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Passie voor kermis 

Wat bezielt iemand nu om het hele land af te reizen om foto’s te maken van  allerlei 

kermisattracties vraag ik me wel eens af. Ook ik ben behept met dit kermisvirus en 

trapte op paaszaterdag lustig 40 kilometer op  de fietspedalen door Drenthe  om 

twee kermissen te bezoeken.  En met succes want beide plaatsen leverden foto’s 

van attracties op die ik nog niet eerder tegen was gekomen zoals onderstaand de 

babysport van exploitant Velthuis.  En er reizen nog de nodige attracties rond in 

ons land die ik ooit hoop tegen te komen.  Dus dat wordt nog heel wat kilometers 

maken.  Waar mijn passie voor kermis vandaan komt ? Ik heb er geen antwoord op. 

De sfeer, de afwisseling,  je komt in plaatsen waar je normaal gesproken niet zou 

komen, de muziek, de contacten met exploitanten,  op zoek naar attracties die je 

nog niet eerder tegenkwam… Ik heb er geen verklaring voor maar het is een echte 

passie. En met die passie hoop ik ook deze keer als eindredacteur weer een mooie 

editie van de nieuwsbrief  voor u gemaakt te hebben. Ik wens u veel leesplezier toe. 

Godrie Spijkers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORIS HET KERMISPAARD 

 
Gebruik uw fantasie en leef mee in het wonderlijke wereldje van Joris het kermispaard, een 
(fictief) bestaan dat niet altijd vrolijk is. 
Het is het begin van de lente, het kermisseizoen gaat weer beginnen en Joris voelt reeds de 
warme zon op zijn houten rug schijnen zodra zijn baas de deuren van de pakwagen opent. 
Heel de winter heeft Joris gestald gestaan waar hij zich in de benauwde ruimte nauwelijks kon 
bewegen. En dat is nou datgene waar hij zo naar vlast, als straks de draaimolen weer in 
beweging gaat en hij met een kind op de rug weer heerlijk op en neer kan gaan tijdens de rit. 
Zijn baas haalt de beschermdeken van zijn lichaam af, die, ondanks het “stilleven” in de 
draailoze winter, wel lekker warm aanvoelde. Echter zodra hij de laadklep opende keek Joris 
met vreugdevolle blik naar buiten en snoof de zilte lentelucht op. Heerlijk, straks weer, als de 
molen opgetuigd is, mag hij weer het kermispubliek vermaken, hij gaat er bijna van hinniken. 
Hij voelt zich weer vrij en zodra hij zijn plaats op de molen heeft ingenomen komt zijn baas hem 
verwennen met een heerlijke wasbeurt. Alle stof verdwijnt als sneeuw voor de zon en het 
blinken van zijn schoften straalt als een goudkleurig zonnetje. Maar toch vindt Joris dat hij een 
beetje ziek is, want de verf die zijn uitstraling als molenpaard altijd zo aantrekkelijk maakt is wat 
afgebladderd, wat nieuwe laagjes verf van verschillende kleuren zou hem zeker en vast wat 
opvrolijken. En zijn manen hebben eigenlijk ook wel een kappersbeurt nodig, ze zitten nogal 
verward en vettig door elkaar. Dat voelt niet fijn en een goede wasbeurt met shampoo zou de 
haardracht veel sierlijker maken en zou hij met deze haardracht tijdens de rit nog beter kunnen 
pronken. Joris kijkt zo eens om zich heen en ziet dat zijn “broers” er wel veel aantrekkelijker 
uitzien, prachtig uitgedost met nieuwe leidsels, opgemaakte manen, de tanden en bit 
blikkerend in de zon, de lijven opgepoetst tot en met en geen greintje doffe kleuren. Met droeve 
blik in de ogen en met zijn hoofd naar beneden neemt hij plaats op de carrousel, hij voelt zich 
een beetje alleen op de wereld. Zou zijn baas dit dan toch ook niet zien, terwijl hij al die jaren 
Joris heeft vertroeteld en hij altijd met de kinderen zoveel plezier had omdat hij er zo prachtig 
uit zag. Het lijkt er op dat de exploitant veel meer aandacht heeft voor het opbouwen van de 
molen en de andere attributen, want Joris wordt geen blik waardig gegund.  
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Als de attractie zover klaar is en het zeil dicht gaat staat hij er verloren bij, hij voelt zich verlaten 
en eenzaam. Hij ziet dus niet dat de andere vermaakzaken worden opgebouwd, waar hij altijd 
zo van kan genieten in betere tijden. Als de nacht valt kan Joris maar amper in slaap komen, 
zijn ogen tonen tranen van verdriet, hij laat de druppels ervan lopen op de bodem van de 
molen. De volgende dag is hij diep en diep teleurgesteld over zijn aanwezigheid op de attractie, 
want zijn medegenoten voelen zich top en wachten op de eerste klanten. Het orgel gaat spelen 
en de eerste rondjes worden gedraaid, maar zonder een kind in het zadel van Joris. Meer en 
meer komt bij hem de gedachte op om van de carrousel te springen, maar dat gaat natuurlijk 
niet. De dag verloopt zoals die begonnen was, leeg en verlaten voelt Joris zich, wat een drama 
de eerste kermisdag. Als de molen zo rond de klok van tien uur in de avonduren sluit, kan hij 
zich maar amper bedwingen, maar een kermispaard mag niet huilen, het moet vermaak 
bieden. Dat lukt natuurlijk in deze omstandigheden niet, maar wie weet heeft zijn baas wel 
gezien dat het niet echt goed gaat met hem. Dat hoopt/wenst hij dan maar en nadat de attractie 
is afgesloten buigt hij nog verder het hoofd en sluit de ogen, weer een dag voorbij. 
De andere dag als de zon al hoog aan de hemel staat is zijn baas al vroeg uit de veren en wat 
ziet Joris? Jawel de exploitant heeft een aantal verfkwasten in de hand met potjes goud, rood, 
groen, geel, blauw, juist de kleuren die zijn keurslijf zouden opvrolijken. Zo Joris, hoort hij zijn 
baas zeggen, ik zag het wel gisteren, je bent verdrietig omdat je geen opknapbeurt hebt 
gekregen, daar gaan we verandering in brengen. Joris fleurt helemaal op en spant zijn lichaam 
zodanig dat de verf en de kleuren goed opgebracht kunnen worden en zijn manen mooi gekapt 
kunnen worden. Enkele uren voordat de zaak weer open gaat staat een stralende Joris te 
pronken alsof hij wil zeggen; “kom kinderen, nu ben ik weer mooi en heb ik heel veel energie 
teruggekregen om samen met jullie plezier te maken”. 
En dat gaat lukken want de hele dag klimmen de kinderen op de rug van Joris en draait de 
molen “volle bak”, althans zo voelt Joris het. Het is zelfs zo erg dat er kinderen zijn die bijna 
vechten om op Joris te kunnen plaatsvinden. 
De dag en de avond kan niet meer stuk voor Joris, hij geniet, hij straalt, hij voelt zich de koning 
te rijk. Voldaan na sluitingstijd kijkt hij zijn medebroeders aan die zoiets willen zeggen van; ”zie 
je nou wel jij telt net zo goed mee en zo is jouw nadeel omgevormd in je voordeel” het is je 
gegund. En Joris? Die lachte stiekem in zijn been, want paarden hebben nu eenmaal geen 
vuist(je). 
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DIEVER KERMIS 

Daar fiets je dan op paaszaterdag door het fraaie Drentse land op weg naar de kermis van 

Diever.  Al fietsend ontdek je dat er nog heel wat fraais te zien is waar je van kan genieten.  Het 

dorp Diever behoort daar zeker bij.  De locatie van de kermis van Diever was, hoe kan het ook 

anders in Drenthe, de Brink.  In het paasweekend stond er vier dagen een kermis opgesteld op 

deze fraaie locatie. Op vrijdag opende de kermis om 15.00 uur en was het meteen voordelig 

feestvieren met de Eurodag op deze dag.  Tweede paasdag, tevens de laatste kermisdag,  

stond Diever in het teken van kermis, de paasmarkt en westerndemonstratie.  Bij het laatste 

wordt met paarden een groep koeien gedreven.  Voor kinderen was er de mogelijkheid om met 

een cowboyhoed op de foto te gaan met een paard. Ook was het mogelijk om te proberen om 

een lasso te gooien over een nepkoe.   Op de kermis van Diever stond, hoe kan het ook anders 

op een Drentse kermis, een fraaie opgooizweefmolen.  Verder opgesteld stonden Autoscooter, 

Gebakkraam, Trip, Babysport, Schietkraam, Bussensport, Ijsverkoop, Suikerspin en 

Schuivenspel.   
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                                             DE FRIESCHE KAP 

 

De Friesche Kap was een bekende 

Koek- en Suikerwerkkraam die zijn 

reisgebied had in de provincie Noord 

Holland. De geschiedenis van deze 

zaak gaat terug tot omstreeks 1840 

toen de familie Haak uit Harlingen 

per beurtschip turf vervoerde naar 

alle uithoeken van het land. 

Gedurende de zomermaanden als er 

geen vervoer van turf nodig was, 

ging de familie Haak met hun schip kermisattracties verplaatsen. Dat 

waren in die tijd hoofdzakelijk schouwburgtenten. Moeder Haak, die 

na het vroeger overlijden van haar man, het bedrijf voortzette, begon 

tijdens de kermissen tussen de voorstellingen van de reizende 

schouwburgen in een snel opgezet tentje, allerhande eetwaar te 

verkopen. Zij verkocht zelfgemaakte oliebollen en men kon er 

koekslaan, koekhappen en touwtje trekken. Dat waren toch extra 

inkomsten voor de familie. De verkoop liep steeds beter en op een 

gegeven moment was de omzet zo hoog, dat werd besloten het 

turfschip te verkopen en zich helemaal te gaan richten op de verkoop 

tijdens de kermissen. In eerste instantie reisde men nog met de 

schouwburgen mee, maar al vrij snel ging men geheel zelfstandig met 

de verkoopkraam op pad. De originele Deventer koek was in eerste 

instantie het belangrijkste verkoopartikel. Mevrouw Haak droeg als 

echte Friezin altijd een Friesche kap op haar hoofd en dit hoofddeksel 

zou ook het handelsmerk van het bedrijf worden, want al spoedig 

noemden de klanten haar en haar bedrijf “De Friesche Kap”. Toen 

mevrouw haak op zevenentachtig jarige leeftijd overleed liet zij haar 

dochter een florerende zaak na.  

 



        

Dochter Truus trouwde met de 

kermisexploitant A.E. Coppejans en 

samen breidden zij het bedrijf 

verder uit. Rond 1900 werd het 

bestaande assortiment aangevuld 

met chocolade, nougat en 

zuurstokken. Dit werd destijds nog 

allemaal onverpakt verkocht. Dat 

was toen eenmaal de gewoonte en 

er bestond ook nog geen warenwet. 

Samen met Jacob Stuvé, was Coppejans de eerste die de nougat op 

de Nederlandse kermis bracht. Het nieuwe product bleek een 

blijvertje en werd goed verkocht. De zaken liepen zo voorspoedig dat 

de bestaande kraam van zeven meter werd uitgebreid tot elf meter. 

Later werd deze nog vergroot tot veertien meter en zelfs achttien 

meter. In 1928 werd de Friesche Kap overgenomen door de dochter 

van het echtpaar Coppejans-Haak die was gehuwd met Jo Spaans. 

Deze Jo Spaans was destijds werkzaam als knecht bij de familie 

Coppejans. De Friesche Kap van J. Spaans-Coppejans reisde na de 

overname nog steeds per schip. Later ging men toch over op 

transport over de weg, de pak- en woonwagen werden toen door een 

vrachtrijder van kermis naar kermis gereden. De kraam was toen 

inmiddels weer behoorlijk ingekort, omdat de plaatsen, maar ook het 

personeel steeds duurder werden. Tot 1966 bereisde de familie 

Spaans de kermis in Noord Holland waar zij veelal ieder jaar dezelfde 

route hadden, met kermissen in bijvoorbeeld Edam, Hoorn, 

Purmerend en Volendam. Het echtpaar Spaans is kinderloos gebleven 

en zodoende was er geen opvolger om de familietraditie voort te 

zetten. Toen zij dan ook eenmaal op leeftijd gekomen waren werd 

besloten om de zaak aan het einde van het seizoen 1966 te verkopen. 

De nieuwe eigenaar werd W. Lugtig uit Oosthuizen. Hij bleef de 

vertrouwde naam voeren en nam ook de bestaande reisroute over.   

 



        

De Friesche kap van Coppejans

De Friesche kap van Coppejans, hier inmiddels op 18 meter. 



        

De inmiddels ingekorte kraam van J. Spaans-Coppejans 

Salonwagen van J. Spaans-Coppejans 
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Van 18 tot en met 27 juli organiseert Stichting Kermis-Cultuur wederom de 

kermisexpositie op de Tilburgse kermis. Op dit ogenblik wordt er achter de 

schermen hard gewerkt om de expositie rond te krijgen. Contacten met 

modelbouwers,  promotie, het verzamelen van foto’s, het afdrukken van foto’s, 

lachspiegels die gepoetst worden,  contacten met de gemeente Tilburg, het 

zoeken naar oude botsauto’s alsmede de speurtocht naar een dame zonder 

hoofd. We hopen althans een dame zonder hoofd te vinden want die zijn 

natuurlijk zeldzaam.  Er gebeurd van alles.  Op 19 juli zal ook de Piet Maesprijs 

worden uitgereikt aan iemand met een kermishart. Wie deze persoon is laten 

we u natuurlijk nog niet weten, dat is top-secret.  Maar iedereen heeft er zin in 

om er weer een topexpositie van te maken. U komt toch ook ? U bent van 

harte welkom in Tilburg op de Kermisexpositie. Laat u verrassen.  
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De Nieuwsbrief van Stichting Kermis-Cultuur gaat over de kermis van heden en verleden 

en de activiteiten van Stichting Kermis-Cultuur. Heeft u een nieuws voor de nieuwsbrief 

dan kunt u altijd contact met ons opnemen via e-mailadres 

webmaster@kermisvantoen.eu 
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