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Leve de vrijheid! 

 

Begin juni gaan Johan en Mirjam met hun ouders altijd 

proefkamperen. Lekker een weekendje weg op een 

Nederlandse camping om te zien of de vouwwagen nog in 

orde is. Aan het eind van de middag zijn zij aangekomen 

en zij staan op een mooie plek. Aan de buitenkant van de 

camping, vlak bij de duinen met verder alleen een paar 

kleine tentjes op het veld. Als de vouwwagen uitgeklapt en 

ingericht is, kan er gegeten worden. Daarna worden de 

camping en omgeving verkend. Dan wordt het tijd om de 

slaapzak op te zoeken voor een lekker nachtje slapen. 

Plotseling schrikt iedereen wakker. Een dreun tegen de tent 

en een hoop geschreeuw. Er schijnt een flakkerend licht 

door het tentdoek van de vouwwagen en er klinkt geknetter 

van brandend hout. Ze zitten alle vier rechtop in bed. “Wat 

is dat?”vraagt Mirjam. “Er staat iets in brand”, zegt haar 

vader, terwijl hij uit bed komt en snel naar buiten gaat. 

Tegelijk dreunt er weer iets tegen het tentdoek. “Hé 

jongens,” horen ze hem zeggen,”wat is hier aan de hand?” 

“Ha meneertje!” klinkt een jongensstem. “Welkom bij ons 

après-examenfeest! Wij zijn eindelijk vrij, dus dat gaan we 

vieren dit weekend. Vuurtje erbij, voetballetje erbij.” Weer 

een dreun tegen de tent. “Ook wat drinken?” ……… 
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