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Dom, maar leuk! 

Het is herfst. ‘s Morgens moet het licht aan. Die trui waar ik tot voor kort nog niet aan 

moest denken, voelt plots behaaglijk aan. Sokken zijn weer lekker om aan te trekken. 

Enfin, net terug van een late vakantie in Zuid-Frankrijk is het even wennen aan het 

Hollandse klimaat en ons huis, dat tot onze stomme verbazing enorme afmetingen blijkt 

te hebben. Want ja, we zijn dom geweest. We hebben de stap gezet en een vouwwagen 

gekocht. En het idiote is, we zijn er nog hartstikke blij mee ook! 

 

We moeten wel gek zijn. We waren al behoorlijk gewend aan het huren van 

accommodaties op campings. Mobilhomes of chaletjes met stromend water, een douche 

en vooral een eigen toilet. Dat alles zit niet in een vouwwagen. Water blijkt weer een 

primaire levensbehoefte te zijn die niet vanzelfsprekend is. Water moet je namelijk 

tappen bij een kraan verderop en vervoeren in een jerrycan. Douchen doe je elders, net 

als je behoefte. Dat laatste is soms even plannen en zo af en toe zelfs even opschieten, 

want er moet eerst nog een afstand worden overbrugd. Het is handig om daar rekening 

mee te houden. En in onze vouwwagen bevindt zich geen extra kamer om onze tassen 

neer te zetten, hetgeen een logistieke uitdaging is om de zooi enigszins beheersbaar te 

houden. Het lijkt een betoog tegen de aanschaf van een eigen kampeermiddel te worden, 

maar dat is allerminst het geval. In tegendeel. 

 

Vol trots rijden we met ‘onze kar’ achter de auto over de Franse péage. We moeten een 

stukkie omrijden, want net op de dag dat wij Parijs willen nemen, hebben de Franse 

boeren besloten hun protesten kracht bij te zetten door met hun tractoren een chaos in 

Parijs te creëren. Nu kennen wij Parijs een beetje en daar is het op een rustige 

zondagmorgen al een chaos, dus dit willen we niet meemaken. In een wijde boog rijden 

we er dan ook aan de westkant omheen. De volgende dag komen wij aan op onze 

uitverkoren camping, koppelen professioneel onze vouwwagen los en zetten deze, in elk 

geval op het oog, waterpas. Handrem aantrekken, pootjes uit. Goed hoor. Tot zover wijst 

niets er op dat de reeds aanwezige en gerieflijk geïnstalleerde kampeerders een gratis 

show te zien gaan krijgen. Enfin. 
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Het opzetten van de basisstand van onze wagen is een makkie. Dat hebben we niet alleen 

geoefend in de showroom, maar ook op een veldje dicht bij huis. We kijken koel om ons 

heen, heimelijk speurend naar bewonderende blikken. We besluiten meteen maar door te 

pakken. Marjolijn duwt het met gasveren ondersteunde bed omhoog en sleurt de zak met 

de voortent en de zak met stokken naar buiten. Ik leeg de zakken vervolgens op het gras. 

Het opzetten van de luifel en de zijwanden hebben we niet geoefend. Onzin. Hoe moeilijk 

kan het zijn? We zijn ervaren tentkampeerders, dus zo’n luifeltje? Mwahh! Eitje. 

 

Het is even zoeken wat de luifel is en wat de zijkant. Er zit ook een voorwand bij. De 

zijkanten zijn niet hetzelfde, omdat rekening is gehouden met een keuken die wij er niet 

bij besteld hebben, maar toch. Ik denk dat ik gelijk heb. Marjolijn denkt dat ook, maar 

dan niet ik, als u begrijpt wat ik bedoel? Zachtjes – want iedereen kan ons horen – 

overleggen wij even en doen vervolgens, zoals altijd als wij samen overleggen, wat zij 

wil. En eveneens net als altijd, heel irritant, heeft zij gelijk.  

 

We beginnen met het aanritsen van de luifel. Dat moet niet moeilijk zijn. Desondanks is 

de fabrikant er in geslaagd om een constructie te bedenken die niet één-twee-drie te 

doorgronden is. Marjolijn krijgt een rode nek. Bij mij parelen zweetdruppeltjes waar er 

maar te parelen valt. Er zitten twee van die ritsdingen aan de rits, heel anders dan 

bijvoorbeeld mijn gulp. Als je hem dichtritst, ritst de zaak aan de andere kant automatisch 

open. Na wat geploeter en ingehouden gevloek – want iedereen kan ons immers horen – 

heeft Marjolijn het door. Het ritsen kan dan eindelijk beginnen. We blijken echter niet 

hoog genoeg te zijn om tot bovenaan te kunnen ritsen. Ik begin nu echt goed te 

transpireren. De koelkast biedt redding. Die koelt niet alleen, maar dient ook als opstap. 

Trots kijken we naar onze aangeritste luifel. Zie je wel? Hoe moeilijk kan het zijn? We 

schuiven de stokken naar buiten en ondersteunen die met de stokken uit de stokkenzak. 

Nu kunnen we de luifel daar overheen trekken en afspannen. 

 

Marjolijn loopt om de wagen heen. “Het zit niet goed,” zegt ze. “Het zit prima,” vind ik. 

Ze heeft weer gelijk. Op de scheiding van wagen en luifel loopt een flap, die over de rits 

moet worden gespannen om inregenen te voorkomen. Die flap ligt nu op het 
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vouwwagengedeelte. “Die moet terug,” besluit Marjolijn. Zonder overleg dit keer, want 

ze kent me. Ik ben in dit soort situaties nogal gemakzuchtig. Gehoorzaam sjor ik de 

koelkast naar de zijkant. Met behulp van de tentbezem kan Marjolijn, gevaarlijk 

balancerend op onze geïmproviseerde trap, de flap terugdringen. Hetzelfde ritueel 

herhaalt zich aan de andere zijkant. 

 

Ondertussen blijkt het veldje waarop wij staan een grote aantrekkingskracht te bezitten. 

Kampeerders bekijken vanuit hun luie stoel onze verrichtingen en zelfs passanten die 

kennelijk geen hoge nood hebben, nemen de tijd om te zien wat zich op ons plekje 

afspeelt. “We zouden hier geld voor moeten vragen,” vindt Marjolijn. Ik kan haar alleen 

maar gelijk geven. De zijwand is aan de beurt. Het geintje met de rits kennen we nu wel. 

Vrij soepel hangen wij de zijwand er in. Dit tot grote teleurstelling van het publiek. 

 

Eenmaal geïnstalleerd kan het echte kamperen beginnen. We ervaren snel dat het hebben 

van een eigen kampeermiddel de afstand tot de andere kampeerders verkleint en 

verbroedert. We horen er weer bij. Gezamenlijk voor dag en dauw naar het sanitairblok 

sjokken om de eerste ochtendscheet te laten. Tanden poetsen, douchen, afwassen, het zijn 

weer sociale activiteiten. ’s Morgens opstaan terwijl de thermometer zes graden aangeeft, 

zodat de joggingbroek over de spijkerbroek moet. We weten wat ons te doen staat als we 

weer thuis zijn. 

 

Dat is nu dus. We hebben al nieuwe fleecetruien aangeschaft, waarvan er tenminste één is 

voorzien van een warme voering. Voldaan kijken we terug op onze nieuwe 

kampeerervaring. Op de vraag of het dom is om weer terug in de tijd te willen, kunnen 

we alleen maar bevestigend antwoorden, maar daar lachen we dan wel bij. Want het mag 

dan wel dom zijn, het is vooral leuk. 

 

Wordt vervolgd. 


