


Het woord ‘nostalgie’ is afkomstig uit het oude Grieks. Het 
is opgebouwd uit de woorden nostos wat terugkeer betekent 
en algos dat staat voor droefheid, pijn en lijden. Nostalgie 
staat dus voor het gevoel iets belangrijks of dierbaars te zijn 
kwijtgeraakt. ‘Met de Nostalgische Kermis komen de mooie 
herinneringen aan de kermis zoals die vroeger was weer tot 
leven. Bezoekers kunnen genieten van de geluiden van wel-
eer, de geur van ouderwetste lekkernijen en de sfeer die hun 
harten veroverde’, vertelt Henry Knubben op bevlogen wijze. 
‘Waarom authentieke attracties niet mogen ontbreken op 
Kermis Hoorn? Oudere generaties kunnen hun kinderen of 
kleinkinderen laten zien hoe het vermaak er vroeger uit zag. 
Zo kunnen zij de jeugd hun gekoesterde herinneringen aan 
de kermis zelf laten beleven. Het vermaak op de nostalgische 
kermis is stukken rustiger, de sfeer is veel relaxter, de mu-
ziek staat minder hard. Kortom, veel herkenningsfactoren 
van vroeger. Ook de ritprijzen zijn ouderwets: deze bedra-
gen €1,50 per stuk, vier voor €5, - en tien voor €10, -. De  
toegangskaartjes zijn bovendien bij iedere attractie te gebrui-
ken.’ 

Zo vader zo schoonzoon
Samen met zijn schoonvader Piet Duijts reist Henry met hun 
bedrijf Duijts Nostalgische Kermis het hele land door. Waar 
komt de voorliefde voor deze historische stokpaardjes van-
daan? Henry: ‘Ik ben een geboren kermisexploitant. Mijn beide  
ouders zijn afkomstig uit een familie van kermis reizigers. 
Ook mijn echtgenote Louisa is een kermiskind. Toen ik haar 
leerde kennen, exploiteerden haar ouders nostalgische vari-
anten van kermisattracties. Daaruit ontstond mijn persoon-
lijke liefhebberij. Inmiddels zijn mijn schoonvader en ik al 
twintig jaar compagnons.’ Van het familiebedrijf straalt dus 

ook een stukje nostalgie uit. ‘Ons bedrijf was in het verleden 
al drie keer eerder in handen van een “schoonvader-schoon-
zoon combinatie”. Wie weet werk ik later ook samen met een 
schoonzoon. Mijn drie dochters Corissa, Yasmin en Gonny, 
willen later ook kermisexploitant worden. Dat begrijp ik wel. 
Tegenover de soms intensieve inspanningen die de nostalgi-
sche kermis vergt, staat namelijk heel veel romantiek.’ 

Mooie herinneringen
Over de vraag waarom Henry Kermis Hoorn in 
het bijzonder in zijn hart heeft gesloten, hoeft hij 
niet lang na te denken. ‘Ik kan de rechtstreekse  
benadering van de mensen in West-Friesland goed waarde-
ren. Prettig contact met de omgeving is heel belangrijk om 
een kermis te laten slagen.

Ook de uitbaters van de horeca zijn hier zeer vriendelijk 
en gastvrij. Wanneer ik hen in het verleden toegangskaart-
jes gaf, stond er in ruil een goed kopje koffie met een ge-
bakje in mijn kassahokje. Mooie gebaren die een prettige 
samenwerking tot stand brengen!’ En over samenwerking 
gesproken, er is nóg een bijzondere factor die de Hoornse  
Kermis voor de familie Knubben-Duijts onvergetelijk maakt. 
‘Jaren geleden leerde ik hier een leuk gezin kennen met vier 
zoons: Thijmen, Tobias, Thijs en Tjeerd. De oudste kwam 
aan mij vragen of hij voor mij mocht werken. Hij werd toen 
de “piccolo” die de kaartjes ophaalt. Van lieverlee zijn de 
jongere broers ook allemaal bij ons komen werken. Heel wat 
zomervakanties zijn de jongens met ons meegereisd. Bin-
nenkort is op Kermis Hoorn ons weerzien. Geen mooier 
moment om tussen de nostalgische attracties terug in de tijd 
te gaan en mooie herinneringen op te halen!’ 

De Nostalgische Kermis is terug van weggeweest!
Dit jaar kun je weer als vanouds zwieren, zwaaien en rondjes draaien 
in nostalgische kermisattracties. Met de komst van een authentieke 
paardencarrousel, de Calypso, Cakewalk, Metro, Spin, Swingmill en 
Altijd Prijs, herleeft op de Noorderveemarkt de romantiek van weleer! 
De Kermiskrant maakte alvast een proefritje en ontmoette de maestro 
achter de prachtige attracties uit vroeger tijden. 

Oude tijden herleven op de Noorderveemarkt

Colofon
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We ontmoeten Melanie heel toepasselijk bij haar 

eigen kermisattractie. Sinds een aantal jaren runt 

ze een kraam waar kinderen eendjes kunnen 

vissen. Het is er een gezellige drukte. Nadat ze 

een paar setjes hengeltjes heeft uitgedeeld en een 

aantal kinderen heeft blij gemaakt met hun prijs, 

begint ze met een stralende lach te vertellen. ‘Hoe 

het is om op de kermis op te groeien? Er is altijd 

iets te beleven! Vooral als je nog klein bent is het 

een magische plek. Elke dag mag je gratis in iede-

re attractie die er staat en er zijn altijd kinderen 

in de buurt om mee te spelen. Toen ik kleuter 

was, hadden mijn ouders een Balco Rotor. Dit 

is een grote kraam waar je met een soort gok-

spel allerlei prijzen kunt winnen. Een van mijn 

bijzondere herinneringen wordt gevormd door 

de “logeerpartijtjes” in deze attractie. Wanneer 

het bedtijd werd, maakten mijn ouders een bedje 

voor mij op tussen alle automaten en snuiste-

rijen die de klanten konden winnen. Wanneer 

de kermis weer dicht ging, brachten m’n vader 

en moeder me weer naar mijn eigen bedje in de 

woonwagen.’

Rijdende school 
Overdag bezocht Melanie de rijdende school: 

een vrachtwagen welke is ingericht als klaslo-

kaal en steeds met de kinderen van de kermis 

meereist. ‘De lessen die daar worden gegeven, 

zijn hetzelfde als die op een gewone school. De 

kinderen in de klas en de leerkrachten wisselen 

wel geregeld. De tijden waarop de school begint 

en eindigt, zijn ook anders dan op een normale 

basisschool. Omdat de kermis tot laat in de 

avond duurt, is het voor de ouders best vroeg 

om ’s morgens om half negen hun kinderen al 

naar school te brengen. Daarom begonnen wij 

altijd een stuk later en gingen we ’s middags lan-

ger door. Als burgerkinderen een kijkje zouden 

nemen op een rijdende school, zullen zij onge-

twijfeld versteld staan van de samenstelling van 

de klas. Er zitten relatief weinig kinderen in van 

heel gemêleerde leeftijden. Mijn neefje is een jaar 

jonger dan ik en zat dus officieel een klas lager, 

maar toch zat hij bij mij in de klas. Ik vond het 

altijd erg knap dat de leraren daar zo goed op 

waren ingespeeld.’ 

Toekomst op de kermis
Na de basisschool behaalde Melanie haar VMBO 

diploma. ‘Hierna kon ik voor een vervolgop-

leiding kiezen óf mijn eigen geld op de kermis 

verdienen. Toen heeft mijn vader mijn eerste 

eendententje voor me gekocht. Ik heb dus echt 

de bewuste keuze gemaakt om ook kermisex-

ploitant te worden. Inmiddels heb ik twee kra-

men waar kinderen eendjes kunnen hengelen. 

Op grotere kermissen zoals die in Hoorn heb ik 

die allebei tegelijk open en huur ik personeel in. 

Met een brommertje rijd ik van de Roode Steen 

naar het Breed.’ Hoe kijkt Melanie tegen de toe-

komst aan? ‘Mijn vriend Tomas woont perma-

nent in Apeldoorn waar hij in de autohandel 

werkt. Soms vraag ik me wel eens af of ik geen 

opleiding had moeten volgen na de middelbare 

school. Toch zie ik mijn eigen kinderen wel op 

de kermis opgroeien wanneer ik die later krijg. 

Misschien maak ik ooit de combinatie. Dan doe 

ik de administratie voor mijn vriend en ik reis ik 

zo nu en dan af naar de leukste kermissen van 

het land. We zullen wel zien. Maar nooit meer 

op de kermis staan, is absoluut geen optie voor 

mij. Ik zou de gezelligheid en de reuring veel te 

veel missen.’  

‘ Ik zal de kermis nooit 
verlaten’  
De kermis is een magische plek waar een hele wereld 
achter schuil gaat. Veel dagelijkse dingen in het leven 
van kermisexploitanten gaan anders dan bij ‘burgers’. 
Dat begint al wanneer zij in hun prille jeugd het land 
door reizen om samen met hun ouders de kermissen 
aan te doen. Kermiskind Melanie Brunselaar geeft 
een klein kijkje in haar leven. 

Kermiskind Melanie Brunselaar:

Jasmine Hilhorst • Tiga Koppes • Demelza Hiddinga • Lisa Malu & George 
Armani • Nicole Heins • Stuff like that • Peter Stricker • Adriaan Hiemstra  

DeFect & Overleef • Demi van Wijngaarden • Nick Stricker 
John Brouwer • Martin Vincken • Bryan Stricker • Truda van de Kooij 

 Pip Whien • George Baker • Guilty Pleasure • Suptoppers

15 augustus wordt er op het Kerkplein een heuse Hoornse Avond georganiseerd. Regionale artiesten beklim-
men de buhne om voor jong en oud(er) een feestje te bouwen. Ouderwetse gezelligheid en gratis toegang.  

GRATIS ENTREE! VANAF 15.45 UUR!

Zetfouten voorbehouden - Afbeeldingen kunnen afwijken
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