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KAMPEERWAGEN
Reclamefoto voor deT1-busmetWestfalia kampeeruitrusting, circa 1964. Foto’s VW.
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DeVolkswagenbus
hadal het eeuwige
leven: eerst als

werkpaard en later als
hippiebus.Maar vanaf
nu is het zelfsmogelijk

om je verroeste
jarenzeventig-
exemplaar bij de

fabriek in te leveren. En
danmaken ze hemweer

als nieuw.
door ���� ���������

LANG
LEVE
VW



ij stond, helemaal links,

op de cover van Bob Dylans album

The Freewheelin’ in 1963, Bruce

Springsteen zong tien jaar later op

zijn Ashbury Park-lp over ‘Volkswa-

gen vans with full running boards’, in

Down Under, de hit van de Australi-

sche Men at Work, 1982 idem: ‘Tra-

velling in a fried-out Kombi, On a

hippie trail, head full of zombie.’ Of

wat dacht je van ene Steve Jobs die

met pijn in zijn hart zijn VW-bus ver-

kocht om er een bedrijfje genaamd

Apple Computers mee te starten. En

onlangs nog: de hoofdpersoon in de

feelgoodmovie Little Miss Sunshine

wás de wit-gele VW-bus.

En we gaan door op tv: waarom heet

de Britse tv-kok Martin Dorey de

Camper Van Cook? En waarin reed

Jamie Oliver rond in Italië? Precies.

En dan hebben we vj Saar, diverse

EO-programma’s, Pimpmy ride,

Star Trek, Power Rangers en Top

Gear nog niet genoemd, om tenslotte

te eindigen bij de onvermijdelijke

boerenzoekster Yvon Jaspers in haar

blauw-witte T2a. De Volkswagenbus

was een ster, en is een ster in muziek,

film, op tv en natuurlijk waar-ie

thuishoort: op de weg. De Volkswa-

genbus, bijgenaamd hippiebusje, is

een icoon op vier wielen geworden.

Een Kever is in de eerste plaats nog

een vervoermiddel, dit is een symbool

voor vrijheid en onafhankelijkheid.

En bovendien nogal aaibaar. Als ik

onze groene VW-camper uit 1978

weer eens flink oppoets, gaan onder-

weg de duimen als vanzelf omhoog.

Komen er als vanzelf mensen op ons

af: mogen we een foto maken? Of: ‘Ik

had vroeger ook zo’n busje.’

Maar zo begon het niet natuurlijk.

Het was de Nederlandse Volkswa-

gen-importeur Ben Pon (die als eer-

ste Nederlander in 1939 ook al een

proefritje in het protoype van de

Kever maakte) die bij een bezoek aan

de Keverfabriek in 1947 zag dat er

behoefte was aan een handig trans-

portbusje. Hij zag ze op het fabrieks-

terrein klunzen met hun zogenoemde

Plattenwagen, gemotoriseerde karre-

tjes op het onderstel van een Kever,

met voorop een laadruimte en ach-

terop de bestuurder. Dat kan beter

moet hij hebben gemompeld en hij

schetste snel op de linkerbladzijde de

oertekening van de VW-bus: een

rechthoekig geval met een bolle neus,

de bestuurder voorin, de motor ach-

terin, en daartussen vele kubieke me-

ters laadruimte met een vlakke vloer.

Rechts staat de datum: 26-4-’47, dit

voorjaar 65 jaar geleden. Zijn boekje

ligt bij de importeur in Leusden in de

kluis: het geboortebewijs van een

icoon.

GEEN CONCURRENTIE
Toen de bus, waarvan de zesde gene-

ratie momenteel wordt ontwikkeld,

in 1950 van de band rolde in Hanno-

ver, werd het een regelrechte hit. Veel

concurrentie was er niet: tussen be-

stelauto en vrachtauto gaapte een gat

dat met bakfietsen niet gevuld kon

worden. Bouwbedrijven, loodgieters,

groenteboeren, de brandweer, de po-

litie, luxe hotels, kruideniers en bloe-

misten zaten in de jaren van de

wederopbouw te springen om klein-

schalig vervoer, om een voertuig dat

op de weg nauwelijks meer ruimte

innam dan een Kever, met een grote

laadruimte, een auto met een 25-pk

sterke, luchtgekoelde motor, zonder

luxe of sierstrips, kortom, gewoon

een sober werkpaard.

En was-ie mooi? Daar reppen de

bronnen uit die tijd niet over: wel

dat-ie degelijk en betrouwbaar was,

en daar ging het maar om.

Natuurlijk hadden andere fabrikan-

ten ook zoiets bedacht. In de jaren

daarna verschenen ze: de Saviem-

bestelbus, de Citroën HY, de Renault
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MOOI? DAAR
REPPEN DE
BRONNEN
NIET OVER,
WEL DAT-IE
DEGELIJK
WAS

H
PERSONENBUS MET SCHUIFDAK

Circa 1978.

LUXE-BUS
DeT2-combi in de luxe personenuitvoering, circa 1972.

Estafette en de Hanomags, maar wie

de zwartwitte straatfoto’s van Ed van

der Elsken enWim Ruigrok uit de

jaren zestig bekijkt, ziet wie er ge-

wonnen heeft: de Volkswagen.

Ik herinner me, kind in de jaren zes-

tig, vooral de schuifdeur die met den-

derend lawaai dichtrolde op zware

rollers over een stalen rails, en de

vooral spectaculaire klap waarmee de

groentenboer (blauw) en de kruide-

nier (rood) hun bussen afsloten en

hun waren aan het zicht van de

nieuwsgierige jongens op de stoep

onttrokken. Met dezelfde klap, laat ik

’s nachts hele campings ontwaken.

HIPPIEBUSJE
Dat het een schuifdeur was klopt: in

1967, ik was toen 6 jaar, kwam het

tweede model op de markt, de T2

met zijn grote panoramaruit, en die

had een schuifdeur aan de rechter-

kant, in plaats van de twee klapdeu-

ren waar je zo gezellig met je vingers

tussen kon komen.

Die modelovergang zette aan de an-

dere kant van de oceaan wel een be-

weging in gang waar de bus zijn

huidige bekendheid als hippiebusje

aan te danken heeft. Het oude model,

tegenwoordig beter bekend als de

split van, ofwel de spijlbus, werd in

één klap ouderwets en kwam volop

beschikbaar op de tweedehands-

markt. Want eind jaren zestig

groeide er een generatie op die profi-

teerde van de gestegen welvaart, jon-

geren die hun vleugels gingen

uitslaan, voorbij de horizon trokken

en de grenzen wilden verkennen op

het gebied van kunst, muziek en an-

dere geestverruimende activiteiten.

Ze namen de saaie Duitse degelijk-

heid als canvas en beschilderden de

auto's naar eigen inzicht, tooiden

zich met bloemen en zetten de ramen

open. De hippiebus was geboren.

Popgroepen als The Grateful Dead

namen complete schoolbussen in

bezit als rijdende uithangborden,

hun volgelingen reden er in spijlbus-

sen met matrassen op de bodem ach-

teraan. Europa zou snel volgen. Ed

van der Elsken fotografeerde in 1975

zo’n stel langs de gracht in Amster-

dam. De matrassen lagen bovenop de

bus te luchten, voorop de eens witte

392 juni 2012

bus is een vlinder geschilderd, de

bumpers zijn geel, en de eigenaren

zitten kalmpjes aan de waterkant te

genieten van een kopje Moccona op-

loskoffie met een blikje geconden-

seerde melk en brood van de bakker.

In de jaren tachtig raakte de Volks-

wagenbus een beetje in de vergetel-

heid. Het nieuwe model, de T3, het is

1979, had als bijnaam 'de baksteen',

en kreeg voor het eerst een moderne,

watergekoelde motor in plaats van de

lekker ratelende luchtgekoelde Ke-

vermotor. Het rechthoekige uiterlijk

was van iedere frivoliteit ontdaan. De

meeste hippies werden te oud voor

hun - toegegeven - best oncomforta-

bele en tamelijk lawaaiige bussen, en

gingen voortaan liever met de char-

tervlucht naar hun warme vakantie-

stranden. De bussen kwamen op de

sloop terecht, een enkeling raakte in

handen van hobbyisten, liefhebbers

van wie hooguit hun ouders ooit nog

zo'n bussie hadden bezeten.

Maar de bus bleek onsterfelijk: heel

langzaam werd-ie weer populair. En

duurder dan-ie ooit nieuw was ge-

weest. Dat was halverwege de jaren →

ALS IK ONZE
VW-CAMPER
UIT 1978 OP-
POETS, GAAN
DE DUIMEN
ALS VANZELF
OMHOOG

DE EERSTE SCHETS
Op23april 1947 schetste
deNederlandseVW-im-
porteurBenPon zijn
voorstel voor een trans-
portbus op basis van een
Kever-onderstel.
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negentig; dezelfde periode dat de

term retro-auto werd bedacht toen er

achter elkaar auto's verschenen met

een knipoog naar vroeger: de New

Mini (1994) van BMW, de PT Cruiser

(2000) van DaimlerChrysler en de

New Beetle, uiteraard van Volkswa-

gen, in 1997. Ook in de mode, de mu-

ziek, de huizenbouw en het

meubelontwerp werd oud nieuw,

retro werd het nieuwe zwart, en afge-

ragde VW-bussen uit het droge kli-

maat van Californië werden met

containers tegelijk overgevaren naar

Europa, om als opgeknapt exemplaar

de show te stelen in Europa, de ba-

kermat van de bus. Groot-Brittannië

- Britten hébben iets met ouderwets -

liepen daarbij voorop, maar ook Ne-

derlandse bedrijven lieten zich niet

onbetuigd.

RETROVIRUS
Toen ik in 2005 - ik had al een

groene VW-camper uit 1978, maar

ook ik raakte besmet door het retro-

virus - op vakantie in Noord-Califor-

nië in een onooglijk plaatsje bij Dave

Busses terechtkwam en informeerde

wat zijn oud roest zoal moest kosten,

maakt Dave zelf me duidelijk dat zijn

hele handelsvoorraad naar een han-

delaar in The Netherlands zou gaan.

Bussen waren big business geworden.

In het snikhete Sacramento kocht ik

vervolgens voor 4.000 dollar een

prima bus, zei de eigenaar. Het cam-

perinterieur was verwoest door jaren-

lange vochtinwerking, op de ramen

zat mos, in het chassis lag duimendik

woestijnzand en onder de hard ge-

worden rubbermat zag je door de

roestgaten het plaveisel, maar verder

prima. Kortom: een koopje dat zo de

scheepscontainer in ging. In een

voormalige bloemenkas te Aalsmeer

heb ik vervolgens jarenlang ieder vrij

uurtje doorgebracht door ieder on-

derdeel van de auto te halen, deskun-

digen op het gebied van plaat- en

lakwerk in te schakelen, en letterlijk

elk boutje, moertje en onderdeel te

ontroesten, te moffelen, te verven of

te laten verzinken, desnoods door

nieuw te vervangen, tot het voorma-

lige lastdier weer in de oorspronke-

lijke kleuren muisgrijs en parelwit

stond te glanzen, en de motor - een

van de allerlaatste uit de VW-fabriek

in Mexico - weer snorde alsof er tus-

sen 1964 en 2010 niets was gebeurd.

Mijn bus en ik hadden ruim duizend

uur samen doorgebracht, we waren

duizenden euro's verder, en het werd

tijd om afscheid te nemen. Want

mooi was-ie zeker, maar ik wist als

geen ander hoe kwetsbaar dat oude

blik, die oude scharnieren en dat

glimmende chroom was.

Zelf rij ik, tot tevredenheid van de

buurt en de meeste omstanders, in

een nog steeds ietwat rafelige taiga-

grüne kampeerbus uit 1978, een auto

die al een motortransplantatie achter

de rug heeft, en die eigenlijk niet kan

wachten op een nieuwe laklaag, maar

het - leve de Duitse degelijkheid -

verder nog altijd zonder mopperen

doet. Vorige zomer bracht-ie het hele

gezin nog in twee dagen naar de kust

bij Bordeaux, om op de camping

naast een rood-wit exemplaar van

een Engels stel terecht te komen.

IMAGO
Inmiddels heeft ook Volkswagen in-

gezien dat er misschien geen geld te

verdienen is aan het restaureren van

bussen, maar dat het voor het imago

van het merk onbetaalbaar is als je

product na een halve eeuw nog

steeds dagelijks op de weg te zien is.

Luxemerken als Porsche en Mercedes

wisten dat al lang. Speciale werk-

plaatsen in de Duitse autofabrieken

weten tegen goud geld inmiddels de

meest onooglijke wrakken weer tot

leven te kussen.

Het tekeningetje van Ben Pon, dit

voorjaar 65 jaar oud, gaf de Volkswa-

gen Nutzfahrzeuge in Hannover, om

de hoek bij de geboorteplaats van

mijn twee bussen, mooi de gelegen-

heid de nieuwe bedrijfshal te presen-

teren. Hier is het, ook voor

Nederlandse Volkswagenbezitters,

mogelijk de oude bus in te leveren

om ’m enkele weken later als fa-

brieksnieuw terug te ontvangen. Wat

vele restauratiebedrijven al jaren

doen, en ik in mijn loods als amateur

nabootste, kan nu ook bij de fabriek

zelf. Mét garantie, en de overhandi-

ging van een fotoverslag en kopieën

van de originele papieren uit het be-

drijfsarchief, kunnen bussen uit alle

jaargangen weer als nieuw worden

gemaakt. Documentalisten, technici

en geschoolde monteurs staan daar-

mee borg voor het voortbestaan van

de Volkswagenbus. Daar staat, uiter-

aard, een flinke prijs tegenover. Een

volledige restauratie kost al snel dui-

zend uur, en met een werkplaatsta-

rief van 80 euro per uur, kan dit

aardig oplopen. Zeker als je bedenkt

dat een gloednieuwe Volkswagen

Transporter al te krijgen is voor

30.000 euro. Daarmee is de sobere

werkezel uit de jaren na de oorlog, zo-

maar een luxepaard geworden. Maar

wel eentje met het eeuwige leven.

MIJN BUS
EN IK HADDEN
RUIM
DUIZEND UUR
SAMEN DOOR-
GEBRACHT

PERSONENBUS
Depersonen-uitvoering vandeT2-bus, circa 1978.
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