Voorkant

Kermis in Hoorn
Een reminiscentiekoffer ontwikkeld door de
Vereniging Oud Hoorn

handleiding

Introductie
Voor wie?
Reminiscentiekoffers kunnen gebruikt worden door iedereen die
met ouderen in gesprek wil gaan over het verleden. Dit zijn onder
andere mantelzorgers, activiteitenbegeleiders of vrijwilligers in
rusthuizen en woon- en zorgcentra, therapeuten, familieleden en
verzorgers.
De reminiscentiekoffer Kermis in Hoorn en deze bijbehorende
handleiding is specifiek bedoeld voor de personen die ouderen
gaan begeleiden tijdens reminiscentiebijeenkomsten. Dit zullen
veelal activiteitenbegeleiders of vrijwilligers van verpleeghuizen
en verzorgingshuizen zijn. Niet iedereen zal evenveel ervaring
hebben met reminiscentie. Daarom wordt er een korte uitleg
gegeven en zijn er in de handleiding tips gegeven met betrekking
tot de aanpak.

reminiscentie geen therapie is, heeft het wel therapeutische
effecten. Zo krijgen ouderen door het terugblikken op het eigen
leven (weer) een gevoel van eigenwaarde. Ook toont onderzoek
aan dat reminiscentie kan zorgen voor beter sociaal contact,
minder depressieve gevoelens, een vermindering van moeilijk
gedrag en een groter welzijn bij ouderen met dementie.
Doelstellingen
Het doel van reminiscentie is:
• Het oproepen van herinneringen aan de hand van
foto’s, videobeelden en voorwerpen;
• Ouderen laten praten over hun leven vroeger;
• Erfgoed dichter bij de ouderen brengen.

Wat is reminiscentie?
Reminiscentie is het doelbewust en gestructureerd ophalen van
herinneringen. Objecten, foto’s, videobeelden of geuren kunnen
een herinnering triggeren uit het verleden; dit vormt de basis
voor een activiteit of gesprek. Reminisceren kan individueel, maar
ook in groepen. Herinneringen van de ene persoon kunnen een
lang vergeten verhaal bij een ander persoon omhoog brengen.
Reminiscentie is – hoewel geschikt voor iedereen – vooral voor
mensen met dementie een fijne methode, omdat hetgeen de
persoon nog wél kent centraal staat. De oriëntatie in het heden
werkt vaak niet meer goed bij mensen met dementie, maar de
herinneringen uit het verleden zijn vaak zeer duidelijk. Hoewel
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Aan de slag!

Geschiedenis van de Hoornse kermis

Voorbereiding
Benodigdheden

Zorg voor een ruimte waar de groep ongestoord kan werken
met de reminiscentiekoffer. Voorkom harde omgevingsgeluiden,
langslopende mensen of rinkelende telefoons. Dit zijn factoren die
de deelnemers storen en uit hun concentratie halen. In de ruimte
moet een grote tafel staan waar de deelnemers met zijn allen
omheen kunnen zitten. Het zou mooi zijn als de deelnemers elkaar
goed kunnen zien. In de reminiscentiekoffer ligt videomateriaal,
geluidsfragmenten en muziek. Om dit te kunnen bekijken en
luisteren is een dvd-speler, cd-speler en geluidsboxen nodig óf een
laptop/computer, met een beamer en geluidsboxen.
Lees je in:
Lees voor de start de handleiding door en bekijk de
inhoud van de koffer.
Lees de achtergrondinformatie over het ontstaan van
de kermis in Hoorn. Deze informatie kan helpen bij het
voeren van gesprekken met de deelnemers.

De kermis in Hoorn komt voort uit een traditie die al bijna zes
eeuwen oud is. In Hoorn werden er altijd rond Palmpasen en voor
Pinksteren twee jaarmarkten georganiseerd: de Palmmarkt en
Pinkstermarkt. Deze jaarmarkten leverden echter onvoldoende
geld op, waardoor de kooplieden niet de lasten voor de landsheer
konden opbrengen. Daarom gaf Philips de Goede in 1446
toestemming voor een derde jaarmarkt rond Sint Laurensdag
op 10 augustus. De markt duurde in het begin een week: drie
dagen voor Sint Laurensdag en drie dagen erna. Later werd de
markt uitgebreid tot tien dagen. In de loop der tijd groeide de Sint
Laurensmarkt uit tot de belangrijkste jaarmarkt van Hoorn; er
kwamen bezoekers vanuit de wijde omgeving. De kerkmis – die
ter ere van Sint Laurens gehouden werd – transformeerde in een
feestelijke viering: de kermis.
De jaarmarkt gold in de Middeleeuwen als een hoogtepunt
in het stedelijk leven. De wetten van alledag golden niet voor
tien dagen. Opera, toneel en treurspelen werden opgevoerd in
tenten in de Hoornse binnenstad. Muzikanten, koorddansers,
acrobaten, goochelaars, dierentemmers, reizende artiesten en
poppenkastspelers zorgden voor het vermaak. De jaarmarkt is tot
vandaag de dag verbonden aan de Hoornse kermis. De verbintenis
is te herkennen aan de lappenmarkt op de laatste kermismaandag:
Lappendag.

Verdiep je in het leven uit de tijd dat de ouderen jong
waren, zodat de verhalen goed te begrijpen zijn en er
een gesprek kan ontstaan.
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Deelnemers uitnodigen

Benader enkele dagen van tevoren de ouderen die u geschikt acht
voor de reminiscentieactiviteit. Vijf tot zeven deelnemers is ideaal.
Maak de groep dus niet te groot. Het is belangrijk dat de deelnemers
willen vertellen over hun verleden; ze moeten het plezierig vinden
om herinneringen op te halen en te luisteren naar de verhalen
van andere deelnemers. Daarnaast wordt het aangeraden om
ouderen uit te kiezen die uit eenzelfde milieu komen (leeftijd en
achtergrond). Deze ouderen hebben vaak sneller dezelfde soort
triggers voor een herinnering. Zo roept het geluid van een oude
tram herinneringen op bij iemand die uit de stad komt, maar voor
iemand die van het platteland komt, heeft dit waarschijnlijk geen
betekenis. Dezelfde leeftijd en achtergrond van de deelnemers
kan dus zorgen voor wederzijdse herkenning. Het groepsproces
wordt bevorderd als de deelnemers nog goed kunnen horen en
verstaanbaar kunnen praten. De deelnemers kunnen eventueel
uitgenodigd worden voor de activiteit met het uitnodigingskaartje
dat hiernaast getoond wordt. U vindt een aantal exemplaren van
de uitnodiging in de reminiscentiekoffer.
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Hoe werkt het?
Inhoud van de koffer
De koffer Kermis in Hoorn bevat algemene voorbeeldvragen,
videobeelden, (voorlees)verhalen, spellen, tien foto’s en vijf
voorwerpen met bijbehorende verhalen, vragen en creatieve
opdrachten.
Aanpak per doelgroep
De reminiscentiekoffer is ontwikkeld voor verpleeghuizen en
verzorgingshuizen in de gemeente Hoorn. Hier zitten kwetsbare
ouderen en ouderen met dementie. Geestelijk vitale ouderen
zullen vrijwel geen moeite hebben met het vertellen van verhalen
over vroeger. Bij ouderen met dementie is dit echter een ander
verhaal. Reminiscentie met dementerende ouderen vergt daarom
een specifieke aanpak.
Het ophalen van herinneringen betekent voor mensen met
beginnende dementie dat ze met behulp van voorwerpen, foto’s,
geuren, videobeelden, geluiden een verhaal kunnen vertellen
over vroeger. Bij mensen met matige of gevorderde dementie
vraagt reminiscentie een andere aanpak. Mensen in deze fase van
dementie trekken zich namelijk vaak terug uit hun sociale leven. Ze
zoeken zelden contact met anderen, vertellen geen lange verhalen
meer en beginnen niet zomaar een gesprek. Ook kan de persoon
zich vaak niet meer lang focussen en raakt de persoon sneller de
draad kwijt tijdens het vertellen van of luisteren naar een verhaal.
Het verbale aspect verschuift dus langzaam naar de achtergrond.
De voorkeur gaat steeds meer uit naar multisensoriële prikkeling:
het gehoor, het zicht, de tast, de smaak en de reuk. Iemand met
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matige of gevorderde dementie is dus niet meer in staat om een
verhaal te vertellen bij voorwerpen, foto’s, geuren, videobeelden
en geluiden. De emotionele herinnering blijft volgens Herlinde
Dely wel aanwezig. Geuren of het aanraken van een bepaalde stof
kunnen nog steeds een aangenaam gevoel oproepen. De reacties
op de prikkels die aangeboden worden, zijn vaak zonder woorden:
een glimlach, neuriën, twinkelende ogen, ontspannen handen.
Er zit dus een groot verschil in de manier waarop
gereminisceerd kan worden met ouderen in verpleeghuizen
en verzorgingshuizen. Deze reminiscentiekoffer biedt de
mogelijkheid om met zowel geestelijk vitale ouderen, als ouderen
met vergevorderde dementie te werken. Het gehoor kan geprikkeld
worden met geluidsfragmenten van de kermis, de smaak en reuk
met kermislekkernijen en het zicht met foto’s, videobeelden en
objecten. De vragen en verhalen kunnen de activiteitenbegeleiders
gebruiken als basis. Zij kennen zelf de ouderen waarmee zij werken
het beste en kunnen zelf goed inschatten of ze het niveau van de
vragen en verhalen makkelijker moeten maken of dat ze juist meer
verdieping kunnen aanbrengen.
Einde sessie
Zorg voor een mooie afsluiting van de activiteit. Bekijk de
videobeelden, zing samen een lied of eet en drink iets bijpassends
bij het thema. Er kan ook aan de deelnemers gevraagd worden
wat ze van de activiteit vonden. Deze feedback kun je gebruiken
tijdens de volgende activiteit met de reminiscentiekoffer. Ook
ontvangen wij graag feedback op de koffer. Wat ging er goed en
wat kan beter? De feedbackformulieren vindt u in de koffer. Wij
zouden het erg fijn vinden als u deze voor ons wilt invullen.
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Start sessie
Om te kunnen starten met de activiteit moet de ruimte ingericht zijn
met de juist benodigdheden. Ook moet de activiteitenbegeleider
zich voorbereid en ingelezen hebben. Verwelkom de deelnemers en
bied ze een kopje koffie of thee aan met een koekje. Leg kort uit wat
ze gaan doen en hoe lang dit duurt. Hierna kan reminiscentiekoffer
geïntroduceerd worden. Dit kan op verschillende manieren.
• Introduceer het thema van de reminiscentiekoffer door de
videobeelden te laten zien.
• Stal de inhoud van de reminiscentiekoffer uit op de tafel en laat de
deelnemers er rustig naar kijken. Vraag één van de deelnemers of
hij/zij iets herkent of kijk of er vanzelf een gesprek ontstaat tussen
de deelnemers. Geef daarna uitleg over de reminiscentiekoffer en
het thema.
• Zet de koffer open op tafel en laat de deelnemers zelf iets uit de
koffer pakken. Laat de deelnemers iets vertellen over hetgeen ze
gepakt hebben of stel er een vraag over.
Verschillende invalshoeken
Aangezien de spanningsboog van de deelnemers één tot anderhalf
uur is, kan de reminiscentiekoffer meerdere keren gebruikt
worden. Er kan dan ook op meerdere manieren met de koffer
gewerkt worden. Je kunt alleen voorwerpen of foto’s bekijken
en bespreken, alleen een spel spelen of verschillende onderdelen
combineren. Je bent vrij om dit zelf te bepalen.
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Communicatietips
Vraag of de deelnemers goed naar elkaar willen
luisteren en vermijd dat er door elkaar gepraat wordt.
Probeer iedereen een keer aan het woord te laten. Ook
stille deelnemers hebben vaak iets te vertellen als je
hen iets vraagt of de beurt geeft.
Geef ruimte aan de deelnemers om de vraag of
informatie te verwerken, na te denken en zinnen te
formuleren.
Stel niet te veel vragen in één keer.
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Fotomateriaal van de Hoornse kermis
Bij de foto’s staan bijpassende verhalen, vragen, creatieve
opdrachten en gespreksonderwerpen

Foto 1. Kermisstrepen
Vraag of de deelnemers goed naar elkaar willen luisteren
en vermijd dat er door elkaar gepraat wordt.
Probeer iedereen een keer aan het woord te laten. Ook
stille deelnemers hebben vaak iets te vertellen als je hen
iets vraagt of de beurt geeft.

Verhaal

Tot 1963 werd de Hoornse kermis op een bijzondere wijze ingeluid.
Woensdagmiddag om 12 uur verzamelden de schoolkinderen zich
op het Kerkplein. Ze waren gewapend met krijtjes of plankjes
waarop krijt gesmeerd was. Zodra de klokken van de Grote Kerk
begonnen te luiden, stormden de kinderen alle kanten op om
elkaar en voorbijgangers te voorzien van een kermisstreep: een
krijtstreep op de mouw of rug. Maar niet iedere voorbijganger kon
de krijtstrepen waarderen… Na een kwartier stopte de klok met
luidden en was het krijtstrepen afgelopen. De kermiskramen en
attracties konden nu opgebouwd worden!
Vraag

Heeft u vroeger zelf meegedaan aan de kermisstrepen?
Hoe vond u dit?
Wat vond u er het leukste aan?

Geef ruimte aan de deelnemers om de vraag of
informatie te verwerken, na te denken en zinnen te 		
formuleren.
Bron
foto:
Museum
van
de Twintigste
Eeuw, foto
Stel niet
te veel
vragen
in één
keer.
getoond in de tentoonstelling Zwieren en Zwaaien,
beleef de Kermis-Historie.
Fotograaf: Harry Bedijs
Jaartal: 1954-1962.
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Gespreksonderwerpen

Foto 2. Kinderen met kermislekkernijen

Na het zien van deze foto zullen de deelnemers ongetwijfeld
beginnen over kermislekkernijen. Kermislekkernijen die zij kunnen
gaan noemen zijn:
• Suikerspinnen		
• Oliebollen
• Popcorn			
• Poffertjes
• Kaneel- of zuurstokken • Appelflappen
• Trekdrop			
• Slagroomwafels
• IJs				
• Oublie
• Noga			
• Paling
Vragen

Kocht u wel eens iets lekkers op de kermis?
Wat was uw favoriete kermislekkernij?
Creatieve opdracht

Bron foto: Museum van de Twintigste Eeuw, foto
getoond in de tentoonstelling Zwieren en Zwaaien,
beleef de Kermis-Historie.
Fotograaf: Harry Bedijs
Jaartal: 1954-1962.
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Spreek de reukzin van de deelnemers aan door hen aan kermislekkernijen, zoals kaneelstokken of trekdrop, te laten ruiken. De
smaakpapillen kunnen aangesproken worden door de deelnemers
de kermislekkernijen te laten proeven.
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Verhaal

Foto 3. Opbouw kermis

Op woensdagmiddag begon het opbouwen van de kermis.
Kinderen gingen vaak gelijk uit school kijken hoe het opbouwen
verliep en welke kermisattracties en kermiskramen er dit jaar
waren. Als de attractie eenmaal opgebouwd was, moest er
natuurlijk ook stiekem even gekeken worden hoe de attractie
eruitzag en of er ergens nog verloren geld lag. Zondagmiddag was
het eerste rondje, het proefdraaien. Maar dan wel zonder muziek
in verband met de kerkgenootschappen.
Vragen

Kon u vroeger ook uw enthousiasme moeilijk bedwingen als de
kermis eraan kwam?
Bij welke attracties ging u vroeger kijken naar de opbouw?
Bron: Stichting Harry Bedijs

Bron foto: Museum van de Twintigste Eeuw, foto
getoond in de tentoonstelling Zwieren en Zwaaien,
beleef de Kermis-Historie.
Fotograaf: Harry Bedijs
Jaartal: 1954-1962.
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Vragen

Foto 4. Ouden van dagen in de botsauto’s

Durfde u vroeger in de botsauto’s?
Ging u alleen of samen in de botsauto’s?
Creatieve opdracht

Lees onderstaand gedicht voor over de kermis.

Ga je mee,
vanavond naar de kermis?
zwieren en zwaaien,
draaimolen draaien,
kom ga nou mee.
Ga je mee,
in het reuzenrad
of wagen we een gokje?
Samen met jou, in
de rups, zo’n intiem knus
hokje.

Bron foto: Museum van de Twintigste Eeuw, foto
getoond in de tentoonstelling Zwieren en Zwaaien,
beleef de Kermis-Historie.
Fotograaf: Harry Bedijs
Jaartal: 1954-1962.
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Samen een suikerspin
of poffertjes eten.
Lekker alles bekijken.
Slaan op Jut zijn kop
ga nou mee, kom op.
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Vragen

Foto 5. Meisje in de draaimolen

Ging u vroeger in de draaimolen?
Welke plek koos u altijd uit?
Wat vond u leuk of mooi aan de draaimolen?
Creatieve opdracht

Laat kermisgeluiden horen die bij deze foto passen, zoals de
belletjes en de typische muziek van de draaimolen.

Tip
Stel geen meerkeuzevragen of waarom-vragen aan
deelnemers met dementie. Het is lastig voor hen om
de keuzemogelijkheden te onthouden en de vraag
te beantwoorden. Dit zorgt voor frustratie bij de
deelnemers. Stel daarom eenvoudige en korte vragen.

Bron foto: Museum van de Twintigste Eeuw, foto
getoond in de tentoonstelling Zwieren en Zwaaien,
beleef de Kermis-Historie.
Fotograaf: Harry Bedijs
Jaartal: 1954-1962.
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Vragen

Gingen uw ouders en opa en oma ook naar de kermis?
Wat vond u het leukste aan de zweefmolen?
Creatieve opdracht

Lees onderstaand gedicht voor dat bij de foto past.
Foto 6. Ouden van dagen in de zweefmolen

Bron foto: Museum van de Twintigste Eeuw, foto
getoond in de tentoonstelling Zwieren en Zwaaien,
beleef de Kermis-Historie.
Fotograaf: Harry Bedijs
Jaartal: 1954-1962.
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Draai, draai, draai me maar rond.
Hoog in de wolken
Met mijn voeten van de grond.
Zwevend door de lucht.
Voel ik me als een vogel zo vrij.
Maar als ik weer op de grond sta.
Is het gevoel weer voorbij.
Duizelig klim ik er snel weer in.
Draai, draai, draai me maar rond,
Zoals in het hele begin.
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Verhaal

Foto 7. Lilliputters

Midden twintigste eeuw was het gebruikelijk dat mensen met een
opmerkelijke lichamelijke afwijking rondtrokken langs kermissen.
Naast reuzen en vrouwen met baarden, deden ook lilliputters dit.
Zo was Schneiders Lilliputstad een populaire kermisattractie. In
een circustent verzorgden de lilliputters verschillende optredens:
ponydressuur, dans, acrobatiek, clownerie, muziek en zang. De
act waarbij de ‘kleinste man van Europa’ – Helmuth Doering was
78 cm lang – uit een handkoffer tevoorschijn kwam, maakte zeer
veel indruk. Wat ook veel bekijks trok was de dansuitvoeringen in
rococo-kostuums, afgebeeld op de foto.
Vragen

Welke shows kon u bezoeken op de kermis?
Welke show(s) heeft u vroeger bezocht op de kermis?
Wat vond u van de shows?
Welke shows vond u het leukst?
Welke shows vond u gek of spannend?
Bron foto: Museum van de Twintigste Eeuw, foto
getoond in de tentoonstelling Zwieren en Zwaaien,
beleef de Kermis-Historie.
Fotograaf: Harry Bedijs
Jaartal: 1954-1962.
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Verhaal

Poele Duinmeier verkocht tijdens de kermis gerookte paling. Hij
zat de hele dag op een houten kist op de hoek van de Ramen en de
Gedempte Turfhaven.
Vragen

Foto 8. Palingverkoper Poele Duinmeier

Lust u paling?
Kocht u paling op de kermis?

Let op:
Het is niet erg als het gesprek afdwaalt naar een
ander onderwerp. Het doel is van de activiteit is
prettige herinneringen ophalen. Laat de deelnemers
hun verhaal vertellen. Je komt vanzelf terug bij het
onderwerp door bijvoorbeeld een nieuwe foto of nieuw
object te tonen.
Bron foto: Beeldbank Vereniging Oud Hoorn
Fotograaf: nalatenschap Giel van der Zel
Jaartal: 1958
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Verhaal

Voorafgaand aan de kermis vond de orgelkeuring bij het
politiebureau plaats.
Vragen

Wat vind u van orgelmuziek?
Foto 9. Orgelkeuring

Creatieve opdracht

Luister met de deelnemers naar een stuk muziek van een
draaiorgel.

Bron foto: Beeldbank Vereniging Oud Hoorn
Fotograaf: nalatenschap Giel van der Zel
Jaartal: 1936
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Verhaal

Foto 10. Lappendag

De Hoornse kermis wordt nog altijd traditioneel afgesloten met
lappendag. Tijdens lappendag staan er tientallen marktkraampjes
met stof en kleding op het Breed, de Turfmarkt en de Grote Noord.
Oorspronkelijk was deze markt om stof voor winterkleding aan te
schaffen. Naast de markt komen alle inwoners van Hoorn samen in
de stad om ‘te lappen’. Het feest is een vrijbrief voor ongebreideld
drankgebruik.
Vragen

Ging u vroeger naar lappendag?
Wat kocht u op lappendag?
Met wie ging u naar lappendag?

Bron foto: Beeldbank Vereniging Oud Hoorn
Fotograaf: Van Tongeren
Datum: 16 augustus 1965
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Voorwerpen van de Hoornse Kermis
Bij de voorwerpen staan een aantal vragen of een creatieve
opdracht.
Voorwerp 1. Kermispop
Na de Tweede Wereldoorlog (tot 1960) bestonden kermisprijzen
voornamelijk uit huishoudelijke artikelen. Een kermispop werd
dan ook gezien als luxe. De poppen waren zeer fragiel; het plastic
brak snel en de Sissi-jurken waren kwetsbaar. Vaak werden
de kermispoppen door winnaars neergezet op een stoel in de
slaapkamer of woonkamer.

Creatieve opdracht

Spreek de reukzin van de deelnemers aan door hen aan kermislekkernijen, zoals kaneelstokken of trekdrop, te laten ruiken. De
smaakpapillen kunnen aangesproken worden door de deelnemers
de kermislekkernijen te laten proeven.
Voorwerp 3. Kermisaffiche
In de koffer vindt u een kermisaffiche uit de jaren ‘70. Bespreek
deze met de deelnemers.
Vragen

Herinnert u zich nog de kermisaffisches die in de stad hingen?
Ging u vroeger kijken naar de vuurwerkshow?

Vragen

Won u wel eens prijzen op de kermis?
Wat voor prijzen heeft u gewonnen op de kermis?
Wat was uw mooiste kermisprijs?
Voorwerp 2. Kermislekkernijen
In de reminiscentiekoffer liggen verschillende kermislekkernijen,
zoals kleine zuurstokken, kaneelstokken, trekdrop en noga. Het
oudhollandse snoepgoed kon in de jaren ‘40, ‘50 en ‘60 gekocht
worden op de kermis.
Vragen

Wat was uw favoriete kermislekkernij?
Kocht u wel eens iets lekkers op de kermis?
Wat kocht u dan op de kermis?
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Voorwerp 4. Entreekaartjes, munten en waardebonnen van
de kermisattracties
Toon de entreekaartjes, munten en waardebonnen van kermisattracties aan de deelnemers en vraag of ze deze herkennen.

Videobeelden
OnsWestfriesland heeft een video van 3,5 minuut op YouTube
geplaatst over de Kermis Hoorn in 1964. De video bestaat uit oud
beeldmateriaal van de kermis.

Voorwerp 5. Kermisspeldjes
Toon de kermisspeldjes uit de jaren ’50 en ’60.

Vragen

Kent u deze speldjes?
Droeg u vroeger dit soort speldjes?
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Klik op de link om naar de video te gaan:
https://youtu.be/7vB224IEpvs

Handleiding reminiscentiekoffer ‘Kermis in Hoorn’

Muziek en geluidsfragmenten
Bij foto’s en voorwerpen kunnen geluidsfragmenten afgespeeld
worden die typisch zijn voor de kermis, bijvoorbeeld de muziek van
het draaiorgel of het geluid en de muziek van de kermisattracties.
Ook kan er naar muziek geluisterd worden dat gedraaid werd
op de kermis in de jaren ’40, ’50, ’60 en ‘70. Dit zal de helpen bij
het ophalen van herinneringen bij de deelnemers. De muziek en
geluidsfragmenten staan op de usb-stick in de reminiscentiekoffer.
Bron: Stichting Harry Bedijs

Bron: Stichting Harry Bedijs

Voorbeeldvragen
Vragen over de kermis

•
•
•
•
•
•
•

Ging u vroeger naar de kermis toe?
Met wie ging u naar de kermis toe?
Wanneer was er kermis in het dorp of de stad?
Hoe lang duurde de kermis?
Welke kermisattracties waren er allemaal?
Waar durfde u wel en niet in op de kermis?
Wat is uw leukste of mooiste herinnering aan de kermis?

Vragen bij de objecten

• Herkent u objecten?
• Wat vindt u het mooiste object?
• Welk object kent u van vroeger?
Vereniging Oud Hoorn
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Verhalen over de Hoornse kermis
Koekhakken

Een spel dat al sinds de achttiende eeuw voorkwam op kermissen
was ‘koekhakken’. Op een zogenoemd koekhakblok lag een
dunne, taaie koek. Met een bijltje moest de kermisbezoeker de
koek in maximaal drie slagen doorhakken. Uiteindelijk werd dit
spel verboden, omdat het nogal eens vingers kostte… In plaats
van het koekhakken verscheen het ‘koekslaan’ op de kermis. Deze
variant van het koekhakken gebeurde niet met een bijl, maar met
een knuppel. De kermisbezoeker moest nu met de knuppel een
platte, taaie, dunne, stroperige koek doorslaan. De winnaar was
de kermisbezoeker die dit lukte met het minste aantal slagen. Tot
1950 heeft er een koekhakblok op de Hoornse kermis gestaan.
Vragen

Kent u dit spel?
Heeft u het wel eens gespeeld?

Kermisattractie de Kop van Jut

De Kop van Jut is vernoemd naar Henricus Jacobus Jut, een
negentiende-eeuwse moordenaar uit Den Haag. Hij vermoordde
in 1872 een rijke weduwe en haar dienstmeid. Samen met zijn
vrouw Christina stal hij de juwelen en waardepapieren van de
rijke weduwe. In die tijd was moord in Nederland vrij zeldzaam,
een dubbele moord al helemaal! De kranten stonden bol van het
nieuws. Hendrik en Christina vluchtten het land uit en keerden na
een lange tijd terug. Drie jaar later praatte Hendrik per ongeluk
zijn mond voorbij… Hendrik en zijn vrouw werden dan ook snel
gearresteerd. Jut werd in de kranten beschreven ‘als de grootste
en meest gewetenloze moordenaar uit de geschiedenis’. In de
etalages in Den Haag konden de mensen portretten van de
‘monsterlijke daders’ bewonderen. In boekhandels werden de
portretten zelfs verkocht. Christina werd veroordeeld tot twaalf
jaar tuchthuis voor de diefstal. Hendrik Jut werd veroordeeld door
levenslang voor de dubbele moord. Een kermisexploitant bedacht
na dit vonnis een kermisattractie met de naam ‘Kop van Jut’.
Mensen konden met mokerslagen bij wijze van wraak hun woede
afreageren. De bevolking had namelijk gewild dat Jut opgehangen
zou worden. Echter, de doodstraf was net afgeschaft in Nederland.
Vragen

Heeft u dit spel wel eens gespeeld?
Wat vond u van het spel?
Kent u de geschiedenis achter de naam van de attractie?

Vereniging Oud Hoorn
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Spellen
Gezegdes en spreekwoorden

Er zijn verschillende gezegdes en spreekwoorden die het
woord ‘kermis’ bevatten. Ouderen kennen hun gezegdes en
spreekwoorden vaak nog goed. In de koffer ligt een stapel kaarten
met daarop de gezegdes en spreekwoorden. Op de ene kant staat
het gezegde/spreekwoord en op de andere kant de betekenis.
Koppel hier een spelelement aan: vul het gezegde/spreekwoord
aan of raad de betekenis van het gezegde.

Bron: Beeldbank Historisch Genootschap Hauwert

Misschien weten de deelnemers nog meer verhalen te vertellen
over de volgende kermisattracties?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zweefmolen			
•
Paardencarrousel			
•
Rupsbaan				
•
Lachspiegels			
•
Blik gooien				
•
Ringwerpen			 •
Circus				
•
Achtbaan 				
•
Voorstellingen			
•
Spookhuis				
•

Vereniging Oud Hoorn

Reuzenrad
Touwtje trekken
Schiettent
Calypso
Eendjes vissen
Spiegeltent
Poppenkast
Draaiorgel			
Band (livemuziek)
Cakewalk

Van een koude
kermis thuiskomen

Teleurgesteld
worden

Het is kermis
in de hel

Als het regent
terwijl de zon
schijnt
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De overige spreekwoorden:
Een kermis is een bilslag waard
Voor iets prettigs moet je iets over hebben
Het is niet alle dagen kermis
Men kan niet iedere dag feestvieren
Zij verstaan als twee dieven op de kermis
Zij kunnen niet goed met elkaar opschieten
Een bonte kermis
Een kleurrijke situatie; een dolle boel
Het is niet overal kermis waar de vlag uithangt
Niet alles is zoals het op het eerste oog lijkt
Het is daar kermis
Daar wordt flink ruzie gemaakt
Zijn kontje zal kermis vieren
Hij krijgt een flink pak rammel

Fotolotto

In de reminiscentiekoffer zit een fotolottospel met foto’s van de
Hoornse kermis. De spelregels van fotolotto:
• Deel de lottoborden uit aan de spelers (maximaal 7) en leg de
lottokaartjes ondersteboven op de tafel.
• Draai één voor één een fotokaartje om en zoek het fotokaartje
op je lotto-bord.Heb je hem gevonden? Dan leg je het fotokaartje
op de juiste plaats. Staat hij niet op je lottobord? Dan leg je het
fotokaartje met de foto naar beneden terug op tafel.
• Wie als eerste vijf fotokaartjes verzameld heeft, wint het spel.
Oud kermisspel

Een oude kermisspel dat door de deelnemers gespeeld kan worden
is blikwerpen. De spelregels van blikwerpen:
• Stapel de tien lege blikken op in de vorm van een driekhoek
(4-3-2-1) en leg de drie pittenzakjes klaar.
• De deelnemers mogen om de beurt met de pittenzakjes de
blikken omver werpen. Iedereen heeft drie pogingen per ronde.
• Voor elk blik dat de deelnemer omver gooit, krijgt hij/zij een
punt. De deelnemers die na alle rondes de meeste punten heeft
verzameld, wint.
Bordspel

Het is een slecht dorp waar ’t nooit kermis is
Het is niet goed nooit eens feest te vieren

Vereniging Oud Hoorn

In de koffer zit het spel Monopoly Junior Kermis editie. Dit bordspel
kan gespeeld worden met de kwetsbare ouderen.
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Praktische informatie
De Vereniging Oud Hoorn leent de reminiscentiekoffer gratis uit
voor maximaal één maand. De reminiscentiekoffer kan op de
volgende manieren gereserveerd worden:
Telefonisch:
Via e-mail: 		
Adres: 		
			
			
Openingstijden:
			

0229-273570
educatie@oudhoorn.nl
Oost-Indisch Pakhuis
Onder de Boompjes 22
1621 GG Hoorn
dinsdag en donderdag van 10.00-16.00 uur
en zaterdag van 10.00-14.00 uur

Meer weten?
• Barendsen, I. en W. Boonstra, Terug naar toen. Reminisceren met
ouderen, geb. 1920-1935, deel 1 en deel 2. Perspectief Uitgevers,
2011.
• Dely, H., De schat van je leven. Herinneringen ophalen met mensen
met dementie. Uitgeverij Epo, 2015.
• Nil, B. de, en H. Dely, Erfgoed en dementie. Creëren van een
aanbod rond reminiscentie voor personen met dementie en hun
mantelzorgers. Brussel: Politeia, 2015.
• Zoonen, A. van, Stap op en laat je wegen. De geschiedenis van 550
jaar Hoornse kermis. Hoorn: Gemeente Hoorn, 1996.

Bron: beeldbank Vereniging Oud Hoorn
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Deze handleiding is ontwikkeld door Daphne Luijters,
student Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie, in het
kader van haar afstudeeronderzoek (Her)ontdek Hoorn voor de
Vereniging Oud Hoorn.

