
Strange guys 
 
In deel 1 ” no jeans, mate” vertelde ik u over onze ervaringen in Australië met de 
Youth Exchange. 2 jaar later kregen we tegenbezoek uit Australië. 
 
Na een lange reis kwamen Norm en Wendy aan in Zaventem.  Beide waren zwaar 
oververmoeid en een beetje ziekjes. 
In de drukte van de luchthaven realiseerden Inge en ik dat het al 2 jaar geleden was 
dat we Norm en Wendy nog gezien hadden – we vreesden dan ook dat we hen niet 
meer zouden herkennen. Niets was echter minder waar, plots verscheen een boom 
van een vent met een grote cowboyhoed die hoog boven de menigte uit toornde. Dit 
kon alleen Norm zijn. Hij werd geëscorteerd door Wendy die maar half zo hoog was 
als haar man, waardoor we haar pas veel later konden spotten.  
We wilden hen natuurlijk het beste van België laten zien en trokken ermee naar de 
Gentse feesten. De eerste reactie was er al onmiddellijk: is it always so crowded in 
Belgium, mate? Het was duidelijk: Norm was back.  
De dag erop reden we naar Brugge om onze provinciehoofdstad te bewonderen en 
deden we alle middeleeuwse kunstwerken aan om goed te laten voelen dat ons 
piepklein landje barst van het cultureel erfgoed. Ze vonden het schattig maar 
allemaal wat oud.  
“Wipers”, dat wilden ze zien. 
Volgende halte was dus Ieper (Australian pronounciation: Wipers).   
Via vrienden hadden we een rondrit kunnen organiseren met een Zuid-Afrikaanse 
gids die al jaren in Ieper woont. Dit was voor Norm en Wendy het hoogtepunt van het 
bezoek aan België. Norm zocht de namen van zijn familieleden op in de gebeitelde 
muren van de Menenpoort en was toch wat ontgoocheld over het feit dat ze 
gerangschikt waren- niet onder the British troops- maar onder- the colonies. Ook de 
voorouders van onze Zuid-Afrikaanse gids stonden onder dezelfde titel- dit werd door 
beiden niet echt geapprecieerd, zoals u kan begrijpen.   
We bezochten Flanders Field museum, beklommen het dak van de lakenhalle en 
ontmoeten op het dak meer Australiërs en Nieuw Zeelanders dan Europeanen.  
Toevallig was er ook een bataljon Nederlandse soldaten in battle dress in het 
museum. Daardoor leek het of de oorlog opnieuw begonnen was –wat Wendy 
omschreef als ‘scarry but touching’. 
We stonden stil bij het gedicht van John Mc Crae: “In Flanders Fields” -  In Australië 
is dit   belangrijker dan het nationaal volkslied. Ik heb toen bijgeleerd dat de erfenis 
van de eerste en de tweede wereldoorlog nog uiterst gevoelig ligt in Australië. We 
hadden duidelijk een zeer gevoelige snaar geraakt. 
 
 
 “In Flanders fields the poppies blow. Between the crosses, row on row, that mark our 
place; and in the sky. The larks, still bravely singing, fly. Scarce heard amid the guns 
below. We are the Dead. Short days ago. We lived, felt down, saw sunset glow, 
Loved and were loved, and now we lie in Flanders fields”  
 
We moesten dus de sfeer wat opkrikken en de volgende dag was het richting Parijs. 



Norm haalde vele verhalen op van zijn tijd in Cambodja en Vietnam en de rol die de 
Fransen daar hadden gespeeld. We waren in Parijs voor we het zelf beseften.  
Zijn verhalen over de oorlog en de Franse inbreng zoemden nog in onze oren bij het 
binnenrijden van Parijs. Zijn woorden waren nog niet koud of we werden gestopt door 
een Franse politiepatrouille in combinatie met 2 militairen met automatische wapens. 
Deze wapens waren op Norm gericht, Norm die op de passagierszetel zat met zijn 
grote cowboyhoed op.  
We moesten onze sleutels afgeven maar na wat uitleg en een paar Australische 
vloeken mochten we weer doorrijden. Het leek surrealistisch maar Norm zag in dit 
optreden van de Franse politie de bevestiging van wat hij met de Fransen had 
meegemaakt vele jaren vroeger. Strange guys, those Frenchies.  
Vanaf dan dacht ik dat we alles hadden meegemaakt, maar niets was minder waar. 
We namen een hop-on- hop off bus omdat Norm en Wendy iets minder goed te been 
waren.  
Eerste halte: de Eiffeltoren – ik stelde voor om af te stappen wat prompt werd 
beantwoord met ‘do we really have to’? Yes dus.  
Na wat kiekjes, terug naar de bus – waar onze Australische vrienden de schrik van 
hun leven opdeden doordat wij door het rood voetgangers licht durfden te lopen – 
terwijl dat op die plaats blijkbaar de gewoonte was.  In Australië vlieg je dan blijkbaar 
in het cachot tenzij je al platgewalst zou geweest zijn door de auto’s die niet stoppen 
voor voetgangers tenzij op een zebrapad en als het duidelijk rood is voor de auto’s; u 
weze gewaarschuwd als u naar Australië reist.    
De volgende stop: de Notre Dame met een lange wachtrij voor de ingang. Norm 
slaakt een diepe zucht bij het aanschouwen van de lange wachtrij: ‘we won’t wait, 
mate- it is just another bloody church.‘ 
Tijd voor de lunch: op een gezellig terrasje gaan we iets eten. Na uitgebreide studie 
van de menu kaart, kunnen we enkel een halve kip met frieten krijgen omdat de 
keuken al gesloten is. Norm en Wendy willen maar een kwart kip. Na lange discussie 
krijgen ze een halve kip voor de prijs van een kwart kip. Grote discussie dus: een ¼ 
kip is een ¼ kip. Na nog eens veel discussie aanvaarden ze toch een ½ kip voor de 
prijs van een ¼ kip als ze de helft mogen laten liggen.  
Strange guys, those Frenchies - I tell you, mate.hmm. 
Parijs zat erop en de thuisreis verliep verder zonder Franse inmenging.  
Het bezoek zat erop en het werd nog een emotioneel afscheid waarbij Norm mij zei: 
You’ve done more than your duty, mate. 
Jaren nadien - heel recent dus - belde Philip Vergauwe mij of ik 
districtsverantwoordelijke wilde worden voor  district A voor de Youth exchange. U 
begrijpt dat weigeren dus geen optie was.  
Vandaar ...  
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