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 1.08 Stacaravan Pemberton Nunspeet  

  

Inleiding 

Deze Engelse stacaravan uit het bouwjaar 1969 die in 2013 naar het 
museum is overgebracht, is waarschijnlijk van het type Panorama '68- 
Ranger en van aluminium. Afmeting ongeveer 1.150 x 370 cm. De 
stacaravan heeft altijd op camping De Tol, plek 47 op de Elspeterweg 61 
in Nunspeet gestaan en is jarenlang in bezit geweest van de fam. Van der 
Werf. De caravan heeft er 43 jaar gestaan en is nauwelijks verplaatst. De 
stacaravan is in mei 2012 in het bezit van het NOM gekomen. 

Naast de caravan stond een houten schuurtje waar het gezin kon 
douchen, omdat er in de stacaravan geen douche was. Dit schuurtje is 
niet overgebracht naar het NOM. 

Vertelpunten 

- In 1912 richt Carl Denig naar Engels voorbeeld de NTKC = Nederlandse 
Toeristen Kampeer Club op. 

- In 1925 wordt het eerste officiële kampeerterrein bij Vierhouten 
geopend. 

- In de jaren ‘50 wordt kamperen erg populair. V&D krijgt een 
kampeerafdeling, dit werd door gespecialiseerde kampeerbedrijven 
misprijzend bekeken.  

- De bungalow tent (door de echte kampeerder als onnodige luxe 
beschouwd) maakte in de jaren ‘50 en jaren ‘60 zijn opmars. 

- Volgorde: trekkerstent, bungalowtent, vouwwagen, caravan, camper. 

- Vanaf de jaren ‘60 komen auto en vakantie binnen het bereik van de 
gewone man.  

- Vanaf de jaren ‘70 komen de vakanties in het buitenland. 

../../0_nom/bestanden_erven/1.07%20Schaapskooi%20uit%20Ederveen.pdf
../../0_nom/bestanden_erven/1.09%20Molukse%20barak%20Lage%20Mierde.pdf
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- Vanaf de jaren ‘80 zijn de vakantiebungalows in trek.  

- De firma Pemberton produceert nog steeds stacaravans . 

Basisinformatie presentatie 

Herkomst 

De stacaravan is rond 1969 gekocht door 
campinggasten van camping De Tol in 
Nunspeet. Na een paar jaar is de caravan 
doorverkocht aan de eigenaar van de 
camping en werd deze verhuurd. Later is 
de caravan weer verkocht aan 
campinggasten. In 1988 hebben Ron en 
Karin van der Werf de caravan gekocht 
met de bijbehorende plek. Camping De Tol 
is een bekende plek in die omgeving 
omdat op die plek van 1863 tot 1939 tol werd geheven en door het 
openluchtzwembad Persie's bad. 

Inboedel 

- Een keuken, oorspronkelijk zat er een klein keukentafeltje haaks op het 
raam voor de slaapkamer. De keuken bestond uit een gasstel met 
daaronder een kastje. De fam. Van der Werf heeft het wandje van de 
slaapkamer verplaatst zodat de slaapkamer groter werd. Aan de 
achterkant van dit wandje is in het woongedeelte een keukenblokje 
gemaakt. Dit bestaat uit een blad met wasbak, twee keukenkastjes en 
een bovenkastje met schuifdeurtjes. De keuken is door Ron van der 
Werf samen met zijn vader in 
1988 gemaakt.  

- Een zithoek met bank die bestaat 
uit drie zitgedeeltes. De 
rugkussens zitten met lussen en 
een roede vast. Onder de 
zitkussens bevinden zich 
opbergvakken. 

 

  

- Slaapkamer met tweepersoonsbed bestaande uit twee matrassen en 
twee korte losse matrassen voor het stapelbed van de kinderen. Dit 
stond ook een tijd in de slaapkamer. 

Persie's bad. 

https://www.pembertonlh.co.uk/
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- Rotanstoeltje, porseleinkast, picknicktafel, toilet en wat losse objecten 
zoals een gasstel, vuilnisemmer en raambedekking. 

Achtergrond 

De stacaravan Pemberton is exemplarisch: het is een herkenbaar 
voorbeeld van een aluminium stacaravan die door het onderhoudsarme 
materiaal op veel campings is geplaatst. Het merk bestaat nog steeds in 
Engeland. De sociale geschiedenis is eveneens herkenbaar: vijftigers uit 
Diemen, vlakbij Amsterdam, die net als de generatie voor hen in de 
weekends en tijdens de zomervakantie naar de camping op de Veluwe 
gingen. Vooral mensen uit de oude binnensteden gingen het weekend 
naar een stacaravan. Zij zochten op de camping ook de gezelligheid die in 
de wijk verdwenen was, het gemeenschapsgevoel. De stacaravan is eind 
zestiger jaren vanuit Engeland geïmporteerd toen ook de stacaravan in 
Nederland in opkomst kwam. Het was een van de eerste exemplaren op 

camping De Tol. 

Ron van der Werf stond samen 
met zijn ouders Theo en Thea 
van der Werf in 1966 voor het 
eerst op camping De Tol. Zij 
waren ook de eersten die een 
seizoenplek op de camping 
hadden. Daarvoor stonden ze 
op een andere camping ze 
kregen daar onenigheid over 

een door hen aangelegd toilet. Samen met familie Van der Schoof 
besloten ze naar De Tol te verkassen. Vanaf dat moment gebruikten ze 
een seizoenplaats en kwamen ze van april t/m oktober ieder weekend 
vanuit Diemen naar Nunspeet. In de zomervakantie voor langere tijd. Ron 
deed allerlei vakantiewerk op de camping en ging tot zijn 17e mee, samen 
met zijn ouders, broertje en zusje. Daarna werd het korfballen in Diemen 
en vond hij zijn weekendbaantje op een boerderij in de buurt. In 1980 
leerde hij zijn vrouw Karin kennen en gingen ze af en toe een dagje of een 
weekje naar de camping. Nadat zij de caravan in 1988 hadden gekocht 
(niet de caravan van zijn ouders) gaan ze om het weekend (Ron is 
brugwachter en had om het weekend dienst) naar Nunspeet en in de 
zomer drie à vier weken. Op de camping hadden ze een vriendengroep 
van vier stellen waar ze veel mee optrokken, samen fietsen, een dagje 
erop uit. De kinderen van Ron en Karin sliepen eerst op een stapelbed in 
de slaapkamer later in een bijzettentje naast de caravan. 



1.08 Stacaravan Pemberton, gemeente Nunspeet, Gelderland    ---     Pagina 4 van 6 

In de loop der jaren werd het steeds luxer op de camping, er werden 
watertappunten en elektriciteit aangelegd met behulp van o.a. de ouders 
van Ron. De eigenaren van de camping organiseerden allerlei activiteiten 
in de zomer. 

Zo was er de eerste jaren de poppenspeler Marie Prein en waren ere 
rommelmarkten, wedstrijdn zandkastelen bouwen, touwtrekken, 
fietstochten, nachtwandelingen en dauwtrappen. Met andere 
campingbedrijven uit de buurt werd er zelfs een jaarlijkse zeskamp 
georganiseerd en de ‘Tollenaars’ wonnen verscheidene bekers. 

Verdieping 

Korte geschiedenis van De Tol 

Op de weg van Nunspeet richting 
Elspeet en Vierhouten werd op 20 
januari 1863 door de Ermelose 
gemeenteraad een tol ingesteld. 
Naast het tolhuis kwam een 
slagboom waar passanten per 
voertuig een tarief moesten 
betalen. De tolinkomsten vielen 
tegen en in 1912 werdt de tol aan 
een andere tolgaarder verpacht. Vanaf 1920 namen de inkomsten toe 
doordat er meer gemotoriseerd verkeer kwam. Daarmee naam ook het 
verzet tegen de tol toe. Toeristen zouden door de tol worden 
weerhouden om Nunspeet te bezoeken. Het gevolg waren zelfs landelijke 
acties om de tolheffing te stoppen. In de zomer van 1935 kwam er op het 
terrein achter het tolhuis een zwembad: Pesie’s zwembad genoemd naar 
de bedenker en eigenaar Jan Pesie. 

Op 30 december 1939 werd de tol opgeheven, het laatste tolgaarders-
echtpaar Hagenbeek mocht in het tolhuis blijven wonen. Hij wordt 
badmeester. Vanaf 1919 tot 1967 werd door de gemeente zand 
afgegraven in “de zandgroeve” achter De Tol. Het zand werd verkocht. 
voor o.a het aanleggen van snelwegen in de omgeving. 

Geschiedenis van het kamperen 

In 1912 richt Carl Denig naar Engels voorbeeld de NTKC (= Nederlandse 
Toeristen Kampeer Club) op. De leden waren rijke jonge heren die op de 
fiets met een tentje gingen kamperen. De gewone man had daar het geld 
niet voor. Kamperen was destijds niet algemeen geaccepteerd. Zeker in 
het rooms-katholieke zuiden werd dit als losbandig gezien en stond men 
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er zeer gereserveerd tegenover. Het gevolg was dat er gemeentelijke 
verordeningen kwamen waarin kamperen als landloperij wordt verboden! 
Men had een bewijs van goed gedrag nodig. Spontaan kamperen bestond 
niet, vooraf diende je toestemming te vragen aan de landeigenaar en een 
vergunning aan te vragen bij de desbetreffende gemeente. 

In 1925 werd het eerste officiële kampeerterrein bij Vierhouten geopend. 
In de jaren ‘20 en ‘30 kwamen er meer kampeerterreinen. Men kreeg 
meer vrije dagen en tentdoek om zelf tenten te maken was beter 
verkrijgbaar. 

In 1936 kwam het systeem van kampeerkaarten, dat in 1939 werd 
ondergebracht bij de ANWB. In 1940 verscheen het kampeerhandboek 
'Klaar voor 't kamp' van de hand van Ton Koot. 

Na de Tweede Wereldoorlog organiseerde de ANWB kampeercursussen 
met regels waar de kampeerders zich aan moesten houden zoals: 

- geen lawaai 

- altijd decente kleding 

- geen ongehuwde stellen samen in één tent 

- rommel netjes opruimen 

Men gebruikte de bekende slogan: “Laat niet 
als dank voor ‘t aangenaam verpoozen, den 
eigenaar van ‘t bosch de schillen en de 
doozen.” 

Er kwam een kampeerpaspoort waarmee je op 
plekken mocht staan waar de gewone 
kampeerder (= kampeerkaarthouder) niet 
mocht kamperen. Voor het verkrijgen van dit 
paspoort moest je drie weekends o.l.v. ANWB -
mentoren kamperen of een oefenkamp 
succesvol af te ronden. 

In de jaren ‘50 werd kamperen erg populair. V&D kreeg een 
kampeerafdeling die door gespecialiseerde kampeerbedrijven misprijzend 
werd bekeken. De bungalow tent (door de echte kampeerder als 
onnodige luxe beschouwd) maakte zijn opmars. 

In 1974 werden de kampeerkaart en het kampeerpaspoort afgeschaft. 

Vanaf de jaren ’60 komen auto en vakantie binnen het bereik van de 
gewone man. Vanaf de jaren ‘70 komen vakanties in het buitenland en 
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vanaf de jaren ‘80 zijn de vakantiebungalows in trek. Ook de 
trekkerstentjes worden populair. 

Linken 

- Nederlanders op vacantie, video NOM, link 

- Nederland kampeerland, les van Tess, YouTube, link 

- Een stacaravan in het museum, link 
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https://www.openluchtmuseum.nl/page/1950/nederlanders-op-vakantie
https://www.youtube.com/watch?v=-SkwobDDP6s
https://www.openluchtmuseum.nl/page/3380/een-stacaravan-in-een-museum-jazeker?taal=nl

