23 augustus

85 jaar kamperen op De Fransche Kamp
In 1932 kwamen de eerste ‘officiële’ kampeerders naar ‘De Fransche Kamp’. Het waren aanvankelijk vooral Amsterdammers die
met grote gezinnen in bedompte
bovenwoningen woonden, en
snakten naar ruimte en frisse
lucht. Van 1 april tot 1 oktober
konden zij op de Bussumse camping hun hart (en longen) ophalen. Kosten per seizoen: 70 cent.
Het Goois Natuurreservaat (GNR)
werd in 1932 beheerder van het
circa 1.500 hectaren grote natuurterrein dat Amsterdam, samen

Het GNR besloot het onofficiële
kampeerterrein serieus te nemen,
en zo ontstond ‘De Fransche
Kamp’. (In de Franse tijd hadden
hier 4000 manschappen hun kampement opgeslagen; vandaar de
naam)

met de provincie Noord-Holland
en de Gooise gemeenten, had
gekocht van de Erfgooiersvereniging ‘Stad en Lande’. Al vanaf
1925 werden op de hei oogluikend ‘Weekendenders’ gedoogd.

Kamperen was in die jaren zeker
ook afzien.
Slapen op stro, in zelfgemaakte
tenten van zeil en linnen. Geen
sanitaire voorzieningen, geen
stromend water. De meeste kampeerders uit die tijd hadden een
zeer bescheiden portemonnee,
en geen auto. Ze kwamen, veelal dus uit Amsterdam, met een
groot deel van de huisraad en
linnengoed, op de fiets naar De
Fransche Kamp toe. Geld voor
‘dubbel’ hadden ze niet.
In de volksmond werd gesproken
over ‘Het Zwarte Potenkamp’: als
het geregend had, werden de
spelende kinderen zwart van het
heidezand.

Het kamperen werd comfortabeler en het animo groter.
Houten tenthuisjes, toiletten,
een theehuis, kantine en wat
winkels verrezen. In de jaren
‘50 bivakkeerden er zo’n 4.000
mensen op De Fransche Kamp
en bedroeg de wachtlijst drie
jaar. Er werden feestavonden
georganiseerd met bekende
artiesten zoals Willie Alberti,
Ria Valk, de Blue Diamonds en
Ronny Tober.
Vaders konden met de trein
naar hun werk. Een aantal kinderen ging tijdelijk in
Bussum naar school. Ze begonnen doorgaans met een
leerachterstand, om met een
voorsprong naar huis terug te
keren.
In 1988 dreigde sluiting van de
camping. Het door de kampeerders gepresenteerde ‘overlevingsplan’ slaagde: het terrein werd
ingekrompen en de Stichting tot
Behoud en Beheer van De Fransche Kamp nam de exploitatie
over van het GNR.
In augustus viert men het 85-jarig
bestaan.

sche Kring Bussum op, en samen
met, De Fransche Kamp voor jong
en oud allerlei activiteiten organiseren. In het kader van de Open
Monumentendagen, met dit jaar
als thema ‘Boeren, burgers en
buitenlui’.
Voor meer informatie over het
programma van (9 en) 10 september zie www.historischekringbussum.nl en onze Facebook-pagina.

Op 10 september zal de Histori-
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In De Fransche Kamp.

