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November 2015 en “It’s the end of the show” van kermisseizoen 2015. Op enkele kleine kermissen na is het
gedaan met het seizoen en maken we ons op voor de winterevenementen en het nieuwe kermisseizoen. En wat
die brengt is nog toekomstkijken. It’s the end of the show was een van de grootste hits van de Volendamse
popgroep The Cats. Een groep die met name in de jaren 70 van de vorige eeuw veel hits wisten te scoren.
Velen zijn ongetwijfeld te horen geweest op de kermissen indertijd. In mijn fantasie hoor ik al “Let’s dance”
bij de Hullygully, ‘One way wind’ in het Reuzenrad of ‘Be my day’ in de Polyp met beelden uit deze tijd.
Volendam is natuurlijk bekend vanwege haar kermis maar vooral vanwege de vele artiesten die er vandaan
komen. Ga maar na : Maribelle, Bzn, Nick & Simon, 3J’s, Monique Smit en haar beroemde broer Jan… En
ook al deze bekende Volendammers hebben hun sporen wel nagelaten in de hitlijsten en op de kermis. ‘Wee
oh wee oh wam, my name is Dan, I’m the Banjoman’ schalde er uit de geluidsboxen van de Cyber One. Ja
BZN weet nog steeds te scoren op de kermis. Jan Smit hoor je ook vaak uit de geluidsboxen komen en
Rosanna van Nick & Simon is natuurlijk een echte kermis hit gezien de vrolijkheid van dit nummer. En
natuurlijk heeft Volendam nog iets wat op de kermis te vinden is : de paling. Een product dat op menig
kermis verkocht wordt bij de viskraam.
Inmiddels gaan we ons al weer opmaken voor een nieuw seizoen in 2016. Wat deze brengt ? We zien het zelf
wel maar als ik mijn fantasie de loop mag laten gaan droom ik van de cakewalk van Klinkhamer en van de
Miniracer die terugkeren op de kermis. Maar goed misschien zijn deze dromen wel bedrog. Maar laatste werd
weer niet door een Volendammer gezongen natuurlijk.
Godrie Spijkers

Op “de Leur”is het ook kermis.
Lezers van mijn artikelen zijn gewend dat deze vooral betrekking hebben op de
zomerkermis van Etten-Leur centrum. Welnu, voordat er een “streepje” tussen deze
twee namen kwam spraken we nog over Etten en Leur, eigenlijk twee gescheiden
dorpen. De rivaliteiten, de gedachtegangen van de inwoners liepen nogal uiteen, zo
ook op het volks cultureel en sportief gebeuren. Zo waren de voetbalwedstrijden
tussen de beide teams RKVVU( nu Unitas 30) en Internos als het ware
dorpsoorlogen en wilde inwoners van “de Leur” eigenlijk niks met Etten te maken
hebben. Vroeger was “de Leur” een welvarend dorp met veel industrie en een
turfhaven en niet te vergeten de geboorteplaats van Adriaan van Bergen, de
welbekende turfschipper die Breda van het Spaanse juk bevrijdde. Sinds de
“hereniging” is dat allemaal wel wat minder geworden, echter beide dorpskernen
hebben nog een aparte carnavalsviering, separate markten en een aparte kermis.
In mijn jonge jaren (ai) ging ik dan met mijn vader en moeder naar de Leurse kermis
op de fiets. Via een zandpaadje binnendoor kon je zo op “de Leur” komen. De Lange
Brugstraat stond dan vol met een aantal attracties, waaronder het Lunapark van
Janvier/Reemer en de luchtschommels van Leander. Regelmatig denk ik nog terug
aan deze tijd als het weer kermis is in, tegenwoordig in Etten-Leur Noord. Ten tijde
van deze vroegere kermis stond ook als vast klant de “snoepkraam” van Frans Bul
daar, een waar bouwwerk. Onze fietsen stalden wij dan bij de familie Geppaert,
waarvan de vader schoenmaker van beroep was, u weet wel de echte vakman, toen
nog. Ik ging dan meestal voor het raam zitten zodat ik vrijuit kon kijken naar de
draaimolen die vlak voor hun huis stond. Een autoscooter stond er toen nog niet,
volgens de overlevering was er geen plaats voor, hetgeen ik betwijfelde. Maar goed,
de luchtschommels en de cakewalk maakt heel veel goed en het was er dan ook een
drukte van belang. Dagkaarten gingen als warme broodjes over de toonbank en de
schuitjes zaten altijd vol, het was als het ware een waar dorpsfeest. Heel “de Leur”
liep uit en verheugde zich elk jaar in september op de komst van de
kermisexploitanten. Buiten de genoemde attracties stond er niet veel meer op deze
kermis, alleen nog “touwtje trekken”, “ballengooien” en nog wat eetzaken zoals de
oliebollenkraam van (destijds) Brouwer. Ondanks dat het al in september was, waren
de weergoden “de Leur” altijd goed gezind, tenminste ik heb nooit regen
meegemaakt. Mijn leeftijd was toen tussen de acht en negen jaar, dus de draaimolen
was wel mijn lieveling attractie. Er hing altijd een heel aparte sfeer op deze kleine
kermis, echter het was er dus altijd druk. Dit is moeilijk te beschrijven, maar hou het
maar op gemoedelijk, plezierig en vooral een prettig dorpsgevoel. Tegenwoordig is
de kermis groter en vindt eveneens ook nog in het najaar plaats. Dit is wel te danken
aan de kermismeester Henk Neven, die, ondanks de beperkte ruimte, er toch een
leuke dorpskermis wegzet met nu wel, o.a. een autoscooter, Wipp en diverse andere
attracties, waarbij de kinderen niet vergeten worden. En Chris is met het Lunapark
weer aanwezig, gelukkig maar, dat moet al ook zowat tientallen jaren zijn. Twee jaar
geleden was hij er niet, waardoor hevige protesten van de Leurse inwoners kwamen
en men eiste dat “de cake” terug moest komen. Afijn, de wens werd vervuld en nu
stralen de lampjes en de bewegende bruggen en al die andere cakewalk attributen
weer volop op het van Bergenplein.
De “Leurse”kermis heeft op het punt gestaan om opgeheven te worden, maar u raadt
het al, hevige tegenwerkingen van de Leurenaren. Het gevolg is dat in het “Zwaaigat”
(Leur tijdens carnaval) nog volop zwaaien en zwieren kent en de bijna 20 attracties
het volk volop vermaak bieden. Ja, de Leurenaren zijn trotse mensen en hebben heel

veel bindingen met volksculturele zaken. Zo is het schuttersgilde bloeiend, de
Havenfeesten n.a.v. “de Turfschipper” al jaren lang een geweldig succes, carnaval
leeft daar, kortom het blijft toch een levendige dorpsgemeenschap met eigen
“levensbeschouwingen” en gewoontes, al heeft ook hier de uitbreiding van wijken zijn
intrede gedaan. Maar, de “oude Leur” viert feest op hun manier, hun kermis geeft elk
jaar nog steeds het gevoel van ”wij zijn er ook nog” en dat is volledig gegund ook.
Dat ik later bij de verkenners op “de Leur” ben gegaan zal dan ook geen
verwondering wekken, bovendien was mijn vader postbode op dit mooie Leurse
“gebied”.
Als echte Ettenaar heb ik toch eigenlijk wel (soms wat) heimwee naar deze tijd, zeker
omdat ik er zowat mijn jeugd heb doorgebracht, maar een echte Ettenaar buigt niet,
ondanks de weemoed naar die mooie periode.
Hans Meesters

COLUMN KERMISKRONKEL : HET LEVEN IS GOED IN MIJN BRABANTSE LAND
“Het leven is goed in mijn Brabantse land” was de grote hit van Brabander Thijs van der Molen.
De in Breda geboren van der Molen wist enkele hits te scoren zoals ‘wij drinken tot we zinken’ en
zijn ode aan Noord-Brabant. Thijs beschrijft Brabant als “dat land waar je rijk bent al heb je geen
cent, mijn eerlijke Brabantse land”. Als Brabander kan ik me wel vinden in de sfeer van deze
evergreen. Als geboren Brabander kan ik ook genieten van menig Brabants kermis. Op een of
andere manier vind ik deze kermissen altijd wel gemoedelijk maar of dat komt omdat ik
Brabander ben of omdat ik kermisliefhebber ben ? Ik weet het niet.

Zondag 11 oktober en een ideaal kermiszonnetje schijnt aan de Brabantse hemel. Tijd om een
ritje te maken door het Brabantse. De eerste bestemming is “een dorpje dat past in je hand”
oftewel Gemonde. Een dorp dat al in 698 genoemd wordt en dat met carnaval
‘Mullukzuipertjesland’ genoemd wordt. Melk is er op de Gemondse kermis niet te vinden,
zuurstokken en oliebollen daarentegen wel. De jeugd leeft zich uit op de Autoscooter. Knal,
boem, bang, alles tegen het verkeer in en rijden zoals je op de openbare weg niet mag rijden.
Geknald wordt er ook bij de schiettent waar menigeen zijn beste beentje voortzet om maar goed
te kunnen schieten. Ook meteen de enige draaimolen van de dag passeert de revue. Op de
andere kermissen die ik passeer kunnen de jonge Brabanders overal ronddraaien in een
babysport. Op de zondagmiddag was ook een miniatuurkermis present in Gemonde die met vijf
draaiattracties al groter is qua aantal als de Gemondse kermis zelf maar wel een eersteklas
publiekstrekker is.

“De Peel en de Kempen en de Meijerij” zong Thijs in zijn evergreen en in de Meijerij lag de
volgende bestemming. Ik reed van “Mullukzuipertjesland’ naar ’T Weppus’. Waar dat Weppus
vandaan komt weet ik niet maar het is wel de naam van Wijbosch met carnaval. Wijbosch
behoort tot de gemeente Schijndel en was maar een paar kilometer rijden vanaf Gemonde in mijn
tuftuf. Het dorp is kleiner als Gemonde maar kent ook een fraaie Brabantse kermis. Een
autoscooter, babysport en een rupsbaan vormen de draaiattracties aangevuld met
kermisvermaak zaken als een visverkoop en gebakkraam. Tijd voor een lekkere oliebol had ik
niet want ik wilde al weer naar de volgende kermis.

Kermis, nee, het was geen kermis maar Oktoberfeest in Son en Breugel. De herfst is de tijd van
paddenstoelen maar de laatste jaren ook de tijd van de oktoberfeesten die als paddenstoelen uit
de grond komen in Nederland. Waar de meeste oktoberfeesten in ons land alleen bier en
schlagermuziek inhoud heeft dit Oktoberfeest toch enkele kermisattracties in huis tijdens de
braderie. Alleen Sittard weet een flinke kermis neer te zetten met haar Oktoberfeest. Tijdens het
Oktoberfeest in Son en Breugel was er een braderie waar je van alles tegen kwam in de kramen
en waar je Beierse muziek hoort op de achtergrond. Ik hoor toch liever een “boerenkapel speelt
een deuntje op straat” als dat gejodel en gehoempa. Bij de braderie stonden attracties als een
babysport, minicars, schuivenpel, een trampoline en klimladdertje opgesteld. Voor de snoepers
ook een suikerspin , churros en kip van het spit. Aangezien ik niet van kip houdt besloot ik als

een haantje de voorste naar de laatste bestemming van deze dag af te reizen. Tijd om
“Krutjesgat” te verlaten om af te reizen naar “Olliedonk”.
Terug achter het stuur in de auto was het op naar Spoordonk. Een dorpje tussen Oirschot en
Moergestel. Een dorp dat ook behoort tot “m’n vriendelijk g’moedelijke land’ . Op deze kermis
werd er door de inwoners volop feestgevierd . Tjah kermis is toch het evenement waar “geen
verschil is in rang of in stand”. Ook hier weer volop botsplezier in de autoscooter en gedraai in de
babysport. Voor de jeugd was er de ‘Timetrip’ aanwezig die de Olliedonkers door het luchtruim
liet zweven onder toezicht oog van ouders en grootouders. Tjah kermis laat “mijn hart sneller
slaan”.
Nu dit relaas was een beschrijving van een kermisrondje door “mijn heerlijke Brabantse land”. Ik
rijdt heel het jaar door de provincie rond en ook vaak ver daarbuiten langs ‘de bossen, de
vennen, de purperen hei” om te genieten van de wereld van de kermis. En kermis “daar heb ik
voor altijd mijn hart aan verpand”. Dat krijg je er niet meer uit net als het schrijven van
kermiskronkels.

Godrie Spijkers

NIEUW OP DE KERMIS : AUTOSCOOTER – REGTER (Utrecht)

Efteling
Een natuurpark met speeltuin, roeivijvers en een theehuis. Dat was de oorspronkelijke opzet van de
Efteling toen deze geopend werd in 1952. Dat de tijd veranderd is blijkt wel uit het gegeven dat er
nu 63 jaar later er de nodige achtbanen en andere spektakelstukken in dit Kaatsheuvelse pretpark te
vinden zijn. De laatste grote aanwinst van het park is Baron 1898 dat dit jaar geopend werd op 30
juni. De achtbaan Baron 1898 heeft als thema een goudmijn. Een goudzoeker vind goud tegen de
zin in van de Witte Wieven. Wie in de attractie plaats wil nemen moet achteraan sluiten in de
wachtrij en komt onderweg voorshows tegen. De attractie is vooral op de jeugd gericht. Dat de
Efteling zijn roots niet verloochend blijkt wel uit het gegeven dat er in het sprookjesbos inmiddels
hard gebouwd wordt aan een nieuw sprookje dat in 2016 open gaat : Pinokkio. De Efteling blijft een
familiepark en verloochtend het rijke verleden niet. Ook een stuk kermisgeschiedenis is in het park
terug te vinden natuurlijk zoals de Stoomcarrousel en Vermolen's Carrousel. En ik hoop dat deze lang
zullen draaien in Nederlands populairste park.

GENNEP KERMIS
Half oktober en de laatste kermissen van het seizoen starten. Bladeren vallen van de bomen en het
wordt kouder. Ik wordt er weemoedig van maar probeer toch te genieten van de laatste kermissen
van het kermisseizoen 2015 zoals de kermis van Gennep. Van zaterdag 10 oktober tot en met zondag
18 oktober kon ieder terecht op de Markt en op het Europaplein voor een vers portie kermisplezier.
De Booster zwaaide liefhebbers door de Gennepse lucht terwijl de Breakdance je alle hoeken van de
attractie liet zien. De American Wipp draaide fier haar rondjes terwijl er in de Autoscooter er
optimaal gebotst kon worden. Wie liever een avontuur wilde kon terecht op de Cakewalk, en ach,
niets is romantischer als rondjes draaien in de Rups. Voor de kleine kermisbezoekers was er keus uit
fraaie attracties als Buggies, Babyflug, Draaimolen en Golfbaan. Wie zijn geluk wilde beproeven kon
terecht bij o.a. de Pusher en de Schietkraam terwijl er volop keuze was uit lekkernijen als Paling,
Oliebollen en Suikerspin. Weemoedig wordt je aan het einde vanhet kermisseizoen, maar ach er
komt weer een nieuw kermisseizoen aan enhopenlijk wordt de kermis van Gennep net zo'n mooie
editie als de kermis van afgelopen jaar. Godrie Spijkers

Uedem
Het Duitse Uedem vierde vier dagen lang haar kermis van 17 tot en met 20 oktober. Op zaterdag
werd de kermis geopend door de plaatselijke gilde waarna het bier rijkelijk vloeide. Ondertussen was
er volop kermisplezier bij de attracties. Uedem ligt in Noordrijn-Westfalen en was ooit centrum van
de schoenenindustrie maar dat laatste is voltooid verleden tijd. De kermis was te vinden achter de St.
Laurentiuskerk met zijn twee statige torens heeft. Aan grootvermaak stonden de Action Star
Autoscooter van de firma Breuer opgesteld naast Reminders Muziek-Express en Reminder's
Kesseltanz. Voor de kleinere kermisbezoekers stonden een Babysport en een Babyflug gereed voor
een portie avontuur. Daarnaast maakten enkele verkoopzaken en spelzaken deze kermis compleet.

Breda Najaarskermis
Het Chasséveld in Breda is twee keer per jaar kermisterrein. Naast de kleinere voorjaarskermis is het
in oktober altijd genieten van de grotere najaarskermis. De organisatie, gemeente Breda, wist
wederom een mooie kermis neer te zetten samen met de kermisexploitanten en andere
betrokkenen. Opvallend dit jaar was de aanwezigheid van een autoscooter waar al heel lang twee
autoscooters normaal waren op deze kermis. Een Breakdance, Polyp en Draaimolen zijn attracties
die ook traditioneel aanwezig zijn. Highlights dit jaar waren de vele attracties zoals de Chaos,
Supermouse, Bungee, Snowjet, Funhouse, Flying Jump, Rock-It, Trip, Das Omen en Cakewalk. Voor de
kinderen was er keuze uit Familieachtbaan, Karimata, Babyflug, Minicars, Convoy, Jumbo,
Waterballen, Trampoline en Draaimolen.

Houten Najaarskermis 2015

WINTERDIP
Eind oktober en dat betekent dat het kermisseizoen er bijna op zit. Op enkele kleine kermissen
na in november wordt het rustig. Tenminste in ons land. Bij de zuiderburen zijn er in
november en december zelfs nog wat redelijke kermissen als Lier en Sint-Niklaas. Dat wil
niet zeggen dat het achter de schermen rustig is want dat is het niet bepaald. Attracties worden
onderworpen aan onderhoud, verfbeurten of verbeteringen terwijl ondertussen de reisroute
voor komend kermisjaar 2016 uitgestippeld wordt. De eerste verpachtingen staan al weer in
de vakbladen en exploitanten proberen een plaats te krijgen. En dan is het afwachten of je de
hoogste bieder bent voor een plaats om op betreffende kermis te komen. En dat valt niet altijd
mee. Biedt je te laag krijgt een concurrent de gewenste plaats en biedt je te hoog kun je
financieel er in gaan als je niet uit de kosten komt. Een kermis als Tilburg krijgt doorgaans het
drie- tot viervoudige aan inschrijvingen binnen dan wat er daadwerkelijk geplaatst kan
worden. Voor menigeen dus spannende tijden in de wintermaanden.
Naast onderhoud en de stress rondom verpachtingen hebben veel kermisexploitanten in de
wintermaanden een gebakkraam geplaatst op een plek waar veel publiek komt. Dat kan hartje
centrum zijn maar ook bij een vestiging van een tuincentrum, winkelcentrum of een station.
En het draait niet alleen meer om oliebollen of krentenbollen. Een heel scala aan producten
zijn tegenwoordig te vinden bij de gebakkraam. Het lijkt wel of elke oliebollenbakker een
nieuw product aan de man probeert te brengen. Een cronut, een pizza Bol of ham-kaasbol
bijvoorbeeld. Ik ben al van alles tegengekomen. De oliebollenbakkers zijn duidelijke creatieve
mensen. Ook bij de gewone oliebol zijn er vaak verschillen in het recept. Oliebollenbakker
Jan maakt de bollen op traditionele wijze terwijl oliebollenbakker Piet de oliebollen lekkerder
wil laten smaken door (andere) ingrediënten toe te voegen in de hoop dat de consument smult
van de producten.
Gelukkig zijn er voor kermisliefhebbers in de winter alternatieven. Winterland Maastricht is
al jaren een trekpleister met een schaatsbaan en meerdere kermisattracties als een reuzenrad.
Ook elders zijn er dergelijke evenementen zoals in Schiedam en Hoofddorp. Op nog meer
plaatsen zijn dergelijke winterfestivals of wordt dit jaar voor het geprobeerd een
winterevenement te organiseren. Reusel, Veghel en Steenbergen vallen in de laatste categorie
en willen dit jaar voor het eerst een winterfeest in huis. Ik ben benieuwd hoe het uitpakt bij
deze drie. Ook museums doen mee aan de winterpret want het Openluchtmuseum in Arnhem
haalt een rupsbaan in huis tijdens de winterdagen terwijl het Spoorwegmuseum in Utrecht een
ijsbaan en een nostalgische draaimolen in de strijd gooit.
Ondanks het gegeven dat er ook in de wintermaanden er kermisplezier te vinden is merk ik
dat ik in november vaak in een dip kom te zitten. Ik loop nu al te snotteren en neem
stoombaden, vitamines en drop om van de verkoudheid af te komen. En dan moeten de echte
winterdagen nog komen… Daarnaast speelt ook heimwee naar het afgelopen kermisjaar een
rol dat zoals gewoonlijk weer veel te snel voorbij is gegaan. En de dagen worden tot 21
december steeds korter en nog veel erger de kans op slecht weer neemt toe. Als er sneeuw valt
lijkt het allemaal nog langzamer te gaan die donkere wintertijd. Maar ondertussen gloeit er al
weer licht aan de donkere kermishemel. Niet alleen van kermisattracties op
winterevenementen maar komt kermisseizoen 2016 er ook al weer aan. En daar houdt ik me
aan vast. Na regen komt zonneschijn en na de winter komt de lente met een nieuw
kermisseizoen. Ik ben er nu al klaar voor om daarvan te gaan genieten. Godrie Spijkers

GOUD VAN OUD : EFTELING CARROUSEL
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