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Sauna geaccepteerd, maar over naaktrecreatie praten we liever niet

Blootgewoon op camping
Huizing vertrok in 2013
ineens uit de Tweede
Kamer.

Huizing
terug in de
politiek
DEN HAAG •Voormalig VVD-Kamerlid Matthijs Huizing, die in 2013
opstapte nadat hij
was aangehouden
en bestraft voor
rijden onder invloed, keert terug
in de politiek. De
liberaal wordt wethouder in zijn
woonplaats Oegstgeest. Het smetje op
het blazoen van
Huizing is voor het
partijbestuur geen
reden om in te grijpen. „Wat hij heeft
gedaan kan niet,
maar dat betekent
niet dat iemand de
rest van zijn leven
nooit meer iets kan
doen”, reageert een
woordvoerder.

door Koen Nederhof

In je blote
kont door de
zwemplas,
volgens de
nudisten is
dat een stuk
leuker dan
met een
zwembroek of
bikini.

HELLEVOETSLUIS • In je
blootje naar buiten.
Gek? Nee hoor, zegt
NFN Open en Bloot,
zo’n twee miljoen Nederlanders doen aan
een vorm van naaktrecreatie. We hebben het
er alleen niet zo openlijk over. Vandaar dat
de belangenbehartiger
voor naaktrecreanten
dit weekend open dag
hield.

Wie zich meldde aan de
poort van naturistencamping De Brongaard in Hellevoetsluis, trof gisteren een
gekleed welkomstcomité.
Maar daarna was het bloot
wat de klok sloeg. De geklede verslaggever en fotograaf
waren de uitzondering.
De met groen omzoomde
camping is een oase van
rust, die baadt in de zon.
Een jong Eindhovens stel
dat de open dag heeft aangegrepen voor een bezoek ravot dan ook poedelnaakt
met een waterfiets op de
zwemvijver. Kinderen die
op de camping verblijven
klimmen aan boord, alsof de
bezoekers vaste speelkame-
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raden zijn. „Een van die meiden is mijn kleindochter.
Het leuke is: kinderen vinden bloot zijn niet raar. Ze is
negen en zei laatst: het is
fijn om in je blote kont te
zijn”, zegt Emma, een vaste
gast op de camping. Ze is

sinds haar negende naturist. „Al wist ik toen nog niet
dat dat zo heette.”
Tegelijk is bloot kamperen maar één van de verschijningsvormen
van
naaktrecreatie, benadrukt
NFN-directeur
Christine

Kouman. „ Al met al doen
zo’n twee miljoen Nederlanders aan een vorm van
naaktrecreatie.” Dat zijn
mensen die af en toe naar
het naaktstrand gaan, bloot
in hun tuin liggen, op vakantie graag bloot zijn of tijdens

een vaartochtje besluiten
hun kleding uit te trekken.
Toch is erover praten niet
heel gebruikelijk. Naar de
sauna? Dat is geaccepteerd.
Maar bloot door je tuin banjeren? Nee, dat houden we
liever voor ons. „Daar hebben we nog werk te doen”,
zegt Kouman. Vandaar ook
de open dag.
De overtuiging dat naakt
prettig is, levert een dwarsdoorsnede van de samenleving op. Het ding is alleen: je
ziet het niet. Niemand
draagt merkkleding en aan
iemands blote bast zie je
niet of hij directeur is of
vakkenvuller. Een ongenode
gast op het campingterrein
is wel snel gespot. „We doen
erg ons best om een veilig
terrein te maken om bloot
te kunnen zijn, je komt er
niet zomaar op”, vertelt
voorzitter Rob.
En ook de vooroordelen
over naaktrecreanten wil
Kouman graag bestrijden.
Zijn het op seks beluste
mensen? „Nee, juist niet”,
zegt ze. „Op een camping in
Frankrijk komen veel jongeren. Zijn de hele dag bloot
en er gebeurt niks. ’s Avonds
gaan ze stappen met kleding
aan en dan gaan ze flirten.”

