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Everything you
always wanted
to know about
truckers, and
more
Altijd al willen weten hoe de cabine van een vrachtwagenchauffeur eruit ziet? Waar ze eten, slapen, douchen en
naar het toilet gaan? Op een parkeerplaats vlakbij Schiphol
staan elke dag tientallen internationale truckers te wachten
op een vracht. Het VakantieDoeboek zocht ze op.

Het eten in een
truckerscafé vind ik
niet lekker, dat moeten
de Nederlanders zelf
maar eten.

Gyula Parlag (65)
Eet smakelijk. Kookt u wel vaker op een gasfles in uw
cabine? ‘Altijd. Vandaag heb ik sperziebonen met vlees en
aardappelen gemaakt. Mijn vrouw slaat altijd boodschappen
in voor veertien dagen. Zo lang ben ik meestal onderweg.
Het eten in de truckerscafé’s vind ik niet lekker, dat moeten
de Nederlanders zelf maar eten.’ Waar komt u zelf
vandaan dan? ‘Ik kom net uit Parijs en nu wacht ik op een
volgende opdracht. O, uit welk land ik kom? Oorspronkelijk
uit Hongarije, ik ben gevlucht voor het regime. Maar ik

woon al heel lang in Limburg, samen met mijn vrouw. Ik
werk al bijna veertig jaar als vrachtwagenchauffeur.’ Is dat
leuk, op een vrachtwagen werken? ‘Het is mijn lust en
mijn leven. Volgend jaar ga ik met pensioen, dat vind ik
jammer.’ Is het niet een beetje saai? Wat doet u als u niet
rijdt? ‘Niks. Ja, ik slaap. Televisie heb ik niet aan boord.’
En poepen, waar doet u dat? ‘In een truckerscafé. Dat kost
dertig cent, net als douchen.’ Zijn er wel eens prostituees
op de truckersparkeerplaats? ‘Nee, hoor. Nog nooit gezien.’
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Als ik weg ben, mis ik
mijn vriendin. En mijn
twee kleine nichtjes.

Janko Stemme (33)
Wie is die mooie vrouw op de foto? ‘Dat is mijn vriendin. Ze
is thuis in Duitsland, maar haar foto staat altijd in de wagen,
zodat ze toch een beetje bij me is.’ Hoe is het om zo veel
onderweg te zijn? ‘Dat is soms wel eenzaam, je bent veel
alleen. Ik heb geen kinderen, maar ik ben wel oom van twee
kleine nichtjes. Die mis ik ook als ik weg ben. Alle familie,
vrienden en mijn vriendin moet je allemaal in die ene week
zien als je thuis bent. Ik ben meestal drie weken achter
elkaar weg.’ Nooit problemen met uw vriendin daarover?
‘Nee, ze heeft er gelukkig begrip voor dat ik dit werk doe.
Ze is wat ouder dan ik, misschien daarom. Veel andere

vrouwen begrijpen het niet. Mijn vriendin gaat me zo
bellen, we bellen en skypen veel als ik onderweg ben.
Ik heb hier alles aan boord, ook internet. En een tv. Ik heb
ook een koelkast met een vriesgedeelte. Die zit in een la
onder mijn bed.’ Zou u geen ander werk willen doen?
‘Nee hoor, er zitten ook veel mooie kanten aan. In de zomer
rij ik vaak naar Spanje, naar Alicante, en daar zet ik mijn
barbecue dan op. Dit werk geeft je ook vrijheid. Niet zoveel
als vroeger, hoor. Tien jaar geleden was het beter. Nu is er
GPS, mijn baas kan precies zien waar ik ben. Maar ik werk
met mijn hart, al vijftien jaar. En het verdient goed.’

Laatst lag ik een
weekend op het strand
in Spanje. door De
baas betaald.

Thomas Haas (links, 39) en Michael Nozon (29)
Gezellig, zo samen in de cabine. ‘Wij zijn collega’s, hij laat
mij zien hoe het hier gaat bij Schiphol. Ik ben pas anderhalf
jaar vrachtwagenchauffeur.’ O? ‘Toen mijn vrouw wegging,
wilde ik iets anders doen.’ En, bevalt het? ‘Ja, prima.
Ik kom op plekken waar anderen op vakantie gaan, die
moeten ervoor sparen. Laatst was ik op vrijdag in Spanje en
ik hoefde pas maandag terug. Toen heb ik een weekendje
aan het strand gelegen. Alles door de baas betaald.’ Is het
ook wel eens vervelend? ‘Ja, de politie controleert vaak.
Je moet op alles letten en dat geeft stress.’ Waar is die
rode PANIC-knop voor? ‘Dan kun je de vrachtwagen
meteen tot stilstand brengen.’ Wel eens gebruikt?
‘Nog nooit, gelukkig. Je moet gewoon goed anticiperen.’

Waar eten jullie vanavond? ‘Onderweg in een truckerscafé, op weg naar Hamburg. Duur is dat niet, meestal ben
je voor 15 euro klaar, met alles erop en eraan. We krijgen
een vergoeding van de baas, dus dat is goed te doen.’
Hebben jullie ook vrouwelijke collega’s? ‘Wij zelf niet.
In Duitsland, waar wij vandaan komen, zijn er misschien tien.
Vrouwen moeten vaker naar het toilet dan mannen, dat is
een nadeel als je lange ritten rijdt. Er is geen toilet aan
boord. In Zweden en Noorwegen zijn er meer vrouwen op
de vrachtwagen. Die laten zich de kaas niet van het brood
eten. Je hoeft ze echt niet te vertellen hoe ze hun
vrachtwagen achteruit moeten rijden, dat kunnen ze
zelf heel goed.’
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Binnen heb ik sloffen
aan. Mijn schoenen gaan
op de treeplank.

We wonen met zijn
tweeën in de
vrachtwagen. Ze is niet
zo groot, dat lukt wel,
ha ha.
Nico van den Berg (49)
Wat is het hier netjes. ‘Dank u. Mijn vrachtwagen is nieuw,
ik heb ‘m net negen weken. Ik hou er wel van om het netjes
te houden. Ik kom veel op boerenbedrijven en daar is het
buiten vaak vies. In de truck doe ik mijn schoenen uit en
mijn sloffen aan. Mijn schoenen zet ik dan op het treeplankje van mijn wagen. Slaapt het lekker, in zo’n
vrachtwagen? ‘Ja hoor, dat is niet verkeerd. Net als thuis
eigenlijk.’ Klopt er wel eens een prostituee op uw deur
om gezellig bij u in de cabine te slapen? ‘Nee, in Nederland komt dat niet voor. En in Frankrijk, waar ik veel op rij,
zie je ook nauwelijks prostituees. Daarvoor moet je al echt

in het Oostblok zijn, daar gebeurt het regelmatig. Of ze
binnen mogen komen, is aan de chauffeur zelf. Voor mij
hoeft het niet, ik ben gelukkig getrouwd.’ Wat doet u
allemaal in uw cabine? ‘Als ik niet rij? Dan lees ik wat
of ik kijk televisie, meestal naar dingen die ik thuis heb
opgenomen. Ik kan hier ook koffie zetten en koken, ik heb
een koelkast en magnetron aan boord.’ Eens vrachtwagenchauffeur, altijd vrachtwagenchauffeur? ‘Ik ga door
met dit werk tot ik met pensioen ga. Ik kom uit een
chauffeursfamilie. Mijn vader was chauffeur, mijn ooms
waren het en mijn zoons doen het nu ook.’

Michel Woestenbergs (57)
U heeft een vrouw aan boord. Ja, dat is mijn vrouw, we
reizen altijd samen. We wonen met zijn tweeën in de
vrachtwagen. Ze is niet zo groot, dat lukt wel, ha ha. Slapen
doen we in ons stapelbed. Waar komt zij vandaan? ‘Uit de
Filippijnen. Daar gaan we zoveel mogelijk heen, maar de
laatste tijd is dat nog maar vier weken per jaar. Als ik langer
weg ben, hebben Polen mijn plaats ingenomen bij mijn
opdrachtgevers. Er komen steeds meer Polen. We hebben
ons huis in de Filippijnen. Hier in Europa hebben we geen

huis.’ Hoe doet u dan de was? ‘Bij mijn ouders in België.
Daar kom ik zelf ook vandaan.’ Heeft u een magnetron in
uw cabine? ‘Nee, dat is niet nodig. De kok is aan boord hè.
Koken doet zij, op het gasfornuis in de wagen. We eten
nooit in een truckerscafé. We zijn met z’n tweeën, dus da’s
duur. Alleen in het weekend gaan we uit eten, altijd in een
klein dorpje aan de Franse kust. Vrienden van mij hebben
daar een zeilboot.’ En een tv, heeft u die aan boord? ‘Daar
zie je te veel onzin op. Ik heb een laptop met films erop.’

