
Parkeren! 
  
Precies vandaag, maar dan twee weken geleden, probeerde ik mijn auto op Schiphol te parkeren.  
  
Parkeren op Schiphol zelf blijkt opeens maar drie dagen te kunnen, 72 uur. Wij willen 85. Er wordt gedreigd 
met honderd euro boete per dag als je een minuut langer wil blijven. Alsnog naar Lang Parkeren. Volgende 
keer maar met de trein. Dat willen ze toch al, dat we dat doen.  
  
Vijfentachtig uur later blijkt de bus naar Lang Parkeren vol te zitten met bejaarden die midden in het 
hoogseizoen op vakantie geweest zijn. Eentje heeft een hoedje op met ‘Fuengirola’ erop. Die bejaarden zijn 
blijkbaar al zwaar dement, want ze weten blijkbaar niet dat het in Nederland maximaal twee maanden per jaar 
lekker zomerweer is. En dat je dus veel beter in die andere tien maanden op vakantie kunt gaan.   
  
De buschauffeur terug maakt grapjes in koeterwaals Nederlands. “Neem jouw bagage mee want die heb ik 
niks aan. Lekker naar huis mensen en genieten met deze weer.” De hele bus lacht om zijn grappige monoloog. 
Behalve de meneer tegenover me. Maar ik zie aan de grimas rond zijn bek dat hij het er moeilijk mee heeft. 
Hij mag van Baudet of Wilders niet om dit soort dingen lachen, denk ik. Ik denk: waar was Schiphol zonder 
die duizenden bruine en zwarte mensen in dayglow hesjes, sjokkend en sleurend met krakkemikkige karretjes, 
om alle kutklussen op te knappen?   
  
Dan moeten we het tjokvolle LP-parkeerterrein weer verlaten, slalommend tussen kriskrasverkeerd 
geparkeerde auto’s. Overal staan provisorisch vormgegeven borden UITGANG, die naar doodlopende inritten 
verwijzen, waar je niet kunt draaien. Om je extra te sarren staan overal borden: JE STAAT BETER OP DE 
OFFICIELE PARKEERPLAATS. Zo jaag je mensen wel naar de beunhazen, lijkt me.  
By the way: wat is eigenlijk het probleem met die beunhazen? Keurig Hollands ondernemerschap. De 
verkeersdruk op Schiphol wordt er volgens mij niet groter van. En gebrek aan klanten op de Officiële 
Parkeerplaats is er ook bepaald niet.  
  
Op het eind gaat de slagboom vanzelfsprekend niet omhoog. Dat doet hij bij mij nooit. De vriendelijke 
allochtone meneer bij de uitgang, die in de brandende zon geduldig uitlegt dat ik mijn creditcard in de 
verkeerde gleuf gestoken heb, maakt weer veel goed.  
  
Goof Bakker 


