen te verstevigen. Daarna moeten we opnieuw inchecken voor Virgin 
Australia.

Tijdens de lange zit in het vliegtuig haal ik vol verwachting mijn e-reader te 
voorschijn. Zo’n handzaam licht mapje vol literatuur in plaats van een kilo’s zware 
fietstas gevuld met boeken. Maar dan ben ik toch veroordeeld tot het herlezen van 
de enige papieren boeken die we meegenomen hebben, enkele reisgidsen over 
Australië. We krijgen het ding namelijk niet opgestart. Ik baal af en toe van al die 



apparatuur. E-mail die het niet goed doet, een telefoon die het af laat weten, een 
GPS die verkeerde signalen afgeeft. En de tijd die ons dit alles kost…

33 uur na vertrek zijn we in Cairns, in het huis van Dean en Anja. Zij zijn 
Warmshowers-host.

Warm Showers is een internetcommunity voor wereldfietsers. Via internet kun je 
onderweg checken of er een warmshowersadres in de buurt is, wat ze te bieden 
hebben (minimaal een bed en  warme douche, optioneel beschikbaarheid van 
keuken, of ontbijt, diner, kampeerplaats in de tuin) en of ze op de gewenste datum 
mensen willen en kunnen ontvangen. Frans en ik zijn in Nederland ook 
warmshowers-host. Dat is de voorwaarde voor deelname. Het is een wederzijdse 
uitwisseling van gastvrijheid. We hebben al heel wat lang-afstandsfietsers in huis 
gehad. We maken kennis met mensen die we zonder fietsen nooit hadden leren 
kennen en dat verrijkt onze reis enorm.

Om half elf ’s avonds staan Dean en Anja met een bordje Franz en Eveline op het 
vliegveld van Cairns. In hun pick-up truck, “twin cab” zeggen ze hier, nemen ze ons 
mee naar hun huis. Het is  een mooie, ruime, houten, rommelige woning. Heel erg 
open. De ramen hebben geen ruiten en de tuindeuren worden niet afgesloten als ze 
weg zijn. Alleen het souterrain, want daar staan hun fietsen!! Dean is 65 en was 
altijd boer in Adelaide, in het zuiden van Australië. Na het overlijden van zijn vrouw 
is hij naar de noordoostkust getrokken. Hij heeft een touroperatingbedrijf samen met 
Anja, die 50 is. Anja doet ook nog iets met sportmassage. De volgende dag zijn 
Dean en Anja op pad om een mountainbiketour van enkele dagen voor te bereiden. 
De opbrengst van de tour moet wetenschappelijk onderzoek naar kanker 
ondersteunen. Hun zoon van 12 hangt in een stoel voor de tv en ontbijt met chips. 
Dit past totaal niet bij de sportieve levenswijze van Dean en Anja. Pubertijd? Voor 
ons is het wennen, zo’n jongen die er wel is, maar ons niet lijkt te zien. Daardoor 
hebben Frans en ik de dag voor onszelf en alle tijd om de fietsen in orde te maken, 
een wasje te doen en te proberen mijn e-reader aan de praat te krijgen. We gaan 
naar het winkelcentrum en zijn niet erg onder de indruk. Het kost ons heel wat 



energie om bevestigd te krijgen dat mijn e-reader stuk is én te besluiten dat we dus 
maar een nieuwe moeten kopen. We kopen een nieuwe simkaart voor onze 
telefoons en die van mij doet het niet…

We zijn nog niet echt geland en dit soort praktische problemen kunnen we er 
eigenlijk niet bij hebben. Al die nieuwe indrukken, die niet onverdeeld positief zijn. 
Een stad die niet echt mooi is, mensen die slordig gekleed gaan, een 
onvoorstelbaar rommelige huis, en dan ook nog een e-reader die weigert en mij 
ontsnapping zou moeten bieden aan het nodige gesocialize. Maar ook mensen die 
ons een warm welkom heten. Mensen die zich belangeloos inzetten voor goede 
doelen, ons helpen onze planning verder invulling te geven, ons mee uit eten 
nemen. Uit eten is dit keer een pizza op een onooglijk terras aan de weg. Dean 
neemt een fles wijn mee. Op onze verbaasde blik vertelt hij ons dat de pizzeria een 
BYO (Bring Your Own) restaurant is. Dat wil zeggen dat ze geen licentie hebben om 
alcohol te schenken, maar je mag het wel zelf meebrengen. Je betaalt dan een klein 
bedrag aan ‘kurkgeld’. 

De volgende dag fietsen we met onze gastheer naar de Esplanada aan de baai 
waar we ontbijten. We krijgen een positiever beeld van de stad. De waterkant is 
parkachtig met exotische planten. Dean neemt ons mee naar een fietsenwinkel om 
voor Frans een spiegeltje te kopen. Frans heeft een stijve nek en omkijken is lastig 
voor hem. Dat kan met druk verkeer en een gemis aan fietspaden in Australië wel 
eens problemen opleveren. De eigenaar van de fietsenzaak bestudeert met een 
kennersblik onze fietsen met Rohlofnaaf en riem. Als we ook nog mijn mobiel in orde 
hebben gemaakt (Frans had de SIM-kaart er verkeerd in gedaan) vertrekken we 
naar Port Douglas, zo’n 65 km ten noorden van Cairns. Van daar uit willen we naar 
het Great Barrier Reef. We moeten jammer genoeg hard doorfietsen over de mooie 
weg langs de Grote Oceaan, omdat het om 18.00 uur donker wordt en we dan de 
tent willen hebben opgezet. Maar het is heerlijk weer onderweg te zijn. Ik ben zo blij 
met mijn Santosfiets voorzien van een bruin leren Brookszadel met bijbehorend 
zadeltasje. Zó mooi. Ik wilde al lang zo’n zadel, maar Frans hield me tegen, omdat 
ik in het verleden de nodige zadels heb versleten vanwege zadelpijn. Maar de 
Brooks heeft zich na 50 km op een expres daarvoor nat gemaakt zadel fietsen al 
helemaal naar mijn billen gevormd. Esthetiek en functionaliteit blijken in dit geval 
gelukkig prima samen te gaan, want naast het gegeven dat het zo mooi is zit het 
prima.

Het caravanpark ligt in een tropische omgeving met groteske inheemse bomen.  
Rond half 5, tegen het eerste ochtendgloren, worden we gewekt door een kakafonie 
van vogelgeluiden. Het begint met één vogelsoort, die wordt overstemd door weer 
anderen. Ze begroeten elkaar en de nieuwe dag. De vogelkenners in onze familie 
kunnen ze waarschijnlijk onderscheiden, hoewel Frans dat betwijfelt, want flora en 
fauna zijn hier vanwege de geïsoleerde eilandpositie van Australië, uniek. Wij horen 
in elk geval alleen verschrikkelijk veel door elkaar heen gekakel. Om ongeveer half 
6 is het echt licht en verstomt het lawaai. We kunnen dan nog een uurtje slapen. Ze 
spreken hier heel toepasselijk van het ‘dawn concert’.

Omdat de boottocht naar het Great Barrier Reef op zaterdag is volgeboekt (het is 
hier voorjaarsvakantie) overbruggen we een dagje in Port Douglas. De plaats is, 



zoals de meeste kustplaatsen in deze streek, gesticht tijdens de goldrush van de 
jaren zeventig van de 19e eeuw, waarbij de Aboriginals van hun land werden 
verdreven. Toen het goud op was raakte Port Douglas in verval, maar het blijkt nu 
een chique town  te zijn. (Town is niet zonder meer te vertalen in stad. Het kan ook 
een kleine nederzetting zijn. City komt meer overeen met ons begrip stad. Het 
centrum van een stad heet CBD (Central Business District.) Heel ruim opgezet, 
brede lanen, veel vrijstaande woningen met grote tropische tuinen eromheen, mooie 
winkels en aan twee kanten de oceaan, met zijn aquamarijnkleurig water een lust 
voor het oog. De terrassen zitten vol. Mensen kijken naar de grote finale van  
“Australian rules”, een soort rugby en volgens enkele kijkers te vergelijken met de 
finale van de  Champions League in Europa.

Campingleven

Campings, caravanparks heten ze in Australië, zijn niet goedkoop ( €20 tot €30 per 
nacht),  Wij zijn gecharmeerd van de prachtige kampeerkeukens. Grote koelkasten, 
mooie kooktoestellen, waterkokers, barbecues (elektrisch of gas), serviesgoed en 
bestek, eettafels en verlichting, en heel schone toiletruimtes en douches. Australiërs 
reizen veelal in campers of met caravans, zodat wij met ons tentje één van de 
weinige gebruikers zijn van deze schone en efficiënt ingerichte ruimtes. Vooral 
omdat het in de tropen al om 18.00 uur donker is, zitten we graag na het eten nog 
wat te lezen in de keuken. De campings zijn vaak ook mooi gelegen. Wat we erg 
missen is een kampwinkel. Verse broodjes bestellen voor de volgende ochtend blijft 
een nostalgisch Europees verlangen. We moeten vaak nog een flinke afstand 
afleggen voor de meest nabije supermarkt en voor een biertje en een flesje wijn 
moeten we naar de bottleshop, want supermarkten verkopen geen alcohol. Dit 
vraagt enige planning, want na een vermoeiende fietsdag, als eindelijk het tentje 
staat, willen we graag een biertje. Dan wéér de fiets op voor  boodschappen is niet  
fijn. 

Het bezoek aan het Great Barrier Reef bezorgt ons een mooie dag. Het is het 
grootste koraalrif ter wereld. Het is bijna 2000 km lang en bestaat uit meer dan 2000 
koraalriffen. We gaan eerst een uur met de boot de zee op tot aan de riffen. Daar 
worden we ‘losgelaten’ om te snorkelen. Dit gebeurt op drie verschillende plaatsen. 
Ik vind het de eerste keer een beetje eng. Ik ben geen waterrat en wilde niet te ver 
bij de boot vandaan. De tweede keer heb ik overgeslagen en de derde keer mezelf 
eens ernstig toegesproken en met meer durf heb ik genoten van de prachtig 
gekleurde vissen en koralen. Onvoorstelbaar. Op een van de plaatsen waar we stil 
liggen maken we kennis met een vaste bezoeker: een knoeperd van een vis, wel 
anderhalve meter lang en een halve meter in doorsnee, komt op zijn gemakje onder 
de boot liggen en laat zich heel stoïcijns door ons  bewonderen.

Het is hét hoogtepunt van Australië, maar het cliché klopt: het is overweldigend. Het 
kost een paar centen, maar wat is er ontzettend veel kleur en leven te zien onder 
water. En het verblijf op de boot is luxe. Een mooie lunch, pakken en brillen om te 
snorkelen en interessante uitleg over het ecosysteem en de bedreigingen van het 
milieu. 



De eerste dag van oktober fietsen we door de jungle naar Cape Tribulation, waar 
het schip van kapitein Cook, de Endeavour, in 1770 op een koraalrif liep. Na 40 km 
steken we met een ferry Daintree River over en worden daarna volledig omsloten 
door het tropisch regenwoud, het oudste ter wereld. Minstens 100 miljoen jaar. De 
weg loopt vlak langs de prachtige stranden van Noord Queensland, maar de 
enorme bomen en mangroves blokkeren het zicht. 

We moeten een paar lange en steile hellingen overwinnen. Ik heb het er moeilijk 
mee en moet sommige stukken wandelen, er zitten dan ook hellingen van 16% bij. 
De jungle is mooi, maar ik vraag me toch af waarom we helemaal naar die cape 
moesten. Het is het einde van de begaanbare weg, maar heeft, behalve dit idee, 
niet veel te bieden. 

We besluiten de volgende dag dan ook maar weer de weg terug te nemen. Het zal 
het meest noordelijke punt van deze reis blijven. We fietsen naar Daintree Village, 
waar Dean en Anja hun touroperatingbedrijf ‘Crocodile Express’ hebben. Dean en 
Anja doen hun mountainbiketour en we zullen hen hier ontmoeten. Ze zijn nog niet 
gearriveerd, maar ze hebben een rivercruise voor ons geregeld. Behalve veel 
vogels (papegaaien, visarenden en witte reigers) komen in dit gebied ook veel 
zoutwaterkrokodillen voor. Jammer genoeg zien wij geen krokodil, maar het is 



genoeglijk ons over de mooie rivier te laten varen en te kijken naar het tropische 
woud.

De volgende dag hebben we een felle wind tegen. Het landschap is niet 
spectaculair. Veel suikerriet en weilanden met Indiase koeien, die gedijen in dit 
tropisch klimaat, met witte reigers op hun rug die de koeien bevrijden van stekende 
insecten. Het regent. Bij 24˚C lijkt dit niet zo erg, maar na 37 km vinden we het 
welletjes. Gelukkig is er in Mossman een plezierige camping en we plannen onze 
beklimming van het Atherton Tableland. 

De beklimming van het Atherton 
Tableland is niet licht, maar het 
landschap is mooi en eenmaal op de 
hoogvlakte is het lekker peddelen. Het 
plateau werd in de jaren zeventig van 
de 19e eeuw ontsloten door 
goudzoekers. Tegenwoordig is het een 
veeteeltgebied. De zon komt door, en 
het is niet echt heet. Het landschap is 
groen met een mediterrane 
plantengroei. De eerste nederzetting 
die we tegenkomen heeft een terras 

en we gunnen onszelf een sandwich met een biertje. We krijgen een 
vakantiegevoel. Maar dan komt de wind opzetten en het is weer hard werken. 
Mareeba. De naam van het dorp heeft iets van schoonheid in zich en wekt 
verwachtingen bij ons, maar het is lelijk. Het centrum heeft enkele winkels met 
schreeuwende reclames. De buitenwijken, waar ook het caravanpark gelegen is, 
zijn groots opgezet. Brede, geasfalteerde wegen, alleenstaande huizen met veel 
ruimte erom heen en bijna geen mens op straat. Na 80 km fietsen tegen de harde 
wind in wil ik graag te voet boodschappen doen. Het lijkt alsof we over een 
industrieterrein wandelen. Het werkt vervreemdend en we voelen ons enigszins 
misplaatst en verloren. 

De volgende dag is een 
makkie met 35 km denken 
we, maar we doen er 4 uur 
over. Dát viel tegen. Weer 
die harde wind en constant 
stijgen, terwijl het verkeer 
langs ons heen raast. Er is 
veel vrachtverkeer en zelfs 
enkele road trains, 
vrachtwagencombinaties 
bestaand uit een trekker en 
meerdere aanhangers, 

zogenaamde treinen van de weg, die niet graag opzij lijken te gaan voor die 
kaboutertjes op de fiets die wij in hun ogen moeten zijn. 



In Atherton gaan we naar de plaatselijke fietsenwinkel. Frans heeft een gebroken 
spaak en dat moet worden hersteld. Terwijl de fietsenhandelaar ons een stel 
reservespaken meegeeft voor onderweg komt Tony, onze gastheer, binnenlopen. Hij 
had uit ons telefoontje al begrepen dat we in een (lees: de) fietsenwinkel te vinden 
zouden zijn. De gemeenschap is maar klein. Tony is een fietser, dus kent hij de 
fietsenmaker. De ontvangst bij Tony en Jenny, ons warmshowers-adres in Atherton, 
is ontzettend gastvrij. Ze hebben een leuk huis, een subtropische tuin met daarin 
een Granny’s house, oorspronkelijk bedoeld als verblijf voor oma, maar nu is dat 
ons huisje. We gaan met hen mee naar hun maandelijkse borrel met fietsvrienden. 
Ik kan mijn jurk strijken in ons ‘appartement’, doe mijn oorbellen in en kleed me mooi 

aan. Dat voelt meteen een stuk beter. We 
worden uitgenodigd de volgende dag ook 
nog te blijven en in hun pick-up laten 
Tony en Jen ons kennis maken met de 
schoonheid van het Tableland. We 
komen langs groene meren, kraters van 
het eens vulkanische land, we 
bewonderen de enorme vijgenboom met 
lange luchtwortels en proeven de 
geheimzinnigheid van het regenwoud. 

We bezoeken een tentoonstelling van 
houtbewerking. Een hobby die veel 
mensen hier in de wintermaanden 
beoefenen, evenals quilten. Het is 
allemaal wat amateuristisch, maar de 
tentoonstelling wordt druk bezocht. Het is 
één van de weinig culturele 
evenementen in de omgeving.

De mensen waar we tot nu toe hebben geslapen zijn gewone mensen, zoals wij. 
Beschaafd, sportief en ze willen het ons graag naar de zin maken. Het is erg leuk 
om van gedachten te wisselen over fietstochten, kennis te maken met het dagelijks 
leven van onze gastheren en vrouwen, te praten over ouderschap en 
grootouderschap... Wij vinden dat mensen vaak wel erg ver van alles vandaan 
wonen. Zonder auto kan eigenlijk niet. Er is geen bioscoop, geen theater en het 
uitstapje dat we in Atherton maakten naar de tentoonstelling van houtbewerken was 
ook niet echt opzienbarend. Maar de natuur is prachtig.

Naast alle gastvrijheid en hartelijkheid zijn we ook enkele malen ronduit onbeschoft 
behandeld. Toen ik in een cafeetje naar het toilet vroeg werd mij eerst gezegd dat 
het openbaar toilet een paar straten verderop was. Toen de man besefte dat we 
koffie dronken op zijn terras wees hij de weg in zijn café. Ook bij het kopen van een 
paar biertjes ontmoetten we onbegrip. 'Ik weet niet wat je bedoelt'. Ik dacht  meteen 
dat ik mijn vraag niet goed formuleerde en herhaalde nog maar eens dat ik een paar 
biertjes wilde kopen, maar de man bleef me aankijken of ik niet goed was. Frans 
maakte ditzelfde later ook een paar keer mee. 



De dagen dat we het Tableland verlaten zijn mooie fietsdagen. Middelgebergte. 
Groene weilanden, exotische bossen en meer bergaf dan bergop. 

Innisfail heet dé Art Décostad van Australie te zijn. Zó geweldig was het niet, maar 
voor Australiërs maken de enkele art décogeveltjes en gebouwen Innisfail tot een 
historische stad. Ze hébben niet zoveel historie dus koesteren ze het weinige dat ze 
hebben. En wij hebben er een leuke wandeling mee. 

Aboriginals

De voor ons herkenbare Aboriginals zijn donker van huidskleur met een grof gezicht 
en een gedrongen, vaak wat corpulent, postuur. Jenny, die in een 
vrouwenopvanghuis werkt, vertelde ons dat veel Aboriginals hun jeugd moeten 
verwerken. De blanke Australiërs, immigranten, waren van mening dat zij de 
Aboriginals moesten opvoeden. Veel Aboriginals zijn in hun jeugd door betweterige 
kolonialen bij hun ouders weggehaald en elders opgevoed. Er zijn ook stammen 
uitgemoord. Dit zou mede oorzaak van het alcohol- en drugsmisbruik onder de 
‘overlevers’ zijn. Er klinkt schaamte door in de schaarse verhalen over Aboriginals.

Onze volgende bestemming is Mission Beach, een kustdorp waar maar geen eind 
aan komt. Het dorp bestaat uit ver uiteen staande huizen en is zeker 15 km lang en 
maakt een slaperige indruk. Ons Warmshowersadres bij Jeff en Jane, een 
gepensioneerd docentenechtpaar van 60, is prachtig. Een groot huis op een heuvel 
met uitzicht op zee en de rivier. En woensdagochtend worden we door Jef 
opgeschrikt met de roep dat er een Cassowary langsloopt. Daarover wordt 
opgewonden gedaan in Noord Queensland. Overal staan borden langs de weg met 
de waarschuwing dat ze beschermd zijn en zomaar kunnen oversteken, terwijl we er 
tot nu toe geen enkele hebben gezien. En dan loopt er een zomaar langs hun huis. 
Jane noemt het de nieuwe dinosaurus, want het is een uitstervend ras. We zien ook 
talrijke wallabees, een klein kangaroo soort, die parmantig op het weiland vóór hun 
huis rondhuppen, zoals bij ons de konijnen 's avonds in het Mastbosch. Omdat we 



nog geen wallabees of kangaroos in levende lijve hebben gezien geloofden we bijna 
niet  dat ze er echt zijn in Australie.  

Bruce Highway is de enige doorgaande weg langs de oostkust. De drukte op de 
weg valt erg mee, maar de afstand tussen twee stops is minstens 50 km. Dat 
betekent voor fietsers: voldoende water in de bidons, boterhammen in de tas en niet 
te veel denken aan een café latte of een cola light. 

In Ingham belanden we rond het middaguur in een pub. Het is druk aan de bar. 
Mensen zitten met gokformuliertjes voor hun neus naar de paardenrennen op 
televisieschermen te kijken. 

We zoeken een computerwinkel op, omdat we e-books willen downloaden. Daar 
verwijst men ons naar McDonalds, waar gratis Wi-Fi zou zijn. Het is erg warm en het 
kost ons enkele uren frustratie, waarna we eindelijk drie boeken gedownload 
hebben. Maar ik heb in elk geval weer leesvoer en we hopen nu ervaring te hebben 
voor een volgende keer.



De kampeerplaats die we daarna
vinden is niet een echte camping, maar
meer een sta-plaats in een park. Er zijn
toiletten en baden doe je in de kreek.
Het is het midden tussen een echte
camping en vrij kamperen in. 

We hebben ons verzoend met water bij het eten en een kopje Nescafé na. Maar om 
19.00 uur horen we in het pikkedonker muziek aan de andere kant van het veld 
waar we met ons tentje staan. We steken het veld over en komen terecht in het 
community-house van Bluewater, een gemeenschap van 5.000 inwoners die 
verspreid over een heel groot gebied leven. Ze hebben hun maandelijkse 
feestavond. Een band begeleidt plaatselijke muziektalenten. En we horen de 
Beatles, Elvis Presley, jodelgezang en Country and Western. In onze ogen wat 
primitief, maar het is een genoeglijke avond. 

Australiërs, of misschien moet ik zeggen de mensen van het tropische Queensland, 
zijn aparte mensen. Ze zijn wel zichzelf geloof ik. Ze nemen met heel weinig 
genoegen als het om comfort en luxe gaat. Kleding lijkt onbelangrijk. Zowel mannen 
als vrouwen dragen vakantiekleding: korte of driekwart broeken met een blouse, t-
shirt of polo. Ze hebben grote auto's en die hebben ze nodig om de vreselijk lange 
afstanden af te leggen. Gezelligheid of knusheid, zoals wij die creëren met de 
inrichting van onze huizen kennen ze niet. Hun huizen zien er over het algemeen 
rommelig uit. Ze leven veel buiten op hun veranda's. Ergens wat drinken of eten op 
een leuk terras valt niet mee. Onderweg zijn we vaak aangewezen op shops bij een 
benzinestation of iets McDonaldsachtigs. Als we tenminste al een benzinestation 
tegen komen. 



Townsville is een goed onderhouden stad. Mooie koloniale panden, een boulevard 
langs de zee en een aquarium waarin al het schoons van het Great Barrier Reef te 
zien is. Op het caravanpark worden we in de kampeerkeuken verrast door kleine 
buideldieren (possums). Ongeveer zo groot als een kat. Frans vindt ze lieflijk, met 
van die mooie grote ogen, maar ik vind ze doodeng, ratachtig, brutaal. Terwijl wij 
zitten te eten beloeren ze ons. Ze halen nog net niet het eten van ons bord..

Er volgen enkele zware fietsdagen, waarbij de wind ons teistert. Die wind is een 
stormachtige warme oostenwind en wij fietsen naar het oosten onder een 
staalblauwe hemel. Het is meer dan 35˚ en het is afzien. Soms halen we niet meer 
dan 10 km per uur. Een dag van 92 km is dan een heel lange dag. Van 08.00 uur 's 
morgens tot 17.00 uur 's avonds op de fiets op enkele noodzakelijke pauzes na. 
Gelukkig dat Frans voor me fietst. Hij houdt me nog enigszins uit de wind en als hij 
in zijn spiegeltje kijkt roept hij blij: “Dat je er nog steeds bent!”.  Maar de momenten 
dat ik denk van de weg te worden geblazen, of juist de verkeerde richting in, de weg 
op, zijn angstig. 

De  dag erna zijn we na 50 km zo moe dat we genoegen nemen met een vreselijk 
vieze camping. Een à-sociaal gebeuren met enkele stacaravans waar mensen 
kennelijk permanent wonen. Toiletten en douches die nooit iemand schoonmaakt en 
een keuken waar ik absoluut niets wil aanraken. 

Mensen hebben ons verteld dat het tot Mackay leuk fietsen is, maar dat we  vanaf 
Mackay een stuk de trein moeten nemen, omdat het landschap dan vervelend 
wordt, maar echt boeiend vinden wij het tot Mackay ook niet. Veel suikerriet en 
boerenland en dat honderden kilometers. De dorpen/stadjes zijn zoals wij ze van 
Amerika kennen: zonder echt centrum. Het is niet meer dan een overdekt 
winkelcentrum. Kortom: Australië bekoort ons tot nu toe niet echt. 

Gelukkig volgen er een paar mooie fietsdagen (19 en 20 oktober 2012). Het 
landschap is afwisselender, heuvelachtiger en met meer bomen, waardoor we iets 
meer beschutting hebben tegen de wind. 20 oktober arriveren we in het mooie 
Queenslander huis van Peter en Jacki. Een houten huis met rondom veranda's en 
een grote tuin, verwaarloosd en stoffig. Ik voel me erg netjes en goed georganiseerd 



als ik dat bij hen zo aanzie en zou zelf zo niet kunnen leven. Anderzijds is het ook 
wel lekker zó relaxed in het leven te kunnen staan. Peter kookt lekker voor ons, de 
koelkast is vol en voor de lunch mogen we zelf zorgen. We maken een 
stadswandeling met hem en de volgende ochtend een fietstochtje langs de rivier. 
Peter heeft een hele fietsroute tot Brisbane en vandaar naar Sydney voor ons 
uitgestippeld en zorgt dat we die op de GPS kunnen gebruiken. Peter is 
kunsthistoricus, maar in de praktijk werkt hij drie nachten per week als 
vrachtwagenchauffeur. Verder doet hij de huishouding, maar zo te zien stelt dat bij 
hem niet veel voor. En hij is een overfanatiek fietser. Hij reed de Audax rit Parijs-
Brest-Parijs, 1200 km in 88 uur en gaat iets dergelijks nu weer in Australië doen. 
Nog gekker dan de ultramarathonlopers. Geweldig, zulke logeeradressen. Om het 
grote niets te vermijden nemen we vanuit Mackay een Greyhoundbus, een 
nachtbus. We slapen redelijk en nemen de volgende ochtend de tijd om het mooiste 
caravanpark in Hervey Bay uit te zoeken.

Vanuit de tropen passeren  we de 23e breedtegraad en belanden in de subtropen. 
Het is  nog steeds winderig en 's avonds zelfs koud.  Alles is hier extremer dan bij 
ons: de afstanden zijn groter, het waait harder, het is warmer, het is droger of het 
regent juist harder.

In Hervey Bay maken we een 'walvisvaart'. Met 13 mensen op een boot varen we 
de baai uit om op de grote oceaan walvissen te spotten. Machtig vind ik het. De 
enigszins door wolken versluierde zon die het water van de Grote Oceaan doet 
glinsteren en wij die geconcentreerd op het dek uitkijken naar sproeiende, 
opspringende, groteske walvissen en hun jonkies. 

 23 oktober hebben we weer een geweldige dag. We maken een excursie naar 
Fraser Island. Het grootste zandeiland ter wereld en het enige zandeiland met 
regenwoud.  Het landschap is erg afwisselend. Verblindend witte stranden, dicht 
woud en zoetwatermeren. We crossen letterlijk met een landcruiser over het eiland 
door het losse zand. Het is af en toe adembenemend omdat we lijken te gaan 
slippen en de chauffeur zóveel gas moet geven om niet vast te rijden, dat we met 
onze hoofden tegen het dak stoten. Dingo's, die op het eiland thuis zijn, hebben we 
niet gezien, maar de gehele gebeurtenis is één avontuurlijke woestijntocht. Als 
begeleider hebben we een grote baardige aboriginal, Goomblar, die ons vertelt over 
zijn cultuur en een traditioneel instrument bespeelt, de didgeridoo. In de jaren dertig 
van de 19e eeuw werd een aantal schipbreukelingen op het eiland door plaatselijke 
Aboriginals gedood. De enige overlevende, Eliza Fraser, bracht maandenlang bij de 
stam door tot ze door een ontsnapte gevangene werd bevrijd. Hierna gebruikten de 
Britten het eiland als een soort natuurlijk gevangenkamp voor Aboriginals, maar toen 
er niet veel later kostbare houtsoorten werden ontdekt, werden de Aboriginals 
eenvoudig verjaagd. Naar verluid kwamen velen om toen ze de zee in werden 
gedreven. 



Na deze enerverende dag hebben we heerlijk geslapen in ons tentje, dat pal bleef 
staan in de stormachtige wind. We luieren een dagje: joggen op het strand, lezen, 
wandelen langs de baai en lunchen op een terras. Daarna weer de fiets op naar 
Maryborough (25-10). Het landschap wordt groener nu we iets verder van de kust 
zitten. De grond is hier minder zanderig, waardoor de bomen beter wortelen en de 
begroeiing gevarieerder kan zijn. Ook meer klimmetjes, die hier soms echt niet mis 
zijn. De Australiërs schromen niet de weg met een stijging van 10% de heuvel op te 
laten lopen. 

                                          
Maryborough blijkt een verrassend 
leuk stadje te zijn met een echt 
centrum, een drukbezochte markt en 
mooie Queenslander huizen en 
historische gebouwen (1930 en 
jonger), leuke koffieterrasjes en 
traditionele pubs. Het winderige weer 
lijkt voorbij. Het is zonnig en wordt 
warm. 

Van Maryborough fietsen we 80 km zónder onderweg ook maar iets tegen te 
komen. De fietstocht is aardig. Een rustige weg en de wind in de rug. We zetten 
onze stoeltjes langs de kant van de weg om wat uit te rusten en een boterham te 
eten. Helemaal gelukkig zijn we als we het Golfterrein van Tin Can Bay naderen. 
Daar is meestal wel een gelegenheid om wat te drinken en te eten. Nadat we lid zijn 
geworden van de vereniging (registratie van naam en adres) kunnen we een biertje 
bestellen. Een vreemde formaliteit. De vereniging heeft geen licentie als ‘bar’ en 
mag alleen alcohol verkopen aan leden.



Ook Gympie heeft een echt centrum. Andy en Claire, de gastheer en -vrouw van 
ons Warm Showersadres zijn 37 en hebben twee jonge kinderen, Rosie en Hamish. 
Ze hebben heel veel gereisd en vinden het allebei jammer dat de ziel uit veel dorpen 
en steden wordt gehaald doordat de winkelcentra buiten de kern worden gepland, 
waardoor in de hand wordt gewerkt dat mensen met de auto gaan shoppen. Wij zijn 
het grondig met hen eens. Hoe levendig kan het niet zijn bij ons om de hoek in 
Breda op de Ginnekenweg. Mensen die hun boodschappen doen bij Albert Heijn, 
het Kruidvat, Vives, of lopen te winkelen en een kopje koffie drinken of lunchen. Ik 
ontmoet dáár mijn buurvrouw, zie dáár de vriendin die ik lang niet heb gesproken. 
Inkopen doen op de woonboulevard levert dat plezier niet op. 

Het is fijn om bij ontwikkelde mensen te zijn en discussie te kunnen hebben over de 
samenleving en de verschillen tussen Europa en Australië, over religie, 
ontwikkelingshulp etc. Andy en Claire hebben zelfs allebei het boek van Hirshi Ali 
gelezen. Wij niet, maar we weten wel het een en ander over haar ideeën en het 
biedt genoeg materiaal voor discussie. Wat anders dan de getatoeëerde, enigszins 
oppervlakkige no-nonsense Australiërs die we veelal op de caravanparks 
tegenkomen. Die mensen blijken overigens heel aardig te zijn, maar het beeld is: 
tattoos, grote auto's, vaak te dikke mensen met korte broeken, die ontzettende 
hoeveelheden eten naar binnen kunnen werken. Van hun ontbijt alleen al kan ik 
minstens een paar dagen doorkomen. 

Na een lekker ontbijt met Andy's brood uit de broodmachine, zónder verbeteraar!, 
en een welgemeend hartelijk afscheid van Rosie, Claire, Hamish en Andy fietsen we 
maandag de 29e oktober door een heel ander, want erg lieflijk stukje Queensland. 
Groene heuvels, kabbelende beekjes en riviertjes en overal in het landschap de 
paarse jacarandabomen.



Dinsdag arriveren we in het prachtige landhuis van Sue en David. Sue is de zus van 
Jen, van ons warmshowersadres in Atherton en Jen heeft ons op hun pad gebracht. 
Wat een luxe woning. Héél veel slaapkamers en meerdere badkamers. En alles spic 
en span. 

Niet de rommelige huizen waar we eerder waren. Wij krijgen een gigantische 
slaapkamer met eigen badkamer. Er is een ruime veranda en daaromheen een heel 
groot landgoed. De gastvrouw rijdt  op een kleine tractor over het terrein. Onze 
gastheer leidt ons rond over zijn domein. Sue en David lijken op Engelse 
grootgrondbezitters, zoals ik die uit romans en films ken. Ze brengen hun tijd door 
met het beheren van hun landgoed. Het is voor hun geen broodwinning, maar 
levensvervulling. We gaan voor het ontbijt met hen naar Maleny, 40 jaar geleden 
een stadje, waar hippies probeerden een alternatieve samenleving te vormen. Dat is 
niet gelukt, maar het stadje ademt wel nog die sfeer uit. Mooie winkeltjes, een grote, 
goed voorziene boekwinkel, enkele vrouwen met gebatikte kleding, en restaurantjes 
met goede koffie en een ontbijt dat niet te overdadig is. Ook Australiërs zijn niet altijd 
gediend van die buitenproportionele hoeveelheden, merkt David een beetje cynisch 
op. Hij lijkt te beseffen, dat wij niet positief oordelen over de vele te zware 
Australiërs die we zien. En hij heeft gelijk. Er zijn zeker veel Australiërs die erg 
bewust met eten en drinken omgaan. Er wordt veel gesport. Er zijn, meer dan bij 
ons lijkt het, heel veel lightproducten te koop en op ieder artikel is het aantal 
kilojoules vermeld, gerelateerd aan het benodigde aantal per dag. 

Vanaf Maleny is de route nog sprookjesachtiger dan daarvoor. Het ontlokt mij menig 
oh en ah. Uitzicht op een vallei met af en toe grillig gevormde vulkanische 
bergtoppen, de Glass House Mountains. Verzorgde tuinen met mooie bloemen en 
bloeiende bomen rond huizen gebouwd onder zeer moderne  architectuur. In een 
landschap met hellingen en uitzichtpunten op meren en bergen oogt dat fantastisch.



Het is fijn weer te kamperen en op onszelf te zijn na een Warm Showersadres. Op 2 
november kamperen we onder de bloeiende oleanders en jacarandabomen. Er 
zitten nogal wat ouderen in campers en caravans op het caravanpark. Velen komen 
even een praatje met ons maken ‘omdat jullie bijzonder zijn met jullie fietsen en een 
tentje’ en aan het ontbijt verschijnt een man met een grote doos vol landkaarten. Hij 
bekijkt mogelijke en onmogelijke fietsroutes met ons en voorziet ons van het nodige 
kaartmateriaal. Gewoon, omdat hij graag wil dat we het naar onze zin hebben in zijn 
land. Als we vertrekken brengt een mevrouw me door haar gehaakte rozetjes, alvast 
voor de kerst. Ik hang ze aan mijn stuurkoffertje. 

3 november komen we aan in Marburg. We stoppen op de veranda van een 
authentieke pub. Mannen met cowboyhoeden op zorgen voor een westernsfeer. We 
gaan hier slapen op de zogenaamde showground. Dat valt tegen. Het is een groot 
winderig terrein, waarbij we 's avonds wakker worden gehouden door een plaatselijk 
dansfestijn en 's morgens om 05.00 uur worden gewekt door de sproeiwagen die de 
paardenrenbaan voor de komende dag besproeit.

Naast caravanparks kent Australie het systeem van Show-Grounds. In een aantal 
dorpen zijn terreinen voor sport (paardenraces, cricket, bowls) en manifestaties die 
voor $12 per nacht beschikbaar zijn om te kamperen. Er zijn meestal keurig 
onderhouden toiletten en douches en dat is het dan. Een beetje zoals de Franse 
Campings Municipals. Het onderhoud en beheer is meestal in handen van 
“community volunteers”, bijna altijd een club pensionados.

Dan zijn er nog de recreational ereas waar gekampeerd kan worden. Er zijn toiletten 
en vaak een picknicktafel. Ze zijn gratis. Maar als je op die steile heuvels hier hebt 
gefietst wil je wel graag lekker douchen. Daarom hebben we ook nog geen gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid wild te kamperen. Veel Australiërs doen dat, maar zij 
hebben meestal caravans of campers. Tentjes zie je hier nauwelijks. 

Australiërs zijn goed in het benutten van mooie plekken. Langs meren en in parken 
zijn overal picknickplaatsen gecreëerd met schone openbare toiletten. Van die 
plekken, vaak met barbecue-gelegenheid, wordt druk gebruik gemaakt. 

Vóór de bruiloft van Tim brengen we een paar dagen door op het Warm 
Showersadres bij Emma en Gilbert in Brisbane. Emma is hoogzwanger. Ze wonen 
in een mooi Queenslander huis, maar Emma is nog volop bezig met renoveren. 
Niets is echt klaar, terwijl over 2 weken de baby komt. Gilbert probeert met ijzer 
smeden wat opdrachten binnen te krijgen. Vrijgevochten, Australisch, denk ik 



inmiddels én gastvrij, ook Australisch. Brisbane is de hoofdstad van Queensland en 
de op twee na grootste stad van Australie. De stad strekt zich uit op een aantal 
heuvels aan de Brisbane River. Het is een mooie stad. Statige koloniale gebouwen 
worden vermengd met indrukwekkende moderne architectuur. In Brisbane fietsen 
we met Gilbert langs de rivier, we bezoeken Tim op de universiteit, wandelen door 
de Botanische tuin en Emma en Gilbert nemen ons mee Mount Cootha op, waar we 
een mooi uitzicht hebben op de stad in het avondlicht. We bezoeken de Queensland 
Art Gallery en de Queensland Gallery of Modern Art en kijken op een gigantisch 
scherm naar de opening van het twee maanden durende Spring Racing Carnival, 
waarbij een groot aantal paardenraces worden gehouden. Het is de eerste dinsdag 
van november, de dag van de Melbourne Cup, de grootste paardenrace van 
Melbourne, en dit is een officiële feestdag. Het ziet er erg feestelijk uit. Het is lekker 
weer en mooi aangeklede mensen zitten te lunchen en te kijken naar de opnames 
van de Melbourne Cup. De dames zijn extra uitgedost en ze dragen bijzonder 
ontworpen kleine hoofddekseltjes, zogenaamde fascinators. De race is heel snel 
voorbij, maar het feest in de stad duurt tot laat in de avond.

10 november vertrekken we met de trein naar Tim's woning. Tim wil met 8 mensen 
op zijn zeilboot naar Coochiemudlo eiland varen en hij heeft ons gevraagd of we 
mee gaan. Zondag 11 november vindt op het strand van het eiland zijn trouwerij met 
Angela plaats. Ik heb nog nooit gezeild en wil dat graag eens meemaken. De zee 
blijkt niet erg rustig. Frans wordt dan ook prompt zeeziek. Na een uurtje of vier 
varen bereiken we het eiland en worden we met een een rubber dingi één voor één 
met onze bagage naar het strand gevaren. We verblijven bij Shannon en Michael, 
een echtpaar van onze leeftijd, in het huis dat zij hebben gehuurd in verband met de 
bruiloft. We praten eindeloos met hen en ik ben moe van concentratie.

Zondagochtend, de dag van de trouwerij, regent het. Het is heerlijk om een rondje 
hard te lopen maar voor een huwelijk op het strand op blote voeten, dat is te 
optimistisch. Tot om 11.00 uur de zon begint te schijnen, maar er komt meteen ook 



een stormachtige wind opzetten en het huwelijk wordt uiteindelijk verplaatst naar de 
Community Hall op het eiland. Daar vindt ook de receptie plaats en de tafels voor de 
culinaire barbecuelunch zijn al gedekt. Tot mijn verbazing openen een aantal gasten 
al de champagneflessen of  gaan aan het bier vóór de huwelijksvoltrekking. Op mijn 
vraag aan Michael of dit eigenlijk wel kan zegt hij: dit is Australië. Het is een 
informele bruiloft en wij doen ook graag informeel. Het gaat er inderdaad allemaal 
erg informeel aan toe. Angela en Tim zijn stralend middelpunt van de gasten die uit 
alle streken van Australië zijn komen afreizen. 

Op maandag zeilen we mee terug, overnachten in ons tentje in de tuin van Tim's 
huis en trekken daarna op de fiets weer samen verder. 

En dat blijkt echt heel fijn. Met de trein naar Ipswich en vervolgens een prachtige 
route met een oud vulkanisch gebergte in het vizier. Een caravanpark, onze route 
voor de volgende dag plannen, een beetje lezen en worstjes op de barbecue in de 
kampkeuken. Boonah, waar we na 50 km aankomen, blijkt een westernachtig 
stadje. Een paar mooie, traditionele pubs en kleinschalige winkels. Niet overal 
hebben de leuke dorpscentra plaatsgemaakt voor de grote winkelketens buiten het 
centrum.



Daarna weer een schitterende route, over de zogenaamde scenic rim, een soort 
boog van spectaculair vulkanisch gebergte, boerderijen, weilanden met koeien, en 
eucalyptusbos. Geen gemakkelijke route, want heel veel op en af, maar de geur van 
wat niets anders dan eucalyptus kan zijn vergezelt ons. 

Na Boonah en Rathdowney willen we naar 'Running Creek', in the middle of 
nowhere. Het water uit de Creek is niet te drinken, dus moeten we voor twee dagen 
eten en drinken meenemen. Dat water gaat nog wel, zij het dat 6 liter wel 6 kilo 
meer gewicht op onze fietsen is. Een poging ook wat vers fruit en groenten in te 
slaan mislukt helaas, want de enige winkel  in Rathdowney heeft geen verse 
levensmiddelen, dus dat wordt brood en blikvoer. 

Running Creek bereiken we via een prachtige tocht stroomopwaarts langs de rivier. 
Onze recreational erea is een heuvelachtig grasveld met ruisende bomen, toiletten 
en picknicktafels, en slechts één ander tentje. De tocht de grens over van 
Queensland naar New South Wales betekent de beklimming van enkele hellingen 
van 19% in een zinderende hitte. Niet te doen op de fiets. Ze noemen onze fietsen 
hier push-bikes. Nou, we pushen met ons hele gewicht. Maar het is echt heel erg de 
moeite waard. Van regenwoud naar alpiene groene weiden, riviertjes en hier en 
daar een schuurtje. 

In Kyogle aangekomen overnachten we bij Elisabeth en Paul en hun drie kinderen in 
een schitterend 100 jaar oud huis met art déco elementen. Ze wonen er al 15 jaar 



maar er is nog het nodige restauratiewerk te doen. Ik vind het jammer dat zo'n mooi 
huis er zo half afgewerkt bij ligt, maar veel Australiërs lijken een andere mentaliteit 
te hebben dan wij. Carrière is minder een item lijkt het. We ontmoetten eerder al 
Peter, kunsthistoricus, maar in het dagelijks leven enkele nachten per week 
chauffeur. Paul, onze gastheer nu, is bioloog, maar in het dagelijks leven boer. Men 
is gewend grote afstanden af te leggen. Gezinsleden wonen op vliegafstand van 
elkaar en we zijn al verschillende mensen tegengekomen die zich ergens vestigen 
omdat ze bijvoorbeeld graag in de heuvels wonen, of dichtbij de haven waar hun 
zeilboot ligt, of omdat ze het klimaat ergens prettiger vinden. Als wij zouden 
verhuizen zouden we toch liefst in Breda blijven en dan ook nog niet te ver van het 
centrum. Zo gehecht zijn aan één plek, dat is hen vreemd. Het heeft vast met hun 
achtergrond te maken. Voorouders verlieten Europa om zich hier te vestigen. 
Misschien zit die mentaliteit in de genen?

Van Kyogle gaan we op weg naar Grafton. Grafton is te ver voor één fietsdag en 
dus zoeken we naar een overnachtingsmogelijkheid halverwege. Een caravanpark 
is er niet. Paul weet ons te vertellen dat er halverwege een historisch pub is. Hij 
reserveert voor ons. Na 65 km zijn we in Rappville, een gat van niks, maar de pub is 
écht heel historisch. In onze mooie, hoge, houtbetimmerde kamer bloggen we, lezen 
wat en dineren met  burgers. We hebben geluk dat het weekend is, want alleen dan 
wordt er gekookt. 

Ons ontbijt in de pub is eigenlijk geen ontbijt, want niet cooked, maar toch twee 
bordjes met voor elk twee sneetjes brood, boter en jam en oploskoffie. Volledige 
selfservice in een ontbijtkamer met strijkplank en een stapel nog te strijken wasgoed 
De eigenaresse slaapt nog.

Om acht uur, eenmaal op pad, begint het te onweren en te regenen, 30 km lang. 
Daarna komt de zon door en zien we dat New South Wales groen en lieflijk is ten 
opzichte van het wat verlatener Queensland. Onvoorstelbaar dat dit land 205x zo 
groot is dan Nederland  en slechts 22 miljoen inwoners heeft. Niet verwonderlijk dat 
we de afstanden hier soms zo enorm vinden. Na 90 km komen we aan in Grafton, 
dé Jacarandastad. De lanen zijn omzoomd met Jacaranda’s en dat  ziet er 
sprookjesachtig uit. 

Een lange dag, heuvel op en af en dat 90 km, naar Coffs Harbour. Vermoeiend, 
maar ook erg mooi. Daarna naar het als alternatief te boek staande Bellingen. Het 
waait hard en de hellingen zijn opnieuw ongehoord steil. We komen doodmoe aan. 
Als het begint te regenen komen we terecht in het plaatselijke motel. We blijven hier 
een extra dag om wat uit te rusten van al het geklim. Het stadje blijkt prachtige 
gerestaureerde winkelpanden te hebben. Ik vind het heerlijk in mijn eentje rond te 
struinen in de mooie galeries en tweedehandswinkeltjes terwijl Frans in het motel 
onze route naar Sydney uitwerkt. Daarna samen met Frans lunchen op een terras 
en lekker  lezen aan de rivier. 

Omdat er vanaf 19.00 uur een jazzband speel in de plaatselijke pub besluiten we 
daar te gaan eten. Het is heerlijk op het terras en het Roger Burke Quartet speelt 
fantastisch. We worden extra welkom geheten door de bassist. Wij, Nederlanders, 
die zómaar Bellingen aandoen en dan ook nog hun jazzavond bezoeken. We 



beleven een fantastische avond, met professionele muziek, waarbij we extra in het 
zonnetje worden gezet omdat we fietsen in Australië. Wij zijn voor Bellingen 
gevallen. 

Wat zijn we de steile hellingen soms beu. Aandacht voor de mooie omgeving 
kunnen we bijna niet meer opbrengen. De Pacific Highway is ook niet alles, want 
soms erg druk, maar wel minder heuvelachtig. Een stuk echt fietspad langs de 
Highway maakt ons helemaal blij. Heerlijk peddelen over dat mooie pad. Tot ik 
plotseling op een paal midden op het pad knal en met fiets en al op de grond lig. 
Gewoon niet gezien. Hevige pijn in mijn rug en mijn bovenbeen. Einde verhaal? Het 
lijkt er even op. Een bezorgde toeschouwer belt een ambulance en na de nodige 
checks constateren de vriendelijke ambulancemensen dat ik weliswaar heel harde 
spieren heb maar er is niets gebroken.  Met wat pijnstilling, even rust, maar zeker 
ook beweging  kunnen jullie morgen je tocht  voortzetten is de boodschap. De politie 
komt er  bij. De ambulancemensen vinden het niet verstandig dat ik de 10 km die we 
verwijderd zijn van het door ons beoogde caravanpark doorfiets. Dit caravanpark ligt 
buiten hun werkgebied, dus ze kunnen me daar niet heen brengen. Na wat heen en 
weer gepraat laadt de politie toch maar mijn fiets in en de ambulance brengt me 
naar het caravanpark. De receptioniste van de camping geeft me te drinken terwijl ik 
op Frans wacht, die de 10 km razendsnel aflegt. Er is geen winkel in de buurt, maar 
de receptioniste rijdt  ons naar de supermarkt en de bottle shop (waar ze Breda bier 
blijken te hebben!) in de volgende plaats, minstens drie kwartier heen en terug. Een 
staaltje van Australische hartelijkheid en flexibiliteit. We gunnen ons een 
overnachting in een cabin. Met twee dagen spierpijn en een verfstreep van de paal 
op mijn fiets is het leed weer geleden.

De dagen daarna rijden we veel langs de kust en genieten van fantastische 
uitzichten op de Grote Oceaan. Stukken echt wit strand, omzoomd door grillige 
rotsen met een aquamarijnkleurige zee, witte koppen van de branding. 

In Laurieton zoeken we een huisarts voor Frans. Hij heeft een rare uitstulping in zijn 
oksel. Het lijkt een ontstoken plek. Beiden zien we al een melanoomscenario voor 
ons. Na twee vergeefse pogingen bij gezondheidscentra kunnen we terecht bij een 
huisarts/dermatoloog. Die constateert, na enig bedenkelijk kijken, dat het een teek 



is. Onder plaatselijke verdoving verwijdert hij de volgezogen teek en Frans krijgt de 
nodige antibiotica voorgeschreven. 

Van Laurington naar Taree, Pacific Palms en Bulahdelah zijn de afstanden wat 
korter. Als we in Bulahdelah aankomen regent het en de camping heeft iets 
troosteloos. We overnachten in een aangename kamer in een motel. Ik zie op tegen 
de 11 km dirt road die we 29 november voor de boeg hebben, maar dat valt alles 
mee. Het weer wordt beter en na de 11 km onverhard is er tot onze verrassing een 
terras waar we heerlijke koffie drinken en op een houten bootje uit 1940 overvaren 
naar Nelson Bay, een luxe toeristische badplaats. De baaien en stranden zijn 
adembenemend mooi. 

De weg naar Stockton, waar we twee nachten zullen blijven, omdat we Newcastle 
willen bezoeken, is erg druk. En het wordt steeds heter. 38C wijst mijn thermometer 
aan. De serveerster bij een Mc Donald’s, waar we stoppen om wat te drinken, ziet 
aan ons dat we oververhit zijn en biedt ons gratis ijswater aan. De laatste kilometers 
fietsen we weer  over een echt fietspad langs de haven. De zeewind is behoorlijk, 
waardoor het ook weer wat frisser wordt. De zee toont een bedrijvig tafereel. 
Zeeschepen, waarvan we de scheepshoorns van heel nabij horen. Ze worden door 
sleepboten de haven in geduwd en getrokken. De branding is woest en het strand is 
volks, het tegengestelde van het chique Nelson Bay. Mensen zijn daar goed gekleed 
en er zijn mooie terrassen. Stockton is pover. Geen restaurants, maar fast food 
cafetaria's. Veel tattoos, korte broeken en dikke buiken. 

Newcastle, waarheen we vanaf de camping met een pontje op en neer varen, is een 
havenstad voor vooral de export van steenkool. Gelukkig koestert de stad zijn 19e 
en vroeg 20 eeuwse architectuur. De vroegere scheepswerven zijn omgevormd tot 
mooie boulevards met leuke cafeetjes en mondaine restaurants. Een beetje zoals in 
Rotterdam hotel New York en omgeving. Er is een kunstmarkt in het park, waar we 
pantoffeltjes kopen voor onze kleindochter in wording. 

Newcastle heeft ook een mooie Art Gallery. Voor het eerst  bewonder ik aboriginal 
schilderijen en hollow log coffins (beschilderde holle palen van Eucalyptus hout die 
gebruikt worden bij begrafenisceremonies). 



Er volgen een paar moeilijke dagen. Regen, wind, drukte op de Pacific Highway en 
weer veel heuvels. We zijn het allebei zat. We gaan naar Palm Beach, naar het 
Warm Showersadres bij Jeff en Gerda. Zij hebben in de zomer van 2012 als 
warmshowersgasten bij ons gelogeerd en nu gaan wij bij hen. Palm Beach is een 
suburb van Sydney en is prachtig gelegen aan een baai. Vanaf de veranda hebben 
we uitzicht op de bootjes die in de baai voor anker liggen. 

Voor de 60e verjaardag van Gerda 
op 5 december trekken we met de 
auto naar de Blue Mountains, waar 
we in een cabin in het Nationaal Park 
overnachten. We maken  twee dagen 
fantastische wandelingen. In het 
berggebied ligt de zogenaamde 
Grand Canyon van Australië. 
Eucalyptus, boomvarens, bloemen, 
vogels, de zon in de mist van de 
watervallen, de weerkaatsing van het 

water op de bergwanden, diepe kloven. En Gerda die alle vogels en bloemen kent. 
Ik zou dichteres willen zijn om de schoonheid van het gebied te beschrijven. 

Met Jeff en Gerda op een Palm Beach strand.

Jeff en Gerda gaan terug naar hun andere huis in Canberra, wij blijven in hun huis in  
Palm Beach en doen twee dagen Sydney. 

Rosella's op de balustrada van de veranda.

Anderhalf uur bussen, maar dan zijn we vlakbij het havengebied met de Harbour 
Bridge en het Operagebouw en de nodige musea op loopafstand. Sydney is een 
leuke stad om te zijn. Veel toerisme en op werkdagen veel kantoormensen die op de 
levendige terrassen hun ontbijt of lunch nuttigen. Wij wandelen langs de haven, door 
het oude centrum en in de Botanische tuin en we bezoeken de nodige musea, 



waaronder het Museum of Contemporary Art. De tweede dag staat the Art Gallery of 
New South Wales op de agenda en een historische wandeling. Van dat laatste is 
niets gekomen, want we brengen echt een halve dag in de Gallery door. Wat een 
mooie Australische kunst. Volgens de Insight Guide de mooiste verzameling van het 
land. Nou, wij hebben over de hele wereld al vele musea gezien, maar dit slaat voor 
ons alles. Naast Australisch-koloniale kunst is er ook wat aboriginal kunst en 
Europese kunst te zien. Hoofdzakelijk modern. Het museum voor Contemporary Art 
haalt het voor mij niet bij deze collectie. Dat ligt aan mijn smaak natuurlijk. Ik vind 
hedendaagse kunst altijd iets gezochts hebben. Moderne kunst spreekt voor mij 
meestal voor zich. De tentoonstelling van Francis Bacon, die als erg uniek voor 
Australië wordt gepresenteerd, moet in onze ogen het onderspit delven voor hun 
eigen collectie. De historische wandeling hoeft voor ons niet meer. Achteraf heb ik 
spijt dat we niet toch naar de wijk Paddington zijn gegaan. ‘Paddy’ moet trendy zijn 
en dat zijn we nog nauwelijks tegengekomen in Australië. Volkomen verzadigd van 
al het moois gaan we wat eten en met de bus terug naar ons luxe huis met uitzicht. 
Jammer genoeg zit het weer niet erg mee, zodat we weinig van onze veranda 
gebruik maken, maar de onderbreking van onze fietsreis was nodig. 

12 december verlaten we onze cottage 
aan de baai. Het regent als we op pad 
gaan, maar langzamerhand knapt het op 
en als we op de ferry in Manly naar 
Sydney stappen is het stralend weer. Het 
is bijzonder om met de ferry tussen de 
Harbour Bridge en het Opera House het 
in het zonlicht badende Sydney binnen 
te varen. 

We gaan een stukje met de trein om fietsen in de drukte van de stad en de 
vervelende voorsteden te vermijden. In Sutherland hebben we een motel geboekt. 
De volgende dag fietsen we over een stuk dirt road een mooie route door het Royal 
National Park, daarna een lange klim tot we een prachtig zicht op de oceaan 
hebben. Daarna blijft het klimmen en ik word er moe van. Het is iedere dag hard 
werken, steile heuvels op en af. De hoogteverschillen die we per dag afleggen staan 
voor dagelijkse  bergetappes, maar etappes die geen resultaat opleveren. Als we 
zondagochtend (16-12) Kangaroo Valley binnen fietsbereik hebben word ik 's 
morgens om half 6 met een gezonde 'examenspanning' wakker. Weer eens een 
echte etappe, in plaats van steeds maar op en neer. Het hoogteprofiel dat we 
moeten overwinnen liegt er niet om. 500 meter behoorlijk steil. Jeff en Gerda willen 
ons wel met de auto ophalen als we het te zwaar vinden, maar als het enigszins kan 
gaan we dit toch echt zelf doen. En al om half 11 's ochtends zitten we achter onze 
moccha-koffie (café-latte met een scheut chocola). We hebben de klim en een erg 
mooie afdaling achter de rug en ik voel me gelukkig. De moccha is heerlijk vóór een 
te leveren prestatie, of erna, als het niet al te warm is. De klim is 100x leuker dan al 
die vreselijke korte hellinkjes. Het caravanpark is aardig en Kangaroo Valley een 
leuk dorp met rustieke winkeltjes, lekkere koffie-shopjes en een historische brug.

De tweede grote klim, 724m stijging, doen we 17 december. Jammer genoeg begint 
het te regenen en het is met 14˚C zeker 20˚C kouder dan in Kangaroo Valley. We 



nemen dan ook maar onze toevlucht  tot een motelkamer in Moss Vale. Het blijft een 
goed gevoel dat we het échte klimmen nog steeds beheersen en het ook leuk 
vinden om onszelf zo'n klim als doel te stellen. 

Hieronder  de profielen (de afstanden en stijgingen) van de 2 klimdagen.

                    

                    

We fietsen over de Southern Highlands. Een mooi, golvend landschap. En het wordt 
weer bloedheet. In het landelijke Bungendore nemen we onze intrek in de 
plaatselijke pub. Een beetje shabby, maar wel authentiek.  We lunchen op onze 
eigen veranda, bezoeken een kunstgallery en eten later Chinees in de tuin. Jeff en 
Gerda halen ons om half acht 's ochtends op om ons de 56 km naar hun huis in 
Canberra te vergezellen. We ontbijten bij de plaatselijke bakery. Het is bewolkt en 
we zijn amper onderweg of de regen overvalt ons al en het is plotseling erg koud. 
Wat een extreme verschillen!! Gelukkig klaart het ook weer op. In Canberra fietsen 
we langs het meer en krijgen we een eerste indruk van de kunstmatig opgebouwde 
hoofdstad.  Eigenlijk meer een stedelijk gebied. Canberra is voortgekomen uit 
rivaliteit tussen Sydney en Melbourne. In 1901 vormden de zes Australische 
koloniën een federatie en zowel Sydney als Melbourne claimden de belangrijkste 
stad van Australië te zijn. Na enig geharrewar besloten de stichters van de natie tot 
een compromis en viel de keus op een onbetekenend dal, het huidige Canberra. 
Designers ontwikkelden een architectonisch gezien zeer verantwoorde stad met een 
efficiënt verkeerscirculatiesysteem met rondwegen. De 350.000 inwoners zijn 
onzichtbaar. Een echt centrum is niet te vinden. Er is een enorm winkelcentrum 
waarin we de weg kwijtraken en onze fietsen niet meer kunnen terugvinden. De stad 
heeft wel veel fietspaden. In twee dagen tijd fietsen we 75 km om alle 
bezienswaardigheden te bereiken. 



In het Parliament House, een ambitieus monument, is een exemplaar te zien van de 
Magna Carta. Het confronteert ons met de betrekkelijk korte geschiedenis van de 
democratische beginselen. We discussiëren over de waarde van democratie. 
Hoewel Australië en de Verenigde Staten een vergelijkbare immigratiegeschiedenis 
hebben lijkt de Australische mens minder individualistisch en minder wars van 
overheidsbemoeienis in het algemeen dan de Amerikaan. Mensen gedragen zich  
informeler en minder normatief dan bij ons. Er kan heel veel.

De tentoonstelling van Toulouse Lautrec in de National Art Gallery, 100 werken 
vanuit de hele wereld, is echt de moeite waard. De aboriginal kunst in het museum 
is eveneens prachtig. Het Australische War Memorial laat zien hoe de Australiërs 
hun steentje aan de veldslagen in de wereld hebben bijgedragen. 

De boodschap van Jeff en Gerda dat het te warm is om een paar dagen naar de 
bergen te gaan, wat we min of meer hadden afgesproken,  brengt ons in een 
moeilijk parket. Ze nodigen ons uit samen met hen Kerst te vieren, maar we hebben 
geen zin om nog 4 dagen in Canberra te wachten tot het kerst is. Maar ook daar 
komen we weer uit. Jeff en Gerda brengen ons nog vóór de kerst een stuk weg met 
de auto, om ons te helpen de Snowy Mountains over te komen, en wij gaan 
(vrijwillig) een sobere kerst tegemoet met een diner van couscous en water.

Het is fijn dat we met de auto gebracht worden, want het blijkt een erg bergachtig 
gebied. Heel mooi en soms ook wat futuristisch ogend vanwege de vele grijze, dode 
eucalyptusbomen. Dat is het resultaat van een grote bosbrand in 2003. Hevige 
warmte en wind zorgden voor een niet te beheersen vuur. De eucalyptus overleeft 
een normale bosbrand, maar deze was ongewoon hevig en heet. Het vuur drong 
door tot in de stad. Er werden 530 huizen en 30 boerderijen in de as gelegd en vier 
mensen vonden de dood.

Na de autorit door de Snowy Mountains fietsen we nog zo'n 20km naar Corryong. 
De zon schijnt en de temperatuur stijgt. Eenmaal ons tentje opgezet en fris 
gedoucht schrikken we: het is plotseling schemerig. Een hevige wind blaast takken 
van bomen en de vuilnisbakken vliegen over het kampeerterrein. Vanuit onze 
beschutting in het toiletgebouw kijken wij angstig toe of ons tentje het wel houdt. 
Ongeveer een kwartier en felle bliksemstralen, donderslagen en zware regenval 
verder wordt het weer licht en kunnen wij op de fiets onze kerstboodschappen gaan 
doen. 

Zonsondergang na de storm in Corryong.



Met kerst zijn we in een vakantiekamp in Shelley. Wij zijn de enige gasten en 
hebben een enorme tuin, een grote eetkeuken en slaapzaaltjes voor onszelf.

Sinds de Snowy Mountains zijn we in de staat Victoria. We fietsen van Tallangatta 
door Tangambalanga naar Yackandandah en vervolgens naar Beechworth. 
Aboriginal namen die gelukkig door de Europeanen gerespecteerd zijn. We maken 
kortere dagen. Dat is hier goed te doen, omdat de afstanden tussen twee plaatsen 
minder groot zijn. De heuvels blijven, maar zijn minder steil dan in New South 
Wales, waardoor het ons minder zwaar valt. Yackandandah en Beechworth zijn 
oude gouddelversstadjes. De bewoners zijn trots op hun architectuur van eind 19e 
eeuw. Ieder dorpje heeft wel een historisch museum. 

Beechworth

Veel Australiërs koesteren hun vrij recente geschiedenis en vertellen er graag over. 
Ze zijn zich ook erg bewust van hun oorspronkelijke afkomst (Ierland, Engeland, 
Denemarken, Nederland etc.). Tegelijkertijd zijn ze milieubewust. De mensen waar 
we  in Beechworth verblijven, Meg, huisarts en Fraser, als hij werkt werkt hij in de 
installatie van zonne-energie, hebben zo'n 7 km van het dorp verwijderd, aan een 
zogenaamde dirt road (onverhard), een alternatief huis gebouwd van aangestampte 
aarde, vermengd met cement. Dit heeft mooie taupekleurige wanden als resultaat. 
Ze hebben veel lokaal en recycled hout gebruikt. Ze maken gebruik van zonne-
energie, regenwater voor hun watervoorziening en een natuurlijke koelvoorziening 
voor hun voorraadkast via ondergrondse buizen. Prachtig, deze relatie van 
duurzaamheid en modern design. Ze hebben dit huis inmiddels verkocht en gaan 
dichter bij het dorp wonen, waar de energievoorzieningen nog beter, dat wil zeggen 
zuiniger zijn. Het nieuwe huis is heel modern. Wij zouden ons in beide versies wel 
thuis kunnen voelen. Frans zit te popelen om later in Breda zoiets te realiseren.

Terwijl Meg en Fraser hun dingen doen (mountainbiken, winkelen) zitten wij 
prinsheerlijk op hun mooie veranda met het vooruitzicht hier een dagje te blijven. 
Lezen, bloggen, plannen, uitrusten..

30 december Wangaratta. Fijne tocht hierheen over een railwaytrack, hoofdzakelijk 
naar beneden.

Oudjaar en Nieuwjaarsdag. Niets doet ons daaraan denken. We fietsen langs de 
zogenaamde Ned Kellyroute. Ned Kelly was een struikrover, die er kennelijk een 



spel van maakte om de gevestigde orde uit te dagen. Hij beschermde zichzelf tegen 
'aanvallers' (politie en wellicht ook anderen) door een ijzeren pantser te dragen van 
45 kg. Dat is zijn heldenuniform, waarin hij overal wordt afgebeeld. Hij werd 
uiteindelijk gepakt en gewond in een ziekenhuis opgenomen, later berecht en ter 
dood veroordeeld. Alle dorpen waar we doorkomen hebben wel een of ander 
relikwie van hem, waaromheen ze een museum bouwen. In Beechworth is de 
gevangenis, elders het hospitaal, in Glenrowan zijn laatste verblijfplaats, in Benalla 
het gerechtshof en in Melbourne de plaats van zijn executie in 1880. Ongelooflijk dat 
ze dit zo uitbuiten. Het doet me een beetje denken aan Vincent van Gogh in 
Brabant, waar Nuenen, Etten-Leur en Zundert zich allemaal laten voorstaan op hun 
geschiedenis met Van Gogh. Van Gogh heeft echter veel moois gecreëerd en dat 
kun je van Ned Kelly niet zeggen.

Oudjaar brengen we lezend voor ons tentje door. Om 22.00 gaan we als laatsten op 
het caravanpark naar bed. Sydney heeft het beroemdste vuurwerk van de wereld, 
maar hier op het platteland merken we van Oud en Nieuw niets. 

Nieuwjaarsdag begin ik met lege batterijtjes in mijn fietscomputer. Wat een 
frustratie. Ik vind het heerlijk te kunnen zien hoe hard we fietsen, of hoe langzaam 
als het zwaar is, hoeveel % we stijgen, hoeveel we al gedaan hebben enz. Gelukkig 
vinden we bij de eerste supermarkt die we tegenkomen al passende batterijtjes. Wat 
worden kleine dingen belangrijk op zo'n fietsreis..., terwijl Frans toch ook een 
fietscomputer heeft èn een gps.

Vandaag en de komende dagen fietsen we richting Melbourne over een oude 
spoorweg, waar ze een fietspad van hebben gemaakt. Gravel, dat is minder, maar 
wel mooi en de hoogteverschillen zijn bescheiden. Onze terugreis naar huis gaat 
vanaf Melbourne. We hebben inmiddels geboekt. 14 februari vertrekken we en 14 
februari komen we ook in Nederland aan. Ik heb geen nostalgische gevoelens. 
Andere reizen werd ik altijd wat melancholisch, omdat het allemaal weer voorbij is. 
Australië valt niet mee en dat maakt het minder erg weer terug naar huis te gaan.



Vrijdag 4 januari

De verwachting is dat het erg heet gaat worden. Om de grootste warmte midden op 
de dag vóór te zijn staan we om half 6 op en zitten we voor 07.00 uur op de fiets. 
Heerlijk die frisse ochtend. Half 10 koffie en om 11.00 uur op het caravanpark. De 
gouden heuvels om ons heen, met schaduwen door de nog lage zon, zijn 
schilderachtig. De wind, een noordenwind komende uit de woestijn, wordt steeds 
warmer. Eenmaal ons tentje opgezet kunnen we niet anders dan in de schaduw 
zitten en de stroompjes vocht langs ons gezicht voelen gaan. Een wandeling naar 
de airconditioned supermarkt, zoveel mogelijk onder de bomen, een koffie in de 
koele bakery en een tapbiertje in de pub. We verwachten de volgende dag vliegend 
Melbourne binnen te fietsen, vanwege de harde noordenwind, maar 's nachts 
merken we al dat we tòch de slaapzak nodig hebben en 's ochtends is de wind 
gedraaid en hebben we hem pal op kop, terwijl de warmte weg is. Dit is Australië 
zoals we het inmiddels hebben leren kennen. Onvoorspelbaar en extreem. Maar de 
weg naar Melbourne is onverwacht afwisselend en het minstens 15 km lange 
fietspad de stad in is verrassend.

De meest Europese stad van Australië heeft men ons verzekerd. Ik moet steeds aan 
New York denken, maar is dat, met San Francisco, niet de meest Europese stad van 
Amerika?

In elk geval vinden wij het er heel erg leuk. Ik merk aan alles dat ik echt een 
stadsmens ben. Prachtig, die natuur, maar dwalen door de winkelstraten, de parken, 
op terrasjes naar mensen kijken, musea bezoeken en de keuze hebben uit talloze 
eettentjes, dat prefereer ik. Onze gastvrouwen, Jude en Astrid, zijn ontzettend 
aardig. Ze vertrekken in april voor een fietstocht van Australië naar Europa en zijn 
natuurlijk van harte welkom in Breda, als wij dan niet ook ergens aan het fietsen zijn 
tenminste. Ze zitten nog in het stadium van uitgaan in het weekend, dus hebben wij 
het rijk alleen. We hebben inmiddels een privéhut op de ferry naar Tasmanië 
geboekt, vreselijk duur, maar dat zijn we als we weer in Breda zijn wel weer 
vergeten.  

Ik loop samen met onze gastvrouw Jude een rondje hard door het prachtige park in 
de buurt. We worden uitgenodigd voor een ontbijt in de stad. De moeder van Astrid 
wil ons graag ontmoeten. We genieten een lekker ontbijt buiten op een terras en 
praten over haar achtergrond. Ze is als Litouwse immigrante in Australië terecht 
gekomen. Jude heeft Duitse voorouders. Geen wonder dat Australiërs zich niet zo 
gemakkelijk ergens definitief settelen. Zij hebben het pionieren in hun genen. Verder 
brengen we in Melbourne een paar dagen door met musea-bezoek. The National 
Gallery of Victoria, het Ian Potter Museum en het Melbourne Museum. We zien 
mooie Aboriginal kunst en werken van Australische kunstenaars. Daarnaast flaneren 
langs de straten met  gebouwen in Victoriaanse stijl, veel sierlijk smeedwerk en een 
hypermodern Federation Square met café’s en bars. Er zijn diverse leuke eettentjes 
en we genieten van de machtige skyline. Een heerlijke stad. 



Op weg naar de haven van Melbourne pikken we twee nieuwe Schwalbe Marathon 
supreme banden op. We hebben onze banden niet vernieuwd voor we vertrokken 
Daar hebben we nu spijt van, want ze gaan er verweerd uit zien. Ze zijn erg duur 
hier, €80,--, terwijl we ze in Nederland voor €39,-- hadden kunnen kopen. Schwalbe 
is een Duits merk en het is vanwege het vervoer naar Australie dat ze zo duur zijn 
beweert de fietsenmaker. Dan blijkt dat de nieuwe banden uit Indonesië  komen, dus 
helemaal correct is zijn informatie niet. Maar alla, ons vervoermiddel moet in orde 
zijn. Dit is het risico bij fietsreizen.

Als we op weg zijn naar de ferry richting Tasmanië fietst Peter, een dominee, ons 
voorbij en vraagt ons waar we vandaan komen. Het volgende moment zitten we in 
zijn huis, drinken een glas mineraalwater en praten over fietsen op Tasmanië. Hij en 
zijn vrouw hebben dit ook gedaan. Om ervoor te zorgen dat we de meest efficiënte 
route naar de ferry nemen vergezelt Peter ons. Dit is weer echt Australisch. Een 
enorme gastvrijheid, vertrouwen, hartelijkheid en behulpzaamheid. 

De overtocht met de nachtferry verloopt voorspoedig. We hebben een leuke 
tweepersoons hut met eigen badkamer en slapen lekker. 9 januari, om 07.00 uur  
komen we aan in een winderig en koud (10˚C) Devonport op Tasmanië. Een 
temperatuurschok na bijna drie maanden warm weer. De bosbranden zijn op 
televisie hèt nieuws van de dag. We ontvangen ongeruste e-mails van ons 
thuisfront. Hele gebieden, ook gebieden waar wij gefietst hebben, worden getroffen. 
Ook op Tasmanië is dat het geval. Het is heel heet en droog geweest met een harde 
wind. Dat maakt het vuur vaak onbeheersbaar. De hitte, veroorzaakt door het vuur, 
is voor huizen en mensen bedreigend. Gelukkig zien wij het alleen nog via de tv. Het 
getroffen gebied in Tasmanië is ongeveer drie weken fietsen van ons vandaan. Wij 
informeren ons natuurlijk goed en gaan niet naar bedreigde gebieden toe. Daar kom 
je waarschijnlijk niet eens in, want de veiligheidsmaatregelen zijn hier ongekend 
zwaar..

Het weer blijft anders dan op het vasteland. Het waait nog steeds heel hard en het is 
koud, helder en zonnig. De atmosfeer doet een beetje denken aan een mooie 
Nederlandse winterdag. 



Omdat de wind uit het westen komt gaan we met de bus naar het westelijke Stanley. 
Van daar uit fietsen we terug oostwaarts waar het minder zou regenen en ook 
warmer is. We krijgen het advies ons steeds goed te informeren als we op pad gaan 
in verband met de bosbranden, want het kan per uur veranderen. 

Ons plan is de oostkust van Tasmanië van noord naar zuid te fietsen. Aan het eind 
van onze reis hebben we dan de hele oostkust van Australië gedaan. Het werkt 
stimulerend om jezelf een dergelijk doel te stellen.

Onderweg naar Stanley begint het te regenen. De buschauffeur is zo aardig ons bij 
het caravanpark voor de deur af te leveren. Geweldig is dat, die behulpzaamheid. 
Onze fietsen staan in het gangpad van de bus en we hadden niet op regen 
gerekend. Hij zet onze fietsen netjes onder de overkapping van de receptie. We 
besluiten een kamer te nemen in het ‘backpackers’ hostel. Het regent, is koud en de 
weersvooruitzichten voor de komende dagen zien er heel slecht uit. 

Gelukkig blijkt de voorspelling niet uit te komen en met een heerlijk zonnetje 
beklimmen we  de dag erna ‘de Nut’, een vulkanische rots, en wandelen daar rond. 
Het uitzicht is prachtig en doet denken aan de kusten van Schotland en Noorwegen. 
We slenteren wat door het rustieke dorpje, drinken koffie, eten een broodje, later 
een biertje in de pub, lezen wat aan het strand en gaan uit eten in een lekker 
restaurantje. Het lijkt wel vakantie.

The Nut

Zaterdag 12 januari fietsen we met de wind in de rug langs de kust. Het uitzicht op 
de oceaan is soms ronduit spectaculair. We belanden op ons volgende Warm 
Showeradres in Burnie bij John en Prue. Een gigantisch huis met aan alle kanten 
uitzicht op zee. Het echtpaar, iets ouder dan wij, zet voor ons weer een mooie 
fietsroute uit. Via Latrobe en het mooie Deloraine en door een lieflijk land fietsen we 
over fietspaden die we zelf nooit hadden kunnen vinden. En op maandagochtend 
ontbijten we voor het eerst weer in de zon op het gras. We laten ons er nu graag in 
koesteren in plaats van, zoals op het vasteland, zoveel mogelijk de schaduw op te 
zoeken. Het weer lijkt op onze Nederlandse zomers. Wisselend bewolkt, winderig 
soms. Alleen als de zon eenmaal schijnt is die wel onverbiddelijk.

Vanaf dinsdag 15 januari zijn we in Launceston. De start van onze tocht hierheen 
was mooi, maar geleidelijk aan kwam de wind opzetten, werd het verkeer drukker 
en vonden we de stad bij binnenkomst ronduit lelijk. We hebben hier weer een 
Warmshowers-adres. Eén nachtje dachten we vooraf, vooral omdat de stad niet 



echt aantrekkelijk oogt. Chris en Caro blijken heel aardige mensen te zijn, die met 
hun Duitse 'uitwisselstudente' een paar dagen naar Hobart vertrekken voor een 
festival. Maar, wij kunnen zolang in hun huis blijven als we willen en in Launceston 
is heus wel wat te beleven, is de boodschap van Caro. Dus we blijven drie dagen. 
Het is fijn om weer ergens thuis te zijn en tegelijkertijd nieuwe ontdekkingen te doen 
in een aardige Art Gallery en een leuk museum, een verrassend mooi Design 
Centre, met heel veel houten meubelen en architectuur en een wandeling in de 
kloof. 

Het is wel vreemd te bedenken dat dit klimaat overeenkomsten vertoont met het 
Nederlandse klimaat terwijl in Nederland het nieuws vooral gaat over marathons op 
natuurijs, de elfstedentocht en de Fyra die de winter niet aankan, terwijl wij het 
heerlijk vinden koffie te drinken in de schaduw van de bomen en ons erop 
verheugen ons tentje weer op te zetten. 

Verkeersslachtoffers

Op het vasteland zagen we er al veel, maar hier op Tasmanië lijkt er iedere 100 
meter een slachtoffer langs de weg te liggen. Frans beweert zelfs dat het iedere 
10m zo is. Een dode kangaroe, wallaby, of een nog kleiner buideldier. In levende 
lijve hebben we de dieren nog nauwelijks kunnen aanschouwen. Ze komen vooral 
tegen zonsopgang en -ondergang in beweging zeggen de mensen hier. Auto's 
hebben vaak een extra zware bumper, waardoor de auto weliswaar beschermd is, 
maar het dier dood.

We maken wel heel mooie tochten hier op Tasmanië. Het landschap is lieflijk met 
glooiende weilanden, soms heel diepe afgronden, waardoor je het regenwoud 
inkijkt, regelmatig een koffietentje en 19 januari op een prachtig gelegen 
kampeerterrein bij een historische pub een ontmoeting met twee Italiaanse fietsers. 
De eerste keer dat we tijdens onze fietsreis mede-fietsers tegenkomen. 

Vanaf kerst tot eind januari is het hier wat bij ons de grote vakantie heet. Het zou 
heel druk zijn aan de oostkust en we zouden campings moeten reserveren. Dat past 
niet bij onze manier van reizen. We weten tevoren niet waar we wanneer zullen 
uitkomen. Maar met die drukte valt het allemaal wel mee. Dit heeft misschien wel te 
maken met de bosbranden, waardoor mensen besloten hebben niet naar Tasmanië 
te gaan. Of het heeft te maken met de manier van uitdrukken van de Australiërs. 
Alles wordt al gauw fantástisch, of héél gevaarlijk, of absoluut te vermijden 
genoemd, terwijl onze ervaring dan toch meestal wat genuanceerder ligt.

Wel hebben we 24 januari, een sombere dag aan de kust, besloten een cabin te 
nemen, een soort motelkamer op een caravanpark, met eigen keukentje, douche en 
toilet. Omdat we geen zin hebben in de nu drukke kampkeuken waar gezinnen met 
kinderen zich settelen en een barbecue bereiden, tafeltennissen, hangen enz. Wij 
zijn gewend de kampkeuken en de doucheruimtes zo ongeveer voor onszelf te 
hebben en die drukte is niet leuk, zeker niet met slecht weer. En het blijkt een druk 
weekend. 26 januari is Australia-day, een nationale feestdag, maar omdat die op 
zaterdag valt is de public holiday op maandag, dus een extra lang weekend en het 
laatste weekend voordat de zomervakantie voor de kinderen eindigt. 



Aangeland in Coles Bay zetten we toch maar ons tentje op. Het weer is beter en we 
maken een mooie wandeling naar Wineglass Bay, een baai die de vorm van een 
wijnglas moet hebben. Het is dat we het weten...

 Het contact met Nederland wordt intensiever: Awol, de kleine        
reisorganisatie waar wij al enkele fietsreizen bij geboekt  
hebben en met wie het contact heel persoonlijk is, wil mijn  
boekje ‘Vertrekpunt Breda’ cadeau geven als mensen bij hen 
een reis boeken tijdens de fietsbeurs. Dat vind ik natuurlijk 
een enorme eer. De zwangerschap van onze schoondochter 
Tjetske vordert en de telefoontjes met Teunis en Tjets geven 
ons het gevoel dat we wel erg ver weg zijn. De moeder van 
Frans wordt 24 juli 100 jaar en we ontvangen mailtjes met 
plannen hoe dit te vieren. René en Marijke hebben een 
schouwburgavond voor ons geregeld in maart. Kortom, het 
einde van onze reis nadert en er blijken thuis ook weer allerlei 

gebeurtenissen om naar uit te zien. 

Maar eerst nog onze fietsreis langs de oostkust van Tasmanië volmaken. Coles Bay 
verlaten we in de stromende regen. Al onze kleren aan, want het is ook koud. 
Hoewel het opklaart en we met mooi weer aankomen in Swansea hebben we geen 
zin in een avondje koukleumen bij de tent. We nemen een veel te dure motelkamer, 
maar het uitzicht is erg mooi en een biertje op het balkon en later lekker lezen op de 
bank rechtvaardigt het bedrag voor ons. 

Op maandag, na een mooie fietstocht en een stralende dag komen we aan in het 
vakantiehuis van Jenny en Dennis. Een huis waar iedereen altijd welkom is. Ze 
hebben twee zoons en een dochter en 5 kleinkinderen. Ze hebben twee 
paviljoentjes in de tuin voor gasten en één daarvan is voor ons. Tim, één van de 
zoons zorgt voor een Australische barbecue: worstjes, hamburgers en steaks, 
gebakken ui, brood en chutneys én samen buiten zijn. We voelen er ons echt vrij en 
besluiten een extra nacht te blijven. Lekker lezen en wandelen langs de baai. En 
dan bieden ze ons zomaar aan in Hobart van hun huis gebruik te maken. Zolang we 
willen, want zij blijven in Spring Beach. Ze leggen uit waar we de sleutel kunnen 
vinden. Verschillende mensen hebben mij gevraagd of ik het niet vervelend vind ons 
huis te verhuren. Een stukje van je privacy prijs te geven, je kostbaarheden 
beschikbaar stellen aan vreemden. Maar ‘jullie zullen ons meubilair niet meenemen 
op de fiets’ is het grapje dat hier gemaakt wordt. Het maakt ze niets uit. Ze zijn niet 
zo gehecht aan hun spullen en delen graag. Ik vind het echt geweldig en neem me 
voor in Nederland op dit gebied, met warmshowers- en andere gasten ook wat 
flexibeler te zijn. Ik hoeft niet  alles perfect in orde te hebben als er mensen komen. 
Daardoor ervaar ik het meer als een last, terwijl het zo plezierig kan zijn. En 
inderdaad, waarom zouden we niet meer delen wat we hebben?

In Richmond weer een regenachtige dag. We zijn een dagje toerist. Bezoek aan een 
gevangenis uit de 19e eeuw, een historische modelstad van Hobart, volgens de 
receptionist evenaart het Madurodam, maar dat zijn we niet met hem eens. Wat 
aardige galerietjes, mocha-koffie en een lunch in een Engels aandoende 



gelegenheid. Een aperitief in de pub en dan weer terug naar de keuken op ons 
caravanpark.

2 februari 2013: door zwartgeblakerd hout naar een Middeleeuwse hel.

Dat klinkt dramatisch, maar het maakt indruk, fietsen door dit door bosbrand 
aangetaste deel van Tasmanië. Zwarte boomstammen en bruin gebladerte. In het 
zonlicht ziet dat er uit als mooie herfstkleuren, maar het is zomer en de bomen 
moeten groen zijn. 

Gelukkig is iedereen hier op tijd geëvacueerd en zijn er geen doden gevallen, maar 
de restanten van wat ooit een thuis is geweest voor mensen bieden een trieste 
aanblik. Een mooi aangelegd tuinpaadje, helemaal intact, leidt naar niets. Alleen de 
schoorsteen van het huis staat er nog en de in elkaar geschrompelde resten van 
een wasmachine en een droger zijn herkenbaar.

De eigenaar van een aantal verwoeste strandcabines is aan het opruimen. We 
stoppen bij hem en hij vertelt maar al te graag dat hij geluk heeft gehad. Zijn huis 
staat nog overeind, maar zijn strandcabines zijn verwoest. In 5 minuten tijd was het 
vuur 10 km verderop. Nauwelijks tijd om wég te zijn. Vooral de hevige wind maakte 
het vuur onvoorspelbaar. Ze hadden niet verwacht dat ook aan het strand 
brandgevaar zou kunnen zijn. Dit immens grote land heeft het zwaar te verduren 



van natuurrampen. Het water veroorzaakt zware overstromingen, de hitte en de 
wind maken bosbranden onbeheersbaar. 

En dit alles op onze weg naar Port Arthur, de plaats waar Engelse veroordeelden 
begin 19e eeuw hun straf ondergingen. Lijfstraffen, zoals zweepslagen, martelingen, 
zware arbeid en geestelijke straffen als heropvoedmiddel: langdurige, gekmakende 
eenzame opsluiting. En dat in een omgeving die prachtig is. Het hele complex is 
werelderfgoed, maar ik vind het niet om blij van te worden.

04 februari 2013 Om 06.00 uur bij de General Store in Port Arthur nemen we de bus 
naar Hobart. We hebben geen zin om op de fiets door het troosteloze, erg 
heuvelachtige en zwartgeblakerde woud terug te gaan. In Hobart gaan we naar het 
huis van Jenny en Dennis, mensen waar we in Spring Beach verbleven.

We blijven meer dan een week  in hun aangename huis. Heerlijk, niet kamperen, 
gewoon boodschappen doen en leven. Hobart blijkt een aardige stad en het 
Toeristenbureau doet zijn best leuke excursies aan te bieden, maar met de fiets 
naar het centrum valt al snel af. De hoge brug waar we overheen moeten heeft een 
erg smal fietspad. De wind is hevig en aan de ene kant is er het razende verkeer, 
aan de andere kant het hekwerk dat de brug begrenst. Ik durf er echt niet fietsend 
overheen en besluit maar te wandelen. Frans fietst natuurlijk met gemak, maar zegt 
gelukkig achteraf dat hij het ook een akelig fietspad vindt. Er blijkt een goede 
busverbinding en zelfs een ferry. De stad is dus gemakkelijk bereikbaar. Frans gaat 



op zoek naar fietsdozen om de fietsen in te pakken. We vallen midden in het houten 
boten festival en op zaterdag is er de Salamancamarkt, waarvan iedereen zegt dat 
we daarheen moeten. Alle openbaar vervoer is deze dagen gratis.

We bezoeken het MONA-museum, een particulier museum voor oude en moderne 
kunst. Progressieve architectuur en origineel geëxposeerde kunst. Een beeld van 
Giacometti tegenover een eeuwenoude Egyptische sarcofaag. Werk van Jan Fabre. 
De collectie is niet zo indrukwekkend als die van de Art Galleries in Sydney, 
Brisbane en Melbourne, maar zo'n particulier initiatief is fantastisch. We hebben een 
barbecue bij Warmshowersvrienden John en Prue, die we aan de noordkust hebben 
leren kennen en die hier een boothuisje hebben.

De Salamancamarkt is lekker vermaak. Leuke kraampjes met echt mooie 
zelfgemaakte en tweedehands kleren, sieraden, houtwerk, rommel, maar ook leuke 
muziek en het weer maakt dat iedereen lekker rondneust en graag wat flaneert en 
stilstaat bij de evenementen. Aan de kade zijn een aantal galleries in gerestaureerde 
pakhuizen. Doet me denken aan de sfeer langs de Maas in Maastricht. Goed 
gedaan. 

Na wat wikken en wegen hebben we hier een kunstwerk van een aboriginal 
kunstenaar gekocht. Een hollow log coffin, een door termieten uitgeholde paal van 
Eucalyptushout met oker beschilderd. Oorspronkelijk werden deze coffins gebruikt 
om de beenderen van soms al lang geleden overleden mensen in op te bergen en 
de paal, gepaard gaand met de nodige ceremonies, ergens in te graven en dan te 
laten, zodat de restanten tot stof kunnen wederkeren. Tegenwoordig zijn het 
kunstwerken.

11 februari 2013: Een excursie naar Bruny Island met een catamaran, gedeeltelijk 
met de bus en vervolgens met een heel snelle boot, vinden we fantastisch. De 
catamaran biedt een mooi uitzicht op Hobart, Mount Wellington en onze woonplaats 
Bellerive. De bus laat ons een landschap zien dat we wel kennen. Glooiende 
goudkleurige heuvels, die we nu ontspannen bewonderen, want ze vormen niet de 
dreiging van weer een steile, vermoeiende klim. De snelle boot voert ons langs 

prachtige rotsformaties 
en laat ons zeearenden 
zien, albatrossen en de 
vuurroodgesnavelde 
oesterprikkers. De zich 
in de zon koesterende 
zeehonden, af en toe 
menselijk kuchend en 
een duik nemend in de 
oceaan, zijn erg leuk. 

We maken nog een wandeling vanaf Mount Wellington en een excursie naar de 
bierbrouwerij en dan sluiten we onze reis met 5000 fietskilometers af met een meer 
dan 24-uursvliegreis naar Schiphol.



14 februari 2013: Onze laatste dag. Om 08.00 uur staat de taxi naar het vliegveld 
van Hobart voor de deur. Dan volgt een lange reis terug naar huis. We voelen ons 
allebei een beetje melancholisch. Een kleine crisis. Hoe vergaat het ons straks 
thuis? Ik werk niet meer. Het cursusseizoen is al begonnen. Het is goed weer naar 
huis te gaan, maar we laten hier ook bijna 5 maanden fijne en minder fijne 
ervaringen achter.

Samenvattend:

De oostkust van Australië befietsen was boeiend, interessant. Het landschap 
varieerde van soms erg eentonige lange afstanden met wind op kop (Queensland) 
tot echt schitterende maar wel rotsachtige kustlijnen met een prachtig 
aquamarijnkleurige oceaan. Die rotsachtige kustlijn betekende ook heel veel 
klimmen, op en af. Het Atherton Tableland, the Glass House Mountains, the 
Southern Highlands waren meer inland. Mooi en afwisselend, maar ook daar geen 
gemakkelijke peddeldagen. Ik heb dagen gehad dat ik naar huis wilde, het land 
vervloekte, omdat het zó zwaar fietsen was. Gelukkig waren er ook dagen dat we 
kortere afstanden konden afleggen, of de uitdaging van een bergpas beklimmen 
konden genieten. En de natuur was vaak zo prachtig, dat dit alles weer 
goedmaakte.

Als fietsland is Australië echter niet aan te bevelen. Er zijn wel gebieden te 
selecteren waar het fietsen wat gemakkelijker is doordat de afstanden tussen 
lokaties korter zijn, zoals delen van Victoria en ook in New South Wales en op 
Tasmanië. Hier konden we ook weer genieten van het kamperen. De avonden in 
Queensland zijn erg kort, omdat het om 18.00 uur donker is. We gingen daar vroeg 
naar bed en zaten 's ochtends vroeg op de fiets, maar lekker lezen bij ons tentje 
was er daar niet bij. Dat kon wel weer in New South Wales en Victoria. Op de 
caravanparks leerden we de geneugten kennen van de barbecues in en om de 
campkitchen. We roosterden niet alleen de geëikte worstjes en hamburgers, maar 
ook vis, aubergines, courgettes, paprika's en pompoen. Ons eigen brandertje 
hebben we nauwelijks gebruikt. 

Het lijkt nu misschien dat we bijna 5 maanden kommer en kwel kenden. Dat is zeker 
niet het geval. De Australische bevolking is ontzettend gastvrij. Wij maakten veel 
gebruik van Warm Showers en meer dan eens werden we uitgenodigd wat langer 
dan een nacht te blijven, of kregen we de gelegenheid zónder onze 
gastheren/vrouwen ergens wat langer te zijn. Als mensen onze route kenden 
werden we in contact gebracht met vrienden op die route, die ons dan vervolgens 
ook weer met graagte ontvingen. En onze gastheren/vrouwen besteedden uren om 



met Frans leuke en niet te zware routes met voldoende accommodaties onderweg 
uit te zetten. 

De mensen zijn over het algemeen heel open. Het gelijkheidsdenken staat hoog op 
de agenda. Dat is verfrissend, maar de cultuur is mede daardoor soms ook wel erg 
plat. Dat neemt niet weg dat de musea in Sydney, Newcastle, Canberra, Melbourne 
en Hobart kunnen concurreren met het Louvre, Musée d'Orsay of Moma in New 
York. De kunst van de Aboriginals, voor ons nieuw, geeft ons weer een heel andere 
kijk. De Australiër is over die musea en hun historische architectuur erg bescheiden. 
Men koestert wat men heeft, maar benadrukt ook steeds dat de historie erg jong is 
ten opzichte van datgene wat wij in Europa hebben. Niet altijd even terecht vind ik 
dat arrogante en neerbuigende van ons Europeanen tegenover de geweldige 
pioniers die de voorouders zijn van de huidige generatie Australiërs. Sommige 
Australiërs verwoorden dit ook: 'wij kennen óók verfijnd eten en zijn niet allemaal 
veelvraten' was een opmerking die ik niet licht zal vergeten... Het heeft iets 
verdedigends, maar dat komt óók ergens vandaan. 

Kortom:  We hebben een tijd achter de rug waarin we soms echt hebben afgezien, 
omdat we zó moe werden van het klimmen en dalen maar waarin we ook hebben 
genoten van de gastvrijheid en openheid van de mensen, van de prachtige natuur 
en de hoogstaande musea in dit land. 


