
 In het wildVogelenzang verruild voor de outback

MET HUN TWEE JONGE ZONEN 

WOONDEN NIENKE BEINTEMA EN 

TEUN BAARSPUL EEN HALF JAAR IN 

CANADA. ZE VONDEN HET DAAR 

PRACHTIG, MAAR OOK THUIS IN 

VOGELENZANG IS HET LEVEN 

MOOI. EEN KLEINE VERGELIJKING.

Wie in de gemeente Bloemendaal gaat wonen, kiest voor groen 
en ruimte. Tenminste, wij wel. Je kunt zo naar zee, duinen of  een 
landgoed. Maar het kan altijd nóg groener en ruimer. Een tijdje 
in de wildernis wonen, daar droomden wij allebei als kind al van. 
Dus toen Canadese vrienden vroegen of  wij op hun blokhut wil-
den passen, precies op de grens tussen Brits Columbia, Yukon en 
Alaska, zeiden we onmiddellijk ‘ja’. Maar dan wilden we wel een 
halfjaar. Zes weken in de blokhut, daarna in een ‘normaal’ huis.

De blokhut staat in een afgelegen dal, dertig kilometer van een 
dorpje met 300 inwoners. Het dorp ligt aan een doodlopende 
weg, twee uur rijden vanaf  het dichtstbijzijnde stadje. Onze 
leefruimte beslaat vier bij vier meter. Daarin koken, eten, slapen 
en spelen we. En daar drogen we ook onze sneeuwlaarzen bij de 
houtkachel. Stroom voor twee peertjes en voor de laptop komt 
van een zonnepaneel. Maar het is winter en de zon staat laag, dus 
’s avonds om half  tien is de accu leeg. Mobiel bereik? Welnee. We 
koken dankzij een propaantank; water komt uit de beek. Er is een 
ouderwetse buiten-wc. Douchen en kleren wassen doen we één 
keer per week in de dorpswasserette. De veranda is onze koelkast 
– ’s nachts daalt het kwik tot twintig graden onder nul, overdag 
blijft de temperatuur net onder het vriespunt. Als je even niet 
oplet, heb je bevroren melk op de cornflakes. 
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In Vogelenzang wonen we klein. De vaart, het bos en de duinen 
zijn onze speeltuin. Wat dat betreft is het in Canada niet anders. 
Twee jongetjes van vijf  en zes jaar op zestien vierkante meter: 
dat vraagt om buitenspelen. Last van de kou hebben ze niet; 
ze zijn dik aangekleed en druk met sleeën en iglo’s bouwen. Ze 
helpen ook met zagen en houthakken. Een groot verschil met 
Vogelenzang: ze mogen hier alléén buitenspelen. De beren zijn in 
winterslaap. Geen langsrazend verkeer of  een diepe vaart, zoals 
thuis, alleen de wildernis. 

In het voorjaar verhuizen we naar een vrijstaand huis aan het 
meer, vijf  kilometer van hetzelfde dorp. Nog steeds zijn we 
voortdurend buiten. We dammen beken af, vangen snoek vanuit 
de kano en roosteren de buit op een vuurtje. Soms koken we ons 
pannetje pasta op een kampvuur. Dat mag in de Vogelenzangse 
duinen dan weer niet. Inmiddels zijn we wel constant op onze 
hoede, want de beren zijn wakker. We zien ze vooral langs de weg, 
vanuit de auto. Soms ook in onze tuin. Gelukkig zijn ze schichtig. 
De composthoop heffen we op. We willen niet dat de beren onze 
tuin als hun territorium beschouwen.

In Vogelenzang vormen we een doorsneegezin – twee werken-
de ouders met eeuwig tijdgebrek. In Canada lijkt de tijd stil 
te staan. Werkstress hebben we niet. Teun is vrij; hij gaat als 
vrijwilliger mee met plaatselijke biologen, onder meer om vogels 
en jonge zalmen te inventariseren. Hij helpt her en der met 
timmerklussen. En hij trekt er in zijn eentje op uit met verrekij-
ker en camera. Vrijwel iedere avond verschuilt hij zich een paar 
uur bij zijn ‘eigen’ meertje om bevers te fotograferen. Nu en dan 
komt er een eland kijken.
Zelf  werk ik een beetje door, aan Nederlandse opdrachten. Bij 
elkaar hooguit één dag per week. We hebben internet, en e-mail 
gaat meestal goed. Skype niet – maar interviewen kan via de 
vaste telefoon. Ik corrigeer teksten voor B.Magazine, met uitzicht 
op het meer en de besneeuwde berg. Het is goed om te ervaren 

hoe het is om dagelijks in de tuin te werken, een boek te lezen, 
te bakken, een bergtop te beklimmen. Dan maar een jaartje 
later met pensioen.

De kinderen gaan halve dagen naar school. Niet naar de lagere 
school, die dertig leerlingen telt; daarvoor is onze jongste net te 
jong. Ze gaan samen naar preschool, met drie andere kinderen. 
Ze doen er taalspelletjes, zingen, knutselen en gaan op excur-
sie. Veel minder schools dan onze groep 1 en 2. Toch leren ze 
van alles. Verrassend veel Engels ook. Net als thuis komen er 
vriendjes spelen: kanoën, vissen en fikkies stoken. En spelen met 
de waterslang. Het water komt uit de beek verderop, met een 
fikse waterdruk. Het is inmiddels warmer en mooier weer dan 
in Nederland.

Zijn de mensen hier anders? Nee. We zien dezelfde mix van 
arm en rijk, links en rechts als in Bloemendaal. Met één verschil: 
iedereen loopt hier in houthakkershemd en op rubberlaarzen. 
Ook de vrouwen. Al gaan die soms opgemaakt en hooggehakt 
naar de lokale pub – een mooi contrast. Er is opvallend veel 
‘import’ van onze generatie, mensen die bewust hier wonen 
vanwege de natuur en het avontuur. Opvallend veel fotografen 
en kunstenaars.

De helft van het dorp bestaat uit oorspronkelijke bewoners – wij 
zeggen ‘indianen’, maar in Noord-Amerika is dat woord politiek 
incorrect. De meesten wonen buiten de dorpskern, een trieste 
erfenis uit de tijd van segregatiepolitiek. Teun is met een aantal 
van hen op stap geweest tijdens zijn vrijwilligerswerk. Verder 
kom je moeilijk met hen in contact. Dan zijn er nog de moderne 
goudzoekers: onbehouwen types die met bulldozers het achter-
land omwroeten en hun schouders ophalen over de gevolgen 
voor de natuur.
Al die karakters vinden elkaar tijdens gemoedelijke dorpsacti- 
viteiten, zoals barbecues, workshops, veilingen voor het goe-
de doel en natuurlijk het jaarlijkse Arts and Music Festival. Dan 
lopen er ineens tien keer zoveel mensen rond. Een beetje 
zoals tijdens de goudzoekerskoorts, ruim een eeuw geleden. 
Geen drugs en weinig drank tijdens dit festival, wel lokale 
houtgebrande koffie, wafels met maple syrup en een enorme 
zandhoop voor de kleuters.

‘Een tijdje in de 
wildernis wonen, 
daar droomden 
wij allebei als 
kind al van’
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De lokale Canadese supermarkt verkoopt alleen wit fabrieks-
brood, dat soms al beschimmeld is. We bakken dus elke dag zelf. 
Groenten zijn duur, iedereen heeft een kas en een moestuin. 
Ook wij telen zelf  aardappels, courgettes, spinazie, sla, wortels 
en cherrytomaatjes. De grote tomatenplanten staan in augustus 
nog in bloei. Dat worden geen tomaten meer, want in september 
valt de eerste sneeuw. Vlees en vis zijn in de winkel onbetaalbaar. 
Gelukkig hebben we inmiddels het halve dorp leren kennen. We 
krijgen veel toegestopt van eigen ‘oogst’, van elandenworstjes tot 
bizongehakt. Een man die we een lift gaven doet ons een enorme 
zalm cadeau. Zelf  vangen we snoek en soms zelfs zalmforel in het 
meer. Op de helling achter ons huis plukken we paddenstoelen en 
frambozen. Net als de locals.

Terug in Vogelenzang is het óók fijn. Zee en duinen, vrienden-
kring en school – een school met ‘maar’ honderd leerlingen. Een 
rijk gevulde supermarkt, zelfs in dit kleine dorp. En meteen weer 
een volle agenda. We gaan zeker terug naar Canada. De roep van 
de wildernis is nog sterker geworden. In de tussentijd vinden we 
Vogelenzang een prachtig alternatief. 

‘We vangen snoek en 
soms zelfs zalmforel’

‘Dan maar een 
jaartje later 
met pensioen’
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