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Bildtse bunker aan de bosrand
VAKANTIE IN EIGEN PROVINCIE

Zat Friezen vie-
ren hun vakantie
gewoon in eigen
provincie. Wat
bezielt ze? Van-
daag aflevering
één van een zo-
merserie: Jan en
Sonja van der Bij
uit Sint Annapa-
rochie, over
Gaasterland.

STEF ALTENA

Het is het schrikbeeld van
iedereen die een hekel
heeft aan kamperen: met
een toiletrol onder de ok-

sel naar het wc-gebouw. Daar heb-
ben de Van der Bijtjes uit Sint Anna-
parochie dus nooit last van. In de
hoek van hun perceel – een grasveld
van 150 vierkante groot, gekortwiekt
door Jan zelf met zijn Husqvarna-
grasmaaier – schittert hun privé sa-
nitairgebouwtje in de julizon. ‘Ho-
me’, staat in witte letters op de deur-
mat van het kunststoffen hokje.

Aan de voortent van de Beyer-
land-caravan wappert een banier, als
een piek die gezien moet worden.
Veel van hun campingbuurtjes
waagden al eens gokje. Is het de vlag
van Terschelling? Die van Zuid-Afri-
ka dan? Mis. Het is die van het Bildt.
De vlag is vooral bedoeld als teken
voor Sjouke, de campingeigenaar.
,,As de flag in top hangt, dan is de ko-
ningin thús”, legt Jan uit, in het
Bildts natuurlijk. De koningin, dat is
zijn vrouw Sonja.

H et echtpaar zit er inderdaad
vorstelijk bij, in ruime tuin-
stoelen onder een megapa-

rasol waarmee het zelfs tijdens een
hittegolf prima uit te houden is. Ver-
der: een windscherm, een vertrek
aan hun voortent dat dienst doet als
bijkeuken, een bijtent met daarin
twee elektrische fietsen en de gras-
maaier (een Husqvarna) en natuur-
lijk de grote trots: het privé-sanitair.
Ze hebben hier ook een tv, twee koel-
kasten en overal wifi. ,,Het is inmid-
dels een aardige bunker, ja”, zegt
Sonja (60).

Jan en Sonja hebben een seizoens-
plek hier op camping De Bosrand, in
het glooiende niemandsland tussen
Oudemirdum en Rijs. In hun eigen
provincie dus. Dat is niet super avon-
tuurlijk, dat weten ze zelf ook wel.

‘Wij moesten
alles zien. Het
was elke dag
gewoon stressen’

Maar ze hebben alle provincies al
uitgebreid gezien. En de omliggende
landen ook wel. En wekenlang kilo-
meters vreten met een camper in
Noord-Amerika, dat hebben ze ook
al eens gedaan.

,,Vier jaar geleden zei ik tegen mijn
collega’s: wij gaan op vakantie naar
een land waar we nog nooit zijn ge-
weest”, zegt Jan. ,,Gaasterland! Ha-
ha.” Het beviel zo goed, dat ze nu een
eigen plek hebben, waar ze elk week-
end zitten. En nu, in de zomer, drie
weken achter elkaar. ,,Wij moesten
op vakantie altijd van alles zien. Het
was elke dag gewoon stressen”, zegt
Sonja, tussen het kamperen door bo-
de bij de gemeente het Bildt.

Gaasterland heeft voor hun in-
middels weinig geheimen meer. Ze
kennen elk meertje (Sonja houdt van
water) en bos (Jan houdt van bomen)
en terrasjes (daar houden ze beiden
van) in de buurt op hun duimpje.
,,We hoeven niks meer. Als we hier
komen, al is het maar voor een week-
end, dan is het gewoon direct vakan-
tie”, zegt Sonja.

Bij gebrek aan een zwembad zijn
er hier vooral senioren en amper
kinderen. Zo nu en dan horen ze de
honden en de papegaai van de buren
blaffen, dat is alles. Sonja: ,,Ja, die pa-
pegaai kan er aardig op los blaffen.
Het is wel duidelijk van wie hij dat
heeft.’’
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