ULTIEME RELATIETEST
‘Na zes maanden daten besloten we voor
onbepaalde tijd op reis te gaan’
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duinen maakte echter veel goed. We
praatten over van alles en nog wat en het
ging ook over reizen. Quirijn vertelde dat
hij na de middelbare school in NieuwZeeland, Australië en Zuidoost-Azië was
geweest. Hij had ongeveer drie jaar in z’n
eentje gereisd en dat sprak mij aan. Zelf
had ik op mijn zestiende een jaar highschool
in Amerika gedaan en in 2018 heb ik een
tijdje gebackpackt in Mexico. We waren
allebei dus avontuurlijk ingesteld. Het was
leuk om te merken dat we zo’n goede klik
hadden.”
LEUK VOORSTEL

In coronatijd je baan en
huis opzeggen om met een
camper te gaan rondreizen
met iemand die je pas net
kent… Emma (26) en haar
vriend Quirijn (26) durven
het aan. Momenteel reizen
ze door Scandinavië met
hun opgeknapte camper
en ze hebben de tijd van
hun leven.
TEKST RENÉE BROUWER

“OM EERLIJK TE ZIJN, was het voor mij

niet direct liefde op het eerste gezicht. Ik
leerde Quirijn in maart vorig jaar kennen.
Het was aan het begin van de coronacrisis.
Iedereen moest plotseling thuiswerken en
alle sociale contacten lagen stil. Ik was al
een tijdje actief op Bumble – een datingapp
waarbij alleen de vrouw na een match kan
beginnen met praten – en Quirijn meldde
zich uit verveling ook aan. Zo kwam ik
hem tegen. Ik zag vijf foto’s van hem en op
zich vond ik hem wel een leuke jongen,
maar ik was niet meteen hoteldebotel. Ik
weet niet precies waarom, misschien omdat
ik moeilijk kon inschatten wat voor persoon
hij was. Toch was ik ergens wel nieuwsgierig, dus ik swipete naar rechts. Hij blijkbaar
ook bij mij, want we waren een match en ik
begon een gesprek met hem. Een aantal
dagen later spraken we af. Omdat we allebei motorreden, leek dat ons een leuke coronaproof eerste date. Quirijn woonde in Den
Haag en ik in Rotterdam, dus we reden
achter elkaar aan naar de Maasvlakte. Dat
was best gek. We hadden elkaar net ontmoet en konden het eerste uur meteen niks
tegen elkaar zeggen. Onze picknick in de

“Na ons eerste afspraakje volgden nog meer
dates. Het was altijd gezellig en we werden
verliefd op elkaar. We fantaseerden weleens
over een nieuwe reis die we samen zouden
maken, maar concrete plannen hadden we
niet. Ik was ook net begonnen met mijn
nieuwe baan als fraude-analist bij een grote
bank. Quirijn werkte in de eventcatering,
maar had door corona bijna geen werk
meer. Gelukkig werd dat weer iets beter
toen het zomer was. Hoewel ik het redelijk
naar mijn zin had op mijn werk, zag ik het
mezelf niet lang doen. Ik wilde het liefst
weer reizen en stelde in september aan
Quirijn voor om samen met een camper
door Europa te trekken. Hij was direct
enthousiast.
We kenden elkaar pas net, maar het voelde
zo goed. We dachten over veel dingen
hetzelfde en voelden ons helemaal op ons
gemak bij elkaar. Alles ging heel natuurlijk, dus het was voor ons geen gek idee om
al na zo’n korte tijd samen een grote reis te
maken. Bovendien waren we nergens aan
gebonden. We hadden allebei geen kinderen of een koopwoning, dus we konden
gaan en staan waar we wilden. In ongeveer
zes maanden bereidden we ons voor. Het
eerste wat we deden, was bij elkaar wonen.
Zo konden we alvast wennen aan non-stop
bij elkaar zijn. Vervolgens gingen we op
zoek naar een bestelbus die we konden
ombouwen tot camper. Helaas bleek dat al
snel te duur en te veel werk. Daarom richtten we ons op een tweedehands camper.
Dat was natuurlijk veel makkelijker, want
alles zat er al in. Via Markplaats vonden we
een mooi exemplaar. Toen we hem zagen,
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Klaar om de
camper een
make-over te
geven.

waren we meteen verkocht. Dit was hem,
een oude Dethleffs camper uit 1993, waar
we ons nieuwe avontuur mee zouden
beginnen. Motorisch gezien was-ie prima
in orde, maar vanbinnen kon-ie nog wel
een make-over gebruiken. Gelukkig
konden we hem op het terrein van Quirijns
werk stallen. Hij kan goed klussen en lapte
onder andere de douchecabine en tafel op.
Ook legde hij een nieuwe vloer en plaatste
hij een zonnepaneel op het dak, zodat we
onze eigen energie konden opwekken.
Langzaamaan werd de camper steeds meer
onze nieuwe plek. Met wat leuke accessoires
en andere kussens voor de bank maakte ik
de styling af.”
ONTSPULLEN

‘WE KUNNEN GAAN
EN STAAN
WAAR WE WILLEN’
‘Quirijn lapte
onder meer de
douchebak op.’

‘Ik heb driekwart
van mijn kleding
te koop gezet.’

50 GRAZIA

“Begin januari dit jaar zegden we onze baan
en Quirijns appartement per 1 mei op.
Omdat we nog wat vakantiedagen hadden,
konden we al iets eerder stoppen met
werken. Ondertussen verkochten we zoveel
mogelijk spullen, want ja: dat kon natuurlijk niet allemaal mee. Quirijn was daar
sneller mee dan ik. Misschien ook omdat ik
veel meer had dan hem. Pas toen ik driekwart van mijn kleding te koop zette, viel
het me op hoeveel outfits ik in mijn kast
had hangen. Toch vond ik het niet lastig
om er een grote bezem doorheen te halen.
Het gaf een opgeruimd gevoel en leverde
ook nog wat op. In een paar dozen stopte ik
de spullen die ik graag wilde bewaren – die
staan nu bij mijn ouders – en de rest kon
allemaal weg. Op 30 april was het eindelijk
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‘In Zweden
mag je wildkamperen.’

zover. Op een regenachtige vrijdag reden
we met onze camper richting Duitsland.
Vlak daarvoor hadden we al een PCR-test
gedaan. Gelukkig was die negatief. Met een
reisverklaring op zak begonnen we aan ons
avontuur. Hoewel we onze reis niet echt
hadden uitgestippeld, wilden we graag in
Scandinavië beginnen, omdat je hier vrij
mag kamperen. We hadden ons voorbereid
op lange rijen bij de Duitse grens, maar
konden tot onze verbazing zo doorrijden.
Vanaf Noord-Duitsland pakten we de boot
naar Zweden. Het was echt een verademing
toen we hier aankwamen. De coronamaatregelen in Zweden waren in tegenstelling
tot Nederland een stuk relaxter, dus de
horeca en winkels waren gewoon allemaal
open. Iedereen hield wel afstand, maar
niemand werd tot iets verplicht. Daar zaten
we dus opeens, lekker op een terras. Ergens
voelde het alsof we iets deden wat niet
mocht. Bizar hoe snel je eigenlijk went aan
al die strenge coronaregels in Nederland…”
OP ELKAARS LIP

“Inmiddels reizen we al een paar maanden
door Zweden en we hebben het nog steeds
erg naar ons zin. Het gaat ook super tussen
ons. Irritaties hebben we bijna niet, en als
we die wel een keer hebben is dat vaak zo
weer over. Misschien ook omdat we het

allemaal wat rustiger aandoen. In het begin
reden we veel en deden we alles samen,
maar nu blijven we soms een paar dagen op
dezelfde plek staan en doen we ook dingen
alleen. Ons leven speelt zich voornamelijk
in en rondom de camper af, dus we vinden
het belangrijk dat we niet de hele dag
op elkaars lip zitten. Zo voelt het ook
absoluut niet. Als Quirijn kookt, werk ik
bijvoorbeeld op de laptop aan onze site.
Doordat we voor onze reis zelf een WordPress-site maakten, gingen we ons meer
verdiepen in webdesign. We kwamen
erachter dat het ontwerpen van een site ons
goed afging en daarom besloten we er meer
mee te doen. Af en toe hebben we een
opdracht waar we wat mee verdienen.
Voor de rest leven we van ons spaargeld.
Veel hebben we niet nodig, want we
kamperen gratis en leveren onze eigen
stroom, maar het is toch fijn als we straks
volledig van ons bedrijf kunnen leven.”
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“In onze camper slapen we in prachtige
natuurgebieden. We rijden wanneer we zin
hebben en blijven soms ook een paar dagen
op dezelfde plek staan. Het liefst willen we
deze zomer nog naar Noorwegen en misschien ook Denemarken, maar het is de
vraag of de grenzen opengaan. Daarnaast
zijn de coronaregels daar ook een stuk
strenger dan in Zweden. We wachten de
ontwikkelingen dus rustig af en kijken
ondertussen onze ogen uit. Zo zagen we
op Hemelvaartsdag zelfs de koning van
Zweden! We zaten in onze camper aan een
strandje bij een meer te lunchen toen er
opeens een man met een hond richting het
water liep. Hij werd begeleid door een paar
mannen in pak en zij scanden continu met
hun ogen de omgeving. Omdat we front row
zaten, konden we het gezicht van de man in
het midden duidelijk zijn. Nieuwsgierig
googleden we erop los en ja hoor, dat was
hem: de koning van Zweden. Hij bleek
vlakbij het meertje een vakantiehuis te
hebben met zijn gezin. We kunnen het nog
steeds bijna niet geloven dat we hem gezien
hebben. Dat hadden we trouwens ook toen
we een tijdje daarna vanuit onze camper
een heel grote eland voorbij zagen lopen.
Dat was ook zo bijzonder. Het leek wel
een sprookje!”
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“Ons plan is om tot september in Scandinavië te blijven. Dan gaan we even terug naar
Nederland, zodat Quirijn een paar weken
voor mijn ouders in hun nieuwe huis kan
werken. Daarna willen we weer verder
reizen. Misschien dat we dan naar een
skioord rijden, maar het kan ook dat we
juist richting het zuiden gaan om te
overwinteren in Zuid-Europa. Geen idee
hoe de wereld er dan uitziet met corona.
Wie weet is er tegen die tijd weer een nieuwe besmettingsgolf en sluiten de grenzen,
maar dat laten we echt allemaal op ons
afkomen. Qua financiën redden we het
voorlopig prima. En in het allerergste geval
gaan we tegen die tijd weer terug naar
Nederland om tijdelijk geld te verdienen.
Het zou dan wel mooi zijn als we dan
gewoon in onze camper kunnen blijven
wonen. Maar goed, als er iets is wat we door
de pandemie geleerd hebben, dan is het dat
alles opeens weer anders kan zijn. Daarom
genieten wij nu juist van elkaar en alles wat
we tijdens onze reis zien en meemaken,
want dat is voor ons de ultieme vrijheid.
We leven echt onze droom!”
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VOLG EMMA EN QUIRIJN
Benieuwd waar Emma en Quirijn nu zijn?
Op www.roamingroads.com kun je meer
lezen over de reisavonturen van het stel.
Ook op Instagram zijn ze te vinden als
@roamingtwentiesss.

EMMA’S MUSTHAVES
SPICE IT UP
“Zonder kruiden ben je nergens.
Dit mooie en handige kruidenrekje hebben we vastgezet op
het keukenblad, dan kan er niks
omvallen.”
SWEET MEMORIES
“Een fruitmand en drie glazen flesjes met
gedroogde bloemen erin. De flesjes had
Quirijn gekocht voor onze derde date,
toen zaten er cocktails in die we
opgedronken hebben aan de kust van
Scheveningen.”
PRIK HET OP
“Om de camper iets
persoonlijker te maken
hebben we op één muur
kurk geplaatst, wat we als
prikbord gebruiken voor
leuke kaarten en foto’s.”
BUITEN NAAR BINNEN
“Ons enige plantje in de camper!
Maakt het toch iets huiselijker.”
MUZIEK
“Voordat we gingen reizen had ik
een ukulele gekocht om overal
muziek te kunnen maken, mochten
we daar behoefte aan hebben. Ik heb er
nog geen één keer op gespeeld, maar
wie weet komt dat nog.”
KOM BINNEN
“Onze prachtige deurmat.”
KOPJE KOFFIE
“We zetten op verschillende
manieren koffie in de camper,
met de percolator is daar één
van. Voor Quirijn maken we dan een
espresso en voor mij een
cappuccino met havermelk.”
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