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Waar ligt toch dat Nordegg?
Mijmeringen van een jonge inwoner van Nordegg

Hoofdstuk 2:  Nordegg: Een uniek dorpje
(deel 1)

Bepaalde informatie in de volgende alinea's zijn afkomstig uit 
“Martin Nordegg, the Uncommon Immigrant”, door  W. John Koch, 1997.
Ook foto's uit het Nordegg Museum werden gebruikt.

De unieke kenmerken en de locatie van het dorp had een hele grote 
invloed op het dagelijkse leven, en meer bepaald op de activiteiten 
waarmee wij ons als opgroeiende kinderen vermaakten.

Nordegg ligt aan de voet van de Rocky Mountains. 
Ik zou zeggen: "ligt", omdat het mijn complex en enkele huizen die 
vroeger winkels waren en ook de Katholieke Kerk zijn er nog steeds zijn 
vandaag.

Als je naar het noorden kijkt, zie je Coliseum Mountain. Op de hoge rotsachtige piek bevindt zich een 
zgn. fire lookout station. Een gebogen kam in de vorm van een colosseum verbindt deze piek met een 
lange, kale rechte kam aan de rechterzijde. Aan de linkerkant heb je dan de kegelvormige Baldy 
Mountain.

Bossen, meren en kreken, gevuld met een overvloed aan fauna en flora voltooien deze prachtige en 
idyllische omgeving. Als je als een elf jarige aankomt in Nordegg, leer je al snel om deze wonderen 
van Gods prachtige schepping te waarderen.

Het dorp werd gesticht door de Duitse industrieel en opportunist, Martin Nordegg. In 1907 bracht Don 
Dowling hem hier en overtuigde hem van de goede steenkoollagen. De spoorwegen creëerden toen 
een schijnbaar onbeperkt vraag naar kolen. Martin zag de mogelijkheden en maakte onmiddellijk een 
territoriale aanspraak (een zgn. “land claim”) voor deze kolen-gebieden.

Tijdens ons verblijf in Nordegg, was ik nieuwsgierig naar deze oprichter en vroeg mij af: "Wie is die 
Martin Nordegg?” Zijn naam kwam maar zelden voor. Pas de laatste jaren kwam ik te weten dat Martin
een productief schrijver was, die zijn dagelijkse activiteiten uitgebreid beschreef. Op basis van deze 
memoires, zijn er een paar boeken geschreven. Die geven inzicht over het ontstaan van dit 
geïsoleerde mijnstadje, gezien door de ogen van Martin zelf. 
Anne Belliveau voegt aanzienlijk detail toe in haar geschriften.

Martin Nordegg verkoos een perfect geplande stad en bracht het unieke halfronde ontwerp van dit 
dorp zorgvuldig in kaart. Blijkbaar een kopij van een stadsdeel van Mount Royal in Montreal. De 
meeste prairie dorpen en steden van de vroege 1900 jaren werden in dambordpatroon langs 
spoorlijnen aangelegd.
Dit was niet het geval voor Nordegg.

Nadat de financiering rond was en de bouw van een spoorlijn verzekerd, gaf Martin de bouw van het 
dorp uit aan een bouwbedrijf uit Red Deer (1911 tot 1913). Een deel van de financiering kwam van 
Martin's partners, MacKenzie & Mann van het Canadian Northern Railway. Een ander deel kwam van
Duitse zakenlieden en de aristocratie. Deze betrokkenheid veroorzaakte al snel problemen toen de 
Eerste Wereldoorlog uitbrak in 1914.



Martin tekende een dorpsplan, dat voor zijn tijd modern en aantrekkelijk was. Het lag op zacht 
glooiende hellingen met de spoorweg bovenaan en straten in een halve cirkel ten noordwesten van de
sporen. Centre Street ging recht naar beneden vanuit het station en sneed door de drie straten, die 
een halve circel vormden. Martin noemde deze straten Elizabeth, Lily en Martha Avenues, (eigenlijk 
Marthe genaamd, maar we noemden het Martha Street) in die volgorde zoals je ze van het station 
naar de vallei tegenkwam.
Ze werden genoemd naar de echtgenotes van de eerste mijnbouw ambtenaren. Deze drie residentiële
straten stonden vol met huizen, behalve wanneer steile hellingen of geulen hun constructie 
verhinderde .

Cherie Avenue, (geliefde in het Frans) lag parallel aan de spoorlijn en was een verbindingsweg langs 
de top van de halfronde straten. Zuidoost en aan de andere zijde van het spoor, een beetje hoger 
gelegen lag nog een andere straat, Marcelle Avenue, genoemd naar Martin's enige dochter. Volgens 
zijn memoires, was zij de meest geliefde persoon in zijn leven.

De kaart van Nordegg, zoals het dorp ontworpen was in 1950, gebouwd op heuvels afdalend vanaf Marcelle Avenue. Heuvelachtig terrein zorgde vervoor 
dat er vele vacante lots waren. Het dorp omvatte zowat een vierkante kilometer. (Kaart gebruikt met toelating van de Historic Society.

Martin reserveerde deze straat voor de mijn managers, woonplaatsen voor dokter en politieagent, 
waardoor ze automatisch een hogere standaard kreeg, zowel fysiek als in status van de bewoners. Op
het einde Marcelle Avenue vond je huizen van twee verdiepingen, bestemd voor de mijn managers. 

Het was pas in 1942 dat er werknemers behuizing en een politie station werd gebouwd om deze straat
te vervolledigen. Kate Drive of Hospital Hill, de toegangsweg naar de mijnsite werd naar de vrouw van 
Johnny Shank genoemd. Stuart Road werd genoemd naar Martin's vriend en mijnbouw scout en 
begon bij Elizabeth Street en liep dan voorbij de United Church, de school en zo verder buiten het 
dorp.



Deze ongewone lay-out betekende dat iedereen binnen loopafstand was of hoostens drie blokken 
stappen van de winkelwijk. En lopen dat deden we! Weinig mensen hadden een auto om 
boodschappen  te doen.

De mijnen lagen allemaal in het zuidwesten van het dorp, nabij het einde van de spoorweg. De eerste 
brikettenfabriek werd er gebouwd in 1937.

In de hoogtij dagen had het dorp een bevolking van 2500-3000.
In 1925 had de mijn 900 medewerkers en dat aantal daalde tot 550 werknemers in 1950, deels door 
de verbetering van de technologie, maar het was nog steeds een drukke en levendige plaats.

Het merendeel van de huizen werden gebouwd in het begin van 1914. Het waren allemaal soortgelijke
woningen (cottage style), maar werden geschilderd in een verscheidenheid van kleuren: beige, 
lichtgeel, lichtgroen, wit en een paar in lichtblauw. De 168 vier kamer woningen hadden een puntdak 
met vier zijden oplopend naar een piek in het midden. De asfalt dakpannen waren afwisselend in 
groen, blauw en donker rood. Ik was bewust van en waardeerde wat ik beschouwde als een smaakvol 
kleurencombinatie van deze woningen, met uitzondering van de lichtblauwe.

De halfcirkelvormig opbouw van de huisjes is vrij duidelijk bovenaan Elizabeth Ave.
Mount Coliseum in de achtergrond. Een oude postkaart, dank aan Rose Lichak.

Omdat dit mijn eerste ervaring was met wonen in een stad in plaats van op een boerderij, was ik 
behoorlijk onder de indruk van de schikking en het uiterlijk van deze woningen.

Deze huizen waren modern voor hun tijd, met net zoals de onze twee slaapkamers. Maar 71 huizen 
op Elizabeth Avenue hadden drie slaapkamers en de luxe van stromend water en toiletten 
binnenshuis. Dan waren er ook nog 27 andere drie kamer woningen en nog eens 22 als half open 
bebouwd met twee kamers. Ik kende een jong stel met een baby in een van die huizen, de helft in 
grootte van ons huis; het moet een uitdaging zijn geweest om er genoeg leefruimte in te vinden!

Ons huis was wit, maar niet wit genoeg voor onze Nederlandse moeder die erop stond, dat alles 
perfect zindelijk moest zijn. Ze schrobde zelfs al heel snel het kolengruis van de gevels, waardoor het 
glanzend wit werd. De boswachter, Leo Letourneau vertelde mama dat hij vanop de top van Mt 
Coliseum merkte dat ons huis brandschoon was. Men kan het niet verhelpen, dat wij er zeker van 
waren dat Leo veel van zijn tijd moet hebben doorgebracht met door zijn telescoop de activiteiten het 
dorp gade te slaan.

Later werden er meer huizen in de buurt van de school bijgebouwd, en deze hadden een dak met 
twee kanten, meer een soort kleine bungalows. Marcelle Avenue viel op, omdat het de enige straat 
was met huizen met twee verdiepingen en met glazen verandas.
Moeder vond het een voorrecht om het huis van Mrs. Sturrock, de vrouw van de mijn manager te 
mogen schoonmaken. "Afdankertjes" werden toen thuis vaak beschouwd als schatten zoals bv. een 
roze, porseleinen schoteltje dat mijn dochter nu nog altijd bewaart, als een kostbare herinnering aan 
haar grootmoeder.



Martin Nordegg zorgde ervoor dat de elektriciteit werd geïnstalleerd in alle huizen, iets wat werd 
beschouwd als zeer modern in 1914. Een enorme generator in de mijn zorgde hiervoor. Toch hadden 
we maar weing licht in huis totdat in de late 1930er jaren Calgary Power werd geïnstalleerd en er werd
gezegd: "The lights really came on."

Binnenhuis sanitair stond ook op Martin's verlanglijstje, maar dat was ongehoord voor mijnwerkers 
huizen tot pas tientallen jaren later. De ingehuurde ingenieurs overtuigden hem dit niet te doen. 
Mijnwerkers en hun families moest genoegen nemen met het zich wassen in de open keuken, en 
moesten er maar voor zorgen dat de leden van het andere geslacht uit het zicht waren tijdens deze 
dagelijkse wasbeurten.

Dit maakte het zaterdagavond bad een hele onderneming, want water moest worden binnen 
gedragen, verwarmd op het fornuis, de tinnen badkuip in de keuken gezet en de gordijnen 
dichtgetrokken. We gingen allemaal om beurt in bad. Toen was ik soms jaloers, als ik dacht aan mijn 
vriendinnen, Mary Walker en Bernadine Blasetti die in Elizabeth Street woonden, en genoten van een 
echt bad met warm en koud stromend water. Vijftig jaar later echter vertelde Bernadine me, dat de 
afvoer meer problemen veroorzaakte dan het waard was, omdat de leidingen dikwijls verstopt waren. 
Misschien waren de biffies (outhouses) toch nog zo slecht niet!

In de eerste jaren verschenen er in Europa verleidelijke advertenties om mijnwerkers te werven voor 
deze nieuwe ondernemingen.. 
Uit vele landen kwamen er immigranten met de verwachting voor een beter leven, net zoals onze 
familie die had met de verhuis naar Nordegg. Uit een volkstelling van 1941 bleek dat de bewoners 
afkomstig waren uit meer dan 20 verschillende Europese landen. Er werd ook een Chinees vermeld. 
Ik had de indruk dat er een overwicht van levendige Italiaanse families was. Deze immigranten leken 
blij te zijn om zich te vestigen in de nieuwe, moderne stad die hen vermoedelijk mebood dan hun 
thuisland. 

In het voorjaar van 1914 deelde Martin gratis bloemzaden uit aan de vrouwen van de mijnwerkers om 
hen aan te moedigen het dorp, waarin hij zo veel tijd en moeite had gestoken, te verfraaien. Eind 
augustus 1999 vond onze gids Dennis Morley nog steeds blauw ridderspoor en gele pioenen op 
Marcelle Avenue, die best wel nog teruggaan tot deze vroege zaden. Gelukkig voor mij, gedijen deze  
Nordegg bloemen ook in mijn tuin als een herinnering aan mijn jeugdjaren.

Het was de wens van Martin Nordegg om te leven in 'zijn' stad, maar het ontstaan en de 
ontwikkelingen van de Eerste Wereldoorlog leidden ertoe dat hij werd beschouwd als een buitenlandse
vijand. In 1915 verliet hij Canada en  geleidelijk al zijn financiële invloed en zijn controle over zijn 
mijnstad. 

De Duitse financiering droogde op en tegen 1918 waren alle activa overgenomen door de Canadese 
regering. Bij zijn laatste bezoek aan Nordegg in 1923 besefte Martin dat Mackenzie, Mann&Co., zijn 
financiële partners, de controle over zijn dromen had overgenome en er was geen plaats meer was 
voor hem!
Hij had zijn hart en zijn ziel, en al zijn aandacht en moeite geschonken aan het opbouwen van deze 
stad.

Met toestemming van en dank aan Vicky Penner (Wieke Veenstra)
Vrij vertaald door HermAnn Van Keer-Picavet, terwijl we toch getrouw de chronologie van haar boekje volgden.



Wolvenpopulatie in Europa kent explosieve groei 
 

 
© thinkstock. 
De Europese wolvenpopulatie groeit gestaag. Momenteel zijn er 
naar schatting 12.000 wolven in Europa. Boeren roepen op om hun 
status van beschermde diersoort af te schaffen. 
Vorige maand werd er voor het eerst in 118 jaar een wolf gesignaleerd aan 
de Belgisch-Luxemburgse grens.  
 
"In Europa staat de wolf aan de top van de voedselketen. Hij heeft geen 
natuurlijke vijanden behalve de mens," zegt Vanessa Ludwig, een biologe die 
de groeiende wolvenpopulatie opvolgt. "We hebben nog niet het wettelijke 
aantal wolven bereikt dat een ruiming toestaat, dus de soort is van nature 
voorbestemd om zich over het continent te verspreiden," aldus Ludwig.  
 
Dit jaar alleen al doodden wolven meer dan 9000 schapen in Frankrijk en de 
boeren doen een wanhopige oproep om een verdere groei van de 
wolvenpopulatie tegen te houden.  
 
In de jaren 1930 werden wolven in Frankrijk uitgeroeid, maar in 1992 stak 
een wolvenpaar de grens tussen Italië en Frankrijk over en sindsdien 
verspreiden de wolven zich verder over het Europese continent. In 2000 
werden voor het eerst sinds 1904 wilde welpjes geboren in Duitsland. Tegen 
2015 telde het land al ongeveer 35 roedels met in totaal zo'n 400 wolven.  
 
Wolven voeden zich voornamelijk met wild. Meer dan de helft van hun dieet  
bestaat uit reeën, gevolgd door edelherten en wilde zwijnen. 
 
Bron: Mirror.co.uk 



CAMPERREIS DOOR WEST CANADA 
Grizzlybeer? Check! Ongerepte natuur? Dubbelcheck! Onze camperreis door Alberta 
en Brits-Columbia beleven we met een glimlach van oor tot oor. 

 

Ons gezin is met rode oogjes geland 
in Calgary , de grootste stad van de 
Canadese provincie Alberta.  En het 
toeval wil dat we hier tijdens het 
grootste rodeo-evenement ter 
wereld, de Calgary Stampede, zijn 
neergestreken.  

Alberta wordt ook wel het ‘Texas 
van Canada’ genoemd.Iedereen die 
de Calgary Stampede bezoekt, 
draadgt boots en een hoed. En die 
westernstijl werkt aanstekelijk. We 
zijn nog geen uur door de 
binnenstad aan het kuieren of zoon 
Tom en dochter Tine bedelen al 
voor hun eigen hoed. Vooruit dan, 
kwestie van niet op te vallen. 

De volgende ochtend staan we, met 
dank aan de jetlag, voor dag en 
dauw en met hoed bij de ingang 
van de Stampede Grounds. De 

eigenlijke rodeowedstrijden beginnen pas na de middag. We genieten van de 
kermisattracties en aaien raspaarden in een stal zo groot als een voetbalveld. Kort na 
de middag volgen we de menigte naar de tribune voor de arena, waar de rodeo op 
het punt staat te beginnen. De plaatselijke Helmut Lotti zet het Canadese volkslied 
in, waarop 20 000 hoeden afgezet worden. Dan begint een korte openingsshow, 
maar wij willen de echte actie zien. En die krijgen we. Van junior steer riding, waarbij 
de jongste pas 10 geworden is, tot steer wrestling en bull riding voor stoere 
wranglers. Het adrenaline en testosterongehalte blijft de hele middag ongekend 
hoog. 

ALLEMAAL DINO’S 

We mogen onze motorhome afhalen! De eerste verkenning is een heus avontuur 
voor de kinderen. Ze verdelen de slaapplaatsen, testen de badkamer	en bedenken 
hoe ze straks bij de koelkast kunnen komen zonder zich los te klikken. 



In tegenstelling tot de meeste toeristen rijden vanuit Calgary niet meteen naar de 
parken van de Rocky Mountains, maar gaan we de andere kant op, richting 
Drumheller. In de mooie badlands rond het stadje werd de grootste vondst 
dinosaurusfossielen ooit gedaan. De skeletten staan opgesteld in het schitterende 
Royal Tyrrell Museum, waar we ons vergapen aan allosaurussen, stegosaurussen en 
twee echte tyrannosaurussen. Uren zijn we ermee zoet . 

BEREN GESPOT 

Na een mooie rit door een landschap vol 
bloeiend koolzaad bereiken we in een 
knetterend onweer de toegang van Banff 
National Park. Optimistisch kiezen we voor de 
scenic route naar Lake Louise, de Bow Valley 
Parkway. Plaatjes van torenende toppen en 
wufte weiden kunnen we vandaag wel 
vergeten.”Jongens ! zoek maar naar beren en 
Wapitiherten”. Dat houdt hen wel bezig, denk 

ik. 

De regen komt met emmers uit de hemel. Zijn we vandaag de enigen op deze weg 
door eindeloze kilometers bergwoud? Maar dan moet ik zo hard op de rem trappen 
dat alle losse voorwerpen achterin op de grond kletteren. “Beer”, roep ik en 
opgewonden graai ik naar mijn camera. Er blijken er zelfs drie te zijn. De moeder 
knaagt wat aan de stuiken langs de weg en lijkt van heel de situatie niet veel aan te 
trekken, terwijl haar twee jongen zo zijn geschrokken van mijn maneuver dat ze 
razendsnel in een spar zijn geklommen.  

	

“Mijn camera wil niet starten”, huilt zoonlief, die van pure spanning op het verkeerde 
knopje aan het drukken is. Uiteindelijk probeert 
ook moederbeer in de boom te klimmen, maar dat 
lukt wat minder goed. Wij kunnen hier helaas niet 
eeuwig blijven, we hebben nog één uur rijden 
voor de boeg. 

“Eten beren ook mensen?”, vraagt Tine wanneer 
we op de camping van Lake Louise zijn 
aangekomen. “Nee , maar je moet ze niet 
uitdagen”, stel ik haar gerust. Als we een beer 
ontmoeten, dan moeten we kabaal maken. 
Schreeuwen, zwaaien met de armen, dat soort 
dingen. Dat had ik ooit een keer gelezen in ‘Bear 
Attacks”, de bijbel dienaangaande. “De regel is 
nooit wegrennen of in een boom klimmen. Zwarte 
beren kunnen harder rennen en sneller klimmen 



dan wij”. En als het een grizzly is? Want die klimt niet”, merkt Tom bijdehand op. Tja 
“Dan vraag je het best eerst of hij een grizzly of een zwarte beer is”, grapte ik nog. 
Tine besluit om een lijstje bij te houden van alle dieren die we op onze reis 
tegenkomen. Goed idee, achteraf bekeken, want we zullen de tel snel kwijtraken. 

WE BIVAKKEREN OP EEN SCHITTERENDE NATUURCAMPING 

 

Lake Louise laten we de volgende ochtend achter ons, en met pijn in het hart 
kunnen we door de laaghangende wolken niet meer langs het betoverende Moraine 
Lake rijden. Ik stuur onze motorhome de beroemde Icefields parkway op richting 
Jasper afstand 233 kilometer en besef dat we minstens een deel van de dag de 
beroemde bergpanorama niet zullen kunnen zien. Pas rond de middag stopt het met 
regenen en kunnen we zelfs even tot vlak bij de Athabasca-gletsjer wandelen. 
Gelukkig zijn de voorspellingen voor Jasper National Park goed, want we bivakkeren 
er drie nachten op een schitterende natuurcamping niet ver van het gelijknamige 
stadje. Ook de wapitiherten voelen er zich thuis. 

BIJNA GEKAPSEISD 

De eerste van onze twee dagen in het park gaan we raften op de rivier. Onder een 
loden hemel is het desondanks dolle pret. Mama Simone wordt door een golf zo uit 
haar evenwicht geslagen dat ze bijna in het ijskoude sop van de Athabasca-rivier 
verdwijnt en wij allemaal kletsnat worden. Gelukkig hebben we wetsuits aan. Tussen 
de gezinsvriendelijke stroomversnellingen door vertelt onze stuurman 

wetenswaardigheden over de natuur in het park, dat een echte wildernis vol dieren 
blijkt. Hij wijst naar een koppel visarenden op hun nest. ’s-Middags verkennen we 



het leuke stadje Jasper en doen onze was in de enorme wasserette in de 
hoofdstraat, want daar ontkomt geen enkele campertoerist aan. 

TINE ZET HET OP EEN GILLEN. 

OP ZO’N TIEN METER VOOR ONS ZIT EEN ZWARTE BEER LANGS HET PAD 

	

s’Anderendaags is het stralend weer, eindelijk een bergwandeling!”Five Lakes Trail , 
vijf kilometer, beetje op en neer, wat denken jullie?” Het bezoekerscentrum in Jasper 
was er laaiend enthousiast over geweest. Fun for families werd ons verzekerd. Bij de 
parkeerplaats aangekomen, manoeuvreer ik de motorhome moeizaam in het laatste 
beschikbare vak. Ik heb een belletje aan mijn rugzak gebonden en een fluitje binnen 
handbereik. We hebben in de supermarkt een toetertje op drijfgas gekocht dat 150 
decibel  moet produceren. Laat de beren maar komen. 

Wanneer we langs ons vierde bergmeer lopen, zet Tin het op een gillen. Op zo’n tien 
meter voor ons zit een zwarte beer langs het pad. Ik pak meteen mijn fluitje en blaas 
de longen uit mijn lijf. Simone grabbelt in de broekzak naar de toeter en druk er 
paniekerig zo hard op als ze kan, waarop het ding niet meer dan het geluid van een 
zachte scheet produceert. Ondertussen heeft de beer het al begrepen en sjokt hij, 
met allure van wind je toch zo niet op mensen, de berghelling  omhoog tot hij uit ons 

zicht verdwijnt. Ons hart bonkt in onze 
keel. Wauw! De rest van de wandeling 
wordt in een stevig tred afgelegd. Onze 
berenteller staat inmiddels op acht. 

TE PAARD 

Onze volgende bestemming past misschien 
iets minder in het plaatje van een klassieke 
camperreis, maar daarom niet minder de 
moeite. We logeren een nacht op de 
Campbell Hills Guest Ranch, een 
paardenranch op een uur rijden van de 
stad Kamloops. Eindelijk weer eens aan 
een grote tafel in plaats van	 een klein 
kampeertafeltje eten. We maken samen 
met een viertal andere gasten en onder 
leiding van eigenares Bernadette een rit 
te paard in de bergachtige omgeving. 

Opnieuw zweeft een arend voorbij, maar we spotten ook reigers en sporen van 
bevers langs het water. 

 Terug op de ranch laten de twee waakhonden zich heel de avond knuffelen door 
Tine terwijl Tom in de tuin aan zijn boogschutterstechniek werkt. Na Het diner 
verhuizen de gesprekken naar de veranda, die uitgeeft op een brede vallei met een 



bergmeer en uitgestrekte bossen. Paarden grazen rondom en storen zich niet aan de 
witkoparend die voorbij vliegt. Relaxter dan dit bestaat haast niet. Maar als echte 
diehards slapen we in onze eigen motorhome, die op het terrein mochten parkeren. 

WE PEDDELEN ONZE KAJAK VAN EILANDJE NAAR EILANDJE  

IN DE PRACHTIGE BAAI VAN TOFINO 

Ons einddoel is Vancouver, maar eerst maken we nog een ommetje naar Tofino, een 
kustplaatsje op Vancouver Island . Dat betekent dat we de autoferry moeten nemen 

die ons er in twee uur naartoe brengt. Vancouver Island is één en al bergen en 
bossen, in oppervlakte iets groter dan Belgiê en nauwelijks bewoond. Rond Tofino, 
overigens een surfersparadijs aan de oceaankust, groeit beschermd oerbos in 
overvloed. Na een hobbelige rit van ettelijke uren over een bergpas bereiken we de 
mooie camping die voor de laatste dagen van ons avontuur hebben uitgezocht. We 
staan pal aan het strand bij een baaitje en genieten van de schitterende omgeving 
die wel op een tropische setting lijkt. Het zoeken naar hermietkreeftjes, zeesterren 
en al krioelt in de zilte getijdepoelen tussen de lavarotsen houdt de kinderen een 
hele ochtend bezig. Maar na een paar uurtjes willen we weer iets doen want een 
strand vakantie is niet aan dit gezelschap besteed. Tiener Tine gaat met mama 
rondneuzen in het stadje, want ze wil kleine souvenirtjes kopen voor een paar 
vriendinnen. 

Tom is van het stoerdere werk, dus ik opper om ons in te schrijven voor een excursie 
met een zeekajak, wat hem een geweldig idee lijkt. Die zelfde middag peddelen we 
onder begeleiding van twee gidsen onze kajak van eiland naar eiland in de prachtige 
baai van Tofino. De Strathcona-gletsjer in het midden van Vancouver Island glinstert 
in de verte. Tom roeit onvermoeibaar mee totdat hij, als we achter één van eilandjes 



drijven, opgewonden roept dat er weer een witkoparend is. En nog één en nog een ! 
Een kolonie van wel zeven stuks cirkelt wat doelloos boven regenwoud. Eentje komt 

even langs klapwieken, niet zo hoog 
boven ons, uit nieuwsgierigheid wellicht 

. Dit soort wilde momenten zijn 
onbetaalbaar. 

Een echte whale whatching toer op 
onze laatste dag willen voor geen geld 
missen. Een kleine boot brengt ons 
stamend over golven van de ene grijze 
walvis naar de ander bultrug. We varen 
over golven van enkele meters hoog en 
schreeuwen het uit van plezier.  

Ondertussen is Tine dierenlijstje 
uitgegroeid tot een inventaris een 
kleine dierentuin waardig. Een naam 
ontbreekt de Orka.Daarvoor komen we 
nog eens terug. 

 

 

PRAKTISCH 

ERHEEN : Vanuit Brussel of Schiphol Met Air Canada of Air Tanssat 

TER PLAATSE :Canada is uitermate geschikt om met de motorhome te verkennen 

Wij huurden via www.travelhome.nl  

CanaDraem Alberta en Brits Columbia beschikken over 1000 RV 

Campgrounds reserveren is niet altijd noodzakelijk 

DOCUMENTEN: Reistoestemming op voorhand aanvragen  

Via www.cic.gc/english/visit/eta.asp voor 7 CAD is 5 jaar geldig 

TIJDVERSCHIL  Calgary (Moutain Time) is 8 uur 

Vancouver (Pacific Time) is 9 uur 

TOERISTISCHE INFORMTIE 

   WWW.CIC.CA/ENGLISH/VISIT/TOURIST.ASP 

   WWW.PC.GC.CA 

 



From Ottawa, Ontario: Alanis Morissette 
	

In juli 1996 assisteerde ik een kennis bij zijn standje voor 
tweedehandskleren aan de ingang van Rock Werchter. Een bruinharige 
jongedame met brede zwarte hoed en donkere zonnebril kwam wat 
snuisteren in de spullen en kocht een oude bloes. Ze sprak Engels. Ik 
informeerde waar ze vandaan kwam. “Uit Canada”, antwoordde ze 
vriendelijk. “Bent u speciaal voor dit festival naar hier gekomen?”, vroeg ik. 
“Straks treed ik op”, zei ze, “ik ben Alanis Morissette.” En zij nam haar bril af 
en gaf me een prachtige smile, die ik nooit zou vergeten… Ik was zo 
verbouwereerd dat ik vergat haar om een autogram te vragen.    

Momenteel is zij wat uit de belangstelling verdwenen. In 2010 huwde ze met rapper 
Mario Treadway en kreeg een zoontje ‘Ever’. Dit jaar nam ze een ‘sabbatical year’ om te 
bevallen van een dochter, Onyx Solace. Ze is inmiddels 42 jaar en heeft al een 
memorabele popcarrière achter de rug, die haar roem en rijkdom heeft gebracht.  

In de 2de helft van de jaren 90 was Alanis Morissette bijzonder populair. Vooral haar 
3de album ‘Jagged Little Pill’ (1995) bezorgde haar een stormachtig succes en haalde 
wereldwijd de top van de charts. Tot op vandaag gingen van dit album maar liefst 33 
miljoen exemplaren over de toonbank. Met wereldwijd meer dan 55 miljoen verkochte 
albums, blijft zij alleszins één van de allergrootse vrouwelijke iconen uit de pop- en 
rockgeschiedenis. Om u een idee te geven: ruw geschat heeft zij alleen al met haar 
albumverkoop zo’n 80 miljoen euro verdiend.  

Haar ouders waren leraars in een militaire school. Haar vader, Alan Richard Morissette, 
had Frans-Canadese roots. Haar moeder Georgia Marie Ann Feuerstein, van Joodse 
afkomst, was in 1956 met haar ouders gevlucht uit communistisch Hongarije. Overigens 
verbleef Alanis gedurende haar eerste drie levensjaren in Duitsland, omdat haar ouders 
daar op professionele missie waren om les te geven.  Als kind leerde zij piano, en als 
tiener trad zij op in TV-jeugdprogramma’s. Na haar middelbare school leerde ze gitaar 
en trok naar Toronto en nadien naar Los Angeles, haar muzikale droom ‘een popstar te 
worden’ achterna. Zij vond er haar ideale producer, Glen Ballard, waarmee ze 
samenwerkte voor haar derde album ‘Jagged Little Pill’, dat zoals vermeld een schot in 
de roos was. Er klonk behoorlijk wat boosheid uit bepaalde nummers, zoals in ‘All I 
Really Want’, ‘You Oughta Know’, en ‘Hands in My Pocket’. Met ‘Ironic’, eveneens uit dit 
album, scoorde ze haar grootste hit.  

In haar songteksten zorgt Alanis Morissette voor een frisse wind. De metaforen in de 
song ‘Ironic’ zijn treffend: nogal wat studenten hebben er opstellen en verhandelingen 
over gemaakt.     



An old man, turned ninety-eight 

He won the lottery and died the next day 

It’s a black fly in your chardonnay 

                            ---- 

It’s like rai ai ain on your wedding day 

It’s a free ride when you’ve already paid   

 

It’s the good advice that you just didn’t take 

But who would have thought… it figures 

                           --- 

Mr. Play it Safe was afraid to fly 

He packed his suitcase and kissed his kids goodbye 

He waited his damn whole life to take that flight 

And as the plane crashed down he thought  

“Well, isn’t this nice”.  And isn’t it ironic don’t you think ?     

 

Het is in die maanden ook de meest gedraaide videoclip op MTV. En het zal niet de 
enige plaat zijn waarmee zij dankzij een originele clip het verschil maakt. In de destijds 
ophefmakende videoclip bij haar single ‘Thank You’ (1998) zie je haar naakt (echter 
zonder dat je echt iets ziet…, ga het maar na op youtube) in de stad en in de metro.   

In 2005 maakte Alanis een geslaagde akoestische versie van Jagged Little Pill. Zij bracht 
een puike cover van Seal’s tophit ‘Crazy’. Datzelfde jaar leverde zij ook de soundtrack 
‘Wunderkind’ voor de film ‘The Chronicles Of Narnia’: bekijk op youtube haar vertolking 
van deze wondermooie song, in schitterend gewaad bovenop een geïmproviseerde 
ijsberg, tijdens de slotceremonie van de Olympische Winterspelen in Vancouver. In 2008 
volgde haar 7de studio-album ‘Flavors of Entanglement’. Hierop staat naar mijn mening 
haar beste nummer, het wat droeve, maar intens mooie ‘Not As We’, waarop haar 
prachtige stem ten volle tot zijn recht komt: te bewonderen op youtube. Hierna een fijn 
fragment uit deze song, die ze schreef na haar stukgelopen relatie met de Canadese 
filmacteur Ryan Reynolds. 

Reborn and Shivering 



Spat out on new terrain 

Unsure unconvincing  

This faint and shaky hour 

                --- 

Day one, day one 

Start over again 

Step one, step one 

I’m barely making sense 

For now I’m faking it 

Till I’m pseudo -making it 

From scratch, begin again 

But this time I as I and not we as we  

De drijfveer achter haar spiritualiteit en gedrevenheid komt volgens haar eigen zeggen 
vooral voort uit ‘anger’ (boosheid, woede), ‘passion’, ‘joy’ and ‘pain’. Door de jaren heen 
is Alanis Morissette steeds op zoek gegaan naar zelfontplooiing en nieuwe horizonten. 
Van geboorte katholiek, bekeerde zij zich tot het boeddhisme. In 1996 maakte zij 
incognito een rugzaktocht door India. Om de stress tegen te gaan beoefende zij yoga. 
Zij kwam vaak op voor vrouwenemancipatie. Zij liep minstens één marathon en is 
veganist. Geregeld heeft zij zich geëngageerd voor het goede doel. Zo steunde zij in 
2014 een door vrouwen gerunde koffieplantage in Costa Rica (zie de promotievideo ‘The 
Morning’). En tot voor enkele maanden organiseerde zij meditatiecursussen en 
mindfulness-opleidingen. Een straffe madam, zeker weten.   

Marc Journée 

 

Ondertitels bij de 2 foto’s: 

Alanis Morissette aan het stuur van een ouwe chevrolet op Canadese winterwegen, met 
op de achterbank haar zingende ‘alter ego’: de song ‘Ironic’, één van de meest 
gedraaide videoclips uit 1995. 

Alanis Morissette tijdens een optreden in 2008.              



Bernard Callebaut, ademt chocolade. 
 

Wie heeft als kind niet gesmuld van de 
lekkere Callebaut-repen. Bernard 
Callebaut vast wel. ”Mijn wieg was van 
chocolade, bij wijze van spreken. Mijn 
geboortehuis in Wieze stond tegenover de 
chocoladefabriek van mijn vader, oom en 
twee tantes. Later verhuisden we naar 
het huis dat aan de fabriek paalde, zodat 
we altijd konden binnenglippen. We 
dolden tussen de bakken cacao en 
snoepten van de hazelnoten. Het is dan 
ook niet vreemd dat ik niet zonder 
chocolade kan. Die zit al in mijn vezels”, 
lacht de achter-achter-kleinzoon van de 
stichter van het Belgische chocolade-
imperium. “Mijn vader heeft me nooit 
gedwongen in het familiebedrijf te 
werken. Ik deed een elektromechanische 

studie en heb even als ingenieur gewerkt, maar dat beviel me niet. Als vanzelf 
keerde ik terug naar de chocolade. Bij Chocolatier Goossens in Antwerpen leerde ik 
de kneepjes van het vak en wist ik: mijn leven staat voortaan in dienst van 
chocolade.” 
Toen in 1980 het familiebedrijf Callebaut werd verkocht, wilde Bernard niet langer in 
België blijven. Hij emigreerde naar Calgary in Canada, waar hij meteen een 
chocolatierbedrijf onder zijn eigen naam begon. “Er was weinig concurrentie want als 
Canadezen al chocolade aten, dan was die van inferieure kwaliteit: te vet, te zoet en 
weinig smaak. Mijn uitdaging was om ze aan Belgische kwaliteitspralines verslingerd 
te krijgen.” Zijn adagium was en is: laat de potentiële klanten proeven wat je maakt. 
“Dus daar stond ik pralines uit te delen op markten en beurzen. Dat werkte goed en 
mijn bedrijf groeide uit tot 30 filialen, verspreid over West-Canada. Mijn bijnaam 
werd Calgary’s Father of Chocolate.” 
Na drie decennia kwam de economische recessie. “Plots ging mijn levenswerk voor 
m’n ogen in rook op. De bank vorderde de lening die ik had afgesloten volledig 
terug, maar het lukte me niet daaraan te voldoen. De rechter bepaalde dat mijn 
bedrijf naar de hoogste bieder moest gaan, inclusief de naam – mijn familienaam!” 
Zo ontstond de bizarre situatie dat in Canada overal panden staan met zijn naam op 
de gevel, terwijl hij er niks meer mee te maken heeft. “Mijn vrouw en ik moesten ons 
huis verkopen en met onze zoons van 6 en 11 in een huurhuis intrekken. Toch bleef 
ik strijdbaar, ik wou terugkomen, mijn reputatie als chocolatier was onaangetast. Ik 
bedacht een nieuwe bedrijfsnaam, Papa Chocolat – later werd dat Master Chocolat – 
en begon helemaal opnieuw.  Ik heb veel geleerd van de crisis, waardoor ik mijn 
werk met nog meer passie en diepgang doe. Ik leerde wie mijn echte vrienden zijn 
en vind het erg belangrijk dat ik een eenheid vorm met mijn personeel.” 
Zijn geheim? “Chocolade is pure liefde voor mij. Ik ben niet uit op snel succes of 100 
winkels. Ik zoek geduldig naar betere recepturen en smaken, gebruik alleen pure 
ingrediënten, veel noten, fairtradecacao, weinig suiker en geen glucose of 
plantaardige vetten. Chocolade van hoogstaande kwaliteit dus. Ik bouw aan een 
fundament dat rust op liefde voor elkaar én voor de chocolade.” 
 
Bron: Plus Magazine 



Indianen dagen skiresort voor rechter om 
bescherming van heilige 'Geest van de Grizzlybeer' 

 
Bron: The Economist, BBC 

 
© thinkstock. 
CANADA  
De Ktunaxa First Nation, een indianenstam in het zuidoosten van de 
Canadese provincie British Columbia, gelooft dat de heilige 'Geest van 
de Grizzlybeer' woont in een heilig deel van de lokale Purcell 
Mountains, die ze Qat'muk noemen. Al 25 jaar verzetten ze zich tegen 
de bouw van een skiresort in deze wildernis. Ze geloven dat het resort 
het woongebied van de 'Geest van de Grizzlybeer' zal schaden. 
 
In maart 2012 keurde de overheid van British Columbia (BC) de bouw van het 
controversiële Jumbo Glacier skiresort goed in een afgelegen vallei in het 
zuidoosten van de provincie.  
 
Het omstreden project zou gebouwd worden op de plek van een verlaten zagerij, 
in een regio die geliefd is bij skiërs en snowboarders omwille van de diepsneeuw, 
de wildernis en de indrukwekkende schoonheid. Het is ook gebied waar veel 
grizzlyberen leven.  
 
Al 25 jaar conflict 
De Ktunaxa-indianen verzetten zich al tegen de bouwplannen sinds ze voor het 



eerst werden voorgesteld in 1991. Ze daagden de positieve beslissing van de 
overheid voor de rechter, omdat de provincie volgens hen de heilige betekenis 
van het gebied niet in rekening had gebracht. Zowel het hof van beroep in BC als 
het hooggerechtshof in BC hebben de Ktunaxa in het ongelijk gesteld. Het 
federale hooggerechtshof is nu hun laatste hoop. 
 
Qat'muk 
Volgens de Ktunaxa is de site, die ze "Qat'muk" noemen, "de plaats waar de 
Geest van de Grizzlybeer werd geboren, waar hij naartoe gaat om zichzelf te 
genezen en terug te keren naar de spirituele wereld". Als het resort wordt 
gebouwd, zullen ze niet langer toegang hebben tot de beer en zijn begeleiding, 
argumenteren ze. Ze eisen dat hun religieuze vrijheid voorrang krijgt op 
skiplezier. 
 
Een andere indianenstam, de Shuswap, die eveneens het territorium voor zich 
eisen, steunen de bouwplannen van het Jumbo Valley skiresort wel.  
 
Steun 
Josh Paterson, directeur van de British Columbia Civil Liberties Association 
(BCCLA) zegt dat het de eerste keer is dat het Hooggerechtshof de spiritualiteit 
van First Nations (een koepelbenaming voor een meerderheid van de Canadese 
inheemse stammen) in rekening brengt bij dergelijke zaken. "Mensen zouden het 
begrijpen als dit om een voorstel ging dat de Geboortekerk in Bethlehem of de 
Tempelberg zou vernielen", zegt hij.  
 
Het BCCLA schaart zich net als lokale bewoners, natuuractivisten en het 
Amerikaans kledingbedrijf Patagonia aan de zijde van de Ktunaxa.  
 
Oberto Oberti, de projectontwikkelaar achter het resort, hoopt nog steeds dat hij 
op een dag zijn plannen ten uitvoer kan brengen. Zijn team probeert al twintig 
jaar tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de lokale gemeenschap, zegt 
hij. Hij gelooft niet dat het resort de indianen zal beperken in de uitoefening van 
hun geloof, maar hij laat het aan de "rechtsgeleerden" om te debatteren over de 
impact ervan op religieuze vrijheden, zegt hij. "Wij zijn maar architecten en daar 
houden we het bij", aldus Oberti. 
 
Precedent  
De zaak zal een precedent scheppen in Canada en ook ver daarbuiten.  
Heilige gronden zijn ook het onderwerp van protest tegen de  
Dakota-oliepijplijn in de VS.  
 
Het Canadese hooggerechtshof heeft al eerder moeten beslissen in twisten over 
gronden, maar tot nu toe nog nooit op basis van de uitoefening van religieuze 
vrijheden door de inheemse bevolking. 





Fles spoelt aan met assen van overleden 
man en geld voor een drankje  
 Bron: Huffington Post  

Het ziet ernaar uit dat de 
wens van de ondertussen 
overleden Gary Robert 
Dupuis in vervulling zal 
gaan, sinds zijn assen 
voorbije woensdag in een 
tequilafles aanspoelden op 
een strand in het Canadese 
Cap Breton. Het is de eerste 
stop van een poging tot een 
wereldreis.  

Norman MacDonald, een 
strandjutter uit het Canadese West Mabou trof woensdag een fles tequila aan. 
Daarin zaten de assen van een overleden man, 25 Canadese dollar en een 
briefje dat vermoedelijk door een van zijn kinderen geschreven was.  
 
Op het briefje stond dat Dupuis, die geboren is op 1 juli 1954 in zijn jongere 
jaren een vrij roekeloos bestaan leidde, maar dat hij ervan droomde om op 
latere leeftijd de wereld rond te reizen. "Zijn favoriete drank was tequila - 
puur. Als je hem vindt, neem alsjeblieft dit geld, betaal een drankje voor 
jezelf en Gary en laat hem weer vrij in de oceaan. Het is mijn wens dat zijn 
droom om de wereld te zien in vervulling gaat en dat hij eindelijk rust vindt," 
zo stond er te lezen.  
 
De schrijver van het briefje vroeg dat de vinder van de fles op de achterkant 
van het briefje zou schrijven waar de fles gevonden was en waar ze weer 
werd in zee gegooid. Waar de fles vandaan kwam, stond er niet op vermeld.  
 
Er staan nog geen plaats vermeldingen op het briefje, dus MacDonald 
vermoedt dat West Mabou Dupuis' eerste halte was. De man hoopt dat het 
nieuws van de vondst de familie van Dupuis bereikt. "Het zou fijn zijn als de 
persoon die het verstuurd heeft, weet dat het gevonden is en dat het niet 
verloren is," zei hij. "Het was ongewoon. Ik verwachtte het zeker niet. Maar 
als je het briefje leest, dan kan je begrijpen wat die persoon dacht. Het is een 
mooi gebaar."  
 
MacDonald is van plan om de fles mee te nemen naar een traditioneel 
dansfeest in Cape Breton. "Ik zal hem meenemen en op de tafel zetten. Gary 
kan met ons naar de muziek luisteren." De man is bovendien van plan om 
een extra briefje van twintig dollar toe te voegen aan het drinkfonds, 
vooraleer de fles haar reis verder zet.  Daarna zal hij de fles meegeven met 
een lokale visser, die haar wat verder in zee kan dumpen.    

Bron: HLN. 



't Is de moment om naar Canada te gaan:  
in 2017 zijn alle nationale parken er gratis! 

 
 
In 2017 viert Canada haar 150-jarig bestaan, 't was in 1867 dat vier Engelse 
koloniën samen de Canadese Confederatie vormden. En daarom zorgt 
premier Justin Trudeau ervoor dat alle nationale parken een jaar lang gratis 
zullen zijn. Bovendien zullen de parken na dat jaar gratis blijven voor -18-
jarigen én zullen mensen die in 2017 Canadees zijn geworden nog tot 2018 
gratis mogen gaan. 
Nochtans zijn toegangsgelden een grote bron van inkomsten voor de parken, 
in 2014 was dat ongeveer 59 miljoen dollar, bericht de nieuwszender CBC. 
Een jaar pas voor een gezin kost iets van een 140 dollar. De rest van het 
budget van de parken, ongeveer 670 miljoen dollar, komt van de overheid. 
En geloof ons, in Canada zijn prachtige nationale parken te vinden. Dit zijn 
enkele van mijn andere favorieten: 
 

                     Banff N.P.                                 Waterton N.P. 
 
 
 
 

	

 
Hernieuwing lidgeld 2017. 

 
 

Ingesloten vinden jullie een overschrijvingsformulier, de lidgelden 
voor 2017 blijven hetzelfde als voorgaande jaren. 

Gewoon lid 10.00 €. Steunend lid 15.00 €. 




