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Trotse Ta s s i e s
Tasmaniërs zijn trots op hun oesters,

wijnen, jam en kunst, en stiekem ook op
het criminele verleden. De ‘Natural State’

van Australië, bezien vanuit drie
prijswinnende hotels.

Door Eric van den Berg

Linkerpagina: gevangenis-
gebouwen in Port Arthur.
Links: guesthouse Cascades
Colonial Accommodation in
Koonya, en de ferry op
Mason Cove, Port Arthur.
Onder: de haven van Hobart,
de hoofdstad van Tasmanië.

FOTO’S ERIC VAN DEN BERG

Wie zoekt naar de On-
zichtbare Lodge aan de
Vriendelijke Stranden
heeft vermoedelijk hulp
nodig. ‘Bellen voor je uit
Swansea vertrekt!’, was

de waarschuwing van gastvrouw
Joan, want in dat dorpje is nog be-
reik. Op de zandweg naar haar
Friendly Beaches Lodge, zoals het
eco-onderkomen officieel heet, zal
elk signaal wegvallen. Is een mo-
biel hopeloos onnodig.

Dan openbaart zich de grootste
trots van Tasmanië, Australië’s na-
tural state in alle stilte: Tasmanië
zelf. Het heldere licht dat kleuren
hun eigen kleur laat houden; de
zwarte zwanen die echt zwart zijn,
de witte sluierwolken die met een
penseel lijken getekend, het blau-
we water dat de stranden nóg ver-
blindender maakt. Die lijnen! In
Tasmanië ziet iedereen scherper.

De Friendly Beaches Lodge is
onzichtbaar. De houten hutten lig-
gen verstopt op het Freycinet
Schiereiland, aan de oostkust van
Tasmanië; vanaf de zee mogen ze
niet te zien zijn – ook dat is eco.
Het is de habitat van Joan Master-
man, een geroemd milieuspecia-

list. Het nabijgelegen Coles Bay,
een dorp met 150 inwoners dat
zichzelf Australië’s First Plastic
Bag Free Town mag noemen, is
haar al iets te toeristisch.

Gasten van Joan verlangen door-
gaans niet naar een biertje in de
Coles Bay Tavern. Joan, 68 jaar,
neemt ze mee op een The Freyci-
net Experience, een excursie van
vier dagen: lopen over de stranden,
klimmen naar de top van Mount
Graham, varen naar Schouten Ei-
land, uitkijken naar pleviers en
geelgestaarte kaketoes.

De avonden eindigen in de lod-
ge, omgeven door 130 hectare bos,
die is gelauwerd door het Royal
Australian Institute of Architectu-
re vanwege de duurzame bouw. De
douche spuit regenwater, opge-
warmd met zonne-energie; al het
afval wordt gerecycled; wie de sep-
tische wc heeft gebruikt, gooit een
bekertje houtpulp in de diepte.

Het is een ‘gelukzalige afzonde-
ring’, aldus Joan. Puur en lokaal.
Ze serveert schalen vol Tasmaanse
oesters met wat citroen, en een
Chardonnay van de lokale wijn-
gaard. ’s Ochtends bij het ontbijt is
er echte jam, van Kates Berry
Farm, aan de andere kant van de
Great Oyster Bay. Alles van Tas-
maanse grond, uit Tasmaans water
– Made in Tasmania.

‘Alles is hier topkwaliteit’, zegt
Kate Bradley op haar Farm. ‘Door
het koele klimaat rijpen de vruch-
ten langzaam, dat komt de smaak
en de sappen ten goede. En vervui-
ling kennen we hier niet.’

Achttien jaar zit ze nu op dit stuk
land. Eerst met slechts een caravan,
nu op een complete boerderij met
coffeeshop en ijssalon. Kates Berry
Farm, een begrip onder alle Tassies,
is een attractie geworden voor de
reiziger op weg naar het Freycinet-
park. Vanwege het schepijs, de
vruchtenwijnen, de beroemde
jams: frambozen, zwarte bessen of
‘adult’, met Grand Marnier of
Cointreau. En gewoon vanwege
het fenomenale uitzicht.

‘Kijk toch waar ik woon’, zegt ze,
wijzend naar de azuurblauwe baai
en het Freycinet-schiereiland aan
de overkant, waar ook Wineglass
Bay zich verschuilt, meermalen uit-
geroepen tot een van de mooiste
stranden ter wereld. Toeristen ont-
dekken de oostkant van Tasmanië,
want ‘ze hebben door dat de winters
hier best wel mee valt’. Veel Austra-
liërs; van de 4,5 miljoen internatio-
nale toeristen vindt nog maar een
paar procent de zuidelijkste staat.

Veel gepensioneerden in de om-
geving ook, Australische babyboo-
mers die hun huis in Melbourne
hebben verkocht en het nu kunnen
uitzingen op het kalme eiland. Of
mainlanders die een klein zaakje
zijn begonnen. Kate: ‘Verderop zit
iemand die mossels kweekt, een
andere man is bezig met Japans
zeewier. Hier kan alles nog in het
klein. Heb je niet meteen een hele
jamfabriek nodig.’

Het kleine, het lokale, onmis-
kenbaar: Kate heeft een pieper op
zak. Als die afgaat, wordt ze ver-
wacht bij het Rescue Team. Onge-
luk? ‘Ik snijd toeristen uit auto’s.
Zo gaat dat hier. It ’s just what you
do in the country.’

Niemand thuis.
Maar dat is nooit
een probleem in
Tasmanië. Marcus
of Maria heeft de
sleutel buiten opge-

hangen, aan het haakje van het
‘Officers’ Quarter’, het huisje voor
vannacht. Het voormalige verblijf
dus van een officier, die toezicht
hield op de gevangenen uit Enge-
land die hier werkten en iets min-
der riant sliepen in het cellenblok.

Het is een idyllische plek in het
plaatsje Koonya, aan Norfolk Bay.
Met een bankje aan het water dat
er destijds vermoedelijk niet heeft
gestaan. Bijna vierhonderd man-
nen hakten hier hout of zwoegden
in de steengroeve. Wie niet luister-
de kreeg zweepslagen, wie trachtte
weg te lopen kon rekenen op der-
tig dagen donkere cel.

Het verleden dichtbij. En toch
ook weer niet: de houtblokken lig-
gen al in de open haard, en de
schommelstoel van de officier
staat erbij. Bij wijze van spreken
dan, want van het oorspronkelijke
gevangeniscomplex was al snel na
de ontmanteling in 1853 weinig
over. De familie Clarke heeft er in
1982 een hotel van gemaakt, Cas-
cades Colonial Accommodation,

Wat & WaarII
en kreeg er een Australian Herita-
ge Award voor, want een belang-
rijk stukje verleden is zo bewaard
gebleven. Aangevuld met comfor-
tabele bedden, een wekkerradio,
en een tv met sprietantenne.

Cascades was een buitenpost van
Port Arthur – nu op een kwartier
met de huurauto – de strafkolonie
in het zuidoosten van Tasmanië,
waarnaar tussen 1830 en 1877
meer dan twaalfduizend moorde-
naars, verkrachters, dieven, over-
vallers van het vasteland en uit En-
geland werden gestuurd. Een stad
op zichzelf, waar hout werd ge-
wonnen, schepen en schoenen
werden gemaakt. Een fractie is nog

over, en die vormt nu de Port
Arthur Historic Site, attractie
nummer 1 van Tasmanië.

Beklemmendst is eigenlijk het
meest recente monument, de Me-
morial Garden. Het is een tuin bij
de muren van wat eens het Broad
Arrow Café was. Op 28 april 1996
stapte hier een man binnen, die
zijn wapen leegschoot op alles en
iedereen: 35 mensen kwamen om,
tientallen raakten gewond, Tasma-
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nië was in shock. De herdenkingen
halen nog steeds de voorpagina’s.

Verder is Port Arthur meer park
dan stad of gevangenis. De resten
en gerestaureerde gebouwen staan
als decorstukken in een Engelse
tuin, zo voelt het. Waar in de ne-
gentiende eeuw, toen Tasmanië
nog Van Diemen’s Land heette, ge-
vangenen onder bewaking de baai
overroeiden, glijden nu luxe ferry’s
naar Point Puer, waar de jongens-
gevangenis was. Home made soe-
pen en taarten zijn te krijgen in het
café naast wat eens het Asylum
was, voor de depressieve en geeste-
lijk gestoorde criminelen.

Beroemdste gevangene was Wil-
liam Smith O’Brien, lid van een re-
volutionare groep die in Ierland
onafhankelijkheid van de Britten
bevocht. Zijn hut staat dan ook
meteen op ansichtkaarten, koel-
kastmagneten, T-shirts en op de
placemats van de Fogs & Hounds
Inn, net buiten het park.

Het restaurant heeft enkel Port
Arthur-bezoekers te gast, en gaat
vroeg dicht omdat het toch vroeg
donker is. Felons (‘Criminelen’)
houdt het wat langer vol. Slogans:
‘Niet eten bij Felons, dat is pas een
misdaad’, en: ‘Gevangeniseten is
nog nooit zo goed geweest’.

Alles aan de
muur in The
Henry Jones
Art Hotel is te
koop. Meteen
ter plekke of

online. De gangen naar de luxueu-
ze suites hangen vol met schilderij-
en van Tasmaanse kunstenaars. En
bij de The Mercury, de lokale krant
die ’s ochtends aan de deurkruk
hangt, zit een briefje met tips: naar
welke kunstgalerie in Hobart kunt
u vandaag het best gaan?

Een art hotel, nieuw elan. Mo-
dern, jong – wat geen kwaad kan
op een eiland van krap 500 dui-
zend inwoners, dat jongeren ont-
vluchten als ze toe zijn aan hoge-
school of universiteit. Paul Len-
non, de premier zelf, heeft het ho-
tel geopend in september 2004, en
snel nadien is het in de prijzen ge-
vallen bij Tourism Tasmania, on-
der meer als ‘beste luxe accommo-
datie’. Ook het toonaangevende
reismagazine Condé Nast heeft het
Henry Jones in zijn lijst gezet.

Dé plek om jong en modern Ho-
bart te ontmoeten heet de IXL
Long Bar van het hotel te zijn. Dat
lijkt vandaag wat hoog gegrepen;
zelfs de barkeeper is onvindbaar.
De naam van de bar ‘IX L’ verraadt
de vroegere bewoner van het pand,

Henry Jones dus, die als lijfspreuk
had: I excel in every product I ma-
ke. Hij was kennelijk de beste in
het maken van jam, want dit was
zijn fabriek IXL Jam.

De bewijzen hangen in de winkel
naast de bar. Er zijn foto’s van de
baas, er liggen jamwikkels, en een
authentieke telefoonlijst – wie 36
draaide kwam terecht bij de
toetjesinpakafdeling .

Alles wat er te koop is, is Ta s s i e .

Made in Tasmania: jam net zo
goed als kunst. In de gangen, in de
lobby, in restaurant Henry’s en in
de kamers – Tasmaanse ontwer-
pers deden de inrichting – en in het
atrium.

De buren, in hetzelfde oude pak-
huis, zijn het Centre for the Arts en
galerie Arts Mob. Zij concurreren
met de winkels en galerieën op Sa-
lamanca Place, aan de overkant
van de haven.

Daar zit Tasmania’s Heart of the
Arts, in het Salamanca Arts Cen-
tre, met een vijftigtal kunstinstel-
lingen en galerieën: van poppen-
theater tot landschapsschilder. De
Tasmaanse kunstenaars tonen
vaak Tasmanië, met Wineglass

Bay, de uitstervende Tasmanian
Devil, de oesterkweek, de ruïnes
van Port Arthur. Cradle Mountain
Silhouette staat er, van glas, naar
de spectaculaire bergtoppen mid-
den op het eiland. Clouds over
Mount Wellington, hangt er, een
schilderij met de berg die waakt
over Hobart.

Het is, zeggen de kunstenaars,
het heldere licht en de schone
lucht, zo dicht bij de Zuidpool, dat
Tasmanië zo bijzonder maakt. ‘En
niet te vergeten: we zitten hier met
z’n allen op een eiland’, zegt Euan
Hills, eigenaar van de Art Mob-ga-
lerie. ‘Wat moet je? Uiteindelijk ga
je schilderen. Gaan we allemaal
schilderen. Zo is het altijd geweest,
zo zal het altijd zijn.’ ■
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Reis
Tasmanië is per
vliegtuig (Qantas,
Jetstar, Virgin) te
bereiken vanaf alle
grote steden van
Australië. De reis
naar Sydney of Mel-
bourne (dichtstbij)
neemt bijna een et-
maal in beslag. Inte-
ressante optie is
vliegen met Malay-
sia Airlines, die op
de heen- en terug-
weg een stopover
biedt met binnen-
landse vlucht in Ma-
leisië (malaysiaairli-
n e s. c o m ) .

Hotels
Friendly Beaches
Lodge, prachtige
ecolodge op het
Freycinet-schierei-
land, 2,5 uur rijden

van Hobart. Vaak in
combinatie met de
‘Freycinet Experien-
ce’, maar losse
overnachtingen
boeken kan ook.
Voor prijzen en tele-
foonnummers:
w w w. f r e y c i -
net.com.au
Cascades Colonial
Accommodation, in
Koonya, op de weg
naar Port Arthur.
Vijf eenvoudige
maar prima huisjes
in voormalig gevan-
geniscomplex. Van-
af 85 euro. Met mu-
seumpje – zelf deur
weer op slot doen
( w w w. c a s c a d e s c o -
lonial.com.au).
The Henry Jones Art
Hotel, modern, luxe
hotel in oude jamfa-
briek aan de haven,

Hunter Street 25,
Hobart. Ruime sui-
tes met geweldige
halfdoorzichtige
badkamers, voor
150 tot 450 euro
per nacht. Sfeer
quasi-netjes, beetje
ongemakkelijk
( w w w. t h e h e n r y j o -
n e s. c o m ) .

Doen
Port Arthur, de
voormalige strafko-
lonie. Paar uurtjes
rondlopen is ge-
noeg. De ‘ghost
tour’ ’s avonds stelt
weinig voor
( w w w. p o r t -
a r t h u r. o r g. a u ) .
Kates Berry Farm,
twee kilometer ten
zuiden van Swan-
sea, aan de weg
naar Freycinet. Ide-

ale plek voor lunch,
neem de tijd.
Barilla Bay, een van
de grootste oester-
boerderijen van het
eiland, geeft rond-
leidingen met uitleg
over de kweek. Aan
de Tasman High-
way, tussen Hobart
en het vliegveld
( w w w. b a r i l l a -
bay.com.au). Zie
ook vk.tv voor een
r e p o r t a g e.

Informatie
w w w. d i s c o v e r t a s -
mania.com
Over Tasmaanse
producten:
w w w. b r a n d t a s m a -
nia.com

Ko e r s
1 Australische dol-
lar = 0,60 euro.

reizen Ta s m a n i ë
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