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Dingen die mensen tegen je zeggen als 

je vertelt dat je naar Australië gaat.

‘Alles in Australië is groter, gevaarlijker, 

en dodelijker.’

‘Ga je naar Sydney? Melbourne? Perth? 

The happiest people on earth live in 

Perth.’

‘Je gaat naar geen enkele stad? Jij, de 

natuur in?!’

‘Ga je hysterisch gillen als je een 

kangoeroe ziet, net als Nicole Kidman in 

de film?’

‘Koala’s zijn heel dom.’

Ja, ik ga naar Australië. Ja, ik kijk er 

enorm naar uit om alleen bomen en de 

bush te zien (inderdaad, ik, die sinds mijn 

vroege jeugd roep: als je één boom ziet, 

heb je ze allemaal gezien; dit in 

tegenstelling tot, ehm, bijvoorbeeld 

winkels). Ja, ik ben bang dat ik meteen 

op een giftige slang of dodelijke spin 

stap, of dat een dingo er met mijn 

handtas vandoorgaat. Maar ik kan niet 

wachten om mijn eerste kangoeroe te 

zien en mijn grootste ambitie is om met 

een koala te knuffelen. Of een wombat. 

Dus vlieg ik vele, vele uren (dagen?) naar 

de andere kant van de wereld – al mag 

ik niet klagen, in mijn bedje met tv in de 

businessclass van Cathay Pacific. Hoe 

gek is het om onder mijn dekbed te 

liggen kijken naar Nicole Kidman in 

Australia en te weten dat ik daar straks 

ook rondloop (iets minder nuffig hopelijk, 

al zitten er wel parels en pailetten in de 

koffer). Mijn eigen walkabout: de 

traditionele ontdekkingsreis door de 

outback die wellicht ook nieuwe 

inzichten zal opleveren.  

Daintree River, Queensland
Gisteravond zat ik op de rand van het 

zwembad in een cocktailjurk cham

pagne te drinken (inzicht: ik hou erg van 

vijfsterrenresorts). Vandaag vaar ik door 

de mangroves van Daintree River, op 

zoek naar krokodillen, en denk maar niet 

dat ik een pink in het water steek, hoe 

tropisch warm het hier ook is. Loodgrijze 

regenwolken boven de groene heuvels 

laten af en toe een flinke bui los – het 

heet niet voor niets het regenwoud, er 

valt hier gemiddeld vier meter neerslag 

per jaar. Zodra het begint te regenen, 

breekt er steeds een enorm kabaal los: 

kikkers, die uit volle borst meebrullen met 

de druppels. Crocs laten zich niet zien 

vandaag; het blijft bij een enkele 

boomslang. 

Het eerste verkeersbord dat waarschuwt 

voor overstekende kangoeroes zagen 

we gisteren na vijf minuten rijden al, en 

ons busje heeft een grote grill om te 

voorkomen dat een aanrijding met  
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een ’roo (Australiërs zijn veel te relaxed 

om een lang woord als kangaroo 

helemaal uit te spreken) een gebroken 

raam oplevert, of erger. Onze gids heeft 

meerdere malen een kangoeroe op de 

bumper gehad; een traumatische 

ervaring, zo zegt hij. En het is altijd 

bidden dat het een mannetje is. Heb je 

een vrouwtje geraakt, dan moet je kijken 

of ze een jong in haar buidel heeft. (Zo 

ja, wikkel de baby in een trui of deken, 

voer het niet, en breng hem naar de 

dichtstbijzijnde vet of bel Wildlife.)

We lunchen lang en uitgebreid bij Silky 

Oaks Lodge, waar ik na afloop bij wijze 

van toetje naar de webben van twee 

enorme spinnen – groter dan mijn hand – 

word gebracht. Een van de spinnen zit al 

acht maanden in haar web; een 

geruststellende gedachte: dat loopt dus 

niet zo maar ineens over je voeten. 

Een volgende stop in het regenwoud is 

bij de Kuku Yalanji, de Aboriginal tribe 

die hier al veertigduizend jaar woont. 

We krijgen een spuitbus ‘crocodile 

strength repellent’ aangereikt tegen de 

mozzies (juist, mosquitoes), als voorberei

ding op een lesje bushcraft. Warren, 

onze Aboriginal gids, wijst: kijk, dit zijn 

sticky beans, daar vangen we vogeltjes 

mee, en dat is milky pine, dat haalt het 

zuurstof uit het water zodat de vissen 

stikken en boven komen drijven. Pas op 

voor de stinging tree, de bladeren zijn 

bedekt met haren, en als je daar langs 

strijkt krijg je enorme pijnlijke blaren die 

twee maanden blijven zitten. Je moet 

onmiddellijk de wortel uitgraven en die 

op je huid smeren, dan krijg je nergens 

last van; zelfs kleine kinderen weten dit, 

zegt hij er nadrukkelijk bij. Hij geeft ook 

een kleine didgeridooles; je moet tegelijk 

inademen en uitblazen en alle lucht laten 

circuleren. Warren kan het vijf minuten 

volhouden zonder adempauze en 

zonder te hyperventileren. Ik kan het vijf 

seconden. Zonder geluid, maar met 

hyperventileren. 

Op weg terug naar het resort Peppers 

koala gezien,’ roept mijn begeleidster 

vol ongeloof naar iedereen die het wil 

horen, en voor ik het weet sta ik niet 

alleen oog in oog met een koala, maar 

heb ik er zelfs een in mijn armen, met de 

prozaïsche naam Glenn. Je moet 

doodstil staan, letterlijk als een boom, 

wat gek genoeg moeilijker is dan je 

denkt omdat je eerste reflex is om ’m op 

te tillen als een baby (een koala weegt 

ongeveer hetzelfde als een eenjarige).  

Ik snuffel aan Glenns kop; hij ruikt lekker, 

dankzij een dieet van louter eucalyptus

bladeren. Een andere gids komt met een 

meterslange python aan en vraagt: do 

you want to hold my snake? Nog voor ik 

een flauwe grap kan maken heb ik een 

python vast. Het voelt raar en zwaar, 

koel. Hierna word ik met een zak voer 

losgelaten in kangoeroeland. Ik bezwijk 

bijna aan een cute overload; wallabies 

en kangoeroes eten uit mijn hand, die ze 

met hun voorpoten stevig vastpakken. 

Leuker wordt het niet, denk ik, maar toen 

had ik mijn onderkomen in Thala Beach 

nog niet gezien: mijn eigen cabin op 

palen, midden in het regenwoud, met 

uitzicht op de oceaan. Intens gelukkig zit 

ik in een witte badjas op mijn balkon; 

krekels krekelen en gekko’s gekkoën. De 

flinke spin in de badkamer zet ik weer uit 

op het balkon, maar de gekko die de 

kamer in is geglipt is te snel voor mijn 

glas en onderzetter. Ach, het zijn goede 

muggenvangers.

Na een fantastisch diner komt een 

verrassing: er staan twee telescopen op 

het terrein opgesteld, waar we met 

golfkarretjes naartoe gehobbeld 

worden. Wij vrouwen (alle mannen zijn 

naar bed gegaan) staan als een stel 

hysterische nerds te springen als we het 

Zuiderkruis vinden en de gordel van 

Orion, en door de telescoop de kraters 

op de maan zien, Alfa Centauri en, het 

allercoolst, Saturnus met z’n ringen. 

Terug in mijn paalhut laat ik de luiken 

open zodat ik met het geluid van de zee 

in slaap kan vallen, maar ik hoor vooral 

de koelkast zoemen. ’s Nachts schrik ik 

een paar keer wakker van geschreeuw; 

de gekko die naarbuiten wil. 

On the road in WA
De vlucht van Queensland naar Western 

Australia duurt een kleine dag. Maar er is 

veel vermaak onderweg: vliegen in 

Australië is alsof je de bus neemt, dus no 

worries, je mag gewoon je fles water 

meenemen (‘Water weggooien, ben je 

gek, we zitten hier in de woestijn!’), de 

stewardessen komen roddelbladen 

ruilen (‘mag ik jouw Grazia, dan krijg je 

mijn Hello’) en het uitzicht is spectaculair: 

niets dan rode aarde, alsof je over Mars 

vliegt. Er is een tussenlanding bij Uluru 

(Ayers Rock), waar we buiten even 

kunnen voelen hoe heet het in de 

woestijn is. 

We slapen in Fremantle, oftewel Freo, 

een kleine badplaats bij Perth. Na dagen 

in de bush voelt het als een cultuurschok: 

al die mensen, al die auto’s, al die herrie. 

We eten gemarineerde oesters bij 

Cicerello’s, een drukke snackbar aan het 

strand, en drinken voortreffelijke wijn uit 

plastic bekers. 

Met de bus trekken we door WA. Bossen 

worden afgewisseld met enorme velden 

waar ze tarwe en gerst verbouwen of 

schapen fokken. Een verkeersbord in the 

middle of nowhere waarschuwt voor 

overstekende kinderen. Af en toe 

passeren we een clustertje huizen rond 

een tankstation. Overal hebben ze de 

Beach Club stoppen we bij de fruitstal 

van Deirdre, de plaatselijke heldin die 

gewonde en verweesde dieren 

opvangt. Nog maar net in Australië, 

maar ik kan als een gelukkig mens naar 

huis: ik zie hier mijn eerste kangoeroe. Uit 

een nepbuidel van fleece piept een 

verweesde joey, een wallabyjong van 

een paar maanden oud. Ik moet mijn 

best doen om niet te gillen van opwin

ding als hij aan mijn gezicht snuffelt. 

Thala Beach, Queensland
Na enkele dagen down under ben ik elk 

gevoel voor tijd kwijt. Ik ben de levende 

clou van de grap waarom blondjes de 

pil slikken: zodat ze weten welke dag het 

is. Ah, denk ik ’s avonds, het was 

vandaag vrijdag! Vrijdag de dertiende 

zelfs, maar deze dag gaat mijn geschie

denisboekje in als de leukste dag ooit. 

Het begint met een privérondleiding 

door de Rainforest Habitat Wildlife 

Sanctuary in Port Douglas, een dieren

park en opvang. ‘Ze heeft nog nooit een 

ELLEreizen
De zuidkust van Western Australia

Het paradijs van Thala Beach

Nederlandse molen midden in de outback

ik moet mijn best 
doen om niet 
te gillen van 
opWinding als 
de verWeesde 
joey aan mijn 
gezicht snuffelt

Een verweesde joey

Beach life in Freo

J



006	 ELLE MAA09  MAA09 ELLE 007

beste cappuccino’s en de schoonste 

wc’s; het is helemaal niet afzien in de 

outback. 

In het stadje Kojonup (2145 inwoners) 

bezoeken we Kodja Place, waar we 

meer over de geschiedenis van het 

platteland leren. De bejaarde Jack Cox 

(zijn schaapscheerrecord: 90 seconden, 

200 schapen per dag) leidt ons rond, 

langs de aluminium hutten van the 

reserve waar hele Aboriginal families in 

werden weggestopt en waar hij ook 

heeft gewoond. In de prachtige 

rozentuin maakt hij billytea in een blik 

dat hij aan het hengsel rondzwaait, er 

zijn finger sandwiches en zoete cake, en 

ik krijg een paraplu om me te bescher

men tegen de verzengende zon. Jack 

kan ook nog goed flirten: ‘Ik ga onze 

witte rozen Ilonka noemen.’ My Fair Lady 

in de outback.

We gaan verder in de bus. Wat kan het 

toch lekker zijn om uren te rijden. Beetje 

kijken, beetje mijmeren, de cadans van 

de wielen en de vreemde namen die op 

de borden voorbijkomen en die perfect 

in het ritme vallen. Joondalup, 

Moodiarrup, Tambellup, Gnowangerup, 

Porongurup. Het landschap zo droog en 

dor, de grond zo zout dat het maar een 

paar bomen lukt om te overleven. De 

airco moet uit, want zuigt alleen maar 

rood stof naar binnen. De bergen van de 

Sterling Ranges duiken uit het niks op, 

alsof ze op een toneeldecor geschilderd 

zijn. We stappen uit om een paar foto’s 

te maken, en onmiddellijk duiken er 

tientallen vliegen op mijn gezicht, gelokt 

door het vocht van mijn ogen. We 

komen een Deliveranceachtig tank

station tegen, waar tientallen kangoe

roes aan het grazen zijn. Dan, midden in 

het rode landschap, hoe surrealistisch, 

een Hollandse molen.

Zo gaat het urenlang door, tot we bij de 

zuidkust beland zijn, bij Albany. We staan 

op de granieten muur die uitgesleten is 

door de beukende golven, het waait 

hier zo hard dat de bomen liggend op 

de grond groeien. Er is niks tussen ons en 

Antarctica, merkt iemand op. De frisse 

wind komt rechtstreeks daarvandaan, 

over zee, puur en onvervuild. Adem in!

Het valt niet mee om een nature chick te 

zijn: om zes uur opstaan om boomtop

pen te zien van ongeveer vierhonderd 

jaar oud – zonder een goede latte? Ik 

moet er niet aan denken, dus dwing de 

bus om te stoppen voor een java run bij 

een koffiebar. De barista raakt in paniek 

(zeven klanten tegelijk!) en doet er zo 

lang over dat we meteen een half uur 

achter op schema liggen. Mijn schuld, en 

ik moet het de hele dag horen.

In de Valley of the Giants lopen we op 

meterslange loopbruggen op veertig 

meter hoogte tussen de toppen van de 

woudreuzen. Bij Walpole stappen we op 

de boot voor een ecocruise, met een 

hilarische gids, die middels knuffelbees

ten, startkabels en trechters ons het een 

en ander leert over promiscue buidel

dieren (‘hoe groter de ballen, hoe meer 

ze rondneuken!’) en wat je moet doen bij 

een slangenbeet: onmiddelijk gaan 

zitten (‘ik raad iedereen aan om een 

stoel mee de bush in te nemen’), want 

door de pompspier in je been stuw je het 

gif sneller door je lichaam.

We rijden verder, en het landschap 

verandert. Niks geen dorre aarde meer, 

het oogt mediterraan: veel groen en 

glooiende heuvels, cypressen en af en 

toe een wijngaard. We overnachten in 

Pemberton (Pembie) in het Karri Valley 

Resort, aan een meer. Na een korte duik 

in het meer relax ik op mijn balkon met 

een glas wijn en wat noten. Ik krijg al snel 

bezoek: twee papegaaien die komen 

bedelen om een nootje. Ze eten zelfs uit 

mijn hand. Intevreden kijk ik hoe de zon 

in het meer zakt. Wat is het toch mooi 

hier! Jammer dat de buren de tv zo hard 

aan hebben. Ik moet om mezelf lachen. 

Thuis tvverslaafd; hier, wie had dat 

gedacht, gelukkig met boompjes en 

beestjes. 

’s Avonds in het restaurant krijg ik 

zalmforel uit het meer.

Margaret River, WA
Langzaam wordt het tijd om weer aan 

de bewoonde wereld te gaan denken. 

We krijgen bij het Wardab Culural Centre 

nog een lesje bushcraft om het af te 

leren. Waaien bij de vuurtoren van Kaap 

Leeuwin op het meest zuidwestelijke 

puntje van Australië, in 1621 ontdekt door 

het VOCschip Leeuwin, bijna de oceaan 

in. De natuur wordt langzaam verdron

gen door cultuur. Niet dat daar iets op 

tegen is: als we een uur vrij krijgen stort ik 

me vol enthousiasme op de ene 

winkelstraat die Margaret River rijk is. 

Iedereen loopt er in truien, jassen en 

laarzen; het is namelijk maar 22 graden. 

Onze laatste avond in WA wordt met stijl 

afgesloten in Cape Lodge, een luxe 

resort met een wijngaard, een general 

manager die op George Clooney lijkt, en 

een restaurant dat volgens Condé Nast 

Traveler het vierde beste restaurant ter 

wereld is. Fijn, fijn, en heel erg fijn. 

Margaret River is dé wijnstreek van 

Australië, dus we hebben de volgende 

dag een goed excuus om eens flink te 

gaan proeven en zodoende het verdriet 

om het aanstaande vertrek te verdrin

ken. Vasse Felix is de oudste winery hier, 

en beroemd om zijn chardonnay. We 

krijgen er om te beginnen een uit 2008: 

‘It’s a baaayby!’ We proeven een 

prijswinnende cab (cabernet), een shiraz 

melbac, nog een chardonnay. De 

Aanbieding
Ontdek Australië met een fantastische 
reisaanbieding: 25 dagen naar Queensland 
en Sydney. Ga naar ELLE.nl voor alle details

spuugemmers blijven verdacht leeg, de 

grappen worden steeds flauwer (er valt 

goed te scoren met het aloude ‘chateau 

migraine’ – die grap kennen ze hier niet). 

En dan terug in de bus. Als na uren rijden 

de lichten van Perth in de verte gloren, 

ben ik helemaal niet gelukkig. No 

worries, die Australiërs hebben makkelijk 

praten. Ik zou ook geen worries hebben 

als ik hier woonde. Wat een land. Wijnen 

waar je geen kater van krijgt, fantastisch 

eten (zelfs bij de snackbar krijg je burgers 

van wagyuvlees). Sterren om naar te 

staren, koala’s om mee te knuffelen, 

papegaaien om mee te borrelen.

De gelukkigste mensen op aarde wonen 

in Australië.

ELLE vloog met Cathay Pacific, Airline of 

the Year 2009. Zie ELLE.nl voor alle 

adressen en aanvullende tips 
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