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VOORWOORD 
Lieve leden van de nederlandse vereniging Ostschweiz 
 
Na een gezellige boerenkool avond in het leuke restaurant „Hecht“, ontdekt 
door Gerard, waar we voor het eerst vertoefden bij Urs en Gabi Majer. De 
boerenkool werd dit keer door de kok op de „Berliner Art“ klaargemaakt. We 
kenden het niet maar het smaakte voor mijn gevoel heerlijk. Martin Ursem 
had weer voor de echte nederlandse rookworsten gezorgd. Dus al met al 
een gezellige en geslaagde avond.  
Het echtpaar Majer, dit keer vergezeld van hun leuke dochter, die ons 
uitstekend verzorgde, heeft de „Hecht“ sinds ca. 4 maanden met veel elan 
en goede ideeën overgenomen.  
Het is binnen gezellig en verzorgd en deze eerste test is goed bevallen. Ze 
beschikken ook over een separate, iets grotere zaal met presentatie-scherm, 
precies geschikt voor bv onze jaarvergadering. We zijn van plan daar onze 
volgende nieuwjaarsborrel en ALV te organiseren. 
 
Ook de door Ad op 10 september georganiseerde fietstocht was weer een 
groot succes, zoals verderop in dit boekje beschreven. 
 
Het bezoek op 1 Oktober aan de Ziegelhütte was een interessant en goed 
bezocht event. Zie voor een gedetailleerde beschrijving eveneens verderop. 
 
Dus kunnen we voorlopig al terug kijken op een actief jaar 2016 met veel 
doorgevoerde en geslaagde events. 
 
Voor jullie ligt weer een leuk boekje. We danken weer onze redacteuren en 
wensen jullie veel leesplezier. 
 

Groeten Gerrit 
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AGENDA voor 2016 
 
 
Vaste agendapunten 
 
13 januari: 2017 Nieuwjaarsborrel met eventueel “Schnitzelbank-Sänger” en 
                    Accordeon 
 
15. maart: ALV 
 
Het bestuur overlegt noch welke evenementen we in 2017 kunnen aanbieden. 
Zodra we het programma klaar hebben, zullen we onze leden informeren. 
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TERUGBLIK 
04. September Thaiseten 
 
De Ned. Vereniging Liechtenstein heeft weer een Thaiseten georganiseerd. 
Martin Ursem zijn familie, onder leiding van zijn vrouw Lek, waren weer bereid het 
eten zelf te koken. 
Het evenement vond plaats in een Clubhaus in Haag. Voor het eten was er een 
bezichtiging georganiseerd in een kleine bierbrouwerij. De bierbrouwerij werd 
bedreven als hobby. Men brouwt daar alleen maar specialbier volgens een eigen 
recept. Verkrijgbaar is het alleen maar in aangeleverde beugelflessen of in vaatjes. 
Geleverd wordt in de nabije omgeving (Rheintal).  
Het meeste gaat in vaatjes naar de horeca en clubs in de omgeving. De navraag is zo 
groot dat ze aan een capaciteitsuitbreiding moeten denken. 
We mochten natuurlijk een glas met bier proeven. 
 

 
 
Na het bezoek aan de bierbrouwerij werden de gesprekken voortgezet in een 
speciale tent die was klaargemaakt voor het Thais buffet.  Spoedig kwam dan de 
hele familie Ursem met het klaargemaakte Thais buffet. 
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Zoals te zien zag het er lekker uit en zo smaakte het ook. 
Van de Ned. Ver. Ostschweiz hebben 10 leden aan het buffet deelgenomen. We 
hebben ons gemengd onder de “Liechtensteiner en hebben met hun van gedachte 
gewisseld en interessante gesprekken gevoerd. 
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Voor het dessert hat Otto nog een quiz “Nederlandse geschiedenis” met multiple 
choice vragen. Ze gingen van de Nederlandse Stadhouders over de V.O.C tot aan de 
dochters van koning Willem Alexander, maar ook een vraag hoeveel onechte 
kinderen had prins Bernhard. Het was een gezellig treffen met de “Liechten-
steiners” 
 Een grote dank aan Martin en zijn familie maar speciaal aan zijn vrouw Lek. 
 

10. September de fietstocht 
Omdat het laatste jaar de deelnemers enthousiast over de fietstocht waren, heeft 
Ad opnieuw een tochtje op de fiets georganiseerd. Omdat de route bij de 
deelnemers goed in de smaak was gevallen, besloot Ad, met een kleine afwijking, 
weer dezelfde route te rijden. Voor de doorvoering had hij de 10 september 
gepland. Aangemeld waren 6 leden. Het weer was, zoals ook het vorig jaar, 
schitterend. Gestart zijn we in Buriet, dan langs de Oude Rijn tot Rheineck en 
vervolgens over de grens in het natuurreservaat in de Oostenrijkse Rijndelta. Onze 
eerste stop maakte we bij de haven van Salzmann. De verdere route ging tot de 
jachthaven van Bregenz. In het clubhuis van een motorbootclub hebben we 
uitstekend middageten gegeten. Onze terugweg liep deze keer langs het Rijkanaal 
richting Lustenau, maar zijn voordien afgebogen richting Geissau. Bij het zwembad 
tegenover het zwembad Bruggerhorn (St.Margrethen) hebben we onze laatste stop 
gemaakt. Het was weer een geslaagde middag. Met dank aan AD voor het 
organiseren. 
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1. October bezoek Ziegelhütte Appenzell 
 

 
 
Voor het bezoek aan de Ziegelhütte hadden zich 8 personen aangemeld. 
De Ziegelhütte is een fabrieks- en een kunstmuseum. Bij een rondleiding hebben we 
gehoord hoe de Ziegelhütte is ontstaan, hoe er gewerkt werd en hoe de 
geschiedenis van deze dakpannenfabriek zich heeft ontwikkeld. Ook werd ons 
verteld hoe het tot een kunstmuseum is gekomen. Na de rondleiding werden we 
verwend met een aperitief en konden we nog van gedachten wisselen over het 
gehoorde en geziene. Het bleek dat van de deelnemers er nog familie in de 
Ziegelhütte hadden gewerkt. 
In 1599 wordt de Ziegelhütte voor de eerste keer genoemd als fabriek voor het 
maken van dakpannen. Bij de grote dorpsbrand van Appenzell in 1560 werd ook hij 
een prooi van de vlammen. Door een grote föhnstorm werd hij opnieuw totaal 
vernield en in 1606 weer opgebouwd. Ook de Ziegelhütte onderging de verandering-
en door de industrialisering. Zo werd het handmatig vervaardigen van dakpannen 
stap voor stap omgebouwd tot een machinale productie. Het vermogen om de 
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machine aan te drijven werd geleverd door een waterrad, later door en stoom-
machine. 
Door de “groter” wordende wereld en de daarmee samenhangende concurrentie 
moest de Ziegelhütte zijn bedrijf in 1957 stilleggen. 
Langzamerhand verviel de Ziegelhütte tot een fabrieksruÏne ofschoon de bouw van 
cultuur-historische betekenis was. In 199 heeft de Heinrich Gebert Stiftung de 
Ziegelhütte gekocht en totaal gerestaureerd en gemoderniseerd. (Gebert, eigenaar 
van Geberit). Omdat Gebert goede contacte had met de Appenzeller schilder Liner, 
werd de Ziegelhütte een tehuis voor de Liner schilderijen. 
De Ziegelhütte is omgebouwd tot een multifunctionele  kunsthal met behoud van de 
oude bouwsubstantie. 
Het is een: 
-fabrieksmuseum 
-kunstmuseum 
-concerthal  
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Hortense en Lodewijk, het eerste koningspaar van Nederland 

 

Op 4 Augustus had ik het genoegen deel 
te kunnen nemen aan een rondleiding 
„Auf der Spuren der Familie Bonaparte 
entlang der „Konstanzer Goldküste“ 
door Herr Dominik Gügel, hoofd van het 
Thurgauer Napoleonmuseum. De rond-
leiding handelde vooral over de aan-
komst van Hortense in Konstanz. 
Hortense was de stiefdochter van 
Napoleon Bonaparte. Ze was getrouwd 
met Lodewijk Napoleon, een broer van 
keizer Napoleon I, die in 1806 door deze 
tot koning van Holland benoemd was. 
Om dit stuk  vaderlandse geschiedenis 
nog iets uit te lichten heb ik wat lite-
ratuuronderzoek gedaan, dat ik hier-
navolgend ingevoegd heb. Nederland 
zag er tijdens het koningschap van 
Lodewijk nog iets anders uit. Door 
Napoleon Bonaparte was ook Oost-
Friesland bij Nederland gevoegd. En een 
groot deel van Limburg hoorde echter 
bij het franse keizerrijk.  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lodewijk is eigenlijk de eerste koning 
van Holland en huisde met Hortense in 
Paleis Huis ten Bosch, net als tegen-
woordig Willem Alexander en Maxima! 
Koning Lodewijk, die min of meer 
vloeiend Nederlands sprak, komt in de 
meeste nederlandse geschiedenis-
boekjes slechter weg dan hij in wer-
kelijkheid was. Zo bezorgde hij ons een 
nieuwe grondwet, waar de onafhan-
kelijke positie van de provincies omge-
zet werd in een centrale structuur, die 
tot op de dag van vandaag bestand 
heeft. Ook maakte hij Amsterdam tot 
hoofdstad en stichtte er een museum, 
het latere rijksmuseum. Het continen-
taal stelsel, een handelsboycot tegen 
Groot Brittanië, ingesteld door 
Napoleon, werd in Nederland door het 
beleid van Lodewijk slechts heel beperkt 
gevolgd. Toch gingen door vermin-
dering van het aanbod de prijzen van 
importgoederen snel omhoog. Dit had 
een onverwacht en voor de latere 
ontwikkeling van Nederland belangrijk 
gevolg. Om de gevolgen van deze 
prijsstijgingen te verminderen stimu-
leerde Lodewijk met belastingvoordelen 
de ontwikkeling van randgebieden zoals 
het oosten van Nederland. Oost-
Nederland, belangrijk tijdens de Hanse 
tijd was in de gouden eeuw enigszins 
achterop geraakt. Door dit soort maat-
regelen kwam de lokale productie op 
gang en zo konden de te dure import-
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producten deels in Nederland zelf 
gemaakt worden. Koning Lodewijk deed 
het echter in de ogen van zijn broer, de 
keizer van Frankrijk, niet zo goed in 
Holland. Hij kreeg veel te weinig 
soldaten uit Nederland voor zij veld-
tochten toebedeeld en die doorgaande 
handel met Engeland was natuurlijk een 
flinke doorn in zijn oog. Kortom, de 
keizer vond dat Lodewijk veel te aardig 
was voor die lastige Hollanders. Mede 
daarom werd hij in 1810 min of meer 
gedwongen af te treden en ging in exil 
naar Oostenrijk. Het huwelijk met 
Hortense verliep al een tijd ongelukkig. 
Deels daarom ging Hortense na het 
aftreden van Lodewijk niet met hem 
mee naar Oostenrijk, maar met de 
kinderen terug naar Frankrijk. Ge-
scheiden werd het huwelijk echter nooit 
omdat de paus tegen was !   Nadat 
Napoleon I bij Waterloo verslagen was 
en verbannen naar St.Helena werd ook 
Hortense met haar 3 kinderen tot per-
sona non grata in Frankrijk verklaard. Zij 
moest vluchten en kwam uiteindelijk in 
Konstanz terecht. Het eerste station 
voor haar was het hotel “zum goldenen 
Adler“ (hotel de l`àigle) in Konstanz. Dit 
hotel lag aan de tegenwoordige 
Marktstätte 8 in Konstanz. Het gebouw 
staat er nog steeds, verkeert optisch in 
een zeer goede staat en heeft een 
prachtige klassieke façade (zie beeld). 
Tegenwoordig zijn hierin een bank en 
andere bureauruimtes gevestigd. 
 
 

 
Aan de buitenkant is nog steeds te lezen 

dat Koningin Hortense er in 1815 
geweest is. Ook andere beroemde 
gasten zoals Keizer Josef II en ook 
Johann Wolfgang van Goethe, die hier 
meerdere keren vertoefde, staan op de 
gevel ingegraveerd.  
Hortense ging al vrij snel op zoek naar 
iets mooiers, dat bij haar stand moest 
passen. Zij vond een gebouw met veel 
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grond dat tegenwoordig het slot 
„Seeheim“ is (zie foto) 

Tijdens de rondleiding kwam ook de 
vraag naar voren hoe het toch mogelijk 
was dat Hortense als persona non grata 
in Frankrijk en ook door de Duitse 
machthebbers niet graag gezien in 
Konstanz toch zo’n grote villa direct aan 
de Bodensee kon kopen. Het antwoord 
van de rondleider was dat zij dat niet 
zelf deed. Zij liet deze dingen doen via 
een aantal bekende tussenpersonen 
zoals b.v. de familie Macaire. Deze 
Hugenotische bankiers- en onderne-
merfamilie die oorspronkelijk uit 
Frankrijk kwam had zich via Geneve 
enkele jaren daarvoor eveneens in de 
Konstanz neergelaten. Duidelijk wordt 
hiermee dat Hortense waarschijnlijk al 
lang voor zij uit Frankrijk verbannen 
werd haar financiële zaakjes overeen-
komstig had voorbereid. Zij werd be-
hoorlijk actief in Konstanz, liet in het 
Konzil dansballen organiseren. Ze 
richtte eveneens samen met enkele an-
deren uit de omgeving de eerste stoom-
vaartmaatschappij op. Verder had ze 

verbinding met de textielfabriek Herosé. 
Daar werden bv zogenoemde 
Hortensia-waren deels naar haar ont-
werp in heel Europa verkocht. De Duitse 
machthebbers bleven argwanend, 
lieten haar beschaduwen en belem-
merden haar, daar waar mogelijk. Zo 
ontstond na relatief korte tijd de situatie 
dat de lokale bevolking door de toe-
genomen economische activiteiten haar 
aanwezigheid wel op prijs stelde, doch 
dat Hortense het gevoel had haar idee-
en in Konstanz niet te kunnen realiseren 
door tegenwerking van de overheid. 
Mogelijk daarom vatte ze het plan op in 
Zwitserland eveneens iets te kopen. In 
1817 werd toen in Thurgau Slot 
„Arenenberg“ haar bezit. Direct na 
aankoop liet zij het slot ombouwen en 
begon met de aanleg van een park 
rondom. 

Uiteindelijk vestigde zij zich in 1820 
definitief met haar kinderen op de 
Arenenberg. Haar zoon Louis werd van 
1848 tot 1852 staatspresident van 
Frankrijk. Via een staatsgreep in 
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december 1851 werd Frankrijk door zijn 
toedoen weer een dictatuur met hem 
als dictator. Daarmee werd de weg vrij 
zichzelf tot keizer te laten kronen en zo 
niet onder te hoeven doen voor zijn 
beroemde oom. Hij werd keizer 
Napoleon III, en bleef dat van 1852 tot 
1870 toen hij een door hem begonnen 
oorlog tegen Pruisen verloor en afgezet 
werd. De geschiedenis herhaalde zich!  
Hij ging uiteindelijk in het exil naar 
Engeland, waar hij in 1873 stierf.  
 
Geïnteresseerden kan ik adviseren een 
kijkje in het Napoleon museum op de 
Arenenberg te nemen. Het loont de 
moeite en laat zoals hiervoor beschre-
ven ook nog een stukje Nederlandse ge-
schiedenis meebeleven.  
 
G. Engbersen 
 
 Geraadpleegde literatuur: Egli, 
Christina / Gügel, Dominik, Hortense, 

Schicksalsjahre einer Königin!  
Konstanz: Labhard, 2013 ISBN: 978-3-
939142-80-5  (auf deutsch, französisch 
und englisch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuid-Afrika (deel 2) 
 
Alvorens op weg te gaan van Durban 
naar Addo Elephants N.P nog het 
volgende. Misschien heeft u meege-
kregen dat er in Zuid-Afrika “gemeen-
teraads verkiezingen”  gehouden zijn en 
de ANC partij,  van de “communistische 
analfabetische en vooral corrupte“ 
zonnekoning“ president  ”  Zuma, in de 
grote steden de absolute  macht heeft 
verloren. 
Men probeert nu met alle middelen het 
ANC in de oppositie te verbannen en 
daarmee een richting voor te geven 
voor de landelijke verkiezingen. 
Hoe het ANC heeft kunnen ontstaan is 
een lang verhaal en daarvoor moet men 
de voorgeschiedenis van Zuid-Afrika 
kennen. 
 
De geschiedenis van Zuid-Afrika 
Deze is rijk en ingewikkeld omdat sinds 
de prehistorie verschillende volkeren en 
culturen naast elkaar voorkwamen. De 
cultuur van de Bosjesmannen is er 
minstens 25.000 jaar aanwezig en die 
van Bantoe 2.500 jaar. Deze twee cul-
turen zouden volgens archeologische 
bronnen over het algemeen vredig 
samengewoond hebben. De geschreven 
geschiedenis begint met de komst van 
de Europeanen, eerst de Portugezen. 
Deze besluiten het gebied niet te 
koloniseren en laten het over aan de 
Nederlanders. De Britten betwisten het 
gebied vanaf het eind van de 18e eeuw, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosjesmannen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bantoevolken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrift
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_%28continent%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot-Brittanni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/18e_eeuw
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hetgeen een eeuw later leidde tot twee 
Boerenoorlogen.  
De 20e eeuw wordt gekenmerkt door 
de opkomst en ondergang van het 
apartheidsbewind. 
 

 
De protea, de nationale bloem van Zuid-Afrika. 

 

Voor de kolonisatie 
De geschiedenis voor de kolonisatie is 
door het ontbreken van beschavingen 
die het schrift beheersten moeilijk te 
achterhalen. Daarom zijn alleen de late-
re gebeurtenissen na de eerste Euro-
pese verkenningen bekend. In de laatste 
decennia integreren historici de ontdek-
kingen van archeologen. 
 

Prehistorie 
Vele fossiele vondsten uit 1998 in 
grotten bij Sterkfontein, Kromdraai en 
Makapansgat wijzen erop dat geduren-
de de laatste drie miljoen jaar.   Verschil-
lende soorten "aapmensen" (austral-
opithecus) in Zuidelijk Afrika zijn ont-
staan. Beroemde fossielen kregen nam-
en als "het Taung kind", "Mevrouw Ples" 

en het onlangs gevonden "Little Foot" 
skelet. Deze aapmensen werden opge-
volgd door verschillende soorten, waar-
onder Homo habilis, Homo erectus en 
Homo sapiens. 
Rotstekeningen gevonden in het 
Drakens-bergengebied zijn gedateerd 
op een ouderdom van 3000 jaar. 
Volken met de kennis van ijzergebruik 
trokken rond de vierde of vijfde eeuw 
naar het gebied zuidelijk van de 
Limpoporivier. Ze waren landbouwers 
en herders en verplaatsten zich 
langzaam verder zuidelijk. Sporen van 
ijzerbewerking in de huidige provincie 
KwaZulu-Natal dateren van rond het 
jaar 1050. Het zuidelijkste punt dat door 
deze mensen werd bereikt ligt rond de 
Visrivier in de Oostelijke Kaapprovincie.  
Deze Xhosapopulatie verving ten oosten 
van de Visrivier de oorspronkelijke 
jagerverzamelaars. 
Voor de komst van de Nederlandse 
kolonisten (1652) werd Zuid-Afrika be-
woond door de Khoikhoi, San, Xhosa, 
Zoeloe en anderen. 
 

Vroege Nederlandse vestiging 
 

  
     Aankomst van Jan van Riebeeck 

Vanwege het gebrek aan arbeidskracht-
en werden slaven uit Indonesië, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerenoorlog_%28Zuid-Afrika%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/20e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Apartheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Historici
https://nl.wikipedia.org/wiki/Archeologen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterkfontein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kromdraai
https://nl.wikipedia.org/wiki/Australopithecus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Australopithecus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mevrouw_Ples
https://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_habilis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotstekening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drakensbergen
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzer_%28element%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limpopo_%28rivier%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaapherder
https://nl.wikipedia.org/wiki/KwaZulu-Natal
https://nl.wikipedia.org/wiki/1050
https://nl.wikipedia.org/wiki/Visrivier_%28Zuid-Afrika%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostelijke_Kaap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Xhosa_%28volk%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/1652
https://nl.wikipedia.org/wiki/Khoikhoi
https://nl.wikipedia.org/wiki/San_%28volk%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Xhosa_%28volk%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoeloes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesi%C3%AB
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koningsprotea.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Bell_-_Jan_van_Riebeeck_se_aankoms_aan_die_Kaap.jpg
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Madagaskar en India geïmporteerd. 
Afstammelingen van deze slaven, 
door huwelijk zowel vermengd met 
de Europese kolonisten als met de 
oorspronkelijke inheemse bevolking, 
werden later bekend onder de 
benaming Kaapse kleurlingen en 
"Kaapse Maleiers. Ze maakten zo'n 
vijftig procent uit van de bevolking 
van de provincie Westelijke Kaap. 
 

Britse machtsovername 

Groot-Brittannië kwam in 1795 naar het 
gebied van Kaap de Goede Hoop, om te 
verhinderen dat het een Franse kolonie 
werd. De Britten namen de macht van 
dit gebied, tijdens de Napoleontische 
oorlogen en na de slag om Muizenberg  
in 1798, over. (toen Nederland niets 
meer dan een satellietstaat van 
Frankrijk was. )  Ze trokken zich echter 
in 1803 weer terug.  
Nadat Nederland in 1805 bankroet 
verklaard werd, kwamen de Britten in 
1806 terug naar zuidelijk Afrika en 
annexeerden het gebied, samen met de 
helft van Nederlands-Guiana en Ceylon.  
 
De Grote Trek 
Toen de Britten in 1835 in de 
Kaapkolonie de slavernij afschaften 
ontstond onenigheid over compensatie, 
en velen van de Nederlandse boeren, 
bekend onder de naam Voortrekkers, 
trokken het binnenland in om hun eigen 
republieken te stichten: Oranje Vrijstaat 
en Transvaal oftewel de Zuid-

Afrikaansche Republiek. Deze verhui-
zing wordt de Grote Trek genoemd. 
Toen de Voortrekkers het gebied echter 
van Natal binnentrokken werden ze 
teruggedreven door de Zoeloes onder 
leiding van Dingaan. Een broer, erfge-
naam en vermoedelijk moordenaar van 
Koning Shaka Zoeloe.  
De Zoeloes konden echter, in 1838 
tijdens de Slag bij Bloedrivier, overwon-
nen worden 
Het Zoeloerijk werd later tijdens de 
Zoeloe-oorlog  door de Britten over-
wonnen. 
 
De Oostkaap 
De oostgrens van de Nederlandse 
kolonie was de Visrivier geweest. Deels 
om de expansie van de Nederlandse 
boeren naar het oosten te blokkeren, 
begon het nieuwe Britse gezag ten 
oosten daarvan een nieuwe kolonie 
Brits-Kaffrarië in het land van de 
Amaxhosa te stichten. 
Deze poging een Engelstalig gebied te 
scheppen was echter verre van 
succesvol. De gehele 19e eeuw volgde 
er zeven grensoorlogen, tussen Britten 
en Xhosa (negen in totaal inclusief de 
Nederlandse grensoorlogen).  
Het gebied tussen Vis- en Keirivier 
(Ciskei) kwam uiteindelijk wel onder 
Britse controle. De Britse kolonisten die 
er heen gestuurd werden bleken al 
gauw niet geschikt om zich op het 
roerige en gevaarlijke platteland te 
vestigen en trokken zich terug in steden 
als Grahamstad. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Madagaskar
https://nl.wikipedia.org/wiki/India
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaapse_kleurlingen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaap-Maleiers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westelijke_Kaap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Groot-Brittanni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/1795
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaap_de_Goede_Hoop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Napoleontische_oorlogen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Napoleontische_oorlogen
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
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https://nl.wikipedia.org/wiki/1806
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Guiana
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://nl.wikipedia.org/wiki/1835
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voortrekkers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranje_Vrijstaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrikaansche_Republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrikaansche_Republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrikaansche_Republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Trek_%28Zuid-Afrika%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/KwaZulu-Natal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoeloes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dingaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Shaka_Zoeloe
https://nl.wikipedia.org/wiki/1838
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Bloedrivier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoeloe-oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Visrivier_%28Zuid-Afrika%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brits-Kaffrari%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Xhosa_%28volk%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grensoorlogen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ciskei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grahamstad
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Het Britse gouvernement haalde daarop 
een aantal Duitse kolonisten uit Europa, 
die ondanks alle risico’s door de 
plaatselijke bevolking vermoord te 
worden, wel wilden boeren. 
Er vestigden zich ook een aantal 
missionarissen in het gebied die een 
begin maakten met de educatie van de 
bevolking.  
Hieruit is later de Universiteit van Fort 
Hare ontstaan, de eerste instelling voor 
tertiair onderwijs toegankelijk voor alle  
Afrikanen in heel Afrika en vormde de 
bakermat van het ANC. 
Hieruit ziet men dat het ANC een lang 
verleden heeft. 
De zuidelijke grens werd gevormd door 
de rivier de Groot-Kei, vanwaar ook de 
naam Transkei – "over de Kei". Umtata 
fungeerde als hoofdstad. Het gebied 
was het traditionele vaderland van de 
Xhosa. In 1983 bedroeg het aantal 
inwoners bijna 2.525.000. 
In 1930 werd de Algemene Raad van de 
Verenigde Transkeise Territoria opge-
richt.  
Dit gebied bestond uit een grote en 
twee kleinere enclaves in de voor-
malige Zuid-Afrikaanse provincies 
Kaapprovincie en Natal. Deze werd in 
1956 vervangen door een territoriale 
autoriteit.  
Op 30 mei 1963 kreeg Transkei als 
eerste thuisland "zelfbestuur". Het was 
ook het eerste dat "onafhankelijk" werd 
verklaard  
(26 oktober 1976). De inwoners werden 
Transkeise burgers, en verloren hun 

Zuid-Afrikaanse nationaliteit. De eerste 
president was Kaiser Matanzima, een 
ver familielid van Nelson Mandela. Later 
nam een generaal uit het Transkeise 
leger, Bantu Holomisa de macht over. 
Holomisa deed het ANC een aanbod dat 
hen enigszins in verlegenheid bracht:  

 hij bood hen samenwerking 
aan. De officiële politiek van het 
ANC was: 

 Aan de ene kant wilden zij niets 
met thuislanden te maken 
hebben,  

 Aan de andere kant was  een 
uitvalbasis als Transkei niet te 
versmaden.  

Dit leidde van 1978 - 1980 tot on-
enigheden met Zuid-Afrika, die het 
gevolg hadden dat de diplomatieke 
banden tussen de twee landen ver-
broken werden en zelfs tot een 
(gewapend) conflict met Ciskei leidde. 
In 1994 was Holomisa echter diegene 
die Nelson Mandela op verkiezings-
tournee aan de lokale bevolking zou  
voorstellen. Zelf was hij ook daar 
geboren maar,  vanwege zijn gevangen-
schap op Robbeneiland, sinds vele 
jaren, niet meer gezien.  
Toch werd Holomisa door de terug-
gekeerde ballingen nooit volledig ver-
trouwd en al spoedig in het ANC, op een 
politiek zijspoor gezet  
Hij trad daarna uit de partij en vormde 
met Roelf Meyer, de onderhandelaar 
voor de Nationale Partij voor 1994, een 
nieuwe partij, de UDM, die in de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Missionaris
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_van_Fort_Hare
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_van_Fort_Hare
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrikaans_Nationaal_Congres
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verkiezingen van 1999 vooral in de grote 
steden aanhang vond. 
Op 27 april 1994 werd Transkei, samen 
met de negen andere thuislanden, 
herenigd met Zuid-Afrika. 
Het gebied ten noordoosten van de Kei 
(Transkei) werd uiteindelijk wel aan de 
Unie van Zuid-Afrika toegevoegd, maar 
vrijwel niet door blanken gekoloniseerd. 
De weinige blanken die er woonden 
werden bij de 'onafhankelijkheid' van 

het latere thuisland door de apart-
heidsregering onteigend.  
 
Deel 2 Durban –Port Elisabeth (P. E.) 
Addo  
Op deze tour komen we door drie pro-
vincies: 

- De Oostkaap 
- Kwazulu Natal 
- Vrijstaat  

Daarom wordt het voor u duidelijk wat 
ik later beschrijf. 
Vanuit Durban zijn er drie mogelijk-
heden om naar Port Elisabeth (PE) Addo 
te komen 

 A  Met het vliegtuig naar PE 

 B  Per auto via de N2 direkt naar  
    PE 

 C  Rondom de enclave Lesotho  
    naar Bloemfontein en via de  
    N7 naar  PE. 

 
Route  A 
De snelste manier is met het vliegtuig 
van Durban Int. met Kulula of SA Airlink 
direkt. 
Kulula vliegt om 7.00 en Airlink 13.00.  

Al naar gelang waar u logeert, van 
Umhlanga heeft u 25-30 min. 
Omdat er ca 1.20  h, in niet al te grote 
hoogte boven  de Indische Ocean gevlo-
gen wordt, kunt u bij goed weer van  de 
mooie  kuststrook en de Indische Ocean 
genieten. 
Vanaf de landing bent u in ca 20min. op 
weg naar P.E of Addo N.P 
 
Port Elisabeth 
P.E.is een van Zuid-Afrika’s belang-
rijkste bestemmingen, Het is een 
elegante, historische stad gelegen op 
de oevers van de Algoa Bay. Haar 
oorsprong gaat terug naar het jaar 
1820, toen zo'n 4.000 Britse families 
('de 1820 Settlers') hier landen om 
een nieuw leven te beginnen, en de 
stad is vol met herinneringen aan hun 
elegante huizen. Het is tevens bekend 
vanwege de auto-industrie Alle grote 
concerns zijn hier vertegenwoordigd 
en bouwen grotendeels voor het 
Afrikaanse continent.  
De stad staat bekend als de 'Friendly 
City', en de prachtige stranden en 
watersporten zijn een magneet voor 
zwemmers, surfers, snorkelaars en 
zeelui. 
Bij de vuurtoren/fort heeft u een uniek 
uitzicht. 
Vanaf het centrum of het vliegveld kiest 
u de N2 richting Grahamstown  ca. 1 km 
voor Colchester staat een verkeersbord, 
enigzins  verstopt, Addo N.P  
Na 15.min bereikt u de zuidelijke 
toegang. Hier verblijft u 2 dagen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Transkei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Unie_van_Zuid-Afrika
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Addo ligt diep in de schaduwen van het 
dichte bushveld van het dal van de 
Sundays Rivier in de Oostelijke Kaap. 
Hier worden de avonden onderbroken 
door het huilen van de zwartrugjakhals 
en kondigt de roep van de frankolin elke 
nieuwe morgenstond aan. Veilig voor 
niet-aflatende vervolging in het verle-
den zwerven de grijze kolossen van de 
bush nu in vrede door het park. Het 
gebied is in 1931 tot park uitgeroepen 
toen er nog slechts zeven olifanten in 
het gebied over waren. Nu is dit fijn 
afgestemde ecosysteem een wijkplaats 
voor meer dan 200 olifanten, Kaapse 
buffels, een verscheidenheid aan antilo-
pensoorten, alsmede de unieke, 
vleugelloze mestkever, die praktisch 
alleen in Addo wordt gevonden. De 
Addo-olifant behoort tot een geïso-
leerde soort en is kleiner dan de andere 
Afrikaanse olifanten, heeft een rood-
achtige gloed en alleen de stieren 
hebben slagtanden.  
 
Na een vriendelijke ontvangst rijdt u het 
park in, al spoedig wordt het heuvel-

achtig en links of rechts ziet u wild. 

Tevens zult u van de bloeiende struiken 
en planten genieten. Met een beetje 
geluk ziet u misschien een kleine leeu-
wenfamilie die onder een struik of 
boom hun siëstaslaapje doen. 
 Het Camp sluit om zom. 18.30  win. 
18.00 . Vanaf de toegang van het camp 
bent u normaal ca. 1.5-2.0  h onderweg. 
Voor het restaurant heeft u een ver-
lichte waterhole, waar u na een hope-
lijk geslaagde dag, verschillende dieren 
kunt zien en horen.  
De volgende ochtend rijdt u eerst de 
noordelijke route en vervolgens naar de 
Harpor dam.  
 
Harpor was in het begin een olifant met 
eigen ideeën en brak twee of drie maal 
uit. En zorgde ervoor dat de farmers niet 
meer hoefden te ploegen of te rooien. 
De uitvoerige beschrijving leest u onder 
zijn hoofd in het restaurant 
 
De Harpor dam is DE verzamelplaats van 
de verschillend olifantenfamilies.  
Meestal tussen (10.00-12.30) is het 
action puur 
Links en rechts ziet u in de verte de 
lange grijze slurven met veel geluid 
naderbij komen.  Jong en oud, groot en 
klein nemen hier een ochtend bad. 
Schrikt u niet als plotseling een man-
netjes olifant of familie tussen de 
geparkeerde auto’s door lopen. 
Niet zenuwachtig worden of calxoneren 
zij kennen auto’s, maar niet al te dicht  
naast uw buurman gaan staan, ze 
zoeken zich zelf de beste doorgang.  
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Route  B 

De tweede mogelijkheid naar P.E  is via 
N2. De N2 is in de Transkei (Oost Kaap)  
hoofdzakelijk 2 baans en bij veel vracht-
wagenverkeer duurt de rit van 950 -
1000 Km langer.  
 Veel landschappelijke pracht van deze 
provincie is geconcentreerd aan de 280 
km lange, ongetemde kust tussen de Kei 
Rivier in het zuiden en de Mtamvuna 
Rivier in het noorden. Dit gebied staat 
bekend als de Wild Coast, en u vindt er 
lange, uitgestrekte stranden door-
sneden door 18 riviermonden, rotsige 
baaien, dik begroeide, golvende heuvels 
en talloze oriëntatiepunten waar het 
onophoudelijke slaan van de golven 
ongelofelijke rotsformaties heeft ge-
creëerd.  
Een van de meest fantastische gezich-
ten is “Hole in the Wall” bij Coffee Bay, 
omschreven door de plaatselijke bewo-
ners als de 'place of sound', de plaats 
van het geluid, waarmee kort en bondig 
wordt aangegeven hoe de zee een gat in 
deze rots van gelaagde zandsteen heeft 
geboord.  
 
Het eerste gedeelte van Durban naar 
Port Shepstone gaat langs de kust. Er 
zijn verschillende plaatsen waar men 
zeer goed zwemmen kan. Dit gedeelte 
wordt ook Hibiscus coast genoemd en is 
Durban’s Riviera. 
Bij Port Shepstone gaat het via Palm 
Beach ( R620 ) naar Port Edward.   
Hier verlaat u de kust en rijdt door het 
Umtamvuna park naar Izingolweni hier 

komt u op de N2 terug. Vervolgens rijdt 
u tot aan Brooks Nek. Van hier via de 
R61 naar Flagstaff  en Lusikisiki (70 km). 
De omgeving is zeer mooi maar het is 
oppassen vanwege de vele gaten 
(potholes) in het wegdek 
Hier kunt u overnachten op een 
paarden-range of verder naar Mbotyl 
aan de kust rijden. 
Wij hebben hier bij een Nederlandse 
familie, die een B & B opbouwen wilde, 
overnacht. 
Zij hebben een groot terrein, dat direct 
aan zee ligt. Bij een strandwandeling 
vertellen zij u graag wat u ziet.  De tour 
gaat via Lusikisiki naar Port Jones en van 
hier over een kronkelige weg naar 
Mthatha 

Mthatha (voorheen Umtata) is een stad 
met 96.000 inwoners in de Zuid-
Afrikaanse Oost-Kaap. Het was de 
hoofdstad van het voormalig thuisland 
Transkei, in het oosten van het land, en 
is tegenwoordig de hoofdplaats van de 
gemeente Koning Sabata Dalindyebo. 
Het stadje werd gesticht in 1869 door 
de Richard Calverley die ook de eer-
ste Chief Constable was. De familie van 
Calverley arriveerde met de immi-
granten van 1820 als onderdeel van 
het Britse  immigratieprogramma in 
Port  Elizabeth. 
Wij hebben hier de bevolking als iets 
minder vriendelijk en agressief bevon-
den.  
Maar overnachten in Holyday Inn is 
ideaal. Een uitstapje naar het eerder 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Kaap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transkei
https://nl.wikipedia.org/wiki/King_Sabata_Dalindyebo
https://nl.wikipedia.org/wiki/1869
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Calverley&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/1820
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Port_Elizabeth
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genoemde idyllisch gelegen Coffee Bay 
(Koffiebaai) (55km), is zeer aan te beve-
len 
Beter als een vertaling weerspiegelt de 
Zuid Afrikaanse tekst het dorp 
 
Het is 'n oord by die mond van die 
Nengarivier (rivier van die walvis) aan 
die Indiese Oseaan in die Transkei-
streek,Oost-Kaap,Suid-Afrika,sowat 250 
km suid van Durban. Daar woon 
ongeveer 258 mense. Die dorp het sy 
naam gekry toe 'n skip vol koffiebone 
hier in 1863 gestrand het. Baie 
koffieplante het die volgende jaar toe 
opgekom. Die bekende Gat-in-die muur 
.(beter bekend as Hole in the Wall) is 'n 
buitengewone natuur-verskynsel sowat 
8 km suid van Koffiebaai langs die 
Wildekus in die Transkeistreek,Oos-
Kaap,Suid-Afrika. Hier het die natuur 'n 
gat in ’n rots gemaak groot genoeg vir 'n 
seilboot om deur te vaar. Die plaaslike 
bevolking noem die plekesiKhaleni,'die 
plek van die geraas'. Die Santo Alberto 
het in 1593 naby die Gat-in-die-muur 
gestrand. 'n Luukse plesierboot, 
die Oceanos het die nag van 3/4 
Augustus 1991 ongeveer 10 km van 
Koffiebaai gestrand. Skipbreukelinge is 
per lugmag-helikopter gered en aan 
land gebring by Gat-in-die-muur en The 
Haven.  
 
Een kopje koffie met of zonder vlaamse 
vlaai bij het vlaamse koffie-huis“ Belgian 
Coffeshop“ hoort erbij. De Belgische 

familie vertelt graag hoe zij van Kongo 
naar Zuid-Afrika gekomen zijn. 

 

 
 

 
 

 
 
P.S    Koffieplantages zult u hier niet 

vinden de bodem is daarvoor te zout 
 

Terug op de N2 rijdt u met “full power” 
naar East Londen. Bij Toleni maakt u een 
stop bij Great River Bridge. Bij de afslag 
R 349 Kei Mouth kunt in Haga-Haga, ort 
Alfred of East London overnachten.  

https://af.wikipedia.org/wiki/Indiese_Oseaan
https://af.wikipedia.org/wiki/Transkei
https://af.wikipedia.org/wiki/Transkei
https://af.wikipedia.org/wiki/Oos-Kaap
https://af.wikipedia.org/wiki/Suid-Afrika
https://af.wikipedia.org/wiki/Durban
https://af.wikipedia.org/wiki/Gat-in-die-muur
https://af.wikipedia.org/wiki/Koffiebaai
https://af.wikipedia.org/wiki/Wildekus
https://af.wikipedia.org/wiki/Transkeistreek
https://af.wikipedia.org/wiki/Oos-Kaap
https://af.wikipedia.org/wiki/Oos-Kaap
https://af.wikipedia.org/wiki/Suid-Afrika
https://af.wikipedia.org/wiki/Santo_Alberto
https://af.wikipedia.org/wiki/Oceanos_(skip)
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East London en Port Alfred 
Waar de rivier de ocean ontmoet 
East London  (Xhosa: eMonti) is een 
stad aan de zuidkust van Zuid-Afrika in 
de Oost-Kaapprovincie. De stad heeft 
ongeveer 270.000 inwoners. Oost-
Londen hoort bij de fusiegemeen-
te Buffalo City met 755.000 inwoners[1]. 
Oos-Londen ligt aan de Indische 
Oceaan en tussen Buffelsrivier en de 
Nahoon-rivier. Oost-Londen is de enige 
stad in Zuid-Afrika met een rivierhaven. 
Het ontstaan van de stad Oos-Londen 
begon toen de Britten in 1847 er een 
fort bouwden, Fort Glamorgan. 
 

 
Stadhuis 
Rondom dit fort lagen enkele dorpen, 
die samen met het fort in 1914 de stad 
Oos-Londen vormden. Er kwamen voor-
al Britten in de stad wonen maar in  
in 1857 kwamen er 2300 Duitsers naar 
de stad. Oos-Londen staat bekend om 
zijn Ann Bryant-kunstgalerij, waarin veel 
mooie schilderijen van Zuid-Afrikaanse 
en Britse schilders hangen. En om 
zijn Prince George Circuit waar drie  
Grands Prix van Zuid-Afrika zijn gehou-
den. De stad is de tweede belangrijkste 
stad van de provincie, na Port Elizabeth. 

  
Port Alfred, aan de Sunshine Coast, is 
een snel-groeiend recreatieoord aan 
de Kowie River, met als attracties o.a. 
het heerlijke baden en de tweedaagse 
Kowie kanotrail.  
Terug op de N2 bereikt u na 180 km 
Grahamstown  
 
 Grahamstown. 
Het elegante Grahamstown(EGazini) 
is nog een stad met een kolonisten-
verleden, en een vooraanstaand aca-
demisch centrum met de Rhodes 
Universiteit. Als u de stad in juli be-
zoekt, tijdens het Nationale Festival of 
the Arts, zult u het een opmerkelijke 

transformatie zien ondergaan, met 
elk soort culturele attractie die je 
maar kunt bedenken. De stad is in 
1812 gesticht. In 1819 vond vlakbij 
Grahamstad de vijfde van de negen  
grensoorlogen tussen het oprukkende 
Britse imperium en de Xhosa’s plaats. 
Een van de belangrijke veldslagen. Het 
slagveld staat in het  Xhosa  bekend 
als eGazini  (de locatief van het  
woord igazi dat bloed betekent).  
 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Buffalo_City_(Zuid-Afrika)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oos-Londen#cite_note-hoofdplaats_East_London-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indische_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indische_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/1847
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot-Brittanni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/1857
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prince_George_Circuit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_Formule_1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Port_Elizabeth
https://nl.wikipedia.org/wiki/Xhosa_(taal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Locatief
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:East_London_Town_Hall.JPG
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Het Cock-huis, gebouwd in 1826 ge-
noemd naar William Cock, die zich hier 
in 1820 vestigde, gebouwd door een 
andere kolonist Benjamin Norden 
André Brink heeft hier gewoond.  
 

De leider van de Xhosa's was Nxele, die 
ook onder naam Makana bekend staat. 
Hoewel zijn mannen er bijna in slaagden 
Grahamstad te verwoesten, bezweken 
zij uiteindelijk doordat de Britten de 
betere vuurwapens bezaten. Er staat nu 
een aan de slag gewijd monument In 
Grahamstad wordt sinds 1974 ieder jaar 
een National Arts Festival georgani-
seerd, gewoonlijk in de wintermaanden 
(jun/jul). Het is een groot festival dat 
internationale bekendheid geniet. In 
2015 werden R340 miljoen in de Oost-
Kaap uitgegeven, waarvan R90 miljoen 
in Grahamstad zelf. 
De infrastructuur van de stad is (2016) 
echter dusdanig aan het aftakelen dat 
de watertoevoer voor de gasten niet 
goed verzorgd kon worden en de voort-

zetting van het festival (typisch Zuid-
Afrika) in gevaar kwam 
Hier wonen ca. 99% mensen met een 
donkere huidskleur en de rest is blankie.  
Maar als buitenlander krijg je veel 
aandacht en dat merkt men in 
restaurants of stalletjes. Ons had 
Grahamstown goed bevallen maar we 
waren opgelucht toen we weer op de 
grote weg waren. 
 
Na 73 km komt u bij Colchester en 
vervolgens Route  A volgen naar Addo 
N.P. 
 
In de volgende uitgave rijden we de 
Route C  
Deze is landschappelijk een van de 
mooiste in Zuid-Afrika en gaat van 
Durban via Pieter-Maritzburg,  
Drakenbergen, Golden Gate N.P. naar 
Bloemfontijn van hier richting  Zebra N.P 
Addo N.P. 
 

Uw reisleider van dienst Leen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Brink
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Nu nog efkes ‘n mupke 
 

Toen de eerste rimpels kwamen was ik nogal in paniek 
Ik heb mijn face toen laten liften in een prijzige kliniek 
Nou, mijn man vond het fantastisch mijn gezicht was weer elastisch 
Niks geen rimpels, niks geen vouwen! Net zo glad als bij ons trouwen 
Tot mijn vriendin zei “het is gek… 
maar jouw kop past niet meer bij je nek”. 

 
Ach het was een kleine ingreep, want ze trekken dit dus strak 
en ze geven hier een sneetje, anders krijg je daar een zak. 
Nou mijn man was heel tevreden over wat ze met me deden 
Maar de plastisch Chirurg zat nog met mijn borsten in z’n maag 
want die zaten volgens hem veel te laag. 

 
Toen ze waren opgehesen, leken ze een beetje klein 
maar met siliconenvulling mochten ze er best weer zijn. 
Nou ik zag mijn man ontvlammen 
want ik had dus zulke prammen. 
Toen op een avond na het vrijen 
keek hij peinzend naar mijn dijen 
en al had ie geen duidelijke kritiek 
ik ging toch weer terug naar de kliniek. 

 
 Ik had trouwens ook een buikje, dus na enig overleg 
liet ik dat meteen ontvetten, ze zuigen dat in no-time weg. 
Om tegelijkertijd mijn billen Minstens zóóó’n stuk op te tillen. 
Ik was op ieder feestje weer in tel 
maar zat onderhand wel heel strak in mijn vel. 

 
Mijn man voelde zich naast mij niet meer zo op zijn gemak. 
Want op straat riepen jongens “ga je lekker ouwe zak”. 
Nou toen kocht ie een toupetje 
en een veel te strak korsetje. 
Hij ging wandelen en trimmen 
en in het fitnesscentrum gymmen. 
En maandenlang deed hij een rigoureus dieet 
tot hij zomaar in de sauna overleed! 
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Nou, daar stond ik op het kerkhof mooi te wezen aan het graf. 
Maar nu hij me niet meer zien kan is de aardigheid eraf. 
Ik laat nu de kwabben zwellen en ik zal u wat vertellen… 
Dames laatje je niet verlakken 
laat de boel toch rustig zakken. 
Want met gladgestreken nekken 
valt het leven niet te rekken! 
Koester buik en onderkinnen 
want uw schoonheid zit van binnen! 
Vertelt u dat maar aan uw man 
anders komen er maar ongelukken van 
 
 
Woordspelingen 
 
De gevangene luisterde geboeid naar de rechter 
 

De chirurg nam de benen 
 

Er klopt iets niet, zei de cardioloog 
 

De tandarts trok met zijn been 
 

De psychiater mag niet gestoord worden 
 

De imker was bijziende 
 

De boxer heeft meer kans op slagen 
 

De glazenzetter sloeg een voorraad ruiten in 
 

De dokter kocht de praktijk voor een prikje 
 

Aantal deelnemers Vierdaagse loopt achteruit 
 

Zelfontplooiing is goed voor de rimpels 
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Ontwikkelingen (baanbrekend?) uit Nederland 
 
Heeft Nederland in Prof. Dr. Erik Verlinde een nieuwe Einstein. 
Dr. Erik Verlinde leert theoretische fysica aan de Universiteit van Amsterdam. 
Hij heeft hiermee hetzelfde beroep als zijn beroemde voorgangers Isaac Newton en 
Albert Einstein. Ook Erik Verlinde onderzoekt de zwaartekracht en zij gevolgen. 
Maar eerst even terug naar zijn voorgangers. 
                                         

       
       Isaac Newton                            Albert Einstein                       Erik Verlinde 
       1643 – 1727                                1879 – 1955                           1962 – 
 
Newton had als eerste de zwaartekracht bestudeerd en heeft daaruit drie wetten 
ontwikkeld, die bekend zijn onder de eerste, de tweede en de derde wet van 
Newton. Al deze wetten hebben te maken met de zwaartekracht en zijn uitwerking-
en op andere processen waarbij krachten een rol spelen. De wetten van Newton zijn 
na bijna 300 jaar nog steeds van kracht en worden nog steeds toegepast als het gaat 
om berekeningen van krachten tijdens bewegingen en versnellingen. Denk aan de 
lancering van een raket. Een van de bekendste formules is: 

K= M x a, 
waarbij K een resulterende kracht voorstelt, M is de massa van het voorwerp en a is 
de versnelling waarmee zich het voorwerp beweegt. 
 
Zijn opvolger Albert Einstein heeft deze wetenschap van Newton verder ontwikkeld 
en gebruikt voor zijn theorieën en onderzoeken. Albert Einstein heeft met de kennis 
van Newton de Materie en haar gedrag, de ruimte, de tijd en de zwaartekracht 
onderzocht en heeft uit de resultaten zijn relativiteitstheorie ontwikkeld. 
Albert Einstein was een theoretische fysicus en de beduidendste fysicus aller tijden. 
Van hem stamt de volgende formule die voor de hele wereld een begrip is namelijk: 

E = M x c2 
waarbij E de resulterende energie van een lichaam is, M de masse van het lichaam 
en c de lichtsnelheid. 
 
Wat heeft dit alles nu met de Nederlandse theoretische fysicus Erik Verlinde te 
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 doen. Alle fysici worstelen sinds vele jaren met een onopgelost probleem en dat is 
als men alle de massa van die materie die in het heelal aanwezig is optelt met de 
Einstein theorie komt men op een getal dat dat slechts goed is voor 5 % van wat erin 
zou moeten zitten. Erik Verlinden denkt daar een antwoord op te hebben. Zal die 
baanbrekende theorie van Erik Verlinde net zo’n revolutie ontketenen als de 
relativiteitstheorie van Einstein? Tot nu toe heeft alles met de wetten van Newton 
en Einstein eigenlijk prachtig gefunctioneerd. 
Erik Verlinde verklaart het zo: 
Het is een geval van verstoppertje op de grootst mogelijke schaal. Zo’n 95 procent 
van het heelal, het overgrote merendeel dus, is kwijt. Toch zou je dat niet zeggen 
wanneer je naar het heelal kijkt. Het universum bevat miljarden sterrenstelsels, met 
in elk van die stelsels miljarden sterren en planeten. Het zit vol uitgestrekte 
gasnevels, waarin steeds weer nieuwe sterren worden geboren, gevaarlijke zwarte 
gaten die alles in hun omgeving verzwelgen en dwalende planeten die eenzaam 
door de donkere leegte zweven. 
Al die dingen zijn opgebouwd uit materie: elementaire deeltjes zoals quarks en 
elektronen. Maar wie de massa van al die deeltjes in het heelal bij elkaar optelt, 
vindt onder de streep een getal dat slechts goed is voor 5 procent van wat er 
eigenlijk in zou moeten zitten. Hoe de rest eruit ziet, is onbekend. Wetenschappers 
vermoeden dat het universum vol zit met een onzichtbare vorm van materie en een 
mysterieuze, onbekende vorm van energie die zij respectievelijk donkere materie en 
donkere energie noemen. 
Donkere materie is van die twee nog het meest behapbaar. Het is niet met het blote 
oog te zien, maar wel indirect waar te nemen. Donkere materie verraadt 
haar aanwezigheid doordat ze net als gewone materie zwaartekracht uitoefent op 
de materie om zich heen. Daardoor weten we vrij exact hoeveel ervan moet zijn. 
Donkere materie vormt grofweg 27 procent van het heelal. 5 procent is zichtbare 
materie. Het overige deel, maar liefst 68 procent, is donkere energie. 
Al decennia bijten natuur- en sterrenkundigen hun tanden stuk op de vraag wat 
donkere materie en donkere energie nu precies is. Theoretisch-fysicus Erik Verlinde, 
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, denkt die impasse te kunnen 
doorbreken. Hij heeft een radicaal nieuw idee dat het bestaan van donkere materie, 
donkere energie en gewone materie direct aan elkaar verbindt.  
 
Verlinde veroorzaakte in 2010 al een schokgolf in de natuurkundewereld toen hij 
een nieuw idee over de zwaartekracht wereldkundig maakte. Hij ontving onder 
meer dankzij dat idee de Spinozapremie, de meest prestigieuze wetenschappelijke 
prijs in Nederland. 
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Op de vraag waarom andere wetenschappers nog geen antwoord op de niet 
aantoonbare massa hebben gegeven, gaf hij het volgende antwoord. 
 
Newton en later Einstein begaven zich op een wetenschappelijke zoektocht. Opeens 
kwamen ze aan en splitsing en moesten beslissen links of rechts af te slaan. Ze 
besloten beide naar links af te slaan, omdat ze met de toenmalige hulpmiddelen 
zagen en dachten dat de rechtse afslag “doodlopend” was. Omdat de door Newton 
en Einstein ontwikkelde formules eigenlijk prachtig functioneerden, twijfelde 
niemand eraan dat ze misschien wel de verkeerde afslag hadden genomen. 
Erik Verlinde had de moet daaraan te twijfelen en leverde ook gelijk daarbij de 
nieuwe formule.                           

∫
𝐺𝑀𝐷

2(𝑟1)

𝑟1
 𝑑𝑟1 =

𝑀𝐵 (𝑟)𝑎𝑜𝑟

6

𝑟

𝑜

 

 
Met deze formule kunnen alle wetenschapers aan het werk en zien of het klopt wat 
Erik Verlinde zegt “er zijn nu geen zwarte gaten meer met een grote hoeveelheid 
energie” 
Het zou zomaar kunnen dat hiermee nieuwe baanbrekende ontwikkelingen voor de 
deur staan. 
Overigens heb ik geleerd de formule van Einstein E = M x c2 te gebruiken, maar de 
formule van hierboven is voor mij totaal onbegrijpelijk en gaat boven mijn pet. 
 
Er is nog een grappige overeenkomst tussen Einstein en Verlinde. Beide begonnen 
aan hun theorie te werken toen ze op reis waren. Einstein zat in een trein en 
ontdekte dat, (de trein reed nog steeds dezelfde snelheid en hij reed daarin mee), 
zijn eigen snelheid hoger of lager kon zijn dan die van de trein.  
Verlinde was op vakantie toen zijn autosleutels werden gestolen. Hij moest 
noodgedwongen wachten en wist niets beters te doen dan over de niet verklaar- 
bare massa in het heelal na te denken. 
 
Voor geïnteresserde:www.newcientist.nl/nieuws/vooruitblik-nieuw-theorie-
ontmaskert-95-procent-van-het-heelal of eenvoudig bij google zoekmachine Erik 
Verlinde ingeven 
 
In het volgende boekje: meer nieuwe ontwikkelingen uit Nederland 
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