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On the internet 24 

hours a day

www.wereldomroep.nl

Women
Over 50 years?

BreastScreen Victoria provides

FREE Mammograms & Interpreters

Make an Appointment Today

PH 13 20 50

DutchCare Ltd
PERSONAL 
ASSISTANT
located KILSYTH
JOIN THE AGED 

CARE REVOLUTION!
30 -38 hours per week - Flexible

Working closely with the 

CEO of the provider of aged 

care services to the Dutch 

community, this role is one 

of diversity.  Responsibilities 

include the provision of 

secretarial, administrative 

and research services, with 

a diplomatic approach, you 

will liaise across many levels 

of the organisation, building 

rapport and sustaining strong 

relationships. You will have the 

ability to work collaboratively, 

positively and fl exibly in a busy 

environment with changing 

demands;

The successful applicant will 

have well developed MSOffi ce 

skills, and demonstrated 

experience in providing 

support at a similar level.  

Other responsibilities include 

maintenance of the internal 

intranet, assistance with 

newsletters, diary, travel and 

support to the executive team.  

Excellent time management, the 

ability to juggle multiple tasks 

and strong written and verbal 

communication skills will secure 

you this rewarding role within a 

friendly, fun and dedicated team. 

With a proactive approach, you 

will employ good organisational 

and administrative skills to 

implement systems and make 

a positive impression on 

workplace culture. Pressing time 

constraints will call for a highly 

developed ability to prioritise, as 

well as communicate concisely. 

Skills in both written and 

spoken Dutch would be highly 

advantageous

Please call for a PD or email 

ceo@dutchcare.com.au

DutchCare Ltd
P O Box 8219

Carrum Downs, Vic 3201
Ph 9782 6633

Applications close 
21st April 2011.
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Letters 
to the editor

editor@dutchcourier.com

Friday 15 April 2011

COME CELEBRATE THIS SPECIAL OCCASION WITH
A RANGE OF SPECIALS IN BOTH OUR SHOP AND CAFE

Shop 3 / 4 Village Arcade
48-54 High Street

Berwick, 3806
Tel 9769-7999

Hours of business
Mon - Fri 9am - 5.30pm  Sat 9am - 3pm

Thank You
 Thank You

We would like to take this opportunity to say thank you to all our 

volunteers. Also a great big thank you to all those who were very 

helpful in making this Holland Festival another enormous success.

Please note that in future everyone can only enter the premises 

via Princes Highway as the other entrance via Springvale is now 

permanently closed. 

 The Holland Festival Committee

DutchCare Ltd
Unit Manager

Han & Judy Overbeek Lodge
Kilsyth

Do you have?
*high energy levels, *high ideals, *great self esteem

Do you want to?
*empower others to change aged care for the better 

Then we want you on our team!
DutchCare Ltd is a highly regarded and international award winning pro-
vider of residential and community aged care services predominantly for 
those who identify with the Dutch culture.  We are committed to the Eden 

Alternative philosophy, developing communities with pathways to a life worth 
living for all elders.

A community based not for profi t, with sustained growth across the organi-
sation, we focus on staff development, self directed work teams and mento-
ring.  Your role will be to foster a team-based environment of innovation in 

our 55 bed Residential Aged Care Facility, with support from an 
experienced senior management team.

To be successful, you will be an experienced manager; you will possess 
exceptional communication, leadership and interpersonal skills, have an 

empowering and teaching approach to management, be a good organiser, a 
systems thinker, passionate and knowledgeable about person-centred Aged 

Care and have an ability to lead a multi-disciplinary team.  The ability to 
speak Dutch and a commitment to the Eden Philosophy are all advantages.
Would you like work fl exibility and other benefi ts such as $16,000 tax free 

and extensive development opportunities? Does working for an organisation 
with a commitment to pushing at the edges of accepted norms, 

that is values driven, appeal? 
If so, this unique opportunity may be for you.

Call Reception on 03 9728 5299 for a detailed position description 
or email to info@dutchcare.com.au

Applications close on 21st April 2011

DutchCare Ltd, 

PO Box 8219, 

Carrum Downs, Vic 3201

Dear Editor,,
I must have overlooked it.
Next time your publication suf-
fers perusal from this my quar-

ter I will know whether you do 
indeed do publish readers’ let-
ters to the Editor.
Jacob Jonker, Tasmania



Discount Dutch Groceries Outlet
154 Main Street, Croydon, VIC (2 doors up from Commonwealth bank)

Trading Hours: M-F: 9am - 5.30pm, Sat: 9am – 3pm
Phone: 9722-8875

DE RUITER
SPECULAAS

400GM

BREAKFAST 
CAKE
350gm

Hot Price!

$
ea2

$ 99
ea1

$ 49
ea2

COROOS
KAPUCIJNERS

HILLE
CANDY CAKE

350gm

$ 20
ea2

PUMPERNICKEL

$ 89
ea1

K & H
LICORICE

$ 99
ea7

KOELEMAN
PICCALILLY

$ 99
ea1

BOLLETJE
RUSKS

$ 89
ea1

BETUWS
ROEM

ALL VARIETIES

$ 99
ea1

NASI AND BAMI
GORENG

C
ea99 $ 95

per box22 $ 95
per box22

CROQUETTESFRIKANDELLEN

PRINS WILLEM ALEXANDER VILLAGE
62 Collingwood Road

Birkdale – QLD

April Fest 2011
Sunday 17th April 10.00am -4.00pm 

Join us for a taste of the Dutch Culture 
Live entertainment 
Huge garage sale 

Craft-Books-Plants
Dutch food 

Coffee & Cake 
Activity for Children 
Dutch Street Organ 

Live Band
And

Much more! 

Admission Free
Bring your Family & Friends
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2011 KONINGINNEDAGRECEPTIES 
IN NIEUW ZEELAND

Koninginnedagreceptie te Wellington
vrijdag 29 april 2011 van 18.00 tot 20.00 uur
Michael Fowler Centre, 111 Wakefi eld Street, Wellington
TOEGANG UITSLUITEND na registratie 
via email: wel-rsvp@minbuza.nl voor 22 april

Koninginnedagreceptie te Auckland
vrijdag 29 april 2011 van 18.00 tot 19.30 uur
Jubilee Hall van het Jubilee Building, 545 Parnell Road, Parnell

Koninginnedagreceptie te Christchurch
Datum, plaats en tijden worden op de website geplaatst zodra 
deze bekend zijn www.netherlandsembassy.co.nz

DEN HAAG, De consument 
gaat zich scheel betalen aan 
de zorgpremie. Het Centraal 
Planbureau (CPB) verwacht 
voor volgend jaar een stijging 
van ruim 60 euro. Hiermee 
zouden Nederlanders opnieuw 
diep in de buidel moeten tasten 
om de kosten op te brengen. Dit 
jaar zijn de premies ook al fors 
gestegen. 
In Den Haag zijn vriend en vij-
and het erover eens dat, vooral 
door de vergrijzing, de kosten 
voor zorg de komende jaren fl ink 
stijgen. Dit jaar geven we met 
z’n allen zo’n 63 miljard euro uit 
aan zorg, ongeveer 10 procent 
van het totale bruto binnen-
lands product. Economen heb-
ben becijferd dat dit percentage 
kan oplopen naar 13 tot 15.
Dat heeft sowieso grote gevol-
gen voor de zorgpremies, onge-
acht welk zorgsysteem er is. „We 
kunnen steeds meer en heb-
ben te maken met een vergrij-
zende bevolking. Daar betalen 
we met zijn allen de rekening 
voor”, zei minister Schippers 
(Volksgezondheid) eerder al.
Een woordvoerder van de 
bewindsvrouw benadrukte 
gisteren wel dat het kabinet 
probeert de zorg zo goedkoop 
mogelijk te houden. „De minis-
ter ziet het als haar dure plicht 
om te zorgen dat elke euro aan 
premie goed wordt besteed.”

Hoogleraar zorgeconomie 
Marcel Canoy, hoofdeconoom 
bij onderzoeksbureau Ecorys, 
vreest dat ons zorgstelsel niet 
lang houdbaar is. „Een verdere 
premiestijging is onvermijde-
lijk, maar voor de politiek is dit 
lastig te verkopen naar de bur-

ger.” Volgens hem moeten ver-
zekeraars, maar ook het kabi-
net, meer inzetten op preventie 
en zou de consument medever-
antwoordelijk moeten worden 
gemaakt voor de zorgpot.
„Laat de burger zelf opdraaien 
voor een deel van de kosten van 
de ouderenzorg en maak een 
collectief fonds, waaruit ern-
stige en uitzonderlijke ziektes 
worden vergoed. Dit maakt de 
consument veel meer betrok-
ken bij zijn eigen gezondheid”, 
aldus Canoy.
De belangenvereniging 
Consumentenbond adviseert 
de burger vooral goed uit te 
zoeken of het niet elders goed-
koper uit kan zijn met zijn 
zorgverzekering. „Er zit nogal 
een fors prijsverschil tussen de 
zorgaanbieders”, reageert een 
zegsvrouw.

ZORGPREMIE WEER HOGER



By Ann Schipperheyn
By a certain age it comes to most 
of us, (dare I say it? Sixty plus!) 
We are not as slender as we were, 
or as fi t or healthy. Tasks we used 
to undertake with ease only a 
short time ago now appear to 
take us a little longer. You (the 
girls amongst us) would love to 
be able to fi t into that little dress 
you wore, to what seems, only 
a few years ago. It is gradually 
that we have come to realise we 
are not as energetic as we were 
before; we run out of puff  oc-
casionally and have a few other 
little problems so when we at-
tend an appointment with our 
doctor, you know he or she will 
say, “Now, while you are here 
we may as well take your blood 
pressure, have a listen to your 
heart and check your lungs. Oh 
and before you go, can you hop 
on the scales for me. And by the 
way, your cholesterol is up a bit 
etc, etc ….. ” Th en, after all that’s 
done,  it is a quiet chat about 
what you should or should not 
do/eat and drink and are told 
you should lose a few kilos, get 
more exercise, get out in the sun  
because  your vitamin D level is 
too low. It gets to be overwhelm-
ing.
So you go on a diet, join a gym., 
walk the extra few kms and after 
a lot of hard work you may have 
lost a little bit of weight, but the 
blood pressure is still too high, 
the cholesterol has gone down 
a bit but, after all that sun ex-
posure, you now have a spot on 
your skin that requires surgery 
(it may have been lurking there 
for a long time but, you’ve got 
to be able to blame it on some-
thing!)  You may have down-
sized a dress size but down-siz-
ing has been a lot of hard work 
Th e other kind of down-sizing 

more or less runs parallel to all 
of the above  or as a result of IT , 
IT being our advancing years !!!  
Is this all new to you? 
Many  of us migrant started 
small in the size of the roof over 
our head. Our fi rst ’abode’ was 
a bungalow in someone’s back-
yard. Again, like many other 
young couples, after working 
and saving very hard, we bought 
a block of land in a new develop-
ment which did not have made 
roads let alone footpaths! Th en 
we built our fi rst home, a small, 
three bedroom, weatherboard 
house. We did not have sewer-
age, but a ‘dunny’ out in the 
back yard until such a time that 
we could aff ord to put in a septic 
tank  Over the years we moved 
around a bit, but more than a de-
cade ago, bought our nice, spa-
cious house set on a lovely half 
acre block bordering a school 
farm. We have the best of both 
worlds; cows and sheep in the 
paddock and all the convenienc-
es of suburbia at our doorstep. 
Our neighbours are nice, their 
children a delight and the teen-
agers next door are a pleasure to 
have around. 
We thought we’d be able to con-
tinue our nice quiet life with Piet 
looking after the maintenance 
of the house and I the garden; 
everything was purring along 
nicely but then something hap-
pened to put a spanner in the 
works. My healthy, energetic, 
sporty husband had a very nasty 
‘turn’ and was diagnosed with 
heart problems. No one, his doc-
tor nor he himself, could believe 
it, after all, his cholesterol count 
and blood pressure were always 
and still are, perfect; open heart 
surgery was next and now he is 
coming along very nicely again 
but Life will never be the same 

again , changes will have to be 
made
Many of you will have gone 
through this process already, 
others, like us , are probably 
planning  for  it , IT this time 
, meaning we have to fi nd a 
smaller house and garden ; we 
have to ‘Down size’ .Again this 
is easier said then done !!!! Just 
as we may have gained a little 
too much weight over the years 
(not Piet!), we have collected a 
whole lot of ‘stuff ’ Cupboards 
and cupboards full of all kinds 
of treasures; a lifetime of memo-
rabilia. Most of it nicely sorted 
and stored in these beaut big 
plastic containers, all labelled 
and stacked on shelves. 
Every now and then I open a box, 
sift through the memories,  re-
call the events, look at the school 
reports ; have a little smile on 
my face when I read one teach-
er‘s comments “ Peter should 
refrain from illustrating all his 
textbooks,  but he is very good at 
sports ” “ Robert has an incred-
ibly good memory and excels at 
French ”. |Merci bien!  And then 
there are the photographs and 
hand written letters of family and 
friends, many of them no longer 
with us. Back in the box they 
go. “Oh, and what about those 
groaning bookshelves “, says a 
well meaning friend. “What are 
you going to do with them?” Do 
with them?  Keep them of course, 
each one is a personal treasure, 
has its own life. No I can’t part 
with any of them either. On and 
on it goes and despite many trips 
to the op-shop, where I am met 
by smiling faces and the ques-
tion “What have you got for us 
today?”you can’t tell the diff er-
ence, the cupboards are still 
hard to close .……
Th en there is the big decision 
about where we would like to go 
and live. Will we buy before we 
sell ? Ooh, that’s a bit risky, what 
if the market goes down and we 
can’t sell our own house? . All 
that ,the thought of  having to 
make all those decisions and the 
hard work involved in moving 
house makes you feel too tired to 
do anything about it, so , for the 
time being anyhow , the whole 
thing about downsizing has 
been put into the ‘ too hard bas-
ket ’ I’ll have to bribe our grand-
sons into helping out for a bit 
longer, I’ll make them a yummy 
cake, no better still I’ll get one 
from our local Dutch cake shop, 
the Blue rabbit. Fool proof , deli-
cious and far less work . Anyhow, 
what’s the rush ? Piet , after hav-
ing had a spare part put in and 
a repair job done, is keen to get 
things in order again. As for me, 
I’m happy to procrastinate a lit-
tle longer and have found a few 
young people who would love to 
have a few things to remember 
me by. Hold on, I’m not leaving 
yet !

IT’S TIME TO DOWN SIZE
Amongst the poems by Jo Vermont, better known as ‘Th e Rotterdammer 
’.  I found the following poem. I am sure it will bring a smile to your 
face. 
Some of you may remember a story I wrote about an event held at the 
Holocaust Museum in honour of Constance Koster a wonderful, coura-
geous Dutch lady who helped save many Jewish babies and small chil-
dren during W.W.II. Since that time I have been receiving the monthly 
Child Holocaust Survivors Newsletter which always ends with a few 
funny quotes. As they fi t in very well with my little ‘spiel‘and in particu-
lar with Jo‘s poem I thought I‘d include them too. 
A.S.

Words of wisdom for and from the Elderly

Aspire to inspire before you expire.

My wife and I had words, but I didn’t get to use mine .

Frustration is trying to fi nd your glasses without your glasses.

The irony of life is that by the time you’re old enough to know 
your way around, you are not going anywhere .

Op het eerste gezicht 
Met ons, senioren, is niets aan de hand,
wij zijn nog uitstekend van lijf en verstand,
al hebben wij spijkers in heup en knieën 
en krijgen we last van te veel calorieën,
van zenuwenen reuma,van spieren en jicht,
wij zijn nog fantastisch op eerste gezicht.

Het lopen met steunzolen valt echt wel mee
en met ons gebit zijn we allen te vree!
Wij willen nog veel, dat willen we weten,
maar wat we nu willen zijn we vergeten .
Al groeien we krom, naar de aarde gericht,
wij zijn nog fantastisch op eerste gezicht.

De jeugdige liefde was mooi en apart,
nu dragen we pacemakers onder ons hart,
we denken met weemoed aan vroegere jaren,
de tijd dat we nog vurige minnaars waren.
Nu voelen we scheuten in ieder gewricht.
wij zijn nog fantastisch op het eerste gezicht.

Wij ouderen worden wat langzaam en traag,
en slikken nu pil voor darm en maag,
wij kruipen ‘s avonds doodmoe in ons bedje,
en nemen een voor slapen een zenuwtabletje.
Al valt voor bejaarden het leven niet licht,
wij zijn nog fantastisch op eerste gezicht!

De adem wat korter , en kelen te droog,
de pols te snel en bloeddruk te hoog,
de jaren gaan tellen, wij willen niet zeuren,
ondanks de rampen die ons gebeuren,
wij hebben teveel of the weinig gewicht ,
wij zijn nog fantastisch op eerste gezicht.

Al geven de zintuigen kommer en kwel,
met bril en gehoor apparaat lukt het nog wel,
al brengt de ouderdom kleine verdrietjes,
spontaan zingen we onze liedjes,
en hopen dat u zegt na ons laatste gedicht,
zij blijven fantastisch op eerste gezicht !

de Rotterdammer
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DE ASSOCIATIE VAN NEDERLANDSE 
VERENIGINGEN IN VIC. INC.

&
NESWA VICTORIA

Uitnodiging aan oud- NESWA leden, oud- dienstplichtigen en 
Veteranen.
In samenwerking met de militaire attache in Canberra en de 
Associatie van Nederlandse Verenigingen in VIC.  Inc. zal een 
reunie worden georganiseerd.
De reunie wordt gehouden op maandag 25 april 2011, (ANZAC 
day) om 2 uur s’middags, in de Abel Tasman Dutch social club, 
60 Rosstown road, Carnegie.
Deze bijeenkomst houdt in een herdenkings ceremonie, lunch 
en gezellig samenzijn.
Contact Mieke Stallinga,̀  tel 5968 5739 of 
Monica de Knecht, secretary  van de Associatie, tel. 9725.0945
Gaarne antwoord voor 19 april 2010.
Het Reunie bestuur voor NESWA



DEADLINE FOR 

 MAY 2011 EDITION

15 APRIL 2011

Het grootste deel van de korps-
chefs en hun plaatsvervangers 
kan op zoek naar een andere 
baan. Bij de vorming van de 
nationale politie blijven er van 
de honderd hoogste politiema-
nagers nog slechts zo’n dertig 
over. 
Ook een kwart van de 8000 
banen bij ondersteunende dien-
sten van de politie verdwijnt, 

schrijft minister Opstelten 
(Veiligheid en Justitie) aan de 
Tweede Kamer. De invoering 
van de nationale politie moet 
per 2012 een feit zijn.
De huidige 26 politiekorpsen 
maken dan plaats voor een 
nationale politie die uit tien re-
gionale eenheden gaat bestaan. 
Daarnaast komen er nog een of 
meer landelijke eenheden met 

speciale taken en een landelijke 
dienst voor bedrijfsvoering, zo-
als ict, huisvesting en inkoop.
Opstelten benadrukt dat de ope-
rationele politiesterkte gehand-
haafd blijft op ten minste 49.500 
arbeidsplaatsen. Het kabinet 
ziet de vorming van de natio-
nale politie als een middel om 
Nederland veiliger te maken.

Kabinet haalt bezem door politieleiding

30 APRIL 2011
Celebrate Koninginnenacht in Melbourne

8 pm – 1 am

ORMOND HALL  - 557 St Kilda Road (behind Belgium Beer Cafe)  - Melbourne

Guarantee
your ticket

by email
before 

27 April
oranjefeest.
melbourne

@gmail.com
maximum

8 people
per registration

5 minutes from Prahran station  – trams and night rider at the door  – plenty of parking

$ 10 entree (pay at door)  - includes free welcome drink  - DJ with Dutch music 

Follow us on:

door Edwin Timmer 
DEN HAAG -  Tienduizenden 
familiebedrijven in de veeteelt 
staan op het spel nu de Europese 
Unie op het punt staat de poort te 
openen voor goedkoop vlees van 
Braziliaanse varkens. 
„Terwijl we de welzijns- en mi-
lieueisen voor Nederlandse 
boeren steeds verder opvoeren, 
halen we via de achterdeur op-
nieuw de kiloknaller binnen. 
Dit betekent het einde van onze 
landbouwstand”, waarschuwt 
CDA-Kamerlid Ormel. Terwijl 
Nederlanders huiveren van 
megastallen, liggen straks wel 
de karbonades en speklappen 
van superboerderijen uit Zuid-
Amerika in het winkelschap.
Ormel doet een dramatisch be-
roep op staatssecretaris Bleker 
(Landbouw) om „pal te staan voor 
het agrarische gezinsbedrijf”. 
In de onderhandelingen voor 
een vrijhandelsakkoord tussen 
Zuid-Amerika en de Europese 
Unie eisen de Brazilianen het 
recht op om honderdduizenden 
tonnen varkens- en kippen-
vlees heffi  ngsvrij te exporteren. 
Diplomaten werken aan een be-
slissende handelstop in april. 
Alleen al de grotere import van 
Argentijns en Braziliaans rund-
vlees zal Europese rundveehou-
ders een schadepost van 25 mil-
jard euro opleveren, zo berekent 
de Europese koepel van land-
bouworganisaties Copa-Cogeca. 
„Die goedkopere import be-
dreigt ook het inkomen van dui-
zenden Nederlandse kalverhou-
ders’’, zegt Frans van Dongen, 
lobbyist voor het Productschap 
voor Vee en Vlees in Brussel.

Wisselgeld„Maar de klap voor 
onze varkenshouders en pluim-
veehouders is nog groter”, weet 
Van Dongen. „Nederland telt 
veel meer familiebedrijven in 
de varkenshouderij dan rund-
vleesproducenten. Ook willen 
wij niet twee keer betalen! Eerst 
voor dit vrijhandelsverdrag met 
Zuid-Amerika, en straks moe-
ten onze grenzen, als wisselgeld 
voor een wereldwijd handels-
akkoord binnen de WTO, nog 
verder open.”Voorzitter van 
LTO-Nederland Albert Jan Maat 
stoort zich aan politici die over 
elkaar heen buitelen om de wel-
zijnsregels op te schroeven, maar 
de andere kant op kijken wan-
neer de supermarkt de goedko-
pere spullen uit verre landen 
aanbiedt. „Je zou op z’n minst 
de eis kunnen stellen dat alles 
wat in het schap ligt minimaal 
volgens Europese standaarden 
is geproduceerd.”De Europese 
economie en de honderden mil-
joenen consumenten zijn zeker 
gebaat bij een vrijhandelsver-
drag met Zuid-Amerika, meent 
Kamerlid Ormel. „Maar we moe-
ten wel voorwaarden stellen. 
Aan het gebruik van antibiotica, 
groeihormonen en de controle 
op bestrijdingsmiddelen. Doen 
we dat niet, dan benadelen we 
onze eigen boerenbedrijven als 
we de rode loper uitleggen voor 
deze sambavarkens.” 

Sambavarkens bedreiging 
voor onze veeteelt 

Huge Range
of Dutch,
German

groceries at
discount 
prices

Save up to 75%
on well known

brands of groceries,
snack food, dairy
and confectionary

SUPA CHEAP
GROCERIES

BORONIA

SHOP 3/89 BORONIA RD

behind the cheese cake shop

BORONIA VIC 

03-9762 9088

TRADING HOURS

MON-WED 9am - 5.50pm

THU-FRID 9am - 6pm

SATURDAY 9am - 5pm

SUNDAY 11am - 4pm

Licorice

Big Variety

1kg pack

$7.80

FreshBake

Almond Fingers
8 pack

$2.80ea

De Ruiter

Speculaas

400gm

2 for $5

Bolletje
$1.95

3 for $5

Milk Chocolate

Sprinklettes

$2.20 ea

3 for $6

Sprits
400gm

$3.50ea

Iced gingerbread

400gm

$4.20

Marzipan balls

$1.50ea

3 for $4

Speculaas brokken

$3.50 ea
2 for $6.50
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The Associated Netherlands Societies in Victoria Inc.  

Please send your cheques or money orders made out to the 
Associated Netherlands Societies in Victoria inc. and  

forward, with a stamped self- addressed envelope to either 
of the following addresses:

Sonja de Jonge, 40 Warncliffe Road, East Ivanhoe, 3079 
Monica de Knecht, 45 Kent Avenue, Croydon, 3136 

Dress Code: Neat Casual - No Denim
Please ring 9725 0945 or 9497 4969 

for any further information. 

Koninginne Bal
at the Abel Tasman 

60 Rosstown Road, Carnegie 

Music: The Silver Echoes 
& 

Peter van Abel - The Music Man 

Friday, 6 May, 2011 at 8 PM 
(Doors open at 7.30) 

Dutch Kitchen available 
FULLY  LICENSED  PREMISES 

 NO  BYO 
Tickets - $15 p.p.      MUST BE PREPAID 

NO Tickets available at the door



Kat en hond
Het lijkt toch op een duel van kat en hond, 
het voortdurende politieke geredekavel 
tussen Julia Gillard en Tony Abbott. Tony 
blijft blaff en en Julia blazen en krabben.  
Maar op het punt van de zgn. carbon tax 
komt het me voor, dat het weinig uitmaakt 
of je door de hond of door de kat gebeten 
wordt. 

Alhoewel Tony zijn woorden nog wel eens 
vervangt zijn beiden het er nu over eens 
dat er sprake is van klimaatverandering 
en dat de mensheid daartoe bijdraagt.  
Vervolgens lopen de meningen uiteen 
over hoezeer de lucht vervuild is, of er wat 
zinnigs aan te doen is en zo ja, wat dan en 
tegen welke prijs. 
Toegegeven, Australië is een heel groot 
land, een werelddeel in feite, maar nog 
steeds het dunst bevolkte land ter we-
reld. Daarom is het onzin om de carbon 
uitstoot te meten per hoofd van de bevol-
king, want per vierkante kilometer is die 
vrijwel te verwaarlozen en daar gaat het 
eigenlijk om. Oh ja? Dat denken we maar, 
het zijn vooral de internationale verplich-
tingen die de politiek bepalen.
Labor wil dus een prijskaartje aan die 
vuile uitstoot hangen onder het motto 
dat de vervuiler betaalt. Hoe sterker een 
bedrijf de vuile uitstoot weet te vermin-
deren, hoe minder het hoeft te betalen. 
Het bedrijf komt dus om te beginnen toch 
op hogere kosten en zal die kosten aan 
de klant doorberekenen, zodat de ener-
giekosten hoger worden en daardoor ook 
alles wat geproduceerd wordt. Dat is dus 
wat Tony noemt ‘the big fat tax’. Hé, wacht 
even, roept Julia dan, we gaan die inkom-
sten van de carbon tax gebruiken om de 
bevolking te compenseren voor de hogere 
prijzen, althans voor zover het de lagere- 
en middeninkomens betreft. Ook krijgen 
de bedrijven een subsidie om doeltref-
fende maatregelen te nemen teneinde de 
vervuiling te verminderen. Met andere 
woorden: een cirkelloop van geld met een 
(socialistisch) aspect van herverdeling.  
De liberalen zien de oplossing van het pro-
bleem anders, want hun kiezers houden 
niet van belasting betalen. Net als bij het 
trainen van een hond bereik je meer met 
belonen dan met straff en is hun logische 
redenering. Dus geen carbon tax maar 
een beloning voor het bedrijf dat weet te 
bezuinigen op vuile uitstoot. En ook veel 
bomen planten.  Waar moet dàt geld dan 
vandaan komen? Uit belastinggeld van-
zelfsprekend, dus uiteindelijk blijft het 
toch de burger die betaalt. Daarom zeg ik, 
of je nu door de hond of door de kat gebe-
ten wordt, het doet pijn! 
‘Voor niets gaat de zon op’, is nog altijd 
een vertrouwd gezegde. Iemand die zijn 

huis wil verwarmen of koelen, moet een 
installatie daarvoor aanschaff en en zal 
de energie moeten betalen die nodig is 
om dat apparaat te laten werken. Dat kost 
geld! Als we de planeet aarde warmer of 
koeler willen maken dan moeder natuur 
dat kan doen, dan kost dat óók geld, hoe 
je ‘t ook wendt of keert. Een ieder die het 
voorstelt alsof dat niets hoeft te kosten, 
doet de waarheid geweld aan.  
Nou, dan is de oplossing toch eenvoudig: 
Niets doen! Maar kijk, nu zeggen de ge-
leerden, dat het dan op den duur nog veel 
méér gaat kosten. Het ‘waarom’ daarvan 
is mij helaas nog niet duidelijk. Maar als 
overwegend conservatieve regeringen 
in vrijwel heel Europa het daarover eens 
zijn en dus al een ETS hebben opgezet, 
dan denk ik “Zijn het daar allemaal suf-
ferds die zich hebben laten beetnemen? “ 
Nee, dat wil er bij mij ook niet in. Dus toch 
maar iets doen, hoe dan ook.

Libië/Hongarije
Aanvankelijk leek het erop alsof het in 
Libië net zo zou gaan als in Hongarije, 
toen daar in 1956 de opstand uitbrak tegen 
het communistische regime. Veel applaus 
uit de hele niet-communistische wereld, 
maar toen op 1 november Russische troe-
pen het land binnentrokken werd er luid  
‘schande’ geroepen, en daar bleef het bij. 
De wereld keek toe hoe het Hongaarse 
volk weer onder de knoet kwam. Ingrijpen 
van de Nato-landen zou in die tijd zonder 
twijfel een derde wereldoorlog hebben 
ontketend; het waren spannende tijden 
en we zaten gekluisterd aan de radio.
Hongarije maakte toen deel uit van het 
Warschau-pact en Libië, althans Kadhafi , 
stond helemaal alleen en had zelfs geen 
Arabische vrienden meer. En toch nog 
bleek het moeilijk om, ondanks het ver-
toon van macht door de VN, zijn regime 
ten val te brengen. Als een dictator het 
leger achter zich heeft staan, blijft hij een 
harde noot om te kraken, dat is weer eens 
gebleken. Democratische krachten zullen 
het uiteindelijk winnen, maar een demo-
cratie forceren is moeilijk, wellicht zelfs 
ondoenlijk.

Clubkrant
Toen in mei 1970 de eerste krant verscheen 
van de ‘Samenwerkende Nederlandse 
Verenigingen in Victoria’ had die nog niet 
de naam Dutch Courier.  De verenigin-
gen, zo schreef de toenmalige President  
Prof. J. Smit (meer over hem in het artikel 
‘Constantijn Huygens’), hadden besloten  
“hun clubnieuws gezamenlijk uit te ge-
ven, eens per maand.” Een clubkrant dus, 
acht pagina’s tegen een prijs van 10 cent!  
Prijs en omvang van de krant zijn inmid-
dels toegenomen en bovendien is de uit-
voering vrijwel geheel in kleurendruk, 
maar de basis van de krant wordt nog 
altijd gevormd door de clubs. Vandaar 
de huidige actie om medewerking van de 
clubs te vragen teneinde het abonneebe-
stand uit te breiden. Weliswaar komen er 
regelmatig nieuwe abonnees bij, maar 
er is ook sprake van een ‘natuurlijke’ af-
name van het aantal abonnees, en dat is 
niet goed voor het welvaren van de krant, 
want adverteerders willen graag zien dat 

het abonnementenbestand van een krant 
zich uitbreidt. 
Nu is het helaas ook zo dat clubs hun le-
dental zien verminderen. Men kan dat lij-
delijk aanzien, maar ook trachten er iets 
aan te doen. Een aardig voorbeeld van hoe 
dat kan, wordt gegeven door de vereni-
ging Tempo Doeloe en ik verwijs daarvoor 
graag naar het verenigingsnieuws in dit 
nummer. Wellicht inspireert het andere 
clubs om ook een actie te ondernemen.  

Groeilanden
De G8 is een ‘club’ van de, economisch 
gezien, sterkste landen ter wereld, de 
USA, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, 
Rusland, Canada, Japan en Duitsland.  
Merkwaardig genoeg hoort China er niet 
bij hoewel het thans na de USA de groot-
ste economie is, maar dat komt omdat 
China nog altijd als een ontwikkelings-
land wordt beschouwd. Het belang van de 
G8 is na de laatste fi nanciële crisis nage-
noeg overgenomen door de G20 waartoe 
ook Australië behoort en uiteraard ook 
China. 
Nu is er onlangs een lijst gepubliceerd van 
de N-11 landen en die N staat voor Next. 
Dit zijn de groeilanden waar de economie 
zich in een versneld tempo ontwikkelt. 
We hebben die versnelling al gezien in 
de zgn. BRIC-landen, Brazilië, Rusland, 
India en China, maar in die landen is de 
snelste groei er wel een beetje uit, terwijl 
bij de N-11 de groei steeds onstuimiger 
wordt, ondanks de vaak onstabiele rege-
ringen en corruptie. Het zijn Bangladesh, 
Egypte, Indonesië, Iran, Zuid-Korea, 
Mexico, Nigeria, Pakistan, Filippijnen, 
Vietnam en Turkije. In al deze landen is 
de economische groei vooral bewerkstel-
ligd door een grote verbetering van het 
onderwijs. Vooral Zuid-Korea is daarvan 
een sterk voorbeeld. Na de wapenstilstand 
met Noord-Korea in 1953 lag het land er 
grotendeels verwoest bij. Veel jongeman-
nen waren in de oorlog omgekomen en 
het land ging daarom vooral investeren 
in de nieuwe generatie jeugd, door alles 
op alles te zetten in het onderwijs. Ouders 
werkten er aan mee om hun kinderen in 
het studeren te motiveren. En er wordt 
nog steeds keihard gewerkt, op school en 
in de industrie. Goede scholing en hard 
werken brengt voorspoed!

 Herdenkingen
In de maanden april en mei zijn er diver-
se herdenkingen die altijd weer een stuk 
geschiedenis doen herleven. In Australië 
is ANZAC Day vanwege de datum voor-
al een herdenking van de landing in 
Gallipoli tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
De kranten worden niet moe om er elk 
jaar weer beschouwingen aan te wijden, 
maar misschien wordt dit jaar het ac-
cent verlegd naar Tobruk, zeventig jaar 
geleden zo heldhaftig verdedigd door 
Australische troepen. Nu Libië centraal 
in het nieuws staat is er extra aanleiding 
om de schijnwerper van de publiciteit 
op Tobruk te richten. Zelf  heb ik me er-
toe gezet het omvangrijke boek van Peter 
Fitzsimons ter hand te nemen dat uiterst 
gedetailleerd maar zeer goed leesbaar de 
woestijnoorlog van 1941/42 beschrijft en 

voornamelijk de verdediging van Tobruk. 
Mijn vader had een grote wandkaart van 

de wereld aan de muur waarop hij tijdens 
de oorlog met spelden de militaire bewe-
gingen weergaf. Ik herinner me dat op het 
land Libië de spelden bijna van dag tot 
dag werden verzet. 
Het herdenken van de gevallenen in de 
oorlogen is in Australië vooral een mili-
taire aangelegenheid omdat, afgezien van 
enkele bombardementen, het land geen 
oorlog op eigen grondgebied heeft meege-
maakt. In Nederland is het juist andersom 
en is het aantal burgerslachtoff ers van de 
Tweede Wereldoorlog aanzienlijk groter 
dan dat van de militairen.
Eigenlijk bijzonder dat het aantal geval-
lenen in Afghanistan zò laag is dat de mi-
nister-president en de oppositieleider het 
zich kunnen permitteren om persoonlijk 
elke militaire begrafenis bij te wonen. 
Drie en twintig omgekomen militairen 
in zeven jaar zijn natuurlijk betreurens-
waardig, maar op zich is het geen groot 
getal van drie per jaar. Statistieken zijn 
cijfers maar geven niettemin stof tot na-
denken. Het totaal aantal gedode mili-
tairen van de Sovjet Unie in de Tweede 
Wereldoorlog bedroeg maar liefst elf 
miljoen! De Verenigde Staten verloren 
in die oorlog 143.000 militairen. Bij het 
bombardement op Rotterdam in mei 1940 
kwamen ca. 900 burgers om het leven en 
het ene geallieerde bombardement op 
Dresden in februari 1945 kostte 40.000 
mensenlevens, terwijl alle Duitse bom-
bardementen op London bij elkaar 43.000 
slachtoff ers vergde!

Statistieken
Opiniepeilingen zijn soms net jojo’s, zo 
gaan ze op en neer. Zelfs een paar weken 
kunnen een enorm verschil opleveren. 
In de drie Newspoll peilingen van febru-
ari/maart ging Labor in de ‘primary vote’ 
van 36 naar 30 en weer terug naar 36, en 
de Coalitie ging van 41 via 45 weer naar 
40. Zwerven de kiezers dan tussen de 
Coalitie en Labor heen en weer? Toch 
niet, als je de vergelijking neemt met de 
uitslagen van de verkiezingen in 2010. Om 
de grote ‘smak’ van 4 maart als voorbeeld 
te nemen: toen zakte Labor van 38 bij de 
verkiezingen naar 30, acht procent ver-
schil. Maar de Coalitie steeg van 43.6 bij 
de verkiezingen naar 45 dus nog geen 
anderhalf procent. Waar bleef die overige 
6.5? 3 ging naar de Greens en 3.5 naar 
‘overigen’. Zo te zien heeft Labor meer ge-
vaar te duchten van de Greens dan van de 
Coalitie en geen wonder dat Gillard daar 
dan ook haar pijlen op richt en zich zelfs 
als een ‘conservatief ‘ voordoet.

Zeehaven van Tobruk
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Al jarenlang is het probleem be-
kend van artsen die ernstige fou-
ten maken. In Nederland wor-
den jaarlijks ongeveer 30.000 
patiënten beschadigd door me-
dische missers. Ruim 1700 over-
leven dit niet. Ziekenhuizen en 
artsenorganisaties doen er veel 
aan om de medische veiligheid 
te vergroten door bijvoorbeeld 
betere controleprocedures. Er 
is echter één soort oorzaak die 
veel moeilijker te bestrijden is. 
En dat zijn psychische en karak-
terfouten bij dokters. 
Zo was er een aan alcohol ver-
slaafde vaatchirurg die ernstige 
fouten maakte, die soms de dood 
ten gevolge hadden. De Inspectie 
voor de Volksgezondheidszorg 
deed al jarenlang onderzoek naar 
deze levensgevaarlijke chirurg, 
een zekere Robert H. Maar deze 
arts vluchtte naar het buiten-
land, waar hij probleemloos kon 
doorwerken. Daarin is hij niet 
de enige. Om die reden eist een 
Kamermeerderheid van VVD, 
PvdA, SP en GroenLinks dat 
minister van Volksgezondheid 
Edith Schippers haast maakt met 
het publiceren van een Europese 
zwarte lijst met de namen van 
foute dokters.
Het probleem van dokters die 
fouten maken, is al heel lang 
een heet hangijzer binnen onze 
ziekenhuizen. Zeker als het chi-
rurgen, gynaecologen en anes-
thesiologen betreft, kan men 
stellen dat die vrijwel altijd bin-
nen een operatieteam werken, 
met andere woorden: er zijn al-
tijd getuigen bij, die van de hoed 
en de rand weten. Hoe is het dan 
mogelijk dat bijvoorbeeld een 
aan alcohol of drugs verslaafde 
arts zo lang ongehinderd kan 
doorwerken? Dat komt door een 
verkeerd soort collegialiteit. 
Het wordt onfatsoenlijk geacht 
een collega, hoe fout ook, bij 
de directie, justitie of Inspectie 
voor de Volksgezondheid aan 
te klagen. Vaak is de achterlig-
gende gedachte: stel dat ikzelf 
eens een fout maak, dan reken 
ik toch heimelijk ook op de col-
legiale ’hulp’ van de teamleden. 
Dat zijn dan de andere specia-
listen, verpleegkundigen, labo-
ranten of assistenten.
Zoiets kan heel ver gaan. 
Sommige ’getuigen’ verkla-
ren dat ze niets gezien hebben. 
Anderen zeggen dat ze niet 
aanwezig waren. En niemand 
durft de kat de bel aan te bin-
den. Zelfs niet als de betreff ende 
arts steeds weer in dezelfde fout 
terugvalt. Velen durven niet om-
dat ze anders wellicht door colle-
gae beschuldigd kunnen worden 
van ’verraad’ of de wat grovere 
uitdrukking ’matennaaier’. Ook 
komt het voor dat het bestuur, 
de directie of het management 
de getuige(n) onder druk zet om 
niets te vertellen tegen de politie 

of de inspectie, omdat ze vrezen 
voor de ’goede naam’ van het 
ziekenhuis.

Zelf benaderen
De beste methode is de foute 
collega zélf te benaderen en 
bijvoorbeeld zijn alcoholpro-
bleem bespreekbaar te maken. 
Zo mogelijk samen met directie 
en de eventuele echtgenote van 
de arts. Maar meestal gebeurt 
dat niet omdat iedereen bang 
is voor iedereen. Voordat ook 
in ziekenhuizen in de jaren ze-
ventig de democratisering ver-
woestend had toegeslagen, had 
iedere specialistische afdeling 
een chef. In academische zie-
kenhuizen was dat meestal de 
professor. Die was verantwoor-
delijk voor alles wat er in zijn 
kliniek of afdeling gebeurde. 
Hij was ook het primaire aan-
spreekpunt voor de autoritei-
ten. Th ans zijn de verhoudingen 
veel onduidelijker. Zo kan het 
gebeuren dat een foute arts nog 
jaren zijn, of haar, schadelijke 
activiteiten kan voortzetten, 
eventueel in het buitenland.
Desalniettemin is het instellen 
van een zwarte lijst voor dokters 
geen goed idee. Wie eenmaal op 
zo’n lijst heeft gestaan, komt er 
levenslang eigenlijk nooit meer 
vanaf. Het is te vergelijken met 
de mestkar waarop nog tot vijf-
tig jaar geleden in kleine dorpen 
mensen werden rondgereden 
die ’gezondigd’ hadden tegen 
de morele opvattingen van de 
lokale bevolking, bijv. omdat ze 
overspel hadden gepleegd. Het 
was een vreselijk soort volksge-
richt. Het ergerniswekkende van 
het zwartelijstvoorstel van de 
Kamerleden is dat onze blunde-
rende politici regelmatig zélf de 
grofste fouten maken en daarbij 
nooit op een zwarte lijst terecht-
komen. Integendeel, ze krijgen 
vrijwel allen een andere baan, 
die zonder uitzondering riant is.

Politici
De lijst van blunderende 
Nederlandse politici is lang. Ze 
hebben verkeerde beslissingen 
genomen, foute ideeën nage-
jaagd, gesmeten met belasting-
geld en allemaal zijn ze uitein-
delijk prima terechtgekomen. 
Niemand praat nog over hun 
verleden. Maar het is een kleine 
moeite om enkelen te noemen. 
Wim Kok (PvdA) in 2002 op 
emotionele wijze uitgewuifd als 
minister-president, was mede 
verantwoordelijk voor het de-
sastreuze Joegoslaviëbeleid. Dat 
leidde ertoe dat in juli 1995 meer 
dan 8000 onschuldige Bosnische 
moslims in Srebrenica door de 
Serven werden vermoord, onder 
leiding van de oorlogsmisdadi-
ger Ratko Mladic. De slachtoff ers 
hadden bescherming gezocht bij 
de militairen van Dutchbat III, 
dat schandelijk onderbemand 
en onderbewapend was. Het kon 
niets uitrichten tegen de Serven. 
Onze hele regering was verant-
woordelijk voor dat debacle.
Wim Kok was ook een groot 
voorstander van de invoering 
van de euro, die onze zeshon-
derd jaar oude gulden moest 
vervangen. Kok deed dapper 
mee in het verkondigen van 
de meest fantastische leugens 
om de Nederlandse bevolking 
voor de heilig verklaarde euro 
enthousiast te krijgen. Hij 
noemde het fi nanciële gegraai 
van topmanagers ’exhibitionis-
tische zelfverrijking’. Maar na 
zijn aftreden werd hij commis-
saris bij drie grote bedrijven en 
wist daar binnen korte tijd de 
tophonoraria met 64 procent te 
verhogen. Daarbij kreeg hij ook 
nog eens drie eredoctoraten.

Immigratiegolven
Hedy d’Ancona (PvdA), destijds 
minister van Volksgezondheid 
(waar ze niets van af wist) en 
eerder als staatssecretaris voor 
Emancipatie, was medeverant-
woordelijk voor de gigantische 
immigratiegolven die Nederland 
de laatste tientallen jaren heb-
ben overspoeld. Zij is thans een 
goedbetaalde bestuurder van 
een groot aantal culturele in-
stellingen. Daarnaast is er nog 
Guusje ter Horst, die als bur-
gemeester van Nijmegen een 
viertal van haar politieagenten 
disciplinair strafte voor alco-
holgebruik. Ze werd zelf achter 
het stuur aangehouden met een 
fl inke slok op. Dat verhinderde 
de overheid echter niet om haar 
minister van Binnenlandse 
Zaken te maken.
Jan Pronk (PvdA), jarenlang mi-
nister van Ontwikkelingssamen
werking in vier kabinetten, was 
berucht om zijn alcoholgebruik. 
Wijlen Henk Vredeling (PvdA) 
had als minister van Defensie 
hetzelfde probleem. In zijn vol-

gende baan als eurocommissaris 
gooide hij in dronkenschap in 
1979 een zware asbak door een ko-
lossale kostbare spiegelruit van 
het Sofi telhotel in Straatsburg. 
En niemand zei er wat van. Om 
nog maar te zwijgen over alle 
linkse politici die ons, destijds zo 
voortreff elijke, onderwijs naar de 
bliksem hebben geholpen.
Deze lijst is heel lang en zou vele 
pagina’s in beslag nemen. Dus 
waar halen onze niets wetende 
politici de schaamteloze moed 
of beter de gotspe vandaan om 
te pleiten voor een zwarte lijst 
voor dokters?!
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Prof. dr. B. SMALHOUT

VROUWENLEVENS

Th e text in the column by 
Prof. dr. Smalhout is a selec-
tion from his articles written 
and published in de Telegraaf 
during the past four weeks, so 
any  references to various time 
periods, such as “verleden 
week” or “gisteren” should be 
read with that in mind.

editor

ZWARTE LIJST: EEN GOTSPE
In korte tijd twee keer een be-
zoek aan Istanboel. Werk, gala, 
medische rechtbank en onder-
zoek aan een universiteitszie-
kenhuis. Bezoek aan winkels, 
verschillende hotels, familie 
en vrienden; kortom met alle 
lagen van de bevolking te ma-
ken gehad. Genoeg stof voor 
dagelijkse columns. De econo-
mie van Turkije kent een groei 
van jewelste. Premier Erdogan 
is daar trots op. Een bruisende 
miljoenenstad, waar hoofd-
doekdragende en sexy geklede 
vrouwen naast elkaar leven. 
Deze vrouwen hebben meer 
overeenkomsten dan wij op het 
eerste oog denken.
Het aantal vrouwenmoorden 
in Turkije stijgt. In 2002 zijn 
er 66 vrouwen en in 2009 953 
vrouwen vermoord; een stij-
ging van 1,4 procent. Op een 
bevolking van 72 miljoen lijkt 
deze stijging misschien niet 
veel. Het zorgwekkende is de 
relatief hoge stijging in korte 
tijd en vooral het ontbreken van 
maatschappelijke verontwaar-
diging. Alle wetten immers zijn 
sinds 2002 in het voordeel van 
vrouwen hervormd. Vrouwen 
en mannen zijn in Turkije voor 
de wet gelijk. Maar gelijk heb-
ben is nog niet gelijk krijgen. 
Een vrouw die haar ex had aan-
geklaagd, keerde vorige week 
met lege handen terug van de 
rechtbank. Volgens de rechter 
was de mishandeling bewe-
zen maar er was geen sprake 
van doodsbedreiging, zoals de 
vrouw in haar klacht had gefor-
muleerd.
Vrouwen met of zonder hoofd-
doek, hoge opleiding, geen 
opleiding; ze zijn allen het 
slachtoffer van een geaccep-
teerd moraal wat geweld te-
gen vrouwen betreft. Vrouwen 
met een laag inkomen zijn met 
49,9 procent de grootse groep 
slachtoffers terwijl de dames 
met een hoog inkomen toch 
een schrikbarend grote groep 
is met 28,7 procent. Volgens de 
cijfers van de overheid krijgt 
41,9 procent van Turkse vrou-
wen te maken met lichamelijk 
en seksueel geweld. Ruim één 
derde overweegt of heeft zelf-

moord als uitweg overwogen.
Professor Aysel Çelikel wijt de 
toename van vrouwenmoor-
den vooral aan de toenemende 
conservatieve samenleving en 
de machtsongelijkheid tussen 
de seksen: „Er is een directe 
correlatie tussen de ongelijk-
heid van en geweld tegen vrou-
wen.”
Een duurzame oplossing kan 
bereikt worden als de hele sa-
menleving de rol van mannen 
en vrouwen in de familie en in 
de samenleving herziet. De po-
sitie van vrouwen moet veran-
deren en versterkt worden.
In 2011 zijn er in twee maan-
den tijd al negen vrouwen ver-
moord. Een paar voorbeelden: 
Hacer Alan (20) is met haar 
baby van drie maanden door 
verstikking om het leven ge-
bracht. Verdachten zijn vader 
en broer; Saliha Erdem (60) is 
doodgeschoten door haar man, 
die verklaarde dat het om een 
eermoord ging; Ipek Tekin (23) 
is doodgeschoten door haar 
man, opdracht na familiebe-
raad; Songül Elçi (50) en moe-
der van twee kinderen, dood-
gestoken door haar ex waar 
zij al tien jaar van gescheiden 
was; Adile Erzurumlu (41), 
moeder van zeven kinderen, 
vermoord door haar eigen va-
der omdat hij niet kon accep-
teren dat zij gescheiden leefde 
van haar psychisch gestoorde 
en gewelddadige man.
Huiselijk geweld, al dan niet 
eergerelateerd, ontwricht de 
hele samenleving. De econo-
mische groei van Turkije is gi-
gantisch, toename van geweld 
tegen vrouwen navenant. Daar 
kan ook premier Erdogan toch 
niet trots op zijn?
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It is great to note that the DAHC (Dutch 
Australia Heritage Centre) is now open. 
Unfortunately I was unable to attend the 
ceremony due to a nasty bout of stomach 
fl u. We now have a compilation and display 
of Dutch migration to Australia after 
World War 2. Finally younger generations 
can learn about their Dutch ancestors and 
inspire them to learn their mother tongue. 
Th e Netherlands has usually been the one 
nation in Australia not to maintain its 
culture and its linguistic heritage in the 
same way that other countries have. Th e 
DAHC is located at the back of the Abel 
Tasman Club, 60 Rosstown Rd. Carnegie. 
I am thoroughly enjoying a class of 
beginners in Dutch all of whom are 
studying Dutch for diff erent reasons. 
One would like to spend a year in the 
Netherlands working as an au pair, 
another has recently returned from the 
Netherlands and wants to gain more 
than just a smattering of Dutch, one 
has a Dutch partner, another is one of 
a rare breed of signalmen who went to 
the Netherlands and returned wanting 
a deeper knowledge of the Dutch culture 
and language. And last but not least is 
Anthony who has a Dutch mother and 
grandmother and who has always been 
very keen to learn Dutch. In about his 
second lesson when I was practising the 
question around the class “Waar hou jij 
van?” Anthony replied in perfect Dutch 
when it was his turn “ Ik hou van gebakken 
piepers met appelmoes!”  I almost fell off  my 
chair! Piepers is a Dutch word for boiled 
potatoes, cooled down and then cut into 
thin slices and fried in butter. Anthony 
makes this dish two or three times a week 
and pours the appelmoes over the piepers! 
If anyone knows the origin of the word 
piepers, please tell us.
Today my husband and I were passing 
an electrical shop in Camberwell when 
to our utter amazement we saw a bright 
ORANGE Smeg FRIDGE in the window! 
(A pity we can’t put a coloured photo here 
to prove just how orange it really is!) Has 
anyone ever seen an orange fridge before? 
Would suit all those patriotic Dutchies 
amongst us!
Th ere are four contributions from students 
this month , the fi rst from Tasha Caley, 
one of the beginners who has only been 
studying Dutch for a few months and who 
is planning to go to the Netherlands later 
this year. Th e other three are from the 
intermediate class. You know Kirsty Short 
who wrote a short story about herself 
in the Beginners’ section last year. She 
very rapidly progressed to Intermediate 
standard and this story is about the 
Japanese earthquake and tsunami – not 
an easy topic to write about in a foreign 
language. Th e third is from Peter Berrett 
in the Intermediate class whom you know 
from previous articles and who shares 
with us the very sad day his mother died. 
Th e fourth is by Helga der Kinderen also 
in the Intermediate class this year. She 
loves Dutch (she studies hard!) and is a 
very keen cyclist. You can see from the 
photo how professional she looks! I would 
defi nitely advise reading these articles as 
reading of course improves fl uency in the 
language. If any one would like to write a 
short article in Dutch, I would be happy 

to include it in the Dutch for Beginners or 
Intermediate students.

TASHA door Tasha Caley 
Ik heet Tasha Caley en ik ben 
eenentwintig jaar oud. Ik kom uit 
Melbourne, Australië. Ik heb een 
vader, John, een moeder, Janita en 
een hond, Shayla. Mijn hond is klein en 
schattig. Zij woont in Queensland met 
mijn moeder. Shayla is acht jaar oud. 
Mijn vader woont in Melbourne.
Mijn huis is oud en vierkant. Ik heb 
twee kamergenoten, Noelle en Mandy. 
Noelle heeft een hond, Willow en 
Mandy heeft een kat, Mini. Mini en 
Willow zijn schattig en lief. Mijn huis 
is nabij mijn werk. 
Ik hou van naar de fi lm te gaan. Mijn 
vriendinnen en ik houden van eten in 
restaurants. In het weekend gaan mijn 
vriendinnen Cat, Morgann, Anu en ik  
naar een Thais Restaurant. Het eten 
was lekker.

Dutch for Beginners
Answers to the March edition 
grammar section

A. Hoe laat is het?:  1.  twaalf uur  2 
. één uur   3. drie uur   4. zes uur  5. 
half twaalf   6. half negen   7. half 
vier  8. kwart voor één    9. kwart 
over elf   10. kwart voor negen   11. 
tien voor vier  12. vijf over acht    
13. twintig over zes  14. twintig 
over zes ( or: tien voor half zeven)  
15.  vijf over half twaalf

B. (2)  1. half zes  2. kwart over twaalf  
3. twintig over vier  4. kwart over 
zes  5. tien over drie  6. om half 
twee  7. om kwart voor tien  8. vijf 
over zeven  9. vijf voor half negen  
10. vijf over half elf  11. om kwart 
voor twaalf 12. vijf over half vijf  
13. om vijf voor vier  15. tien voor 
drie

C. (3)  Possible answers:   1. Ik sta 
om zeven uur ‛s morgens op.       2. 
Ik ga om half elf ‛s avonds naar 
bed      3. Het is nu tien over twee 
‛s middags    4. Ik ga om kwart over 
acht naar werk /school     5. Ik ben 
weer om kwart voor vijf thuis    6. 
Ik eet om half zeven  ‛s avonds     7. 
Mijn lunchpauze is om kwart over 
één     8. Mijn favoriete uitzending 
op de televisie begint om twintig 
over negen      9. Mijn ontbijt eet 
ik om vijf voor half acht     10. Ik 
heb vandaag een afspraak om tien 
over elf

D.  (4)   1.  Ze heten Kees en Lies   
2. Piet woont in Hobart    3. Jan 
woont in Launceston   4. Piet heeft 
geen broer   5. Jans broer woont in 
Melbourne   6. Piet is elf jaar oud    
7. Jan zit in de vijfde klas    8. Piet 
zit in de zesde klas

E. Woordzoeker
F. ( 6)  1.  Het weer is warm    2. Vader 

werkt in de tuin   3. Els ligt onder 
een boom en leest een boek   4. Lies 
helpt Oma.   5. Olli en Ben maaien 
het gras   6. De vier kinderen gaan 
zwemmen   7. Opa en vader vissen 
in de rivier   8. Er zijn vier kinderen 
in dit verhaal

NEW GRAMMAR  

 A.   DE    of       HET?        Th en 

write the English meaning 

beside each noun:
1. ................ hond :  .....................................
2. ............... huis :  .......................................
3. ............... vriend :  ...................................
4. ............... man :  ......................................
5. ............... kat :  .........................................
6. ............... tuin :  .......................................
7. ................ auto:  .......................................
8. ............... fi lm :  .......................................
9. ............... vakantie :  ...............................
10. .............. zomer :  ...................................
11. .............. school :  ...................................
12. .............. moeder :  .................................
13. .............. broer :  .....................................
14. .............. poff ertje :  ...............................
15. .............. strand :  ...................................
16. .............. vader :  .....................................
17. .............. televisie :  ................................
18. .............. koekje :  ...................................
19. .............. zusje :  .....................................
20. ............. boek :  ......................................
21. .............. boterham :  .............................
22. ............. kleur :  .....................................
23. ............. vriendin:  ................................
24. ............. muziek :  .................................
25. ............. kind :  ......................................
26. ............. kamer :  ...................................
27. .............. klas :  .......................................
28. ............. meisje :  ...................................
29. ............. jongen :  ..................................
30. ............. trein :  ......................................
31. .............. paard :  ....................................
32. ............. tram :  ......................................
33. ............. weekend :  ...............................
34. ............. appel :  .....................................
35. ............. raam :  .....................................
36. ............. deur :  ......................................
37. .............. pen :  ........................................
38. ............. stoel :  ......................................
39. ............. tafel :  .......................................
40. ............. ontbijt :  ...................................

B. Hebben and zijn  form the backbone 
of common verbs in Dutch. Without 
them you cannot say or write anything. 
Write the correct forms in the blanks 
below:
 
ZIJN ( to be) : ik ben,  jij bent,  hij/zij /het 
is,  wij zijn,  jullie zijn,  u bent,  zij zijn

HEBBEN ( to have): ik heb,  jij hebt,  hij/
zij/het heeft,  wij hebben,  jullie hebben,  u 
heeft (or: hebt),  zij hebben

HEBBEN :  to have                             ZIJN  :  to 
be

ik (I)   ………………………………......  
      ik  ……………………………….
jij  (you, fam. sing)………………  
`     jij  ……………………………
(je)     
      (je)
hij  (he)………………………………..                     
        hij  ………………………………….
zij  (she)………………………………….                 
        zij  ……………………………………
(ze)     

     (ze)
het (it)  ………………………………..                     
      het  …………………………………..
(‘ t)     
                (‘ t)
wij  (we)………………………………….                
      wij  …………………………………..
(we)     
   (we)
jullie (you, fam.pl)  …………………                 
      jullie  ……………………………
u  (you, polite sing & pl)……………                    u 
………………………...........
zij  (they) ………………………………….             
     zij  …………………………………..
(ze)        
  (ze)

C. EXERCISE ON  “HEBBEN : to have”  
and  “ZIJN :  to be”

Write the correct form of the verb in 
brackets:
Th e answer to number 1 would be ‘heb’ 
and to number 2 ‘ben.’  

1. Ik  ……heb…………………………………..  
een hond.  (hebben)

2. Ik  …………ben……………………………..  
een meisje.   (zijn)

3. Hij ………………………………………..  
een auto.  (hebben)

4. Mijn moeder (zij)  
…………………………….  lief.  (zijn)

5. Wij   poezen.   (hebben)

6. Jij     gek.   (zijn)

7. Jullie     een mooi huis.  
(hebben)

8. Jij     een leuke broek.   (hebben)

9. U    geen geld.    (hebben)

10. Mijn vader (hij)     jong.  (zijn)

11. Mijn ouders (zij)     niet thuis.  
(zijn)

12. Zij (they)    niet veel tijd.   (hebben)

13. Jullie     erg laat.   (zijn)

14. Wij     thuis.  (zijn)

15. Wij     honger.  (hebben)

16. Ik     op school.  (zijn)

17. U    hier.   (zijn)

18. De vogels      weg.  (zijn)

19. De man     niets.  (hebben)

20. Het    vandaag heel koud.  
(zijn)

21. Ik     geen zusje.  (hebben)

22. De hond     stout.  (zijn)
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D.  Reading Comprehension:     KEES EN 
ZIJN HOND VICTOR

Write the words from below in the correct 
spaces:
Victor is de  ……………… van Kees.  Kees   
..................... voor Victor en geeft hem 
meestal eten.  
………………  heeft het hok voor Victor 
gemaakt.  Kees geeft  Victor altijd  een  
……………… hondevoer. 
Victor vindt een bot met wat  
………………………… heel 
…………………………………  Moeder geeft 
Kees een 
………………………… als Kees vergeet zijn 
lieve hond eten te 
geven. Victor is erg knap want hij kan veel 
………………………
doen. Hij  ………………  rechtop en kan de 
krant uit de  ...................... halen. Soms 
……………  Kees met Victor en dan is Victor 
erg  .....................

blij hapje  hond
tuin wandelt   lekker
Vader  vlees kunstjes
zorgt blikje zit

E. Kleine leestekst  -  de familie van Dam
Meneer Guus Van Dam is een man. Hij 
heeft een vrouw. Zijn vrouw is mevrouw 
Joke Van Dam. Meneer en mevrouw Van 
Dam hebben drie kinderen. Henk is de 
broer van Wim. Hannie is hun zusje, zij 
is vijftien. Hannie is geen jongen, zij is 
een meisje. De familie van Dam heeft een 
huis. Het is een mooi huis.
Exercise 1a. Vertaal de bovenstaande 
zinnen    (Translate the sentences 
above).
Exercise 1b. Beantwoord de vragen in 
het Nederlands.   (Answer the questions 
in Dutch):

1. Wat is meneer Van Dam?
 ............................................................

2. Is mevrouw Van Dam een vrouw?
 ............................................................

3. Hebben zij kinderen?
 ............................................................

4. Hebben zij twee kinderen?
 ............................................................

5. Is Wim een meisje?
 ............................................................

6. Is Henk het zusje van Hannie?
 ............................................................

7. Zijn Wim en Henk de zusjes van 
Hannie?
 ............................................................

8. Heeft Hannie een zusje?
 ............................................................

9. Heeft de familie Van Dam een mooi 
huis?
 ............................................................

10. Ben jij een jongen of een meisje?  Een 
man of een vrouw?
 ............................................................

11. Heb je een broer? Heb je een zusje?
 ............................................................

12. Woon je in een huis of een fl at?
 ............................................................

13. Hoeveel kinderen hebben jouw 
ouders?
 ............................................................

14. Wat zijn de voornamen van meneer 
Van Dam en mevrouw Van Dam?
 ............................................................

15. Hoe heet de dochter van Guus Van 
Dam?
 ............................................................

DUTCH for INTERMEDIATE STUDENTS

JAPAN door Kirsty Short

Deze week is de wereld voor altijd 
veranderd. De aardbeving in Japan was 
de 5e grootste in de geschiedenis en we 
zullen dit ons voor altijd  herinneren. 
Er zijn meer dan 7,000 mensen dood 
en meer dan 10,000 vermist. De 
foto‛s van de ramp brengen tranen in 
jouw ogen. Mensen zonder woningen, 
mensen zonder familie, mensen die 
alles verloren hebben. En nu, moeten 
de wereld en Japan een nucleaire 
ramp voorkomen. Dus waarom zijn er 
zo veel aardbevingen en tsunamis in 
Japan? De aarde is samengesteld uit 
velen platen die bewegen constant 
en langzaam onder de aardbodem. 
Japan zit boven op de grens van de 
Pacifi c en Noord Amerikaanse platen. 
Inderdaad, is deze grens genoemd een 
‘subductiezone‛(dit is een zone waar 
een oceanische aardplaat onder een 
continentale of een andere oceanische 
aardplaat schuift  =  subduction zone)  
want de Pacifi c plaat is subductie 
onder de Noord Amerikaanse plaat. 
Een aardbeving en tsunami gebeuren 
want deze plaatbeweging verhogen 
de Noord Amerikaanse plaat. Deze 
dramatische beweging veroorzaakt 
de aardbeving, dus er was een tsunami. 
Omdat Japan op deze subductiezone 
zit, is deze aardbeving niet de eerste 
noch de laatste voor Japan. Dus 
waarom  in Japan wonen, vraagt u? 
Misschien is het omdat alle gevaar 
relatief is. Ik heb vrienden die vragen 
‘Waarom woon je in Australië? Er zijn 
heel veel gevaarlijke dieren (zoals 
haaien, slangen, enz). Dus misschien is 
het hetzelfde voor Japan. Als het jouw 
vaderland is , zijn deze gevaren niet zo 
eng. Ik weet het niet, maar ik denk dat 
alles wat wij nu doen kunnen, is hopen 
en bidden voor de mensen van Japan.

Een Slechte Dag 
door Helga der Kinderen

Twee weken geleden op een zaterdag, was 
het  mooi weer dus ik dacht dat zondag 
zou goed zijn voor fi etsen.
Een club kookt ontbijt  bij Hays Paddock 
en ik heb met mijn vriendinnen geregeld  
om te rijden voor een ontmoeting met 
andere wielrijders. 
Ik stond om zeven uur op en keek uit het 
raam, de lucht was erg donker.
Mijn vriendin telefooneerde te zeggen dat 
ze niet zou gaan.
Ik zei dat ik nog steeds op mijn fi ets zou 
gaan.
Daar ging ik, naar beneden Mitcham weg, 
op Canterbury weg.
Het begon te regenen, maar ik heb mijn 
regenjas aan.
Alles was nog steeds goed.
Over Springvale weg, over Blackburn 
weg.
Het begon harder te regenen.
Ik kon niet zien door mijn bril.
Mijn regenjas was erg nat, mijn schoenen 
waren doorweekt.
Ik bleef fi etsen, om af te spreken met 
andere leden van de club.
Ik ben eindelijk aangekomen bij Oost 
Camberwell station.
Er waren ongeveer zes van ons die waren 
blij om naar het 
warme ontbijt te rijden.
De regen bleef komen, wij waren allemaal 
erg nat.
We gingen langs Gardiners Creek fi etspad 

dat erg modderig was , dus we hadden 
allemaal modder op de rug van onze 
jassen.
Het enige goede was, het was niet koud.

Uiteindelijk bereikten we onze 
bestemming, Hays Paddock
Er waren ongeveer vijftig mensen het 
ontbijt aan het koken.
Natuurlijk waren ze niet dom genoeg om 
te fi etsen!
We waren toegejuicht als we bij de renners  
aankwamen. We waren erg nat en we 
begonnen ons koud te voelen, we genoten 
van het warme ontbijt voorbereid voor 
ons.
Wij bleven en praatten met de andere 
clubleden.
Toen fi etsten we naar huis om te douchen 
en onze natte kleren uit te trekken en van 
de rest van de dag te genieten.

Toen Mijn Moeder Stierf  door Peter 
Berrett

Ik herinner me goed de dag dat mijn 
moeder stierf. Ik was thuis en ik ontving 
een telefoontje van één van mijn zusters 
die in Perth die met haar in het ziekenhuis 
was. 
 Een paar maanden vroeger zei de 
dokter dat mijn moeder kanker had en 
wij waren verteld dat er geen behandeling 
was. Ik kwam terug naar Melbourne na 
het bezoek aan mijn moeder voor twee 
weken. Ik had gehoopt dat zij haar laatste 
dagen hier zou leven maar zij stierf snel. 
Het was een vreselijke dag en het begin 
van veel pijn voor me. Zij was alleen 
drieënvijftig jaar oud.
Vier jaar later werd mijn dochter Imogen 
geboren. Zij herinnert me aan mijn 
moeder hoewel er ook veel verschillen 
zijn. In het leven krijgen wij familie en wij 
verliezen familie.
 Na deze dag vind ik dat ik niet graag 
naar Perth ga. Het is een lange weg en voor 
mij is het nu geen leuke stad. Ook vind ik 
dat ik een beetje bang voor telefoontjes 
ben omdat ik bang ben dat er slecht 
nieuws komt.

Answers to the grammar section in the 
March edition:
A.  Het Huis vocabulary: 1. bad  2. 
schrijftafel/bureau  3. haard  4. gang  
5. eetkamer  6. keuken  7. boekenkast  
8.  aanrecht  9. verdiepingen,  trap  10. 
koophuis  11. wastafel  12. verwarming
B. Imperative exercise : translate into 
Dutch:

1. Doe de deur dicht, alsjeblieft!

2. Zegt u de waarheid!

3. Luisteren jullie naar de muziek!

4. Verlies je tas niet!

5. Geeft u mij alstublieft een kopje koffi  e!

6. Wees niet zo zenuwachtig!

7. Ga in de tuin spelen!

8. Lees je eigen boek!

9. Probeert u het zelf te doen!

10. Kom niet te laat!

11. Laten we vanavond naar de stad gaan!

12. Laten we de nieuwe fi lm op de televisie 

zien!

13. Laten we vrienden zijn!

14. Laten we nu de keuken schoonmaken!

15. Laat me de kaart zien!

NEW GRAMMAR     ( + reading 

comprehension)

A. Jumbled Sentences
Write these words in the correct order to 
form a logical sentence:
1. jarig        wanneer       jij       ben?
 ..................................................................
2. kijk     voetbal    ik     naar    de  televisie    
op    de
  .................................................................
3. hond       graag      bot      tuin    de      een     
eet    in
 ..................................................................
4. vaak      op      wij       vakantie        
Europa      gaan     naar
 ..................................................................
5. jij    graag    in    of    Sydney    woon    
Melbourne    in
 ..................................................................
6. leraar  middelbare   op   is   Utrecht    
hij    een  school   in
 ..................................................................
7.  u    mij    kilo   geeft  en  kaas  doos   een  
chocola    lekkere  een
 ..................................................................
8.  het   Nederland   van     provincie   
Friesland   noorden   is    in   een
   ................................................................
9. drinken    veel    in   wijn   jullie    zomer   
rode   de
 ..................................................................   
10.  naar     vrienden     werk     fi etsen    
mijn    hun 
 ..................................................................  

B.  Reading comprehension:   TESS , HET 
STILLE MEISJE      door Jill Berntsen
Read the text fi rst and then answer the 
questions in Dutch:
Tess is een 10-jarig meisje dat erg verle-
gen is.  Ze begint nooit uit zichzelf ergens 
over.  En als ze haar iets vragen, is het 
altijd zo kort mogelijk. En zo veel moge-
lijk ja en nee.  Tess’ ouders moeten altijd 
werken.  Ze krijgt niet veel aandacht.  En 
heeft geen huisdier waar ze mee kan spe-
len . Ze speelt veel met haar knuff els en 
poppen.  Op school pesten de andere kin-
deren haar.  Niemand speelt daar meer 
met knuff els en poppen. Haar ouders ko-

continued next page
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Frans HertoghsEEN HOGE PET

Taalschat

Worden ze eigenlijk nog wel gedragen, 
de goede ouderwetse petten? Of 
zijn ze intussen verdrongen door de 
banale baseball-petjes of caps, die dan 
ook nog bij voorkeur achterstevoren 
worden gedragen?

Dik Trom
Ikzelf hoefde vroeger niet meer met 
de pet op naar school, maar indertijd 
hadden veel boeren en arbeiders nog 
een pet op het hoofd die er wel aan 
vastgegroeid leek. En in de kerk, waar 
mannen hun hoofddeksels af dienden 
te leggen (en vrouwen juist het hoofd 
moesten bedekken) waren er daardoor 
soms grote kleurverschillen te zien op 
oudere boerenhoofden. Ik herinner 
me nog goed hoe ik als kind met grote 
verbazing in - was het Dik Trom? - las, 
dat iemand kievietseieren onder zijn pet 
vervoerde. Het leek mij zelfs voor jongens 
met dik kroeshaar een bijzonder riskante 
bergplaats en ik weet bijna zeker dat de 
drager niet met eieren, maar met een kop 
vol struif thuiskwam.
Er was indertijd een duidelijk onderscheid 
in hoeden- en pettendragers, al konden 
hoed-dragers tijdens wandelingen of 
andere informele activiteiten wel eens 
een pet opzetten, terwijl pet-dragers 
geacht werden nooit een hoed te dragen 
- of het zou bij plechtige gelegenheden 
moeten zijn. Jan met de pet is een 
uitdrukking uit die tijd, toen heren nog 
hoeden droegen.

Twee petten
De pet kon van allerlei materiaal gemaakt 

zijn: leer, zijde, tweed, laken of ribfl uweel, 
wat toen nog gewoon manchester heette. 
Je had er met olijke knopjes op de kruin 
en met vettige oorkleppen, die meestal 
omgeklapt langs de pet gedragen werden. 
Er waren zelfs petten die een kinbandje 
hadden, zodat je er bij elk weer zeker van 
kon zijn dat je je kostbare hoofddeksel 
niet kwijt zou raken.
De pet werd bij uitstek geschikt geacht 
voor allerlei soorten uniformen, zodat 
je al spoedig offi cierspetten had, en 
politiepetten, matrozenpetten enz. 
Geen uniform zonder pet. En zo 
ontstaat dan ook de uitdrukking: ergens 
met twee petten op zitten. Wie dat 
heeft, die vertegenwoordigt twee of 
meer verschillende groeperingen. De 
uitdrukking is dan schertsend bedoeld. 
Alsof je letterlijk een andere pet zou 
opzetten, telkens wanneer je een ander 
belang vertegenwoordigt.

Uitdrukkingen
Het is geen wonder dat dit populaire 
hoofddeksel in de taal een interessante 
plaats ingenomen heeft. We kennen een 
aardig aantal populaire uitdrukkingen, die 
er kennelijk niet in het minst onder lijden 
dat de ouderwetse pet tegenwoordig uit 
de gratie lijkt te zijn.
Als iets je boven de pet gaat 
bijvoorbeeld, dan begrijp je het niet. 
De pet wordt hier gezien als een soort 
schedeldakbedekking boven de hersenen 
die er dan letterlijk niet bij kunnen. Het 
gaat dan het bevattingsvermogen van 
de hersenen te boven, je bent gewoon 
te dom.

Soms kun je er met de pet niet bij. Dan 
begrijp je het niet, maar dat komt niet 
zozeer omdat je te dom zou zijn, maar 
omdat wat je hoort zo verbazingwekkend 
is. Hier staat de pet niet meer ferm op 
de kop, maar is het een verlengstuk van 
de handen: je gebruikt je pet om iets te 
bemachtigen, een appel aan een boom 
bijvoorbeeld, of een bal in het water. Als 
je ergens zelfs met de pet niet bij kunt, 

dan is het echt buiten je bereik.

Petwerpen
Dan kun je er nog altijd met de pet 
naar gooien. Die uitdrukking kan twee 
lichtelijk verschillende dingen betekenen. 
De eerste betekenis is: ergens een 
slag naar slaan, ergens op een zeer 
onnauwkeurige manier naar raden, 
zomaar wat zeggen. Maar je hoort de 
uitdrukking ook wel eens gebruiken 
voor: iets slordig of onnauwkeurig doen, 
ergens niet voldoende aandacht aan 
besteden. Je gooide ergens met je pet 
naar als je iets wilde raken of vangen. 
Zo herinner ik me dat pet-dragende 
buurjongens op een mooie zomeravond 
wel eens onder een straatlantaarn 
gingen staan en dan met hun petten naar 
rondfl adderende vleermuisjes gooiden, 
die in dichte drommen afkwamen op de 
smakelijke insecten die rond het licht 
zwermden. Die jongens wisten zeker, 
dat vleermuizen onder de bol van de pet 
gevangen konden worden. Onnodig te 
zeggen, dat geen enkele vleermuis zo 
traag of zo dom geweest is.

Petopvang
Als iets werkelijk te ingewikkeld wordt 
voor je, dan kun je altijd nog verzoeken: 
gooi het maar in mijn pet. Dat deed je 
bijvoorbeeld als je iets wilde bewaren 
wat je bijvoorbeeld thuis op je gemak 
wilde uitzoeken, zoals de eieren in het 
jeugdverhaal. Een pet vormde soms een 
best handige bergplaats.
Ergens je petje voor afnemen betekent 
dat je bewondering hebt voor iets of 

iemand. Het afnemen van de hoed of pet 
was een speciale vorm van groeten die je 
vooral tegenover je meerderen gebruikte. 
En natuurlijk tegenover dames, die je 
daarmee niet alleen correct groette, maar 
die je daarmee tegelijk ook je respect 
betuigde. Het is niet helemaal duidelijk 
waarom die uitdrukking vrijwel altijd in de 
verkleinvorm voorkomt. Misschien duidt 
het petje wel op het feit dat je je maar een 
kleine jongen voelt.

Duitse pet
Nu zou je natuurlijk verwachten dat het 
woord pet een oeroud Nederlands woord 
is. Maar merkwaardigerwijs is dat absoluut 
niet het geval. Sterker nog, hoewel het 
woord vrij jong is, weet niemand waar 
het precies vandaan gekomen is. Er zijn 
drie theorieën. Volgens de eerste komt 
het woord van het Duitse Pätze, een 
woord dat in de boeventaal van Saksen 
al in de zeventiende eeuw voorkomt. 
Het woord Petze kwam mét de pet in 
Duitsland even na 1800 in de mode. 
Maar de Nederlandse vorm klopt qua 
klank niet met de Duitse.
Sommigen brengen het woord pet 
in verband met het Franse toupet: 
haarstukje. Maar het woord zou dan van 
geslacht veranderd moeten zijn: van HET 
toupet naar DE pet is onwaarschijnlijk. 
Pet is vrij zeker geen transseksueel.

Petteput
Misschien houdt het verband met 
een ander woord pet, dat in delen van 
Noord-Nederland gebruikt wordt voor 
gedekte put ofwel putje, bijvoorbeeld bij 
het knikkeren. De vorm van de pet zou 
dan aan een omgekeerd kuiltje doen 
denken.
Van deze verklaringen heb ik toch geen 
hoge pet op. Ze gooien er met de pet naar. 
Naadje pet. Nee, onze taal heeft hier net 
als bij fi ets gewoon een fonkelnieuw en 
onweerstaanbaar woord geproduceerd. 
Petje af!

men altijd laat thuis.  Ze eet bijna altijd 
kant en klare maaltijden.  En op zondag 
patat.  Zaterdag is de enige dag dat haar 
ouders vrij hebben maar dan hebben ze 
geen hele dag vrij, o nee! Alleen die mid-
dag vanaf één uur. En zaterdag moeten ze 
natuurlijk naar de winkel om het een en 
ander te kopen.
Het is een maandagmorgen.  Tess komt 
het schoolplein oplopen.  Een paar jon-
gens uit groep acht komen aanlopen.  Hé, 
daar hebben we Tess die zo stil is bij de 
les . Je speelt nog met knuff els, hè?  Baby, 
baby, baby Tess is een baby.  De jongens 
lopen lachend weg.  Tess wordt verdrietig.  
Zo gaat het nou elke dag.  De bel gaat. Tess 
hangt haar jas op en loopt de klas in. Ze 
gaat naast Mieke zitten.  Helemaal niet 
zoals Tess.  Haar vrienden noemen haar 
de kwekkampioen van de klas!.  Vandaag 
begint het met rekenen.  Niet bepaald het 
leukste vak van Tess want ze weet niet 
veel.
Het is middag.  Tess zit voor zich uit te 
staren.  Ze verveelt zich.  Dan maar weer 
voor de honderdste keer één van Mama’s 
boeken Iezen. Ze heeft zelf geen boeken 
want de familie van Tess heeft niet veel 
geld.  Laat ik Het Achterhuis van Anne 
Frank maar weer gaan Iezen, denkt Tess.  
Ze kan het boek haast dromen.  Maar ze 
vindt het zo mooi en elke keer bij hoofd-
stuk 13 tot en met 14 pinkt ze een traan-
tje weg.  Opeens hoort ze een deur. Wie 

is dat? De deur gaat open. Mama! Haar 
moeder ziet er erg moe uit.  Ziek, zegt haar 
moeder.  Mam, je moet naar de dokter en 
wel nu! Ze is stomverbaasd over zichzelf.  
Is zij nou dat stille meisje? Ze houdt veel 
van haar moeder. “Ja, ik ben de hele week 
al ziek,” zegt de moeder van Tess.
Ze komen thuis en Tess vraagt meteen 
hoe het echt met Mama is.  Morgen moet 
ze bloedprikken.  Uit het bloedonderzoek 
komt dat ze de ziekte van Pfeiff er heeft.  
Het gaat alleen voorbij door rusten.  Ze 
moet rusten.  De dagen gaan voorbij.  Tess 
doet steeds meer dingen met haar moe-
der.  Tess verandert.  Opeens interesseren 
haar hele andere dingen.
Moeder is weer beter en roept Tess bij 
zich.  Tess, ik besluit om te stoppen met 
werken. Tess wordt heel blij want haar 
moeder blijft nu veel meer thuis en dat 
vindt ze heel fi jn.
Zo verandert het hele leven van Tess, 
het stille meisje. Ze is nu geen stil meisje 
meer.  Ze praat en durft veel meer.  Veel 
meer!  Ze gaat op een clubje.  Ook daar 
maakt ze vriendinnen.  Haar hele leven 
verandert. Niemand pest haar meer.  Tess 
leeft nu heel gelukkig en blij.  Ze hoeft niet 
meer verdrietig en alleen te zijn.

Answer in simple Dutch sentences:

1. Wat doen de ouders van Tess?
 ..............................................................

2. Praat Tess veel?  Waarom / Waarom 

niet?
 ..............................................................

3. Met wie speelt Tess?
 ..............................................................

4. Wat eet Tess elke week?
 ..............................................................

5. Waarom hebben de ouders van Tess 
geen vrije zaterdag?
 ..............................................................

6. Waarom lachen de jongens om Tess?
 ..............................................................

7. Waarom is Tess zo verdrietig?
 ..............................................................

8. Waarom is Mieke niet zoals Tess?
 ..............................................................

9. Is Tess goed in rekenen?
 ..............................................................

10. Hoe weet je dat de ouders van Tess 
niet veel geld hebben?
 ..............................................................

11. Hoe vindt Tess het boek “Het 
Achterhuis” over Anne Frank?
 ..............................................................

12. Waarom zegt Tess dat haar moeder 
naar de dokter moet?
 ..............................................................

13. Praat Tess verlegen tegen haar 
moeder?
 ..............................................................

14. Wat voor ziekte (in het Engels) heeft 
de moeder van Tess?
 ..............................................................
+ ............................................................

15. Waarom verandert Tess nu?
 ..............................................................

16. Waarom is Tess blij dat haar moeder 
besluit om niet meer te werken?
 ..............................................................

17. Hoe weet je dat Tess nu geen stil 
meisje meer is?
 ..............................................................

18. Hoe verandert het leven van Tess?
 ..............................................................

C.   Modal verbs (willen, moeten, kunnen, 
mogen) revision:
Translate into Dutch:
1. Do you want to go to the Netherlands?

 ..............................................................
2. He is allowed to watch television.

 ..............................................................
3. We must work in the kitchen today.

 ..............................................................
4. I can cook the dinner at 6 o’clock.

 ..............................................................
5. Do they want to go to the cinema?

 ..............................................................
6. She must play tennis tomorrow.

 ..............................................................
7. May I have a cup of coff ee, please?

 ..............................................................
8. Piet and Henk, must you go to the park 

now?
 ..............................................................

9. She doesn’t want to go to work today.
 ..............................................................

10. You are not allowed to walk on the 
wet grass.
 ....................................................................
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LUGTPOST
Jan van der Lugt

Het Nieuws uit Nederland
Voor het eerst dit jaar hadden 
we een heerlijke lenteweek in 
Nederland. Heel Nederland ont-
dooide van de inmiddels voorbije 
winter en we genoten massaal 
van het lekkere Lentezonnetje. 
Wat worden we op dit moment 
toch verwend door moeder na-
tuur.

Naar Libië
Sinds deze week hebben 200 
Nederlandse Militairen zich 
aangesloten bij de “Coalitie” die 
in Libië de No-fl y resolutie van de 

UNO moeten gaan handhaven. 
Daartoe heeft Nederland zes F-
16 vliegtuigen, een Mijnenveger, 
een tankvliegtuig, en 200 lucht-
macht militairen geleverd.

Tankvliegtuig
Het Nederlandse tankvliegtuig 
is een K-DC10, een voormalig 
toestel van Martinair. Hiermee 
kunnen gevechtsvliegtuigen 
uit bijvoorbeeld Engeland in de 

lucht weer van brandstof worden 
voorzien of er kunnen desge-
wenst vluchtelingen mee worden 
verplaatst.

NATO
Nu de NATO de handhaving van 
de No-fl y Zone zal gaan leiden 
zal Nederland vermoedelijk nog 
intensiever aan de nu door de 
NATO geleide acties gaan deel-
nemen. Hoe en in welke vorm dit 
zal gebeuren zal in de komende 
dagen bekend worden gemaakt 
aan het parlement.

Ter plaatse
Inmiddels zijn de F-16’s vanaf 
hun vliegbasis in Leeuwarden al 
in het Italiaanse Sardinië aange-
komen om zich daar aan te slui-
ten met de overige F-16’s die het 
wapenembargo tegen Libië ter 
zee al handhaven.

De Reddingsactie
De mislukte helikopterreddings-
actie vanaf het Marineschip 
Hr.Ms.Tromp op het strand in 

Libië van twee weken geleden 
wordt in de komende week in het 
Parlement besproken.

Weer thuis
De drie toen gegijzelde marine-
offi  cieren zijn dankzij de bemid-
deling van Malta en Griekenland 
inmiddels al weer bij hun familie 
in Nederland teruggekeerd. Het 
lijkt er op dat op de een of andere 
manier de toen op handen zijnde 
reddingsactie bij Libië al bekend 
was. Verraden dus. Hoe dat kon 
gebeuren is nog onbekend.

De klokken aanpassen
In de nacht van de komende za-
terdag op zondag is het dan weer 
zo ver. Dan moeten de klokken 
in ons land weer een uur voor-
uit worden gezet voor de invoe-
ring van de Zomertijd. Een heel 
gedoe altijd en je mist natuurlijk 
ook nog een uurtje slaap.

Horeca
Nou is het verzetten van de klok-
ken voor de meeste Nederlanders 
verder geen enkel probleem, 
maar in de Café’s zijn er wel pro-
blemen, zij missen namelijk een 
uur aan omzet. In sommige ste-
den mogen ze daarom een uurtje 
langer openblijven, maar in an-
dere steden weer niet.

Open Huis
Wie in Nederland op “huizen-
jacht” wil kan hiervoor aanstaan-
de zaterdag ook terecht, want 
dan kan men in heel Nederland 
zonder afspraak te maken tus-

sen 11.00 uur in de ochtend en 
15.00 uur in de middag de in de 
verkoop staande huizen gaan be-
zichtigen.

Crisis
Het gaat momenteel ook niet 
goed met de Nederlandse 
Huizenmarkt. Veel huizen in ons 
land zijn nauwelijks te verkopen 
en staan dan ook vaak erg lang 
in de verkoop. De banken zijn 
bovendien erg terughoudend 
geworden in het verstrekken van 
een hypotheek.

Aflossingsvrij
In de afgelopen jaren is in de hui-
zenmarkt hier de gewoonte ont-
staan om de hypotheek niet meer 
af te lossen maar er alleen maar 
rente over te betalen. Men dacht 

dat de waarde van het huis toch 
wel zou blijven stijgen en het bij 
verkoop dus altijd meer waard 
zou zijn.

Verboden
Maar sinds kort is men echter 
verplicht om tenminste de helft 
van de hypotheek wel te gaan af-
lossen omdat de waarde van de 
huizen al jaren dalen en men bij 
een gedwongen verkoop nu dus 
met een restschuld blijft zitten.

Puntenrijbewijs
Volgens een rapport zou ook in 
Nederland binnenkort het pun-
tenrijbewijs worden ingevoerd. 
Hierdoor zou het mogelijk kun-

nen gaan worden dat iemands 
rijbewijs bij teveel verkeersover-
tredingen tot zelfs maximaal an-
derhalf jaar wordt ingetrokken.

Alcohol
De invoering van een punten-
rijbewijs biedt vooral mogelijk-
heden om degenen die herhaal-
delijk worden gepakt met teveel 
alcohol op voor langere tijd hun 
rijbewijs kwijt zullen raken. Wie 
9 strafpunten heeft raakt al een 
half jaar zijn rijbewijs kwijt.

Koninginnedag 2011
Nog maar een paar weken en 
Nederland zal weer massaal 
Koninginnedag gaan vieren. 
Koningin Beatrix heeft voor 
dit jaar de Limburgse plaatsen 
Weert en Th orn uitgekozen om 
er samen met haar familie en de 
lokale bevolking van die 2 plaat-
sen, daar Koninginnedag te gaan 
vieren.

Veilig
Maar na de dramatische aan-
slag op de Koninklijke familie in 
Apeldoorn en de diverse ander 
incidenten er na, is de beveiliging 
van de Koninklijke Familie zeer 
belangrijk geworden. Zo’n 1.200 
agenten zullen er dit jaar worden 
ingezet om Koninginnedag 2011 
tot de veiligste in jaren te ma-
ken.

Spontaniteit
Maar wel is afgesproken dat het 
publiek zelf van al die bevei-
ligingsmaatregelen zo weinig 
mogelijk zal mogen merken. De 
spontaniteit van het feest zal zo 

veel mogelijk moeten blijven. 
Wel worden er talloze voor het 
publiek “onzichtbare” veilig-
heidsmaatregelen genomen.

Voorbereidingen
Al weken zijn al zo’n veertig 
mensen bezig om het Koninklijk 
Bezoek aan Limburg voor te 
bereiden. Er worden in Th orn 
15.000 bezoekers verwacht en in 
Weert nog eens eens zo’n 80.000. 
Het moet ook dit jaar weer een 
gezellige, typische Nederlandse, 
Koninginnedag gaan worden.

Boomplantdag
In heel Nederland werd in de 
afgelopen week de jaarlijk-
se Boomplantdag gehouden. 
Meestal werden dan met enkele 
kinderen van bepaalde scholen 
in de buurt nieuwe bomen ge-
pland als symbool van de Lente 
en de aandacht voor de natuur.

Stralingsgevaar
Ook in Nederland is de angst 
over straling bij een ongeluk in 
Kerncentrales sterk toegeno-
men. Zoals U weet hebben ook 

wij bij Borssele in Zeeland een 
grote Kerncentrale staan, maar 
er staan hier ook diverse kern-
centrales vlak over de Belgische 
en Duitse grens.

Geigertellers
Na de ongelukken met de Japanse 
kerncentrales is ook in ons land 
de angst voor atoomlekken vanuit 
zo’n centrale sterk toegenomen. 
Zo worden er in ons land sinds 
kort veel meer Geigertellers om 
de straling te meten verkocht.

Aardbevingen
Nooit hadden wij er hier eerder 
van gehoord dat er ook in ons 
land wel eens aardbevingen zou-
den kunnen voorkomen. Maar 
deze week werd bekend dat 
Roermond in Limburg op een 
breukvlak ligt waar aardbevin-
gen met een kracht van 7.0 kun-
nen voorkomen en in het verre 
verleden zijn ze inderdaad ook al 
voorgekomen.

Nieuwe Centrales
Nederland wil graag nieuwe kern-
centrales hebben om de energie 

in ons land veilig te stellen maar 
inmiddels is het enthousiasme 
hiervoor wel sterk verminderd. 
Overigens is de wolk met radio-
activiteit vanuit Japan deze week 
ook over ons land getrokken. De 
straling in die wolk was echter 
nog maar nauwelijks meetbaar.

Molukkers
In 1951 kwamen de eerste 
Molukkers met de Kota Inten in 
ons land aan. Het was toen kil in 
Rotterdam. Maar het zou maar 
een tijdelijk verblijf in ons land 
zijn, zo werd hen voorgehouden. 
Spoedig zouden ze naar hun ei-
gen land weer kunnen terugke-
ren. Maar dat gebeurde echter 
nooit.

Ideaal
Nu, 60 jaar later, zijn ze hier nog 
steeds. In totaal kwamen er in die 
tijd zo’n 12.500 Molukkers naar 
ons land. Ze hebben zich in de 
loop der jaren zo goed mogelijk 
aangepast aan de Nederlandse 
Maatschappij.

Herdenkingen
Maar hun ideaal om nog eens 
naar hun eigen land te kunnen 
terugkeren lijkt verder weg dan 
ooit. Deze week herdachten ze 
hun komst naar Nederland. Eerst 
werden ze in kampen onderge-
bracht, later werden er speciale 
stadswijken voor hen gebouwd 
waardoor ze bij elkaar konden 
blijven wonen.

Prinses Margarita
De 38-jarige prinses Margarita 
is zoals u weet een dochter van 
Prinses Irene en de enige tijd ge-
leden overleden Prins Carlos. Op 
25 februari van dit jaar werd er in 
het gezin van de prinses en haar 
man Tjalling ten Cate, een twee-
de kind geboren, namelijk Paola. 
Al eerder werd hun dochter Julia 
geboren die nu 2 jaar oud is.

De Horsten
Over enige tijd zal Prinses 
Margarita in Wassenaar gaan 
wonen op het Koninklijke land-
goed “De Horsten”, dus vlak bij 
de Villa van kroonprins Willem-
Alexander en Prinses Máxima. 
Hun huis is de daar aanwezige 
vroegere rentmeesterswoning, 
welke voor hen op dit moment 
volledig wordt verbouwd.

Het Weer
Het was dus genieten in het vo-
rige weekend van die lentezon. 
Vooral ook afgelopen woensdag 
hadden we fantastisch Lenteweer 
in ons land. Hier en daar liepen 
de temperaturen zelfs op tot 17 en 
18 graden. We konden ons geluk 
even niet op.
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door Andries Snoek
De Nederlandse kunstschilders uit de 
Gouden Eeuw zijn wereldberoemd, nog 
altijd. Hun werken zijn vele duizenden, 
zo niet miljoenen dollars waard, veel 
meer dan waar die schilders zelf  maar 
van konden dromen. De taal van het pen-
seel  is voor iedereen verstaanbaar, waar 
ook ter wereld. Hoe geheel anders is het 
met de taal van de pen gesteld! Die taal is 
gebonden aan de taal van het land. 
Natuurlijk, de taal der letteren is vertaal-
baar, maar in de Gouden Eeuw waren er 
maar zeer weinigen die de Nederlandse 
taal van die tijd konden begrijpen, laat 
staan vertalen. Bovendien waren de 
letterkundige werken hoofdzakelijk in 
dichtvorm geschreven en dat is een ex-
tra moeilijkheid voor de vertaler. 
De Gouden Eeuw heeft in Nederland 
dichters voortgebracht die zich konden 
meten met hun buitenlandse tijdgeno-
ten, maar hun bekendheid is voorname-
lijk binnen het Nederlandse taalgebied 
gebleven. Eén van hen is Constantijn 
Huygens die overigens wel werken van 
de Engelse dichter John Donne in het 
Nederlands heeft vertaald.

Jacob Smit
Constantijn Huygens (1596-1687) zal bij 
de meeste Nederlandse Australiërs  niet 
of nauwelijks bekend zijn. Dat is niet uit-
zonderlijk, want van de huidige inwoners 
van Nederland zullen er ook maar weini-
gen zijn die veel over hem kunnen vertel-
len. Christiaan Huygens (1629-1695), de 
zoon van Constantijn, is beroemder als 

wis- en natuurkundige, die o.a. het slin-
ger-uurwerk en de verrekijker ontwik-
kelde. Maar er was wel één Nederlandse 
Australiër die vrijwel alles wist wat er over 
Constantijn Huygens te weten valt, en dat 
was Prof. Dr. Jacob Smit (1908-1982), bij 
mijn weten de eerste en enige ‘full time’ 
professor in de Nederlandse taal en let-
terkunde die Australië ooit heeft gekend. 
Hij gold als een deskundige bij uitstek als 
het over Constantijn Huygens ging. Hij 

woonde en werkte al in Melbourne toen 
hij van de Nederlandse Minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
werk de opdracht kreeg een monografi e 
over Constantijn Huygens te schrijven. 

(Een monografi e is een 
verhandeling over een be-
paald deel van de weten-
schap, of over een bepaald 
feit of een bepaalde fi guur) 
Hij droeg dit boek o.a. op 
aan zijn “Nederlandse 
vrienden en vriendinnen 
in Australië, mensen die 
jaren geleden wel één of 
andere vorm van middel-
baar onderwijs hebben 
genoten, maar sindsdien, 
na hetzij Japanse kampen, 
militaire dienst of onder-
duik, zich een zelfstandig 
bestaan hebben gescha-
pen in handel en bedrijf, 
en nu tijd en belangstel-
ling hebben voor enige 
studie.” Ik vrees dat er 
niettemin van Smit’s boek 
heel weinig exemplaren 
in de boekenkasten van 
Nederlandse Australiërs 
te vinden zullen zijn. 

Jacob Smit kreeg onder de Nederlandse 
immigranten meer bekendheid als de 
eerste President van de Associatie van 
Nederlandse Verenigingen in Victoria 
(toen ‘Organisatie van Samenwerkende 
Verenigingen in Victoria’ geheten) en hij 
was het ook, die ruim veertig jaar gele-
den de Dutch Courier lanceerde met de 
woorden “Wij wensen de nieuwe onder-
neming alle goeds!” 

Secretaris
Smit’s boek is getiteld: Het leven van 
Constantijn Huygens, de grootmeester 
van woord- en snarenspel. Het is één van 
mijn bronnen voor dit artikel. Met de ti-

tel raakt Smit twee gebie-
den aan waarop Huygens 
excelleerde: literatuur en 
muziek. Hij was daarnaast 
ook een wiskundige en 
een tekenaar; bovendien 
bezat hij een uitgebreide 
talenkennis.  Hij was in 
vele opzichten een be-
voorrecht kind, dat in zijn 
geboorteplaats Den Haag 
de gelegenheid kreeg om 
zijn aangeboren capaci-
teiten ten volle te ontwik-
kelen door studie en rei-
zen. 
Zijn vader Christiaan 
was secretaris van Prins 
Willem I en van de Raad 
van State.  Hij woonde 
nog in Breda toen deze 
stad dankzij de list met 
het turfschip door Prins 
Maurits werd ingenomen. 
Toen hem zes jaar later in 
Den Haag een zoon werd 
geboren was hij blij met 
die geboorte èn met het 
feit dat Breda toen al zes 
jaar lang constant aan de 
zijde van Oranje was ge-
bleven en daarom noemde 
hij zijn zoon Constantijn. 
Zoonlief  is altijd trots op 

die naam gebleven en noemde zich graag 
Constanter. Christiaan voedde zijn zoon 
ook ‘constant’ op om in zijn voetstappen 
te kunnen treden. Daar hoorde uiteraard 
ook een rechtenstudie in Leiden bij, meer 
voor de grondbeginselen dan voor de juri-
dische titel. Na twee jaar had Constantijn 
voldoende opgestoken en maakte hij zijn 
eerste gezantschapsreis naar Engeland, 
kort daarop gevolgd door een reis naar 
Venetië en toen nog twee andere reizen 
naar Engeland, nu als secretaris van de 
missie. Genoeg ervaring om in 1625 se-
cretaris van Prins Frederik Hendrik te 
worden, wat hij vervolgens ook werd van 
Prins Willem II en Prins Willem III; een 
betrouwbare en trouwe aanhanger van 
Oranje, mogen we wel zeggen. 
Constantijn was als een geheid calvinist 
opgevoed en dat is hij zijn hele leven ge-
bleven. Niettemin was hij ook een man 
van de wereld en als een typische aristo-
craat kon hij zich in alle kringen gemak-
kelijk bewegen. Hij beheerste het Frans, 
Engels, Italiaans, Latijn en Grieks, wat 
hem bij zijn reizen met en voor de Prins 
goed te pas kwam. Door zijn reizen en 
uitgebreide correspondentie kreeg hij 
vrienden en bekenden over heel Europa 
en deed hij veel kennis en inzicht op. Zo 
werd hij een befaamd kunstkenner en 
zijn advies werd gevraagd bij belangrijke 
aankopen op gebied van de beeldende 
kunst. In de taal van vandaag zouden we 
Constantijn een ‘netwerker’ kunnen noe-
men, die overal zijn contacten had die 
hem van advies konden dienen. 

Voor de Oranje-familie bemiddelde 
Huygens in kunstaankopen. Voor Amalia 
van Solms kocht hij bijvoorbeeld Rubens’ 
schilderij ‘Alexander kroont Roxane’. Als 
huwelijksgeschenk van Prins Willem 
II aan zijn jonge bruid Prinses Mary 
Stuart kocht hij een kunstige, zeer fraai 
bewerkte broche. Ook zorgde hij ervoor 
dat de beroemde portretschilder van die 
tijd, Anthonie van Dijk, het jonge stel 
- een knaap van 13 en een meisje van 9 
jaar - op het doek vastlegde, een bekend 
portret dat in vele geschiedenisboeken is 
gereproduceerd. 
In een boek van Prof. Lisa Jardin, Going 
Dutch, in het Nederlands vertaald onder 
de titel Gedeelde Weelde,  wordt Huygens 
ook als wetenschapsman belicht. Hij 
heeft een intensieve correspondentie 
gevoerd met de Franse fi losoof René 
Descartes. Hij bemiddelde tussen weten-
schappers van de Royal Society (de Britse 
Academie voor wetenschappen)  en 
Nederlandse onderzoekers, onder meer 
voor Jan Swammerdam op het gebied 
van de microbiologie, voor Anthonie van 
Leeuwenhoek (microscopie), voor Robert 
Hooke (tijdwaarneming) en voor zijn ei-
gen zoon Christiaan of het gebied van de 
mechanica en lichttheorie. 
Huygens bespeelde verschillende mu-
ziekinstrumenten, o.a. luit, gitaar, viola 
da gamba en klavecimbel, en compo-
neerde ook muziekstukken. Eigenlijk 
vond hij muziek belangrijker dan zijn let-
terkundige werken! Van de waarschijn-
lijk honderden composities die door 
Huygens zijn gemaakt, is er echter maar 
één kleine bundel met liederen bewaard 
gebleven. Prof. Garmt Stuiveling zegt 
daarvan: “Zijn liederen  tonen een mu-
zikale begaafdheid die zijn dichterschap 
evenaarde, zo niet overtrof.”
Kortom, ‘een man van vele markten thuis’, 
waarschijnlijk de meest begaafde en in-
telligentste van de vijf ‘grote’ dichters uit 
de Gouden Eeuw: Bredero, Cats, Vondel, 
Hooft en hijzelf. Maar zeer zeker niet de 
meest populaire dichter, integendeel!

Huwelijk
Constantijn Huygens was te druk bezig 
om aan een huwelijk te denken, maar hij 
was bepaald geen vrouwenhater, zoals 
hij van zichzelf zegt: “De weecker mens-
lickheid, het volck met langhe rokken, en 
heb ik noyt gehaett.”  Maar toen hij een-
maal een vaste baan had als secretaris 
van Prins Frederik Hendrik,  ja, toen brak 
ook de tijd aan om een gezin te stichten. 
Een eerste poging om met een jeugdlief-
de, Dorothea van Dorp aan te spannen, 
faalde jammerlijk en kwetste toch wel 
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zijn gevoel voor eigenwaarde.  Vervolgens 
kwam hij in contact, via een bruiloft van 
haar zuster, met Suzanna van Baerle en 
daar viel hij voor. Suzanna hapte echter 
niet direct toe, maar Constantijn liet zich 
nu niet zo gemakkelijk uit het veld slaan. 
Alhoewel hij geen man was voor harts-
tochtelijke liefdespoëzie zoals Bredero, 
richtte hij zich tot haar in een briefson-
net, dat kort en krachtig eindigt met: “Segt 
jae, maer seght het mij, dat zijn de kortste 
wegen.” Dat jawoord kwam er uiteinde-
lijk en op 6 april 1627 trouwde het stel in 
Den Haag. De ‘crème de la crème’ van 
Holland was daarbij aanwezig.  Huygens 
sprak en schreef over zijn geliefde als 
Sterre: “Ksie mijn Sterr in ‘t Oosten staen, 
Mijn Morgensterre.”
Constantijn koesterde zich al snel in de 
gezelligheid die Suzanna thuis wist te 
scheppen.  Er werden ook kinderen gebo-
ren, Constantijn, Christiaen, Lodewijk, 
Philips en tenslotte de 
dochter Susanna. Maar 
o ramp, de moeder werd 
kort na deze geboorte 
ernstig ziek en stierf een 
maand later in 1637. Het 
huwelijk had slecht tien ja-
ren geduurd en pas zeven 
maanden nadien maakte 
Huygens een vierregelig 
Latijns gedichtje op het 
overlijden van zijn vrouw, 
waarvan Prof. Smit zegt: 
“Ik moet bekennen dat 
het gedichtje, ook in des-
kundige vertaling,  mij 
duister blijft, en de indruk 
maakt - maar dat zal wel 
heel subjectief zijn - ge-
stamel te zijn van iemand 
die uit een verdoving ont-
waakt.” Wel een teken hoe 
zwaar deze man door het 
overlijden van zijn Sterre 
getroff en is. Het leven 
trekt hem niet meer aan, 
hij wordt sterk depressief: 
“ik begeer ontbonden te 
worden.” Toch zal hij nog 
vijftig jaar verder leven; 
hij hertrouwt niet, maar 
stort zich op zijn werk en 
probeert een goed vader 
te zijn. Een nicht komt hel-
pen het huishouden te bestieren en doet 
dat tot 1668, toen Huygens’ oudste zoon 
ging trouwen en in kwam wonen. 

Bloemen tussen ‘t koren
Dit verhaal gaat over één van Nederlands 
belangrijkste dichters en toch heb ik 
nog vrijwel niets over de dichtwerken 
van Constantijn Huygens geschreven.  
Dat past geheel bij de persoonlijkheid 
van deze Huygens. Het dichten was 
voor hem een bijzaak. Hij was dus he-
lemaal geen ‘broodschrijver’. Zijn werk 
heeft hij samengebundeld onder de titel 
Korenbloemen. Zoals een boer niet om de 
korenbloemen maar om het gewas zijn 
akker bewerkt, zo waren voor Huygens de 
bezigheden aan het hof het belangrijkste, 
daar lag zijn levenstaak. Maar aan de an-
dere kant, zoals de ‘wilde’  korenbloemen 
het veld doen opfl euren, zo bracht het 
dichten aan Huygens ontspanning. 
Zoals zijn vriend en collega Jacob Cats 
‘puntdichten’ maakte, zo had Huygens er 
plezier in om ‘sneldichten’ op te schrij-
ven. Ze kwamen als het ware bij hem 
opborrelen en hij schreef ze snel op. Een 
voorbeeld:

Mijn Drucker leeft in droeven druck ,

Want drucken druckt hem weinigh druck.
‘t Waer geen bedruckte Drucker,

Viel ‘t drucken maer wat drucker.
En nog één over Een Predikant:

Daer raesde een op (preek-)stoel alsof ‘t een 
donder waer;

En meend’ hij zeid’ ons wonder, maer
Al dat ick van hem hoorde
Was op het kortst gezeid:
In een rivier van woorden
Een droppeltje bescheid.

Een paar kortere, meer in de stijl van 
Vader Cats:

Die al te laet is opgestaen
Moet al den dagh een drafje gaen.

*
Laat ons niet fi er op vaer of grootvaer sijn

De rechten adel is, zo wij maer selven vroom 
zijn.

Uit die paar voorbeelden moge blijken 
dat het dichten voor Huygens inderdaad 

een spel is. Hij maakte meer dan 300 van 
zulke sneldichten. Hij vond het leuk om 
woordspelingen te maken en hij probeer-
de om overbodige woorden te vermijden. 
Daarin verschilde hij van de meeste an-
dere dichters, die juist met meer (fraaie) 
woorden hun werk leesbaarder en aan-
trekkelijker wilden maken. Dat is dan 
ook de reden dat Huygens niet een volks-
dichter is geworden, zoals Bredero en 
Cats die waren. Maar met één gedicht in 
het bijzonder sprak hij het volk aan en dat 
is dan ook het meest bekend geworden; 
het staat nu nog in vrijwel alle school-
bloemlezingen: Scheepspraet. Hij schreef 
het toen Prins Maurits was overleden 
en Prins Frederik Hendrik zijn opvolger 
werd als legerleider en stadhouder. Het is 
een allegorisch gedicht, hij vergelijkt de 
Republiek van de Zeven Provinciën met 
een vloot van zeven schepen waarvan 
Maurits de ‘schipper’ was. Teveel om het 
in zijn geheel af te drukken, maar ik zal 
twee coupletten nemen:

“Schipper Mouringh, maer je leghter,
Maer je leghter plat evelt,

Stout verweerer, trots bevechter,
Bey (zowel) te Zeewort en te veld.

Kijck , de takels en de touwen,
En de vlaggen en het schutt

Staen en pruylen in de rouw, en
Altemalen in den dutt.”

“Dutten?” sprack moy Heintgje, “dutten?
Stille, Maets, een toontje min.

Dutten? wacht, dat most ick schutten 
(tegenhouden),

Ben ik angders dien ik bin;
‘k Hebb te langh om Noord en Zuyen

By den Baes te Roer estaen,
‘k Hebb te veul gesnorr van buyen

Over deuse muts sien gaen.”

“Weeran”, riepen de Matroosen,
“ ‘t Is een man oft Mouringh waer!”

Ernst en luim
Afgezien van de ‘gewone’ en sneldichten 
schreef Huygens ook meer uitvoerige 
werken en toneelspelen. Min of meer 
autobiografi sch is daaronder het ‘drie-
luik’ Dagwerck (1639), Hofwijck (1651) en 
Cluyswerck (1683). Het eerste deel is een 
weerslag van het dagelijks leven met zijn 
geliefde ‘Sterre’, Suzanna van Baerle; in 
het tweede beschrijft hij zijn leven op het 
buiten ‘Hofwijck’, een door hemzelf ont-
worpen buitenhuis, te vergelijken met 
‘Zorgvliet’ van Jacob Cats; in het derde 
deel mediteert hij over het ouder en een-
zamer worden. 
Huygens heeft veel met Cats gemeen. 
Beiden in een hoge overheidspositie, 
beiden moralist, beiden dichter, beiden 
rijk geworden. Maar de ‘kwaliteit’ van 
Huygens’ dichtwerk is oneindig veel kun-
stiger en ook moeilijker dan dat van Cats. 
Bij Cats ging het in de eerste plaats om de 
inhoud, bij Huygens is de vormgeving het 
voornaamste, wat weer niet betekent dat 
hij geen ‘boodschap’ zou hebben voor zijn 
lezerspubliek. Hoewel een godsdienstig 
mens, was hij niet een religieus dichter, 
maar hij zette wel de Tien Geboden en de 
Apostolische Geloofsbelijdenis op rijm. 
In Oogentroost bemoedigt hij een blinde 
vriendin, door er haar aan te herinne-
ren dat er zoveel mensen op de wereld 
zijn met een ‘geestelijke’ blindheid. Hij 
maakte ook een lang gedicht op het def-
tige Haagse Voorhout en op de Zeestraet, 

de door hem zelf ontworpen weg tussen 
Den Haag en Scheveningen. Die zee-
straat was er niet in de eerste plaats om 
de Hagenaars snel en gemakkelijk naar 
het Scheveningse strand te vervoeren, 
maar om het de Scheveningse vissers ge-
makkelijker te maken hun verse vis op de 
Haagse markten uit te venten. 
Zijn humor komt tot uiting in het Costelijck 
Mal (dure dwaasheid) een satire op de 
modegrillen van zijn tijd, waarin hij zich 
ook een scherp waarnemer toont. Een 
typische uitspatting is de door hem ge-
schreven klucht Trijntje Cornelisdochter. 
Hij heeft er kennelijk plezier in om als 
aristocraat te laten zien dat hij toch ook 
met de volkstaal om kan gaan. Het wordt 
een ‘realistische’ klucht genoemd van-
wege de met weinig terughouding ge-
schreven liefdesscenes en het volkse, zeg 
maar platte, taalgebruik. Het werd toch 
geen ‘topper’, omdat zijn dichttaal voor 
het gewone volk maar moeilijk te begrij-
pen was. Maar zijn vakbroeders vonden 
het wel een klucht dat Huygens zoiets 
voortbrengen kon!
Die vakbroeders, en -zusters, ontmoette 
hij vooral op het Muiderslot, waar die an-
dere grote dichter van de Gouden Eeuw, 
Pieter Corneliszoon Hooft woonde. De 
Muiderkring werd die groep later ge-
noemd; zij lazen elkaars werk en gaven er 
commentaar op. We komen daar in een 
volgens artikel op terug. Wat Huygens 
betreft kunnen we gerust afronden met 
op te merken dat hij als dichter meer in-
vloed op zijn dichtersgezellen heeft ge-
had dan op het volk van zijn tijd, maar dat 
zijn dichtwerk zeer zeker een duidelijk 
kenmerk van zijn tijd is, van de Gouden 
Eeuw!
Constantijn Huygens leeft ook thans nog 
voort in één van de 28 Nederlandse lite-
raire prijzen die naar hem is genoemd: de 
Constantijn Huygens-prijs. Het is een jaar-
lijkse prijs van 10.000 euro die aan een 
letterkundige wordt toegekend voor zijn 
of haar gehele werk. Na de P C Hooft-prijs 
is het de meest prestigieuze literaire prijs 
in Nederland. Dat er bijna driehonderd 
jaar later een letterkundige prijs naar 
hem genoemd zou worden, daar zal zelfs 
Huygens niet van gedroomd hebben!
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Aussie Satellite Services

Buy direct from 
the importer and 

SAVE$$$
Complete DIY KIT(65 Cm sat 

dish with mount bracket, Digital 
FTA Satellite Receiver,11.3 GHz 

LNBF, wall/tile roof /tin roof 
mount and 20M of coaxial cable 

with F connectors for

$189
Delivered Anywhere in 

Australia For 

  $265
Full installation of 

Satellite TV system 
Anywhere in Australia, 

from $420
Ph: 1300  06 07 08 
For the cost of local call

www.aussiesatellite.com
Factory 2/35 Salvator Drive, 

Campbellfi eld, VIC 3061 

Live from the 
Netherlands

Let’s step back in time and put 
our music hat on, destination 
70’s era, Pop music. We all 
tend to associate songs with 
memories of certain events in 
our life. Suddenly we end up 
projected back in time which 
can be a good or a bad thing. 
The music of the 70’s is prob-
ably the most impressive of 
any era. It is a mixture of rock 
(Aerosmith), soft rock (Barry 
Manilow), bubble gum mu-
sic (David Cassidy), disco beat 
(Donna Summers, Bee Gees, 
Chic), sing along tunes (Abba), 
Philly Soul (The Stylicstics, 
O’Jays, The Spinners), roman-

tic soul (Al Green), R&B (Barry 
White), Motown (Diana Ross, 
The Jackson 5, Gladys Knight), 
brass bands (Chicago)  and 

name it! Some very dedicated 
Troubadours came to live in 
that era too. Names like Carole 
King, James Taylor, Jim Croce 
and Cat Stevens ring a bell? 
Remember how we used to 
listen to eight track players in 
our car, the good old cassette 
players who always tend to eat 
our tapes and got cursed for it! 
Vinyl records … who hasn’t kept 
them? 
I certainly have! Indeed, we are 
very attached to those good old 
days of splendid musical tunes. 
Most of us are very nostalgic at 
heart and it is just a great way 
to escape from all the stress 
and heavy workload of every 
day life.  We are desperate to 
relive those nostalgic days of 
the 70’s. Some of those great 
bands like the fabulous Eagles, 
Queen, Led Zeppelin are still 
performing! This is after more 
than 30 years… The music of 

the 70’s is still extremely pop-
ular with people of all ages. I 
personally witnessed it while 
attending the recent great live 
concert of the Eagles at Rod 
Laver in Melbourne. Elton John 
is also still performing on a 
regular basis. attracting dif-
ferent generations. “Imagine” 
an “American Pie” at the “Hotel 
California” …”Have you ever 
seen the rain” on a “Band on 
the run” on a “Stairway to 
heaven”? “Don’t look bac”k 
cause “You can do Magic” and 
“I’ll be Around”!  All of this is 
just “Killing me softly with his 
song” like “Layla”… It is defi -
nitely” More than a Feeling”. 
“Dream on” like a “Freebird”,  
because ”Someone saved my 
life tonight” … Puzzled enough 
by the 70’s ???  I certainly hope 
so!!  Music was my fi rst love and 
it will be my last!  Stay beauti-
ful, all music lovers out there!

MUSIC OF THE SEVENTIES

By  Frieda G De Doncker

Hier in het zuiden van Nederland 
hoor je eerder iemand profi ciat 
wensen in plaats van felicite-
ren. Verjaardagen worden uit-
bundig gevierd in Nederland 
met vrienden, kennissen en fa-
milie. Niet alleen verjaardagen 
van kinderen maar ook volwas-
senen, iedereen wordt uigeno-
digd, lekker gezellig! Er zijn ook 
tradities in Nederland in ver-
band met verjaardagen zoals 
wanneer je 50 wordt. Je wordt 
dan Sara of Abraham. Wat de 
redenen zijn voor de benaming 
weet ik niet maar er zijn zelfs 
verjaardagkaarten verkrijgbaar 
met de naam Sara of Abraham. 
Gelukkig ben ik nog geen 50 
maar ik heb iedereen die ik ken 
al gewaarschuwd dat ze de tra-
ditie bij Sara bij mij niet moeten 
uitvoeren. Het is namelijk zo 
dat die avond voor je 50ste ver-
jaardag, je voortuin of voordeur 
wordt versierd met vlaggetjes 
waar 50 op staat en er wordt een 
grote pop voor je voordeur ge-
zet. Deze pop Sara ziet er uit als 
een oud vrouwtje met grijs haar 
en hangende borsten die aan 
het brijen is. De realiteit is mis-
schien dat ik er ook op een dag 

zo uit ga zien maar toch, die pop 
die voor je voordeur zit te brijen 
is zichtbaar voor iedereen die 
langs loopt en als je Abraham 
wordt zal je een oud mannetje 
met een beetje grijs haar maar 
merendeels een kaal hoofd en 
een tuinbroek zien zitten op een 
stoel. Op zich wel grappig voor 
degene die langs lopen maar ik 
heb besloten om die nacht mijn 
ogen niet dicht te doen. Het is 
ook een gewoonte hier om de 
familie van de jarige profi ciat te 
wensen. In Nederland kust men 
elkaar drie keer op de wangen 
net zoals de Arabieren. Nadat de 
jarige persoon met drie kussen 
profi ciat wordt gewenst, draait 
men zich om en zegt; jij ook 
profi ciat met je man. Profi ciat 
met je oom, profi ciat met tante, 
profi ciat met je zus, profi ciat 
met je nicht. Zo wordt de familie 
ook begroet. Ik begreep dit ritu-
eel in het begin niet zo goed dus 
zei ik ‘de mijne is al geweest’ 
wanneer ik ook profi ciat werd 
gewenst op Peter’s verjaardag. 
Als ik ook profi ciat wordt ge-
wenst wil ik ook een cadeautje. 
Wanneer ik bij anderen op een 
verjaardag kom, kijk en vraag 

ik even rond wie is wie want ik 
moet ook de tante, oom, nicht, 
broer, oma allemaal feliciteren. 
Verjaardagen beginnen zo rond 
20.00 uur met een kop koffi e en 
gebak. Omdat er zoveel men-
sen uitgenodigd zijn moet je de 
hele avond op oncomfortabele 
houten stoelen zitten en in mijn 
geval moet ik ook nog de dialect 
ontcijferen om het allemaal te 
volgen. Er wordt veel gelachen 
en gedronken en uiteraard ont-
breken de in cubes gesneden 
kaas en worst niet op de tafel. 
Na een tijdje drinken en praten 
komen ook de koude hapjes en 
later in de avond vlak voor of na 
middernacht ook de gefrituur-
de bitterballen of oven hapjes. 
Met een enorm volle buik, op de 
terugweg naar huis op de fi ets 
zei ik tegen Peter; ‘ de volgende 
keer als we naar een verjaar-
dagsfeest moeten, gaan we het 
avondeten overslaan’. Hij vond 
dat geen goed plan maar ik 
ga welzeker minder eten. Het 
is echt onbegrijpelijk hoe die 
mensen zo lang en slank blij-
ven. Het is echt niet eerlijk!  

Jij ook profi ciat! door Elise Icten 
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BVN staat voor het beste van Vlaanderen en Nederland en is de publieke televisiezender voor Nederlandstaligen in het buitenland. In 
samenwerking met Radio Nederland Wereldomroep, de Nederlandse Publieke Omroep en VRT wordt de programmering samengesteld 
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kunnen BVN-kijkers zich via deze site aanmelden voor de de gratis BVN TV-gids per e-mail die tweewekelijks verschijnt.. 

Ali B op volle toeren
Ali B laat de jeugd van nu ken-
nis maken met de grootste 
Nederlandstalige hits ooit. Hij 
gaat met een bevriende rapper 
op bezoek bij de iconen van de 
Nederlandse muziek, zonder dat 
ze ook maar een idee hebben wie 
hij of zij is. De rappers en de ‘gou-

we ouwe’ staan voor de uitdaging 
om van elkaars bekendste num-
mer een persoonlijke remake te 
maken. Ze hebben een week de 
tijd; dan moeten ze hun nieuwe 
nummer live voor elkaar spelen.
Ali B op volle toeren (TROS) is 
vanaf vrijdag 8 april wekelijks te 
zien op BVN.

Mijn vader is de beste
Een spectaculaire en spannen-
de familiespelshow gepresen-
teerd door Yolanthe Cabau van 
Kasbergen. In elke afl evering 
gaan vier vaders tot het uiterste 
zodat hun zoon of dochter na af-
loop kan zeggen: ‘Mijn vader is 
de beste!’. Klimmend, rennend, 
kruipend en soms zelfs vliegend 
strijden de vaders met hulp van 

hun kind om een plek in de fi -
nale. De vaders zijn degene die 
het spel spelen, de kinderen as-
sisteren of moedigen aan. Na 
vijf enerverende en soms uitput-
tende rondes wordt er duidelijk 
wie de sterkste, snelste, slimste 
en meest dappere vader van 
Nederland is.

Mijn vader is de beste (TROS) is 
vanaf zaterdag 23 april wekelijks 
te zien op BVN.

How to stay alive
Oog in oog met een wurgslang, 
bedolven onder een lawine of 
verrast worden door een hotel-
brand. Hoe overleef je extreme 
situaties als je op reis bent? 
Floortje Dessing onderzoekt 
levensbedreigende situaties 
waar iedere toerist in kan belan-
den. Dennis Storm komt in de 
Braziliaanse jungle de meest ge-
vaarlijke beesten tegen en trekt 
er in de outback van Amerika 
helemaal alleen op uit met niet 
veel meer dan een kapmes en 
vuurstenen. 
How to stay alive (BNN) is vanaf 

maandag 4 april wekelijks te zien 
op BVN.

Reis door het waddengebied
Deze zesdelige serie reist van 
het Nederlandse waddengebied 
in noordoostelijke richting naar 
het Duitse en Deense waddenge-
bied. Er wordt gekeken naar ver-
leden, heden en toekomst van de 
Wadden, de bewoners, de fl ora, 
fauna en de cultuurgeschiede-
nis.
Reis door het waddengebied 
(NCRV) is vanaf donderdag 7 
april wekelijks te zien op BVN.

Telefilm: Zieleman
Blanco Zondervan (8) woont in 
het afgelegen dorpje Buijsrogge, 
is de jongste thuis en wordt al-
tijd door iedereen genegeerd. 
‘s Nachts bedenkt hij geheime 
krachttrucs die hij uitvoert in 
zijn boomhut. Als Blanco op een 
nacht een onmogelijke nieuwe 
truc verzint, lijkt deze tot gevolg 
te hebben dat er hulp van bui-
tenaf komt. Precies op dat mo-
ment komt een man het dorp in-
rijden in een busje waarop staat: 
‘Ben Zieleman – voor alles wat 
u zelf niet kan’. Blanco heeft al 
snel door dat deze ogenschijn-
lijk simpele man over bijzondere 
gaven beschikt en roept zijn hulp 
in. Met o.a. Annet Malherbe, 
Reinier Bulder en Bruno Vanden 
Broecke.
Telefi lm: Zieleman (AVRO) is 
zondag 24 april te zien op BVN.

De beste zanger van 
Nederland
Victor Reinier ontvangt in Zuid-
Frankrijk de zangers en zan-

geressen Xander de Buisonjé, 
Lange Frans, Wolter Kroes, 
Anita Meijer, Glennis Grace, 
Peter Koelewijn, George Baker 
en Do voor deze derde reeks. In 
elke afl evering staat één zanger 
centraal die voor ieder ander een 

lied uitgekozen heeft om te zin-
gen. Degene die centraal staat, 
zingt zelf niet maar beoordeelt 
de anderen, waaruit een top 6 
ontstaat. De zanger die boven-

aan eindigt, zou diegene het 
beste kunnen vervangen bij een 
concert.
De beste zanger van Nederland 
(TROS) vanaf vrijdag 29 april te 
zien op BVN.

Koninginnedagviering 2011
Hare Majesteit de Koningin en 
leden van de Koninklijke Familie 
vieren dit jaar Koninginnedag 
mee in de provincie Limburg, 
in Th orn (gemeente Maasgouw) 
en Weert. Een verslag van deze 
viering wordt op BVN uitgezon-
den.
Koninginnedagviering 2011 
(NOS) is op zaterdag 30 april te 
zien op BVN.

Koninginnedagconcert 2011
Dit jaar dirigeert de jonge 
Tsjechische dirigent Jakub Hrusa 
het Koninginnedagconcert. Met 
de ouverture uit ‘Egmont’ van 
Beethoven, het Pianoconcert 

nr. 26 van Mozart, ook wel be-
kend als het ‘Krönungskonzert’, 
het lied ‘Wien Neêrlands bloed’ 

van de Nederlandse componist 
van Duitse afkomst Wilms en tot 
besluit de Achtste symfonie van 
Dvorák, uit het geboorteland 
van dirigent Hrusa.

Koninginnedagconcert 2011 
(NPS) is op zaterdag 30 april te 
zien op BVN.
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Wat ‘n Feest
Ja eindelijk was het dan zover. Na vele, 
vele jaren van plannen, geld verzamelen, 
wikken en wegen, werd ons eigen gebouw 
offi  cieel geopend. De laatste maanden en 
vooral de laatste twee weken van febru-
ari en de eerste week van maart hield ons 
zo intensief bezig met de voorbereiding, 
dat vaak andere belangrijke afspraken 
ogeschort werden.
Zondag 6 maart was ‘n glorieuze dag. Het 
weer hielp prima mee, zonnig maar niet 
te heet. ‘n Typische fi jne herfstdag, waar 
Melbourne in de maand maart vaak van 
geniet. Omdat er de avond tevoren nog ‘n 
grote functie werd gehouden in de Abel 
Tasman Club, konden de comite-leden en 

de trouwe vrijwilligers pas zondagmor-
gen beginnen alles op de juiste plaats te 
zetten. Vanaf 8 uur ‘s morgens waren we 
al bezig om tafels en stoelen te plaatsen, 
versiering aan te brengen, bloemen te 
schikken, de mannequins in hun unieke 
provinciale klederdrachten strategisch 
te plaatsen enz. enz. Het podium werd in 
orde gemaakt om plaats te maken voor 
het Bea Cantare koor, de piano verzet 
en dergelijke dingen geregeld vooraan 
in de zaal. De rijen stoelen voor de offi  -
ciele genodigden en voorzitters van de 
Associatie clubs werden zoals in ‘n thea-
ter, in halve cirkels gezet. Daar achter de 
tafels met stoelen in gezellige zitjes voor 
de vele andere gegadigden. Tegen 12 uur 
waren we daarmee klaar en keken naar 
‘n lege, maar gezellig aangeklede zaal. 
Het duurde echter niet lang voordat de 
eerste gasten arriveerden. In de foyer 
werd iedereen welkom geheten en kreeg 
men ‘sherry’ of frisdrank. De vrijwillgers 
die ons hielpen zorgden dat iedereen ‘n 
naamkaart had met meestal vermelding 
van hun club of organisatie die zij verte-
genwoordigden. Binnen korte tijd waren 
er ongeveer 150 mensen in de zaal. Het 
feest zou om 1 uur beginnen. De eregas-
ten werden naar hun stoelen begeleid en 
de ceremonie meester Gerard Scholten 
vroeg de overigen hun plaats te nemen 
om met het offi  ciele gedeelte te beginnen. 

De eregasten waren: Zijne Excellentie de 
Ambassadeur van het Koninkrijk der 
Nederlanden, de heer Willem Andreae, 
de Nederlandse Consul in Melbourne, 
de heer Hans Nieuwland, de plaatselijke 

burgermeesteres, Mrs. Margaret Esakoff , 
Mayor of Glen Eira City, afgevaardigde 
voor de Premier van Victoria, Ms. Donna 
Bauer, afgevaardigde voor de Leider van 
de Oppositie, Mr. John Lenders en de 
President van de Nederlandse Associatie, 
Mrs. Judy Overbeek.
Begonnen werd met het zingen van het 
‘Wilhelmus’ gevolgd door ‘Advance 
Australia Fair’ Daarna volgden 7 spee-
ches, die goed beluisterd werden. Hoewel 
het onderwerp hetzelfde was voor de 
sprekers, gaf ieder ‘n verschillende toe-
lichting, zodat alle aanwezigen ‘n goed 
overzicht kregen over het onstaan en 
het voltooien van het DAHC. Om naar 7 
speeches achter elkaar te luisteren valt 
niet mee, maar de aandacht bleef gedu-
rende de hele tijd, wat beaamd werd met 
goed applaus.
Tegen half drie verzocht de ceremo-
niemeester iedereen om naar buiten 
te gaan. Met de offi  ciele gasten voorop 
liepen we naar ons ‘spik splinter nieuw’ 
gebouw. De pas geschilderde muren, 
de bloemen en planten rondom en de 
fraaie luifel boven de voordeur maakten 
‘n prima indruk voor de genodigden. Op 
‘n strategische plaats was ‘n lang rood, 
wit en blauw lint gespannen. Met fraai 
gebaar knipte de Ambassadeur dat lint 
door en verklaarde daarmee het gebouw 
offi  cieel geopend. Tevens onthulde de 

Ambassadeur twee plakkaten, door ‘n 
oranje doek te verwijderen. De ene pla-
kaat vermeld de eerste steenlegging in 
2008 door de vorige Ambassadeur Niek 
van Zutphen en de tweede, uiteraard de 
opening van het gebouw door de huidige 
Ambassadeur Willem Andreae.
De hele entourage ging toen naar binnen, 
waar door leden van het comite tekst en 
uitleg werd gegeven van de tentoonge-
stelde artikelen. De hoek met authentieke 
hutkoff ers van emigranten, de reddings-
gordel van het welbekende emigran-
tenschip de Johan van Oldebarneveldt 
kreeg extra belangstelling. Maar ook 
de originele keukentafel, met potten en 
pannen door ‘n emigrant naar Australia 
gebracht werd goed bekeken. De uitstal-
ling van mannequins in provinciale kle-
derdrachten, was ‘n ware trekpleister en 
menigeen wilde ‘n foto daarvan maken. 
Deze en diverse andere artikelen zijn op 
de beneden verdieping te zien. We gingen 
toen groeps-gewijs naar de boven verdie-
ping om te laten zien waar ons kantoor 
en werk- en oplsag ruimte is. Vooral daar 
kreeg men ‘n goed idee hoeveel verschil-
lende artikelen we reeds hebben en die 
in aantal blijven groeien. 
We konden echter niet te lang blijven, 
want het volgende onderdeel van het feest 
was luisteren naar het zingen door Bea 
Cantare, waarna koffi  e/thee en gebak. 
Dus iedereen weer terug naar de zaal en 
zoveel mogelijk op eigen plaats. Het koor 
zong bekende liedjes zoals: Ik hou van 
Holland, Ik heb U lief mijn Nederland, 
Ferme jongens, stoere knapen, Hollands 
vlag, De Zilvervloot, Waar de blanke top 
der duinen en het populaire ‘t Kleine café 
aan de haven. Er werd goed meegezon-
gen en de sfeer was hardstikke gezellig. 
Men had na enkele uren natuurlijk wel 
trek in drinken en iets lekkers. Opnieuw 
stonden de vrijwilligers paraat om koffi  e 

of thee te schenken en heerlijke appel-
taart met slagroom uit te delen. Dit werd 
gevolgd door lekkere hapjes zoals kro-
ketten, bitterballen, paling etc. 
Het begon toen tegen vier uur te lopen 
en sommige genodigden hadden andere 

afspraken op hun drukke programma 
staan en dienden verder te gaan. Het 
werd door het DAHC comite zeer ge-
waardeerd dat zij de moeite hadden ge-
nomen om bij onze speciale gelegenheid 
aanwezig te zijn. Bij deze neem ik de kans 
waar om mijn collega’s in het comite van 
harte te danken. Ype de Bruin, Kees en 
Tess van Tilburg en John en Elly Krens, 
hebben enorm veel werk verzet om zon-
dag 6 maart ‘n onvergetelijke dag te ma-
ken. Maar ook de volgende vrijwilligers 
waren onmisbaar. Hermine en Roel, Ida 
en Tony, Ans en Joop, Monica en Jan, 
Sonja, Mary, Petra, Ko. En waarschijnlijk 
vergeet ik wel ‘n paar namen te noemen, 
waarvoor mijn verontschuldiging.
Het DAHC is en de Nederlandse 
Gemeenschap kan, terecht trots zijn met 
het eigen gebouw en vooral de inhoud. 
De volgende generaties, onze kinderen 
en kleinkinderen kunnen in hun tijd 
alles leren over hun voorouders, die als 
emigranten hier kwamen. Het project 
heeft ‘n belangrijke mijlpaal bereikt, 
maar er is nog veel te doen in de komende 
jaren. Daar gaan we ons in de komende 
maanden in verdiepen om te zorgen dat 
er goede richtlijnen zijn om het project 
voor vele decennia levend te houden. 
Het bewijs dat met samenwerking van 
alles bereikt kan worden is geleverd. We 
hebben daarom het volste vertrouwen in 
de toekomst van het DAHC.
Elders in deze Courier geeft Ann 
Schipperheyn eveneens verslag over de 
DAHC opening. 
Voor verdere en algemene informatie bel 
dan 0419 549 376

 MG
PS
Er was nog ‘n persoonlijke tintje aan het 
feest verbonden. Daags voor de opening, 
op zaterdag-middag stond een van mijn 
broers voor de deur. Jan was speciaal 

van Holland gekomen om bij de opening 
aanwezig te zijn. Het was ‘n totale 
verassing voor mij. De rest van de familie 
en diverse Abel Tasman en DAHC leden 
waren in het complot. Heb dat natuurlijk 
geweldig op prijs gesteld.

DUTCH AUSTRALIAN HERITAGE CENTRE VICTORIA (DAHC - VIC)
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CONTINENTAL DELICATESSEN & CAFÉ
SHOP 10 THE MALL BORONIA

CNR CHANDLER RD & FLORISTON RD
BORONIA VIC 3155

PH/FAX: 03 9762 0022

Coffee
Buy one 
get one 
FREE
with coupon

Always on SPECIAL
�
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Licorice 1kg Variety

$6.99 with coupon

Zuurkool

$2.50
with coupon

ROOKWURST

$5.50
with coupon

MILD GOUDA
1/2 WHEEL

$14.99 

SPICED GOUDA

1/2 WHEEL

$15.99 

LARGE VARIETY VEGETABLES

$1.50ea
MAX 12 ITEMS WITH COUPON

Specials for April unless stock runs out

�

MAASDAM CHEESE
Norm. $19.99 kg

SPECIAL 

$12.99
with coupon

By Ann Schipperheyn
More than 10 years ago a small number of 
far sighted people had the splendid idea to 
establish a centre where the history, cul-
ture and artefacts of the Dutch migrants 
could be saved and displayed. It was 
also envisaged that the proposed centre 
could become a focal point of learning. 
It took many years to bring the dream to 

fruition. Dreams are not fulfi lled without 
a lot of planning, hard work, fund raising 
and sheer determination but on Sunday 
the 6th of March the Dutch Australian 
Heritage Centre, a magnifi cent building 
at the rear of the Abel Tasman Club in 
Carnegie, Victoria, was offi  cially opened 
by the Ambassador of the Netherlands 
Mr. C.W. Andreae. Information and an 
invitation to attend the offi  cial opening 
of the D.A.H.C.  was published in several 
editions of the Dutch Couriers and many 
people took the opportunity to be present 
at this auspicious occasion. 
Th e Abel Tasman Club facilities were 
made available for this special occasion 
and as usual, many volunteers manned 
the foyer, bar, set out tables and chairs 
and had prepared light refreshments. 
Th e offi  cial guests were welcomed and 
escorted to their seats; everything ran 
like clockwork. Right on the dot of 1.30 
p.m. the M.C., Gerard Scholten, the well 
known (former) television reporter took 
charge of the proceedings, welcomed the 
offi  cial guests and all present and, in due 
time, introduced the speakers. Before he 
did so, Gerard gave us a little informa-
tion about his own back ground. Gerard’s 
father and grandfather were Dutch but 
despite this, as occurred in many Dutch 
migrant households at the time, he grew 
up with little exposure to the Dutch lan-
guage and culture. Today he is the father 
of two beautiful little children and is very 
determined they learn as much about 
their Dutch Heritage as possible. Gerard 
himself has been attending Dutch lan-
guage classes with Renée Feikema (Dutch 
for beginners in the D.C) and has also 

been a regular contributor to the Dutch 
Courier with his column on soccer.
Now let’s return to the proceedings! I have 
already mentioned that the Ambassador, 
Mr. D.C. Andreae attended and spoke, 
but here are the names and titles of some 
of the other special guests and speakers 
who, despite being very, very busy people, 
considered the occasion to be of enough 

importance, to attend. Representing the 
Victorian Dutch community was  Th e 
Consul of the Netherlands, Mr. Hans 
Nieuwland, the Mayor of Glen Eira, Mrs. 
Margaret Esakoff , Ms. Donna Bauer who 
represented  the Victorian Premier and 
representing the Opposition, Mr. John 
Lenders, who happens to be of Dutch de-
scent. Each one incorporated one or an-
other aspect of migration in their speech, 
including the cultural and economic 
contributions migrants have made to 
Australia.

Mrs Judy Overbeek, the President of the 
Netherlands Association of Victoria, Mr. 
Ype de Bruin, recently retired President 
of the Association; Michael Gijsberts 
(whose brother Jan had come over from 
Holland for this special occasion ) and 
others spoke about the original idea to 
build the Museum and the dedication, 
sheer hard work and determination it 
took to bring the undertaking to fruition. 
Th e biggest ovation was saved for Michael, 
who, we were told, was not only very in-
fl uential in raising the not inconsider-
able mount of money needed to build the 
Museum but was there for ‘every brick 
that was laid ’. When it was discovered 
there was a shortage of them, he got into 
his car and went to get the last few hun-
dred that were needed! Unfortunately I 
could not stay for the actual ‘cutting of 
the ribbon’, so can’t give you an account 
of that but I believe there will be plenty 
of photo‘s of the event published in the 
Dutch Courier.
Th e Centre will be a most  interesting 
place to visit for young and old and to 
take a nostalgic trip down memory lane,. 
It will also be a place where you can take 
your friends of any background, to show 
them aspects of your Dutch background. 
And,  what better place will there be to 
teach young children and others who 
would like to or are studying Dutch cul-
ture, history and language than at the 
Dutch Australian Heritage Centre.
Yes, the dream of having our own Dutch 
Australian Heritage Centre, a beautiful 
building, has become a reality but no 
doubt there are still many more items 
and equipment that need to be purchased 
to enable the band of tireless workers to 
record, store and display the multitude 
of artefacts, books and who knows what 
else,  which have been donated to the 
Centre over the years . In the meantime, 
it is up and running and we can all be 
very proud of those people who made the 
dream possible!
Congratulations to all of you who did 
such a terrifi c job.
WELL DONE and THANK YOU!!!!

OFFICIAL OPENING OF THE DUTCH AUSTRALIAN 

HERITAGE CENTRE

Dutch Courier                                                                                    April 2011      |    PAGE 17

www.dutchcourier.com



GO BELGEN
March 30, Belgian Beer Cafe Eureka, 
Southbank, Melbourne. Th e Belgian Ice 
Hockey team lead by Johan Bollue, coa-
ches, members of the Belgian Club Victoria, 

Australian guests and the Victorian 
Honorary Consul Geoff  Pollard and Gerard 
Uytterhaegen, Belgian Consul, after enjoy-
ing a reception by the Belgian Embassy to 
welcome the team to Australia, and to en-
courage their eff orts to beat Australia for a 

place in the First Division. Th e team repre-
sents Belgium’s best ice hockey players and 
they are of  world standard, on April 6 they 
play Australia for the place. 

Photo: Georges Bernard

Ruth Meex is from 
Maasmechelen in Flanders 
(near Maastricht), she studied 
health sciences and is now 
working as a post doctoral re-
searcher at Monash University. 
She undertook her PhD at 
Maastricht university.

Een paar weken terug kreeg 
een heel leuk carnavalskaartje 
van het thuisfront met de tekst 
‘Carnavalscheck: zijn je hoed, 
zin, humeur en carnavalskleding 
van de partij?! Goed zo, je bent er 
helemaal klaar voor!’ Ik moest 
lachen toen ik het kaartje kreeg 
en terugdenken aan hoe er in 
Maastricht tijdens carnaval aan 
toe gaat. Hoogdagen zijn het 
daar; niet meer, en niet minder! 
Iedereen krijgt offi  cieel vrij van 
het werk en er wordt 5 dagen lang 
op straat gedanst en gefeest, kou 
of geen kou!
Maar ja, voor het eerst in jaren 
ben ik niet in Maastricht. Ik 
ben in Melbourne; de andere 
kant van de wereld en het land 
waar carnaval een volledig on-
bekend begrip is. Dus toen ik 
hoorde dat de Nederlandse club 
in Melbourne wel een carna-
valsfeestje organiseerde, kon ik 
dan ook niet anders dan daar 
heen gaan om het gemis van 
de Maastrichtse hoogdagen te 
verzachten, en om 2 van mijn 

Australische vrienden/collega’s 
in te wijden in carnaval! 
En mijn Aussie gezelschap vond 
het geweldig! Wat mezelf betreft 

moet ik eerlijk zeggen dat ik er 
tot zojuist nog steeds niet uit was 
of het wel zo een goed idee was 
om hen mee te nemen; ‘reputa-
tie-gewijs’ gezien, bedoel ik dan. 
Want alsof het nog niet erg ge-
noeg was dat we op de trein (om-
wille van onze carnavalspakjes) 
bedenkelijke blikken kregen 
van onze medepassagiers, den-
ken mijn collega’s nu op de koop 
toe dat carnavalsmuziek typisch 
Nederlandse muziek is, en dat de 
polonaise onze nationale dans 
is. 
Maar ach... langs de andere 
kant... mijn reputatie is toch al 
geruime tijd naar de vaantjes dus 
wat maakt het dan nog uit, niet-
waar?! Ik kan dus niet anders dan 
mijn collega’s gelijk geven; het 
was inderdaad een leuk avondje! 
De eerlijkheid gebiedt me wel 
om te zeggen dat ik het typische 
Maastrichtse‘gesjans’ op de mu-
ziek van de Limburge kleppers 
‘Beppie Kraft’ en ‘Rowen Heze’ 
een beetje miste, maar geluk-
kig konden de bitterballen en 
zoete mayonaise dat leed met-
een verzachten. ‘Carnaval in 
Melbourne?! Dat was dik OK!

CARNAVAL IN MELBOURNE
By Ruth Meex

Belgian club briefs
At the time of going to press 
members of the Belgian Club 
were invited to meet the 
Belgian Ice Hockey team at the 
Eureka Belgian Beer cafe, this 
was a reception held by the 
Belgian Embassy on March 
30. In attendance were mem-
bers of the Belgian business 
community, and representa-
tives of the Belgian Consulate 
and Belgian Embassy in 
Canberra, as well as the Ice 
Hockey team and representa-
tives of the Australian Ice 
Hockey organisation.

Film night
Via Facebook Belgians in 
Melbourne site BCV mem-
bers have been notifi ed of 
a fi lm night to see X Ben on 
Wednesday April 13 at the 
Nova Cinema, Lygon Street 
Carlton.  By indications a good 
attendance will be held.

Brel night
Belgian singer Micheline 
Van Hautem will be bring-
ing us her favourite Jacques 
Brel songs with a special 
cabaret performances at the 
Melbourne Recital Centre. 
Members of the Belgian Club 
will be attending the 8 pm 
session on Saturday April 2. 
See the Facebook Belgians in 
Melbourne site for details.
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By Georges Bernard
Described as a fairytale city, 
Bruges is a place where you can 
walk the streets and laneways 
and dream you are in the 13th 
Century. So magical is the at-
mosphere one’s mind can be in-
fl uenced by the city’s ambiance.
It is a truly preserved medieval 
place with cobblestone streets, 
canals, towers, churches, con-
vents, begijnhof,  city ports, and  
more than twenty museums 
loaded with art spaning a his-
tory over a eight hundred year 
period.
In 2000 the entire city centre of 
Bruges was World Heritage listed 
by the UNESCO, so important is 
this city  of 118,000 to the world’s 
history.
As one wanders through the 
laneways and streets you are 
visually captivated by the con-
stant view of magestic medieval 
architecture.
Mingled into this scene is a large 
array of small businesses con-
tinuing the Flemish traditional 
crafts of chocolatiers, pastisteri-
ers, breweries and cafes, restau-
rants, jewellery enterprises and 
of course the lacemakers.
Bruges is well located and not 
very far from Amsterdam, Paris, 
London and Antwerp, well con-
nected with tram, bus and rail, it 
is an inexpensive trip for those 
who use Belgian public trans-
port. 
A short stroll or tram ride from 
the central station and you are 
in the medieval city, depend-
ing on your time of visitation, 
Bruges will turn on the charm, 
in autumn it is reds, browns 
and yellow leaves in the canals 
whilst you slowly cruise along, 
in spring it is the blossums and 
new light green growth, like vir-

gin springing into life from the 
old trees.
Indeed Bruges is a romantic city 
with its horse drawn carriages, 
its unique pottery shops and 
chocolate that melts into mouths 
like a  . . . let your imagination 
think about that one.
My last visit to the Bruges’ De 
Halve Maan Brewery where I or-
dered some wonderful beer and 
of course we also had chocolates 
(pralines}, my partner could not 
resist the combination, how-
ever after a few Straff e Hendrick 
(9) and Brugse Zot (7 ) bal-
loonekese, she and our Belgian 
friend had some diffi  culties get-
ting out of their chairs, I laughed 
all the way to Antwerpen . . . 
she is Dutch and not a seasoned 
Belgian beer drinker like me. Th e 
visit did bring laughter and we 
had a fantastic day just strolling 
around with our mouths open 
looking at the great artworks.
Th ere are many places to see but 
you should not miss the13th cen-
tury Belfry with its 367 step tow-
ers, statue of Pieter de Coninck 
and Jan Breydel leaders of the 

Brugese Metten and Flemish folk 
hereos, who sparked the Flemish 
revolt against the French in 1302, 
and the subsequent Battle of the 
Golden Spurs . . . but that is an-
other long story.
Th e Hallen are also worthy of 
visitation, as well as the Liberty 
of Bruges palace, with its ba-
roque gabling and gilt and gold-
en statutes, still used as an ad-
ministration offi  ce, as well as 
the Renaissancezaal (1530)  and 
the gothic Stadhuis  (1376) and 
its world famous Gotische Zaal a 
total piece of art with its murals 
and unbelievable tapestry, carv-
ings and paintings.
My imagination of forbearers 
fi ghting on the battlefi elds in 
Flanders came upon me, it re-
minded me of the time I sat in 
a church in Kortrijk looking at 
these golden spurs, thinking 
about the battle for Flanders. 
Th is hall is truly magnifi cent a 
must to visit.
As a young boy I used to sit in 
church not lisening to the priest 
but looking at the paintings, 
the Basilica of the Holy Blood, 
is one such place, where you 
can visualise the knights of the 
crusades,  delivering the treas-

ures of Jerusalem. Th ousands of 
people come to stroke a vial of 
Jesus’s blood, brought back from 
Jerusalum by the crusaders in 
the 12th century.
It is an experience to see this, 
whether you believe it or not, it is 
visually and spiritually infl uen-
cial on all who enter this very old 
building, with steps worn from 
the millions who have made this 
pilgrimage
Th e many museums include 
paintings by Jan Van Eyck (1390-
1444), Gerard David (1460-1523), 
Pieter Breughel de Jonghe (1554-
1638), Pieter Pourbus (1524-1584), 
Hans Memlings and many other 
painters.
Th e 13th century Onze 
Lievevrowekerk with its high 
tower, it is reported that the only 
Michelangelo’s statue outside of 
Italy is displayed here, it is the 
Madonna and Child, the church 
is full of 15th and 16th century art 
and includes the tombs of Karel 
de Stoute and daughter Mary of 
Burgundy.
Sint Sebastianbooschutters gil-
de building commenced in 1573 
is still standing, this guild goes 
back to the crusaders who de-
feated the muslims in Jerusalem 

in 1099.
Th ere is of course the 13TH cen-
tury Begijnhof, a stroll a round 
will impress you, as you can 
imagine the plight of the single 
women and the cultural and so-
ciety pressures to join religious 
orders, but still they did have 
some security. Th is hof com-
menced in 1245 by the Gravin 
van Vlaandereen Margaretha 
van Constantinopel
Th ere are fourteen UNESCO 
Heritage listed begijnhofs in 
Flanders and this includes 
Bruges’.
Th ere is lots more to see in 
Bruges, with bike hire, mini bus 
tours, horse carriage rides, canal 
boats you can explore. Th e city is 
well set up for tourists with hos-
tels, hotels and homestays in all 
variety of settings and costs. A 
day trip is not suffi  cient and it 
is recommended you stay for at 
least two days to explore. Th ere 
is also a great selection of cui-
sine and the city even boasts a 
friet museum.
If you are visiting Belgium then 
Bruges is a must, afterall it is not 
everywhere in the world you can 
walk the streets dreaming you 
are in the 13th century.

BRUGES –FLEMISH BATTLES, ART AND CULTURE 
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Dutch language program
Melbourne 93.1fm 
Sydney 97.7fm 
Wollongong 1035am 
Canberra 105.5fm 
Monday Wednesday Saturday 10am & Friday 9pm 

National 
Wednesday Saturday 10am & Monday 1200 noon 

National Frequencies 
Adelaide 106.3fm Adelaide Foothills 95.1fm Bathurst 88.9fm 
Brisbane 93.3fm Darwin 100.9fm Hobart 105.7fm Newcastle & 
Hunter Valley 1413am Perth 96.9fm Wagga Wagga (NSW) 103.5fm 
Young (NSW) 98.7fm

Brisbane (Qld)
Radio 4EB 98.1 FM 
Met vier  Nederlandstalige uitzendingen voor Brisbane en omgeving met 
een extra nachtuitzending voor onze luisteraars overzee. Zondagochtend 
van 11 tot 12 uur., Dinsdagmiddag van 17:15 tot 18 uur, Woensdagmiddag 
van 15 tot 15:45, Vrijdagochtend van 1:45 tot 2 uur.
(dit is een herhaling van de voorgaande dinsdagmiddag), 
Zaterdagmiddag van 16 tot 17 uur. 

Darling Downs, Toowoomba (QLD):
4DDB - FM 102.7 
Jannie on “Radio Holland”, Tuesday evenings 6-7 pm
 and streaming online at www.102point7fm.com.au.

Bundaberg (QLD):
4BCR - Coral Coast Radio - 94.7FM
Jantina Leahy, every Wednesday from 12 noon to 2pm.
www.coralcoastradio.net.au

Canberra (ACT): 
Marianne Pietersen on Mondays from 3-5 pm CMS - FM 91.1,  www.cms-
radio.org.au

Adelaide (SA):
Dutch program on 5PBA - FM 89.7on Tuesday night from 18.30pm to 
20.30pm.

Victor Harbor (SA):
Peter Oudendijk.”Going Dutch, Peter” radio program every Tuesday eve-
ning from 8.00pm -11.00pm on 5EFM, Victor Harbor and South Coast 89.3 
- Strathalbyn & Yankalilla 94.7 in SA.

Newcastle (NSW):
2NUR - FM 103.7
Every second Tuesday from: 19.00 to 20.00 hours

Port Macquarie (NSW):
2WAY FM - 103.9 in Wauchope NSW (vlak bij Port Macquarie.
De uitzend tijd van het “Hollands Allerlei”  programma is iedere
Dinsdag van 2pm - 4pm. Wednesday: “Global mix”  10pm till midnight  
tel: 02-65852233.

Shoalhaven (NSW) FM 104.5 - Central,  92.3 -  North and 99.7 
-  South.
Th e Dutch Connection with José Arends, every Tuesday, from 12  -2 pm

Wollongong (NSW)
Vox fm  106.9 Peter Blom and José Arends 
Th e “Dutch Connection” every Wed. from 5 - 6 pm.

Ballarat (VIC):
VOICE FM 99.9 Th e Dutch program - Tulips From Amsterdam is on 
Th ursday’s from 1-3pm  
Presenters are - Trudy De Vries and Annie Wybenga.
Phone:  03 5333 1201 www.voicefm.com.au

Casey (VIC):
3SER-FM 97.7
Keep in touch with the Dutch: Susan Klaster
Sundays 6-8pm

Melbourne (VIC):
3ZZZ 92.3 FM Nederlandstalig en gezellige Nederlandse liedjes en muziek, 
kunt u beluisteren op maandag middag  van 4 tot 5 en op vrijdag ‘s morgens 
van 8 tot 9

Portland (VIC):
3RPC-FM 99.3
Daar Waar de Molens Staan, with Henk Hol, every Monday from 2.00pm 
- 4.00pm.

Warrnambool (VIC):
3WAY-FM 103.7 
 www.3wayfm.org.au
Anna Scott “Keep in touch with the Dutch”program every Sunday from 
5.00pm-6.00pm
Bernie Dekkers “Memories from Holland” program every Monday from 
10am-12pm 

Perth (WA):
6EBA 95.3 FM, Tel/Fax: 08 9453 2080
Transmitted every Sunday from 1400-1530 hrs You can also listen directly 
to the station via audio streaming. www.6eba.com.au

To have your Dutch language radio station included or details have changed, 
please e-mail editor@dutchcourier.com with the details

COMMUNITY RADIO 
DUTCH RADIO PROGRAMS IN 

AUSTRALIA

ACCOUNTANTS  
&  SOLIC ITORS  

Rita Hemmings & Meredith Williams 
Provide a professional service 

Tax advice, returns for business and 
individuals, BAS 

Wills, Statutory Declarations, Financial and, 
Medical Powers of Attorney 

DDeceased estates a speciality 

Contact Rita or Meredith 
8 Galloway Grv., Bayswater Nth 3153 

03 9729 6772 

Snack Food 
I N T E R N A T I O N A L  

MMADE IN MELBOURNE 
Dutch Croquette, Bitter Ballen (Beef) 
Salmon, Chicken and Mushroom, Chicken, 

Beef, Potato Croquettes. Party pies, chicken 
nuggets, all your party needs 

John Oldham 03 9720 4646 
oldhaml@optusnet.co.au 

40 Canterbury Rd. Heathmont Vic
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NOTICE BOARD
Tel: 03 9727 1285,  

email to advertising@dutchcourier.com 
or write to Dutch Courier P.O.Box 293, 

Carnegie Vic.3163

William Matthews
FUNERALS

Offer:
Fair and competitive prices
Service 24 hours each day

Fixed priced pre-paid 
funeral plan

Information booklets
Dignity, compassion and 

understanding at a 
difficult time

After funeral followup 

calls
Owned and operated by an

Australian family
CALL BILL, NARELLE,

BEAU or MELANIE
MATTHEWS

97396868
V.I.F.D. MEMBER

 

COLOUR AND B/W COPIES

From 6 cents a copy (A4)
Also general printing,

letterbox distribution of 

leafl ets and newsletters.

MAROONDAH PRINTING Pty Ltd
16-42 New Street,

Ringwood, Vic. 3134

phone: (03) 9879 1555

fax: (03) 9879 1799

info@maroondahprinting.com.au

Te Huur
LELYSTAD

Komfortabele appartementen 
te huur

Volledig ingericht 
met TV en telefoon en 

Internet.
45 min. van Schiphol en 

Amsterdam.

1 pers: € 32 per nacht
2 pers: € 42 per nacht

incl. lakens en handdoeken.
Korting bij een langer verblijf.

Brochures en foto’s:
Ria Luikink-van Uum

Moezelstraat 12
8226 LA  Lelystad

Nederland
Tel: +31 320 254316

Email:
frans-ria-luikink@planet.nl

www.luikink.nl

M et diepe droefheid geven wij u kennis van het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze moeder en onze groot moeder.

P etronella (N el)   de Jong
In de leeftijd van 76 jaar.

Cornelis de Jong  (Australie)
P eter de Jong, Judy H ardy, Arkady de Jong, 
Anika de Jong  (Australie)
Annerose de Jong, John F aniis, Saskia F aniis 
(Australie)
Jason de Wilde, Carter de Wilde, Calen de Wilde 
(Australie)
M atthew de Wilde, H iromi de Wilde (Japan)
Cor en N el waaren 52 jaar getrowd  en woonden al 51 
jaar in Australie. 

Wij zullen haar erg missen.

DEADLINE FOR 

 MAY 2011 EDITION

15 APRIL 2011



NEWS FROM WESTERN AUSTRALIA
by Henny Crijns:
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News from 

W.A.’s only Dutch 

Carnavals Club ‘The 

Sandgropers’ Inc. 
Apologies for the lack of news 
from Th e Sandgropers who are 
still in recession.  A meeting 
is planned for May and future 
plans will be discussed at this 
meeting.  We hope that all the 
Carnavals Clubs in the Eastern 
States and overseas had wonder-
ful events in Feb/Mar – we were 
thinking of you.
Carnaval Alaaf.

Secretary Carnavals Club “Th e 
Sandgropers” Inc.

Notice:
A few months ago Mr Marten 
Wiggerman of Perth WA placed 
a notice in the Dutch Courier 
in an attempt to locate possible 
family.  He had some feedback 
but not enough.  Since that time 
he has found more information 
and we ask you to look at this in-
formation.  Perhaps you know or 
knew of this person; perhaps you 
are indeed a relation – contact 
details at end of article:
R. Wiggerman (M) Born 14th 
September 1919 in ‘Groningen’ 
in the Netherlands.  Recorded 
in the ‘Drents’ Archive 
Inventory titled “Militair Gezeg 
Grensberwaking” (Netherlands/
German border control) as a sol-
dier (rank of private) believed 
to be about mid to late 1940’s.  
Married to J. Bushuizen, born 
15th January 1922.  
R. Wiggerman later became 
“Hulpmonteur, conductere 
Chauff ere”.
Daughters Harmina Christina 
Wiggerman, born 23rd July 1948; 
and Christina H Wiggerman, 
born 21st January 1954.
Immigrated to Australia, and 
arrived in Melbourne on the 
5th December 1954 on board 
the ship ‘SS Sibajak’.  Daughter 
Olga Wiggerman was born in 
Australia and later married 
in Canada to Phillip Lewis.  
Address was “Kootenay House” 
1880 Kootenay Street, Rossland, 
BC. VOG 1YO.  A Post Offi  ce Box 
number 1744 was also listed for 
Rossland, British Columbia.
Th e only address for Melbourne 
was c/o P Oudman, East 
Dandenong.
If you are able to assist at all in 
this matter please make contact 
with:
Mr Marten Wiggerman
3 Hart Leap Lane
BELDON W.A.  6027
Email:  martenw@iinet.net.au

News from the Dutch 

Society Neerlandia in WA:

Sunday Brunch:
On Sunday the 13th of March we 
held the fi rst Sunday Brunch of 
2011. 
Th e recent long spell of very hot 
weather may have had some ef-
fect on our members as this time 
around the attendance was not 
quite what we had anticipated, 
but never-the-less it was a very 
cosy (gezellig) event, which was 

held in the Clubhouse Lounge 
instead of in the large Hall. 
Th e volunteer ladies in the kitch-
en, Dora, Sienna and Ann made 
sure everyone was well looked 
after and kept up a steady supply 
of Coff ee and Dutch biscuits, be-
sides that there was an unlimited 
supply of Dutch breakfast speci-
alities available and to cap it all 
off , the ladies excelled them-
selves by providing a delicious 
“Uitsmijter” for everyone.
What would we do without our 
volunteers!
With some soothing background 
music playing everyone felt re-
laxed and enjoyed the company 
of those around them. 
We did have a couple of visitors 
from the Netherlands who are 
here on holidays.
 Our Brunches not only provide 
an excellent meal at a reasonable 
price, but they provide a marvel-
lous opportunity to meet other 
people and to engage in some 
casual or meaningful conversa-
tions.
After the meal was consumed 
there was an opportunity to ob-
tain a drink from the bar and 
socialise a bit longer, but even-
tually everyone had to leave and 
only the cleaning up was left to 
be done.
Another very successful after-
noon at Neerlandia.
By President Dutch Society 
Neerlandia Pieter Leefl ang.

End of Month Drinks 
– February:
And so it became February and 
the heat continued.  Not to be 
beaten by either the heat or the 
unusual humidity that came 
with it, we decided to present 
our patrons with a chilled fea-
ture wine ‘Goundrey’ Unwooded 

Chardonnay; and a cool ‘Budels 
Capucijn’ as February’s feature 
beer.
Admittedly, we did not attract as 
many people as we were hoping 
to attract but we were happy to 
see that every one enjoyed a glass 
of good wine and the eff orts we 
made to make the EOM drinks 
an experience.
In addition to our usual selec-

tion, we have planned to serve an 
array of diff erent Dutch brewed 
boutique beers over the months 

to come, as we intend to make 
the Dutch Club the place to be 
to get something diff erent to the 
usual.
If you want to be a part of this 
experience, come and visit the 
Dutch Club on the last Friday of 
the month.
We have a separate room for the 
children to play so that parents 
are able to enjoy a glass of good 
wine or a specialty beer.
By the time you read this article, 
and you were not at our March 
“borrel”, you will have missed the 
March feature beer which was a 
‘wit bier’ from the Amsterdam 
“Brouwerij ‘t IJ.”

Next EOM drinks are on April 29 
which is a special one as we will 
be celebrating Koninginnedag.
Wear something orange, be in 
good spirit and come for a drink 
in the Lounge of Dutch Club 
“Neerlandia”; we’ll be open 
from 5-8PM and we will have a 
‘Vrijmarkt’ for children too.
For information on the Vrijmarkt, 
please contact Yoalan Liem on 
yaolanliem@gmail.com

By Lianna Parker Secretary 
Dutch Society Neerlandia.

Sunday Klaverjas Drive:
On Sunday the 6th of March we 
held another one of our monthly 
Sunday Drives and this time we 
had 30 people that turned up, re-
sulting in 7 tables of 4 players and 
two people that could not par-
ticipate. Irma & Pieter were the 
unlucky ones that missed out.
Th e weather was a bit cooler with 
a maximum of 28 degrees, which 
was very welcome after a record 
run of 27 days with temperatures 
well above the 30’s.
At arrival everyone was required 
to pay a participating fee of $7.00 
collected by Joke Leefl ang. Th is 

entitled everyone to a welcome 
cup of coff ee from the kitchen 
and lunch. 
Earlier in the morning Lunch 
was prepared by Irma and Th ea, 
which consisted of a “Broodje 
Ham” and a slice of Apricot Loaf; 
this of course accompanied by 
another cup of coff ee.
At 11.00 o’clock sharp the more 
serious business of Klaverjassen 
became a priority and the games 
started, only interrupted by 
lunch.
Just after 2.00 pm the fi rst tables 
fi nished and everyone had to 
wait a while until all the scores 
were handed in. After these were 

checked the winners were an-
nounced and they were:
Klaverjassen:
1st Prize: Tonie Liebregts  
 7114 points
2nd Prize: Corry van Rijt  
6914 points
3rd Prize: Con van der Putten  
6541 points
Th e prizes were $25.00, $15.00 
and $10.00  gift vouchers for the 
Dutch Shop, which were eagerly 
used by the winners.
Th e next Sunday Drive will be 
on Sunday the 3rd of April but 
the following one in May will not 
take place until Sunday the 14th 
of May due to “Koninginne Dag” 
and Mothers Day Celebrations 
on the previous two Sundays.

By President Dutch Society 
Neerlandia Pieter Leefl ang.

Klaverjassen is certainly not my 
expertise, either in playing or in 
writing about.  However, I feel 
that a special mention needs to 
be made of Henk Arts who pro-
vided the Neerlandia Klaverjas 
players with beautifully made, 
thick, felt table cloths to change 
ordinary tables into professional 

card tables.
Th ank you Henk; your eff orts are 
greatly appreciated.

This month’s Thank You 
goes to Elisabeth Burrell, who 
donated a magnifi cent, hand 
made teaspoon rack with a 
collection of souvenir spoons.  
Th e following is a bit about the 
background of this gift:
 “…. In the early years, after re-
tirement, my father’s wood-work 
skills were of a high standard.  
He spent many hours in “het sch-
uur” making objects to keep him 
occupied.  It seems fi tting that 
the teaspoon rack, with its col-

Henk Arts Karel Bakker & Rinus van den Ende at the Klaverjas Drive

Little Eligh Boesser & Dad really enjoying the brunch
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lection of souvenir spoons of 
my parents’ travels, has found 
a new home, at Neerlandia.  My 
father enjoyed the company 
of his fellow Dutchmen from 
his brief membership with 
the Club.  Many thanks, from 
Elisabeth”
Please keep an eye on the lounge 
as we will fi nd a fi ne spot for this 
gift in the Neerlandia Lounge.
Th e Neerlandia website has 
been under construction for far 
too long.  Although it is every 
intention of the “webmaster” to 
update the site and to make it 
more appealing to generation X, 
Y and Z, lack of time and lack of 
expertise prevent this happen-
ing.
Are you willing and able to as-
sist us in building an attractive 
website?  Maybe your grand-
child, niece or nephew (1st or 2nd 
removed) could use building our 

website as a work experience 
project?
Please don’t hesitate to contact 
us if you think that you can help; 
we would be very grateful for 
that.
Th ank you! lianna_parker@big-
pond.com (lianna_parker)
“Spotlight on….”.  Th is column 
is meant to highlight the time 
and eff ort that a particular mem-
ber of the Dutch community has 
dedicated for the improvement 
and maintenance of the Club 
building; a member who has ex-
pertise and/or enthusiasm that 
Neerlandia cannot do without.
Th is month’s spotlight is on 
Henk Hanemeijer who is not 
only an enthusiastic member of 
Th e Dutch Choir, but also eager 
to learn about the computer.  
Whilst Henk took his computer 
lessons on Friday mornings in 
the Club, he noticed the Busy 
Bees working on the mainte-
nance of the Club building, exe-
cuted by some of the Committee 
Members and other volunteers.  
Henk is now a Busy Bee himself 
and we are very grateful for his 
enthusiasm and energy.
If you are a Neerlandia mem-
ber, or you have a family mem-
ber who is willing and able to be 

added to our list of experts and/
or enthusiasts, please do not 
hesitate to contact either Pieter 
Leefl ang on 9364 6703 or myself 
on 6380 2736.
We warmly appreciate your as-
sistance.

Other Dutch Organizations 
or Clubs:
If you are an active commit-
tee member of another Dutch 
Organization or Club and 
you would like to raise inter-
est in that organization or club, 
you are more than welcome to 
contact the Secretary of Dutch 
Society Neerlandia. We can re-
serve space in the magazine 
to give you the opportunity to 
inform the Dutch Community 
about your club.
Please send your email to Lianna 
Parker on lianna_parker@big-
pond.com  (lianna_parker)

Reminder…
Every last Friday of the month, 
except in December, end of 
month drinks at the Club House 
of Dutch Society Neerlandia.
Oude and Jonge Jenever, Grolsch 
& Heineken beers, advoka’tje 
met slagroom; ‘broodje kroket’ 
or a ‘portie bitterballen’.
Join us to have a chat after work 
and to start your weekend.  
Open from 5pm. 
230 Cambridge Street, 
Wembley.
Information 

Lianna Parker Secretary Dutch 
Society Neerlandia WA

News from Dutch Aged Care 
in Western Australia:

Network meeting 
Friday 11 March was the fi rst time 
DACWA organised a social get 
together for all the groups that 
are involved with people from a 
Germanic background.
Th e meeting was held at the 
Club House of Dutch Society 
“Neerlandia” and lasted from 
6pm-8pm.
We had high expectations and 
we wanted everybody to feel 
comfortable.
Upon arrival, each guest was 

off ered a drink and Care Team 
Manager Regine opened the 
network meeting with a short 
speech.  She explained “Our 
intention to get us all together 
today is simply to see how we 
can improve and work closer 
together in the future”. A short 
run down followed of what we, 
DACWA, can do for the elderly 
within our CACP/CVS and HVS 
program.
Soon everybody helped them-
selves to the lovely food spread 
out on the platters; the catering 
was excellent.
After every one had returned to 
the table, everybody introduced 
themselves and talked a bit 
about his or her role in the com-
munity.
It was a nice relaxed atmosphere 
and some great ideas came up.
Soon we will talk about our pro-
gram on the Swiss radio. We 

have also planned to contact the 
Curtin radio station as many of 
the elderly people listen to that 
radio station. We received an in-
vitation from the Bambu Club to 
attend a social even as well.
Hopefully we will all stay in 
contact and work together and 
we hope to meet again in the fu-
ture.
We would like to say “Th ank you” 
to all the guests who attended 
the meeting and also to 
Dutch Society “Neerlandia”  for 
giving us the use of their venue.
Th ank you to:
Neerlandia : Mr Leefl ang
Dutch Radio: Mrs and Mr Kievit
Bambu Club : Mrs and Mr 
Coppen
Austrian Club: Mr Bickford
Swiss Radio: Mr Kunz
Vlamingen : Mr Overmeire
German Club: Mrs Psorzig
German Radio: Mr Leonhardt
German Info: Mrs Lenz and Mrs 
Kosc
Organizer of the Fishkopftreff en: 
Mrs David;
and  - the DACWA Board and of-
fi ce staff  for helping to make it a 
success.

DACWA Care Team Manager 
- Regine Rohmann

Op 27 Februari 2011 werd in de 
Monumenten tuin van de Dutch 
Club N.A.Q.inc.een Herdenkings 
dienst gehouden, voor de slacht-
off ers van de ‘Slag in de Java 
Zee’. 
De dienst werd geopend door 
de voorzitter van de N.A.Q. 

Peter Herkes gevolgd door 
de Nederlandse Consul in 
Queensland Kaptein Kasper 
Kuiper die een overzicht gaf van 
de gebeurtenissen van die slag 
zoveel jaren geleden... 
Pater Abel van der Veer leide 
een eenvoudige Oecomenische 
dienst en gebed. Gevolgd door 
toewijding en Zegen.Een geza-
melijk gezang werd ten gehoren 
gebracht waarna de Zeemans 
Ode werd uitgesproken door 
Rudy van Wijk. Vervolgens las 
Cees Huig enige herinneringen 
en een gedicht. Bill van Drunen 
las de Marine Ode. Waarna het 
Australische en Nederlandse 
volkslied ten gehoren werd ge-

bracht. Bloemen en Kransen wer-
den gelegd door de Nederlandse 
Consul,- N.A.Q.- Marine - Rudy 
en Lenie van Wijk – Avom 
Nederland –Pater Abel van der 
Veer – Jo van de Vlies - COM 
– Camira coff ee groep en andere 
belangstellende. 

Na de Herdenking was er nog 
een korte Ceremonie voor de 
Voorzitter van de Dutch club 
Peter Herkes. Deze ontving uit 
handen van de Nederlandse 
Consul; de Nieuw Guinea Ere 
medaille met Oorkonde, voor 
zijn inzet als lid van de Prinses 
Irene Brigade in het voormalige 
Nederlands Nieuw Guinea 
Na afl oop werd door alle aanwe-
zige deel genomen aan een lichte 
lunch met het ;bij de Marine be-
faamde ‘broodje half om’. Alle 
aanwezige hartelijk dank voor de 
zeer goede opkomst. 

Lucy Bertens, 
secretaresse Dutch club N.A.Q. 

Herdenking Slag in 
Java Zee en uitreiking 
Ere-medaille 

Lianna Parker with parents Ahrend & Kitty van Straaten at the Brunch whilst on holidays from the Netherlands
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Om te beginnen wil het comité van de 
Nederlandse afdeling van etnische 
radiozender, 4EB 98.1 FM, iedereen 
bedanken die met ons meegeleeft 
hebben tijdens de watersnood die 
Queensland zo grote overlast be-
zorgde. Een speciale dank aan hen 
die zo spontaan cd’s en dvd’s voor 
onze afdeling opstuurden. Dit wordt 
zeer gewaardeerd.
Onze Nederlandse Radio groep is  nu 
op zoek naar mensen die geinteres-
seerd zijn om paneloperator te wor-
den, de technische zijde van onze 
programma’s verzorgen dus.
Als radio lid kunt U hier een gratis 
opleiding voor paneloperator volgen 
bij 4EB , wij – de broadcasters en pa-
neloperators hier zijn allemaal vo-
lunteers en we vinden het allemaal 
een hele leuke hobby, dat blijkt ook 
wel uit het feit dat de meesten van 
ons hier al jaren zijn, verschillende 
van ons al sinds begin jaren 80.
Bent U geinteresseerd, weet u ie-
mand die geintereseerd zou zijn, of 
wilt U wat meer weten, geef ons dan 
even een belletje na afl oop van een 
van onze radio programma’s, ons 

rechtstreeks studio nummer hier is 
3240-8686,
of U kunt ook altijd even schrijven 
naar:
radio 4EB-FM98.1, attention the 
Dutch Group, 
P.O. Box 7300 EAST BRISBANE Qld. 
4169
U bent van harte welkom!
De Nederlandse Radio groep is 
één van de eerste groepen toen in 
1977 op de bovenverdieping van het 
Ridge Hotel in Spring Hill, Brisbane, 
de eerste uitzending de lucht in ging. 
Zij hadden toen twee programma’s 
per week,
Er is veel evranderd in die tijd nu 
zenden we uit op;
Zondagochtend van 11 tot 12 uur.

Dinsdagmiddag van 17:15 tot 18 uur

Woensdagmiddag van 15 tot 15:45

Vrijdagochtend van 1:45 tot 2 uur.

(dit is een herhaling van de 

voorgaande dinsdagmiddag)

Zaterdagmiddag van 16 tot 17 uur.

Lidmaatschap is $25.00 p.j.

en voor gepensioneerden $15.00. 

Ga eens kijken op de web site 

www.4eb.org.au 
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Hello readers of the Dutch 
Courier,
Once again it’s time to grace you 
with a bit of this and that from 
Port Macquarie NSW. We don’t 
have to tell you that a lot of very 
sad things have happened in the 
last few months. Last Monday,  
(21.3) the TV again showed us 
rather concerning pictures of 
the fl ood in the Illawarra region 
(Wollongong NSW area). One is 
inclined to scratch his/her head 
and asking the question “Why is 
this all happening ?”I don’t have 
the answers but I hope that very 
soon someone has before things 
really go pear shape!!  Enough 
of that, let’s look forward to the 
more enjoyable things in life. 
Our happy band of volunteers 
got together recently and dis-
cussed the rapidly approaching 
Koninginnedag  on the 30th of 
April. It’s going to be a real hum-
dinger of a party. Alex Corda will 
provide us with popular tunes, 
kids can jump in the indoor pool, 
1000 piece puzzles, tug O’ war if 

you feel strong, Orange dress  
up competition, Sjoelen, raffl  es, 
BBQ and of course Leuny’s “fa-
mous” croquettes. After all that 
I nearly forgot to  mention that 
it’s a freebie, but if you’re hun-
gry or thirsty then you have to 
put your hand in the pocket. If 

you like to join us in the fun just 
come to Queen’s Lake Village in 
West Haven which is very close to 
Laurieton NSW. Th e event starts 
at 10am till 4pm. Th e fl ags will be 
out , so it it’s easy to see where to 
go. Now the weather is getting 
a bit more acceptable tempera-
ture wise, major clean-ups are 
needed in various backyards. I 
was working my way through the 
“long grass” of our place when 
I heard a voice, when I turned 
around there was a man dressed 
in safari gear !!! My response was 
“Mr Livingstone I presume ??” 
Just kidding readers, but that 
gives you an indication of what 
it was like. With the price of ve-
gies these days I was very happy 
to see my wife’s patch full of deli-
cious greens. Very healthy I must 
say, no treatment with chemicals 
at all. Pure nature. Must not keep 
the masses waiting, so I say Doei 
Doei, and till next we meet some-
where someplace in the beautiful 
country called Australia. 

Frans

PORT MACQUARIE NSW

Hello to All,
Th e club members and 
Committee welcome back 
our Vice-President (Toos van 
Delft) to the club, after illness 
and surgery; it is great to see 
her back with us. A big thank 
you to all for the help and sup-
port during her absence it was 
greatly appreciated.
On Wednesday the 23rd of 
March the club went on a 
bus trip around the bay. Th ey 
stopped for morning coff ee in 
Williamstown, then lunch in 
Geelong and came back on the 
ferry to Sorrento.
Th e club will celebrate Easter 
on Monday April 25th with a 
nice lunch for members.
On Monday August 29th we will 
be celebrating the clubs 25th 
Anniversary. We wish to invite 
Past Presidents to join us, as 
they have contributed to keep-
ing the club going. For those 
that have changed addresses, 
and would like to come help 
celebrate our milestone, can 
you please contact us with your 
details. We look forward to see-
ing as many of you and to thank 
you for the service you have 

done for the club in the past.
If you need any more informa-
tion about our club contact 
our President Elly Reyke on 
59777360 or mobile 0432933292 
or me (Jacqui Kokenberg) on 
0405782367. Our postal ad-
dress is: Mornington Dutch 
Australian Seniors Club Inc. 
PO Box 104 Tyabb VICTORIA 
3913. Our email address is 
morningtondutchaust.senior-
sclub@gmail.com. Th e Club 
meets every Monday 10.30am 
at the Tyabb Hall, next to the 
Post Offi  ce, in the Main street. 
Melways: map 148 H10 lots of 
parking available behind the 
Hall.

We welcome all new comers 
who are interested in Dutch 
Culture to come and visit our 
club. We play rummicub, klav-
erjas and other social games. 
We are open for new games or 
suggestions for the club.
Th at’s all till next month, so tot 
ziens of tot horen, blooming tu-
lips forever.
Jacqui Kokenberg

MORNINGTON DUTCH AUSTRALIAN 
SENIOR CLUB (VIC)

We would like to invite people to 
our Easter breakfast on Saturday 
16 April.
Because with Easter we are hav-
ing an extra long weekend with 
an extra public holiday added.
Breakfast start at 9 am. Children 
12 years and younger are free. All 
other participants will pay $10.00 
p.p.
For the little ones there will be 

colouring in, Palm-Paas and 
Easter bonnet parade. 
Prize for the best one.
Th e club is at 
123 Pine Road, Richlands Q 4077
For booking: Lucy Bertens: 07 
3345 5709
Th ey also can book by email: 
lbertens@hotmail.com

Th anks and regards, Lucy

DUTCH CLUB N.A.Q. INC.

On the 31st of March 2011 Mr. 
Cor Goosens was presented by 
his Excellency the Governor of 
South Australia the RSL’S highest 
honour the “Meritorious Medal 
for “Merit” in the presence of his 
immediate family.
Cor Goosens who lives in 
Cummings has been involved for 
some thirty years with the RSL 

in various capacities in commit-
tees and as a member of ‘Contact 
Oud Mariniers’ (COM SA) and as 
a founding member of NESWA 
SA.
Cor has been on the committees 
of Cummings but has after many 
years of service to the communi-
ty stepped down and enjoy him-
self know with his wife Jenny as 
an member of the 

Cummings RSL Branch.
Cor has also been awarded 
Honouree Life Membership of 
NESWA SA for services to NESWA 
SA but also to the Community.
Cor friendly nature allows him to 
interact with members and non 
members of the RSL and his ad-
vice to the various committees 
was well noted.

Cor was also awarded on the 
10th April 2003 the “ORDER OF 
AUSTRALIA MEDAL”(OAM)
For services to the RSL and the 
Community an honour well be-
stowed on Cor!
Cor continues to be involved in 
the community and we hope, 
that he may continue to do so for 
many more years in good health 
to come.

R.S.L “MERITORIOUS MEDAL” 
“FOR MERIT” Presented to Cor 
Goosens OAM. (NESWA-SA)

Multiculturalisme : not a 
oneness, but a unity.
26 Januari, Australia Day. 
Tegen het einde van de mid-
dag klaarde het weer op en ik 
besloot voor een wandeling 
naar ‘Wilson Park’ te gaan, dat 
vlak naast het bejaardendorp 
ligt, waar ik woon. Het viel 
me op hoeveel verschillende 
mensen en kinderen daar wa-
ren; sommige liepen alleen, 
anderen met vrienden, hele 
families zaten op het grasveld 
bij het meer, dat het middel-
punt vormt van het park of ze 
waren op weg naar hun auto, 
beladen met eskies na een 
barbeque lunch.
Ik vroeg mezelf af waar zij 
allemaal vandaan waren ge-
komen, wat hun achtergrond 
was en omdat ik voelde dat 
mijn grijze haren een ’safe-
guard’ vormde, benaderde 
ik ieder die ik tegenkwam op 
mijn wandeling rond het meer 
met de vraag: “Excuse me, can 
you tell me where you came 
from originally ?”Niemand 
nam me dat kwalijk en dit zijn 
de antwoorden die ik kreeg.
Zij kwamen uit : Hongarije, 
Egypte, Afghanistan, Shri 
Lanka, Amerika, Vietnam, 
Bulgarije en Wales .
Maar zij voelden zich 
Australisch!
En is dat niet precies waar het 
om gaat ?

Claire van Noppen
‘Berwick Brae’



www.dutchcourier.com

PAGE 24              April 2011                                                                                   Dutch Courier

Victoria
EACH WEEK
Every Monday
 Over 50’s, Beatrix Village Montrose, 9.30am  

 9728 4873

 Green Table Dandenong 3pm till 7pm Bar

Mornington Dutch Australian Seniors Club

Every Monday from 10am - 2.30pm at the Tyabb Hall

Every Tuesday 
 Carpet Bowls, Beatrix Village Montrose, 9am 

 9728 4873

 Over 50’s Klaverjassen, Bingo, Billiards, Dutch 

 kitchen Abel Tasman, Carnegie from 11 am. Doors

  open at 10.30 am. Club 9571 5382

 Billiards Practise, DACC Nth Sunshine, 7.30pm 

 Dandenong Dutch Seniors, Latham Cres 

 Dandenong, 10am

Every Wednesday
 St.Gregorius Male Choir practice , St.Joseph 

 College Ferntree Gully 7.30pm 

 Klaverjas, Hollandse Glorie Frankston 12.30pm

 Green Table Dandenong 3pm till 11pm
 Bar & Billiards
Every Thursday
 Klaverjassen, Dutch kitchen at Abel Tasman,
 Carnegie. Competition starts 8 pm. Dutch snacks
 and bar open. Doors open at 7 pm. Club 9571 5382

 Bea Cantare Choir rehearsal, 7.30pm, Beatrix Hall
 Montrose, 9879 1274

 Over 50 Bingo, Klaverjas, DACC Nth Sunshine, 

 10.30am to 3pm

 
 50 plussers, Nieuw Holland Blackburn Citizens Hall,
  9.30am  9790 0945 -en 9878 8982

 Green Table Dandenong 3pm till 7pm Bar
Every Friday
 Billiards DACC Nth Sunshine, 7.30pm 

 Jamming session, Green Table Dandenong, 8pm 

 Green Table Dandenong 3pm till 11pm
 Bar & Pool
Every Saturday
 Green Table Dandenong, 2pm till 8pm 
 Bar & Social

Every Sunday
 Green Table Dandenong  2pm till 6pm
 Bar & Social

EACH MONTH
First Sunday
 Eucharistic Service with Fr Wim Valckx at Beatrix 
 Village at 10.00am

Klaverjassen Open Drive, at Abel Tasman, Carnegie.
Good prizes. Dutch kitchen. Competition starts 1 pm.
Doors open 12 noon. Rita 9337 9398 (0413 189 446)

Every 2nd Sunday (except May) Avondrust auxiliary 
 Klaverjas Drive

Third Sunday Klaverjas, Beatrix Village Montrose 1pm 

 (03) 9728 4873  

Every Last Sunday  (except December)   Avondrust Auxiliary

   Luncheon with; “The Tempo’s”.

Every 1st and 3rd Saturday 

Rock ‘n Roll dance night with different live bands.

Abel Tasman, Carnegie, 9571 5382. Hall open 7pm.

Dutch kitchen for snacks 7-11pm. Music 8.30-12.30

Limburger Kangaroos
 22nd May (Sun. afternoon) Ball

 17th July (Sun.) Limburger Re-union/Coffi e  

 Tafel

 11th Sept. (Sun.afternoon) Spring Ball

 11th November (AM) Traditional Opening of

 Karneval (11/11 - 11am)

 19th November (Sat.) Karneval Fancy Dress Ball

 contact: Annie Schroeders (03) 9833 3642

Western Australia
see “WA news” see below

First Thursday of each month
 Jongeren Borrel, Rustlers Steakhouse, 63 Frederick

  St, Albany, 5pm

Queensland
EACH WEEK
Every Monday
 Klaverjas, NAQ clubhuis, Pine Rd Richlands, 

 7.30pm 07 3271 5662

 Biljarten, NAQ clubhuis, Pine Rd Richlands 7.30pm

  07 3271 5662

Every Wednesday
 Klaverjas, NAQ clubhuis, Pine Rd Richlands 7.30pm

  07 3271 5662

 Biljarten, NAQ clubhuis, Pine Rd Richlands 7.30pm 

 07 3271 5662

Gold Coast Borrel
The drink for the Dutch and relatives on the Gold Coast!

Every 3rd Thursday of the month.

Details at: http://www.gcborrel.org.au

Email: info@gcborrel.org.au

Canberra 
First Thursday Coffee and Cake @ The Hellenic Club,

   Matilda St, Phillip, ACT 10.00am

Canberra Dutch Club

New South Wales
EACH WEEK
Every Monday
 Klaverjassen, Hornsby RSL, 7pm

Every Tuesday
 Koffee, Rembrandt Club St Marys, 10am til 4pm.        

Every Wednesday
 Klaverjas, DAS Neerlandia Frenchs Forest, 7.30pm

 Dutch Australian Cultural Centre, 10.30 am - 3 pm

 Holland House, Smithfi eld

Every Friday
  Open day, Rembrandt Club St Marys,

   11am - midnight

  Klaverjassen / Biljarten and Scrabble

   Rembrandt Club St Marys, 8pm

  the Sutherland Klaverjas club plays
   in the Miranda Community Centre . 
  Karimbla road Miranda  at 7.30 pm

Every Sunday
  Open Club and shop, DAS Neerlandia

   Frenchs Forrest 11am – 3pm

Every Thursday
  Open Club and shop, DAS Neerlandia 

  Frenchs Forrest 11am – 3pm

Every 1st Monday of the month 
  Instuif, DAS Neerlandia Dee Why RSL 

  from 11am contact Sophia Lammers

   02 9971 0709

First Thursday of the month
  Jonge Dutch, City Hotel, Cnr King & Kent 

  St. Sydney, 7pm

Last Wednesday of the month

  Dutch Bizniz Drinks, Watershed Hotel 

  (1stFl) 6.30pm Darling Harbour

Tasmania
go to: www.dutchaustraliansociety.org.au

South Australia
go to: www.dutchclub.com.au

e-mail: dutchclubsa@esc.net.au

EACH WEEK
Every Monday
 50 Plussers at DSWC Greenfi elds 9am 

Every Tuesday 
 Social morgen, Holland House, Hall of the Naval 

 Assoc 11 McKinna Rd Christies Downs 

 Klaverjas Group at DSWC Greenfi elds, 7.45pm

EACH MONTH
First Sunday 
 Klaverjas Drive, at DSWC Greenfi elds, 2pm, 

 Leader is Jaap Korver 08-8261-4257

Third Sunday
 Family Day, at DSWC Greenfi elds, 12-5pm

Please note: The Editor is not responsible for any mistakes in 
this Community Calendar. 
E-mail details to: editor@dutchcourier.com, 
phone: 03-9727-1285

WA KALENDAR:
Dutch Society Neerlandia 
230 Cambridge Street

WEMBLEY, W.A.

Tel: 08 9381 3738

Saturday  16 Apr DACWA Seminar

Thursday 28 Apr DJVV Club 

Friday 29 Apr End of Month Drinks 5-8 pm   

Sunday 1 May Koninginne Open Day 11 am

Saturday 7 May Remembrance Day

  Service Karrakatta 9 am

  Drinks Neerlandia at 11.30 am

Sunday      8 May Mother’s Day Brunch 10 am

Sunday    15 May Sunday Klaverjas Drive 11 am

 Carnavals Club ‘The Sandgropers’ 
39 Walker Crescent

HIGH WYCOMBE WA  Tel: 08 94546879

De Neerlandia Winkel at 230 Cambridge Street WEMBLEY 
is open de volgende dagen:
Elke Woensdag  van 10.00 am tot 1.00 pm

Dinsdag (non pension week) van 11.00 am tot noon

Donderdags (pension week)        van 11.00 am tot 2.00 pm

Elke Donderdag avond van 10.00 pm tot 11.00 pm

Iedere Vrijdag van 10.00 am tot 1.00 pm, maar bel eerst 

even: 08 9381 3738

De Neerlandia Winkel is bemand door vrijwilligers en daarom 

moeten de bovenstaande tijden een beetje ruim genomen 

worden.

Woensdag Kaart Club
Tel: 08 94146990

Held at the Dutch Society

Neerlandia in WEMBLEY W.A.

Wednesdays 1000-1400 hrs

De Jeugd Van Vroeger (DJVV)
Tel: 08 93772195

Every 2nd Thursday 1030-1500 hrs

Held at the Dutch Society

Neerlandia in WEMBLEY W.A.

Handwerk Club
Tel: 08 9387 6217

Every 2nd Tuesday  1000-1300 hrs

Held at the Dutch Society

Neerlandia in WEMBLEY W.A.

Neerlandia Philatelic Society
Tel: 08 9349 7901  

Every 2nd Sunday  of the month  1000-1200 hrs

Held at the Dutch Society

Neerlandia in WEMBLEY W.A.

Dutch Community Radio 6EBA 95.3 FM
Tel/Fax: 08 9453 2080

Transmitted every Sunday from 1400-1530 hrs You can also 

listen directly to the station via audio streaming.
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H O R I Z O N TA A L
1 kibbelen, 5 dulden, 10 toertje, 15 recht water, 16 zonder licht, 
18 bijbelse figuur, 19 bijbelse figuur, 21 drevel, 22 overval, 24 
fijn weefsel, 26 deel van een gebouw, 27 buitendijks land, 29 
orgaan in de buik, 31 pint, 32 ter zake afk., 33 mislukking, 34 
bepaalde kaart, 36 waarschuwing, 38 kinderuitroep, 39 sportterm, 
40 halfbloed, 42 snavel, 44 in je woning, 46 deze keer, 48 drinkbak, 50 
landenteken Ierland, 51 lang smal vaartuig, 52 lichaamsorgaan, 54 
teelt, 55 crazy, 56 plat open zeilbootje, 58 barst, 60 garnituur, 62 
laatstleden afk., 63 droge turfstof, 64 rag, 66 droppel, 68 nikkel afk., 
69 stortgoed, 70 gevangenis, 72 schuw dier, 74 chef, 75 buidel, 76 
speen, 78 schuim op bier, 79 werk neerleggen,” 80 loven, 81 bijbelse 
figuur, 82 uiting van berusting, 84 heus, 85 stelregel, 86 insnijding, 
89 ongelegen, 91 licht vuurwapen, 93 dezelfde afk., 95 kapitaal, 
97 zangvogel, 98 onbepaald voornaamwoord, 99 onder andere afk., 
100 uiting van schrik, 102 plaats in Gelderland, 104 plaats in Italie, 
105 rivier in Schotland, 106 simpel, 108 zoogdier, 110 worp, 111 treff er, 
112 oud snareninstrument, 114 eland, 116 tussenstation, 118 geheel in 
opgaan, 120 viering, 121 plaats in Frankrijk, 122 water in Noord 
Brabant, 124 platboomd vaartuig, 126 zuigdot, 127 stengel met 
bladeren, 128 zoon afk., 129 vloeistof, 131 bijbelse figuur, 133 belang, 
134 bezworen verklaring, 135 tooi, 137 tip, 139 ader in marmer, 140 
kleur, 141 munt, 143 hemellichaam, 145 tuinvak, 146 ingeboren aard, 
147 torenomgang, 148 plaats in Limburg.

V E R T I K A A L
1 zanggroep van vijf man, 2 langpandige herenjas, 3 deel van een 
plant, 4 gestalte der maan afk., 5 vochtig, 6 rechtsvordering, 7 
aanhef van een brief afk., 8 etcetera afk., 9 soort verlichting, 11 
verlaagde toon, 12 kleinigheid, 13 tooi, 14 gelijk aan, 16 gat, 17 
karperachtige vis, 20 zie ommezijde afk., 21 lichaamsdeel van een dier, 
23 uiteinde van een spier, 25 stuk hout, 27 deel van een bril, 28 zacht, 
30 baan voor rolschaatsen, 33 fout, 34 voertuig voor personen, 
35 gezamenlijk, 37 vlam in hout, 39 knorrepot, 40 kostbaar 
bont, 41 een hoeveelheid werk, 43 snood, 45 lichaamsdeel, 46 
buisvormig ingewand, 47 grond, 49 ontschorsen, 51 kunstmest, 53 
bundel korenhalmen, 55 glad, 56 aardigheid, 57 mejuffrouw afk., 
59 figuur bij kunstschaatsen, 61 houtbewerker, 63 wild paard, 64 
gat, 65  halsdoek, 67  inzouten, 69  ondergrond, 70  soort  gitaar, 
71  moeilijkheden, 73  bruingeel worden, 75  duw, 77  zode, 83 
plaats in Luik (B), 84  boenmiddel, 87 eetlust, 88 lusthof, 90 wapen, 
91 gedeeltelijk, 92 Trans Europa Express afk. ,  9 4  Amerikaanse 
munt,  9 6  deel  van een gebouw, 9 8  niet  helder wit,  9 9 
boomvruchten, 101 la, 103 knus, 104 aanslag van een vlam, 105 
kraai, 107 lariks, 109 vlot, 110  bakmiddel, 111  achterspeler, 
112  verlangen, 113  brievensnoer, 115  beschadiging, 116 tip, 
117 fi nish, 119 lamlendig, 121 aanduiding, 123 aanraking, 125 
kwinkslag, 127 bijenprodukt, 128 vaarwater, 130 ziekte bij pluimvee, 
132 koemestvocht, 1 3 3  aftekening bij  een dier,  1 3 4  plaats in 
Zeeland, 1 3 6  mannetjeswolf,  1 3 8  mannetjesbij, 139 moeras, 140 
ingewand van een haring, 142 heden, 144 natrium afk., 145 beryllium 
afk.
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KRUISWOORD PUZZEL

4 3 2 8
2 5 4 8 7 3

6 5
6 4 5

5 7
7 1 9

2 8
7 1 2 6 3 4

8 9 1 2
Fill in the grid so that every row, every column and every 3x3 box 

contains the digits 1 through 9. That means that no number is 
repeated in any row, column or box.

Iedere dinsdag van 10 tot 4 nm is de winkel open 
en een vrij kopje koffi e staat klaar. Iedere vrijdag 

vanaf 11 uur tot laat open voor iedereen. 
Ook voor U.

Vanaf 8 uur klaverjassen en
biljarten in een huiselijke atmosfere.

Rembrandt Dutch Club (N.S.W.) 
 87 Dunheved Circuit, 

St Marys 2760, 
Phone: (02) 9623 2569

 Srcabble is iedere vrijdag van 11 tot 5.

oplossing maart

Rembrandt Club

Bezoek de Rembrandt website voor meer nieuws en fotos.
Email: info@rembrandtdutchclub.com 
Website: www.rembrandtdutchclub.com

Logeren in Amsterdam?
Maria’s B&B

Uitzicht over de IJ-haven
Twee en drie persoons kamer

€ 30,- pppn
Voor meer informatie:

Email: 
mdouwes@inter.nl.net

RADIO 3ZZZ 
92.3 FM

Nederlandstalig en gezellige Neder-

landse liedjes en muziek

Radioprogramma’s kunt u beluisteren 

op maandag middag van 4 tot 5 en op 

vrijdag ‘s morgens van 8 tot 9.

Wij nodigen u uit om als gast aanwezig 

te zijn tijdens een uitzending. Bel daar-

voor op naar de programma coordinator 

Ina Lewis 9859 3934. U mag ook opbel-

len tijdens een van onze uitzendingen: 

tel 9415 1923 

Als u een programma gemist heeft kunt 

u toch luisteren

VIA INTERNET [www.3zzz.com.au]

WIJ WENSEN U VEEL LUISTER GENOT!

OPROEP:
Nederlands echtpaar zoekt 

contact met Nederlands spre-

kende  Australiërs of Nieuw- 

Zeelanders voor een camperruil.

Tijdstip is nader te overleggen. 

Wij zouden graag in 2012 voor 

3 a 4 maanden die kant op wil-

len komen.

 Heeft U interesse mail dan met: 

Leo en Lucy te Woerd.

Email: info@instituuttewoerd.nl
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40 years is indeed a remarkable mile-
stone for a small community paper to 
continue serving the community for 
so long.  It is a milestone because the 
paper has been produced by so many 
very hard working people who had cour-
age and perseverance to keep it going, 
in spite of all the ups and downs they 
had to endure. They were dedicated and 
highly motivated people, who under-
stood the need for a source of commu-
nication between members of clubs and 
who believed in the future of the paper.
In 1970, the Associated Netherlands 
Societies in Victoria decided to combine 
the numerous newsletters of the vari-
ous clubs in one paper, to be published 
monthly.
The then main advertiser, KLM, was 
happy with this idea as it meant adver-
tising in one paper.
In the fi rst edition, H.M.Queen Juliana 
was congratulated on her birthday.  It 
was reported that the number of peo-
ple migrating from The Netherlands 
to Australia had decreased alarmingly 
and the star performer at the “Holland 
show” that came to Australia was 
Johnny Jordaan.   In 1970 one could fl y to 
Holland for $679.40, and the fi rst editor 
was the late Harry Maasen.
 It was originally agreed that the clubs 
from the Association would take a 
number of papers equal to the number 
of members, and was to be paid out 
of the club’s annual membership 
fee.  However, the fi nancial situation 
of the paper became a worry.  After 
some time, the number of papers that 
the clubs required for their members 
decreased from some 2500 to 1600.  It 
was obvious the clubs were not giving 
the Association their correct member-
ship numbers, also many of them had 
fi nancial problems.
It was suggested the paper should 
be given the proceeds of the Holland 
Festival, or be given the proceeds of 
the annual Association raffl e. However, 
as the Association already had decided 
that the proceeds of the Holland Festival 
were to be used for Aged care in the 
Victorian Dutch Community they  would 
not depart from that decision.  
In 1979, it was suggested the paper be 
made a public newspaper and sold to 
the community at large.
KLM did not like that idea because it 
would give other airlines the right to 
advertise, and that would be direct com-
petition.  However, they agreed with the 
advertising of  TAA and Ansett Airlines  
in the Courier.  But that raised prob-
lems with the Trade Practices Act.  The 
struggle to keep the paper continued.  
Through the early 1980s, the clubs were 
constantly urged to fi nd ways to keep the 
paper operating.  At this time some of 
the clubs were not paying their fees and 
in one month some $850 was outstand-
ing.  This could not continue.  In 1982 
a stencil format was investigated, but 
that proved to be impractical and also 
expensive due to the need for expensive 
equipment and many volunteers.
Meantime, the editor had to be very 
careful, as readers became angry if 
there was the slightest political com-
ment in the paper, with some readers 
threatening to cancel their subscription 

in protest.  It became rather diffi cult to 
publish a completely neutral paper as in 
those years politics played an important 
part in the community.
Joop van Otterdijk, the then editor,  
answered some of the criticism – “there 
are people who say the Courier is the 
best paper in the Dutch Community in 
Victoria.  That is absolutely correct. It 
is the ONLY Dutch paper in Victoria so it 
has to be the best.” “Another criticism 
is that the editor seems to have prefer-
ence for certain clubs in allowing them 

to publish their articles. ‘ No, that is not 
true.  I love everyone and what is most 
important, I love all of you.  No, I have no 
preference.’
Spelling mistakes – ‘Yes, that is true.  
Perhaps you should read the Herald/Sun 
or The Age with the same critical eye…’
Joop left the Courier in 1982 and Max 
Leening took over from him.
In November, 1984 the Dutch Courier 
was $3477.30 ‘in the red.’
In February, 1985, a proposal for a 
takeover by Standard Newspapers 
(Herald and Weekly Times) was received 
and discussed by the Association.  The 
Association was to produce the paper, 
but Standard Newspapers would send 
the paper, at no charge, to thousands of 
Dutch people around Victoria and the 
cost would be covered by advertising.  
It was a very diffi cult decision, but the 
Association had no alternative, and it 
was decided to hand the paper over for a 
period of three years.  The name ‘Dutch 
Courier’ would remain, but the orange 
band on the front had to be removed.  
The farm girl had to be replaced by the 
Dutch Coat of Arms.  An editorial com-
mittee was formed with Max Leening as 
editor.  
In October 1985 Standard Newspapers 

wanted to charge $5 per issue because 
they were losing money on the deal. In 
February 1986, they eventually handed 
the paper back to the Association.
The Association decided to go pub-
lic with the paper in order to obtain 
the number of readers necessary to 
make the paper economically viable.  
Immediately, volunteers came forward 
to form a ‘committee of control,’ and by 
September 1987, the committee report-
ed a surplus of $20.000.  The commit-
tee had commenced a very successful 

membership drive, and  the fi rst Dutch 
Couriers appeared on the shelves of 
newsagents around the country.
Meantime, Max Leening (Mr Courier) 
produced an excellent paper with 
daughter Annette. A continuous promo-
tion drive was in progress.  The fi rst 
“Dutch Courier” trophy was presented 
to the winners of the “klaverjas drive” at 
the Holland Festival, which has become 
an annual tradition.
60 new subscribers signed up at the 
Holland Festival in March 1989, and 
in June the Courier became incorpo-
rated as a Pty Ltd Company with four 
Directors: Administrator, Editor and two 
representatives from the Association 
executive.
In February 1991, Harry Klaasen be-
came Chair of the Board and Ankie van 
Raai was a Board member.  However, 
things never went without a challenge.  
Ankie’s house was broken into and the 
computer with all the Dutch Courier 
details taken. This created an enormous 
workload for the Board, but that was 
also overcome. 
Later in 1991, a new Board took 
over, comprising Harry Klaasen, Cor 
Doevelaar, Max Leening, Henk Uwland 
and Marijke deJong.  Due to their dili-

gent approach, the Board reported a 
surplus of $7000.  Cost per subscription 
was then $15 and the Christmas issue 
already had 33 pages.
In 1995, John van Delft joined the Board 
and his knowledge and experience in 
fi nance were a welcome addition.  It was 
a real headache trying to obtain enough 
advertisers to keep the paper on a 
‘healthy’ course.
Hans deGroot had joined the Board 
but had to resign in May 1997  due to 
ill health. He was briefl y replaced by 
Annemiek Geppart.  Harma Peper and 
later Netty Mitchell joined the Board to 
be responsible for promoting the paper.
In May 1998 there was a rumour the 
Courier was to amalgamate with the 
(now defunct) Dutch Weekly.  This ru-
mour was unfounded.
In November 2001 Max Leening cel-
ebrated 20 years as editor of the paper.  
However, soon after Max died after a 
short illness. The Association and Dutch 
Community are very indebted to him for 
his dedication to the Dutch Courier and 
loyalty to the Dutch community. iet and 
Freek Fuijkschot took over and contin-
ued to produce the paper for the next 
few years.
 In December 2002,  KLM left Australia 
and fi nished advertising in the Courier.  
In November 2004, John van Delft re-
signed and Jan de Jonge, together with 
Frans Bosgraaf took over the adminis-
tration for a short time.
In November 2005, the paper was 
faced with another takeover threat. 
However, the Association had learned 
from experience and stuck to its guns 
not to let go.  A new committee came 
together to ensure continuation of the 
paper.  Tom Westerveld took care of the 
production, and the paper continued.  
Unfortunately it was the second time 
in the history of the paper, one monthly 
issue was missed.  The production was 
done by Annette and Rob Westerveld in 
Heemstede, Holland.  For some months 
they produced and emailed the copy 
to Australia, where it was printed and 
distributed.
The present editor is Cor Lefel, and he, 
together with a very active and effi cient 
board, is now producing the paper.  Fay 
Gubbels enjoys maintaining the mem-
bership register, despite having to cope 
with some diffi cult customers.  The 
Board still has its monthly meeting to 
follow progress and discuss the ins and 
outs of the Dutch Courier.
The Dutch Courier now has articles from 
Dutch clubs and organisations around 
Australia and even in New Zealand.  It 
has recently begun a section for the 
Belgian community.
Thank you to all those people who, over 
the years,  have contributed to the well 
being of the Dutch Courier.  It is because 
of their determination and dedication 
that we still have our own Dutch lan-
guage newspaper in Australia. 
It could only happen in Victoria, where 
we all enjoy great unity and working 
together.

(Summary from his 40th Anniversary Dutch 
Courier celebration speech by Ype de 
Bruin, Past President of the Association 
Netherlands Societies.) 

40 YEARS – DUTCH COURIER
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Hallo members and families of 
the Abel Tasman Club
With the festival behind us 
once again, and very successful. 
Th e weather changed just in 
time for us, so young and old 
came to enjoy all the Dutch 
delicacies, music and overall 
the great Dutch atmosphere. 

Members of the Abel Tasman 
club were looking after all the 
thirsty customers and did a 
good job. A lot of happy people 
around you, makes it a nice job.  
A special thank you to Tony and 
Marianne who started early and 
set up the bar and stayed the 
whole day. And of course all the 
other volunteers, who helped 
us during the day and enabled 
some of us to go upstairs and 
play 3 games of ’klaverjassen’.
Th e auxiliary ladies over the 
last few years collected some 
money, from the New Year’s 
Eve raffl  es and selling cups of 
coff ee/tea etc. plus some extra 
dollars from both Tuesday 
and Th ursday card clubs. Th e 
auxiliary had decided to help 
the club somehow and handed 
over a cheque of $ 4000. Th is was 
put towards the renovation and 
upgrading of the toilet facilities 
and foyer. So thank you ladies 
and special thanks to Rita who 
looked after those raffl  es and 
collected the money.
On 25th April the Abel Tasman 
Club will again cater for the 

NESWA veterans, after they 
have marched in the Anzac 
parade. Details elsewhere in 
this Courier.
Th at brings us to the ANNUAL 
GENERAL MEETING. It is 
approaching and we have been 
busy putting together the various 
parts of reports to the members. 
Th e package is with our Auditor 
at present and upon his sign-
off , it will be mailed well before 
the meeting. Without cutting 
across the contents of the AGM 
data, we can say that the year 
was successful and we expect 
that the 2011 year will continue 
in that direction. 
We have many functions in the 
pipeline ranging from Dance 
Nights twice per month, cards 
and bingo on the Tuesday 
morning and cards on the 
Th ursday night (both catered 
for by our famous chef Piet 
Kerstjens). Th e now popular 
Sunday lunches from ‘Stamppot 
to rijsttafel and Bami’. Also 
the traditional Konninginnen 
Bal, St Nicolaas as well as the 
New Year’s Eve BAL. We are 
continually upgrading the club 
facilities. Th is means the club 
is ready for small, medium and 
BIG parties, for members as 
well as the general public, with 
or without use of our beautiful 
modern kitchen. Contact the 
club for a quote, per letter to 
Dutch Abel Tasman P.O. Box 
293, Carnegie 3163 or ring the 
club 9571-5382. Th e Abel Tasman 
is now the premier venue of our 
celebrations of our Dutch roots 
and heritage. When you next at 
our club, we invite you to visit 
the Dutch Australian Heritage 
building and look at the rowing 
display of yesteryear. It will 
bring back memories for many 
people. Until next month, 

Rita van Benthem. 

ABEL TASMAN CLUB 
(VIC)

BIERMAN’S BABBELTJE

Wat is er gebeurd met onze 
echte oude ambachten, zo-
als de loodgieter, de timmer-
man, de metselaar en nu pas 
kwam ik een echte ouderwetse 
‘Klokkenmaker’ tegen.
Laten we beginnen met de 
Loodgieter. Toen ik mijn am-
bacht ging leren in de vroege 
vijftiger jaren, was een loodgie-
ter nog een loodgieter. Wij leer-
den nog om loden pijpen aan 
elkaar te verbinden met lood. 
Het lood werd verhit en smolt, 
we hadden dan een grote zware 
ijzeren soort soeplepel waar we 
het lood mee opschepten zodat 
wij het konden gebruiken om 
een verbinding te maken, of als 
we gietijzeren pijpen aan elkaar 
moesten verbinden. Dakgoten 
werden aan elkaar gesoldeerd 
met soldeersel. Soldeersel is 
een combinatie van lood en tin. 
Ik was aardig goed in loodwer-
ken, dus toen er een probleem 
was met ruimte van een toi-
let in ‘n bank in Collinstreet in 
Melbourne, was er één manier 

omdat te doen en dat was met 
een korte bocht en teestuk, dat 
alleen mogelijk was met ‘n lo-
den pijp. Op aanbeveling van de 
RMIT, plumbing division, werd 
het mij gevraagd om dit te doen 
en het is allemaal prima gelukt. 
Maar dezer dagen, zijn loodgie-
ters eigelijk alleen maar fi tters, 
die met plastic pijpen enz. wer-
ken, want het lood is er hele-
maal uit.
Vraag een timmerman om een 
zwaluw staart te maken, en hij 
zal je met grote ogen aanstaren. 
Het zelfde met de metselaar. 

Een jaar of wat geleden werd 
onze schoonzoon gevraagd om 
een moeilijk metsel karweitje 
op te knappen in een oud hotel 
in Melbourne, want er was nie-
mand die dat aan durfde. Toen 
het klaar was ben ik gaan kijken 
en ik kon niet het verschil zien 
tussen wat hij had gedaan en 
de manier zoals dat meer dan 
honderd jaar geleden werd ge-
daan.
We kwamen Rob de 
Klokkenmaker tegen op de 
Holland Festival. Hij was erg 
druk met klanten en het was 
moeilijk een lang gesprek met 
hem te houden en daarom heb 
ik hem later een email gestuurd 
en hem gevraagd hoe lang hij 
het al deed en waar hij zijn am-
bacht had geleerd, waarop hij 
mij het volgende verhaal ver-
telde. 
Mijn vader, zegt Rob, was een 
man van vele ambachten, van 
klerenmaker tot slager en alles 
was daar nog tussen in kan. Hij 
was altijd bezig met het repare-
ren van dingen, dit gaf mij inte-
resse in klokken. Als jonge man 
ben ik eerst gaan proberen mijn 
kost te verdienen met compu-
ter werk, maar mechaniek had 
altijd nog een grote aantrek-
kings kracht. Als je jong bent, 
ben je vaak drukker met andere 
dingen en heb je weinig tijd om 
aan klokken te besteden.
Ik kwam in 1992 voor het eerst 
naar Australie waar ik mijn 
ex-vrouw leerde kennen. Toen 
mijn vader overleed in 1995, 
ben ik opgehouden met klok-
ken maken, want het bracht 
herinneringen terug. Ik ging 
terug naar Nederland, maar 
heb toen vele jaren niets meer 
met klokken gedaan, tot ik de 
wil kreeg om weer te begin-
nen. Om al die mooie klokken 

Ja, wij zitten dan alweer eni-
ge weken in het Whitehorse  
Horticultural Centre in Jolimont 
Rd. op nummer 84 in Forest Hill. 
Maar wij zien toch erg uit naar 
ons oude “stekkie”.
Er is ons beloofd dat wij op 
Donderdag 31 Maart a.s. weer 
naar de Blackburn Senior 
Citizens Hall, Central Rd.  

Blackburn terug kunnen gaan. 
Maar wij raden ieder aan om ons 
even te bellen om zeker te zijn dat 
die verhuizing is doorgegaan.
Bel Petra op 9790 0945 of mij op 
9878 8982.
De twee Nellies zijn nog afwezig. 
Beide zijn onder het dokters mes 
geweest -en zijn herstellende.
Op Donderdag 11 Maart j.l. 
kon ik Petra ‘n vette cheque 

overhandige van de Victorian 
Multicultural Commission die 
ik de avond te voren had ontvan-
gen uit de handen van de Hon.
Nicholas Kotsiras MP Minister 
for Multicultural Aff airs & 
Citizenship. Allen leden waren 
erg blij met dit meevalletje -en 
wij zijn van plan hiervan goed 
gebruik te maken.

Hopelijk zijn er andere personen 
die geinteresse hebben in onze 
weeklijkse club ontmoetingen 
-en eens willen kijken hoe het 
er bij ons aan toe gaat. Wip eens 
binnen -en kom ‘n kopje koffi  e 
bij ons halen.

Clary Verbunt.
 PS Foto; Petra neemt de cheque 
van de Victorian Multicultural 
Commission in ontvangst.

NIEUW HOLLAND OVER 
FIFTY’S CLUB

in Nederland naar het grof vuil 
te brengen deed mijn hart pijn 
en ik besloot om er zoveel mo-
gelijk te restaureren en in het 
buitenland te verkopen, zoals 
Amerika en Australié. In 2004 
kwam Rob terug naar Australié 
met een grote verzameling van 
klokken. Deze waren niet alleen 
voor hem zelf maar ook voor de 
verkoop. Bij zijn moeder thuis 
waren nog vele klokken die aan 
hem toegewezen werden in de 
boedelscheiding. Deze kwamen 
aan in Australié met Franse 
meubelen in een 12 meter con-
tainer. Over de jaren zijn deze 
haast allemaal verkocht voor 
redelijke prijzen, daar ik het on-
redelijk vind om onwijze prijzen 
te rekenen, zegt Rob. Intussen 
ben ik ook weer met computers 
begonnen en werk als Systeems 
Administrator bij de Church of 
Christ in Queensland.

Klokkenmaker ben ik en blijf ik 
en in Februari was het de eer-
ste keer dat ik buiten Brisbane 
ben gegaan en was erg blij met 
de enthousiaste mensen die 
ik ontmoet heb op de Holland 
Festival, het was een prettige 
ervaring.
Wat betreft onze oproep voor 
mensen die interesse hebben in 
een Sjoelen avond of middag in 
de Abel Tasman, wij hebben al 
een lijst met namen maar zoe-
ken nog naar meer om het een 
sukses te maken. Als U ook mee 
wil doen, of U heeft namen van 
mensen, waarvan U denkt dat 
die misschien mee zouden wil-
len doen, laat het ons dan even 
weten, dan kunnen wij informa-
tie naar U opsturen en U op de 
hoogte houden van wat er zo al 
gaat gebeuren.
Henk Bierman, (03) 5979 7449 of 
email henlen1 @hotkey.net.au 
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To all the members and friends 
of the Diamond Valley Club. As 
mentioned in last Dutch courier
 we had our fi rst Sunday lunch of 
the year which was a great suc-
ces .  Th e plans for the next one 
are ready and they will be on the 
10th of April. we have decided on 
some great food   to start of with 
a nice vegetable soup “ met bal-
len” to be followed by  two large 
vol aux vents one fi lled with 
Chicken and Asparagus  and 
the other with a fi sh fi lling with 
plenty of Schrimps in it and I am 
sure it will be tasting very good 
as it is prepared by non other 
then our own clubs Chef   “ME”.
It will be at the rooms of the 
over fi fty club Todmanstreet 
Watsonia starting at 12.30 .
I am sure that when you read 
this note it has been allready. So 
Sorry.
Ofcourse it would not be right not 
to mention all the terrible situa-
tions we have been in Australia 
Special in Queensland with 
those terrible fl oods and saw so 
many cars being swept away and 
boats and yachts just thrown on 
the beaches  which are still to be 
cleaned up and ofcourse we here 
in Victoria suff ered a lot of fl ash 
fl ooding as well and also not to 
forget the terrible Earth quake 
which distroyed so  many places 
in ChristChurch  New Zealand It 
is so hard to even imagine that it 
was for real.           And then what 
happened in Japan the Earth 

Quake did not do to much dam-
age as the buidlings are build to 
sway and not crack up like in New 
Zealand. But of course the  most 
destroying Szunami did  the all 
damage as a wall of water with 
a hight of over 20 metres took 
every thing in its path .Big fi sh-
ing vessels were left in the mid-
dle of the place where a thriving 

fi shing village used to be, there 
is not anything to be found and 
ofcourse the Death Toll is rising 
all the time . It will take  a Long 
time and lots of  money to get it 
all in place and I hope that they 
can succed in the rebuilding of 
it all. My thoughts go to all the 
people who have lost loved ones 
.    I will meet with you all again 
in the next Edition of Th e Dutch 
Courier this is Piet Kerstjens say-
ing Cherio till next time.   

DIAMOND VALLEY DUTCH SOCIAL CLUB (VIC)

Het is natuurlijk een ‘teken des 
tijds’ dat verenigingen met een 
terugloop van leden hebben te 
maken. Vooral als het verenigingen 
zijn van emigranten. Voor Tempo 
Doeloe geldt dat heel in het 
bijzonder omdat het lidmaatschap 
aanvankelijk gebonden was aan 
het in Nederlands-Indië geboren 
en getogen zijn. Het bestuur heeft 
dan ook voorgesteld om de statuten 
in die zin te veranderen, dat het 
lidmaatschap open komt te staan 
voor een ieder die belangstelling 
heeft voor de cultuur en 
geschiedenis van het voormalige 
Nederlands-Indië en het huidige 
Indonesia. 
Lunch 
De vereniging organiseert 
minstens drie maal per jaar 
een ‘Perkoempoelan’ voor de 
leden, een gezellig etentje, 
vanaf vorig jaar in het Chinees/
Maleis restaurant Mabrown 
te Balwyn (188-190 Belmore 
Road, Melway 46 E3). De 
eerstvolgende bijeenkomst is die 
van zondagmiddag 15 mei a.s., 
tussen 12 uur en 3 uur. Het menu 
bestaat uit een voorgerecht van 2 
spring rolls p/p (een specialiteit 
van dit restaurant!), hoofdgerecht 
met chicken, beef rendang en 
sambal goreng boontjes, plus 
nagerecht van ijs en keuze uit 
thee en koffi e. Helaas heeft het 
restaurant, gedwongen door hogere 
inkoopprijzen, ook de prijs van het 
menu moeten verhogen maar het 
blijft een aantrekkelijke aanbieding 
voor $26, inclusief corkage voor 
BYO. 

Leden voordeel 
Het bestuur heeft echter besloten 
de Perkoempoelan te subsidiëren, 
zodat de prijs van het menu voor 
leden nu slechts $20 per persoon is! 
Voor niet-leden is de prijs dus $26, 
maar... als ze besluiten om uiterlijk 
15 mei lid te worden, hoeven die 

ook maar die $20 p/p te betalen. 
Niet-leden kunnen profi teren !
Dus, voor alle duidelijkheid: 
niet-leden die van de e.k. 
Perkoempoelan willen genieten 
èn lid willen worden van Tempo 
Doeloe, betalen bij de ingang van 
het restaurant $40, waarvan $20 
voor de lunch en $20 voor het 
lidmaatschap. Dat lidmaatschap 
geeft dan óók recht op de speciale 
ledenprijzen voor de volgende 
Perkoempoelans en u ontvangt 
tevens om de twee maanden het 
Tempo Doeloe tijdschrift met 
herinneringen aan het ‘Oude 
Indië’. Laat deze kans u niet 
voorbijgaan!
Boeking vooraf is noodzakelijk 
bij Mrs Eveline van Dortland, tel. 
97258813, uiterlijk 12 mei a.s. 

Andries Snoek

Tempo Doeloe wil 
meer leden
Aantrekkelijk aanbod

BEA CANTARE

We are back in full swing as they 
say. Every week we rehearse on 
Th ursday evening in the hall of 
Beatrix Village and do so with 
great enthusiasm. 
In February the AGM was held. 
Th e committee for 2011 is as 
follows:
President: Fons Wytkamp 
Secretary: Hans Dykstra
Treasurer:  Elly Raaymakers 
Vice President: Betsie Brien
Committee members:  Rina 
van der Wiel and Katy van Aken
On Saturday 19th February we 
participated as volunteers at 
the 37th Annual Holland Festival 
at Sandown Racecourse. We 
were again taking care of the 
‘Oliebollen’ and the ‘Poff ertjes’. It 
was a good day, and most visitors 
came to enjoy the traditional 
Dutch delicacies. A team of 
very hard working Bea Cantare 
members worked non-stop all 
day and until late in the night. 

We could hardly keep up. We like 
to think that they were so well 
made and delicious, that people 
kept coming back for more. But 
it was all worth while and for the 
good of the Association.
On March 6th we sang at the 
opening of the Dutch Australian 
Heritage Centre. Th e occasion 
was a very special one of the 
Associations calendar. Th e 
audience of about 150, included 
the Dutch Ambassador, Dutch 
Consul, Glen Eira Mayor, 
representatives for the Victorian 
Premier and Opposition Leader 
and Presidents of the Association 
Clubs. Th e festivities were 
opened with our singing of the 
national anthems, ‘Wilhelmus 
van Nassaue’ followed by 
‘Advance Australia Fair’. Later 
on we sang a series of traditional 
Dutch songs such as: Ik hou 
van Holland, Ik heb U lief mijn 
Nederland, Ferme jongens, 

stoere knapen, Hollands vlag, 
De Zilvervloot, Waar de blanke 
top der duinen and the popular 
‘t Kleine café aan de haven, ably 
led by guest singer Peter van 
Abel. Th e audience was in fi ne 
mood and many of them sang 
along. It was a fun day.
As has been mentioned before, 
for a long time we had been 
saving and fundraising for a trip 
to ‘AOTEAROA’ or ‘Land of the 
long white cloud’, better known 
to most as New Zealand. By the 
time you read this article, a group 
of 24 of us should have returned 
from that journey. Th e trip had 
been organised from Th ursday 
24th to Tuesday 5th April. Both 
North and South Island were on 
the agenda. In our next article 
we hope to tell you about our 
experiences from that trip.
For further information you 
may contact our Secretary Hans 
Dykstra at 9879 1274.

Hallo leden en vrinden van de 
HOLLAND ASTALIA CLUB.
Ik begin met nog HENK VAN 
ROOY  te feliciteren met z,n 
85 st verjaardag, en dat is wel 
in February gebeurd maar het 
is me ontgaan. Sorry Henk, je 
mag er nog best wezen hoor. 
En terwijl we toch bezig zijn  
Harry Goedemoed , Piet Smits 
en  Roelof Lanting gaan ook de 
bloementjes buiten zetten deze 
stoeren mannen worden in de 
komende maanden 80 jaar en 
spelen  alle 3 nog een goed spel-
letje kaart, trouwens Henk ook. 
Als ik nog zo ben op die leeftijd, 
ik teken er voor.  Gewoon door-
gaan met wat je doe Henk, en je 
word 100.
Ja mensen we gaan weer de 
donkeren dagen in .  Ik be-
doel gewoon het exstra uurtje 
wat we zo prettig vinden is er 
weer af en is het weer donker 
voordat je het weet. Wand wij 
Hollanders vinden de schemer 
uurtjes toch zo fijn daar zijn 
we immers aan gewend. We 
kunnen wel gaan zitten kla-
gen dat de zomer nou niet zo 
geweldig geweest is , maar dat 
doen we niet….. Je kan de krant 
niet oppakken en er gebeuren 
zulke erge dingen in de wereld. 

Kijk eens naar ons eigen mooie 
Australia, Al de overstromin-
gen in Queensland New South 
Wales en toen kwam Victoria 
aan de beurt.
En barre kouden winter met 
Bergen sneeuw in Amerika , 
Engeland en Europa. En  toen 
weer New Zealand en nou 
Japan weer in een grote ramp. 
Het is verschrikkelijk als je het 
allemaal op de TV ziet. Ja nu 
met de satalite verbinding,  er 
gebeurd wat in de wereld en je 
zet de T V aan en je word ge-
lijk op de hoogte gebracht. Wel 
mooi maar ook angstig!
En dan al die opstanden in het 
midde Oosten, waar een men-
senleven niets waard is . Dat is 
heel erg. Zo klaag niet over het 
weer .Of dat de aardappels en 
de bananen zo duur zijn, denk 
wat een ander meemaakt. Club 
nieuws was er niet deze maand 
dus maar gewoon een babbel-
tje deze keer.Tot de volgende 
maand maar weer.    

Rita Van Benthem
Het leven is als een 
gansenboord….
Je komt wel eens in de put te 
zitten…….
Maar je komt er toch altijd 
weer uit…….

HOLLAND AUSTRALIA CLUB
ELTHAM DUTCH SEEKS 
NEW MEMBERS
For 30 years Eltham’s Dutch over 
50s club has been meeting at 
the Elderly Citizens’ Hall, every 
Wednesday morning to play 
cards, billiards and have a cup of 
tea or coff ee.
Many outings and social events 
have been organised.
Th e club has been organized by  
MargotVeltkamp. Th ousands 
of Dutch immigrants came to 
Australia post the Second World 
War many from the Dutch Indies. 
A new wave is now entering 
Australia. Th e Club is in need 
of new members as most of the 
members are in their 70s and 
80s. 
However the club has not been in 
the public eye for many years, and 
it needs new younger members. 
Th e membership has supported 
the establishment of Dutchcare, 
Abel Tasman Club, ‘Dutch 
Courier’ and the Holland Festival 
all of these organisations are 
thriving and many younger 
Netherlands speakers are joining 
these activities.
If you are a younger Netherlands 
speaking person you are welcome 
to join the Eltham Dutch Club, 
ring Margot on 9437 1710.

Georges Bernard

E.D.O.F.
Eltham Dutch Over Fifties
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At DutchCare
we do a lot more
than just Care!
The Eden Alternative and our Dutch
way of providing quality care have
been appreciated over the years by
our residents and their families.
DutchCare has often been praised and
awarded by the aged care industry
around the world for its “Polder Model”.
At DutchCare it's all about you, our
Elders. We don't think of those
receiving our services as patients or
clients, but as part of our DutchCare
family. our community.

Where is DutchCare?

Avondrust Village .. 1105 Frankston-Dandenong Road - Carrum Downs
Beatrix Village .......................843 Mount Dandenong Road - Montrose
Princess Margriet Village722 & 736 Mount Dandenong Road - Kilsyth
Thuiszorg ................. Gippsland and Melbourne Metropolitan Areas

DutchCare Ltd

PO Box 8219

Carrum Downs

Tel. 03-9782 6633
www.dutchcare.com.au

email info@dutchcare.com.au

There are pets for company, you can
potter in the garden, grandchildren are
always welcome and if you feel like
giving our staff a hand, or have a
bright idea- it is all possible.

You haven't thought about getting old
yet, that you need looking after? Most
of us don't. But.... one day it will hap-
pen. Curious? Why not visit one of our
facilities?
It's simple, make an appointment to
see us and bring the family and let us
show you life the DutchCare way.
Together we build an atmosphere
where everybody feels good within a
typical Dutch related
cosiness(gezelligheid). It's that familiar
comfortable feeling of being at home.

Never a dull or boring moment at
DutchCare. Make new friends and
share interests, keep in touch with old
friends, or have your privacy when you
want it - is all part of DutchCare.

AVONDRUST CALENDAR
April 10 Noon Klaverjas Drive.

May 22 Noon Klaverjas Drive.

May 29 Noon Social with: “THE TEMPO’S” , menu: Nasi.    

DEADLINE FOR 

 MAY 2011 EDITION

15 APRIL 2011

AVONDRUST AUXILIARY NEWS
As many of us are creatures of 
habit I like to make you aware 
of some changes to the dates of 
our functions during the coming 
months. As we’ll be celebrating 
Easter on the last Sunday of this 
month the Social for that day 
has been cancelled. Due to the 
fact that Mothers Day falls on 
the second Sunday in May the 
Klaverjas drive for next month 
has been postponed to Sunday 
May 22. Also, over the Easter 
period our kiosk will be closed 
on Good Friday, Easter Sunday/
Monday & Tuesday. We will be 
open for the usual 2 hours (10 
am-noon) on Easter Saturday. We 
will make sure that our freezer & 
fridge will be well stocked with 
a variety of fi sh to help you cel-
ebrate Easter. During last month 
Social our auxiliary had the 
pleasure to present DutchCare 
with a cheque for $ 60.000-. Th is 
money was raised by our auxil-
iary with help from many volun-
teers. Th e auxiliary committee 
and its volunteers like to thank 
our supporters and clients for 
their contribution towards this 
fantastic donation.
Raising money becomes harder 
each year. During the winter 
months we often see a signifi -
cant drop in attendances at our 
klaverjas drives and Last Sunday 
Socials.

To overcome this problem we’ve 
decided to run a special promo-
tion during June & July. All klav-
erjas player and supporters who 
introduce a new person to any of 
our functions during the months 
of June & July will gain free entry 
to that function. 
Of course the new person(s) will 
pay the normal entry fee. I think 
this is a great way to thank our 
regulars for their continuous 
support and also bring some new 
faces to the Schumacher Kramer 

hall. So please come along, have 
fun, and enjoy our hospitality.
Only a few months left to our 
stock-take at the end of the fi -
nancial year. We hope to clear 
out a lot of stock over the next few 
months to make our job so much 
easier during the stock-take. To 
bring our stock down to a rea-
sonable number we’ll reduce 

the prices of many of our arti-
cles during the next few months, 
however you must realize these 
prices can’t last. After all, after 
last month donation our coff ers 
are nearly empty and I am sure 
DutchCare is already preparing a 
wish-list for the 2011/12 fi nancial 
year. Once again I like to thank 
you all for you tremendous sup-
port and on behalf of our com-
mittee and volunteers I wish you 
all a very Happy Easter.

Eef Nagengast. 
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♠ ♣ N.S.W. KLAVERJAS FEDERATIE ♥ ♦
Klaverjas vrienden,
De kop is er af, we hebben ons 
eerste toernooi van het jaar ge-
had, ik ben zeer tevreden met de 
opkomst, het is altijd afwachten 
of hoe het begin van het eerste 
toernooi bezet zal zijn nadat we 3 
maanden elkaar niet gezien heb-
ben, dat geld dus voor de leden 
van de clubs met de leden van 
de andere clubs, maar gezien het 
aantal spelers ( 56) van de eerste 
bijeenkomst is het bemoedigend 
te noemen.
De winnaar van dit eerste toer-
nooi is geworden; Elsa v.d. burg, 

Rembrandt-Club met 6120 pun-
ten en 5 marsen, als tweede, 
Corrie Bekker van Hornsby 
R.S.L.met 5529 punten en 3 mar-
sen, dan derde is Edy Husman 
van S.K.C. met 5517 punten en 3 
marsen, van harte profi ciat met 
deze mooie behaalde prijzen.
Ja drie maanden dat er geen toer-
nooi is, is toch wel een lange tijd 
om dit te overbruggen, dus komt 
daar nog verandering in ???? is 
nog te bezien, maar we houden 
de mogelijkheden nog even open 
om dit gat te dichten.
Ook is tevens de competitie be-

gonnen voor het kampioenschap 
van 2011 maar we kunnen nog 
meerdere spelers gebruiken om 
het aantal op te krijgen naar de 
40 , dus kom op spelers het is bui-
ten de toernooien een goed en 
bijzondere competitie, we heb-
ben de mogelijkheid om daar-
bij een prijs te winnen, want we 
hebben het een beetjeaangepast, 
plus is het mogelijk dat een per-
soon per speeldag daarvoor een 
C.D. of D.V.D. kan winnen, wat ei-
genlijk een grotere waarde heeft 
dan de inleg voor het jaar, zo 
meld je aan zo spoedig mogelijk 
want ook de punten behaald van 
het eerste toernooi voor alsnog 
late aanmeldingen blijft nog gel-
dig voor dit kampioenschap. 
De eerste speler van dit kampi-
oenschap is Piet Smit die de win-
naar is van een CD of DVD naar 
keuze.
Momenteel  hebben 34 spelers 
zich voor het kampioenschap 
aangemeld en dit kan natuurlijk 
beter, zo Club 
leiders spoor je spelers aan, 
Neerlandia-Club heeft 17 spe-
lers voor dit kampioenschap, 
Rembrandt-Club  11 spelers, Ons 
Kent Ons-Club 4 en Hornsby voor 
zover 1,  zo van drie clubs hope ik 
nog aanmeldingen te zien.
Het volgend toernooi wat ge-
naamd is “Easter tournament” 
word gehouden in D.A.S.I.-Club, 
Woonona; op Zondag 17 April 
12uur 30  Laten we er weer een 
gezellige dag van maken, zo tot 
dan…….
1 auto kan minstens 4 spelers in 
brengen…….
Uw Federatie voorzitter

Cor Merkx

 Name Score 

   Hornsby

   12-Mar-1

position Name Score 

1 Burg Elsa v.d. 6520 

2 Bouma   Marthy 5615 

3 Hilst Jan v.d. 5378 

4 Lemmerman Bea 5343 

5 Ballas Louise 5317 

6 Wessel Biep van 5199 

7 Smit  Piet 5191 

8 Smit Ria van T. 5190 

9 Lemmerman Lowie 5119 

10 Dongen  Bas van 5113 

11 Beugeling Anneke 5071 

12 Smit Ria van P. 5018 

13 Viset Wilma 4988 

14 Bouma Piet 4961 

15 Wezel Henk v. 4917 

16 Merkx  Cor 4911 

17 Stoove  Joop 4871 

18 Segara Cecilia 4847 

19 Tweedie Nora 4815 

20 Leeuwen Lies v. 4546 

21 Karakashian Anka 4539 

22 Hilst Wil v.d. 4501 

23 Jongkind Theo 4491 

24 Alford Ray 4471 

25 Alford Maria 4415 

26 Mortel  Annie van 4326 

27 Klijmij Adrie 4285 

28 Kohnertz  Wolfgang 3800 

29 Visser  Gerrit 3800 

30 Merkx Rosina 3800 

31 Gaalen Tonny van 3800 

32 Jong Gerard d. 3800 

33 Kohnertz Renate 3800 

34 Beukers Jan 3800 

“N.S.W. Klaverjas Federatie”
President;
Cor Merkx

Villa 7 / 9 Evans-street

Mittagong 2575

02-4872 3826 mobile; 04 1133 

1369

Vice President;
Toni van Gaalen

16 Raymond-street

Blacktown 2148

02-9622 5416

Treasurer;
Minutes Secretary;

Irene Newton

39 Kurrajong Cress.

Blacktown  2148

02-9621 3480

Hornsby R.S.L.;
Mr. Bas van Dongen

4 Philip-Place

Cherrybrook  2126

02-99808445 mob. 0401581626

Neerlandia;
Mr. Piet Smit

4 / 1007 Pittwater Road

Collaroy 2097

02-9982 3725

Ons Kent Ons;
Mrs. Christina v. Arendonk

14 / 225 Brisbane Waters Dve.

Point Clare 2250

Rembrandt;
Mrs. Anie v.d. Mortel

136 – 157 Bungaree Road

Pendle Hill 2145

02-9631 9869

S.K.C. Sutherland;
Mrs.Lenie Bussing

53 Tasman Street

Kurnell 2231

02-9668 9794

D.A.S.I. Wollongong;
Miss. Geraldine van Duin

48 Carroll Road

Corrimal 2518

02-4284 5257

D.A.S.I. Club; Wollongong. P.O. Box 

393 Corrimal 2518 N.S.W.  02-4284 

9277

Neerlandia Club;  Cnr. Bantry Bay 

Road – Grattan Cres.  Frenches 

Forest 2086 N.S.W.

Rembrandt Club; 87 Dunheved 

Circuit  St.Marys 2760 N.S.W. 02-

9623 2569

After a bit  of a break over the 
festive season, members that 
were interested being part of the 
show for the March Carnaval 
Celebrations had their fi rst get to-
gether planned for early January, 
but due to fl ooding in and around 
Brisbane those meetings were 
delayed several times. 

Th e fi rst serious club business 
for the year was our 14th February 
A.G.M. but it didn’t bring any 
changes to our Committee.
Th e 26th of February twenty of us 
had one of our twice yearly visit 
to the Gold Coast Cavaliers and a 
most enjoyable time was had by 
us all. 

Th e 12th of March we had our 
Carnaval Celebrations as usual 
at the Dutch Club, and while the 
function was successful we were 
down on the numbers of people 
attending, the main reason being 
that we had to share the weekend 
with the Roar’s Football Grand 
fi nal, many of our supporters 
are also very keen Roar Football 
fans.
As Guest we had our German 
Carnaval friends the Gold Coast 

Cavaliers as well as a couple of Ex 
K.D.K. Prince’s. 
We want to thank everyone who 
contributed to the evening in any 
way, the people from the Dutch 
club for their help and support 
in setting up and the sponsors 
as well as our own members for 
supplying all the raffl  e prizes.
As mentioned before the Stirrers 
intend to celebrate their 3 x 11 
Anniversary the 8th 9th and 10th 
of June 2012 and to get some in-
dication of how many interstate 
visitors we can expect letters 
were sent out to all Australian 
Carnaval Clubs fi ve month ago, 
it is disappointing, but so far 
only seven clubs have replied. 
Our next function will be our 
Carnaval Matinee Sunday the 19th 
of June from 11 am till 3.30 pm 

Matt Th eunissen
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“Klaverjas Championship 2011”
To the Club Secretaries,

The NSW Klaverjas Federation 

Committee would like to introduce 

accumulative scoring for the 10 

tournaments in 2011 There will be a 

cost of $10.-- per player for the whole 

year, with cash prizes paid to winners at 

the last tournament. This extra money 

will be above the regular $4 dollar per 

tournament cost.

Details as follows –

• Bonus 500 points will be added 

to the scores of every player 

participating at each tournament 

day.

• If you are absent you will be 

awarded 3800 points, but no bonus 

points for that day.

• Low scoring players will have their 

scores rounded up to 3500 plus a 

500-point bonus for playing.

• Your best 9 scores out of the 10 
played will be added to give your 

total for the year.

• Every player who wishes to be part 

of this competition will pay $10 in 

total for the year.

• Prize money will be dependent 

upon the number of players 

participating, and will be paid in 

cash at the last tournament day. 

For example if 40 players participate 

prize money will be as follows

1st  $115.--

2nd  $  90.--

3rd  $  70.--

Plus 5 random prizes of $ 25,-- for 

players entitlement who have not 

missed more than 3 tournaments

The more players we can sign up the 

more money you can win!!

If you have any enquiries regarding this 

competition, please feel free to contact 

me any time.

Thank you for your interest.

Cor Merkx, President 

NSW Klaverjas Federation

Ph: 48723826 Mobile: 0411331369

Email: cornelis.merkx@bigpond.com

BRISBANE STIRRERS



Y E A RLY  SUB SCRIP T ION F ORM

Name:  .......................................................................................................................

Adress: .......................................................................................................................

Town ..................................................................  Post Code: ....................................

Country ..............................................................  Phone: ...........................................

 

Credit Card Number:        Please print clearly

□□□□   □□□□   □□□□   □□□□

Name on card:  ................................................... Expiry Date: ...........................

Signature:  ........................................................................................................

MAIL TO: DUTCH COURIER, PO Box 6272 Dandenong VIC 3175, Australia 

New subscriber:  ☐       Renewal: ☐

Australia - AU$ 33.00 Cheque/Australian Money Order/Credit Card 

  2 years  AU$63.00

  (VISA-MASTER only)

EFT payment - Commonwealth Bank BSB 063 608 Account 1045 3027

  Please include your surname and postcode
New Zealand - AU$ 50.00 Credit Card/Bank Draft

  (VISA-MASTER only)

  No Personal Cheques
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ANZAC DAY 25TH APRIL 2011

Th e NSW branch of the 
Netherlands Ex-Servicemen & 
Women’s Association in Australia 
contingent will again participate 
in the march proudly displaying 
our “Vaandel”, banner and fl ags.
Forming up will again be in 
the “Pitt Street Mall”, between 
Market & King streets (closest 
to King street) between 1130 and 
1200. (Look for our banner and 
fl ags).
We need more members and 
non member Netherlands 
ex-servicemen and women 
to participate to fi ll up the 
ranks in order that we are well 
represented.
A Landrover is available for those 
who are unable to march the 
distance.
MEDALS AND NESWA BADGES, 
WHERE AVAILABLE, TO BE 
WORN.
After the march we will hold the 
usual and most enjoyable lunch 
in the Nine Dragons restaurant, 
Dixon Street Chinatown.
We are arranging for a small bus 
for those who require transport 
from Hyde Park (destination of 
the march) to Chinatown and to 
Central Railway after the lunch.
Th e cost of the lunch is $ 26 per 
person, however your association 
will subsidise this by $ 10 per 
person for members and their 
wives/partners reducing to $ 16 
each.
Any other family members will 
have to pay the full cost of $ 26.
I look forward to a solid roll up and 
ask those who wish to participate 
in the march and/or lunch to 
complete the attached coupon, 
which is to be forwarded to me 
with your cheque/money order at 
9 Tarra Crescent Dee Why NSW 
2099 before 15th March 2011.
Tony van Grieken OAM RON
NSW President, National 
Secretary
Email avangrieken@ozemail.
com.au Phone 02 9971 7715

Dear Members and families
Th e beginning of the year is the 
time when most functions take 
place.
As you are aware we attended 
the Battle of the Java Sea 
Commemoration on 25th 
February last in great numbers. 
Refer separate article and 
photos.
At the subsequent function at 
the Combined Services Club our 
National President Paul Couvret 
was awarded the “Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau” medal 
for his many years contribution 
to NESWA. 

ANZAC Day
Th e next event is the Anzac Day 
march and lunch on Monday 25th 
April 2011.
I would like to see a good 
attendance, particularly in 
the march in order that our 
contingent presents well. 
Please advise me before 15th 
April of your attendance.

4th May Commemoration-
Neerlandia at 1100
On the 4th May next Neerlandia 
will once again organise the 
remembrance ceremony which 
will be attended by the Consul 
General Mr Jaap Frederiks.

Proposed bus trip to Canberra
Since they thoroughly enjoyed 
themselves at the last few 2 day 
trips to Canberra on 3rd/4th May 
several members have asked 

whether we can once again 
arrange for this. It was pointed 
out that we must have at least 
25 participants to make the bus 
cost of $ 1500.00 a responsible 
expenditure. As we have only 
$ 4593.39 in our bank account 
unfortunately I have to ask each 
participant to contribute $ 25.00 
each toward to bus hire cost.
Th e accommodation, dinner 
and breakfast cost is $ 108.00 per 
person for a double room and $ 
178.00 if room is used by 1 person. 
I will try to match up 2 per room 
where possible.
 Th at makes a total of $ 133.00 per 
person for a double room and all 
meals. Where else do you get this 
for that price??????
Th ere is a slight possibility that 
the Netherlands Department 
of Defence will pay for part of 
the bus cost, which will result 
in members not having to 
contribute the $ 25.00.
I will know this before 7th April. 
Th us if that assists you in deciding 
to come along please check with 
me by email or telephone 02 
99717715...
As I have to urgently make all 
the arrangements I ask you to 
let me know whether you are 
interested in participating by 
completing the relevant form 
and returning same to me with 
your cheque before      7th April 
next.
Medals to be worn.

Veteranendag lunch
With the compliments of the 
Netherlands Government 
we will once again enjoy the 
“Veteranandag lunch” at 

Neerlandia Frenchs Forest, on 
Sunday 26th June 
 commencing at 1300.Like last 
year a bus will be available 
for those travelling by train, 
departing corner Railway Street 
and Victoria Avenue (bus stand) 
Chatswood at 1230.(Alight 
station on Pacifi c Highway side 
and turn left)
Th e return trip will leave 
Neerlandia at 1500. Medals to 
be worn.
Please advise me of your 
attendance and whether 
bus transport is required by 
completing the relevant form 
and forwarding same to me not 
later than 31st May next. Th ere is 
no cost involved. 
Hope to see you all there.
Best wishes
Tony van Grieken OAM RON

NESWA NSW
ANZAC Day Monday 25th April 2011

I/We…………………………………………………..Member number………….

Phone……………………..Fax……………………..
Email………………………………

will participate in the march and or lunch and  enclose my/our cheque 
for $..............
(Delete which is not applicable)

Number attending………….

Canberra bus trip Tuesday/Wednesday 3/4 May 2011

I/We…………………………………………………..Member number………….

Phone……………………..Fax……………………..Email……………………….

will participate in the trip and enclose my/our cheque for $..............

Number attending………….

……………………
Signature

Veteranendag lunch at Neerlandia Sunday 26th June 2011 at 1100
 
I/We…………………………………………………..Member number………….

Phone……………………..Fax……………………..Email……………………….

will participate in the lunch.  Number attending……….
I do/do not need bus transport

……………………
Signature

Forward to Tony van Grieken OAM RON
9 Tarra Crescent Dee Why NSW 2099

IEDERE VETERAAN              
IS EEN BIBLIOTHEEK
VOL UNIEKE 
VERHALEN 
DIE NIET VERLOREN 
MOGEN GAAN.
Als partner van een veteraan, 
maar ook als kleinkind van 
een veteraan sta ik hier volle-
dig achter. Deze tekst staat in 
een artikel in de carré uit 2009 
(nr.6).
Mijn man die momenteel as-
sistent defensie attaché in 
Canberra is, nam het blad een 
paar maanden geleden voor 
mij mee. 
Er is een groot verschil tussen 
de eigen ervaring van de mili-
tair over zijn uitzending en het 
publieke beeld ervan. Dit was 
voor het Veteranen Instituut 
(VI) in Doorn aanleiding om 
een interview project te star-
ten. Een verhaal over eigen er-
varingen verteld door een ve-
teraan, dat spreekt vaak eerder 
aan dan een reportage uit de 
krant of op TV. 
Het doel is om in vier jaar tijd 
duizend interviews te verza-
melen met een representatieve 
groep veteranen. Het gaat hier-
bij om alle confl icten en mis-
sies waaraan Nederland heeft 
deelgenomen.
Dit oral history archief moet in 
de toekomst op een publieks-
vriendelijke plaats toeganke-
lijk zijn voor belangstellenden. 
De verwachting is dat vooral 
onderzoekers, beleidsmakers, 

journalisten en onderwijzers 
hiervan regelmatig gebruik 
zullen maken. 
In Australië en Nieuw Zeeland 
wonen ongeveer 800 ge-
registreerde  Nederlandse 
Veteranen. Ik ben ervan over-
tuigd dat deze specifi eke groep 
veteranen waardevolle histori-
sche informatie heeft die veel-
al niet in schriftelijke bronnen 
is terug te vinden. Daarom wil 
ik graag proberen zoveel mo-
gelijk interviews te doen in de 
jaren dat wij hier wonen. Niet 
alleen zou het zonde zijn om 
deze boeiende verhalen verlo-
ren te laten gaan, de erkenning 
en persoonlijke aandacht voor 
de veteraan is ook van groot 
belang. 
Voor meer informatie:
http://interview.veteranenin-
stituut.nl 
Email naar: 
ejjmvanloo@hotmail.com
Bel: 02 6262 4757

Oproep
Edith van Loo wil voor het 
IPNV 
(Interview Project Nederlandse 
Veteranen) 
graag in contact komen met 
veteranen die hun verhaal wil-
len vertellen en die voor de 
Nederlandse krijgsmacht in 
Indonesië, Nieuw-Guinea of 
andere missies hebben ge-
diend U kunt voor meer infor-
matie mailen naar:
ejjmvanloo@hotmail.com
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ERE DIVISIE 
20 Mrt Roda JC-Feyenoord 3-0

20 Mrt PSV-FC Utrecht  1-0

20 Mrt Excelsior-FC Twente 0-2

20 Mrt ADO Den Haag-Ajax 3-2

19 Mrt N.E.C.-De Graafschap 1-0

19 Mrt VVV-Venlo-Willem II 0-0

19 Mrt Heracles Almelo-sc Heerenveen 4-2

19 Mrt NAC Breda-FC Groningen 0-1

18 Mrt AZ-Vitesse  3-1

13 Mrt N.E.C.-PSV  2-2

13 Mrt Feyenoord-NAC Breda 2-1

13 Mrt FC Twente-VVV-Venlo 2-1

13 Mrt Willem II-Ajax  1-3

13 Mrt De Graafschap-ADO Den Haag 1-0

12 Mrt Vitesse-sc Heerenveen 1-1

12 Mrt Roda JC-AZ  1-2

12 Mrt Heracles Almelo-Excelsior 4-1

11 Mrt FC Utrecht-FC Groningen 1-0

6 Mrt Ajax-AZ  4-0

6 Mrt FC Utrecht-Roda JC 1-1

6 Mrt FC Groningen-Heracles Almelo 1-4

6 Mrt sc Heerenveen-Feyenoord 0-1

5 Mrt Excelsior-PSV  2-3

5 Mrt Vitesse-VVV-Venlo 2-0

5 Mrt ADO Den Haag-N.E.C. 5-1

5 Mrt FC Twente-NAC Breda 2-0

 4 Mrt De Graafschap-Willem II 2-1

27 Feb N.E.C.-FC Utrecht 1-1

27 Feb AZ-FC Twente  2-1

27 Feb PSV-Ajax  0-0

27 Feb Feyenoord-FC Groningen 5-1

26 Feb NAC Breda-ADO Den Haag 3-2

26 Feb Heracles Almelo-Vitesse 6-1

26 Feb Roda JC-De Graafschap 1-1

26 Feb Willem II-sc Heerenveen 4-3

25 Feb VVV-Venlo-Excelsior 1-0

Jupiler League
21 Mrt BV Veendam-Sparta Rotterdam 3-1

20 Mrt Cambuur L.-Go Ahead Eagles 4-3

18 Mrt FC Dordrecht-Telstar 2-2

18 Mrt RKC Waalwijk-AGOVV 4-0

18 Mrt FC Emmen-Fortuna Sittard 0-2

18 Mrt FC Eindhoven-Helmond Sport 2-4

18 Mrt MVV-FC Den Bosch 1-0

18 Mrt FC Zwolle-RBC Roosendaal 0-0

18 Mrt Almere City FC-FC Volendam 3-2

14 Mrt FC Eindhoven-AGOVV 0-1

11 Mrt Cambuur L.-Almere City FC 4-0

11 Mrt FC Zwolle-FC Dordrecht 0-0

11 Mrt RBC Roosendaal-MVV 0-2

11 Mrt Fortuna Sittard-Sparta Rotterdam 3-1

11 Mrt FC Den Bosch-Telstar 3-0

11 Mrt Helmond Sport-Go Ahead Eagles 0-0

11 Mrt FC Emmen-BV Veendam 0-1

11 Mrt FC Volendam-RKC Waalwijk 3-4

7 Mrt Telstar-Cambuur L. 3-0

6 Mrt FC Dordrecht-RKC Waalwijk 1-2

6 Mrt Sparta Rotterdam-FC Den Bosch 4-0

4 Mrt RBC Roosendaal-FC Emmen 1-3

4 Mrt AGOVV-MVV  2-0

4 Mrt Almere City FC-FC Zwolle 0-3

4 Mrt Go Ahead Eagles-FC Eindhoven 2-1

4 Mrt BV Veendam-Fortuna Sittard 4-1

4 Mrt FC Volendam-Helmond Sport 0-1

28 Feb Fortuna Sittard-Go Ahead Eagles 0-1

25 Feb FC Den Bosch-RBC Roosendaal 4-0

25 Feb MVV-FC Dordrecht 3-1

25 Feb RKC Waalwijk-BV Veendam 3-2

25 Feb FC Zwolle-FC Eindhoven 4-0

25 Feb Telstar-Almere City FC 2-3

25 Feb Helmond Sport-Sparta Rotterdam 5-2

25 Feb FC Emmen-AGOVV 6-0

25 Feb Cambuur L.-FC Volendam 2-2

Jupiler League
 G W   GL   V   P   V   T 

FC Zwolle 28 19 6 3 62 63 19

RKC Waalwijk 28 17 6 5 57 65 35

Helmond Sport 28 15 5 8 50 52 35

BV Veendam 28 14 9 5 47 47 35

Cambuur L. 28 13 6 9 45 52 40

FC Volendam 28 11 8 9 41 42 40

Go Ahead Eagles 28 10 8 10 38 48 37

FC Eindhoven 28 9 9 10 36 35 36

FC Dordrecht 28 10 7 11 36 42 48

FC Den Bosch 28 8 11 9 35 47 44

MVV 28 12 7 9 35 39 41

Sparta Rotterdam 28 9 7 12 34 61 56

FC Emmen 28 8 8 12 32 42 51

Telstar 28 7 7 14 28 35 44

AGOVV 28 10 5 13 26 45 64

RBC Roosendaal 28 6 6 16 24 32 50

Fortuna Sittard 28 6 5 17 21 37 64

Almere City FC 28 6 4 18 16 35 80

ERE DIVISIE 
 G W   GL   V   P   V   T 

PSV 28 18 7 3 61 72 26

FC Twente 28 18 6 4 60 54 28

Ajax 28 16 7 5 55 56 26

AZ 28 14 7 7 49 43 34

ADO Den Haag 28 14 6 8 48 55 41

FC Groningen 28 14 5 9 47 54 43

Roda JC 28 11 11 6 44 49 37

FC Utrecht 28 11 8 9 41 43 35

Heracles Almelo 28 10 7 11 37 52 48

N.E.C. 28 8 12 8 36 44 47

sc Heerenveen 28 9 8 11 35 50 45

Feyenoord 28 9 7 12 34 37 47

NAC Breda 28 10 4 14 33 36 49

De Graafschap 28 8 9 11 33 27 45

Vitesse 28 7 8 13 29 34 48

Excelsior 28 6 4 18 22 32 57

VVV-Venlo 28 5 2 21 17 24 59

Willem II 28 2 6 20 12 28 75

SPORT IN ‘T KORT
By Gerard Scholten

AJAX IN TURMOIL AS CRUIJFF 
TAKES CONTROL 
Th e most tumultuous time in the 
Netherlands most famous football 
club has reached crisis level, after 
the entire board quit after clashing 
with the countries most revered 
football god, Johan Cruijff .
After returning to his former 
club in February following the 
departure of coach Marco van 
Basten, Cruijff  has demanded 
sweeping changes, including the 
immediate dismissal of up to 8 
technical staff  in favour of club 
legends Denis Bergkamp and 
Wim Jonk.
It’s the latest off  fi eld set back for 
the Amsterdammers, following a 

scathing report into the clubs dire 
fi nances and the loss of coach 
Martin Jol after he was blocked 
from a move to the Premier 
League.
Chairman Uri Coronel, who 
conducted the sweeping review 
just over a year ago told Dutch 
media it was time to put the 
fl oundering club fi rst.
“It is about the importance of 
Ajax,” said Coronel. “We have 
taken this decision in the interests 
of the club. Johan Cruijff  is not just 
anyone. He’s a demi-god here, or 
maybe a whole god.”
Cruijff  wants a greater role for new 
coach Frank de Boer who took over 
from Jol last December.

As he has with the national 
team, Cruijff  has been critical of 
Ajax style of play and the clubs 
recruiting.
And he has support among many 
fans who have been starved of a 
trophy since 2004 and European 
success since 1995.
Th e club sits third 6 points behind 
Eredivisie leader PSV with only a 
handful of matches to play.
Cruijff  may be a footballing “demi-
god” in the Netherlands, but for a 
club which demands nothing less 
than a trophy won in an attacking 
style, he may need to perform a 
miracle.

WINLESS WORLD CUP FOR 
DISAPPOINTING DUTCH
A stunning Ryan ten Doeschate 
century against England was 
the highlight of an otherwise 
forgettable Cricket World Cup for 
the Nethelands.
Despite being the undisputed 
minnows of world cricket the 
Dutch had high hopes of winning 
at least one game at the 50 over 
world cup to compliment its 
thrilling upset win over England 
at the T20 WC 2 years ago.
Th e tournament started 
promisingly when South African 
born Ten Doeschate, fresh from 
a stint playing T20 cricket with 
Tasmania, who piled on a fabulous 
119 and took 2-47 in the opening 
game against England. Th e Dutch 
set the English a formidable 292 
on fl at track at Nagpur.
England chased down the target 
but only just. It proved to be a false 
dawn for the Dutch who failed to 
fi re again at the tournament.
Th e low light was a 6 wicket loss 
to fellow cricket minnow Ireland, 
a game the Dutch had singled out 
as their greatest chance to break 
their 50 over World Cup duck, 
closely followed by a 231 thrashing 
at the hands of South Africa.
Highly fancied batsmen Bas 
Zuiderant and opener Alex 

Kervezee disappointed while the 
Netherlands fragility with the ball 
left it terribly exposed.
South Australian batsmen Tom 
Cooper showed glimpses of class, 
including a hard fought 55 against 
the West Indies.
Th e team sorely missed Victorian 
speedster Dirk Nannes who, after 
playing in orange during the 
2009 T20 World Cup, was deemed 
ineligible for the Dutch since 
playing for Australia.

ORANJE, HUNGARY FOR 
GOALS
A rampant Netherlands has 
again earned the title of “king 
of qualifi ers”after demolishing 
Hungary, home and away, in 
the latest round of Euro 2012 
qualifi cation.
A 5-3 home thriller followed a 4-0 
drubbing in Budapest to put the 
undefeated Oranje fi rmly at the 
top of group E and on the verge 
of securing a spot at next years 
European Championships.
Th e ArenA was set alight during a 
pulsating game which saw 8 goals 
scored on a night of relentlessly 
attacking football. Without Klaas 
Jan Huntelaar, Arjen Robben and 
Mark van Bommel, the likes of 
Dirk Kuyt, Rafeal van der Vaart, 
Ibrahim Afellay and veteran Ruud 
van Nistelrooij, shone.
With a 4 goal defi cit to make up 
the plucky Hungarians opted for 
all out attack, and replied to Robin 
van Persie’s early goal by fi nding 
the net twice in quick succession 
courtesy of Gergely Rudolph and 
Zoltan Gera.
Wesley Sniejder showed his 
undisputed class on the hour 
to steady the Netherlands ship, 
levelling the game at 2-2.
Comeback king Ruud van 
Nistelrooij made it 3-2 on 72 

minutes as the Dutch attacked in 
a style reminiscent of the “total 
football”glory days.
But the brave Hungarians 
refused to surrender, Gera again 
equalising just minutes later.
Enter Dirk Kuyt. Th e energetic 
Liverpool forward took the game 
by the scruff  of its neck, scoring 
a spectacular brace to bring the 
Amsterdam crowd to its feet.
Kuyt combined with Afellay to 
make it 4-3 on 76 minutes, but it 
was his 81st minute long range 
show-stopper which brought the 
house down.
With a goal in the away leg as 
well, Kuyt is the in-form Dutch 
player, closely followed by stand 
in captain Van Der Vaart, and the 
diminutive Schneider.
Th e Dutch showing their class and 
impressive depth, and sending an 
ominous warning their hunger for 
a trophy hasn’t diminished since 
last years World Cup heartbreak.

EINDHOVEN – Toen Fred Rutten 
in de winterstop stelde dat PSV ie-
dereen in de selectie nog hard no-
dig zou hebben, klonk dat als een 
cliché. De wedstrijden in de twee 
maanden daarop toonden echter 
het gelijk van de coach. Na Género 
Zeefuik (winnende goal tegen 
Willem II) en Danny Koevermans 
(versierde strafschop bij Excelsior) 
was het tegen FC Utrecht de dit 
seizoen op een zijspoor geraakte 
Otman Bakkal die voor de dikver-
diende zege zorgde (1-0). „Ik haal 
hier veel voldoening uit, maar één 
wedstrijd maakt natuurlijk geen 
heel seizoen goed”, blikte de aan-
vallende middenvelder zakelijk 
terug. 
’Zakelijk’ was ook hoe Bakkal zijn 

relatie met Rutten omschreef. „Onze 
band is die van trainer-speler, ver-
der niet”, zei hij. „Ik ken deze trainer 
al heel lang, maar dit seizoen is het 

contact verzakelijkt. Daar is overi-
gens niks mis mee.” Toen Bakkal 

(26) bijna zeven jaar terug zijn de-
buut maakte voor de hoofdmacht 
van PSV, was Rutten nog hoofd op-
leidingen in Eindhoven. Het seizoen 
daarop werd hij assistent van Guus 
Hiddink. In het seizoen 2006/2007 
werkten de twee succesvol samen 
bij FC Twente, waarna de paden el-
kaar in de zomer van 2009 wederom 
kruisten in Eindhoven.
Maar scoorde Bakkal vorig seizoen 
nog elf keer in 31 competitiewed-
strijden, over de huidige jaargang 
is de geboren Eindhovenaar „heel 
teleurgesteld”. 
De schorsing van vier duels die 
Ola Toivonen opliep, bood 
nieuwe kansen. Maar al te ver 
vooruitkijken, doet Bakkal niet 
meer. 

Matchwinnaar PSV: „Band met coach Rutten verzakelijkt”

BAKKAL BESLISSEND
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Het nieuwe seizoen is begon-
nen. De vriendschappelijk 
wedstrijden zijn ‘n goede voor-
bereiding geweest. Wanneer 
U dit artikel leest, is de eerste 
wedstrijd al geweest.
Heb eigenlijk nog niet veel 
meer informatie deze maand, 
behalve dat Ringwood mee-
deed in de ‘Mirabella Cup’ 
competitie. Dit is de vervanger 
van de beroemde ‘Dockerty 
Cup’, die in 2004 ophield. Alle 
clubs aangesloten bij de FFV 
kunnen meedoen. Ringwood 
was ingedeeld in de  Eastern 
Zone en speelde op 19 maart te-
gen Monash University. Helaas 
verloren we de wedstrijd met 1-
2. En omdat het ‘n ‘knock-out’ 
competitie is, gaat Ringwood 
niet verder.
Het nieuwe stadion bij Jubilee 
Park werd eind maart afge-
werkt. Maar de omgeving, zo-
als oprit en parkeerplaatsen 
heeft nog meer tijd nodig. Ook 
het nieuwe veld wordt pas in 
april afgewerkt. De eerste thuis 

wedstrijden worden daarom 
op Manson Reserve gespeeld.

Daar ik eind maart/begin april 
in Nieuw Zeeland ben, kan ik 
helaas de eerste wedstrijd niet 
meemaken. Ik hoop echter dat 
U, de trouwe supporter, wel 
aanwezig was om de spelers 
aan te moedigen. Hopelijk 
wordt het ‘n goed seizoen.
Via de website www.ringwood-
citysoccerclub.com.au wordt U 
ook op de hoogte gehouden 
wat er nog meer te doen is bij de 
Ringwood City Soccer Club.

MG  

RINGWOOD CITY SOCCER CLUB


	DC11apr_01.pdf
	DC11apr_02.pdf
	DC11apr_03.pdf
	DC11apr_04.pdf
	DC11apr_05.pdf
	DC11apr_06.pdf
	DC11apr_07.pdf
	DC11apr_08.pdf
	DC11apr_09.pdf
	DC11apr_10.pdf
	DC11apr_11.pdf
	DC11apr_12.pdf
	DC11apr_13.pdf
	DC11apr_14.pdf
	DC11apr_15.pdf
	DC11apr_16.pdf
	DC11apr_17.pdf
	DC11apr_18.pdf
	DC11apr_19.pdf
	DC11apr_20.pdf
	DC11apr_21.pdf
	DC11apr_22.pdf
	DC11apr_23.pdf
	DC11apr_24.pdf
	DC11apr_25.pdf
	DC11apr_26.pdf
	DC11apr_27.pdf
	DC11apr_28.pdf
	DC11apr_29.pdf
	DC11apr_30.pdf
	DC11apr_31.pdf
	DC11apr_32.pdf

