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Goedkoop zijn de creaties van
Maarten van Soest bepaald niet.
De goedkoopste Tonke-camper
kost nog altijd 95.000 euro en
dat kan oplopen tot een paar ton,
afhankelijk van de wensen van
de klant. Overigens is er wel een
Tonke bouwpakket vanaf 40.000
euro, exclusief voertuig. Dat de
prijs van een Tonke-kampeerwa-
gens gemiddeld een stuk hoger
ligt dan van meer gangbare cam-
pers zoals die van Hymer, het be-

drijf dat 80 procent van de cam-
permarkt in handen heeft, vindt
Van Soest niet zo vreemd.
„Wij werken gemiddeld duizend
uur aan een camper, bij Hymer is
dat 300. Bovendien zijn de mate-
rialen die wij gebruiken kwalita-
tief beter. Onze klanten komen
maar zelden terug omdat er iets
kapot is” Voor de Tonke-campers
wordt gebruik gemaakt van Mer-
cedes-wagens, met name het
type Sprinter is populair.

door Gerrit van den Hoven

DEN BOSCH – Een deel van het cul-
turele jaar 2013 dreigt verloren jaar
te gaan omdat kunstenaars geen
mogelijkheden hebben om bij de
provincie Noord-Brabant subsidie
aan te vragen.
Het geld is er wel, maar de nieuwe
subsidieverordening die per 1 ja-
nuari had moeten ingaan, is nog
niet operationeel, omdat de pro-
vincie er nog niet mee heeft inge-
stemd. De provinciale adviescom-
missie voor cultuur en de belan-
genvereniging C10, waarin Bra-
bantse culturele instellingen zijn
vertegenwoordigd, hebben gedepu-
teerde Van Haaften daarom ge-
vraagd om voor dit jaar nog de

oude, ingetrokken subsidieverorde-
ning te gebruiken. Als dat niet
kan, dreigen grote problemen voor
instellingen en kunstenaars die
geen subsidie krijgen voor de eer-
ste helft van het jaar.
Dat heeft onder meer tot gevolg
dat verschillende producties voor
festivals niet ontwikkeld kunnen
worden. „Het is triest dat de proce-
dure zo lang aansleept”, zegt Pauli-
ne Roelants van toneelgezelschap
United-C uit Eindhoven. „De Bou-
levard heeft ons gevraagd een pro-
ductie te ontwikkelen voor het ko-
mende festival in Den Bosch,
maar we hebben geen geld.”
Martin Crins van de Tilburgse to-
neelgroep Bloem van de Natie
heeft hetzelfde probleem. „We we-

ten niet waar we aan toe zijn. On-
ze nieuwe voorstelling voor deze
zomer moet wel nu worden ge-
maakt.”
Het Brabants Kenniscentrum voor
Kunst en Cultuur heeft de moei-
lijkheid dat het projectsubsidies
niet kan uitkeren.
Vrijdag bespreekt de provinciale
commissie voor Cultuur en Sa-
menleving een voorstel om voor
de totale periode 2013-2016 zes mil-
joen extra te besteden in de cultu-
rele sector. In juni vorig jaar beslo-
ten Provinciale Staten dat geld be-
schikbaar te stellen.
Met de uitdrukkelijke voorwaarde
dat het geld niet gebruikt zou wor-
den voor het dichten van de gaten
die vielen door bezuinigingen van

het Rijk op cultuur. Het extra geld
is bedoeld voor vernieuwing. De
provincie ontwikkelde daarop een
nieuwe subsidiemethodiek waarin
de subsidies niet langer naar instel-
lingen, maar naar fondsen gaan.
Morgen bespreekt de commissie
twee notities die gaan over hoe
Brabant in de toekomst in cultuur
wil investeren.
Cultuur is daarbij tot een van de
provinciale kerntaken benoemd.
Gedeputeerde Staten denken dat
Brabant kan uitgroeien tot een
van de topregio’s van Europa waar
het gaat om cultuur. Dat kan al-
leen als de culturele instellingen,
de grote steden en de provincie ge-
zamenlijk de culturele agenda van
Brabant bepalen.

Verloren jaar voor cultuurmakers

H et was in de nazomer
van 2005 dat het idee
ontstond. Vrienden
vroegen Maarten van

Soest (37) en zijn vriendin een

oude bouwkeet naar hun huis in
Frankrijk te brengen. „Daar trok ik
in de bouwkeet elke avond over de
velden naar de heuveltoppen, om
van het wild en de zonsondergang
te genieten. Toen borrelde het idee
bij mij op. Dit kan veel luxer.
Waarom niet zelf een camper bou-
wen, van hout, met een heel eigen
gezicht.”
Terug in Nederland werd hun eer-
ste dochter geboren, Tonke. Het
werd direct ook de naam van de

opvallende campers die de Terheij-
denaar sindsdien bouwt. Een kam-
peerwagen die het midden houdt
tussen - aan de binnenkant - een
klassiek zeiljacht, en -aan de bui-
tenkant - een zigeunerwagen. Een
pipowagen, lijkt het wel op het eer-
ste gezicht. Maar van die typering
is Maarten minder gecharmeerd.
„Alleen in Nederland hebben we
die associatie. In het buitenland
kennen ze Pipo niet.”
De eerste Tonke-camper bouwde
hij eigenhandig in de schuur ach-
ter zijn huis. Een koper vinden,
bleek geen probleem. Op een
beurs zag cabaretier Hans Sibbel
(Lebbis) de wagen en was direct
verkocht.
„Hij zocht een camper om door
Europa te trekken om zo inspiratie
op te doen voor zijn shows.” Hij
lacht. „Ik heb ’m uiteindelijk veel
te goedkoop verkocht. Maar ach,
het was ook de eerste. En het leu-
ke is: hij heeft weer een nieuwe be-
steld.”
Hoewel de Tonke-campers stuk
voor stuk een opvallend uiterlijk
hebben, is het vooral de binnen-
kant die de kampeerwagens zo
speciaal maakt. Het interieur is
een mengeling van een tikje nostal-
gie en moderne luxe. Met een tafel-
blad van mahoniehout, een porse-
leinen gootsteen en achterdeuren
die kunnen openslaan. Veel van

ZALTBOMMEL – Een vrachtwagen
die op de A2 bij Zaltbommel door
de vangrail is gereden, veroorzaak-
te gistermiddag en een deel van de
avond grote verkeersoverlast. Het
ongeluk gebeurde op de brug over
de Waal. In beide richtingen wa-
ren twee rijstroken dicht. De
vrachtwagen had olie gelekt en de
vangrail moest worden hersteld.
De politie liet weten dat de 42-jari-
ge vrachtwagenchauffeur uit Waal-
re door de hevige wind de contro-
le over de lege vrachtauto verloor
en daardoor door de middenberm
reed. Er ontstonden files, tussen
Nieuwegein en Gorinchem op het
hoogtepunt zo’n 15 kilometer.

door Hein Eikenaar

TILBURG – Het St. Elisabeth zieken-
huis gaat niet in op de klacht van
de nabestaanden van de 32-jarige
Tilburgse die op 4 april in een flat-
woning in de Generaal Smutslaan
werd vermoord. De familie verwijt
het ziekenhuis nalatigheid van de
psychiatrische afdeling.
De ziekenhuisleiding wil haar
standpunt wel in een gesprek toe-
lichten zegt Leon van Beurden,
oom van het slachtoffer. Dat vindt
vrijdag plaats. „We wachten af.”
Het ziekenhuis beroept zich tot op
heden op het medisch beroepsge-
heim en blijft dat doen, bevestigt
woordvoerder Wim Pleunis. „Hier
kunnen we helaas inhoudelijk niet
op ingaan.”
De 51-jarige Tilburgse vrouw die
de 32-jarige vermoordde, belde

kort voor de steekpartij ruim hon-
derd keer naar de Paaz-afdeling
van het St. Elisabeth.
De families willen weten wat er
met die telefoontjes is gebeurd en
of dat gevolgen krijgt in het zieken-
huis.
De klacht over nalatigheid wordt
niet in behandeling genomen om-
dat Van Beurden geen familie van
de dader is. Van Beurden: „Dat ze
de klacht naast zich neerleggen,
doet zeer. We voelen ons aan de
kant geschoven.”
De families onderzoeken via een
jurist wat nu de mogelijkheden
verder zijn.
Tevens hebben ze een brief naar
minister Opstelten (Justitie) ge-
stuurd waarin ze de kwestie aan
de kaak stellen. De brief wordt in
behandeling genomen, hebben ze
te horen gekregen.

door Jasper Wigleven

TILBURG – Tachtig leerlingen van
het ROC gaan onder de noemer
‘Geluk op 13’ vanaf week 13 van dit
jaar alle huisnummers 13 in Til-
burg langs met een aantal vragen
voor de bewoners en het verzoek
een foto te mogen maken. Tilburg
telt 1868 straten, waarvan er 1183
een huisnummer 13 hebben. Het
ongeluksgetal 13 krijgt met dit om-
vangrijke project in dit bijzondere
Jaar 13 een andere betekenis. De
jongeren gaan bij de bewoners op
nummer 13 immers op zoek naar
de geluksfactor.
Gisteren werd op het ROC de af-
trap gegeven in aanwezigheid van
alle betrokken partijen: de leerlin-
gen van het ROC onder leiding
van initiatiefneemster Willemien
van Heugten, Hille van der Kaa,
die namens de UvT met een groep
van haar studenten alle gegevens
gaat analyseren, en de mediapart-
ners Brabants Dagblad, Omroep
Brabant, Omroep Tilburg en het
Stadsnieuws. Zij zullen later dit

jaar uitvoerig verslag doen van de
uitkomsten van het project en de
analyse van alle gegevens door de
universiteit. Bijzondere verhalen
van bewoners op nummer 13 zul-
len in woord en beeld voor het
voetlicht worden gebracht.
De leerlingen van het ROC wor-
den de komende weken getraind
voor hun taak. Ze krijgen work-
shops fotografie en interviewtech-
niek. Met welke vragen ze precies
op stap worden gestuurd is de ko-
mende weken nog onderwerp van
gesprek tussen alle deelnemende
partijen.

Vrachtwagen
blokkeert brug
bij Zaltbommel

Tonke: opvallend én peperduur

Ziekenhuis: gesprek na
klacht over ‘flatmoord’

Het Jaar 13: jongeren
bezoeken 1183 bewoners
van huisnummer 13

Met deze camper

S

RECREATIE

www.bndestem.nl
Kijk voor het laatste nieuws ook op:

Campers met een bijzonder uiterlijk en een aparte binnen-
kant. Maarten van Soest uit Wagenberg bouwt ze met twee
anderen en ze gaan goed van de hand.

Voor de binnenkant worden vooral materialen uit de woning- en jachtbouw
gebruikt. Vanwege de duurzaamheid.

door
Peter Ullenbroeck

peter.ullenbroeck@bndestem.nl

Oud-filmmaker Maarten
van Soest uit Wagenberg
besloot een paar jaar
geleden het roer om te
gooien. Hij ging campers
bouwen. Niet van die
plastic witte exemplaren die
je overal ziet rijden, maar
luxueuze, houten kampeer-
wagens die je nergens
anders tegenkomt.
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de materialen komen uit de jacht-
en woningbouw. Veel minder uit
de camper- en caravanbouw.
„Waarom? Simpel’’, stelt Van
Soest. „Materialen uit de caravan-
bouw gaan na drie of vier jaar
stuk, materiaal uit de jacht- of wo-
ningbouw zijn na tien jaar nog
goed.’’ Handig is het systeem waar-
mee je de auto onder het kampeer-
gedeelte kan uitrijden. De keet be-
schikt over vier elektrisch bedien-
bare poten waardoor het kan die-
nen als tuinhuisje.
Hij woonde en werkte jarenlang
in Amsterdam. Als filmmaker.
Maakte documentaires voor om-
roepen, voor bedrijven. Maar het
wereldje beviel hem niet echt. Te-
veel ellebogenwerk. Met zijn vrien-
din besloot hij terug te gaan naar
zijn geboortegrond in Brabant.
Sindsdien is hij vrijwel dagelijks in
zijn werkplaats in Terheijden te
vinden. Gek is hij op afwijkende
opdrachten. Zoals de camper van
drie meter hoog die hij bouwde
voor een slapkoorddanseres zodat
ze in haar wagen kon oefenen. Of
die ene klant die graag een spiegel
die hij als erfstuk had gekregen, in-
gebouwd wilde zien in een Tonke-
camper. „Dat is gewoon fantas-
tisch om te doen.”
Het hout bewerken keek hij af van
zijn vader die houten speelgoed
voor kinderen maakte. Ervaring
met het sleutelen aan auto’s deed
hij op door zijn voorliefde voor
oldtimers waarvan hij er ooit een
handvol bezat.
Bovendien bouwt hij de campers
niet alleen, maar samen met tim-
merman Theo, schilder Bas en
technisch tekenaar Ortwin. Inmid-
dels hebben ze er al zo’n twintig
gemaakt en verkocht. Dat hadden
er overigens veel meer kunnen
zijn, want de belangstelling voor
de unieke kampeerwagen is bijzon-
der groot.
Uit binnen- en buitenland komen
er dagelijks mailtjes binnen van
mensen die meer willen weten
over die uitzonderlijke kampeer-
wagen. „Maar”, klinkt het nuchter,

„Onze kracht is het unieke wat we
maken, in combinatie met maat-
werk en hoge kwaliteit. Die kun je
alleen handhaven als je klein
blijft.”
Ook autofabrikant Mercedes viel
de Tonke-campers op. De Duitse
gigant stuurde zelfs een filmploeg
naar Terheijden om opnamen te
maken van de fabricage van zo’n
opvallende kampeerwagen, ge-
bouwd op een Mercedes van het
type Sprinter waarmee Van Soest
veel werkt.
„Die film staat nu op hun website.
Leuk toch”, klinkt het enthousiast.

En ook de mensen van Hymer,
het merk dat zo’n beetje de com-
plete campermarkt in handen
heeft, zien de Tonke graag komen.
„Van concurrentie is helemaal
geen sprake. Wij zijn natuurlijk
ook maar een kleintje vergeleken
bij wat daar per jaar van de band
rolt.”
Zijn campers zijn volgens hem in
het buitenland vooral populair bij
Duitsers en Engelsen. En omdat
op internationale campersites re-
gelmatig de Tonke-caravan ge-
noemd wordt, tonen ook Amerika-
nen steeds meer interesse. Bijna

dagelijks komen er vragen via de
mail binnen. Hoe duur zijn de
campers? En zit er een dealer in
de VS?
Die is er niet. Toch speelt Van
Soest wel met de gedachte de
sprong over de oceaan te wagen.
,,Echt de behoefte om heel groot
te worden heb ik niet. Van de an-
dere kant: zo’n Amerikaanse
markt is wel goed voor de order-
portefeuille. Vooral vanuit Oregon
en California is veel belangstelling.
Ik ben er gewoon nog niet uit of
ik die stap wil zetten. ’’
Bepaald goedkoop is de Tonke-

camper, met vanaf-prijzen van
95.000 euro, niet. Maar dat schrikt
veel kopers blijkbaar niet af. Toch
vindt Van Soest het schetsen van
een profiel van zijn klantenkring
moeilijk.
„Het zijn heel verschillende men-
sen, oudere echtparen maar ook
jonge mensen, met en zonder kin-
deren. Wat ze wel allemaal met el-
kaar gemeen hebben, is dat ze het
niet erg vinden in zo’n opvallende
camper rond te rijden. En daarbij,
de meeste van onze klanten waren
zonder Tonke waarschijnlijk nooit
aan een camper begonnen.”

VELDHOVEN – De vogels op het Pa-
pegaaienpark in Veldhoven - dat
dinsdagmiddag failliet is verklaard
- blijven voorlopig nog op het
park. Een groep van zo’n vijftien
vrijwilligers verzorgt de komende
dagen de vijftienhonderd vogels
en andere dieren op het park.
Gisteren kwamen ze voor het
eerst sinds het faillissement weer
bij elkaar. Een ding hebben ze ge-
meen: de vogels komen op plek
één, daarna denken ze pas aan
zichzelf. Vrijwilliger Bas Ketelaars:
„Mijn prioriteit ligt nu bij het rege-
len van geld voor de verzorging
van de vogels. Morgen komen pas
de gesprekken met de bank, het
ministerie en schuldeisers.”
Dinsdagmiddag sprak de recht-

bank in Den Bosch het al maan-
den dreigende faillissement defini-
tief uit. Het gaat al jaren niet zo
goed met het park aan de Wintel-
resedijk. Het begon met een kriti-
sche tv-uitzending van Radar. Dat
programma stelde de hoge sterfte-
cijfers van papegaaien aan de orde.
Uit onafhankelijk onderzoek bleek
dat het park hierin niets te verwij-
ten valt. Desondanks zijn de bezoe-
kers hierna lang weggebleven.
Daarna werd een rechtszaak aange-
spannen door vier medewerkers
over gesjoemel met geld. De zaak
werd uiteindelijk geschikt.
De samenwerking met vakantie-
parkenexploitant Libéma zou de
redding kunnen betekenen van
het park. De papegaaien zouden

dan verhuizen naar Dierenrijk in
Nuenen. Libéma trok ruim een
half jaar geleden echter de stekker
uit de samenwerking.
De vrijwilligers op het park waren
bang dat de vogels nu binnen een
week van het park verdwenen zou-
den zijn. Ketelaars: „Er zijn allerlei
bewegingen op het park gaande
die daar op wijzen. Ik denk dat de
vogels elders in Nederland ge-
plaatst worden en dat het hier he-
lemaal ophoudt voor ons. Het wel-
zijn van de vogels moet op een fat-
soenlijke manier gewaarborgd
zijn. Daar zet ik nu nog mijn vraag-
tekens bij.” Volgens wethouder Ni-
cole Ramaekers heeft de gemeente
er alles aan gedaan om een passen-
de oplossing te zoeken.

Papegaaienpark failliet

mag je gezien worden
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euro kost de goedkoopste Tonke, en
toch is er meer dan genoeg belang-
stelling voor.

Onzekerheid over de volgels in Veldhoven.  foto Ed Oudenaarden/ANP

Maarten van Soest (links) aan het werk aan weer een kampeerauto, bijgestaan door Theo Otto (boven) en Bas Bots.  foto René Schotanus/het fotoburo


