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 Thật là một sự tình cờ đưa tôi định cư tại 
Hòa Lan (xứ hoa tulipe). Tôi đặt chân trên xứ 
nầy ngày 11 tháng 8 năm 1974 để tu nghiệp về 
không ảnh. Khóa học dự trù chấm dứt vào 
tháng 8 năm 1975. Nửa chừng khóa học biến cố 
30-4-75 đã xẩy ra. Từ đó đến nay tôi đã ở lại 
Hòa Lan. Năm 1979 nhờ sự can thiệp của 
chánh phủ Hòa Lan mà vợ và hai con tôi đã 
sum họp với tôi. Nước Hòa Lan theo ngôn ngữ 
Hòa Lan tên là Nederland, theo ngôn ngữ Pháp 
là Pays Bas,  theo ngôn ngữ Anh là The 
Netherlands. 
 Một chút lịch sử: Cách đây 400 năm, ông 
hoàng người gốc Đức Willem van Oranje 
Nassau đã đánh bại quân Tây ban Nha chiếm 
đóng để dành độc lập cho nước Hòa Lan. Ông 

lên làm vua với biệt hiệu là Willem đệ nhứt, và 
trở thành cha già dân tộc. Từ đó họ Oranje 
Nassau đã trị vì nước nầy cho đến nay. Nữ 
hoàng Beatrix của Hòa Lan hiện nay cũng 
thuộc dòng họ nầy. 
 Địa lý: Nước Hòa Lan là một nước nhỏ ở 
Bắc Âu Châu. Phía Bắc và Đông giáp ranh với 
nước Đức, phía tây là Bắc Hải. Phía Nam có 
nước Bỉ là láng giềng. Diện tích 34.000 km2, 
bằng 1/10 Việt Nam, là một nước bằng phẳng, 
nhiều sông ngòi, không có núi, vùng gần biển 
đất thấp hơn mặt biển nên đê điều và vấn đề trị 
thủy là chuyện sống chết. Ở vùng biển có 3 đập 
đồ sộ: 
- Một đập bằng đất dài 30 km, là một xa lộ  
-Một đập bằng bê tông cốt sắt, dài 4 km, có một 
giàn cửa di động (tổn phí 4 tỷ dollar) 
-Một đập bằng thép có hình như 2 cái quạt 
khổng lồ, di động. 
 Mới đây có một phái đoàn Mỹ gồm có bà 
Thống Đốc và bà Nghị sĩ tiểu bang Louisana 
cùng nhiều chánh trị gia đã đến xem những đập 
nầy để rút kinh nghiệm tái thiết thành phố New 
Orleans. 
 Dân số: Với 16 triệu dân, Hòa Lan có một 
mật độ dân cao nhứt thế giới. Có 3 triệu người 
ngọai quốc, đa số là dân Âu Châu,  Maroc và 
Thổ nhỉ kỳ. Trong số nầy có 15.000 người Việt 
định cư từ năm 1978, khi Mỹ yêu cầu các nước 
Âu châu tiếp nhận thuyền nhân. Amsterdam với 
700.000 dân là thành phố đông dân nhứt, đồng 
thời cũng là thành phố nổi tiếng ăn chơi nhứt 
Âu châu. Thủ đô hành chánh là Den Haag ( 
tiếng Anh là The Hague, tiếng Pháp là La 
Haye), với 500.000 dân. Thành phố nầy gồm có 
dinh của nữ hòang và các cơ quan hành chánh 
và hành pháp. 
 Khí hậu: Khí hậu ôn đới với 4 mùa hẳn 
hoi: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân mát mẻ, 
mưa gió điều hòa, bông hoa đua nở. Mùa hè 
cũng nóng nực, nhiệt độ có khi lên đến +35 độ 
C. Mùa thu trời ảm đạm, mưa gió nhiều, lá 
vàng rơi ngập cả đường. Mùa đông lạnh nhiều, 
có năm lạnh đến -20 độ C, các sông hồ đều 
đông thành băng đá, tuyết rơi có lúc hơn 30cm. 
Những ngày nắng ấm rất hiếm hoi, cho nên 
mùa hè khi có nắng ấm họ lấy xe chạy ra biển 
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Một trong những cánh đồng hoa tulipe – Hoà Lan 

làm nghẹt cả xa lộ. Cảnh sát phải lên đài truyền 
hình kêu gọi dân chúng nên hạn chế đi ra biển. 
 Ngôn ngữ: Hòa Lan có ngôn ngữ riêng, 
gần giống như tiếng Đức. Cách đây hơn 20 
năm, tôi làm thông dịch viên cho một trại tiếp 
nhận thuyền nhân Việt Nam. Một hôm có một 
anh đến nói với tôi:"Anh Trị ơi, cuộc đời tui 
khốn nạn rồi, tui học tiếng Hòa lan thấy động 
từ nguyên mẩu bị thẩy tuốt ra sau câu " Thí dụ: 
thay vì nói: you must go home, họ nói: you 
must home go. Còn cách đếm số cũng ngược 
ngạo, thay vì nói hai mươi hai họ nói hai và hai 
mươi. Cái vụ đọc giờ cũng oái oăm: bảy giờ 
rưởi thì họ nói phân nửa tám! Ngoài ra lối phát 
âm cũng khó, như chữ "g" chữ "sch" phải nói 
trong đốc giọng. 
 Chánh trị: Là một nước quân 
chủ lập hiến theo chế độ đại nghị. 
Nữ hoàng Beatrix là quốc trưởng, 
không có quyền, nhưng lại ký sắc 
lịnh bổ nhiệm thủ tướng, tổng 
trưởng, tỉnh trưởng, thị trưởng 
thông qua sự chấp nhận của hội 
đồng quốc gia và các ủy ban 
chuyên môn. Quyền hành thật sự 
nằm trong quốc hội được bầu 4 
năm một lần. Các đảng phái chánh 
trị trong quốc hội hiện nay gồm có: 
đảng lao động, đảng dân chủ thiên 
chúa giáo, đảng tự do, đảng xanh, 
đảng xã hội. 
 Du lịch: Mổi năm khi tuyết 
tan, mùa xuân đến có cả triệu du 
khách không những ở Âu châu mà 
khắp thế giới như Mỹ, Nhật, Trung quốc đến 
Hòa Lan. Hai địa điểm du lịch nổi tiếng nhất đã 
thu hút nhiều du khách: 
- Vườn hoa Keukenhof rộng 10 mẩu tây, mổi 
năm mở cửa từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 4. 
Nơi đó trồng đủ các loại hoa, màu sắc rực rở, 
đặc biệt là hoa tulipe đủ màu. Và có một làng 
gần đó tổ chức lễ diễn hành xe hoa tươi với vài 
chục chiếc xe hoa dùng hoa đủ lọai đủ màu. Lễ 
này được khán giả trong và ngòai nước trầm trồ 
khen ngợi. 
- Thành phố tí hon Madurodam ở Den Haag. 
Đây là thành phố nhỏ nhứt thế giới với nhà cửa, 
xe hơi, phi cơ, cầu cống, cây cối v.v.... đều 

được làm nhỏ lại như đồ chơi trẻ em. Đứng gần 
đó chụp hình chúng ta sẽ trở thành những 
người khổng lồ. 
 Kinh tế: Sống nhờ xuất cảng Hòa lan là 
một trong những nước xuất cảng nhiểu nhứt Âu 
châu. Cán cân thương mại lúc nào cũng thặng 
dư mổi năm vài chục tỷ euro. Những công ty 
như Unilever (thực phẩm), Philips (điện và điện 
tử), Shell (dầu hỏa), Ahold (siêu thị) đã không 
những đầu tư khắp thế giới mà còn làm chủ 
nhiều công ty của các nước khác nữa.  
 Về kỹ nghệ: có kỹ nghệ luyện kim Corus 
tại thành phố Hoogoven, kỹ nghệ đóng tàu, kỹ 
nghệ xe hơi (xe vận tải hiệu Daf, hảng Nedcar 
cung cấp máy xe hơi cho hảng Mitsubishi) và 
lúc trước có kỹ nghệ đóng máy bay Fokker (đã 

sập tiệm). 
 Về tài nguyên: chỉ có mỏ khí đốt ở miền 
Bắc, không những đủ xài trong nước mà còn dư 
để xuất cảng nữa. 
 Rotterdam với 500.000 dân là hải cảng lớn 
nhứt nhì thế giới, là cửa ngỏ của Âu châu. Năm 
2005 hải cảng nầy đã nhận hơn 300 triệu tấn 
hàng hóa. Nhà máy lọc dầu Shell ở đấy ngoài 
phần sản xuất xăng dầu còn sản xuất thêm 
những phó sản như phân bón, plastic v.v.. bán 
khắp thế giới. 
 Chăn nuôi và trồng trọt cũng phát triển 
mạnh mẻ. Thịt heo, bò, gà, bơ sữa, fromage 
tràn ngập Âu châu và thế giới. Bò cho sữa cũng 
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nổi tiếng về sản lượng cho sữa mổi ngày. Năm 
2005 Hòa Lan đã sản xuất được 600.000 tấn 
fromage, trong đó đã xuất cảng 450.000 tấn. 
Rau cải được trồng trong những nhà kiếng 
khổng lồ, cho nên mùa đông vẩn có  rau cải để 
bán cho dân chúng. Ngòai ra củ bông tulipe 
cũng là một đặc sản xuất cảng. Hoa và cây cảnh 
trồng trong nhà cũng được xuất cảng thâu cả tỷ 
dollar mỗi năm. 
 Phương tiện di chuyển: mặc 
dầu thuế đánh vào xe hơi mới rất 
cao và xăng cũng không rẻ (1,30 
euro/lít) 7 triệu chiếc xe du lịch và 
1 triệu chiếc xe vận tải ( với số 
dân 16 triệu, trung bình 2 người 
có 1 chiếc xe hơi) chạy chật cả 
đường sá. Theo thông kê thì 78% 
người Hòa Lan đã xử dụng 
internet, đứng đầu Âu châu.  
 Chế độ xã hội: Nhờ đảng lao 
động mới cầm quyền vài năm nay 
mà chế độ xã hội Hòa Lan là một 
trong những chế độ tiến bộ nhứt 
nhì thế giới, bảo vệ đầy đủ quyền lợi cho công 
nhân, như số  ngày nghỉ trong năm có lương, 
tiền nghỉ hè, bảo hiểm sức khỏe, trợ cấp tiền 
mướn nhà v.v... 
 Phong tục và đặc tính:  
- Dân tộc Hòa Lan là dân tộc phóng khoáng 
vào hàng đầu của thế giới. Trai gái không cần 
làm hôn thú, sống chung với nhau được (hay 
bị) chánh phủ xem như cặp vợ chồng chánh 
thức về phương diện thuế vụ. Con sinh ra của 
cặp nầy muốn lấy họ cha hay họ mẹ tùy ý. 
Ngòai ra cũng có đám cưới của những người 
đồng tính, trai lấy trai, gái lấy gái. Nghề mại 
dâm được hợp thức hóa, phải đóng thuế và 
được bác sỉ khám sức khỏe. Hòa Lan cũng 
phân biệt giữa cần sa (soft drug) và ma túy 
(hard drug). Ma túy bị cấm như tất cả mọi nước 
khác trên thế giới, còn cần sa thì được hợp thức 
hóa. Nếu quý vị có dịp du lịch Hòa Lan mà 
thấy tiệm với bảng coffieshop đừng có tưởng là 
tiệm bán cà phê. Vào đó mua cà phê thì bị hố 
đấy. Đó là những tiệm bán cần sa chánh thức 
dưới sự kiềm soát của chánh phủ.  
- Chương trình dạy tiếng mẹ đẻ tại các trường 
tiểu học cho các học sinh ngọai quốc là một 

chương trình độc đáo, cũng có thể nói là duy 
nhứt trên thế giới. Học sinh Ý được học tiếng 
Ý, trẻ em Thổ nhỉ kỳ học tiếng Thổ, học sinh 
Việt Nam học tiếng Việt v.v... Chương trình 
nầy bắt đầu cuối thập niên 70 và đã chấm dứt 
vào cuối thập niên 90. Chánh phủ bổ nhiệm các 
giáo chức ngoại quốc nầy và trả lương như giáo 
chức Hòa Lan, dạy trong giờ học chánh thức, 

mỗi học sinh học 2 đến 3 giờ mỗi tuần.Vợ tôi là 
giáo viên bên nhà nên được chánh phủ bổ 
nhiệm dạy cho các học sinh Việt Nam ở đây 
trên 15 năm. Nhờ vậy mà hai đứa con của tôi 
nói riêng và những đứa trẻ Việt Nam ở Hòa 
Lan nói chung không những nói mà còn đọc và 
viết tiếng Việt nữa. 
- Dân tộc Hòa Lan cũng ham mộ bóng đá như 
phần đông các dân tộc khác trên thế giới. Tuy 
nhiên phương thức ủng hộ đội banh hội tuyển 
quốc gia vượt cả sự  tưởng tượng của chúng ta. 
Mổi lần hội tuyển nhà được tham dự vòng 
chung kết giải vô địch bóng đá thế giới hoặc 
Âu châu thì, ôi thôi, cả nước nhộn nhịp cờ xí. 
Trước đó các xí nghiệp sản xuất cờ, nón, áo 
màu cam (màu áo của hội tuyển) phải làm việc 
thêm giờ để có đủ những món nầy không 
những cho khán giả xem ở vận động trường mà 
còn cho những người ở nhà nữa. Suốt thời gian 
tranh giải có nhiều khu vực treo cờ, kết hoa, 
dựng khải hòan môn còn hơn những ngày lể 
chánh thức nữa. Xe hơi cũng treo cờ hoặc trái 
banh màu cam.                                                                      
- Ngày 5 tháng 12 mỗi năm họ tổ chức sinh 
nhật ông thánh Klaas mà họ gọi là Sinter Klaas. 
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Trước ngày đó, một người mặc quần áo sặc sỡ, 
mang râu đội mũ cầm gậy làm ông Sinter Klaas 
đến tòa hành chánh thị xã và được ông thị 
trưởng đón tiếp vô cùng trọng thể. Sau đó ông 
thị trưởng cùng với ông nầy ra bao lơn tòa thị 
xã để cho cả chục ngàn khán giả đứng trong 
sân chờ chào đón ông thánh nầy. Xong việc 
nầy, ông Sinter Klaas 
cùng với vài phụ tá, 
mà họ gọi là Piet 
đen, đi ra chợ trời để 
phát bánh kẹo cho 
con nít. Một anh bạn 
học người Phi châu 
khi thấy ông nầy, đã 
thốt lên một câu: 
"Funny people". 
Đúng ngày đó mỗi 
trường tiểu học đều 
có Sinter Klaas đến 
viếng. Học sinh đứng 
dàn hai bên đón tiếp 
rất long trọng. Vào lớp ông ta phát quà cho 
từng học sinh, trong khi chúng hát những bài 
hát ca ngợi ông ta. 
- Đi xe đạp cũng là một đặc tính của dân tộc 
Hòa Lan. Nhà nào cũng có xe đạp. Ngày nào 
trời nắng đẹp, từ thợ đến giám đốc đều để xe 
hơi ở nhà, đi làm bằng xe đạp, nhờ trong thành 
phố có những bãi giữ xe đạp mấy tầng lầu. 
Thỉnh thỏang Nữ hòang cũng đi xe đạp cho đài 
truyền hình quay phim. Ông thủ tướng và một 
vài tổng trưởng lâu lâu cũng đi xe đạp làm việc. 
- Nói đến Hòa Lan mà không nói đến trượt 
băng là một điều thiếu sót. Mùa đông khi các 
sông, rạch và hồ đông thành đá thì từ trẻ cho 
đến già mặc quần áo sặc sỡ ra trượt băng tạo 
thành một khung cảnh thật náo nhiệt. Vợ chồng 
tôi không biết trượt, nhưng hai con tôi, lúc nhỏ, 
sau buổi ăn trưa là xách dày trượt ra ngòai hồ 
kế bên chơi cho đến chiều tối mới về. Môn 
trượt băng là môn thể thao được ham mộ sau 
bóng đá. Hòa Lan đọat rất nhiều huy chương về 
môn này trong các cuộc thi đua quốc tế. Mỗi 
lần tổ chức tranh giải nơi đây, vận động trường 
đầy cả khán giả không còn một chổ trống. 
 Khó khăn và tệ nạn: 

- Khó khăn nhất của Hòa Lan là thiếu đất để 
phát triển, như xa lộ không mở mang thêm 
được. Do đó tình trạng kẹt xe là chuyện hằng 
ngày làm thiệt hại cả tỷ euro mổi năm. Phi cảng 
Schiphol ở Amsterdam đứng hàng thứ 4 Âu 
châu ( 40 triệu hành khách mổi năm) muốn 
bành trướng thêm cũng không được. 

- Khó khăn 
nữa là vấn đề 
ô nhiểm môi 
trường. Vì 
nước nhỏ mà 
kỹ nghệ và 
chăn nuôi 
phát triển quá 
nhiều nên 
không tránh 
khỏi việc đất 
đai, không 
khí bị ô 
nhiểm, mặc 
dầu chánh 

phủ cũng cố gắng giảm bớt chuyện nầy. 
- Tệ nạn khá trầm trọng là rượu trong giới 
thanh niên. Theo thống kê thì thanh niên Hòa 
Lan, trai cũng như gái, uống rượu sớm nhất và 
nhiều nhất Âu châu. Việc nầy gây ra tai nạn xe 
cộ, bạo động vô cớ và đập phá những nơi công 
cộng. 
- Vì cho bán cần sa hợp pháp mà mà không cho 
phép trồng cây nầy, cho nên đã gây ra việc 
trồng cần sa lén lút trên gác nhà, ăn cắp điện và 
gây ô nhiểm. 
 Kết luận: 
 Hòa Lan là một nước lạ lùng, có thể nói là 
một kỳ quan của thế giới. Gần như không có tài 
nguyên, đất thấp hơn mặt biển, mật độ dân số 
cao nhất thế giới, lạnh lẻo gần quanh năm, vậy 
mà Hòa Lan là một trong những nước giàu nhứt 
thế giới. Tuy nhiên những năm gần đây, tình 
trạng kinh tế khó khăn, nhất là từ khi đồng tiền 
Gulder của Hòa Lan được thay thế bởi đồng 
tiền Euro của Liên Hiệp Âu châu, dân Hòa Lan 
đã mất tin tưởng ở Liên Hiệp Âu Châu, cho nên 
họ đã bỏ thăm bác bỏ hiến pháp Liên Hiệp Âu 
châu trong cuộc trưng cầu dân ý năm ngoái./. 
 
 


