Reportage

UIT DE KLEREN
OP CORSICA
Gevoel van totale vrijheid

Vroeger gingen journalist Michiel van Straten en zijn partner
geregeld naar blootcampings, maar dat hield op toen de kids niet
meer mee wilden. Die kinderen zijn nu het huis uit, dus is er
alle ruimte om het opnieuw te proberen. De grote Corsicaanse
camping Riva Bella wordt het speelveld. Komt er weer iets van
het Adam-en-Eva-gevoel bovendrijven?
TEKST & BEELD MICHIEL VAN STRATEN

Op een warme zomeravond komen we aan bij onze
bungalow op Riva Bella aan de oostkust van Corsica.
Het huisje staat op een duin, op hooguit tien passen van het strand. De schuimende branding klotst
zachtjes tegen het land. We lopen onze veranda op en
kijken uit over de Middellandse Zee. ‘Riva Bella’ betekent mooie kust, en daarmee is niets te veel gezegd.
Er komt direct een aangename rust over ons heen.
Het is nog licht, de blauwe lucht laat zich zien tussen
het groen van de geurende naaldbomen. Wat een paradijselijke omgeving en wat een idyllische plek om te
verblijven. ’s Avonds vallen we in slaap op het geluid
van de golven.
Voor het eerst sinds een jaar of tien hebben mijn
partner en ik weer gekozen voor een vakantie op een
blootcamping. Toen de kinderen klein waren hebben
we dat een paar zomers gedaan, en met veel plezier.
Rust en ruimte onderscheidt in onze ervaring blootcampings van textielcampings. Maar de kleintjes werden tieners en wilden niet meer openbaar bloot. Nu
onze kinderen (bijna) twintigers zijn, gaan ze hun
eigen gang. En wij dus ook.

‘MET HET ZAND TUSSEN DE
TENEN LOPEN WE NAAR ZEE’
en ook iets wat je met wat fantasie wel ‘publieke privacy’ zou kunnen noemen. Ze zorgen namelijk samen
met de geurige, typisch Corsicaanse begroeiing maquis dat er veel beschutting is, en daardoor lopen we
niet volop in de kijker. Er zijn ruime plekken, en dat
kampeerders dus behoorlijk verspreid over de camping staan, helpt ook.

BLOTE DUIK

De ochtend na onze aankomst is de zee snel gevonden. Zo het bed uit, lopen we met het zand tussen de
tenen naar de zee voor een eerste blote duik in het
water. De zon is al warm, het water lekker verkoelend. We drogen op op ons ligbed en laten de omgeving op ons inwerken. Voor ons schijnt de zon over
het blauwe, heldere water. Nadat we in onze bungalow het zout van ons hebben afgespoeld, genieten we
van een ontbijt op onze veranda. En dan ligt de rest
van de dag nog voor ons om geplukt te worden.
We willen de buurt verkennen en maken een wandeling over de camping. Paadjes kronkelen door de
beboste duinen. Door de bomen is er volop schaduw,

GEK OP DE ZEE

Op het deel van de camping dat direct aan het strand
ligt, ontmoeten we Charlotte en Cor, een Nederlands
stel dat hier al bijna veertig jaar ’s zomers komt kamperen. “De prettige sfeer trof me direct, die eerste
keer. Er valt heel makkelijk contact te maken met anderen,” vertelt Cor. Charlotte: “En we hebben zo'n
mooie plek: direct aan zee.” Vanaf een duin lopen ze
vanuit hun voortent inderdaad zo het water in.
Cor: “De belangrijkste reden voor mij om steeds
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CORSICA
Het Franse eiland beschikt over
zes blootcampings en meerdere
(onofficiële) naaktstranden. Zie
www.blootgewoon.nl. De vele
historische plaatsen lenen zich
uitstekend voor dagtrips in de
omgeving. De trotse eilandbewoners gebruiken in de keuken veel
producten van eigen bodem, zoals
bijvoorbeeld brocciu (kaas), het
vlees van wilde zwijnen en natuurlijk de eigen wijnen en het lokale
bier Pietra.

‘DE VELE HISTORISCHE
PLAATSJES LENEN ZICH
PERFECT VOOR DAGTRIPS’

terug te komen is de zee. Ik ben er altijd gek op geweest.” Hij wijst naar de branding: “Kijk om je heen:
mooier kan toch niet?”
Een man fietst voorbij, een groene papegaai op het
stuur. De man kletst in het Italiaans vrolijk tegen zijn
gevederde vriend. Enkele Franse tieners zijn op weg
naar het strand, ze hebben hun badkleding nog aan.
Voor jongeren is dat hier toegestaan, om de drempel
voor gezinnen te verlagen. En iedereen die we tegenkomen – dik en dun, groot en klein –, allemaal zijn ze
heel relaxed en vriendelijk. Er zitten hier vooral, ach
ja, gewone mensen. En ook wat lama’s en ezels trouwens, waar je gewoon tussendoor kunt lopen.

lijk en figuurlijk. En waar dat op vroegere blootvakanties een paar dagen kon duren, zijn we nu al binnen
een dag gewend aan het bloot zijn.

GEKLEED MAG OOK

Vrijheid betekent ook dat er niet moeilijk gedaan
wordt als je op de camping gekleed bent, bijvoorbeeld
als je voor een vers stokbrood richting campingwinkel wandelt. Sterker nog, in de winkel, bar en receptie
wordt juist van je gevraagd iets aan te trekken. Overal
houdt men rekening met elkaar, en dat respect voor
de omgeving is heel prettig. Zo hoeven we gedurende ons gehele verblijf bijvoorbeeld geen enkele keer
muziek van anderen aan te horen. We voelen ons
niet bekeken. En natuurlijk is bloot zijn op zo’n plek
ook gewoon heel gemakkelijk. Geen gedoe met natte
zwemkleding.

POEDELNAAKT

Op het strand gooien we alles van ons af. Letterlijk:
waar we tijdens onze wandeling over de camping een
handdoek bij ons hadden om te kunnen omslaan als
we daar behoefte aan hadden, laten we die nu bij de
strandstoel liggen en wandelen we poedelnaakt langs
de branding. Ondanks het hoogseizoen is het rustig.
Totaal onvergelijkbaar met een zonnige dag op een
willekeurig Nederlands strand.
Het wordt nu echt warm en we nemen een verfrissende duik in de zee. Op onze spullen hoeven we niet
te letten, want die hebben we niet bij ons. We zwemmen wat parallel aan het strand en wandelen dan het
zand weer op. Er liggen mensen loom te zijn onder
hun parasol, op een strandbed. Sommigen trotseren
de felle Corsicaanse zomerzon.
Dit is vrijheid. We zijn geheel zonder ballast, letter-
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ZELF ERVAREN

Op het terras bij de bar staren we uit over de zee
en drinken we een koud Corsicaans Pietra-biertje.
We raken in de schaduw van de naaldbomen aan de
praat met Marie-Claire Gaddoni, de directrice van
Riva Bella. “Er komen hier veel nieuwe bezoekers,”
vertelt ze. “Dat is sinds we hebben aangegeven dat
bloot zijn niet verplicht is op de camping, maar alleen
op het naaktstrand. En voor jongeren, die bloot soms
ongemakkelijk vinden, is het zelfs op het strand niet
verplicht. Daardoor komen ze gemakkelijker mee met
hun ouders. Het is zo leuk om te zien dat ze na een
tijdje vaak ook hun zwemkleding uittrekken!
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‘IN HET THALASSOCENTRUM
KRIJGEN WE EEN MASSAGE
AAN HET STRAND’

Het lastige van bloot recreëren,” vervolgt Gaddoni,
“is dat je mensen moeilijk kunt uitleggen wat er zo
prettig aan is. Ja, je kunt het ze wel vertellen, maar
het zelf ervaren maakt toch het verschil.” Advies voor
mensen die twijfelen, heeft ze wel: “Begin op het textielstrand hiernaast en kom dichterbij als je daar zin
in hebt. Veel mensen zijn binnen een of twee dagen
gewend aan bloot zijn en vinden het dan heerlijk.”

TRAKTATIE

Die ontspanning is iets wat staat voor ons hele verblijf op Riva Bella. In combinatie met tripjes naar het
achterland vormt de camping met het strand, de zee
en de thalasso een heerlijk rustpunt, waar genieten
voorop staat. Dat dat zonder kleren kan, is een traktatie die de hele ervaring compleet maakt.

ZEEWATER, ALGEN EN MODDER

KAMPEREN OP
RIVA BELLA

Riva Bella heeft een bijzondere touch, want als enige
camping op Corsica heeft het een thalassocentrum.
Thalasso is Grieks voor zee, en behandelingen worden
verricht in en met zeewater. Dat werkt ontspannend
en is gezond vanwege de geneeskrachtige werking
van de minerale stoffen in zeewater, algen en modder, maar ook vanwege de jodiumhoudende zeelucht.
De behandelingen zorgen ervoor dat de stoffen goed
doordringen in de huid.
In hoeverre we van dat laatste iets gaan merken is nog
de vraag, maar het lijkt ons een goed idee om het eens
uit te proberen. We melden ons aan en laten ons verrassen. Het wordt een ware verwenmiddag. We laten
ons inpakken met algen, worden zorgzaam van het
ene (bubbel)bad naar het andere begeleid, onze huid
wordt gescrubd en we krijgen een massage aan het
strand. De zee ruist op de achtergrond, de ontspanning ruist door onze lijven. Heerlijk.
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Riva Bella beschikt over honderd
bungalows en tweehonderd kampeerplaatsen. De zee ligt voor de
deur, net als een naaktstrand van
een kilometer lang met een textielstrand ernaast. Riva Bella is een
eco-toeristische accommodatie. Zo
wordt het water in het thalassocentrum verwarmd via aardwarmte, en
zijn bungalows voorzien van zonnepanelen en isolatie met wol van de
aanwezige lama’s. Het restaurant
gebruikt zoveel mogelijk lokale
producten.
www.naturisme-rivabella.com
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