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Zak af naar het zuiden voor een beter dan best-ervaring,  
zeggen landgenoten die hun hart verloren aan Zuid-Afrika en 

Kaapstad. Want zoals het klokje dáár tikt, tikt het nergens.  
‘Het leven gaat hier drie versnellingen lager.’
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SIERK BAALBERGEN krijgt net een pannetje 
gebakken eieren van zijn huishoudster. Het is 
een uur of 11, een graad of 23, eind januari. 

De Cape Times ligt opengeslagen op de grote terrasta-
fel, maar Baalbergen kijkt liever naar de oceaan die 
een paar honderd meter verderop tegen de boulevard 
beukt. Robbeneiland is met het blote oog zichtbaar, 
voor walvissen heeft hij een verrekijker nodig. Dit  
is Fresnaye, de Franse wijk in Kaapstad, tegen de 
flanken van Signal Hill, een uitloper van de Tafelberg. 
Een van de duurste wijken van de stad. Niet zozeer 
vanwege het prachtige uitzicht, maar vooral de luwte. 
‘Het ligt in een gunstige knik. Dat was in Camps Bay 
wel anders,’ vertelt Baalbergen. ‘In die buurt, pal aan 
het strand, vlogen de vuilniszakken gewoon over het 
dak. Volle zakken, niet overdreven. In de VOC-tijd 
heette het hier niet voor niets Kaap der Stormen.’  
Cape Doctor wordt die wind genoemd. Locals ontwij-
ken ’m en elke makelaar zal je vertellen hoe je huis op 
de wind ligt, maar toeristen kunnen er wel een hele 
vakantie last van hebben in hun dure Airbnb. Hij en 
zijn vrouw Annemarie, Nyenrode-sweethearts, kwa-
men met vakantie in Kaapstad in 1999 en waren met-
een verkocht – zo vergaat het eigenlijk iedereen, het is 
de rode draad in dit verhaal. Net als dat toeval in bijna 
alle gevallen een mooie rol speelde in het vinden van 
een huis, dat het zo heeft moeten zijn. Het huis van de 
Baalbergens stond bijvoorbeeld helemaal niet te koop, 
maar ze belden aan op goed geluk, met Hollandse 
branie en briljante timing.
Net 30 toen, begin 50 nu, een lange kerel, witte korte 
broek en blauw T-shirt, uiteraard gebruind, halflang 
haar dat wat grijs is bij de slapen: Baalbergen voldoet 
aan het clichébeeld van de man die gekozen heeft voor 
het goede leven. Zijn bedrijf, Top Employers, deed aan 
certificering in HR, heeft hij net verkocht aan de HAL. 
Het bedient klanten in 110 landen vanuit tien kanto-
ren met een hoofdkantoor in Amsterdam, maar 
Baalbergen werkte al jaren vanuit Kaapstad, de laatste 
vijf jaar als non-executive. ‘Zelfde tijdzone, dus geen 
enkel probleem.’ De huishoudster haalt het eierpan-
netje weg en brengt een kopje espresso, plus een klein 
flesje met een of ander groen goedje. Vermoedelijk 
duur, vies, maar gezond. 

Uiteraard verbouwde Baalbergen zijn huis stevig. Er 
kwam een verdieping extra, maar de belangrijkste 
ingreep was het platgooien van het huis van de buur-
man – nadat hij het gekocht had uiteraard. Dat blok-
keerde hinderlijk het zicht, er is nu een speelparkje 
voor de kinderen van de hele buurt.

Lagere versnelling
Aan de andere kant van de heuvel woont TON 
PAARDEKOOPER. ‘Maar de 54-jarige lichtondernemer 
woonde toch in Wassenaar?’ zult u denken. Klopt, daar 
woont hij ook. In Kaapstad komt hij een keer of drie 
per jaar, telkens een week of vier. Zijn uitzicht is de 
City Bowl: hij heeft vanaf Belvedere Avenue in 
Oranjezicht het zakencentrum van de stad aan zijn 
voeten en iets verderop de zee. ‘Er stonden wat bomen 
in de weg, maar die heeft de gemeente na veel gedoe 
ingesnoeid. Ik heb nu tenminste een vrij uitzicht,’ zegt 
Paardekooper. Bij hem binnen staan grote bossen lelies 
op tafel, hangen uit de kluiten gewassen moderne 
kroonluchters aan het plafond en al even moderne 
kunst aan de muur: zijn huis is een showroom, groot, 
wit en strak – dat Jan des Bouvrie een voorbeeld is 
voor de lampenman, is duidelijk. ‘Keihard werken en 
keihard genieten,’ ook dat heeft hij van Des Bouvrie. 
Paardekooper maakt werkweken van 90 uur en kan in 
Kaapstad tot rust komen. Het leven gaat er een ver-
snelling lager. ‘Zeg maar drie versnellingen,’ zegt 
Paardekooper en hij zet de muziek, Spandau Ballet, 
wat zachter. 
Een jaar of tien geleden kwam hij er voor het eerst en 
raakte meteen verliefd. ‘Op dit huis in het bijzonder. Ik 
reed er die week langs en wist het. Kijk, het is zelfs de 
allereerste aantekening op deze telefoon,’ en hij laat 
me zijn iPhone zien als bewijs. ‘Als je het in je hoofd 
hebt, dan gaat het gebeuren.’ Toen stond het huis niet 
te koop. Een paar jaar later wel en Paardekooper sloeg 
toe. ‘En nog steeds, elke keer als ik aankom en wegrijd 
van het vliegveld, ervaar ik datzelfde gelukzalige 
gevoel, weet niet wat het is. De warme lucht, de vrij-
heid, de Tafelberg die je ziet opdoemen? Ik heb in 
ieder geval een smile van oor tot oor.’ De boerenzoon 
uit Zoeterwoude heeft het goed voor mekaar. Maar 
wat als hij in Nederland is? ‘Dan zorgt een lokale 
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jongen voor het huis. Die regelt alles, ook de 
klusjes. En als ik er ben, kan hij masseren. 
Altijd goed,’ lacht Paardekooper. Zijn maatje 
Gordon ziet-ie helaas wat minder. Die heeft 
nog wel een appartement in Kaapstad, maar 
hangt vooral rond in Dubai, wat opmerkelijk 
is: natuur, klasse en ziel zijn in de zandbak 
ver te zoeken, poen en plastic vind je er  
des te meer – onze BN’er zou beslist beter 
moeten weten. 
Lommerrijke avenues, kasten van huizen, 
hier een golfcourse en daar wijngaarden. 
Goed, dat laatste zie je in Nederland niet, 
maar verder zou je Constantia het Wassenaar 
van Kaapstad kunnen noemen. ELLEN 
BIESHEUVEL woont er in een bungalow. 
‘Zeven jaar geleden gekocht,’ zegt de geboren 
Haagse, dochter van een tenniskampioen en 

succesvol ondernemer, begin 50. ‘Maar bijna 
geen muur staat nog op dezelfde plek.’ Het 
huis is licht, strak maar warm, de open pla-
fonds laten houten balken zien. ‘Het heeft 
goede zichtlijnen, dat vind ik belangrijk.’ 
Zeer feng shui. En keurig netjes: alles opge-
ruimd, labels en etiketten naar voren, de 
kussens geordend, de straat KLM-huisjes 
boven op de keukenkastjes kaarsrecht. ‘Ik 
ben heel erg OCD,’ zegt ze vrolijk, terwijl ze 
een boterham met kaas maakt – ze blijft wel 
Hollander. 
De inrichting is modern, behalve de studeer-
kamer van haar man, waar een aantal fraaie 
Haagse meesters hangt. Het is hun zesde huis 
in Zuid-Afrika, zij en haar gezin wonen al 
sinds 2003 in het land. ‘Dat was een zware 
tijd, vooral door de ziekte van mijn zoon, 

toen nog een peuter. Die was zwaar astma-
tisch, sliep thuis in Nederland nauwelijks. 
Mijn man moest voor zijn werk als directeur 
van een fruitimporteur voor een paar weken 
naar Zuid-Afrika en we besloten als gezin 
mee te gaan, even eruit. Het bijzondere was 
dat hij hier totaal geen last van zijn astma 
had, enorm opknapte en door de schone 
oceaanlucht geen longproblemen meer had. 
Ik weet nog goed dat ik verzuchtte dat ik  
zo graag hier zou wonen en nog geen tien 
minuten later, echt letterlijk, werd mijn man 
gebeld met een aanbod om in Zuid-Afrika te 
komen werken.’
Die zoon is inmiddels groot en sterk en stu-
deert in Nederland, waar dochterlief ook 
woont en werkt. En dus heeft Biesheuvel de 
handen vrij voor haar studio aan huis. Daar 
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  ‘Elke keer als ik aankom op het vliegveld,  
ervaar ik dat gelukzalige gevoel’ 

TON PAARDEKOOPER
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FAMILIE AALDERING

OP EEN HALF UURTJE VAN KAAPSTAD,  
IN DE DEVON-VALLEI, IS DE HEMEL BLAUW EN  

DE GROND VRUCHTBAAR
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komen de dames uit de buurt voor de kundalini-yoga, 
pilates en allerlei holistische behandelingen waar nog 
nooit iemand van gehoord heeft – in Kaapstad dan. 
‘Maar die wel helpen,’ zegt Biesheuvel. 

In de prijzen
In een grote vijver spartelen een paar karpers, hun 
oranje staart komt af en toe boven water. ‘Het water 
staat lager dan normaal, doordat we net een paar hec-
tare wijngaard hebben bijgekocht die geïrrigeerd moe-
ten worden,’ zegt JACQUELINE AALDERING. Want er 
wordt wijn gemaakt op hun terrein, en goeie ook: de 
wijnen van Aaldering winnen prijzen en scoren hoog 
– u kent ze van de KLM Business Class. 92/100 vol-
gens Gilbert & Gaillard voor hun Pinotage Blanc 2020, 
een wijn die het jaar daarvoor bijna net zo hoog scoor-
de. Het wijnhuis is opgericht in 2004 door haar ouders, 
Fons en Marianne Aaldering, bekende ondernemers. 
Die beseften dat ze een dagje ouder werden, wilden het 
iets rustiger aan doen en keken dochterlief aan: of die 
zin had te verhuizen uit Catalonië, waar ze al een jaar 
of twaalf woonde met man en kind. Nu runt het echt-
paar het wijnbedrijf plus een paar luxueuze lodges, en 
woont het zelf op het terrein, 28 hectare groot in de 
Devon-vallei iets buiten Stellenbosch, op een half 
uurtje van Kaapstad. Omgeven door bergen – denk de 
palmen weg en je waant je eerder in Zwitserland dan in 
Zuid-Afrika. De hemel blauw, de grond vruchtbaar. 

Luilekkeren is er overigens niet bij: de Aalderings 
werken zich een slag in de rondte. Haar zevenkoppig 
personeel geeft ze graag het goede voorbeeld. ‘Zie je al 
het houtwerk?’ Jacqueline, 47, blonde haren in een 
kort staartje, Ray-Ban op het voorhoofd, wijst naar de 
deuren en kozijnen van een van de lodges. ‘Heb ik zelf 
geschilderd. Je moet toch wat tijdens zo’n lockdown.’ 
Het wordt weleens gek gevonden door haar mensen, 
beseft ze. ‘Voor mij is iedereen gelijk. En sommigen zijn 
al heel lang bij ons. Neem Marylin, die begon als 
schoonmaakster, maar is inmiddels opgeklommen tot 
mijn rechterhand. Of Marlvin, die kwam als beveiliger, 
maar rijdt nu de heftruck als geen ander. Ik vind het 
mooi om mensen kansen te bieden, wil ze laten groei-
en.’ Dat is de Nederlander in den vreemde eigen, al 
klinkt het vaak als het baasje dat trots is dat zijn hond 
zo goed kan apporteren.
Hoe zit het met de veiligheid? Daarover hoor je vaak 
niet al te fijne verhalen als het om Zuid-Afrika gaat. 
‘Ach,’ zegt Aaldering, ‘in Spanje stond ook een hek  
om het huis.’ Hier in Stellenbosch giert er bovendien 
220 Volt door het ijzerdraad en dribbelt een forse Rott-
weiler onrustig op en neer. ‘Ja, die is waaks. Maar weet 
je, als ze een biefstukje met gif over het hek gooien, 
heb je ook niks meer aan ’m.’ Ellen Biesheuvel beaamt 
het, ook bij haar is de boel goed beveiligd. ‘Je moet hier 
realistisch zijn, niet optimistisch.’ Wat betekent dat ze 
achter een muur woont. Dat er geen bosjes naast de 
poort staan: daarin kunnen boeven zich verschuilen. 
Dat ze pepperspray meeneemt als ze de honden uitlaat 
in het bos. ‘Maar ik ben er niet spastisch over. Het is nu 
een automatisme en in de 19 jaar dat ik hier woon is me 
nog nooit iets vervelends overkomen – knock on wood.’ 

Nooit meer weg
Om van dit soort beslommeringen echt geen last te 
hebben, moet je iets verder landinwaarts. Naar 
Stanford bijvoorbeeld, anderhalf uur rijden van 
Kaapstad, iets boven Hermanus – bekend van haaien 
en walvissen. Bij HARRY POORTMAN hangt er nog net 
geen touwtje uit de brievenbus, maar zou de achter-
deur prima open kunnen staan. ‘We wonen een tikje 
afgelegen, voor Afrikaanse begrippen dan. In Neder-
land heb je het dan over de middle of nowhere.’ Zijn 
HaesFarm ligt 280 meter hoog, in de verte glinstert de 
oceaan. ‘Met helder weer zie ik zelfs Kaap de Goede 
Hoop.’ Poortman woont hier sinds 2012 met zijn 
vriend, maar hij woont al sinds 2005 in Zuid-Afrika. 
Een paar jaar eerder was de architect uitgenodigd door 
een klant om naar Kaapstad te komen. ‘Het land stond 
niet echt op mijn radar. Mijn eerste associatie was nog 
steeds Apartheid, eerlijk gezegd.’ Maar hij landde en 
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KOST DAT EIGENLIJK?
‘Nederlandse kopers zijn gefocust op vierkante meters, die willen bijvoorbeeld altijd 

weten of de balkonmeters er ook bij horen. Lokale kopers letten op de grootte van het erf, 
ligging ten opzichte van de wind en vinden de garage extreem belangrijk. De Neder-

lander wil een bouwkundig rapport, die gaat voor zekerheid.’ De Nederlandse Flore de 
Vries, 43, is makelaar bij Kapstadt International Properties, dat ongeveer een derde van 

de mooie Kaapstadse huizen verkoopt. Ze ziet veel Nederlanders, maar ook Fransen, 
Belgen, Duitsers, Italianen en Engelsen. En af en toe een verdwaalde Chinees. De prijzen 
in Kaapstad variëren van ongeveer 1,5 ton euro voor een prima tweekamerappartement 
van 80 vierkante meter en voor 6 ton euro heb je een hier een groot huis met vier slaap-

kamers, grote tuin en een zwembad in een groene buurt nabij het centrum (Higgovale, 
Tamboerskloof en Oranjezicht). Prijzen in de stad zijn met zo’n 15 procent gedaald ten 
opzichte van 2018, waar de buitenwijken en het platteland duurder werden. Komt door 

corona: lockdowns waren hier streng, je mocht je eigen huis nauwelijks uit.’
Wat kosten de huizen in het artikel? ‘Een huis als dat van Sierk Baalbergen in 

Fresnaye kost ongeveer 35 miljoen rand, zo’n 2,2 miljoen euro. Dat van Ton Paarde-
kooper 16 miljoen rand. Het huis van Harry Poortman in Stanford zal 1,5 miljoen euro 

moeten opleveren. Zelf iets kopen? Je kunt natuurlijk proberen een hypotheek van een 
lokale bank zien te krijgen, maar weet wel dat de hypotheekrente rond de 10 procent zit. 

De eigen Hollandse bank wil vast ook wel helpen, of anders koopt u uw Kaapse  
appartement gewoon van uw bonus, dertiende maand of jubelton.

  ‘Het tempo is anders: Zuid-Afrikanen 
hebben de tijd, wij een horloge’ 

ELLEN FORTMANN-BIESHEUVEL

was op slag overstag – ook hij. Nog diezelfde 
week schafte hij een appartement aan. 
Poortman was toen nog directeur en groot-
aandeelhouder van Dedato, dat de ontwikke-
ling van de Amsterdamse Houthavens start-
te. ‘Ik was toen rond de 50, voelde sterk dat 
ik iets anders moest doen.’ Dat lukte. Druk 
maken Poortman en zijn vriend zich niet. Ze 
baten twee guestrooms uit, maar ‘da’s meer 
een hobby. Het zorgt ervoor dat we interes-
sante mensen ontmoeten, daar richten we 
ons op. Creatieven, fotografen, schrijvers, 
architecten, mensen die minimaal twee 
nachten blijven.’ 
Poortman mag dan afgelegen wonen, hij kent 
zijn buren goed. ‘Mensen letten op elkaar, 
helpen elkaar. Of er nu een natuurbrand is,  
of er door covid mensen op straat komen te 

staan.’ Bovendien komt alles wat hij eet en 
drinkt uit de buurt. ‘Van groente tot brood, 
wijn en lokaal gebrouwen bier, zelfs zeep. 
Alles van topniveau. We komen alleen in de 
supermarkt voor thee. Het geeft een enorme 
rust en vrijheid om te weten dat we alles wat 
we nodig hebben van onze buren kunnen 
krijgen. Zuid-Afrika is het beste wat me ooit 
is overkomen in mijn leven.’
Niks te klagen dan? ‘In ieder land is er wel 
iets. Natuurlijk is het in veel opzichten een 
derdewereldland. Maar dat is ook de charme. 
Mensen zijn hier over het algemeen blij en 
tevreden met wat ze wél hebben. Ook in de 
townships. Ook daar gaat de braai aan en 
wordt muziek gemaakt,’ zegt Jacqueline 
Aaldering. Ton Paardekooper was ook wel-
eens in een township. ‘Kwamen we in zo’n 

kleine hut, golfplaten op het dak, maar wel 
een flatscreen, vette stereo en iPhone. Ze 
geven alleen niets uit aan wonen,’ zegt de 
lampenman ongelovig. En personeel is welis-
waar goedkoop – 15 euro per dag in plaats 
van per uur – maar van een andere kwaliteit. 
‘Goede managers zijn het doorgaans niet, je 
moet ze wel leiden en controleren,’ aldus 
Paardekooper. 
‘Neem de tuin: ik wilde dat ze de heg zouden 
doen, dus ik verwachtte een elektrisch appa-
raat, maar ze kwamen met een roestige 
schaar en deden er uren over. Daar kan ik 
niet tegen, dat wil ik niet zien.’ Het tempo is 
anders. ‘Zuid-Afrikanen hebben de tijd, wij 
een horloge,’ zegt Ellen Biesheuvel. Zou een 
van hen terug willen verhuizen? Da’s een 
domme vraag. 
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ZOU EEN VAN HEN TERUG WILLEN VERHUIZEN? 
DA’S EEN DOMME VRAAG

HARRY POORTMAN (R.) EN STEYN JACOBS


