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VOORWOORD 
 
Lieve leden van de Nederlandse Vereniging Oostzwitserland. We hebben weer een 
interessante en gezellige algemene ledenvergadering gehad. Het voorzittersstokje 
mocht ik door jullie keuze van Barbara overnemen. Mijn dank voor dat vertrouwen. 
We danken Barbara en de rest van het bestuur op deze wijze natuurlijk nogmaals 
voor al het gedane werk. Onze taak is best moeilijker dan het lijkt. Het mobiliseren 
van nederlanders en sympathisanten in een tijd met vele andere verplichtingen en 
uitdagingen is niet altijd makkelijk. De gemiddelde leeftijd in onze vereniging ligt ook 
al iets hoger, wat het ook niet makkelijker maakt. Dat we niet fit zouden zijn daaraan 
kan het eigenlijk niet liggen, want 80 is het nieuwe 65 wordt er bv gezegd ! Barbara 
heeft tijdens de ALV al een paar tipjes van de sluier opgelicht over hoe we deze 
uitdagingen het komende jaar aan willen gaan. We proberen onze „vaste“ 
activiteiten nog verder te verankeren en daaromheen, al naar interesse, meerdere 
events te organiseren. Zo zijn ondertussen al vast ingepland het ontbijt op de Karren 
op 15 mei, de fietstocht op 10 september (uitwijk 17.9.), waarvoor Adriaan zich als 
organisator weer beschikbaar heeft gesteld. Alvast hartelijk dank ! Verder natuurlijk 
het boerenkooleten op 23 november en de nieuwjaarsborrel op 13 januari 2017. 
Beide laatste in de Stadthof. Gerard heeft een doodle enquête verstuurd, waaruit 
naast onze „vaste“ events ook een bezoek aan de Ziegelhütte in Appenzell hoog 
scoorde. We gaan kijken of we dat kunnen inplannen. Verder onderzoeken we hoe 
het bezoek aan onze mooie homepage nog interessanter te maken is. Ook hopen 
we, door onze events via Facebook aan te kondigen, jonge nederlanders te 
bereiken, die zich misschien eveneens bij het ene of andere event willen aansluiten. 
Ik verheug me op de komende tijd en hoop dat we er, met jullie ondersteuning, 
weer een leuk jaar van kunnen maken ! 
 
Gerrit (Gerhard) Engbersen 
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AGENDA voor 2016 
 
Vaste agendapunten 
 
15 mei:  Ontbijt op de Karren met een nieuwe attractie 
 
 10 of 17 september: Fietstocht in vlak landschap. E-bikes welkom. 
 
23 november: Boerenkooleten in het Stadthof 
 
13 januari 2017: Nieuwjaarsborrel met eventueel “Schnitzelbank-Sänger” en  
                              Accordeon 
 
15 maart 2017: ALV in het Stadthof 
 
Nog geen vaste datum hebben volgende mogelijke activiteiten. 
De doorvoering zal ook van de belangstelling afhangen. Er zal ruim van te voren een 
doodle aanvraag worden gelanceerd. 
 

 Voor de liefhebbers van een nederlandse specialiteit 
Haringeten in de “Kajüte” in Konstanz 

 Thaiseten met de club Liechtenstein 

 Bezoek aan de Ziegelhütte in Appenzell 
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TERUGBLIK 
25. November 2015 

       
Onze 
    Traditionele 

         Boerenkoolavond  

Zoals op de fotos is te zien was de boerenkoolavond onder onze leden weer 
in trek. Er waren niet zoveel leden als het voorgaande jaar (32), maar er 
waren nu ongeveer 26 leden aanwezig. Met vereende krachten is er weer 
voor gezorgd, dat de menubestanddelen werden bezorgd. Martin Ursem 
heeft er weer alle moeite voor gedaan nederlandse rookworst te bemach-
tigen en Barbara met haar team heeft weer voor de boerenkool gezorgd en 
heeft het weer echt op zijn nederlands klaargemaakt. Aan het einde van de 
avond kon aan de hand van het overblijfsel worden vastgesteld, dat het 
allen weer voortreffelijk gesmaakt had. Onze dank voor de geslaagde avond 
aan Babara en haar team en Martin.  
De laatste keer hadden we een paar zinnen gewijd aan de verkrijgbaarheid 
van de boerenkool in Zwitserland. In de tussentijd heb ik vastgesteld, dat je 
het ook reglmatig in Zwitserland tegenkomt onder naam federkohl.  
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8. Januari 2016 Nieuwjaarsborrel 
Zoals het jaar daarvoor hebben we de nieuwjaarsborrel gehouden in de 
kegelbaan van het Stadthof. 
Meer dan 20 leden hadden de weg hierheen gevonden. Barbara had weer 
voor uitstekende nederlandse hapjes gezorgd, bitterballen en co. 
Het was de bedoeling geweest na het proosten op het nieuwe jaar te gaan 
kegelen. Het vorige jaar kegelden de vrouwen tegen de mannen en hebben 
toen om een haarbreed van de mannen verloren. 
Dit jaar was het moeilijk de leden van hun stoelen te krijgen. Zelfs een 
oproep “wie wil er gaan kegelen” bracht geen verandering in de situatie. 
Alle leden waren met elkaar in interessante gesprekken gewikkeld en ze 
toonden geen belangstelling om hun gesprekken in te ruilen voor een 
kegelwedstrijd. Het was een gezellige avond onder ons, beneden in de 
kegelbaan. 
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WINDMOLENS 
 
Als men vroeger in het buitenland 
reclame zag voor of van Nederland dan 
zag men de volgende sujets: Volen-
damse Klederdracht (met klompen) 
Molens, Kaasdragers en Tulpenvelden. 
Het is niet te ontkennen, dat de 
windmolens in Nederland een belang-
rijke rol hebben gespeeld, maar 
Nederland heeft de windmolen niet 
uitgevonden. In China heeft men muur-
schilderingen gevonden die dateren uit 
de jaren 100 – 250 na Chr. waarop 
reeds windmolens te herkennen waren. 
In de tweede helft van de 12e eeuw 
verschenen de eerste windmolens in 
Noordwest-Frankrijk, Vlaanderen en 
Zuid-Engeland. In Belgie werd een 
molen vermeld in het jaar 1040 en in 
Nederland verscheen de standerd-
molen omstreeks 1180. 
    

        
                Standerdmolen 

In de vroege geschiedenis van de 
molens werden deze het meeste 
gebruikt voor het afpompen van water. 
De eerste molens die de mensheid 
gebruikte waren handmolens, later 
werd de mens vervangen door dieren 
die voor de beweging en kracht-
overbrenging zorgden. Uit de toene-
mende behoefte aan capaciteit is de 
windmolen ontstaan. Men gaat ervan 
uit, dat molens een lange ontwik-
kelingsphase gehad hebben. Alhoewel 
de molen in de afbeelding een simpele 
constructie lijkt, is het binnenwerk zeer 
gecompliceerd en verlangt veel kennis 
om het te kunnen bouwen. En ook de 
molen van het plaatje hiernaast moet 
belangrijke ontwikkelingsphasen heb-
ben doorgemaakt. Met uitzondering 
van de wieken lijkt de molen hiernaast  
niet op de molens die de meeste van 
ons uit Nederland kennen. 
Al heeft Nederland dan wel niet de 
windmolen uitgevonden, wel heeft ze 
een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de verdere ontwikkeling van voor die 
tijd ingenieuze machine. 
De verdere ontwikkeling van de molens 
in Nederland werd gedreven door de 
activiteiten van de  VOC (Verenigde 
Oost-Indische Compagnie 1602)  
De VOC realiseerde grote winst uit de 
handel met o.a. porselein, zijde, ka-
toen, koffie, tee, cacao, specerijen en 
veles meer. De VOC investeerde in 
molens voor het zagen van hout uit 
Duitsland en Scandinavië voor de 
scheepsbau en voor de verwerking van 
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de meegebrachte specerijen. Ook werd 
geïnvesteerd in watermolens om de 
moerassige polders in Noord-Hollland 
droog te leggen. Deze investeringen 
zorgden ook voor de verdere ont-
wikeling van de molen. 
Bij de standerdmolens moest het hele 
“binnenleven” meedraaien wanneer de 
molen op de wind werd gezet. 
Daardoor was de omvang van het 
“binnenleven” begrenzd en het niet zo 
gemakkelijk de capiciteit van de molen 
te verhogen en hem geschikt te maken 
voor andere toepassingen. De Neder-
landers hebben dan de bovenkruier 
ontwikkelt. Bij dit type molen draait 
alleen de kap met de wieken en blijft 
het hele molenlichaam staan, wanneer 
de wieken op de wind worden ge-
draaid. 
 

       
De traditionele 8-kantige boven-kruier 

 Een ander fenomeen is de draai-
richting van de wieken. Deze draaien 
linksom tegen de wijzers van de klok in. 
Waarom dit zo is, is niet eenduidig te 
achterhalen. 
 Molens zijn in Nederland als aanrijving 
gebruikt voor het verwerken en of 
produceren van verschillende produc-
ten. Onderscheiden naar functie waren 
er de volgende molens Beuk- of 
Hennep-klopmolen, Houtmolen Koper-
molen Korenmolen, Mosterdmolen, 
Oliemolen en nog velen meer. 
De best bewaard gebleven molen- 
groepen (door restuaratie) zijn die op 
de Zaanse Schans en Kinderdijk.  
 
De Zaanstreek is het oudste industrie-
gebied van West-Europa. Er stonden 
specereimolens, oliemolens en hout-
zaagmolens. Een aantal molens staan 
er nog steeds, zijn in bedrijf en kunnen 
worden bezichtigd. 
 
 

 
                   Zaanse Schans   
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In Kinderdijk stonden (staan) hoofd-
zakelijk watermolens. 
 

 
                    Kinderdijk 
 
 Ofschoon er, wat functie betreft, vele 
soorten molens waren, waren de mees-
te molen graanmolens of water(pomp)-
molens. De graan- en water(pomp)-
molens verschilden uiterlijk nauwelijks 
van elkaar. De graanmolens hebben 
een gecompliceerder binnenwerk dat 
bestaat uit transportgoten voor graan 
en op het eind voor meel, hebben twee 
op elkaar liggende maalstenen en  
verschillende zeefstappen om vaste 
bestanddelen uit het graan en het meel 
te zeven. Een ander verschil is, dat de 
graanmolens meestal iets hoger staan. 
Dit werd berijkt door de molens uit 
stenen op te bouwen (metselen).Of ze 
werden op een terp gebouwd. 
Bij beide typen diende de onderbouw 
voor de aanlevering van graan en de 
afvoer van het meel als ook voor de 
tussenopslag van beide producten. 

 
               Gemetselde molen 
 
. 
 

 
                    Terpmolen 
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Het  hoger plaatsen diende naatuurlijk 
voor een betere windvang. 
 
De watermolens moesten dicht bij het 
water staan en werden daarom direkt, 
zonder verhoging, op de grond ge-
bouwd. 
Het binnenwerk van de water(pomp)-
molens, was in tegenstelling tot de 
korenmolens eenvoudig van construc-
tie. Het bestond uit een vertikale as die 
een scheprad aandreef. Meestal was 
het scheprad in de molen onder-
gebracht. Het scheprad leek veel op dat 
van een watermolen. 

 
                Scheprad. 
De waterpompmolens konden een 
maximale hoogte overwinen van 1,5 
meter. Daar veel polders in Nederland 
lager liggen dan -1,5 NAP. moesten 
meerdere molens in cascade worden 
geschakeld in de zogenaamde molen-
gang. Elke molen bevorderde het water 
1,5 meter hoger. Voor een polder met 
– 4 NAP had men dus minstens 3 
molens nodig. Zie foto Kinderdijk. 
In het begin van de molentijd beheer-
ste men voor de aandrijving van het 

binnenleven de horizontale en de 
haakse overbrenging met behulp van 
houten wielen met pennen. Dat wil 
zeggen, dat men alleen maar bewe- 
gingen en krachten kon overbrengen 
van het vertikale in het horizontale 
vlak, zodat men aan het vertikaal han-
gende scheprad voor de waterpomp-
molens gebonden was 
Omstreeks 1630 werden er andere 
aandrijftechnieken ontwikkeld waar-
door het mogelijk werd bewegingen en 
kracht met een hoek van 30 ° of meer 
over te brengen. Dit opende nieuwe 
mogelijkheden voor de waterpomp- 
molens. Archimedes had omstreeks 
250 jaar voor Chr. de vijzelpomp uitge-
vonden en die kon nu worden ingezet. 
Met de vijzelpomp kon een hoogte ve-
schil van 4 – 5 overbrugd worden en zo 
had men inplaats van 3 maar 1 molen 
nodig. 

     
     De haakse overbrenging 
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De 60 ° overbrenging voor de vijzel 
 
In het begin van de 19e eeuw werd de 
stoommachine successievelijk als 
krachtbron voor de aandrijving ingezet. 
Omstreeks die tijd telde Nederland 
meer dan 10’000 windmolens. Nadat 
de stoommachine het werk van de 
wind had overgenomen en ook de 
electrische aandrijving zijn intocht in de 
industrie had gedaan, verdwenen suc-
cessievelijk de windmolens. Door meer-
dere lokale en door het rijk gestimu-
leerde akties tot het behoud van wind-
molens zijn er nog ongeveer 1170 over-
gebleven waarvan vele nog in bedrijf 
zijn of in bedrijf kunnen worden gezet.  
 
Ik weet niet of het nog zo is, maar er 
was een tijd dan kon je een molen voor 
Fl 1. Kopen (van het Rijk overnemen). 

Je moest daarvoor de molen in stand 
houden. Je mocht er zelfs in wonen, 
maar niets van het “Binnenleven” 
verwijderen. Dat was moeilijk bij de 
korenmolens, omdat die bijna waren 
volgebouwd. Bij de watermolens liep 
alleen maar de centrale aandrijfas door 
de molen. Meerdere watermolens zijn 
nu in privé bezit en bewoond.  
Je mag echter alleen maar een molen 
kopen en bezitten als je ook een 
molenaars diploma bezit. 
 
In vroegere tijden, zonder handys en 
zonder telefoon, was het moeilijk de 
mensen in de omgeving te berijken. 
Voor de communicatie werden de 
kerkklokken en de dorpsomroeper ge-
bruikt. De molenaars zijn toen be-
gonnen hun molens en vooral de 
wieken te gebruiken voor de commu-
nicatie met hun omgeving door de 
wieken in een bepaalde stand te 
plaatsen. De molens stonden meestal 
hoger, waren groot en daardoor goed 
zichtbaar. 
De wieken verkondigden de volgende 
boodschappen 
 
1.  Vreugdestand 
Als de molenaar blij was, wilde hij dit 
aan iedereen laten zien. 
 
2. Rouwstand 
Als er iemand uit de familie was 
overleden. 
 
 

V
ijz

el
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3. Korte ruststand 
Als de molenaar een paar dagen niet 
werkte om welke reden dan ook. De 
boeren wisten dat ze dan niet met 
graan moesten komen. 
 
4. Lange ruststand 
Als de molen voor een paar weken niet 
kon werken door ziekte of een 
reparatie van de molen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Spoedstand 

Als er iets ergs gebeurde of gebeurde 
was in de buurt van de molen of in het 
dorp b.v. een grote brand. In dit geval 
wisten de mensen dat ze heel snel 
moesten komen.  

6. Feeststand 
Bij bijzonder feestelijke gebeurtenissen. 
B.v. bij een bruiloft. Vroeger werden de 
molens ook in deze stand gezet op 
bevrijdingsdag. Ik weet niet of dat nu 
ook nog wordt gedaan.  
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Herinneringen aan Nederland 

Denkend aan Holland 
zie ik breede rivieren 
traag door oneindig 

laagland gaan, 

rijen ondenkbaar 
ijle populieren 

als hooge pluimen 
aan den einder staan; 

en in de geweldige 
ruimte verzonken 

de boerderijen 
verspreid door het land, 

boomgroepen, dorpen, 
geknotte torens, 
kerken en olmen 

in een grootsch verband. 

de lucht hangt er laag 
en de zon wordt er langzaam 

in grijze veelkleurige 
dampen gesmoord, 

en in alle gewesten 
wordt de stem van het water 

met zijn eeuwige rampen 
gevreesd en gehoord. 

                                                                                                        Henk Marsman 
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HET BESTUUR STELT ZICH VOOR 
 
Mijn naam is Hendrika Tanner van 
Surksum en ik ben verantwoordelijk 
voor de ledenadministratie. Ik ben 
geboren en opgegroeid in Barneveld 
samen met 2 broers en 1 zus. 
Mijn vader had een zaak met twee-
dehandsmeubels en zijn grote liefde 
was “antiek restaureren”. Ik heb twee 
kastjes in de kamer staan die hij nog 
opgeknapt heeft. Ondanks dat hij heel 
vroeg stierf konden wij kinderen toch 
dat beroep kiesen waar wij voorkeur 
voor hadden. Mijn oudste broer heeft 
zelfs het conservatorium kunnen doen. 
Bij ons thuis werd veel muziek ge-
maakt, veel huiskonzerten, waar mijn 
jongste broer en ik niet zoveel plezier 
in hadden, wij konden toen met Bach 
niet zoveel beginnen. Ik ben na de ULO 
de verpleging in gegaan en ben de op-
leiding in de Lichtenberg in Amersfoort 
gaan volgen. Daar was toendertijd heel 
wat aan de hand met twee zieken-
huizen en drie kazernes, het was een 
mooie tijd met veel plezier. 
Ik kreeg al vroeg problemen met mijn 
rug en liep toen in een zogenaamd 
orthopedisches korset. En half jaar voor 
mijn eindexamen ging niets meer en ik 
moest de verpleging uit en moest me 
nieuw orienteren. Zo ben ik in 
Zwitserland terechtgekomen. Ik werkte 
in Leimbach bei Sulgen in Haus Aspen, 
dat was een tehuis voor geestelijk 
gehandicapten en de voorganger van 
wat nu de Eckharthof in Lengwil 

Oberhoven is. Ik heb daar drie jaar als 
groepenleidster gewerkt en het laatste 
halfjaar op de klinik en apotheek. In de 
Eckharthof ben ik het laatste halfjaar 
geweest, maar ik heb natuurlijk de hele 
bouw en verhuizing meegemaakt. In 
mijn tweede jaar heb ik Hansueli leren 
kennen en in 1974 zijn we getrouwd. 
We hebben drie prachtige zoons ge-
kregen, Christian, Daniel en Florian. 
Chrigel is getrouwd met Säbi en ze 
hebben drie kinderen, Däne is nog 
vrijgezel en Flo trouwt in juni zijn 
Juulchen. Ik heb na mijn trouwen nog 
een paar jaar in Amriswil in het be-
jaardentehuis gewerkt, totdat ik in 
verwachting was en na Florian heb ik in 
Schönholzerswilen 10 jaar op de spitex 
gewerkt, (aflos van de wijkverpleegster 
en de koordinatie van de gezins-
verzorging) totdat de problemen zo 
groot werden en ik in de rolstoel 
terechtkwam. Gelukkig heb ik mijn 
hobbys kunnen uitbouwen, zodat ik 
eigenlijk zo druk ben als een klein 
baasje. Ik schilder op zijde, ik speel alle 
blokfluiten.  
Hoofdzakelijk bas, grossbas en subbas 
die speel ik in verschillende groepen. 
Een ensemble een orkest en een trio. 
Verder doe ik nog aan kantklossen, dus 
geen tijd om me te vervelen. 
 Ondertussen zijn Hansueli en ik 65 
geworden en willen het een beetje 
rustiger aan gaan doen maar iedereen 
kent de bekende pensionisten groet 
 “ GEEN TIJD”. 
    Hendrika Tanner 
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VLUCHTELINGEN 
 
We willen ook in dit boekje een plaats 
toewijden aan dit geladen thema, 
speciaal op Nederland gericht. Het 
probleem vluchtlingen is niets nieuws 
en zeker niet voor Nederland. Een kijkje 
in het verleden kan misschien bijdragen 
tot een beter inzicht en misschien 
antwoord geven op vragen. 
 

Nederland heeft een lange traditie als 
immigratie land. Reeds vanaf de 16. 
eeuw trokken mensen naar Nederland 
omdat het bekent stond als open, 
tolerant en er godsdienstvrijheid heer-
ste. 
Hier een beknopt overzicht van de 
jongste immigratie geschiedenis van 
Nederland. 
 

Tijdens de eerste wereldoorlog, Neder-
land was neutral, kwamen er meer dan 
1 mio vluchtlingen naar Nederland. Het 
waren hoofdzakelijk belgen die 
vluchten voor het ooorlogsgeweld, 
maar ook duitse en britse deserteurs. 
Het grootste gedeelte ging na goed een 
jaar weer terug naar het land van 
herkomst. Ongeveer 100.000 bleven  
voor langere tijd of voor altijd in 
Nederland. Zoals alle koloniaal macht-
en hat Nederland ook te maken met 
immigratie uit de koloniën. Zo kwamen 
er na de bevrijding van Indonesiën im-
migraten naar Nederland. De meesten 
hadden alleen maar van Nederland 
gehoord, maar nog nooit gezien. Na de 
onafhankelijkheid van 

Indonesiën kwamen weer 10’000 de 
immigranten naar Nederland. Later 
kwamen dan molukkers, die als KNIL 
militairen hadden gediend of in 
nederlandse overheidsdienst waren 
geweest. Ze werden alle door Suharto 
als persona non grata verklaard en 
moesten vertrekken. De laatste groep 
immigranten kwamen na de overdracht 
van Nieuw Guinea aan Indonesiën. In 
de tijd tussen 1945 en 1963 kwamen 
meer dan 300’000 immigranten naar 
Nederland. 
In die tijd had Nederland zijn handen 
vol aan de wederopbouw, de schade 
herstellen van de tweede wereld-
oorlog. En of dat alles nog niet genoeg 
was, werd Nederland in 1953 getroffen 
door een van de zwaarste storm-
rampen met overstromingen. Er moest 
dus ook weer geld worden vrijgemaakt 
voor het herstel van de beschadigde 
infrastructuur en ook nog geld 
beschikbaar hebben voor de verzorging 
van de immigranten. Tussen 1973 en 
1980 volgde dann een golf van 120’000 
immigranten uit Suriname. De meesten 
hadden een Nederlandse pas, waren 
van hindustaanse of creoolse afkomst  
en hadden Nederland nog nooit gezien. 
In de jaren 90 kwamen toen vele 
immigranten uit het voormalig 
Joegoslavie en kwam er ook een uit-
tocht opgang van de Nederlandse 
Antillen. In de jaren 90 kwamen 
gemiddeld 40’000 immigranten per jaar 
naar Nederland. 
Volgens het CBS lag eind 2013 het per- 
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centage met migratie achtergrond bij 
22 % van de woonbevolking. 
 
Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de 
molukkers naar Nederland kwamen. 
Deze groep zal sommige NVO ers nog 
wel bekent zijn en daarom deze 
speciale bijdrage. 
 

65 jaar Molukkers in Nederland: een 

tijdelijk verblijf werd permanent 

 

Dit jaar word herdacht dat precies 65 
jaar geleden de eerste groep Molukkers 
aankwam in Nederland. In totaal 
kwamen in de loop der jaren ruim 
12.000 Molukkers per schip aan in ons 
land.  
De Molukkers dachten destijds dat ze 
hooguit een paar maanden zouden 
blijven om daarna terug te keren naar 
een eigen onafhankelijke staat op de 
Molukken. Hoe anders zou het lopen.  
 

KNIL-militairen 

De Molukkers kwamen in 1951 niet uit 
vrije wil naar Nederland, maar omdat 
de mannen uit de gezinnen, bijna alle-
maal KNIL-militairen, in een benarde 
situatie terecht waren gekomen. Ze 
hadden gevochten aan Nederlandse 
zijde tijdens de politionele acties en 
werden daarom in het inmiddels on-
afhankelijke Indonesië gezien als col-
laborateurs. Het Indonesische leger 
had bovendsien het gezag hersteld op 
de Zuid-Molukken, waar de Molukkers 

op 25 april 1950 hun eigen republiek 
hadden uitgeroepen, de RMS (Republik 
Maluku Selatan). 
 

Woonoorden 
De Nederlandse regering besloot de 
molukse KNIL-soldaten met hun 
gezinnen voor hun eigen veiligheid over 
te brengen naar Nederland. Tijdelijk, zo 
was de bedoeling, want bij de onder-
handelingen over onafhankelijkheid 
van Indonesië was bedongen dat de 
Molukken een vorm van zelfbe-
schikking zouden krijgen. 
De Molukkers kwamen hier in woon-
oorden terecht, onder andere op het 
terrein van de voormalige concen-
tratiekampen Westerbork en Vught. Ze 
woonden ver weg van de Nederlanders 
en probeerden hun leven volgens de 
Molukse traditie voort te zetten. In de 
kleine barakken, waar ze met velen 
dicht op elkaar woonden, stonden de 
koffers steeds klaar voor vertrek.  
 

 
Molukse barak in het opluchtmuseum 
 
Toen duidelijk werd dat het verblijf van 
de Molukkers langdurig zou worden, 
probeerde de Nederlandse regering 
hen te laten integreren. Dat bleek een 
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moeizaam proces: veel Molukkers hiel-
den vast aan hun wens ooit terug te 
keren. 
Bijna alle woonoorden, behalve 
Lunetten in Vught, werden opgeheven. 
De Molukkers kwamen in de jaren 
zestig terecht in Molukse wijken, ruim 
zestig in totaal verspreid over 
Nederland. Ze moesten een baan 
zoeken, maar waren meestal aange-
wezen op ongeschoold werk. Hun oude 
baan als militair kregen de mannen niet 
terug. 
In de jaren zeventig werd Nederland 
opgeschrikt door een aantal geweld-
dadige acties van een groep Molukkers 
van de tweede generatie. Zij voelden 
zich miskend en eisten dat Nederland 
zich meer inzet voor hun vrije republiek 
op de Molukken, de RMS, zoals destijds 
was beloofd. Twee maal kaapten ze 
een trein, zoals bij De Punt in 1977, 
waarbij doden en gewonden vielen. 
 

Verzoening 
De acties brachten de gedroomde ei-
gen staat niet dichterbij. Wel besefte 
de Nederlandse regering dat er meer 
aandacht nodig was voor de positie van 
de Molukkers en andere etnische 
minderheden. 
De meeste molukse jongeren van de 
derde generatie verzoenden zich met 
een toekomst in Nederland. Een ruime 
meerderheid van de ongeveer 45.000 
Molukkers woont inmiddels buiten de 
molukse wijken. Ongeveer de helft van 
de Molukse jongeren gaat tegenwoor-

dig een gemengd huwelijk aan. Ze 
voelen nog een sterke verbondenheid 
met hun afkomst en met de molukse 
normen en waarden. 
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Na het concert in Wolfsberg, waar ik 
persoonlijk iets meer van Bob Kaper in het 
voorgesprek verwacht had, gaat het deel 
2 over de periode 1955 tot 1980. 
Allereerst hartelijk dank voor de positieve 
reacties op dee1 1. In 1953 pakte 
Schilperoort zijn tijdens de Duitse 
bezetting afgebroken studie werktuig-
bouwkunde weer op. In 1955 nam 
Peter Schilperoort afscheid van zijn 
orkest en trad in dienst bij de 
vliegtuigfabriek Fokker. Op 3 juli 1956 
. 
 

behaalde hij het ingenieurs diploma. 
Door de komst van de modernere en 
agressivere spelende klarinettist  Jan 
Morks  kreeg het orkest, nu onder leiding 
van Joop Schrier, meer gelegenheid tot 
improvisatie, wat vooral Dim Kesber ten 
goede kwam. Hiermee won het orkest nog 
meer aan kwaliteit en attraktivitet. 
P.S. Voor mij is deze bezetting een van 
beste die het orkest ooit gekend heeft. 
U kunt dit zelf beoordelen op de beide 
LP’s of CD’s 
 

 
 
 
 
Op beiden LP’s is ook de regelmatige 
gastsoliste Neva Rapheollo te horen. 
Ter afwisseling speelde in Rotterdam ook 
de DSC combo Kolstee pi, van Oven bs en 
Jan Morks cl, het bekende swing nummer 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-Three Little Words-(a la Benny Goodman  
at  Carnigal Hall 1938) met diverse soli en 
kregen hiervoor een minuten lang 
applaus. 
 

Jazz at the Seaport in  Rotterdam 1957 
DSC in Concert in het Concertgebouw A’dam 1958 

 

70 Jaar Dutch Swing College Band (DSCB) 

Deel 2 Periode 1955 - 1980 
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In de laatste jaren vijftig /begin jaren 
zestig nam de belangstelling voor dixie-
land muziek af. Het orkest besloot daarom 
een breder repertoire te gaan spelen en 
meer de commercie te zoeken. In navol-
ging van Chris Barber, die jaren lang met 
Ice Cream een groot succes had, werd in 
1959 Ice Cream met Wybe Buma als vo-
calist opgenomen en belande hiermee in 
de charts.  
Met dit succes werd de eerste stap 
richting beroepsorkest gezet. Als een van 
de laatste opnames  werd de zeer beken-
de hit van Rocco Granata –Marina- uitge-
bracht en lande hiermee eveneens in de 
charts. Op dat moment had de DSC- 
band formeel nog steeds de amateur-
status, want de meeste leden waren, 
of student of hadden een normale 
werkkring, en waren niet steeds be-
schikbaar. De werkzaamheden bij Fokker 
maakte voor Peter Schilperoort  duidelijk, 
dat hij voor een dergelijk bestaan geen 
voorkeur had. In 1959 nam 
Schilperoort ontslag bij Fokker om 
zich aan hobby's als fotografie en 
zeilen te wijden.  
 

 
 
 
 
Hij werkte daarna enige tijd als zeilin-
structeur en als filmer in een samenwer-
kingsverband met fotograaf Max Koot.  
Op muzikaal terrein was hij in die periode 
met verschillende eigen combos aktiv o.a. 
een moderne Combo met Frans Elsen als 
pianist, waarmee hij de titel Morgen op-
nam. Ook was hij beschikbaar als am-
bulant muzikant.  
Soms trad hij op met de DSC-band, 
die onder leiding van pianist Joop 
Schrier was verdergegaan. Zo kwam 
Schilperoort in contact met muzikan-
ten van een jongere generatie en met 
modernere opvattingen dan de zijne. 
Omdat gitarist-banjoist Arie Ligthart, 
die al jarenlang de zakelijke belangen 
van het orkest behartigde, een be-
roepsorkest  nastreefde , om zo meer 
van de 'Trad-boom' (de herleefde be-
langstelling voor jazzmuziek beroeps-
status zoals die in Groot-Brit-tannië 
plaatsvond, te kunnen  voor het orkest 
in Oude Stijl),profiteren, was 
Schilperoort op verzoek van manager 
Arie Ligthart graag bereid van de DSC 
een professionele formatie te maken 
en de muzikale leiding weer op zich te 
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nemen. In december  1959  keerde hij  
bij de Dutch Swing College Band terug en 
werd weer leider van een sterk veran-
derde Dutch Swing College Band. 
Joop Schrier, Dim Kesber, Wybe Buma en 
Wim Kolstee verlieten het orkest. 
Peter Schilperoort formeerde een nieuw 
orkest en ging een nieuwe  eigen stijl 
introduceren. 
Door het succes van Marina ging de 
nieuwe formatie  nog meer in de richting 
light music. Van de oude formatie maak-
ten Arie Ligthart, Bob van Oven, Jan  
Morks de overstap. Als nieuwe musici 
kwamen Oskar Klein ct van de zwitserse 
formatie The Tremble Kids uit Zürich en  
 
 
 

Dick Kaart tb van de trombone groep van 
het Avros dansorkest de Skymasters. 
Iedereen in de jazzwereld was benieuwd 
hoe Peter Schilperoort’s nieuwe formatie 
zou overkomen.  
Een van de eerste LP’s was combi getiteld 
Ice cream hier zijn naast opnamen van de 
oude formatie Ice cream /Marina / 
Tennessee Walts Rock/Take Your Pick e.a. 
van de nieuwe formatie High Society/ e. 
Tiger rag. Door het succes van Marina ging 
de nieuwe formatie  nog meer richting 
light music. Milord, Wilhelm Tell, Santa 
Lucia, Letkis janka werden aan het 
repertoire toegevoegd en belanden 
eveneens in de charts. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jaarlijks werden grote tournees In Europa 
gemaakt, zoals naar West-Duitsland, 
Zwitserland, Scandinavië, Engeland en 
Schotland. 

In 1961 werd de eerste buiten-Europese 
tournee gemaakt naar Argentinië, 
Uruguay en Chili.  
 
 

Marina  1959 16w Nr. 1 in de single top 100 
Milord  1960  Nr. 9  in de single top 100 
Letkis  1965 1(8)w Nr.1 -2 in de single top  100  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dim_Kesber
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Al spoedig volgden tournees naar het 
Verre Oosten en Afrika.Als een van de  
hoogte punten zou  het eerste live op-

worden. Geinspireerd door  de diverse 
concerten in binnen- en  buitenland kwa-
men er verschillende LP’s op de markt.   

optreden in het Sportpalast in Berlijn  
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ofschoon men respect voor zijn 
ongewoon brede belangstelling had 
was Schilperoort voor zijn omgeving 
niet altijd eenvoudig met hem op te 
trekken. Medemuzikanten omschre-
ven Schilperoort als egocentrisch hoe-
wel hij anderen ruime kansen bood 
naar voren te treden. 
 
Het leven als beroepsmusicus behoor-
de niet tot Jan Morks zijn wensen. Elk 
concert dezelfde routine alsmede het 
verschil van mening met Peter leide 
ertoe dat  hij in maart 1961 het orkest 
 
 

 
verliet. Met hem verliet ook  Martin 
Beenen  het orkest. 
Iets later jammer genoeg ook Oskar Klein. 
Daarbij had  Oskar Klein  door zijn stijl de 
band letterlijk en figuurlijk nieuw leven 
ingeblazen. Peter besloot nu met zes per-
sonen verder te gaan. Ray Kaart volgde 
Oskar Klein op en  Lussanet nam de plaats 
van Martin Beenen in. In de jaren zestig 
en zeventig beleefden Schilperoort en 
de zijnen hun gouden tijd. In die tijd 
waren er vele tournees voor de 
Koninklijke Land- en-Luchtmacht en de 
Marine. 
 
 

The best of Dutch Swing College Band 
Dutch Swing College Band Goes Latin (1964) 
Hier zijn 2 zuidamerikaanse instrumenten te horen Peter Schilperoort op 
quena en  Arie Ligthart op cavquino 
 

 
 

 
Pe  ter besloot nu met zes personen verder te gaan Ray Kaart volgde 
Oskar Klein op en Louis de Lussanet nam de plaats van 
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Een veelvuldige vocaliste Ilonka Belushga, 
een zuidafrikaanse zangeres met neder-
landse ouders, begeleide deze optredens 
en resulteerde later in een EP. Mama  ‘k 
wi ’n man hè Vanaf 1963  was de DSC-
band wekelijks te horen op het ille-
gale radiostation 'Veronica', in door 
het sigarettenmerk 'North State' ge-
sponsorde uitzending. Vier jaar lang 
werd dit programma “Het is weer tijd voor 
North State” opgenomen bij de dans-
school Vermeulen in den Haag en uit-
gezonden op Zondagochtend 11.00. 

Tijdens deze periode waren er diverse 
gastoptredens met o.a Rita Reys, Anneke 
Gröloh ,Pia Beck, Greetle Kauffeld , Corry 
Brokken Johnny Meier, Frans Poptie en 
Sem Nijveen. Vele opnamen zijn later door 
op DSC label met de titel Souvenirs from 
Holland Vol. 1-12 uitgebacht. In 1966 ging 
Ray Kaart  en Bert de Kort  kwam,  Bob v. 
Oven  ging naar Duitsland . Chris Smildiger 
volgde hem op. Lu Sanet verkoos  het bui-
tenland  voor Nederland. De  Brabander 
Huub Jansen  nam zijn plaats in. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij zou vele jaren met veel kunst en 
vliegwerk zijn om met legendarische 
drumsolos  (10-15 min) het publiek te 
vermaken. 
Met enige regelmaat moest Schilperoort 
vanwege problemen met zijn gezondheid 
verstek laten gaan. In  die perioden 
stonden er diverse klarinettisten  o.a Bob  
Kaper, Frits Katee als substitutes op het 
podium. Dit leide er toe dat Bob Kaper in  
 
 
 

 
 
1968 als tweede klarinettist aan de for-
matie werd toegevoegd. In de zeventiger 
jaren werden aan de uitgebreide lijst van 
concerten in het buitenland ook Amerika 
en Canada toegevoegd. Tevens kwamen  
er opnamen  met verschillende gast-
optredens van diverse jazzcorifeen o.a.  
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In Duitsland  was de band veelvuldig zowel 
op het witte doek als ook in  diverse TV- 
en radio programmas,te zien en te horen.                  

 ZDF jazzclub en BR alpha. 
Deze commercie resulteerde in verschil-
lende EP’s en LP’s o.a 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ook het Koninklijk Huis is voor de DSCB 
geen onbekend adres meermaals werd de 
band  door Beatrix en Margriet  uitge-
nodigd.  

 
 

 
 
Dat de jazzmuziek goed met eenen 
militairkapel gecombinnerd  kan worden  
hebben Rijkspolitie- en de koninklijkeke 
Marinierskapel bewezen. 
 
 

  

Rita Reys and the Dutch Swing College Band (1967/1968) 
The Dutch Swing College Band Meets Joe Venuti (1971) 
The Dutch Swing College Band Meets Teddy Wilson (1972) 
Johnny goes Dixie (met Johnny Meijer, 1974) 
DSC "Live" (1974) 
The Dutch Swing College Band and Bud Freeman (1975) 
The Dutch Swing College Band (1976) 
The Dutch Swing College Hit Collection (1977) 

 

Ich hab’ das Fräulen Hele’ baden ’sehn  
I’ve been working on the Railroad (o.a Iwish I could shimmy …) 
Domenique 
Doctor Jazz met Anneke Grönloh ( o. a So do I, Dr. Jazz) 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johnny_Meijer
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Nadat de legendarische “meester”  banjo- 
en gitaarspeler Arie Ligthart  in 1974, 
vanwege ziekte  nog alleen zakelijk  voor 
de band werkzaam was, kwam voor hem 
Jaap van Kempen van de Down 
Townjazzband als opvolger. 
In 1978 vertrok hij  op aanvraag van Bob 
van Ofen naar de Harbour Jazzband  
Rotterdam. Nog voor het 35 jarig jubi-
leumsconcert in 1980 nam de  piano de 
plaats van de banjo/gitaar in de persoon 
van Fred Murray in. 
Trots meningsverschillen of andere rede-
nen die tot uittreding geleid hadden liep 
Peter met het plan rond, alle oud-                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gedienden  van de Dutch Swing College 
Band  in hun originele bezettingen bij el-
kaar terug te brengen in de platen studio. 
Toen kwam producer, Cor Aaftink van 
Phonogram met hetzelfde plan, maar dan 
dit alles op een concert.  
 Wanneer er leden zijn die graag  op-
namen van dit orkest willen hebben kunt u 
op spotify zeer veel downloaden. 
 
In deel 3 vertel ik meer over dit 
legendarische Concert 
 
Veel plezier bij spotify 

DJ Leen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Fred Murray, in  
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De drie ijsmannen 
 (voor de jonge generatie) 
 
Het was in de maand mei en overal 
bloeiden en geurden de bomen en de 
struiken. Kevers, bijen en hommels 
zoemden vrolijk door de lucht. Hans 
liep lekker in zijn korte broek door de 
wei op weg naar zijn vriendjes, de 
kikkers. Plotseling zag hij in de verte 
een oude, in het wit geklede man 
naderen. Toen de man dichterbij 
gekomen was, vroeg Hans nieuws-
gierig: 'Wie ben jij?' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

'Pancratius ziet men hier staan, een 
lange weg ben ik gegaan. 

Koning Winter is 't die mij stuurt; 
daarom nu geen lente in de buurt. 

IJsman zegt men tegen mij, 
bekend ben ik bij allerlei. 

Een suizewindje heb ik bij me hier, 
dat blaast en 't doet mij veel plezier! 

Sssj sssj.' 
Hans voelde een frisse wind lang zijn 
benen waaien, maar op dat ogenblik 

riepen zijn vriendjes de kikkers:  
'Kom Hans, help ons, wij willen de 

lente weer roepen.' En zo klonk het 
kikkerconcert: 

 
 

Opdat het niet langdradig wordt 
In Nederland en Belgien hebben we veel woordspelingen. 

 

Drink met maten, nooit alleen. 
Hij was dun van haar, zij dik van hem. 

Toen de zakenman op de fles ging, raakte hij aan de drank. 
Je filmrolletje naar een ontwikkelingsland sturen, is nooit grappig. 

Het informatieblad van het leger besteedt veel zorg aan de 
frontpagina. 

Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt. 
Ik ben een geheelonthouder. Ik vergeet niets. 

Zelfs de priester moest eraan geloven. 
Ik ben niet gelukkig maar ik ben daar niet ongelukkig om. 

Een van de twee drielingen vierde op de vijfde van de zesde 
maand zijn zevende verjaardag. 

We nemen als twaalfuurtje een half eendje. 
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'Lente, lente, wees niet bang, 
kom, toon je gezicht en ga je gang!' 

Maar toen Hans omkeek zag hij daar 
niet de Lente staan, maar een andere 

oude man die een grote zak op zijn 
rug droeg. 'En wie ben jij?' wilde hij 

weten. 
 

'Servatius ziet men hier staan, 
een lange weg ben ik gegaan. 

Koning Winter is 't die mij stuurt, 
daarom nu geen lente in de buurt. 

IJsman zegt men tegen mij, 
bekend ben ik bij allerlei. 

Een zak heb ik vol sneeuw en ijs. 
Joechei - nu wordt het weer koud en 

grijs. 
 

Weer klonk het kikkerconcert: 
 

 
 

'Lente, lente, wees niet bang, 
kom, toon je gezicht en ga je gang'. 

 
Hans had wel willen meezingen, maar 
het was nu zo fris geworden dat hij in 
zijn dunne kleren stond te bibberen. 
Daarom liep hij snel naar huis om iets 
warmers aan te trekken. Toen hij 

weer terugkwam bij de kikkers, zag hij 
daar een oude man met een grijze 
baard staan. Naast hem stond een 
vrouw die helemaal nat was; ze keek 
hem niet bepaald vriendelijk aan. 
'Wie zijn jullie?' vroeg de jongen 
voorzichtig. 
 

'Bonifatius ziet men hier staan, 
een lange weg ben ik gegaan, 

striemende regen breng ik dit land, 
ik ben een man van kille stand. 

En dit hier is Sofie, mijn vrouwtje 
zoet, 

die houdt van mij en weet heel goed: 
het voorjaar willen wij verdrijven, 
koude zal hier voortaan blijven.' 

 
Toen Hans dat hoorde schrok hij. Wat 
wilden die nare mannen hier eigenlijk, 
nu het al mei was?  Zo snel hij kon 
rende hij naar het dorp terug om zijn 
vriendjes te halen. 'Kom vlug mee, we 
moeten de ijsmannen verjagen, kom 
mee naar de kikkervijver.' Vrolijk 
sprongen de kinderen achter hem aan 
en zongen nu met de kikkers mee: 
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'Lente, lente, wees niet bang, 
kom, toon je gezicht en ga je gang.' 

 
Toen de drie ijsmannen al die vrolijke 
kinderstemmen hoorden, vonden ze 
het helemaal niet meer zo leuk. Ze 
trokken weg en werden niet meer 
gezien. Een stevige bries blies alle 
donkere wolken weg en de zon kwam 

weer lachend te voorschijn. Met haar 
warme stralen droogde ze voorzichtig 
de bloemen en de grasjes. De vogels 
schudden de druppels van hun veren-
kleed, de slakken waagden zich weer 
uit uit hun huisje en Hans kon met zijn 
vriendjes weer in zijn zomekleren 
buiten spelen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Onze buurman is wiggelroederLoper en Meteo man en heeft als rasechte 
Appenzeller zo zijn eigen  spreuken wanneer men met hem het over de 
lente praat( vrij  vertaalt) 
Dansen de lammetjes in maart, dan pakt april  ze bij hun staart 
Donder op een kale boom, geeft in de zomer een waterstroom  
Als de donder slaat in 't kale woud, dan blijft het hele voorjaar koud  

Donder op een kale doren,is de halve zomer verloren  
 
 Ook in Nederland zijn lente spreuken niet onbekend 
Als in den winter en in het begin der lente de vliegen zoo dansen, krijgt 
ongunstig weer kansen  

Wie vrúúg erwten en bónen wil eten, moet de mónd mert nie vergeten 

Schaarse lentebloei, honger voor de koei  
Zaait g'op Sint Ezechiël zeker lukt uw vlasgaard wel (10 april) 
Op Sint Justijn doodt de koude het venijn (15 april) 

  
Houdt de wind uit het noorden aan, zal zij het grasgroei tegengaan 
In de kamer al een vlinder, buiten hagel hier en ginder 
 Indien men in het voorjaar den eersten ooievaar ziet vliegen, dan blijft 
men het geheele jaar vlug, ziet men hem daarentegen loopen, dan blijft 
men het geheele jaar lui 
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Zuid Afika als vroegere kolonie.   

 
In 1994 wird de apartsheid afgeschaft en wij besloten  in 1995 naar Zuid Afrika (SA) 
op vacantie te gaan. Mijn kennis van Zuid Afrika bedroeg toen nog “schoolaard-
rijkskunde geografie/-geschiedenis” en onze eerste positieve ervaring maakten wij In 
die tijd woonden we nog  in  Horgen met het  SA bureau voor toerisme in  Kilchberg. 
Onze contactpersoon kwam uit  Zuidafrika  gaf zoveel informatie dat we na ca. 2 
uurtjes met met een tas vol prospekte en kaartenmateriaal (3-4kg). naar huis ging-
en. 
Die dame gaf ons nog een tip in B&B te overnachten  alvorens te boeken wilde zij 
graag onze route controleren. 
Ofschoon de grote wegen in het algemeen vrij goed zijn bracht zij verschillende 
correcties i.v.m  veiligheid en landschap aan. 
Met deze boekten wij en vlogen via A’dam naar Johannesburg. 
In Kilchberg had men ons reeds medegedeeld, dat de pascontrolle niet zo snel 
verloopt. We wachten ca 2.00 h. Daarbij waren er van de 10 loketen  2 bediend. Met 
dez slechte ervaring gingen naar de rent a car ca. 20 min te voet en hier kregen we 
te horen dat er geen auto ter beschikking was. Maar de andere dag om 10.00 h in 
het hotel in Sandton afgegeven wordt. Met deze “slechte”ervaringen  was Afrika  
voorlopig als vacantieland van de baan.Tegenwoordig is men vanaf de landing op 
het vliegveld naar Sandton 2.00 onderweg. 
 
 
 

In de komende uitgaven heb ik voor u twee paradepaardjes 
nader voor te stellen. 
Zuid Afika als vroegere kolonie.   
De meeste van u weten dat  Zuid Afrikain hoog  in ons 
vacantie “vaandel “ staat. Wij kennen dit land reeds vanaf 
1994/95 en door de regelmatig bezoeken hebben wij vele 
positieve en negatieve ervaringen opgedaan. Gaarne willen wij u 
het land Zuid Afrika bij u beter bekend maken. 

Nederland in de jaren 40-45 
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WAAR  LIGT  ZUID- AFRIKA 
 
Zuid-Afrika ligt ten zuiden van de Limpopo Rivier en is daarmee Afrika's meest 
zuidelijke land, met de Atlantische Oceaan in het westen en de Indische 
Oceaan in het oosten. Ten noordoosten van Zuid-Afrika ligt Mozambique, met 
Zimbabwe en Botswana aan de noordelijke en Namibie aan de noord-
westelijke grens. Binnen de grenzen van ons land liggen de onafhankelijke 
bergkoninkrijken Lesotho en Swaziland.  
 

            
   
Zuid-Afrka beslaat in totaal l.221.040 km2 en is daarmee zo groot als West Europa 
(D-F-BEN-CH-A,) maar is slechts vier procent van Afrika's totale landmassa. Zuid-
Afrika bestond na afloop van de Tweede Wereldoorlog uit vijf provincies. Na de 
Zuid-Afrikaanse grensoorlog werd Zuidwest-Afrika (thans Namibië) onafhan-
kelijk en bleven nog vier provincies over. Tot 1994 bestond Zuid-Afrika uit 
slechts vier provincies: Transvaal, Vrijstaat, Natal en de Kaapprovincie. Sinds de 
totstandkoming van het democratische Zuid-Afrika in 1994, is het land verdeeld 
in negen provincies: 
 
               Provincie            Hoofdstad      Opp.  Inw 

1 West-Kaap Kaapstad 129.370 6.016.900  

2 Noord-Kaap Kimberley 361.830 1.162.900 

3 Oost-Kaap Bisho 169.580 6.620.100 

https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Kaap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaapstad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Kaap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kimberley_(Zuid-Afrika)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Kaap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisho
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaart_van_Suid-Afrika_met_Afrikaanse_byskrifte.sv
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  Provincie                        Hoofdstad      Opp.  Inw 

4 KwaZoeloe-Natal Pietermaritzburg 92.100 10.456.900 

5 Vrijstaat Bloemfontein 129.480 2.753.200 

6 Noordwest Mafikeng 116.320 3.597.600 

7 Gauteng Johannesburg 17.010 12.728.400 

8 Mpumalanga Nelspruit 79.490 4.128.000 

9 Limpopo Pietersburg 123.910 5.518.000 

 
Hieruit is herkenbaar, dat  het land niet zoals de chinesen het in hun 
prospekten  aanprijzen, in één week te doen is. (SA one week all-in).Ik stel u 
voor in de auto te stappen.  
Deel 1 Johannesburg naar Durban.  
Deel 2 rijden we  Durban naar Port Elisabeth 
Deel 3 Port Elisabeth Kaapstad 
In vergelijking met onze eerste reis in 1994  is er zeer veel veranderd. Het land 
heeft zoveel facetten dat ik u eerst wat algemene inormatie geef. 
 
EEN SMELTKROES VAN CULTUREN 
Een perspectief van Zuid Afrika’s regenboognatie 
En dat is de verscheidenheid aan mensen: zwart, wit, Indiaas, Joods, Afrikaans, 
Chinees, Europees. Welkom in een mozaiek van invloeden en tradities, een 
smeltkroes van culturen, een regenboognatie Warm, standvastig en gastvrij: 
Zuid-Afrika is een fascinerende gemeenschap waar Afrikanen Europeanen ont-
moeten en het zo A, moderne naast het traditionele bestaat, waar mondiale 
trends hand in hand gaan met oude gewoontes, hoe het zuiden het noorden 
verwelkomt, net als het oosten het westen. U hoeft alleen maar de Zuid-
Afrikaanse televisie aan te zetten, of de radio of over de markt te lopen om dit 
eclecticisme te ervaren. 
 
Zuid-Afrika's mensen  
In het algemeen gesproken bestaat de Zuid-Afrikaanse maatschappij uit de 
mensen van Afrikaanse afkomst, die van Europese afkomst en een derde 
stroom van gemengde origine die bekend staan als 'Coloureds'. Van een 
bevolking van zo'n 43 miljoen mensen zijn er rond de 77 procent zwart. De 
blanken vertegenwoordigen zo'n 10 procent, Aziaten drie en de mensen van 

https://nl.wikipedia.org/wiki/KwaZoeloe-Natal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pietermaritzburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijstaat_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloemfontein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordwest_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mafikeng
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gauteng
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannesburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mpumalanga
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nelspruit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limpopo_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pietersburg
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gemengde afstamming negen procent. De voornaamste culturele splitsing in de 
zwarte Zuid-Afrikaanse maatschappij is tussen de Sotho (South Sotho, Bapedi, 
Tswana) en de Nguni (Xhosa, Zoeloe en Swazi). Zij hebben een gemeen-
schappelijke afkomst die zo'n 2.000 jaar gele den is begonnen met de migratie 
van zwarte volkeren die vanuit Centraal-
Afrika naar het zuiden trokken. De vroege 
Nguni-neder zettingen waren verspreid over 
boerderijen en dorpen, terwijl de Sotho in 
meer gecon-centreerde nederzettingen en 
steden leef-den. Hoewel de meeste zwarte 
passagiers in de culturele bus onder de 
noemer Nguni en Sotho vallen, zijn er ook 
maatschappijen, zoals de Shangaan- Tsonga, 
die tot geen van beide grote groepen 
behoren. Net zoals het mysterieuze volk van 
de Venda, bestaande uit zo'n dertig 
onafhankelijke stammen,  

waaronder de Lemba, die beweren een 
van de verloren stammen van Israeli te 
zijn.De Zoeloes die bekend stonden om 
hun dapperheid en kracht onder de 
machtige koning Shaka (1788-1828) 
vormen de grootste stammengroep in 
Zuid-Afrika en leven voornamelijk in de 
provincie KwaZulu-Natal. De Oostelijke 
Kaap en delen van de Westelijke Kaap zijn 

traditioneel Xhosa-gebied, terwijl de Sotho en Tswana gebieden van de 
Noordelijke Kaap, Noordwest en de Vrijstaat bewonen. In Mpumalanga en de 
Noordelijke-Provincie vindt u de Venda, Lemba, Pedi, Shangaan en Ndebele, en 
als u naar de Kalahari-woestijn reist, zult u daar de San ontmoeten wier 
voorouders verantwoordelijk zijn voor de rotskunst die op vele plaatsen in Zuid-
Afrika wordt gevonden. 
De 'Coloured' wonen voornamelijk in de Westelijke Kaap, waaronder ook een 
aantal mensen van andere subgroepen zoals de 200.000 Kaapse Maleiers van 
wie de meeste in Kaapstad leven, in het Bo-Kaap district.  
Er zijn ook grote Coloured–gemeen schappen in de Noordelijke en Oostelijke 
Kaap. Net als in de zwarte gemeenschap loopt er een culturele scheidslijn door 
wit Zuid-Afrika-tussen Engels en Afrikaans sprekenden. De Afrikaners hebben 
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hun wortels in de Nederlandse, Franse en Duitse immigranten die vanaf 1652 in 
de Kaap arriveerden. Sinds die tijd heeft Zuid-Afrika ontelbare vreemdelingen 
vanuit de hele wereld aangetrokken, waaronder een flinke Joodse gemeen-
schap, voornamelijk van Oost-Europese afkomst, alsmede Italianen, Grieken, 
Portugezen, Nederlanders, Duitser, Libanesen, Hongaren, Tsjechen, Joego-
slaviers, Chinezen en Japanners. Zuid-Afrika heeft de grootste Indiase be-
volking ter wereld buiten India.  
 
Een land van vele talen  
De  Zuid-Afrikaanse situatie lijkt veel op die van de bouwers van de Toren van Babel. 
Er zijn elf officieIe talen: Engels, Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Sotho, Venda, Tswana, 
Tsonga, Pedi, Shangaan en Ndebele, die allemaal de eerste taal vormen van vele 
Zuid-Afrikaanse volkeren. Taal is waarschijnlijk het eerste waaraan je kunt zien dat de 
verschillen tussen de mensen hier niet.een kwestie van zwart of wit zijn. Niet alle 
zwarte Zuid-Afrikanen verstaan elkaar's taal. Xhosa is net zo verschillend van Venda 
als Duits van Spaans. Dit enorme verschil in inheemse talen heeft gezorgd voor het 
ontstaan van fanagalo, de lingua franca van de Zuid - Afrikaanse mijnwerkers. Een 
andere onofficiele taal is het kleurrijke  street-slang bekend als Tsotsi-taal 
(gangstertaal) dat elementen van Afrikaans combineert met de expressievere 
woorden en uitdrukkingen opgepikt uit Amerikaanse gangsterfilme. En dan is er nog 
het humoristische  straatlingo, gekruid met Afrikaans, Engels en zwart-Afrikaans dat 
gesproken wordt door de Kaapse Coloureds. Zuid-Afrika's culturele rijkdom omvat 
ook een erfgoed aan religie, muziek, dans en kunst, een sterke traditie  van verhalen 
vertellen en schrijven. Ons verleden wordt bewaard in talloze musea, cultural 
villages, slagvelden en plaatsen met San-rotskunst. Het heden is vibrerend en 
dynamisch. Het is zowel Afro- als Euro-georienteerd. Het weerspiegelt de geest van 
een werkelijk opmerkelijk land.  
 
 
PRACHTIGE NATUURPANORAMA’S  
Wijde zeegezichten en enorme bergen, steile klippen en diepe, rustige dalen, 
weelderige bossen en eindeloze vl aktes, steil neervallende watervallen en golvende 
heuvels, dicht bushveld en open savannes: dat zijn de landschappen die Zuid- 
Afrika’s  Wonderbaarlijke vergezichten die kleur geven en waar u overvloedige flora 
en fauna van het land aantreft. 
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Zuid-Afrika omvat vier geografische hoofdregio's: de kustrand die zich uitstrekt 
van Alexander Bay aan de westkust tot Kosi Bay aan de oostkust en varieert van 
droge woestijn tot subtropische bossen; de berggebieden van het Great 
Escarpment; het uitgestrekte halfronde plateau in het binnenland (highveld); en 
het subtropische lowveld aan de noordoostelijke kant van het land. 
 
Een land voor alle seizoenen  
Omdat Zuid-Afrika ten zuiden van de evenaar ligt, zijn de seizoenen omgekeerd 
aan die van het noordelijk halfrond. Lente en zomer is het daarom in 
september tot en met maart en april tot en met augustus zijn de winter-
maanden.Dankzij zijn ligging tussen de koude Benguela-stroom in de Atlantische 
Oceaan en de warme Agulhas-stroom in de Indische Oceaan varieert Zuid-Afrika's 
klimaat van heet in de zomer tot gematigd in de winter, in het bijzonder 
overdag.  
 
De meeste gebieden hebben regen in de zomer, behalve de Kaap waar de 
regen in de winter valt. Er is een klimaat fenomeen dat geregeld optreedt 
tijdens de verschroeiend hete zomers op het highveld: rond 4 uur in de middag 
veranderen donkere regenwolken de azuur-blauwe hemel in een on-
heilspellend grijs doek. Gerommel van de donder weerklinkt dan over het land 
om de komst aan te kündigen van bliksems, bijna discoachtig in hun voltage, en 
een stortbui van regen. Binnen een tot twee uur sluit Moeder Natuur dan 
plotseling weer haar waterpoorten met een magnifieke regenboog  
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In deel 1 komen we door de provincies  
Gauteng – Mpumalanga –Vrijstaat- Kwazulu Natal 
 

Gauteng 
Van open bushveld tot wonderbaarlijke grotten 
Voorbij de stadsgrenzen van Johannesburg en Pretoria waaieren de Voorbij de 
stadsgrenzen van Johannesburg en Pretoria waaieren de wegen van het high-
veldplateau uit naar de open, platte, uitgestrekte vl aktes van het bushveld. In het 
zuidelijke deel van Gauteng, richting de Vaal Rivier, ligt Suikerbosrand. Dit nationale 
natuurreservaat  

                                

ZA Klimaat     
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                                Johannesburg en Pretoria     
bestaat uit 13.337 ha grasland, rotsige bergkammen en steile, met bornen gevulde 
kloven.Hier leven 200 vogelsoorten en diverse antilopen en het gebied vorrnt een 
rustpunt in het snelle leven van Johannesburg.  
 
Sterkfontein Grotten  
 
Waar De Eerste Mensen. eens gelopen hebben  
Daal af in de ingewanden van de aarde en verken de spectaculaire kalkstenen 
forrnaties en het ondergrondse meer. In 1947 werd hier de schedel van Afrika' s 
oudste hominide gevonden, die de bijnaam Mrs. PIes kreeg. Als gevolg van deze 
opwindende vondst en de versteende kunstvoorwerpen van de vroege mens zijn 
deze grotten nu een Wereid Erfgoed waarin archeologen uit de hele wereld 
geinteresseerd zijn. Een grot die relatief recent ontdekt is, is de veel minder 
bekende maar niettemin adembenemende 'Wonder Cave, 
 

          
         Wonder Cave 
 
gelegen in het Kromdraai Conservancy  tennoord-westen van Johannesburg.  
 

Mpumalanga 
Twee contrasterende landschappen zijn in dit gebied te vinden, verbonden 
door een muur van glashard kwarts van 1.000 meter hoogte. Aan de ene 
kant, rond Sabie en Pilgrim's Rest, vindt u de koele, groene dalen van het 
highveldplateau en de in mist gehulde bergtoppen en onneembare klippen 
van de Downs- en Wolkberg-wildemis, waar bergstromen in donderende 
watervallen veranderd worden in de beboste kloven.  
Aan de andere kant, rond Nelspruit, ligt de hete lowveldbush, vol met 
granieten 'koppies' en een eindeloze vlakte van bos, hoge grassavanne, 
acacia's en kreupelhout. 
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Blyde river canyon en Bourke’s potholes 
 
's Werelds grootste canyon  
Deze 32 km lange canyon is Zuid-Afrika's enige canyon en een van haar 
grote landschappelijke wonderen. Van de top van de steile kwartsklippen 
daalt de Blyde River Canyon af tot een diepte van 700 meter terwijl de Blyde 
Rivier er doorheen raast naar grote met kalkstenen wanden omzoomde 
gaten Deze verbazingwekkende formaties zijn genoemd naar een goud-

zoeker, Thomas Bourke, die in de jaren 
zeventig van de negentiende eeuw goud 
vond in dit gebied, en zijn het resultaat 
van duizenden jaren erosie veroorzaakt 
door het kolkende water van de Blyde 
Rivier en zijn massa's zandkorrels en 
keitjes. 
Als u dit gebied verkent komt u ook bij 
de Blyde Oam, de 800 meter hoge top-
pen van de Mariepskop, de Orie 
Rondavels - drie zandstenen pieken in 
de Bourke’s potholes vorm van hutten 
metgrasbedekte koepels die erg lijken 
op traditionele Afrikaanse hutten, en 
het zo passende genaamde uitkijkpunt, 
God's Window.  
 
 

 
Andere landschappelijke hoogtepunten.  
Een overvloed aan watervallen waaronder: de 
Sabie Falls, Bridal Falls, Lone Creek Falls, 
Forest Falls, Mafia Shires Waterfall, Lisbon 
Falls, Montrose Falls, Berlin Falls en de 
indrukwekkende Mac-Mac Falls die zich 56 
meter naar beneden stort.  
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De indrukwekkende stalactieten en stalagmieten van de Sudwala Grotten. 
Als u bereid bent door nauwetunnelste kruipen en kniediep door de modder 
te waden is een tour met gids naar de Crystal Chamber van de grot een 
opwindende ervaring.Kaapse hoop met zijn wilde paarden enrotsformaties 
die aan Stonehenge herinneren.  
Het levende museum Pilgrim's Rest, een pittoresk stadje dat bijna in zijn ge-
heel is bewaard en stamt uit 1873 toen er goud in dit gebied werd gevon-
den.  
Dullstroom - een Mekka voor vliegvissers.  
 
KWAZULU-NATAL  
Een landsehap dat zichzelf permanent opnieuw uitvindt, zich hullend in een 
verscheidenheid aan vermommingen en stemmingen  
Beschermd door de Drakensbergen in het noordoosten biedt het landsehap van 
deze provincie met zijn prachtige landschappen u magische neven schikkingen. 
Hier kunt u narnelijk op uw reis naar de Greater St Lucia Wetlands  en de 

gouden stranden, ingeklemd tussen de luxueuze 
kuststreek en de kusten van de Indische Oceaan, 
kiezen uit een serie land-schappelijke attracties. 
Oe kippenvel bezorgende Sani Pass, een van Zuid-
Afrika's hoogste en steilste, is met zijn 
haarspeldbochten alleen ge-schikt voor 4-wiel-
aangedreven voertuigen. Hij staat in scherp 
contrast met de slaperige, idyllische land-
bouwgebieden in de Natal Midlands  en de 
uitgestrekte velden met rietsuiker richting kust.  
Als “hoogten”uw hartstocht zijn, ga dan de indruk-
wekkende Oribi Gorge aan de zuidkust en de 
Howick Falls, net ten noorden van 

Pietermaritzburg, waarover de Umgeni River zich naar beneden laat vallen 
voordat hij zijn weg naar de kust zoekt door de mysterieuze Valley of a 
Thousand Hills.  
 
 
 
In de bijlage vindt u een routebeschrijving 
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Ontdekkingsreis Zuid Afrika 
 Aan het begin van je Zuid-Afrika safari reis heeft u doorgaans in het vliegtuig niet 
echt lekker geslapen. Hoewel er nauwelijks of geen tijdsverschil met West Europa is, 
is het toch prettig om bij aankomst in Zuid-Afrika niet direct ver te moeten rijden 
voor je eerste overnachting is Sandton een uitstekend oord 
 
Dag 2. Johannesburg 
Johannesburg leeft! Bewandel de straten waar Nelson Mandela voor gelijkheid heeft 
gestreden. Met een  gids die je alle ins en outs van down town Johannesburg vertelt, 
gecombineerd met hippe eettentjes, roof top bars en boeren markten  zie je  een 
stad in wederopbouw,  die bruist van energie. Tevens is sinds een paar jaar de tour 
met de red Big Bus aan te bevelen. In en uitstappen waar je wild en een goede 
explicatie wat u ziet.  
 
Dag 3. Johannesburg – Sabie 
Zelf rijden in Zuid-Afrika is ideaal; de wegen zijn goed en een auto geeft je alle 
vrijheid. Het links rijden is misschien wel even vreemd, maar na een paar 
tegenliggers, bochten en stoplichten, ben je al snel gewend. Wanneer je de stad 
uitrijdt, wordt het landschap weidser en heuvelachtiger Onderweg passeert u de 
plaatsen Witbank, Belfast, Dullstroom en Lydenburg. De route tussen Dullstroom en 
Lydenburg wordt de Highlands Meander Route genoemd. In Lydenburg raden wij u 
aan verder te rijden over de R37 naar Sabie. Deze route gaat over de 
indrukwekkende Long Tom Pass. Met een hoogte van 2149 meter is dit de hoogste 
verharde weg van het land. Onderweg kunt u genieten van uitzichten over de 
valleien. Vooral het uitzicht vanaf de top van Mount Anderson is indrukwekkend.  
Je slaapt in een der guesthouses (B&B). Hier is er een huiselijk sfeer en er is een 
persoonlijke service. Niet alle guesthouses serveren een avondmaaltijd, maar het 
dorpscentrum met gezellige restaurantjes is om de hoek. 
 
Dag 3  Sabie  Panoramaroute- Orpen  (KNP) 
U kunt vandaag de bezienswaardigheden langs de indrukwekkende Panoramaroute 
verkennen. Vanuit Sabie rijdt u over de R532 richting Graskop. Vlak voor deze plaats 
kunt u de afslag nemen om het voormalige goudzoekerstadje Pilgrims Rest te 
bezoeken. Vervolgens rijdt u door Graskop waarna u verder rijdt over de R534. 
Onderweg kunt u o.a. stoppen bij God’s Window, bij helder weer heeft men prachtig 
uitzicht en u kunt helemaal over het Kruger Park kijken en zie je zelfs Mozambique  
liggen. Een bezoek aan Bourke's Luck Potholes mag ook zeker niet ontbreken. De 
Blyde Rivier en de Treur komen hier samen en hebben de rotsen prachtig 
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geërodeerd. Een rit over de Panoramaroute biedt tevens prachtige uitzichten op de 
diepe Blyde River Canyon en welke deels een tot 700 meter uitgesleten kloof is.(de 
op drie na grootste canyon ter wereld). U rijdt langs watervallen, spektakulaire 
bruggen naar de bijzonder gevormde heuvels de ‘Drie Rondavels.’ Via de Orpen Gate 
rijdt u naar het Camp Orpen. waar u overnacht.  
Wij kiezen voor slapen in het park, in de betaalbare (maar grootschalige) rest camps 
Het KNP is zo groot als de helft van Nederland. Houd de camera gereed want voor je 
het weet loopt er een zebra voor je bumper of zie je een olifant in de bosjes. 
Wij adviseren u om een kaart van het park aan te schaffen. De maximale toegestane 
snelheid is welliswaar  50 km/u op geasfalteerde wegen en 40 km/u op zandwegen. 
Houdt u er rekening mee dat de gemiddelde snelheid slechts 25km/u bedraagt.  
Op ca 60 m van uw bungalow, heeft u een waterhole voor dieren.  ’s Avonds ziet u 
vaak hyenas en andere kleine dieren die langs de omheining lopen en op een 
presentje van de toeristen loeren.  
Wanneer het rustiger wordt komen er soms ook elefanten De meeste camps 
hebben eenvoudige rondavels of bungalows, al naar gelang met of zonder 
kichennette,  een bar, restaurant (Orpen heeft dit niet)en winkeltje, dus je kunt zo je 
eigen diner verzorgen..  
 
Dag 4  Game walk Kruger park Orpen -Satara 
Vandaag staan wij vroeg op omdat in de ochtend de dieren actief zijn en daardoor 
makkelijker te spotten zijn. Een uur voor zonsopgang vertrek je met maximaal acht 
personen voor een 3-4 uur durende wandelsafari onder begeleiding van twee 
gewapende rangers. Je ziet grote groepen antilopen, kleine zwijntjes en giraffes. 
Natuurlijk hoop je ook op een groep leeuwen, tetterende olifanten of een jagend 
luipaard. 
Naast een camera en een extra lege SD-kaart, nemen wij altijd een verrekijker mee. 
Soms hebben zich de dieren tussen de bosjes zo verstopt  dat je ze met een 
verrekijker beter kunt zien. Tijdens de wandeling kom je, vanwege de kleine afstand 
die je te voet aflegt,  niet altijd (groot) wild tegen. Desalniettemin heb je een grote 
kans dat je in de verte nog leeuwen hoort brullen en apen boven je hoofd ziet 
wegsnellen. Na het ontbijt rijdt u even terug naar het ingangs hek hier is de kans 
groot dat u  leeuwen of olifanten en evt een luipaard ziet.  
De rest van de dag rij je, al wild spottend, zelf met de auto via een omweg  S30 naar 
Satara. 
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Satara is de beste plaats om de Big 5 (olifant, 
leeuw, buffel, luipaard en neushoorn (rhino) te 
zien. Bij de resevatie bungalow in Circle A (unit 
1-10) kiezen 's Avonds is het leuk om te genieten 
van een Zuid Afrikaanse Braai. Sjakal 
honigbeertje en dassen komen vaak een kijkje 
nemen. 
Bij de omheining is het vast pandoer dat hyena 
zich bemerbaar maakt. 
Bij uw accommodatie staat een barbecue en 
vlees kunt u kopen in de winkel van het 
restcamp 
 
 

Dag 5 Turnaround Satara 
Vroeg uit de veren gaat u via S100 naar Nwanetsi op  ca, 10 km bereikt u een open 
plek welke, haast elke dag, door  leeuw, luipaard en co als jachtrevier uitgekozen 
wordt.. Bij de laatste kruising gaat u rechtsaf maar een blik links loont zich vaak 
,want hier een zeer geliefde  rustplaats voor leeuwen (na de morgen jacht).  Na een 
koele dronk komt over de H9 weer terug. ‘s Middags via de H1-4 naar Olifants en 
geniet het uitzicht op Olifants Rivier. Terug over Balule S90. Voor het sluiten van de 
poort nog  een kijkje bij  de waterhole aan de H7 loont zich vaak. 
 
Dag 6  Vertrek uit Satara naar Lower Sabie 
Vandaag gaat u naar één van de zuidelijke camps. Wanneer het regent via H1-3 bij 
droogweer kunt u H7/S37 rijden 
Voor een kopje koffie bent u om 12.00 bij Tschokwane hartelijk welkom. Houdt uw  
tasje of zakje goed in  het oog anders hebben de aapies dit reeds in de boom. Via 
Skukuza  rijdt u naar Lower Sabie. Dit kan in de middaguren iets langer gaan als u 
gedacht hebt,  want hier zijn meestal alle Big Five onder weg. U slaapt hier in een 
bungalow met een mooi uitzicht op de Sabie rivier.  Bij de reservering aangeven !!! 
‘s Avonds in het Mug & Bean restaurant bij een rindsflet de rust,  u hoort en ziet 
(flonkerende ogen) van nijlpaarden buffalos en kleinere dieren, genieten. 
 
Dag 7 turnaround Lower Sabie 
H10 –Orpen Dam- Tschokwane-Skukuza- Lower Sabie 
 
 

 



42 
 

Dag 8 Vertrek Lower Sabnie naar Skukuza 
Vroeg uit de veren naar Crcodle Bridge. Na het onbijt bent u op tijd om de 
morgenwandeling van olifanten en andere keine dieren naar de sabierivier te 
beleven. Rijdt u ’s middags richting Kruger gate en neem het onder weg de weg naar 
Lake Panic.  In de schuilhut  ziet u rhinos en diverse vogels direct voor uw neus. 
Als afsluiting geniet een heerlijk italiaans gerecht in spoor museum. 
 
Dag 9  Turn around Skukuza 
S106 -Stevenson naald- 
 
Dag 10 Mb11  Vertrek uit Kruger naar Mlilwane 
 Om vanuit Kruger naar het zuiden af te.zakken is de snelste route dwars door het 
kleine koninkrijk Swaziland verlaat u het park via de Malelane Als je er geen genoeg 
van kunt krijgen, dan sta je nog een keer vroeg op. Je hebt dan nog een paar safari-
uren waarin je de kans hebt om een groep leeuwen of olifanten te spotten. Je 
verlaat Kruger en rijdt richting Swaziland. Bij de grensovergang krijg je de nodige 
stempels in je paspoort waarna je een ander land binnenrijdt. Het is bergachtig met 
verre uitzichten en Afrikaanse hutjes langs de kant van de weg. Via de bergketens 
Piggs Peak en de drukke en rommelig aandoende hoofdstad Mbabane, kom je bij 
het Mlilwane Nature park. Dit is je onderkomen voor de komende dagen. Je slaapt in 
een Swazi-hut van riet in de vorm van een bijenkorf. Het is eenvoudig, maar geeft 
een indruk van hoe de Swazi leeft. Het is iets aangepast voor toeristen: twee 
bedden, elektra, een klamboe en (eenvoudig) sanitair.  
Wij hebben trots regen het slapen in het rieten huisje echt bijzonder gevonden. ’s 
Avonds hoef je niet ver om wat  te eten. Het park heeft een restaurant dat uitkijkt 
over de hippo pool. Vanaf de veranda zie je grote vissen, reigers langs de waterkant 
en als je geluk hebt nijlpaarden. Misschien zie je net als wij een krokodil 
onbeweeglijk in het water liggen, wachtend tot er een hapje voorbij komt. 
 
Dag 11 Mlilwane 
Vanuit je rieten onderkomen wandel je het grootste natuurpark van Swaziland in. Na 
je autodagen in Kruger kun je hier te voet, per mountainbike of te paard het wildlife 

verkennen. Of een bezoek aan de Ngwenya glasfabriek in Motjane en de lokale markt 
van Mbabane is zeker de moeite waard.  
Met een paar woordjes siSwati maak je al snel contact met de verkopers en krijg je een 
indruk van het dagelijks leven in Swaziland. 
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Dag 12   Vertrek Mlilwane naar Mkhaya .  
Maar....om 10:00 uur wordt je  in Mkhaya verwacht  Onderweg rijdt u door een 
heuvelachtig en glooiend  landschap en bereik je Mkhaya . De auto laat je staan op 
de parkeerplaats, want je gaat de komende dagen met je lokale gids(meestal een 
vroegere stroper) op pad, hij neemt je mee de bush in. Je hebt de afgelopen dagen 
al kunnen oefenen met het spotten van wild en met een beetje geluk zie je 
vanmiddag al olifanten, giraffes en neushoorns. 
De enthousiaste gids verteld je over de omgeving en leert je de fijne kneepjes van 
het vak. Vraag hem gerust alles wat je nog wilt weten over het spotten van wild. Je 
gamedrive eindigt bij de accommodatie waar je vanavond slaapt. Deze is gelegen in 
een droge rivierbedding in het midden van het Mkhaya game reserve. In het kamp 
slaap je in een van de huisjes met rietendak. Er is geen elektriciteit aanwezig en 
doordat er geen ramen in je huisje zitten kun je alle bushgeluiden horen. Je slaapt 
midden in de natuur in een stenen bed , maar je hoeft niet bang te zijn dat de 
olifanten bij je naar binnen gluren. Er staat namelijk een veilig hek om het kamp 
heen.Je eerste avond in het kamp eindigt met een traditioneel bush diner rond het 
kampvuur. Wanneer het donker wordt verlichten olielampjes het pad naar je kamer. 
 
Dag 13  Op pad door de bush 
Zodra de zon opkomt word je gewekt door de geluiden om je heen. En dat is maar 
goed ook, want voor een gamedrive is dit het beste moment van de dag. Vandaag 
staat in het teken van wild spotten samen met je gids. Na een kopje koffie en kleine 
snack ga je op safari. Alle inwoners van de bush ontwaken; vogels tjilpen, olifanten 
verzamelen zich bij de waterholesplaats en impalas maken sprongetjes door het 
hoge gras. Eenmaal terug bij je kamp staat er een uitgebreid ontbijt voor je klaar. 
Eind van de ochtend staat een bijzonder uitstapje gepland, je gaat met je gids te 
voet op pad. Hij vertelt onderweg veel over de planten en dieren en hoe je kunt 
spoorzoeken. Uiteraard blijf je op veilige afstand. De dieren hebben ’s middags een 
schaduwrijk plekje opgezocht en ook jij kunt na de lunch even ontspannen. Wanneer 
het regent krijg je vaak bezoek van familie neushoorn. De neushoorns snuffelen het 
hele restaurant af en verdwijnen aan de andere kant van het restaurant. 
Wanneer de zon langzaam weer zakt, breng je een laatste keer je opgedane 
spoorzoek kennis in de praktijk. Ook vanavond eindigt de dag met een diner bij het 
kampvuur. 
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Dag 14: Swaziland – Mkuze 
Op de  laatste dag van je Swaziland avontuur. Je maakt nog een laatste gamedrive 
en gaat dan na het ontbijt terug naar de parkeerplaats, waar je auto op je wacht. Via 
de Lavumisa/Golela grenspost rijdt u Zuid-Afrika weer binnen, eenmaal op Zuid-
Afrikaans grondgebied is het landschap vlakker en ook weer droger,  waarna u over 
de N2 in zuidelijke richting rijdt. De volgende bestemming is Mkuze 

 
Dag 15 Mkuze -St. Lucia 
Vandaag rijdt u verder naar St. Lucia, een 
kustreservaat dat onderdeel is van het Greater St. 
Lucia Wetland Park. Onderweg bij de afrit Hluhluwe 
rijdt u bij Memorial Gate het  Hluhluwe Game 
Reserve in. Dit wildreservaat is aan het einde van de 
19e eeuw al opgericht ter bescherming van de witte 
neushoornen en een projekt waar zieke of 
gehandicapte neushoorns  in een reha komen en 
voor nakomelingen  ingezet worden. Via Hiltop- 
Mtubatuba rijdt u naar  St. Lucia 
 

 Dag 16  St Lucia 
St. Lucia is ideaal gelegen en dorpje voor outdoor enthousiastelingen. Of een 
boottocht op het meer met Advantage Cruiser waar men  goede kans heeft om 
krokodillen en nijlpaarden te zien. Of  in alle vroegte een boottocht te maken om 
dolfijnen te spotten. In de periode juni tot november is het mogelijk om walvissen te 
spotten..  
Voor mensen die graag zwemmen kunnen in Cape Vidal (ca. 35 km rijden) van een 
prachtig strand genieten (ga niet te ver in zee de stroming is gevaarlijk en na 100 -
200 m gaat de kust  vrij snel naar beneden). 
 
 
Dag 17 
Vandaag stuur je verder naar het zuiden, over een rustige, prima geasfalteerde 
snelweg. Je bereikt al snel de kust langs de Indische Oceaan. Je rijdt naar één van de 
strandplaatsen in de buurt van de havenstad Durban.  
Wij hebben Durban als een drukke stad met een prettige sfeer ervaren maar geven 
de voorkeur aan de kleinere omliggende plekken zoals Umhlanga.  
Dit dorpje ligt pal aan de Indische Oceaan. Het klimaat is subtropisch met een 
gemiddelde temperatuur van 25 graden. Als je de zee in wilt duiken, vraag dan ter 
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plaatse waar je het beste kunt zwemmen.Ook hier zijn er op sommige plekken vele 
stromingen. Vind je het zeewater in de winter te koud (22 gr), dan blijft het strand 
aangenaam voor een wandeling of terrasje 
.  
Dag 18 Umhlanga Durban - Addo’s National Park 
In de uitgave 2 rijden we of via de oostelijke kaap of via Drakensbergen naar 
Addo 
 
 

 
 


