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Met een flinke vaart raast de terreinwa-
gen over het hobbelige zandpad. Wan-
neer hij door een diepe kuil dendert, grij-
pen acht paar handen naar het plafond en
de zitbank. ,,Sorry’’, verontschuldigt
Walter zich. De dertigjarige gymleraar uit
Nederland zit voor het eerst achter het
stuur van een auto met vierwielaandrij-
ving. Hij rijdt wat ruig, en dat is achterin
drie keer zo goed te merken als aan het
stuur.

Walter is een
van de tien
mensen die
bij het hostel
Fraser Es-
cape deze

driedaagse trip hebben ge-
boekt naar Fraser Island aan
de oostkust van Australië.
Twee Japanse studentes, vier
aankomende tandartsassisten-
tes uit Schotland, een beschei-
den Engelse, een Schotse fysio-
therapeute en een Neder-
landse journaliste hebben zich
net als hij in alle vroegte bij het
hostel gemeld.

Fraser Island is een van de be-
langrijke toeristische attracties
van Australië. Met een lengte
van 125 kilometer en een op-

pervlakte van 160.000 hectare
is dit het grootste zandeiland
ter wereld. Sinds 1992 staat
het op de Werelderfgoedlijst
van Unesco en is een groot deel
aangemerkt als nationaal park.
Het ontstond in de ijstijd, toen
de wind grote hoeveelheden
zand uit New South Wales af-
zette voor de kust van Queens-
land. Nog steeds verandert de
wind het aanzien van de impo-
sante duinen en verstuivingen.

Van de groepsleden melden
zich er drie als bestuurder, zij
krijgen een korte instructie met
videobeelden. Flitsen uit
nieuwsprogramma’s laten zien
dat de voornamelijk jeugdige
bezoekers van Fraser Island
soms te veel risico’s nemen bij

het racen over het strand. Eén
zandrichel kan het vakantieple-
zier vergallen wanneer een wa-
gen over de kop slaat. Voor
sommigen komt er voorgoed
een einde aan de reis bij de
tientallen ongelukken die jaar-
lijks gebeuren.
,,Het zal toch wel meevallen’’,
proberen de drie chauffeurs el-
kaar op te beuren. Ze nemen
zich voor voorzichtig te zijn met
hun passagiers. Wanneer de
club op het eiland arriveert,
neemt Candice als eerste
plaats achter het stuur. Ze
schakelt snel en geeft volop
gas, zodat ze zonder moeite
het bezoekerscentrum weet te
bereiken.
Dit ‘Central Station’ was vroe-

ger de nederzetting van de
houthakkers, die de ‘satinay’
kapten. Deze bomen komen al-
leen op dit eiland voor en wa-
ren in trek omdat ze nauwelijks
gevoelig zijn voor rotting in
zeewater. Daarom zijn onder
meer de wanden van het Suez-
kanaal ermee beschoeid. Pas
in 1991 werd gestopt met de
houtwinning.

De toeristen wandelen langs de
vitrines, waarin de geschiede-
nis van het eiland wordt geı̈llus-
treerd. Naast enkele machines
en foto’s van zandwinners en
houthakkers hangen ook beel-
den van de aborigines en en-
kele van hun werktuigen. De
Butchulla aborigines woonden
zeker vijfduizend jaar lang op
het eiland en noemden het
K’gari. Het dankt de Engelse
naam aan Elizabeth Fraser,
vrouw van kapitein James
Fraser. Zij overleefde de schip-
breuk van de ‘Stirling Castle’ in
1836. Het was niet het enige
schip dat het eiland aandeed.
De oorspronkelijke bewoners
zijn uiteindelijk door de Euro-
peanen verdreven.

Lang nemen de bezoekers niet
om daarbij stil te staan. Zij
snakken naar het heldere Lake
McKenzie, een van de twee-
honderd meren op het eiland.
Voor de wandeling daar naar-
toe vullen ze flessen met water
uit een stroompje. Het is zo
helder dat ze het zo kunnen
drinken.
Verhit door de tocht duikt ie-
dereen bij aankomst het meer
in. Bereidwillig neemt gids
Locky foto’s met ieders ca-
mera. Zelf hanteert hij een vi-

deo om een film te maken die
na afloop te koop is. De vier
Schotse vriendinnen bedenken
gekke stunts om in beeld te ko-
men. Ze gaan op hun handen in
het water staan of houden een
gevecht bij elkaar op de rug.
Na de lunch gaat de reis rich-
ting strand. Langs de zanderige
paden die over het eiland lei-
den, wijst Locky het gezelschap
op de enkele satinay die nog
tussen de andere bomen staan.
Ze zijn kaarsrecht en reiken tot
hoog in de blauwe lucht.
Dan krijgt de groep zicht op het
uitgestrekte strand, the Se-
venty Five Mile Beach. Woeste
golven beuken op de kust.
Links en rechts rijden terrein-
wagens en bussen en hier en
daar cirkelt een vliegtuigje.
,,Oppassen’’, waarschuwt de
gids. ,,Piloten die willen landen
hebben hier voorrang.’’
De volgende stop is opnieuw
een prachtig meer. Ondanks
dat jaarlijks 20.000 voertuigen
vol toeristen rondrijden over
het eiland, valt er geen kip te
bekennen. Het zand op de bo-
dem van Lake Birrabeen is zo
fijn dat het werkt als conditio-
ner. Met klodders vol schep-
pen de groepsleden het op hun
haar en smeren zich ermee in.

Nog een ontspannen potje cric-
ket en dan op zoek naar een
kampeerplek langs het strand.
Eenvoudige tenten met één
stok in het midden bieden
plaats aan twee of drie perso-
nen. Van het dak van de wagen
komt ook een opvouwbare keu-
ken tevoorschijn, maar die is
pas bij het ontbijt nodig. De
eerste maaltijd wordt genut-
tigd in het enige restaurant. De
met tl-lampen verlichte eetzaal
past eigenlijk niet bij kampe-
ren. Na het eten lokken dan
ook de drankvoorraad en het
kampvuur.

De Britten en Australiërs vin-
den elkaar bij drinkspelletjes.
Volgens de ,,international drin-
king rules’’ mag niemand het
woord drinken of een afleiding
daarvan in de mond nemen. Dit
komt de overtreder te staan op
een slok van zijn drankje. Het-
zelfde geldt voor weglopen
zonder ‘time-out’, de pink te-
gen de beker houden en het
wijzen naar een ander.

Walter is de grote verliezer
deze avond, hij houdt het na
een uur al niet meer bij. Voor-
dat de vrouwen zich terugtrek-
ken in hun tenten vraagt hij de
Schotse Heba ten huwelijk, met
een tandenborstel in zijn mond.

Hij wankelt nog net niet het
vuur in.
De tweede dag begint bewolkt.
Na een stevig ontbijt crossen
de drie chauffeurs om beurten
richting Indian Head, een van
de weinige rotspunten van het
eiland. Er wordt gestopt bij Eli
Creek voor een frisse duik. Fo-
tokansen bieden de kleurrijke
zandduinen aan Cathedral
Beach en het wrak van de Ma-
heno.
Dit cruiseschip was uit de vaart
genomen en aan Japan ver-
kocht als schroot. Bij het sle-
pen van Australië naar Azië
kwam het in een storm terecht. 
Het schip strandde en werd na
het verwijderen van kostbare
onderdelen achtergelaten op
Fraser Island.
Vanaf Indian Head kunnen in
het goede seizoen walvissen,
roggen en dolfijnen worden
waargenomen. De zee is deze
ochtend te ruig en al snel raken
de meiden uitgekeken. Tijd
voor een sandwich en de
Champagne Pools: rotspoeltjes
vol zeewater waarin kleurrijke
visjes zwemmen.
Aan het eind van de terugweg
neemt Locky het stuur over.
Zijn taak als gids is beperkt,
maar duidelijk. Hij corrigeert
en coacht de bestuurders,
maar rijdt zelf in het donker.
Dit keer een spaghettimaaltijd
uit eigen keuken en een stuk
rustiger samenzijn rond het
kampvuur tot besluit van de
dag.
De laatste dag heeft weer dui-
nen en meertjes in petto. De
zandverstuivingen weerkaat-
sen het felle licht, een goede
zonnebril is geen overbodige
luxe. Rollend proberen vier
mensen als eerste onderaan
een heuvel aan te komen. Can-
dice wint, omdat zij als eerste
rechtop weet te blijven staan.
De andere drie tollen dan nog
op hun benen.
Een wandeling naar Lake
Wabby is zanderig en heet,
maar de moeite loont. Aan drie
kanten omgeven door bos en
aan een kant door een steile
zandwand biedt het meer een
paradijselijk uitzicht en heer-
lijke verkoeling. Dit keer zijn er
meer belangstellenden, die
zich van het duin in het water
laten rollen.
Nog een uitgebreide lunch en
dan is het tijd voor de thuisreis.
Hobbelend over de zandpaden
gaat het richting veerboot. In
een bocht lopen bijna een ding-
omoeder met twee pups onder
de auto. De jonge hondjes zijn
vertederend. ,,Maar het blijven
wilde dieren’’, zegt Locky, al
doet een bedelend exemplaar
bij Central Station anders ver-
moeden. Van de duizenden
toeristen gooit er altijd wel één
hem een hapje toe.

GITTE BRUGMAN

Vakantie 2001
De vakantiebeurzen staan weer voor de deur. De groot-
ste, de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht, begint
aanstaande dinsdag en duurt tot zondag. Meer dan 1600
standhouders uit honderd landen zijn er, dit keer. Er zijn
wat opvallende nieuwkomers, waaronder een afdeling

met exclusieve reizen als luxe safari’s en vijfsterrencrui-
ses. In iedere hal staat een paviljoen, waar bezoekers van

alles kunnen ondervinden en uitproberen.
Wie de drukte liever mijdt, kan goed terecht op regionale
beurzen als Vakantie!, van 26 tot 28 januari in de Martini-

hal in Groningen. Hier staan zo’n 160 standhouders in
verschillende paviljoens. Als voorschotje is deze bijlage

gewijd aan reizen en verhalen van ver en dichtbij.
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Een half jaartje wieberen in Australië
Australië. Verder weg kan haast

niet. Vijftienduizend Nederlanders
boeken jaarlijks prijzige tickets
naar het dunbevolkte gebied

‘down under’. Maar wie gaan naar
Australië en wat doen ze daar?

,,Australië-gangers zijn te ver-
delen in twee groepen,’’ ver-
telt Suzan Berger van reisbu-
reau NBBS in Leeuwarden.
,,Familiebezoekers en jonge-
ren.’’ Er wonen heel wat ge-
emigreerde Nederlanders in
Australië. Het thuis van de
verre oom en tante is een
dankbare verblijfplaats voor
vakantiegangers.
Maar de grootste groep vor-
men de jongeren. ,,Ze gaan al-
lemaal backpacken,’’ zegt
Berger. Daar is het ook een
ideaal land voor. ,,Het busver-
voer is goed en er zijn heel veel
goedkope hotels.’’ De jonge-
ren die naar Australië reizen
hebben meestal hun studie af-
gerond. ,,Ze zijn zo 23, 24 jaar
oud,’’ schat de reisagent. ,,En
willen even helemaal weg uit

Nederland. Het trekt ook, hè.
Het heeft iets mystieks om zo
ver weg te gaan.’’
Veel mensen werken tijdens
hun vakantie. Berger: ,,Om de
reis te bekostigen. Er is ook
genoeg werk daar op boerde-
rijen.’’ Een paar maanden
trekken door Australië is dan
ook niet goedkoop. Het leven
is er niet echt duur, maar om
er te komen moet je behoorlijk

wat geld neertellen. Het goed-
koopste ticket kost ƒ2000.
Sommige reisbureaus bieden
een voordelig ticket aan dat
een jaar geldig is.
Handig voor mensen die een
flinke tocht down under willen
maken. Want veel reizigers
houden het niet bij de grootste
stad Sydney alleen. De mees-
ten trekken per bus of lift door
het uitgestrekte land. ,,Maar

vrijwel iedereen begint in Syd-
ney,’’ weet Berger.
Zo ook Marrit Douma (22) uit
Leeuwarden. ,,Ik ga gewoon
even een half jaartje wiebe-
ren.’’ Na haar studie commer-
ciële economie wil Marrit nog
even van het vrije leven genie-
ten. Met vriendin Mirjam Gom-
mers (21) landt ze 5 februari
op het vliegveld van Sydney.
,,Daar beginnen we dus,’’ legt
Douma gebogen over de reis-
folder uit. ,,We gaan eerst
maar eens twee weken rond-
kijken. Dat lijkt me echt gewel-
dig, zo’n stad.’’ Maar het duo
heeft verder ook een vlucht-
plan klaar. ,,We hebben wel
twee uur bij het reisbureau ge-
zeten.’’ En het resultaat is er
naar. ,,Vanaf Sydney een re-
tourtje naar New Zeeland, dan

per bus naar Adelaide. En mis-
schien wat werken onderweg,
we zien wel,’’ voegt ze toe.

Marrit heeft hard gewerkt in
een kaartenwinkel om het tic-
ket van ƒ3000 gulden bij el-
kaar te sparen. Maar onder-
weg hebben ze ook geld nodig.
,,We willen het allemaal niet te
veel plannen, maar we zullen
toch wat moeten werken,’’
verzucht de reiziger. ,,Op een
boerderij of zo, we zien wel.’’
Vanaf Adelaide bussen de
Leeuwarders verder naar een
plek waar bijna elke Austra-
lië-ganger heen gaat: het berg-
gebied bij Alice Springs. Wan-
delschoenen en rugzak liggen
al klaar om de streek te ver-
kennen.
Na een paar dagen in het ruige

gebied willen de twee door
naar de feestkust van Austra-
lië. ,,Hier wordt het gewoon
feest ja,’’ wijst de Leeuwarder
lachend op de kust tussen
Brisbane en Cairns. In Cairns
wacht het vliegtuig naar hun
laatste bestemming in Austra-
lië: Darwin. ,,Daar blijven we
een tijdje en dan vliegen we
naar Bali. Dat lijkt me echt ge-
weldig, zo’n tropische eiland.’’

Daar, ten noordwesten van
Australië, sluiten ze hun lange
reis af. Nog een weekje genie-
ten van zon, zee, strand en
palmbomen en dan wacht voor
de laatste keer het vliegtuig:
,,Via London naar huis.’’
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Een enorme zandbak
Gids Locky rijdt de wagen op de boot. Foto’s LC/Gitte Brugman

Het wrak van de Maheno.

Een enorme zandbak
Lake Wabby.

Cathedral Beach. De coochaburra.

De hertshoorn.


