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Column

Uitstel verhogen 
toeristenbelasting Hattem

Vaste gasten van Camping Molecaten in Hattem ondernamen zelf actie 
tegen de dreigende verhoging van de toeristenbelasting – en met resul-
taat! Aanleiding was het voornemen van B&W om de toeristenbelasting 
op vaste standplaatsen wederom te verhogen. In 2019 bedroeg dit  
€ 212,75 per jaar. Voor 2020 werd dit verhoogd tot € 298,18. Het voor- 
nemen van B&W was om in 2021 wederom te verhogen, tot € 387,66. 
Bijna een verdubbeling in twee jaar tijd! Een aantal gasten met jaarplaat-
sen tekende bezwaar aan bij de gemeente. ‘Een inwoner van Hattem 
met een huis ter waarde van circa 220.000 euro betaalt nog minder aan 
OZB’, was een van de argumenten. Daarnaast benadrukten zij dat de 
campinggasten in de zomer een flinke bijdrage leveren aan de lokale 
economie, door geld uit te geven in winkels en horeca. B&W besloten 
vervolgens de verhoging dit jaar niet door te laten gaan.
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Kamperen (1)
Het is als de dag van gisteren. Op 7 juli 1974 ver- 
loor Nederland de finale van het wereldkampioen- 
schap voetbal van West-Duitsland. Commentator  
Herman Kuiphof sprak bijkans wanhopig de 
legendarische woorden ‘zijn we er toch weer in-
getuind’. En ik zat met mijn ouders op de camping 
in Luxemburg. Een camping die net als heel veel 
andere campings in het nabije buitenland omge-
doopt was tot een Hollandse enclave.  Nederland 
was en is een kampeerland bij uitstek. En toch is 
het kamperen geen Nederlandse uitvinding. We 
hebben het afgekeken van de Engelsen. In het 
boek Naar buiten (‘Geschiedenis van Nederlanders 
en kamperen’) confronteert ANWB verenigings-
historicus Hans Buiting ons met dit gegeven en 
met nog vele andere wetenswaardigheden. Zo 
noemde de hoofdredacteur van de Kampioen het 
kamperen in 1905 ‘een min of meer geslaagde imi-
tatie van het zigeunerleven’. Nederlanders zaten er 
volgens hem niet op te wachten. Het was meer iets 
voor ‘vagebonderende wielrijders’. Des te intrige- 
render is het dat de oervormen van (vrij) kamperen 
werden gefaciliteerd door mensen van adel. Op 
landgoed Duinrell (het eerste padvinderskamp), 
bij kasteel Eerde (het eerste kampeercentrum) en 
op Bakkum, oorspronkelijk van prinses Von Wied. 
In 1925 ontstaat in Vierhouten (Saxenheim) het 
eerste moderne commerciële kampeerterrein, met 
voorzieningen als een kampwinkel en douches.  
Eind jaren twintig gaan er naar schatting 150.000 
Nederlanders kamperen. Er zijn in ons land dan 
al zo’n 150 kampeerterreinen. Het vrije kamperen 
wordt in de loop van de jaren twintig wel steeds 
meer aan banden gelegd. Dat leidt tot de oprich-
ting van de Algemeene Nederlandsche Kampeer 
Vereeniging (ANKV). De ANKV wil kampeerders be-
hoeden ‘tegen willekeurig optreden van hen, die 
kampeervergunningen moeten geven of controle 
uitoefenen over de kampeerterreinen en die strij-
den tegen de groote en grove vooroordelen waar 
een kampeerder zo vaak mee te kampen heeft.’
(wordt vervolgd)
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