I will
Vergeet safaritenten,
Volkswagenbusjes en
boomhutten: het nieuwe
kamperen is back to
basic. Maar dan écht.
Journalist Laura van der
Meer (30) – nog nooit een
tent opgezet – probeerde
het uit tijdens een cursus
‘primitief overleven
in het bos’.
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DAG 1 WC WITH A VIEW
Met grote ogen word ik door mijn medebosbewoners aangekeken als ik het kampterrein
op wandel met een roze tas op wieltjes. De
vijftien man om me heen hebben backpacks
bij zich. En ze weten hun tentje in een mum
van tijd op te zetten. Zelf heb ik nog nooit
gekampeerd, laat staat een tent opgezet.
Welkom op dag één van de cursus ‘Primitief
overleven’: drie nachten slapen op de Veluwe
zonder moderne hulpmiddelen.
Gelukkig zijn er genoeg kampeerprofs om me
te helpen. Want: waar kan ik me ’s ochtends
wassen? En is er hier zoiets als een wc? Voor
een wasbeurt word ik doorverwezen naar een
beekje verderop. “Het water is heel koud,
maar als je eruitkomt, voel je je daardoor wel
extra warm.” Aha. Een wc is er wel, aan de
rand van het kamp. Ik hoop op zo’n mobiel
festivaltoilet, maar als ik de helling op loop,
zie ik alleen een plastic tasje met rollen
wc-papier aan een tak hangen. Daarachter is
een gat gegraven; jawel, mijn wc voor de
komende dagen. “Maar dit toilet heeft wel
een fantástisch uitzicht,” probeert Daan
Vreugdenhil, die met medesurvivalfanaat
Jurjen Annen deze overlevingscursus geeft,
nog. Ik hoop van harte dat ik de komende
dagen last ga krijgen van obstipatie.
Tijdens de introductieronde bij het kampvuur
stellen we onszelf voor en vertelt iedereen
waarom ie hier is. Tja, waarom bén ik hier

eigenlijk? Ik vertel over mijn heldin Ayla, het
hoofdpersonage uit de legendarische prehistorieboeken van Jean Auel. Ayla bezorgde me
een minderwaardigheidscomplex. Die vrouw
kon álles: vuur maken, een onderkomen bouwen, jagen, paarden temmen en medicinale
thee zetten. Mijn enige vaardigheid is dat ik
blind kan typen met tien vingers. Handig,
maar niet in het bos. Hier zou ik in mijn
eentje hartstikke dood gaan. Daan klopt me
bemoedigend op mijn schouder. “Na dit
weekend kun je alles wat Ayla ook kan.
Behalve paarden temmen.”
Na de voorstelronde komt de eerste taak: het
bos in om plantjes te plukken die volgens ons
voor thee kunnen doorgaan. De enige soorten
bosthee die ik ken, zijn brandnetel en munt.
Ik voel er niet veel voor om brandnetel te
plukken en munt zie ik niet staan, dus ik pluk
maar wat paardenbloemen. De buit wordt
verzameld op een dierenvel. Gelukkig blijken
de anderen wel verder te zijn gekomen dan
paardenbloemen. Er ligt lindebloesem,
wilgenbast (tegen hoofdpijn), berkenblaadjes
(zuiverend) en bosbessenblaadjes (diarreeremmend). We beginnen met een kopje
dennennaaldenthee, waarin vijf keer zo veel
vitamine C zit als in een glas sinaasappelsap,
laat ik me door Daan en Jurjen vertellen.
Mooi, want een beetje extra weerstand kan
hier geen kwaad. ›
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WILDE JONGENS
Van april tot september kun je met
Daan en Jurjen van Bosbeweging,

Om half vijf ’s ochtends word ik wakker van
een enorm kabaal. Hoeveel decibels produceren die vogels hier? Vannacht schrok ik ook al
van een hard geluid, volgens Jurjen van een
ree. Ik ga met mijn blote voeten dicht bij
het kampvuur zitten, want ik ben totaal verkleumd. Baden in de ijskoude beek? Vandaag
even niet. Gelukkig heb ik wel hygiënische
doekjes meegenomen – dan maar wat minder
primitief. Om mezelf af te leiden, pak ik mijn
mes en ga ik verder met een stuk hout dat ik
aan het bewerken ben. Gisteravond zijn we
begonnen om een lepel te maken. Terwijl ik
er grote krullen hout vanaf snij, begint Jurjen
te vertellen. Samen met Daan heeft hij de
wildste bossen van Europa doorkruist, zonder
kampeerspullen. “Het bos geeft je alles wat je
nodig hebt.” Terwijl ik mijn buurvrouw vraag
of ze het ook zo koud had in haar tentje, hoor
ik Jurjen zeggen: “Onderkoeling is doodsoorzaak nummer één.” Oké... “Maar dat is niet
nodig,” vervolgt hij. “Stop je trui in je broek
en gooi je trui vol met bladeren.” Ik besluit
het in gedachten te houden. Je weet maar
nooit hoe miserabel ik er de komende nacht
aan toe ben. In een berg met bladeren wegkruipen is volgens Jurjen trouwens ook een
prima optie. Maar nog beter: een eigen hut
bouwen. Dat is dus precies wat we vandaag
gaan doen.
Onder de bosbewoners verdelen we de taken
om een eigen shelter te bouwen. De benodigdheden voor een knus huisje zijn een paar
y-vormige takken voor de ingang, een lange,
dunne stam die je erop legt en wat stevige
takken om een dakconstructie te maken.
Voeg daar nog wat dennentakken en héél veel
bladeren voor op het dak en de grond aan toe,
en je hebt een hut. Dan nog even de boel
uitroken met wat salie, niet om bosgeesten te
verdrijven, maar de spinnen, duizendpoten,
torren en vooral teken. Zodra de rook door
het bladerdak kringelt, zien we overal krioelende beestjes de benen nemen. Ik twijfel:
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de school voor overleven in de

DAG 3 GIFTIG HAPJE, ANYONE?

DAG 2 DÓRST!
misschien was mijn tentje op nachtvorstgrond toch zo gek nog niet.
Zonder voedsel hou je het makkelijk drie
weken uit. Zonder water nog geen drie
dagen. Maar waar vind je iets drinkbaars als
het niet uit een kraan komt? Uit een boom,
leer ik vandaag. Maak een snee in de binnenbast van een berkenboom, zet een emmer
eronder en trakteer jezelf op lekker, suikerig
sap vol met vitamine en mineralen. Aangezien alle survivallers nog teren op een laatste
restje Spa blauw, laten we de berk met rust.
In plaats daarvan leren we water te zuiveren.
Van vervuild water krijg je diarree, en als je
geen bosbessenblaadjes kunt vinden om als
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Norit in te zetten, heb je een groot probleem.
Daan heeft een emmer modderig water uit de
beek gehaald. Van een lege fles maakt hij een
trechter door de bodem eruit te snijden. De
fles wordt gevuld met twee lagen gras, zand
en kooltjes uit het vuur. Dan houdt hij de fles
boven een lege emmer en giet er het modderwater doorheen. Het heeft iets weg van een
goocheltruc: de bruine drab verandert in helder water. Nu nog tien minuten koken, just in
case, terwijl vijftien dorstige toeschouwers
toekijken. “Stop een steentje in je mond, dat
brengt de speekselproductie weer op gang als
je een droge mond hebt,” tipt Daan. Gelukkig
heeft Daan overal een oplossing voor.
Touw maken van brandnetel, vuur maken
met een vuurboog en ondertussen een visje
inpakken met bladeren en modder om op het
kampvuur te laten garen: met mijn modderige
handen sta ik opeens mijlenver af van die
vrouw die hier gisteren met haar roze tas
stond. Zelfs de wc met uitzicht valt me mee.
Het ruikt er tenminste frisser dan het gemiddelde stationstoilet. Maar dan valt de nacht
in, en gelijk trekt de kou weer op. Volgens
Jurjen is het effectiever om naakt in je slaapzak te kruipen en je kleding onder je matje te
leggen. In plaats daarvan lig ik in mijn tent
met een wollen muts en een geleende fleecetrui. Zonder bladeren erin, want daar heb ik
na zo’n lange dag even geen zin in.

Weer heb ik maar drie uur geslapen. Dit keer
werd ik ’s nachts opgeschrikt door het geluid
van een vos. Tenminste, dat zegt Daan. Als
hij had gezegd dat een kampbewoner onwel
was geworden, had ik hem ook geloofd. Evelien (33), mijn bosbuurvrouw, ziet er ook niet
florissant uit. Inmiddels praten we vaktaal
met elkaar. Evelien: “Ik dacht afgelopen
nacht: godverdomme, geef mij maar vingerhoedskruid!” Vingerhoedskruid is hartstikke
giftig. Dat ik niet de enige ben die afziet,
verbroedert. Dan spreekt Jurjen de vernikkelende menigte toe. “De houding die je aanneemt, bepaalt de ervaring die je hebt. In ons
dagelijks leven sluiten we de natuur makkelijk buiten en daarom weten we niet meer hoe
sterk we zijn. Accepteer de situatie waarin je
zit. Alles wat je nodig hebt, is dennennaaldenthee, een wortel om te eten en een plek
om te schuilen.”
Omdat je opgegraven wortel nou eenmaal
beter smaakt in gezelschap van een stukje
vlees, beginnen we de ochtend met een lesje
sporen lezen. Als we dat eenmaal onder de
knie hebben, weten we waar we met het zelfgemaakte touw van gisteren een strik kunnen
uitzetten. Daarnaast kan het geen kwaad om
je geruisloos voort te bewegen, zodat een
kudde reeën je niet van ver hoort aankomen.
Jurjen doet ons de sluiptechniek voor, met
het verzoek om het op blote voeten na te

natuur, het Leuvenumse bos in

doen. Dus niet, denk ik. Mijn voeten zijn net
een beetje warm. “Laura, je bent een sterke
vrouw,” roept Jurjen. Ik besluit mijn lot te
accepteren en doe mijn schoenen uit. Overal
klinkt gekraak van takjes als de groep door de
dichte begroeiing banjert. Het is haast lachwekkend. Maar van dat gekraak is na vijf
minuten niet veel meer te horen. Geef ons
nog een week en we zijn serieuze jagers.

In  het  bos
vind  je  zo’n    
driehonderd
eetbare  planten,
meer  dan  in  de
Albert  Heijn  XL
Vanavond is de maaltijd in elk geval nog
vegetarisch. Brood met lookboter, pasta met
hondsdraf, brandnetelpesto en sla met zevenblad. Voordat ik mijn tent opzoek, doe ik een
laatste poging om er een warme nacht van te
maken. Ik haal mijn handdoek tevoorschijn,
pak een steen die aan de rand van het vuur
ligt en kruip ermee in mijn slaapzak. Heerlijk, zo’n primitieve kruik.

Bosservies • Op jacht naar
geschikte takken, stammetjes
en bladeren voor een shelter •
En daar is ie dan: De Hut •
Niks waterkoker, voor elke pot
thee moet eerst vuur gemaakt
worden • Superstevig ontbijt:
pap met gedroogd fruit.

waar je een paar dagen tussen de
reeën, vossen en wilde zwijnen
woont. Hier leren ze je om te overleven op een primitieve wijze.
Want: kamperen zonder brander,
tent, slaapzak en lucifers is niet
alleen spannend, maar voelt ook
bevrijdend. Benieuwd? Kijk op
bosbeweging.nl.

DAG 4 KNAGEN OP RIET
Vandaag begint dan eindelijk mijn favoriete
onderdeel: eetbare planten herkennen. In het
bos zijn er zo’n driehonderd van. Meer keuze
dan de groenteafdeling bij Albert Heijn XL.
Pas als je er echt naar op zoek gaat, zie je
overal eten. Mede doordat Daan en Jurjen
ons erop wijzen, maar toch. Na enige tijd ontdekken we winterpostelein dat langs de sloot
groeit. Het stuifmeel van de den kun je
uitkloppen en door je brooddeeg doen. De
bloem van de vlierbes schijnt heerlijk te zijn
in een omelet. Dan, als we langs het water
lopen, trekt Jurjen ineens een grote rietplant
uit de oever: lisdodde. “Het lijkt net prei,
maar het smaakt naar komkommer.” Wandelaars staan ons raar aan te kijken als ze ons
aan een enorme plantenstengel zien knagen.
Maar genoeg gegeten voor nu, er moet nog
wat worden geplukt voor vanavond. Het wordt
een maaltijdsalade van pinksterbloem, duizendblad, paardenbloem, weegbree en rode
klaver. Als ik die achter de kiezen heb, neem
ik afscheid van mijn stamgenoten. De mannen kloppen me bewonderend op mijn rug,
noemen me een bikkel. Was het echt zo
zwaar? Het was kamperen voor gevorderden,
dat wel. Ik ben moe, mijn nagels zijn zwart en
mijn haar is vet. Maar ik heb het tot het eind
volgehouden. Ik voel me zelfs even als mijn
heldin Ayla. Een klein beetje dan. •
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