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“Bloot-
gewoon”

Nu het weer langzaam-
aan wat warmer begint te 
worden, zullen velen van 
uw wellicht al een terrasje 
hebben gepikt, een
boottochtje over het water 
hebben gemaakt en van de 
zon hebben genoten. Een 
enkeling van u kiest er mis-
schien zelfs voor om “au 
naturel” de zon te 
aanbidden. Lekker in je blootje vertoeven op 
een naaktstrand. Dat dat niet geheel zonder 
risico is, ondervond een aantal fanatieke na-
turisten vorig jaar in natuurgebied de Delfste 
Hout. 

Op het aldaar gelegen naaktstrand had de 
gemeente namelijk een heus zwembroeken-
quotum ingesteld. Ik verzin het niet! Waren er 
minder dan 150 geklede badgasten aanwezig, 
dan mochten de zwembroeken en badpakken 
wat de gemeente betrof  in de tas gestopt wor-
den. Waren er meer dan 150 mensen aanwe-
zig, dan werd verwacht dat men ‘gekleed’ van 
de zon genoot. 

Een achttal naakten werden door de politie 
in totaal meer dan 16 keer betrapt op hun 
ongeoorloofde en ongeklede recreatie in de 
Delfste Hout en werden beboet.  Zij lieten zich 
echter niet in hun hemd zetten en gingen in 
bezwaar. Volgens hen verbood de plaatselijke 
wet de mogelijkheid om in je blote billen te lo-
pen enkel op plaatsen die daarvoor ongeschikt 
werden geacht. En de gemeenteraad had juist 
het strand in de Delfste Hout als een  geschikte 
plaats aangewezen. Ongeacht het aantal ge-
telde zwembroeken! 

De opsporingsambtenaren die er met hun 
verrekijker in de duinen een peepshow van 
maakten, moesten zelf  met de billen bloot. 
Want de nudisten vonden bij de rechter het 
gelijk aan hun zijde. Die oordeelde namelijk 
dat het desbetreffende naaktstrand inderdaad 

geschikt was bevonden om naakt te recreë-
ren. Een boete bleef  de blootlopers om die 
reden bespaard. Wel werd opgemerkt dat 
naaktrecreatie binnen de grenzen van de 
zedelijkheid diende te blijven. 

Andere ijverige opsporingsambtenaren 
maakten het nog bonter. Zij controleerden 
vorige zomer op het naaktstrand nudisten 
op het aanwezig hebben van hun ID-kaart. 
Er vond daar tot ongenoegen van de ge-
meenteraad namelijk nogal wat ‘losbollige 
vrijerij’ in de buitenlucht plaats. Nog daar-
gelaten dat je in je blootje weinig zakken 
hebt om zo’n kaart mee te dragen, werden 
de bloteriken ook nog op andere wijze in 
het kruis getast. De uitgeschreven boete 
werd namelijk met opzet naar het thuisadres 
van de bekeurde gestuurd, zelfs  indien de 
ambtenaren vriendelijk doch dringend was 
verzocht een alternatief  adres te gebruiken.  
Men wilde thuis namelijk niet nog eens met 
de billen bloot gaan.  Niet uitgesloten is dat 
“het collegiaal overleg” thuis tot billenkoek 
zou leiden.

Dronkers & Dronkers kijkt nergens meer 
van op. Ook voor blootgewone zaken heb-
ben wij een scherp oog. Mocht u desalniet-
temin een keer worden beboet in adam- of  
evakostuum, 
dan zullen wij er voor zorgen dat u niet 
onnodig door de zakkenwassers nog meer 
wordt uitgekleed. 
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