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Met mate en maten

"Nou, zie je wel. Regen, modder, een onooglijk plekje op een camping, wat

heb ik je gezegd? Baal je er nog niet van?"

"Maar Jaap, tussen die paar tentjes staan toch hele luxe caravans en cam-

pingbussen. En moet je daar zien: dubbelwandige, geïsoleerde vouwcaravans.

Zit vast ook nog verwarming in."

"Ja vreemd zeg. Straks eens vragen hoe dat nou komt. Laten we ons tentje
maar opzetten. We hebben alle tijd, want die lui komen toch niet voor een

uur of acht opdagen."

"Kijk Jaap, nederlandse auto's. Zijn ze dat niet? En het is nog niet

eens zes uur."

"Warempel. Hé Bas, hoe is het? Wat zijn jullie al vroeg."

"Dag Jaap. Hé Mary, ben jij ook maar eens meegekomen. Wij houden het van-

daag wel voor gezien. Toch niet prettig, verzamelen in de regen. Wij gaan

lekker een aperatiefje drinken in die campingbus en dan een goed restau-

rantje opzoeken. Gaan jullie mee?"

"Nee wij zetten ons tentje verder op en dan trekken we een blik bonen öpen."

"Jullie liever dan ik. Zien we jullie straks nog in de kroeg. We willen

nog even gaan tafelvoetballen met de plaatselijke sterren. Kan best leuk

worden."

"Nee, wij willen er vroeg inkruipen, zijn we morgen lekker fit."

"Jullie moeten het zelf maar weten. Ueel plezier dan nog met die regen

en modder."

"Kijk Jaap, daar gaan ze. Zitten wij hier met dat blik bonen. En die pri-

mus wil ook maar niet branden. Moeten we die dingen soms koud eten?"

"Niet zeuren Mary. Laten we maar gaan slapen. Morgen moeten we vroeg op."

"Jaap, wakker worden. Het is al negen uur. Die zijn dus allang weg. Nee,

toch niet. Iedereen zit nog voor z'n tentje te ontbijten.

"Morgen Mary, morgen Jaap, ook al wakker. We willen om tien uur bij de

eerste groeve verzamelen. Oké?"

"Wij doen eerst nog een paar boodschappen. Zien we jullie om elf uur wel

in de groeve."

"Waar zijn ze nou? In deze groeve zouden ze de hele morgen zitten!"

"Het regent Jaap en die lui zijn best verstandig. Wedden dat ze ergens

koffie zitten te drinken."

"Kom nou Mary, WTKG-ers gaan niet op de loop voor een beetje regen. Ik

weet nog wel een aantal aardige puntjes. Laten we die zelf maar even af-

gaan ."

"Jaap, wanneer gaan we nu naar de tent. Het is al zeven uur."

"Ik heb je toch gewaarschuwd. Nog even dit wandje uitpluizen en dan gaan

we terug."

"Wat mij betreft kun je best mee met de paasexkursie, maar weet wel waar

je aan begint. Die WTKG-ers zijn doordouwers hoor. Uan 's morgens vroeg

tot 's avonds laat zitten ze in de groeve en als ze dan nog even het café

induiken praten ze alleen maar over geologie. Luxe kun je trouwens wel

vergeten. Uijf of vijftien graden onder nul: ze slapen in hun tentje.

Man het eten moet je je ook niet teveel voorstellen; een blik bruine bo-

nen of hoogstens macaroni; daar moet je het mee doen."

"Klinkt inderdaad niet zo aantrekkelijk. Maar laat ik het er toch maar op

wagen. Ik moet er echt eens uit."
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"Hé Jaap en fflary, waar hebben jullie de hele dag gezeten. Wij wilden net

uit eten gaan."

"Wij hebben de hele dag in een paar groeves gezeten. Waarom zijn we jullie
niet tegen gekomen?"

"Wij hebben er maar twee gepakt. En niet te fanatiek. Dat snap je wel met

dit weer. Nee, lekker koffie gedronken, stokbroodje gegeten en enkelen

hebben het in de caravan gezellig gemaakt.""Jaap vertelde me anders, dat

jullie nooit de groeve uit te slaan waren. Weer of geen weer."

"Das war einmal. Nee, die tijd is voorbij. En je moet het ook zo bekijken:
onze zolders staan al vol. Dat krijgen we van z'n leven nooit uitgezocht.

Bovendien, het moet ook voor onze gezinnen leuk blijven. Anders willen

die nooit meer mee."

"Zullen we lekker mee gaan eten jaap? Toch veel gezelliger dan dat gedoe
met die primus. Ik wil trouwens ook wel eens tafelvoetballen."

"De juiste instelling Mary: verzamelen met mate en daarna met maten ple-

zier maken. Kom op Jaap!"

"Nou vooruit dan. Maar je laat me wel mooi zitten Bas, met al die sterke

verhalen over het barre, interessante WTKG-leven."

Concha Lutea.


