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vroeger behandelden wij
,.Kurkdroog Australië" en ter-

R_eeds

loops wezen wij erop, dat het zuidoosten van dit continent een beter

steden als Adelaide, Melbourne
en Canberra, minder regen krijgen dan b.v. Sidney en Brisbane,
die verder naar het noorden lig-

na de ontdekking van Botany Bay
bij het huidige Sydney
de En-

- in het
gelsen belang gingen stellen

nieuwe werelddeel om er misdagen. Door de nabijheid van de digers en booswichten (convicts)
klimaatstrook loopt van Melbour- zee liggen de temperaturen hier te interneren
I De eerste convicts
ne tot Brisbane, d.i. tot ongeveer wel wat lager dan elders in Aus- kwamen in r
roe op de plaats,
788
z5o Z.B. Dit gebied staat voor tralië: de gemiddelde zomertemwaar nu de miljoenenstad Sydney
het grootste gedeelte onder de in- peratuur ligt tussen r8o en 24o C; als een parel
aan de kust schittert.
vloed van de zuidoost passaat. de wintertemperatuur tussen en Van hieruit werd het land
svste90
Passaten zijn winden diè regeit zo C (in elk geval heel wat
matisch verkend en zo ontslonmatig over de oceanen *uai.., hoger dan bij ons: gemiddelde den de Engçelse koloniën
Victoria,
tussen de subtropische gordels van jaartemperatuur
Nieuw Zuid-Wales en Queens9,4o C).
hoge luchtdruk, die op ongeveer Deze uitzonderlijk begunstigde Iand.
Langzamerhand kwamen
3oo N.B. en 3oo Z.B. liggen, en de
klimaatstrook bepaalde in grote ook vrijwillige kolonisten naar dit
equatoriale stiltegordels. Op het mate de nederzetting in Austra- gebied en hielden
zich bezig met
noordelijk halfrond waait de pas- lië: in dit gebied liggen rrouwens schapenteelt
en graanbouw. Toen
saat uit het N.O.; op het zuidelijk alle grote steden. Daarbij komt, deze
groep groot genoeg was, zethalfrond uit het Z.O. yandaâr dat men in deze zuidoostelijke te hij een actie
in tegen het invoezijn naam: zuidoost passaat. Deze zone ijzererts en steenkool ont- ren van
gestraften uit het moederpassaat brengt nu aan de zeezijde
dekte, met het gevolg dat de groei
In r84o werden de deportavan het Australische continènt van de industriële centra volgde. Iand.
ties dan ook stopgezet, al waien er
in het zuidoosten een over het De ontwikkeling van de grote op dat ogenblik reeds r50 ooo
ganse jaar verspreide regenval.
steden is hier dan ook in een ra- veroordeelden binnengebracht
Alleen de streek ten zuidén van zend snel tempo gebeurd.
Van dat
af ontstonden
de 35e breedtegraad krijgt veel Je weet ook reeds, dat de koloni- er nieuwe ogenblik
steden, o.a. Melbourne,
westenwinden. Zo komt het, dat satie van Australië begon toen
Melbourne ligt in het uiterste zui-

klimaat geniet. Deze gematigde

!

-
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den van Australië, vlak bij de
Baai van Port Philip en op de noordelijke oever van de Yarra-rivier,

die voor kleine schepen bevaarbaar is. Melbourne werd weldra

de ingangspoort van

Australië
wegens de gunstige ligging en wedijverde vlug met Sydney, de prachtige stad aan de Baai van Port
Jackson. Melbourne telt bijna z

miljoen inwoners. De stad doet,
net zoals Sydney, uiterst modern
aan: de straten lverden er in dambordvorm aangelegd en overdag
is het er bijzonder druk. De randsteden zijn enig mooi en hebben
een typisch tuinstad karakter. De
Collinsstraat in het centrum is
bijzonder fraai met zijn merkwaardige gebouwen, zoais het pariementsgebouw, het paleis van Justitie, de openbare bibliotheek, de
universiteit, het bureau van finan-

ciën, het paleis van de gouverneur, het postkantoor en het stad-

continent. Daarenboven mag je
niet uit het oog verliezen, da.t Australië hoo{dzakeiijk stedelijk is
georganiseerd, d.w.z. Tolo van de
bevolking leeft in steden. Het mag
dan ook wel bijzonder merkwaardig heten, dat 85 ]l van de Australische uitvoer uit landbouwprodukten bestaat.

Nlelbourne is wel

he

t

grootste

industriële centrum, maar als uit-

voerhaven komt ze

na

Sydney.

Opvallend is ook nog, dat de Australische steden, net zoals in
Nieuw-Zeeland, een typisch Brit-

se mentaliteit ademen; alle sociale aspecten van het dagelijks
leven zijn doordrenkt met de Engeise geest, zowei op godsdienstig als op cultureel gebied. Is
het weliicht ook daarom dat Australië zich zo bijzonder voor sport
interesseert?

Je weet, dat

de

Olympische Speien in I 956 te
Nfelbourne werden gehouden en

huis

! In het centrum zijn ook
een paar mooie kerken te bewonderen, o.m. de St.-Pauluskathe-

dat de Australiërs er na de
U.S.S.R. en de U.S.A. met de
meeste rnedailles aan de haal

draal en de St.-Patrickkerk. Melbourne wordt in drinkwater be-

gingen: 13 gouden, B zilveren en
14 bronzen ! Melbourne werd om
haar gematigd-zacht klimaat voor
deze Olympische Spelen uitverkoren, De stad had een buitengewone inspanning geleverd, daar
ze zeven arena's en sportvelden
ter beschikking moest stellen op

voorraad door het Yan-Yeanreservoir, dat 3I km ten noorden
van de stad ligt.
Melbourne is bovendien het
belangrijkste industrieel centrum
van het Australische continent.
Naast zware industrie treft men
er een groot aantal constructiebedrijven (machines) en verwerkende nijverheden (meel, bier,

brandewijn, wolien

goederen,

zeep, kaarsen, tabak, sigaren enz.)

aan. De nodige energie wordt opgebracht door de hydroëlektrische
centrales die in de provincie Victoria ten noordoosten van Mel-

bourne werden opgericht. Het
,(Snowny River Project" voorziet
16 elektrische centrales met een
capaciteit van 2,75 miljoen Kw.
Een project dat rnaar eventjes om
de 6o miljard F kost ! Maar toch
heeft Australië dit bedrag voor de-

ze werken over, want de verwezenlijking ervan komt ten goede
aan het industriële hart van het
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avondlessen voor irnrnigran

Het zuidoostelijk deel

van
het droge Australië wordt met
regen gezegend: in dit gebied
ontstonden dan ook, mede

door de minerale bodemrijkdom, de belangrijkste industriële en residentiële nederzettingen. Na Sydney is Melbourne de grootste stad met
moderne allures. De overwegend stedelijke bevolking is
typisch Angçelsaksisch georiënteerd in haar sociaal-culti.rrele

activiteiten.
een tamelij k beperkte oppervlakte.

Ook op gebied van tennis, rugby,

cricket, golf en roeien zijn de
Australiërs zeer bedrijvig. En
op de eerste dinsdag van november wordt elk jaar de grote Melbourne Cup voor paardenwedrennen betwist. Dan is de ganse provincie Victoria met verlof. Meer
dan Ioo ooo toeschouwers wonen

de wedstrijd bij, terwijl cle rest
van Austraiië het verloop ervan
op het televisiescherm volst. De
sportiviteit van de Australiërs
werd spreekwoordelijk, toen de
Voorzitter van de Volksvergadering eens de debatten onderbrak
om een Australisch cricketsucces
tegen de Engelse vertegenwoordigers mede te delen
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