
D
eze zomer vertrekken jullie naar 
een kleinere camping in eigen 
land, zonder uitgebreid recre-
atieprogramma, ingewikkelde 
plattegrond en golfslagbad. Je 

bereidt de kinderen voor op haperende WiFi 
en een zwemvijver. Bij aankomst zwermen 
uit hoeken en gaten de vriendjes toe. En weg 
zijn je zoon en dochter, net als jouw twijfels 
over de campingkeus.
Als de vouwwagen staat en je tevreden 
onderuit wilt zakken met een drankje, duikt 
er een dame met een reusachtige glimlach 
op. “Jullie weten dat de camping autovrij is?” 
Lieke blijkt jullie tijdelijke overbuurvrouw. 
Haar tent ziet eruit alsof hij uit de vorige 
eeuw komt, wat ook zo blijkt te zijn. “Wij 
hebben die vervuiler al jaren geleden de  
deur uit gedaan, dat voelt voor ons het beste.” 
Ze kijkt jullie auto na die manlief ijlings 
afvoert naar de parkeerplaats. “Wij slaan 
onze kampeerspullen hier op, met de fiets  
is alles goed bereikbaar.”
Als je ’s ochtends wakker wordt en door  
de gordijntjes naar buiten gluurt, ontdek je 
Lieke en haar baardige man voor hun tent in 
yogazit op het gras, hun ogen gesloten,  

Jouw kinderen raken dik bevriend met zoon 
Jesse. Hij doet namelijk alles wat de andere 
kinderen niet durven of zelfs overwegen. 
Zoals naakt over het grasveld rennen of de 
brandslang bij de receptie ontmantelen. De 
campingeigenaar brengt hem spartelend aan 
de hand terug bij Lieke. “Tja,” zegt ze even 
later bij jullie gedeelde kraantje, “het is een 
levendig kind, hij steekt lekker in zijn  
velletje. Daar gaat het uiteindelijk om,  
je goed voelen. Toch?”
Na een tropische dag liggen de kinderen  
eindelijk op bed als Lieke resoluut op jullie 
afstevent. “Zin in een drankje?” “Kom maar 
bij ons,” stel je voor met het oog op de fles 
witte wijn die na uren in het campingkoel-
kastje eindelijk koud is. Onder begeleidend 
gegil van Jesse uit de tent verschijnen Lieke 
en haar baardman met een flesje. “Gezellig!” 
glimlacht Lieke en draait de dop van de fles. 
“Iedereen een glaasje zelfgemaakte vlier?”  
Jij houdt je wijnglas maar bij. 
“Ik doe een biertje,” zegt manlief. 
“Dan doe ik met je mee,” zegt baardman,  
“ik kan geen vlier meer zien.”  
“Jij moet doen wat goed voor je voelt,” vindt 
je partner, “daar gaat het uiteindelijk om.” l

de handpalmen op de knieën reikend naar  
de wolkeloze hemel. Ineens duikelt hun 
zoontje uit de tent naar buiten. “Ik heb  
honger!” galmt ’t over de nog stille camping. 
Lieke verdwijnt achter hem aan in de tent, 
baardman rekt zich uit en sjokt met wc-rol 
naar het toiletgebouw. Ook hij kan dus niet 
overweg met het flodderige ecopapier dat 
hier standaard in de wc’s hangt.  
“Heerlijk toch, om zo met elkaar buiten te 
leven,” glimlacht Lieke wanneer je een paar 
dagen later met je vuile vaat op de afwasplek 
aanschuift. Ze draait ondertussen je kraan 
dicht. “Sorry, ik kan gewoon niet zo goed 
tegen verspilling. Mijn makke.” 
Ondertussen schenkt ze een substantie van 
onbestemde kleur door een vergiet met thee- 
doek erin. “Vlierbloesemlimonade,” legt ze 
uit na jouw vragende blik. “Gewoon uit de 
natuur. Wist je dat het zuiverend werkt?”

‘Ik kan gewoon 
niet zo goed tegen 
verspilling, dat is 

mijn makke’
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Campinggasten

Groene Lieke
KAMPEERTYPE NR 4:

Marjoleine 
Tel, auteur van het 

boek Meer Camping 
Geluk, beschrijft  

acht kampeertypes  
die iedereen wel  

herkent.

TE
K

ST
 M

A
R

JO
LE

IN
E 

TE
L 

IL
LU

ST
R

A
TI

E 
SI

M
O

N
 W

EE
D

A


