
 “Tien jaar geleden was het de eerste keer dat we 
op vakantie gingen met mijn vriendin Vivian en 
haar gezin. Haar twee kinderen hadden ongeveer 

dezelfde leeftijd als mijn twee oudsten. Ik was op dat 
moment zwanger van onze jongste, die dus nu bijna tien 
is. Vivian is al een vriendin van mij sinds de lagere school 
en haar Leo en mijn William zijn in de loop der jaren ook 
goede vrienden geworden. 
Die vakantie was heerlijk. Als de kinderen op bed lagen in 
de caravan die we hadden gehuurd, zaten wij nog buiten 
met een glaasje wijn, te filosoferen over het leven of een 
spelletje te doen. 
De kinderen hadden het leuk met elkaar, en wij ook, dus 
het jaar daarop gingen we weer met elkaar. We kozen 
een camping uit in Zeeland. Die camping beviel, dus we 
kwamen er terug. Daarna is er een keer overgeslagen, 
omdat Leo geen vrij van zijn werk kon krijgen, en door 
de jaren heen is het nog twee keer gebeurd dat we door 
omstandigheden apart van elkaar een vakantie boekten. De 
andere jaren bezochten we trouw de camping in Zeeland, 
die inmiddels als ons tweede thuis voelt. 
Een paar weken terug stuurde Vivian een app: Deze zomer 
weer naar Zeeland? Ik hoefde daar niet lang over na te 
denken en samen spraken we een vertrekdatum af. 
Onlangs was Leo jarig en hadden we het over de vakantie. 
Tegenover de verjaardagsvisite zat ik hardop weg te dromen 
bij het idee: ‘Voor ons geen kilometerlange ritten naar het 
strand of overbevolkte luchthavens. Voor ons gewoon 
zomer in Zeeland. Je zal verbaasd zijn hoe vaak de zon er 
schijnt.’ 

Vivian vulde me moeiteloos aan: ‘’s Avonds zitten we bijna 
altijd buiten. De kinderen kennen inmiddels de weg op 
de camping op hun duimpje en vermaken zich prima met 
elkaar. Ik heb er echt weer zin in!’
Hadden we onze mond maar gehouden, want twee dagen 
daarna kreeg ik een berichtje van Vivian: Merel en Bjorn 
komen deze zomer ook naar de camping in Zeeland…
Mijn hart maakte een sprongetje van schrik toen ik dat las. 
Meteen belde ik naar Vivian. 
‘Tja, na die verjaardag waren ze blijkbaar zo enthousiast! 
Dus hebben ze voor hun caravan een plaatsje gereserveerd 
in de laatste twee weken dat wij er zijn. Zij zijn ook onze 
vrienden, ik kon moeilijk zeggen dat ik dat eerst moest 
overleggen,’ zei ze verontschuldigend. 
Daar had ze natuurlijk gelijk in. Het staat iedereen vrij 
om naar de camping te komen, daar heb ik niets over te 
zeggen. Of ik het leuk vind is een tweede…”
‘Bah, komen die zeikerds ook?’ reageerde William toen 
hij het hoorde. Hij heeft nooit onder stoelen of banken 
gestoken wat hij van Merel en haar man Bjorn vindt: ‘Zij is 
een schreeuwlelijk en hij weet nooit iets positiefs te zeggen.’ 
Ik moet hem daarin gelijk geven. En dan hebben ze nog 
kinderen ook: een tweeling van twaalf jaar oud, Boy en 
Brandon, die ik altijd ‘de bulldozers’ noem. Ze zijn groot, 
lomp en onbeleefd. Ook tegen leeftijdgenoten. 
‘Dat gaat een behoorlijke stempel op de vakantie drukken,’ 
zei ik sip.
De kinderen reageerden ook niet echt enthousiast, maar 
leken er toch wat minder moeite mee te hebben. Wat 
logisch is: als zij niets met hen te maken willen hebben, 

dan kunnen ze gewoon ergens anders heen gaan. Hoe 
anders lag dat voor ons. Als we ’s avonds voor onze tent 
gaan hangen, dan kunnen we Merel en Bjorn moeilijk 
weigeren! Datzelfde geldt voor onze etentjes, de uitjes 
die we maken en ga zo maar door. We zitten gewoon twee 
weken opgescheept met mensen die we eigenlijk niet zo 
heel aardig vinden.
‘Ach, we moeten het maar accepteren. Misschien valt het 
allemaal wel mee,’ verzuchtte ik gisteren tegen William toen 
de vakantie toevallig weer ter sprake kwam. ‘Misschien zijn 
de bulldozers wel heel lief, blijkt Bjorn een hart van goud te 
hebben en lukt het Merel om op een normaal volume een 
gesprek te voeren.’
‘Annuleren kan nog,’ opperde William, die het sarcasme 
in mijn stem hoorde. ‘Dan pakken we gewoon drie weken 
Frankrijk of zo!’
‘Wat gaan we dan zeggen?’ peinsde ik. ‘De waarheid klinkt 
zo hard!’
‘We kunnen gewoon een smoes verzinnen,’ zei William. 
‘Dat we eens in de bergen willen kamperen, dat we zeker 
willen zijn van zon, dat we willen aansluiten bij je zus en 
ga zo maar door. We kunnen nu nog terug.’
Daar heeft hij gelijk in en er zijn inderdaad tal van redenen 
te bedenken, hoewel ik vermoed dat Vivian dan wel weet 
hoe het zit. Ik zou het wel jammer vinden. De kinderen zijn 
dol op de plek in Zeeland en wij ook. We willen alleen niet 
opgescheept zitten met gezelschap dat wij niet uitgekozen 
hebben. Ik vrees toch dat dat erbij komt als we voor Zeeland 
kiezen. Wat zullen we doen? De vakantie afzeggen met een 
smoes, of gewoon gaan en kijken wat ervan komt? ” L

Therese kan zich niet meer verheugen op de vakantie

‘MET DAT GEZIN ERBIJ HOEFT HET NIET VOOR MIJ‘
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Al jaren gaan Therese (37) en William (38) met hun vrienden Vivian en Leo op vakantie. Zij kunnen het uitstekend met elkaar 
vinden en tussen de kinderen onderling klikt het ook heel goed. Dus dit jaar gaan ze weer naar de camping in Zeeland en ze 

hebben er zin in. Totdat ze horen dat Bjorn en Merel, vrienden van Vivian en Leo, zich ook hebben aangesloten. 


