
Martijn (36) en Saskia (29)
van Mierlo zochten enkele
jaren geleden een caravan

die licht en stijlvol genoeg was
voor achter hun Fiat 500. Het werd
een Cosmopoliet; een houten cara-
van uit 1957 die slechts 180 kilo
woog. Sindsdien is de liefde niet
meer overgegaan. Vooral caravans
van voor 1970 mogen op Martijns
warme belangstelling rekenen. "Tot
die tijd werden er echt heel mooie,
aparte en vooral veel verschillende
soorten caravans gemaakt. Daarna
kregen ze min, of meer dezelfde
vorm en stroomlijning. Jammer."
Omdat de Cosmopoliet niet meer
binnenruimte had dan het bed groot
was en er gezinsuitbreiding kwam,
kocht het stel een WaWa uit 1968;
sindsdien is het stel hevig verliefd

op het schelpvormige caravannetje
met rieten binnen bekleding.
Behalve het originele kacheltje zit
er geen enkele luxe in. Zelfs een
toiletje ontbreekt. "Het moet wel
kamperen blijven," vindt Martijn.
Deze zomer zijn ze
er twee weken mee
op pad gegaan in
Nederland en ze
struinen de week-
endjes van de
Oldtimer Caravan
Club af. "Als je
ermee kampeert, heb je een beetje
het gevoel dat je in het verleden
leeft. Die romantiek spreekt me
aan," zegt Martijn.
De hang naar het verleden vertaalt
zich ook in de inboedel. "De oude
fruitschaal van mijn oma staat er in

maar ook de oranje chipsbakjes
waar ik als kind altijd uit at. Dat is
een erfenis die ik graag behoud."
Daar ligt wat hem betreft wel de
grens. "Er zijn mensen met oldti-
mers voor wie het bestek zelfs uit

de juiste tijd moet zijn.
Zo ver ga ik niet."
De Van Mierlo's inves-
teren graag in hun
WaWa. Vorig Jaar lie-
ten ze een voortent op
maat maken. "Ik ben
met foto's van vroeger

van WaWa-voortenten naar een
tentenmaker gegaan. Voor 800 euro
had ik een water dichte, korenblau-
we voortent. lnclusief de originele
golvende randjes. Daar kunnen we
echt van genieten." 

De kleine genoegens van een schelpvormig caravannetje

Grootmoeders tijd: De hang naar het verleden laat de familie Van Mierio
ook terugkomen in de inboedel en in de nagemaakte voortent.

Na 1970 kre-
gen ze allemaal
min, of meer
dezelfde vorm.
Jammer."

   


