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ZATERDAG 

“Is die sporttas van U?” 

Op Schiphol heb ik de dwangmatige neiging “Nee” te roepen 

tegen iedere beveiligingsmedewerker. 

Nu sta ik met een zwarte tas net een hel groen logo en de 

tekst “NOB Sportduiken – Instructeur” in mijn handen. Ik 

realiseer me dat ik het “Nee” niet geloofwaardig kan 

brengen, dus toch: “Ja, die is van mij”. 

“Ok, kunt u die vloeistof er dan uit halen” 

“Nee, er zit geen vloeistof in” 

“Dus u beweert dat er geen vloeistof in die tas zit?” 

“Ik denk dat ik weet wat ik bij me heb en nee, daar zit geen vloeistof in”  

“OK, stapt u maar uit de rij en volgt u mij, dan gaan we samen even de tas uitpakken en naar de 

vloeistof zoeken”.  

Daar ga je dan, terug door het scan poortje, langs de loopband naar een tafel. Daar staat…. een rode 

sporttas. 

Dit is geen vakantie 

verslag, de 

gebeurtenissen rond een 

week werk. Omdat het de 

eerste reis naar Australië 

was is er toch een verhaal 

van gemaakt. 
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“Dus u beweert dat hier geen vloeistof in zit?” 

“Nee, ik beweer dat er geen vloeistof in mijn sporttas zit”, en ik 

wijs op het logo. Deze tas is mij onbekend. 

De “wereld in het algemeen-en-reiziger-in-het-bijzonder ik 

veracht U” blik van de man verandert in een bloeddruk 

verhogende woede. Geen “sorry” of ”vergissing” maar alleen 

wat vage oer grommen. Tijd voor actie. Normaal ben ik niet zo 

assertief, maar nu neem ik alles onder mijn arm, loop langs de 

rij, door de check die blij rood wordt, richting check-in. Een 

bewaakster roept: “die man loopt door”. 

Tijd voor een charme offensief “U hebt mij zojuist al gehad, 

maar uw collega maakte een foutje, dus we moesten even 

teruglopen”. Meneer sporttas zoekt nog steeds wanhopig naar 

een methode om uit de tilt stand te komen, en zijn collega’s 

interpreteren dat als “hij heeft gelijk”. De reis naar Australië 

kan beginnen. 

Het is een werktrip, maar bijzonder 

bestemmingen blijf ik opschrijven. Dus 

daar gaan we. De vlucht met Malaysian 

Airlines brengt me in 8 uur naar Kuala 

Lumpur. Het is een aangename vlucht 

met vriendelijk en behulpzaam 

personeel. De kleding van de 

stewardessen valt wel op. Waar KLM en 

andere westerse maatschappijen de 

kleding inmiddels hebben aangepast 

zodat deze functioneel is voor het werk 

hebben Aziatische maatschappijen nog 

steeds het beeld dat een stewardess er 

al the next best thing to a sexy stoeipoes uit moet zien. Lange kokerrokken die zo strak zijn dat de 

split bij iedere serieuze beweging open schiet, en dan wel onmiddellijk tot boven aan het been. Dit 

wordt gecombineerd met behoorlijke decolletés, die “decent” zouden zijn als ze niet bij iedere 

boodschap half gebogen voor je gaan zitten. Het “eyes-up-here” is ondoenlijk. 

Ondertussen is de service prima. Goed voedsel en perfecte satés. De vlucht is tamelijk onrustig. Veel 

turbulentie, waardoor er geen warme dranken worden geserveerd.  

Na een uurtje of acht landen we in Kuala Lumpur. Tijd om het onderzoek naar kleding van het 

vliegend personeel verder te uit te breiden. Als eerste valt het veiligheidspersoneel in Maleisië op. 

Volstrekt in het zwart, waarbij de vrouwen een strak sluitende zwarte hoofddoek hebben met daarop 

Dit volledig in het zwart is trouwens alles behalve saai. Zo te zien zijn ze allemaal luitenant-generaal, 
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wat tot uiting komt in eindeloze series strepen, balken en insignes op de kleding, waarbij de een nog 

harder blinkt dan de ander. 

Naast hen loopt er nog veel meer groepen, maar laat ik me beperken tot de crew uit India. Uit een 

Indiase stewardess kan je er twee van Malaysian Airlines halen. Ze hebben geen kleding tussen de 

onderkant van de borst en de broekrand. En laat me je verzekeren dat de broek niet tot onder de 

oksels is opgetrokken! Ok, er is een lange 

hoofddoek die in potentie veel zou kunnen 

afdekken, maar gelet op de omvang van de 

dames is dat bij voorbaat een hopeloze 

onderneming. Ik wens ze toe dat ze niet op 

Sydney, Canada vliegen. 

De overstaptijd is beperkt en zo zit ik binnen de 

kortste keren in de vervolgvlucht naar Sydney, 

Australië. De crew bestaat nu bijna overwegend 

uit mannen. Ze dragen zeer saaie donker groene 

pakken en hoewel het contrast met de kleding 

van de vrouwen bijna niet groter kan zijn, scoren ze absoluut even veel punten door me veel guave 

sap en nog meer saté te brengen. 

De vlucht is nog ruiger dan de 1e leg, maar omdat ik in de lounge goede koffie heb gehad kan ik er 

zomaar mee leven. Tijdens de landing flitsen de bliksems aan alle kanten om ons heen, en wat me 

nog meer zorgen baart: ze vertellen me dat het bereiken van de aankomsthal hier al gauw een uur of 

twee kan duren. Ik bekijk de immigratieformulieren en besluit tot mijn eerste Australische misdaad. 

Op de vraag of ik de laatste dertig dagen in contact ben geweest met stilstaand of stromend 

zoetwater vul ik een krachtig “nee” in. 

Op de grond blijkt het verzameld 

bewakingspersoneel en apparatuur niet in staat 

om de sporen van de Urisee en de Beldert te 

traceren. Niets rijen, om even na 20.00 uur sta ik 

in het  gierende onweer in Sydney. “Zo, zo”, 

denk ik. “Dus dit is nu zomer”. 

Een taxi brengt me in no-time naar het hotel. 

Sydney heeft perfect openbaar vervoer, maar in 

deze stormbui wordt er niet naar de 

ondergrondse en een hotel gezocht. 

Het eerste wat opvalt is dat ze, als goede zonen en dochters van het Verenigd Koninkrijk, aan de 

verkeerde kant van de weg rijden. Verder zijn er ook Amerikaanse trekjes. Iedereen praat 

onmiddellijk met je, en zo leer je snel de weg. 

Ik zit op de 29e etage van het Mariott. Het hotel is uitgezocht door het IEA, dus niet de goedkoopste, 

en de computersystemen hebben er voor gezorgd dat ik laat heb geboekt, wat het feest nog duurder 
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maakt. Maar als ik naar buiten kijk zie ik het Sydney Opera House, dus het leven kan absoluut 

slechter.  

Na 2* acht uur vliegen en uren rondhangen moet ik wat beweging, dus gewapend met paraplu trek ik 

er toch maar even op uit. Het hotel ligt aan de haven. Met het adres “Circular Quay” had ik dat toch 

zomaar zelf kunnen bedenken. Na een minuut of twintig staat de bagger in mijn knieholten (leve de 

korte broek) en heb ik de golven regenwater over 

de weg wel gezien. Maar de eerste indruk, een 

combinatie van moderne hoogbouw en eind 19e 

eeuwse Engelse gebouwen is niet verkeerd. 

Bovendien ziet het er schoon en heel uit. Bij 

terugkeer stap ik met drie stewardessen in de lift. 

Ook deze zijn heel aardig. Ze zijn van een Arabische 

maatschappij, en moeten dus een hoofddoek. Maar 

dat moet je wel weten, anders heb je geen idee 

waarom er twee witte flapjes aan weerszijde van de 

hoedjes uitsteken. Uniformen zijn een bron van 

vermaak. 

MAANDAG 

Met een tijdverschil van 10 uur, twee vluchten en eindeloos rondhangen op perrons en lounges is het 

na een nachtje slapen inmiddels maandag. Tijd om aan het werk te gaan. 

De eerste klus is een symposium over CCS 

(Carbon Capture & Storage), het ondergronds 

opslaan van CO2. Technisch mooie verhalen, 

maar de mogelijkheden lijken me zwaar 

overschat. Het wordt gehouden in het 

Intercontinental hotel een stukkie verderop. Een 

wandeling is een mooie manier om op te 

starten, en hoewel ik een ochtendmens ben is 

9.00 uur met deze jetlag wel even wennen.  

’s Avonds worden we door de Australische 

overheid uitgenodigd voor het eten. Dat is een 

bijna aansluitende actie, want als we om zes uur zijn uitgepraat, is het doorwerken om via het hotel 

om zeven uur in de haven van Sydney te staan. Inmiddels regent het weer, dus op de terugweg naar 

het hotel willen we wel tempo maken. 

Om zeven uur is het weer wat droger. We worden ingescheept om in de haven van Sydney een 

buffet weg te werken.  

We krijgen een beperkte uitleg van de historie van de stad, en verder is het rond hobbelen op de 

boot , babbelen met bekenden en foto’s maken. 
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Het eerste waar we langs komen is het Opera House. Owen, mij Ierse collega, probeert nog meer 

foto’s te maken dan ik. Hij moet wel, want het is zijn laatste trip. Hierna gaat hij met pensioen.  

Hij is hoogleraar bouwkunde geweest en 

weet alles van absurde gebouwen. Het een 

beschaafde man, dus als de term Jaysus, met 

een zwaar Iers accent, een aantal keren valt, 

dan hebben we ook iets. De architect Jørn 

Oberg Utzon van het Opera House had 

indertijd een budget van 7 miljoen Aus$, 

maar het verhaal gaat dat er uiteindelijk net 

over de 110 miljoen voor op de tafel is 

gelegd. Het gebouw is geïnspireerd door 

vlinders. Als je dat eenmaal weet ziet het er 

nog indrukwekkender uit. Op foto’s ziet het 

er oppervlakkig uit als een wit ding met uitsteeksels, maar dichtbij zie je zelfs de “aderen” over de 

vleugels lopen. Een patroon dat is ontstaan door een verbluffende materiaal keuze. Iedere tijd van de 

dag, en bij ieder soort weer valt het licht anders over het gebouw. Het ziet er dus altijd anders uit. 

Het is echt een van de mooiste gebouwen die ik ken, wat mij betreft op één lijn met de werken van 

Gaudi.  

Gedurende de week hoor ik diverse 

keren “How white man did do it”1, hoe 

Australië is gekoloniseerd. 

Ontdekkingsreizigers vonden in de 18e 

eeuw deze inham aan de zuidoost kant 

van Australië. Een harde zandsteen laag 

omgeeft de baai, en dat is een perfecte 

ondergrond om op te bouwen en het 

was een makkelijke te verdedigen 

situatie (hoewel Canberra uiteindelijk is 

gevestigd op een plek die in alle 

gevallen onbereikbaar was voor Frans 

geschut). Daarbij heeft niemand het 

over het feit dat de kangoeroes al duizenden jaren hadden leren hoppen om de boemerangs en de 

dideridoos van de Aboriginals te vermijden. 

Ondertussen zien we de andere bijzonderheden rond de haven. Allereerst de tolbrug die de beide 

stadshelften verbind. Alle elementen zijn op maat gemaakt in Engeland en vervolgens naar Sydney 

verscheept waar ze vanaf beide kanten naar elkaar toe zijn gebouwd. In het midden uitgekomen zat 

er een afwijking van 17 millimeter, wat ver binnen de wegmoffel factor viel. 

                                                                 

1
 Naar Steeleye Span’s – “White man” 
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Je kan de boog 134 meter hoge boog van de Sydney Harbour Bridge oplopen. In een harnas en 

aangelijnd. Kost Aus$ 110, en er mag geen camera mee, want stel dat die valt. Dat zou toch zomaar 

schadelijk kunnen zijn voor de lak van de auto’s er onder! Maar ze maken een foto van je als je boven 

bent, dus het is onder controle. Later die week besluit ik voor plan B te gaan. 

Midden in de haven ligt een fort, kan je ook 

bezoeken. Dat kost drie keer niets, maar je 

moet er wel met een ferry heen. Die varen 

constant van vanaf Circular Quay, dat ook 

aansluit op de metro. Als ik hier ooit nog eens 

als toerist kom koop ik gewoon een één- of 

meerdaagse pas voor het hele systeem. 

De laatste “attractie” is een punt waar het 

ceremoniële2 Australische koningshuis woont 

als ze het Verenigd Koninkrijk verlaten. 

Daarnaast heeft de Prime Minister een 

optrekje als ze Canberra verlaat. Dat gebeurd 

nog wel eens, want geen buitenlands bezoek is geïnteresseerd in de hoofdstad van dit werelddeel. 

Na een anderhalf uur staan we weer aan wal, waarbij het buffet het jammerlijk heeft afgelegd. Nu ik 

precies weet waar het is doe ik nog een kort rondje Opera House by night, en daarna is het terug 

naar het hotel om de werkmail weg te werken en de administratieve verplichtingen na te komen. 

Daaronder zit ook met een heel triest mailtje van Wenda, dat ze nu echt stervende is. Vijftig is echt te 

weinig. 

DINSDAG  

Dit is de minst enerverende dag van de week. Hele dag vergaderen, waarbij ik al vrij snel een 

presentatie moet geven over een deel van de CCS. Tenslotte was ik gisteren tot sessie voorzitter 

gebombardeerd nu mijn collega niet was meegekomen. 

’s Middags moet ik in een hoekje van de 

zaal een powernap doen, want de jetlag 

heeft me te pakken. 

Aan het eind van de dag stelt men voor 

gezamenlijk uit eten te gaan. We eindigen 

langs de haven in een restaurantje waar je 

zelf je vlees bakt en dat aanvult met 

groenten en (in mijn geval geen) brood. 

Voor mij ook geen bier, dat scheelt 

                                                                 

2
 Ze kunnen deze zin niet uitspreken zonder het woord “ceremonieel” te noemen en te benadrukken. 
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omgerekend €7,50 per glas. Want dit land is duur, heel duur. 

Het restaurant ligt in het oudste stuk van de stad, dat volledig gerestaureerd is. Het doet qua 

bouwstijl wat Amerikaans aan, met veel luifels waar je onderdoor kan lopen en leuke uithangborden. 

Ook zitten er veel van de betere souvenir winkels.  Je kan er Aboriginal kunst uit China kopen, 

knuffels van de Australische trots3, hoeden, T shirts en het product van dit moment, de Uggs. Deze 

zijn “real from Australia” en dat willen ze weten ook. 

WOENSDAG 

Dit is mijn dag. Vandaag moet ik, als voorzitter ven de Expetrs’Group on Research & Development, 

Prioritysetting and Evaluation (zeg maar EGRD) twee rapporten presenteren. Eén over 

gedragsverandering en markt implementatie van technologie en één over de monitoring en evaluatie 

van technologie. De eerste is inmiddels omgezet in een onderzoeksproject, dus dat is een eitje, 

tijdens de tweede is de boodschap dat er geen enkele aanleiding is om te veronderstellen dat we de 

milieudoelen bij benadering halen. Iedereen weet dat, maar aan mij de twijfelachtige eer om het 

voor het eerst hardop in een vergadering te zeggen. Het publiek slikt het.  

Tussen de middag is het eindelijk echt mooi en zomer. Ik maak daarom een korte wandeling door het 

park achter het hotel. Dit is een van de mooie onderdelen van Sydney. Ondanks de 2,4 miljoen 

inwoners hebben ze ruimte zat, dus de stad is ruim opgezet, met grote parken waar de unieke flora 

van Australië goed te zien is. Nu is dit park de Royal Botanical Garden waar ook wat import spul staat, 

maar het is mooi en gratis, dus precies wat ik wil. De lokale vogels laten zich ook zien. Veel ibissen, 

een bonte kraai die in zwartwit is uitgevoerd (Magpie) en kaketoes.  

Als we even na zessen weer buiten 

staan besluit ik eerst een stevig stuk 

te wandelen voor het Nederlandse 

werk aan de beurt is. Lukraak loop 

ik een stuk Georgestreet af. De 

eerste avond had ik in de regen 

ergens een foodcourt gezien. Die 

vind ik, nu het helder en droog is 

nooit meer terug, maar volgens 

google moet er bij Market Street 

eentje zitten, en dat is maar een 

minuut of twintig lopen. 

Nu had ik even buiten de Engelse 

genen gerekend. Allereerst is men 

hier nog strikter dan hun 

voorouders. Ik zie oude telefooncellen en brievenbussen en men loopt verbijsterend links, rijdt links 

en staat links op roltrappen. En men gaat om 17.00 uur dicht. Het komt niet bij ze op dat een 

                                                                 

3
 Koala, schaap, kangoeroe en vogelbekdier. 
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foodcourt rendabeler zou kunnen zijn als je het opent tijdens etenstijd. Alleen op donderdag is het 

koopavond, dan mogen ze tot zeven uur open blijven. Wel is een deel van de winkelgalerijen nog 

open. Niet dat je daar veel me opschiet als de winkels dicht zijn, maar je kan toch even om je heen 

kijken en de toiletten blijven gratis, open en schoon. 

Nu zijn er rond de metro stations altijd wel hamburgerzaken te vinden, dus uiteindelijk eindig ik bij 

McD., die zowaar bieten in de salade heeft. 

Onderweg passeer ik ook nog een dichte breiwinkel. Inmiddels is het half negen en donker. Tijd voor 

de mail thuis. Daar is wat gedoe, maar met ene paar telefoontjes lossen we dat ook wel weer op. En 

ik skype met Nelleke. De verbiniding is te slecht voor beeld, maar verder is het altijd leuk. 

DONDERDAG 

Vandaag is het excursie tijd, het weer is inmiddels prachtig. Om 8.15 zitten we in een bus die om 

twee uur rijden verderop na Newcastle brengt. In het hotel ontbijten betekent direct weer werken, 

en voor achten wil ik geen gelul aan mijn kop. Dus pak ik een zeer fout McDonald ontbijt en wandel 

via de Royal Botanical Gardens naar het vertrekpunt naast het andere hotel. 

De tocht begint met een rit over de brug en langs de files die de stad in komen. Daarna wordt het 

snel rustiger. We passeren een natuurpark, dorpjes en riviertjes.  
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Een aardig verhaal is dat de taal van de Aboriginals geen meervoudvormen kent. Als het er meer dan 

één is wordt het woord gewoon herhaald.4 Hiermee wordt de naam van het plaatje Kurrykurry 

verklaard, wat “snel” betekend. Er schijnen veel van dit soort namen te zijn, maar in dit gebied in 

New South Wales zijn ook veel namen van het moederland gekopieerd, zoals Newcastle en Cardiff. 

In Newcastle gaan we eerst naar een energy 

research instituut. We krijgen een paar lezingen 

voor onze kiezen en voor het eerst zie ik een 

opstelling van Concentrated Solar Power, waar 

met door focussen van zonlicht temperaturen 

van boven de 900 graden haalt.  

Daarna worden 

we verplaatst 

naar een 

nieuwbouw 

gebied met een 

Smartgrid. Weer met twee lezingen en toelichting in het 

bezoekerscentrum. Daar staat ook de lunch, dus we zijn zeer 

geïnteresseerd . Evenals bij de vorige stop begint de voorlichting 

met een verhaal over veiligheid. Het neemt echt absurde vormen aan. 

Door een deur sta je direct op straat, maar omstandig wordt uitgelegd 

dat daar iets minder stoelen staan zodat we ongestoord naar het 

verzamelpunt voor de kroeg kunnen. Ze hebben mazzel, er gebeurd 

niets. Gegarandeerd dat ze ons niet op de juiste plek hadden 

gekregen. 

Buiten, en onderweg, hebben we zicht op de haven van Newcastle, wat een van de grotere kolen 

overslag havens ter wereld is. Er vaart ook en vissersboot die vooral populair is bij de lokale 

pelikanen. 

 

De volgende stop is recreatief, we gaan naar een wijnproeverij. Daar ben ik vooraf al klaar mee, maar 

met de moslims uit Indonesië amuseer ik me prima met fotograferen, koffie en water.  

Wat leuk is dat de duivengaarden rozen als deurmat gebruiken. 

                                                                 

4
 Dus niet: 1 vark, 2 varken, maar varkvark. 
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Dit werkt als volgt. De wijnrank hoort hier niet 

thuis, maar groeit prima. Vervelend is dat de 

bossen in de omgeving nogal wat giftige stoffen 

bevatten die door de bijen op de bloemen van de 

druif worden achter gelaten, waarna de bloem 

het af legt. Nu komt de truc: langs iedere rij 

wordt een rozenstruik gezet. De insecten komen 

daar eerst op af, omdat de bloemen sterker 

ruiken en groter zijn. De giftige stoffen blijven op 

de roos, die er ook nog eens immuun voor is, en 

daarna komen de insecten bij de druif terecht. 

Hierna rijden we terug. Bij het uitstappen flappen er beesten rond het park. “Bats”, zegt de 

chauffeur. Die zitten hier altijd in deze tijd van het jaar.  

Geen idee of de anderen nog iets gedaan hebben, maar het is kwart voor zeven, dus mijn dag zit er 

op en ik spurt weg, mijn camera achterna om vleermuizen te fotograferen. De volgende dag blijken 

het vliegende vossen te zijn. Een vruchten etende 

soort, die op de bomen in de parken af komen, 

en met honderden te gelijk. Ze zijn nauwelijks te 

fotograferen in de lucht, maar in de bomen gaat 

het goed. Om acht uur wordt ik aangesproken 

door meneer agent. Het park gaat op slot, en of 

meneer toerist maar op wil zouten. 

Inmiddels heb ik geen zin meer in een restaurant, 

dus ik ga voor een hamburger van “Hungry Jacks” 

een andere fastfood keten hier. Nog een koffie 

bij McD., en terug naar het hotel voor de vele 

foto’s en de mail. 

VRIJDAG 

Ik heb vandaag alleen een ochtend vergadering over Demand Side Management met een lokale 

expert. Voor die tijd is het tijd voor de fotoshoot met Knorf. Op de foto voor het Opera House en de 

brug mag niet ontbreken in zijn inmiddels indrukwekkende verzameling. Hij gaat ook op de foto met 

een cruise schip van P&O lines. 

Hier is sprake van een grote interne strijd in de stad. Historisch lag er aan het begin van de haven een 

oorlogsschip om piraten en Fransen, of een combinatie van beiden, op de moel te slaan. Nu is de 

stad inmiddels doorgegroeid tot ver voorbij dit punt en is de trotste driemaster vervangen door een 

lelijk oorlogsbodem. Die wil iedereen kwijt, maar de marine verdomt het om mee te werken. Alleen 

bij hele grote cruiseschepen, zoals de Queen Mary, die een te grote diepgang hebben voor het 

laatste deel van de haven, zout de marine even op. Persoonlijk vind ik dat laf.  

Tijdens mijn shoot kom ik de Indonesiërs weer tegen en zo eindig ik met Korf op de foto. 
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Na de vergadering is het tijd voor een vrije middag, 

Zomer kleding aan en op maar Plan B. 

Plan B is een cruise naar de dierentuin. De dierentuin 

ligt op een heuvel, met een prachtig uitzicht over de 

stad. Waarschijnlijk niet zo mooi als vanaf de brug, maar 

met ook mooi en met camera. 

Het woord cruise wordt nogal makkelijk gebruikt door 

de Ozzi’s. Het is het pointje naar de overkant. Bij de VVV 

heb ik uitgezocht wat de beste optie is. Alles is even 

duur, maar ik ga voor Captain Cook., en ik neem twee 

boekjes over de stad mee. Hebben Annemarie en Frans 

ook wat. 

 De captain, met vol kostuum en met pruik, verwelkomt 

ons met een timetable. Voor $55 heb je alles: overtocht, 

sky ride, entree en terugtocht naar Darling Harbor, wat 

één haven verderop ligt. Twintig minuten wachten en ik kan weg. 

Die tijd amuseer ik me met rondkijken op de kade. Er staat een tentje met mannen in een 

lendendoek en besmeerd met verf. Ze maken Aboriginal herrie. Voor een tientje mag je met ze op de 

foto, take as many as you like. Verder zien ze er uit of ze met kilt zo voor Schotten door kunnen gaan, 

de doelzak mixen we wel in, dus de bekende toeristen trap. 

De bevolking is zomers gekleed, en voor sommige Ozzie’s is dat een kwestie van bedenken wat je 

allemaal niet aan kunt trekken. Procentueel bedekken mannen en vrouwen hier even veel. 

Weliswaar raken de mannen op achterstand door de korte broeken die een redelijk oppervlakte 

innemen, maar waar de vrouwen door de illusie van een korte rok een voorsprong pakken, raken ze 

die weer kwijt door de laarzen. Want jawel, in dit land van de Uggs is een grote groep vrouwen die 

gewoon altijd laarzen draagt. Dertig graden of niet.  

En dan zijn er de Chinezen, inmiddels de 

allergrootste toeristengroep in downunder5. 

Als goede Aziaten is voor hen het fotograferen 

van iedereen voor een bekend punt de 

belangrijkste bezigheid als toerist. Time flies 

when you’re having fun, dus voor ik het weet 

vaart de pont via het fort naar de overkant. 

Een kabelbaan brengt je over de dierentuin 

heen naar de top van de heuvel. Vandaar kan 

je op je gemak naar beneden lopen naar een 

volgend pontje. Tenminste, als je de hele dag 

                                                                 

5
 Bron: de directeur Generaal van het ministerie van o.a. Toerisme waar ik op de boot mee aan de praat raakte. 
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hebt. Anders is het doorwerken. Zo langzamerhand weet ik iets van dierentuinen, en deze hoort tot 

de allerbeste. Ruime verblijven, goede verzorging, alles keurig onderhouden en dieren die ook actief 

zijn. Nu is het een soort van lastig om om een kudde olifanten heen te kijken, maar doel is toch de 

Australische flora en fauna. En daar hebben ze heel veel van. Zowel in de verblijven als loslopende 

hagedissen en rondvliegende vogels. De Australian Trail gaat langs en ook door verblijven. Een stel 

Oostenrijkse of Zwitserse meiden kunnen niet lezen en gaan van het pad om een kangoeroe te aaien. 

Nu is het een vrouwtje, dus niet agressief, maar wel snel, dus te hebben het nakijken. Sie haben es 

nicht gewusst zullen we maar zeggen. Er lopen veel vrijwilligers rond. Zo val ik ten prooi aan een stel 

bejaarde vrouwen. De eerste kom ik tegen in de ruimte voor de miereneters. Ze komt me vertellen 

dat er een miereneter en een vogelbekdier in de ruimte zit, maar dat zij nog nooit iets heeft gezien. 

Ik heb er dan net een paar vogels en een walibi vastgelegd, en vertel dat ik het een enorm mooie 

dierentuin vind en als Europeaan blij ben met alles wat ik zie. Voor ik het weet heeft ze zich 

verviervoudigd. Eén extra om haar uit te leggen dat ze beter moet leren kijken en twee om mij alles 

aan te wijzen. Na een tijdje weet ik te ontsnappen, maar ik moet ze nageven dat ze mee veel hebben 

verteld . 

Om kwart voor vier gaat de laatste pont terug. Ik ben net op tijd, waarbij ik het Amerikaanse deel en 

het grootste deel van Afrika nog heb over geslagen. Een deel van de apenverblijven is gesloten, maar 

een bord vermeld met veel humor “There are still enough primatest to be seen in this Zoo”. Dat blijkt 

meer dan te kloppen. Twee Aboriginal gezinnen maken mijn beeld weer een stukje completer. Nu 

niet met lendendoek en boemerang, maar gewoon met wandelwagens en vol tribals een dagje uit. 

Daar kunnen ze op Circulair Quay nog veel van leren. 
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Op de boot op de terug hoor ik weer alle bekende zaken langs komen (Our CEREMONIAL Royals). 

Via het fort naar Sydney Harbour en daarna, tot mijn verbazing, weer naar de overkant, naar Lunar 

Park, het pretpark aan de andere kan van Sydney Harbour Bridge. Daar is niemand, dus onmiddellijk 

gaat de pont weer terug. Laverend tussen alle boten in de haven door naar Darling Harbour. Hier zijn 

veel restaurants, een aquarium, Madam Tussauds, een scheepvaartmuseum, winkels en een 

uitgebreide wandelbrug. 

Geen tijd, ik moet iets voor Nelleke halen, en om vijf 

uur gaat het land dicht. Yorkstreet is nog dichterbij dan 

gedacht en voor ik het weet ben ik in onderhandeling.  

“Ik wil graag Australische sokkenwol, natural fiber”  

“Dit is hele mooie uit Duitsland”  

“Dat zijn mijn buren, daar kan ik niet mee thuis komen. 

En heeft u ook een boek over breien in Australië, en 

eventueel een spintol?” 

Het dringt door dat er een kenner in de zaak is. Ze doet 

nog een poging en legt een sokkenpatroon van een 

Australische ontwerper neer. “Of denkt u dat uw vrouw 

dat zelf kan”.  

“Ach ze zit op Ravelry, lijkt me minder een probleem”. 

Nu krijg ik ineens het hele verhaal. Het is een familiebedrijf dat deze poot aan het opbouwen is. Dat 

wil zeggen, de import is onder controle, zowel materiaal als boeken, maar Australisch materiaal zit in 

de beginfase.  

Er worden verwoed allerlei laden en kasten opgetrokken en ik eindig met een boek en een bol echte 

Australische sokkenwol. 

De volgende stap is eten scoren. Bij Hydepark moet een kebabzaak met de schone naam Insomnia 

zitten, die lang open is. Van daar is het een prettige wandeling door Hydepark, langs de Kathedraal, 

via het 19e eeuwse ziekenhuis terrein naar het Domain (park) en van daar naar the Royal Botanical 

Gardens. Bij de ingang zit een paartje Lorrekieten, kleine, felgekleurde papegaaien die meestal zo 

hoog vliegen, dat ze niet te fotograferen zijn. Als vanaf het begin van de wandeling zijn er tientallen 

flying foxes in de lucht, dus het aantal foto’s explodeert. Als ik dan ook nog een groep kaketoes vind 

die maling hebben aan de fotograaf is de avond helemaal top. Via de kade en het Opera House eindig 

ik bij Starbucks (dicht om acht uur) waarna de 1129 foto’s overgezet kunnen worden en de mail en 

het werkverslag me nog een tijdje uit bed houden. Vlak voor het slapen loop ik nog even naar de 

haven. De hemel is nu helder en voor het eerst zie ik de zuidelijke sterren. Vreemd! 
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ZATERDAG 

De kennismaking met Australië zit er bijna op. Alles gaat in de koffer en tassen. De taxi komt om 1 

uur, dus er is nog veel tijd voor fun & recreation. Anders gezegd: tijd om nog drie en een half uur te 

wandelen. Na een ontbijt bij Starbucks informeer ik eerst bij de VVV waar Chinatown zit. Vandaag zit 

er een Chinese, dus die is helemaal blij met me. Als ik bovendien blijk te willen lopen is het geluk 

helemaal compleet ze geeft me een kaart met allerlei strepen en pijlen en de beste wensen voor de 

terugreis naar England. Engeland! Ik  heb me er uit gebluft! Wel krijg ik het advies eerst een flesje 

water te halen. Want dat moet als je wandelt. 

Je kunt door George Street, de winkelstraat, maar vanwege “been there, done that”, loop ik langs de 

haven. Dat wil zeggen eerst de “verkeerde” kant uit, onder de brug door en langs de oude werven die 

naar Cockel Bay en Darling Harbour. Onder de brug wordt ik als zo vaak ingehuurd door een paar 

Aziaten om hen met de brug op de foto te zetten. 

De wandeling langs en door de oude werven is erg leuk. Alles is gerestaureerd en voor een deel 

omgebouwd in zeer luxe appartementen. De “oude meuk” uit de haven tijd, zoals takels, bolders, 

persen etc., staan op verschillende plekken tentoongesteld met aardige uitleg. En er zijn 

verschillende restaurants en cafeetjes. Een gebrek aan water breekt je hier niet op. Van de zoute 

zeelucht moet je houden, ik geniet er van. 

Dan volgt er een wat saaier stuk met actieve aanlegplaatsen, op dit moment ligt de Amsterdam van 

de Holland Amerika lijn er. Tijd voor een foto. Onmiddellijk krijg ik de bewaking in mijn nekt, wat ik 
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denk te doen. Als ik dat toelicht, kom uit Nederland, en wil de Amsterdam fotograferen is de reactie 

op zijn minst onverwacht. Met een gierend Italiaans accent roept hij “Ah it isse a sign, it isse a sign!” 

Mijn blik moet een soort van heel erg dom zijn, want hij legt uit dat zijn familie uit een dorp bij 

Venetië komt, en dat hij gisteren met zijn vriend had overlegd dat ze in augustus, tijdens een familie 

bezoek, misschien wel een een paar dagen naar Amsterdam konden. “And then thisse morninge 

there wasse the Amsterdam, and now there isse you, it isse a sign, I must go, it isse a sign! 

Met moeite voorkom ik dat er ook nog een 

fotorapportage van de Amstedam gemaakt 

moet worden, want inmiddels heb ik 

toestemming overal te gaan en staan waar ik 

wil. Maar de tijd dringt, dus achtervolgt door 

een luid “Ciao” is het nu door naar Darling 

Harbour. Ik kijk er iets uitgebreider rond dan 

gisteren. Leuk, maar zeer toerisitisch.  

Even verder ligt een park met veel 

entertainment voor jonge kinderen, en dan 

kom je bij the Chinese Garden. Voorlopige 

planning is dit jaar nog twee keer China, dus die entree en vooral de tijd spaar ik uit. Daarachter ligt 

echt Chinatown. Niet heel groot, maar met veel winkels, schreewende Chinezen en een Foodcourt. 

Tijd voor wat te drinken, tenslotte is er nog steeds geen flesje water. Aan het eind van de hoofdstraat 

van Chinatown, onder de gebruikelijke boog door, kom je bij Paddy’s Market. Een overdekte hal die is 

ingericht als vlooienmarkt. Wie een T shirt wil kan het beste hier gaan kijken, het is een van de vele 

mogelijkheden voor het aanschaffen van echte koopjes. 

De tijd begint te dringen, het is tijd voor de kortste weg terug. Voor een collega scoor ik nog een 

verloopstekker Australië – Europa en dan is het via het voetgangersgebied van Pitt Street en de RBG 

terug naar het Meriott waar de taxi niet op 

komt dagen. 

Het personeel vraagt of ik het erg vind in 

een limousine te gaan. “En dat kost?” 

“Geen stuiver meer sir, hij moet er toch heen 

en neemt genoegen met de Taxi prijs” 

Uiteindelijk is hij zelfs iets voordeliger. 

Het rondhangen en vliegen kan beginnen. 

Via Kuala Lumpur, waar de winkels 24 uur 

per dag open zijn,en waar je zelfs een fake 

“jungle walk” kan maken, kom ik bij de 

vllucht die met weer naar Schiphol brengt. 

Het was een werkweek, en een stevige. Maar de kennismaking met Australië is gelukt en het was 

bijzonder aangenaam. 
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AUSTRALISCHE KEBAB 

Sinds een paar weken ben ik bevriend met God. Nu valt dat sommige net zo rauw op hun dak als 

het vlees op de foto. Maar het is relevant, dus ik begin er maar mee. 

 
 

En om er op door te gaan, nu Vriendin Nr B over de man daarboven is begonnen: ik ben echt 

bevriend met God. Op facebook nog wel. Het mooie is dat je daar vragen aan hem kunt stellen en 

die beantwoord hij dan ook nog. (God spreekt wel in het Engels tot ons). 

Voorlopig gaat het om diep menselijke vraagstukken, zoals de vraag van Laura Hendricks-

Beyer: “Why are my boobs so big???” 

 

Of die van Joe Micciche: “How can I get Laura Hendricks-Beyer to show me her big boobs???” 

Om te bewijzen dat het serieuze zaken zijn ten slotte de vraag van Tracy Ramsey over een 

republikeinse presidentskandidaat. “Why does Rick Santorum want to be so much into women’s 

lady parts, when it’s so obvious that if he were any deeper in the closet he could find Narnia?” 

 

God zegt dan: 

Rick Santorum’s mind is a muddy place filled with fear and ignorance and gay penises entering 

gay assholes. To distract himself from this, Rick is obsessed with legislating sex until gayness is 

illegal and women are required to have every baby. He does this in the hopes that it will make 

his all-consuming homosexual fantasies go away. 

But they won’t. 

Jullie snappen dat het met zulke diepe vragen en antwoorden even kan duren voordat ik aan de 

beurt ben, maar in het belang van onze site wil ik aan hem vragen waarom het zoveel bagger 

kebab in zijn schepping toelaat, en waarom er lijmvlees bestaat. 

https://www.facebook.com/TheGoodLordAbove
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/02/174696_157750900979288_1904693644_n.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/02/11-Uit-eten-017.jpg
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Want hoewel het trashen van een slecht broodje diep bevredigend is, haalt dit het niet bij het eten 

van goede kebab, al zijn de verhalen dan minder. En iedere hulp die we kunnen krijgen om dat te 

bereiken is welkom. 

Voorlopig wacht ik even tot de belangrijkste vragen zijn opgelost en weer in Nederland ben voor 

ik me tot hem wend. 

In de tussentijd geef ik me ernstig over aan 

vleselijke lusten. In navolging van Jan Beton 

ben ik naar de onderkant van deze planeet 

gegaan. Een land waar ze spruitjeseters voor 

hun ontbijt serveren en vegetariërs voor lunch. 

Althans de kolonisten. De Aboriginals vinden 

ze zielig. In hun taal wordt een vegetariër 

aangeduid als “hij die niet kan jagen” (in vele 

Indiaanse talen ook trouwens). Kortom een 

plaats en een land voor een speurtocht naar 

kebab: Sydney, Australië. 

De eerste plaats die ik bezocht was Phillip’s Foote, 101 George Street, Sydney. Mijn Duitse collega, 

die niet kan jagen, wijst me naar de plek waar ik eten kan bestellen. Een blik op de kaart en de 

kebab is besteld. Da’s dan Aus$ 31. Een A$ is een 

goedkope €, dus duur. 

De rest is ook niet te betalen, dus op met die 

kebab dan maar. Mijn verbijstering neemt toe, ik 

krijg een levende kebab aangereikt. Weliswaar 

met ui, tomaat en paprika aan een stokje geprikt 

en heftig bloedend, maar hij ligt duidelijk te 

stuiptrekken op mijn bord. Een Ozzi, en zo te zien 

uitstekende jager helpt me: om de hoek kan je de 

kebab uit zijn lijden verlossen!  

En jawel, in de tuin staat een barbecue met 

smeulende kolen. Een paar minuten later is de geest van de kebab naar de eeuwige jacht velden. 

Er staat een ook tafel met vele verse groenten, broodjes, kaas, olijven, ananas en sausen. De 

kruiding van de Iskander is perfect, en mijn afbakken en de verdeling van de groenten en de saus 

is onnavolgbaar. 

Ondanks dat de prijs niet deugt (heb ik de A$ 8 voor een bier al genoemd?) krijgt deze tent, mede 

vanwege de afbakker, de gezellige inrichting en de grote hoeveelheden een kudde schapen. 

De gesneuvelde kebab blijkt trouwens directe familie van de Angus-beef. 

http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/02/11-Uit-eten-009.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/02/11-Uit-eten-019.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/02/11-Uit-eten-027.jpg
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Een internet search levert als volgend doel de dag er op ‘Insomnia Pizza & Kebab”,46 Park Street, 

Sydney’ op. Met alle vooroordelen die ik rijk ben stap ik er binnen. De tent heet Insomnia, evenals 

mijn favoriete koffie keten in Dublin. En 

ze maken pizza en kebab. Een combinatie 

die voor mij nog steeds duidt op gebrek 

aan het kunnen maken van keuzes. 

Vandaag krijg ik ongelijk. 

Voor A$ 13 krijg ik een bord gemixte 

kebab.  De hoeveelheid doet denken aan 

een kapsalon, maar dan zonder allerlei 

toevoegingen waar ik niet om gevraagd 

heb. In deze tent kan je gaan zitten, maar 

de meesten gebruiken het als 

afhaalrestaurant. De drie kebabbers 

hebben zo te zien niets met de 

oorspronkelijke regio van het kebabvolk te maken, maar ze werken hard, zijn vriendelijk en 

houden de tent goed schoon. Het brood is van dat hele dunne spul dat je ook wel eens bij de tapas 

of bij een echte Chinees krijgt en waar je dan zelf van alles in moet vouwen. De stapel is 

behoorlijk, dus het geheel kan goed weg gemetseld worden. De kip/lam combinatie komt direct 

van twee mooie rollen. De groente bestaat uit sla, kool, groen kruiden (o.a. peterselie) tomaat en 

ui waar een vegetariër van zou gaan leren jagen, zo sterk. 

 

De saus komt uit standaard flessen, 

maar je hebt de vrije keuze. Kaas 

kan, en wordt op verzoek 

toegevoegd. 

Het oordeel: dit is zo’n zelf-vouw je 

kebab bord, dus over de verdeling 

zal ik niets zeggen. Alles is enorm 

vers en het vlees is uitstekend 

gekruid. De kaas is niet geweldig en 

te weinig. De deegverpakking is 

niet mijn ding. Door de 

hoeveelheid en het uitstekende 

vlees scoort Insomina toch boven 

gemiddeld. De volgende dag ontbijt 

ik maar weinig. 

En als ik antwoord krijg op facebook over de vraag waarom er lijm vlees is, dan meld ik me weer. 

 

http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/02/03-terug-187.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/02/03-terug-179.jpg
http://www.kebabreporters.com/wp-content/uploads/2012/03/03-terug-183.jpg

