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VOORWOORD 
De geschiedenis van kermis gaat meer dan 1000 jaar terug. Daar zijn wij, de mensen van de 
kermis, trots op. We willen dat beter zichtbaar maken en doorgeven aan volgende generaties. 
Wij kermismensen hebben een hele speciale manier van leven. In feite zijn wij nog een van de 
laatste reizende groepen met een nomadisch, reizend bestaan in Nederland. Ons dagelijks leven
is daar helemaal op afgestemd. De kermiscultuur zit in onze genen en wordt van generatie op 
generatie overgedragen. De kermistraditie staat onder druk en wij willen niet dat kermis en 
onze tradities verdwijnen. Om kermis levend te houden, willen wij ons best doen om de liefde 
voor ons vak en voor onze manier van leven en werken door te geven aan de toekomst.
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WAT IS IMMATERIEEL ERFGOED? 
Er zijn tradities die mensen zo belangrijk vinden dat ze niet 
willen dat ze verdwijnen. Ze willen deze behouden voor volgende 
generaties. Dan spreken wij van immaterieel erfgoed. Om dit 
door te kunnen geven moet immaterieel erfgoed met de tijd mee 
gaan. Elke generatie moet daar tenslotte de waarde van inzien. 
We spreken dan ook van levend erfgoed, erfgoed dat mensen 
koesteren en doorgeven.

De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is een middel om 
te helpen bij het doorgeven van het erfgoed. Het is een soort 
register, dat bijgehouden wordt door KIEN, het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland. 

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geeft met 
deze Inventaris uitvoering aan het UNESCO Verdrag inzake de 
Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. De Nederlandse 
regering heeft dit verdrag in 2012 ondertekend. De immaterieel 
erfgoedgemeenschappen hebben in dit verdrag een centrale rol. 
Het gaat er niet om wat erfgoedprofessionals belangrijk vinden, of 
van uitzonderlijke waarde, of wat typisch Nederlands is. Het gaat 
erom dat een groep mensen een traditie erkent als erfgoed en 
zich bewust en actief inzet om dat immaterieel erfgoed te borgen. 
In Nederland is daarom ook gekozen voor een bottom-up 
procedure: het zijn de erfgoedgemeenschappen zelf die hun 
immaterieel erfgoed voordragen.
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INHOUD

Kermis betekent voor waag-
halzen zwieren en zwaaien in
spectaculaire attracties.



7KERMISCULTUUR IMMATERIEEL ERFGOED

In 2017 is het Nederlandse Molenaars-
ambacht ingeschreven op de UNESCO 
Representatieve Lijst van Immaterieel 
Cultureel Erfgoed van de Mensheid. 
Dit immaterieel erfgoed is het eerste 
immaterieel erfgoed dat namens
Nederland op de UNESCO-lijst
is geplaatst. In 2022 zijn de
Nederlandse Corso-
cultuur en de Valkerij
bijgeschreven.

Ook het Stadsschuttersgilde van Weert is
bijgeschreven in de inventaris. Het gilde verzorgt
jaarlijks de opening van de Weerter kermis.

“ Wij zijn trots op onze cultuur en 
willen dat doorgeven aan onze kinderen 
en kleinkinderen. Daarom doen wij er 
alles aan om kermis en de tradities 
van kermisexploitanten te borgen.”

  Fransina Sipkema



EEN STUKJE GESCHIEDENIS 
De geschiedenis van de kermis gaat terug tot 
de middeleeuwen. Steden lieten rond bepaalde 
data markten toe waar vrije handel was toe-
gestaan. De kerken vierden hun kerkwijding 
(de dag waarop de kerk werd ingewijd) met 
een Heilige Mis (de kerk-mis). Uit beiden ont-
stonden kermissen: momenten van vertier voor 
de inwoners van stad en dorp, waar vrijhandel 
was toegestaan en speciale waren werden 
aangeboden en kunsten werden vertoond. 
De kermis was de plek voor kwakzalvers, 
doctoren, uitvinders, artiesten en handelaren. 
De kermis veranderde steeds qua aanbod, maar 
niet van karakter. Tijdelijke kramen herbergden 
optredens, men verkocht speciale etenswaren 
die alleen tijdens de kermis te verkrijgen waren, 
men kon meedoen aan loterijen en spellen 
spelen. De carrousel deed zijn intrede. Door 
de industriële revolutie werden de attracties 
moderner: eerst qua aandrijving en verlichting 
(stoom, elektriciteit), later ook qua opbouw en 
transport (trein). Nieuwe vindingen werden ge-
presenteerd op de kermis en kregen een vaste 
plaats in de maatschappij, zoals de cinema. 

De kermis diende aanvankelijk ook als leer-
school voor de vaak ongeletterde inwoners. 
Ze kregen in schouwspelen informatie over 
oorlogen en ziektes. Bijzondere zeldzame 
mensen en dieren werden hen getoond.
Zo is de kermis de voorloper van programma’s 
op televisie en staat ze aan de wieg van de 
dierentuin. Ook zijn het circus en de bioscoop 
uit de kermis voortgekomen. Kermisreizigers 
trokken en trekken van plaats naar plaats. 
Dat deden ze met een kalender in hun hoofd: 
ze wisten en weten waar en wanneer de tra-
ditionele kermissen plaats vinden. Het seizoen 
start met kermissen (vanouds) rond de voor-
jaarsmarkten. Het eindigt met de veemarkten 
in het najaar, zoals koeien- en paardenmarkten. 
In de winter moeten de kermisreizigers van 
het verdiende geld leven of hebben ze andere 
inkomsten. Tegenwoordig doen velen dat met 
de verkoop van oliebollen.
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De reizende bioscoop van Desmet op de kermis 
van Groningen in 1908. Desmet zou later jarenlang 
een vaste biosoop exploiteren in Amsterdam.

IN 2023 IS HET 1000 JAAR GELEDEN
DAT IN UTRECHT DE MARTINUSKERK
WERD INGEWIJD. ZEKER IS DAT DAAR
AL 1000 JAAR GELEDEN KERMIS WAS!



WELKE KERMISCULTUUR? 
De kermiscultuur bestaat uit de feitelijke 
kermis die begint met het opbouwen en 
eindigt met het afbouwen van de kermis, 
het kermisleven van de exploitanten dat 
vooral een reizend leven is : ‘wij zijn
mensen van de reis’ en de kermisbeleving 
van het publiek dat geniet van de kermis-
sfeer en de attracties. 

Zowel het kermisbedrijf, als het dagelijks 
kermisleven hebben hun eigen gewoonten, 
normen en waarden en rituelen. Ook het 
kermispubliek heeft vaste kermisgewoonten 
die per regio verschillen. Het belangrijkste 
element van het kermisleven is het reizend 
bestaan en het doorgeven van generatie 
op generatie. Heel belangrijk is de onder-
linge band tussen gezinsleden en families 
waardoor het immaterieel erfgoed wordt 
doorgegeven. Nederland heeft meereizend 
onderwijs. Dit was nergens ter wereld, maar 
wordt nu op een aantal plekken in Europa 
overgenomen. Nederland is met de Rijdende 
School een voorbeeld voor andere landen. 
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“ Als aalmoezenier van onder andere 
de kermisexploitanten help ik de  
band van kerk en kermis te borgen. Door 
overal in het land, wanneer er kermis is, 
de mis op te dragen. Dat is vaak in de 
botsautootjes of de kermis in te zegenen 
bijvoorbeeld vanuit het reuzenrad. Maar 
ook door het (vak)onderwijs te bevorderen 
en in de media een inspirerend geluid te 
laten zien en horen. Ik heb veel contact 
met de kermismensen. Bij vreugde en ver- 
driet weten ze mij te vinden. Bij geboorte, 
huwelijk en overlijden is de band met  
het geloof sterk.”

  Bernhard van Welzenes

De opbouw van de
kermis is mannenwerk.

“ In Laren NH wordt op de zondag het dichtst 
bij 24 juni de Sint Jansprocessie gehouden. 
De zaterdag vóór de eerste maandag van  
juli begint de kermis. Kerk en kermis zijn  
en blijven zo met elkaar verbonden, ook met 
de inmiddels traditionele kermismis in de 
botsautootjes op zondag.”

  Karel Loeff



KERMIS IS PLEZIER VOOR JONG EN OUD 
Er zijn heel veel kermisfans. Kermis heeft een grote
aantrekkingskracht voor kermisliefhebbers: onderzoekers,
verzamelaars, kunstenaars, bouwers van miniatuur-
kermissen en fervente kermisbezoekers.

Griezelen in
het spookhuis.

 ONDERDELEN VAN HET IMMATERIEEL ERFGOED ZIJN: 
•  Kermis is reizend vermaak 
•  Kermis wordt gedragen door kermisfamilies 
•  Kermis is een park met losse attracties en vindt plaats in de openlucht
•  Kermis biedt vrije toegang voor iedereen 
•  Kermis vindt plaats in het hart van de gemeenschap 
•  Kermis vindt plaats op vaste momenten in het jaar 
•  Kermis biedt mensen een belevenis van spanning 
•  Kermis heeft eigen lekkernijen, attracties en lokale tradities 
•  De kermisfamilies leiden een reizend bestaan 
•  Kermisvrouwen nemen een belangrijke positie in zowel familiair als zakelijk 
•  Kermiskinderen krijgen les op de Rijdende School
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“ Ik word altijd vrolijk van een kermis. Kermis  
heeft een hele speciale sfeer, dat vind je nergens 
anders. Je stapt letterlijk een andere kleurrijke 
wereld binnen. Ging ik vroeger alle attracties  
uitproberen, nu zit ik graag met een biertje en  
een portie poffertjes te kijken naar de mensen.  
Het valt mij op dat de kermis bezocht wordt door  
jong en oud, arm en rijk en door mensen van  
alle culturen. Dat maakt het heel bijzonder.”

  Ineke Strouken

Kermisfamilies hebben
een reizend bestaan.



DE KERMIS-
GEMEENSCHAP 
DE KERMISCULTUUR VAN NU
WORDT BEOEFEND EN IN STAND 
GEHOUDEN DOOR DRIE HOOFD-
GROEPEN: KERMISFAMILIES,
ORGANISATOREN EN PUBLIEK.
DEZE DRIE GROEPEN ZIJN
VAN ELKAAR AFHANKELIJK:
ZIJ MAKEN DE KERMIS.

GEMEENTEN en ORGANISATOREN 
zorgen voor de organisatie van 
de kermis, ze stellen de kermis 
samen. Die bestaat soms uit attrac-
ties van dezelfde jaarlijks terug-
kerende exploitanten, maar bij 
grotere kermissen is er sprake 
van een wisselend aanbod.
Degene die het meest betaalt of 
een bijzondere attractie heeft, 
krijgt de plaats (de plek). De 
gemeente regelt dat het terrein 
beschikbaar is waarop de kermis 
wordt gehouden en waar de salon- 
en pakwagens komen te staan.
Er is dan water en stroom, de 
opstelling is bekend, de kermis-
meester wijst de plaatsen aan als 
coördinator. Gedurende de kermis 
is er een draaiboek met betrekking 
tot veiligheid, schoonmaak, rand-
activiteiten en andere zaken. 

KERMISFAMILIES zijn de hoofdbeoefenaars van de kermis-
cultuur. Zij zetten vaak generaties lang al het kermisbedrijf voort: 
zij hebben een VOF of BV waarin de familie attracties exploiteert. 
Kinderen leren het vak door al jong mee te doen en dromen 
ervan om later ook op pad te gaan met een eigen attractie. 
De werkzaamheden zijn seizoensgebonden en er is een traditio-
nele verdeling tussen de rol van de man en de vrouw. In de 
winter vinden de verpachtingen plaats: dan wordt de kermis-
route bepaald aan de hand van inschrijvingen en zogenaamde 
gunningen. In de winter vindt ook het onderhoud plaats aan de 
attracties. Rond Pasen start het echte ‘seizoen’. Dan gaan de 
families op reis. Ze zetten daar waar het kermis is hun woon- en 
slaapwagens neer en vervolgens bouwen de mannen hun attracties 
op, die worden aangesloten op een mobiel stroomnet. Kermis-
exploitanten eten warm (de vrouw kookt) voordat de zaak 
opent, dat is vaak in de middag. De kermisexploitatie duurt tot 
rond middernacht. Afbreken doen de mannen, net als het 
zogenaamde ‘overrijden’ naar de volgende kermis.

Het PUBLIEK is essentieel voor het slagen van de kermis. Zij zijn 
de bezoekers, de deelnemers aan de attracties. Bij veel kermissen 
zijn er traditionele activiteiten rond het bezoeken van de attrac-
ties. Dat varieert van cafébezoek tot deelname aan optochten 
en van bezoek aan harddraverijen tot warenmarkten. Het publiek 
bepaalt mede het succes van individuele attracties: de uitdaging 
is dus om een zo mooi mogelijke kermis te organiseren met 
voor alle doelgroepen, van jong tot oud, een aantrekkelijk aan-
bod aan attracties. Van ballen gooien tot break dance en van 
supermouse tot suikerspin. Kermis is reizend vermaak in de 
openbare ruimte van dorpen en steden dat veelal volgens een 
traditionele jaarkalender verloopt en dat geboden wordt door 
een groep exploitanten met eigen specifieke kermisattracties. 
De kermiscultuur vindt bij voorkeur plaats in het hart van de 
gemeenschappen. Dat is dus in het centrum van stad, dorp
of wijk. Het is een jaarlijks terugkerend buitenevenement dat
gratis te bezoeken is en bedoeld is voor alle leeftijden, voor 
alle lagen van de bevolking en alle nationaliteiten. 
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±1.400
KERMISSEN WORDEN JAARLIJKS

IN NEDERLAND GEHOUDEN
In bijna alle 350 gemeenten worden

een of meer kermissen georganiseerd, 
maar bijvoorbeeld niet op Urk en

in Staphorst. 

±900
KERMISFAMILIES WONEN

IN NEDERLAND
Dit getal is gebaseerd op

het aantal K.v.K.-inschrijvingen.
In totaal zijn ± 1100 personen
actief. Niet alle families zijn

nog actief op de kermis. 

±4.000
KERMISATTRACTIES ZIJN ER 

VOLGENS SCHATTING 
Hieronder vallen 1.600 oliebollen-
kramen voor winterstandplaatsen.

Dit geeft een indicatie van het
aantal kermisgezinnen, dat elk
één of meer attracties bezit. 

±900.000
JAARLIJKSE BEZOEKERS
HEEFT KERMIS TILBURG

±400.000
JAARLIJKSE BEZOEKERS

HEEFT KERMIS WEERT

±250.000
JAARLIJKSE BEZOEKERS HEEFT DE 

KONINGSKERMIS IN DEN HAAG

±20-25
PARTICULIERE ORGANISATOREN
OF ORGANISATIEBEDRIJVEN ZIJN
ER IN ONS LAND, VAAK VOORT-

GEKOMEN UIT DE KERMISFAMILIES
EN KERMISWERELD ZELF

Een aantal gemeenten organiseert
zelf de kermis. In een aantal plaatsen

is de organisatie in handen van
lokale stichtingen of verenigingen.

Koningsdag op de kermis op 
de Zanenlaan in Haarlem.

“ Qua bezoekers spreken 
we dus over een 
miljoenenpubliek.”

  Jan Vermolen
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DE KERNWAARDEN DIE WIJ
WILLEN DOORGEVEN ZIJN: 

 •  SAAMHORIGHEID 

 •  SOLIDARITEIT 

 •  FAMILIEGEVOEL 

 •  GELIJKWAARDIGE ROL- 
VERDELING MAN EN VROUW: 
De taken zijn weliswaar anders, 
maar even belangrijk om het familie- 
bedrijf draaiend te houden. 

 •  VRIJHEID 

 •  ZELFSTANDIGHEID
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WAT WILLEN WE BORGEN
EN BEHOUDEN? 
Het belangrijkste element van kermis is het bieden 
van rondtrekkend vermaak. Dat willen wij door-
geven. Maar kermis heeft ook een band met de 
kerk (kermis-mis) en handel. Dat willen wij ook 
behouden. Daarnaast willen wij het onderwijs 
via de rijdende school borgen. Het leven van 
kermisexploitanten wordt bepaald door het reizen 
van kermis naar kermis, het leven in salonwagens, 
de familieverbanden, het doorgeven van generatie 
op generatie, de verhalen, levenslooprituelen, bij-
geloof, normen en waarden, (culinaire) tradities 
en feesten. Dat willen wij borgen en behouden.

Kermisexploitant is een
reizend beroep, en daarmee
een levenswijze.

Plezier beleven
op de kermis
geef je door. “ Wanneer een familielid in het zieken- 

huis ligt en het is ernstig, dan lossen  
we elkaar af zodat de patiënt nooit 
alleen is. En je helpt elkaar om de zaak 
en het gezin draaiende te houden.”

  Jan Vermolen

“ Als het voorjaar is, begint het bij ons weer te kriebelen. 
Dan willen wij op reis. Een kermisleven is nooit saai, 
elke dag is anders. Wel hebben wij een vast ritme. 
Wij eten tussen elf en twaalf uur ’s morgens warm, 
want ’s middags en ’s avonds moeten we werken  
en is warm eten niet handig. De vrouw kookt.”

  Jan Vermolen



>700
LEDEN HEBBEN DE

2 BRANCHEORGANISATIES
Dit zijn de Bond van Kermis-
bedrijfhouders BOVAK en de

Nederlandse Kermisbond NKB.

PASTORAAT
DE AALMOEZENIER ZORGT

VOOR HET RELIGIEUZE WELZIJN
VAN DE KERMISMENS

Hij symboliseert de oude band van
kermis met de kerk onder andere door
de kermismissen in de botsautootjes.

TOELEVERING
ZEER SPECIFIEKE BEDRIJVEN ZIJN 
TOELEVERANCIER AAN DE KERMIS, 

IN ONS LAND ALS DAARBUITEN
Het betreft onder meer: Mondial

Heerenveen (reuzenraderen en grote
vermaakzaken), KMG (draaizaken), Lamberink 
(reuzenraderen), Struijs en Jafri Toys (pluche 

en kermisprijzen), Mr Pop (popcorn en
suikerspin), Alex Pijl en BB Decorateurs

(decoratie) en De Oosterhoutse Kaneelstok.
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“ De vrouw is heel belangrijk in het kermis- 
gezin. Ze heeft haar eigen werkzaamheden, 
maar die zijn gelijkwaardig aan die van haar  
man. De hele dag is er muziek. Kinderen  
groeien daar mee op. Als je met je baby 
thuis komt, zet je de radio aan. Dan wordt 
de baby als de kermis begint niet wakker.”

  Francien Sipkema
Ook kassa draaien hoort 
vaak bij de werkzaamheden 
van de vrouw.

±60
LEDEN TELT DE VROUWENBOND

De Vrouwenbond voor Kermisexploitanten
komt voort uit het gezamenlijk belang van

de vrouw als factor binnen het kermisbedrijf
en is een specifieke belangenvereniging
voor de kermis met een sociaal karakter.

±200
KERMISKINDEREN

VAN 4-13 JAAR KRIJGEN
ONDERWIJS VAN STICHTING 

RIJDENDE SCHOOL
Dat gebeurt met speciale rijdende
leslokalen en digitaal onderwijs.

220
ATTRACTIES TELT DE GROOTSTE 

KERMIS VAN NEDERLAND
De Tilburgse kermis is 3 kilometer lang.

“ Het vernoemen van kinderen naar  
de grootouders is bij ons nog een  
traditie. De zoon of dochter worden  
naar de grootouders of overgroot- 
ouders genoemd.”

  Jan Vermolen



KERMISBRONNEN 
Kermis was en is een heel dankbaar onderwerp voor kunstenaars en er geen onderwerp zo vaak 
uitgebeeld in schilderijen, beeldhouwwerken, gedichten, reclame-uitingen en muziekclips als 
kermis. Het kermisleven – de tradities van de kermismensen - zelf is niet gedocumenteerd in de 
vorm van een soort naslagwerk of lesboek, maar er zijn wel veel films, tv-series en documentaires 
die een beeld geven van het leven op de kermis, zoals de recente serie Kermisbloed. 

•  Historische informatie is te vinden in bijna elk archief. Gemeenten hebben draaiboeken met 
betrekking tot de organisatie van hun lokale kermis. Beide kermisbonden geven vakbladen uit: 
De Komeet en De Kermisgids, verder is er het digitale onafhankelijke vakblad De Kermiscarrousel.

•  De twee kermisbonden, de Stichting Kermis-Cultuur en de vele verzamelaars hebben heel 
veel foto’s, filmpjes, boeken, prenten en schilderijen, vakbladen en programmaboekjes en 
miniaturen in hun collectie.

•  De Rijdende School heeft een eigen archief met onder andere jubileumuitgaven, 
foto’s en lesmateriaal en beheert ook een collectie (onderwijs) films.

•  In het Markiezenhof in Bergen op Zoom wordt een belangrijke kermiscollectie bewaard. Een 
aantal liefhebbers heeft ook (onderdelen van) complete antieke kermisattracties. Internationaal 
zijn er ook verzamelingen en musea met kermishistorische attracties, onder meer in het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten. De stoomcarrousel van de Efteling 
is een voorbeeld van een unieke historische kermisattractie die door Anton Pieck zo waardevol 
werd gevonden dat deze, toen het reizen onmogelijk werd, in het attractiepark is behouden.

Over dagelijks dingen van kermismensen is nog weinig gedocumenteerd. Normen en waarden en 
gedachtengoed wordt mondeling doorgegeven van generatie op generaties, zoals volksgeloof.
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“ Als er iemand is  
overleden, laat je die 
liever niet een weekend 
boven aarde staan, want 
dan gaat er binnen het 
jaar weer iemand dood.

  Jan Vermolen

“ Ook een gewoonte is  
het om de kassa-lade 
nooit schoon te maken, 
dat brengt ongeluk en  
slechte ontvangsten.”

  Maurice Janvier

“ Geen zout uitlenen want dat  
brengt ruzie. Naar de eerste kermis  
van het seizoen rij je nooit op  
maandag weg, want dat brengt  
geen geluk voor het seizoen.”

  Francien Sipkema

“ Als je een nieuwe zaak hebt, is het traditie om  
het eerste geld dat je ontvangt te bewaren en aan  
het plafond te hangen. Dat brengt geluk. En mijn  
vader zei altijd: ‘Als de kermis opengaat en de eerste 
klant is een jongetje, dat betekent voorspoed.”

  Nicole Vermolen

Kermishuwelijken vinden, nood-
gedwongen, altijd plaats in de
eerste maanden van het nieuwe
jaar. Een kermishuwelijksfeest is
een feest om nooit te vergeten…
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“ Kermis behoort tot de oudste  
feesttradities in Europa en is gratis 
toegankelijk voor jong én oud.  
Daar kan geen festival tegenop.”

  Karel Loeff

“ Een dorp zonder kermis is als  
een verjaardag zonder slingers.  
Dus koesteren die kermis.”

  Hans Janssen

WAT IS ER ZO WAARDEVOL? 
KERMIS IS EEN WAARDEVOLLE DUIZEND JAAR  
OUDE TRADITIE MET DEZE STERKE PUNTEN: 
•   Kermis is wereldwijd een ijzersterk merk.
•   Kermis is heel toegankelijk en laagdrempelig feest.
•   Kermis zorgt voor sociale cohesie en ontmoetingen  

binnen een gemeenschap. 
•   Kermis verbindt generaties, rijk of arm, jong of oud  

en van alle culturen. Kermis is er voor iedereen.
•   Kermis is een goedkoop evenement voor gemeenten. Kermis wordt niet  

gesubsidieerd en aan kermis wordt plaatselijk veel verdiend.
•  Voor gemeenten biedt kermis veel mogelijkheden. Het is vermaak dat komt  

en gaat. Je hoeft als gemeente er niet veel in te investeren. De gemeente  
zit ook niet jaren aan een gebouw vast, zoals bij schouwburgen en musea. 

• Kermiskinderen willen nog graag het beroep van hun ouders overnemen. 
•  Kermis biedt het publiek een belevenis.  

Bezoekers stappen in een andere  
wereld en wie durft kan zijn of haar  
avontuurlijke grenzen verleggen.

•  Rondom de kermis zijn plaatselijk altijd  
rituelen die soms al eeuwenoud zijn, zo- 
als bijvoorbeeld de hoveniersmaandag 
in Utrecht en het kermis schieten door  
de gilden in Oirschot.

Hoe bijzonder is het dat je
voor een achtbaan niet naar
een pretpark hoeft?! Het op- en
afbouwen vindt plaats met de
hoogste veiligheidseisen.



WAT ZIJN DE BEDREIGINGEN? 
KERMIS KENT OOK BEDREIGINGEN:
•   Kermis wordt ten onrechte niet gezien als cultuur 

en als erfgoed en moet opboksen tegen andere 
grootschalige, vaak gesubsidieerde evenementen. 

•  De verdeeldheid in de kermiswereld. Er spelen 
veel belangen bij individuele ondernemers, omdat 
ze opkomen voor hun eigen bedrijf. Het systeem 
van pachten werkt dit mede in de hand. Ze zijn 
naast collega’s ook concurrenten. Sommige 
ondernemers organiseren ook zelf kermissen. 
Het systeem van verpachting speelt kermis- 
exploitanten tegen elkaar uit.

•  In kleine gemeenten en door de ontvolking van 
kleine dorpen verdwijnen steeds meer kermissen 
omdat het niet meer rendabel is. 

•  Kermisterreinen verdwijnen uit het centrum. 
De neiging van lokale bestuurders is om de 
kermissen af te schaffen of te verbannen naar 
buiten het centrum. 

•  Het publiek is verwend door het grote aanbod 
aan pretparken, festivals en lokale activiteiten. 

•  De coronacrisis. Ook al is het de kermisexploi-
tanten gelukt om een coronaproof kermis te 
ontwikkelen, toch stond kermis steeds achter-
aan bij de evenementen die open mochten. 

•  Gemeentelijk beleid met kermis als melkkoe. 
 

2726 KERMISCULTUUR IMMATERIEEL ERFGOED

        •  De toe- 
nemende 
landelijke 

  en gemeentelijke regelgeving waaraan bijna niet 
meer te voldoen is. Hier hebben ook verenigingen 
die kermissen organiseren, zoals de Oranje ver- 
enigingen, paardenmarkten en harddraverijen, 
feesten als Leidens en Gronings Ontzet, last van. 

•  Kermis wordt door omwonenden en (horeca)
ondernemers soms gezien als lawaaiig en  
overlast veroorzakend. 

•  De bezoekers die om steeds spectaculairdere 
attracties vragen, waardoor de investerings-
kosten van nieuwe attracties heel hoog zijn. 

•  Door de pachtprijzen en hoge investeringskosten 
worden de ritprijzen voor sommigen te hoog. 
Vandaar de eurodagen op veel kermissen. 

•  De (tijdelijke) salonwagenterreinen verdwijnen 
waardoor kermisexploitanten gedwongen worden 
in stenen huizen te wonen. Hierdoor dreigt de 
cultuur van de kermisexploitanten te verdwijnen.

“�Kermis�organiseren�is�een�vak.�Er�komt�zo�ongelooflijk�veel�bij�
kijken voordat de kermis draait. Met het inschrijven begint de 
puzzel voor de beste opstelling. In de aanloop moet er van alles 
geregeld worden, van wegafsluitingen tot vuilcontainers en van 
stroomaansluitingen tot reclame. Tijdens de kermis zijn er altijd 
wel kleine probleempjes om op te lossen. Ik heb vooral bewonde- 
ring voor de mensen van al die organisaties, stichtingen en 
verenigingen die dat elk jaar maar weer voor elkaar boksen.”

  Karel Loeff

Leiden tijdens het
3 oktoberfeest (Leidens Ontzet).
Kermis hoort in de binnenstad.



1.  Wij (de werkgroep/stichting i.o.) ontwikkelen 
een bewustwordingscampagne waarin wij de 
trots van kermisexploitanten voor de waarde 
van hun erfgoed versterken. 

2.  De Rijdende School ontwikkelt een module 
kermisgeschiedenis voor kermiskinderen, 
zodat zij hun geschiedenis kennen en kunnen 
uitdragen. 

3.  Wij stimuleren kermisexploitanten om in of 
bij hun attractie hun familiegeschiedenis te 
laten zien. 

4.  Wij streven er naar dat op alle kermissen een 
aantal attracties komt te staan die de band 
met het verleden tastbaar maken.

5.  Wij stimuleren gemeenten en kermisorgani- 
satoren om in navolging van de vroegere 
Maliebaankermis in Utrecht de componenten 
die kermis in het verleden had - zoals muziek, 
theater, kijkwerk en circus – te integreren. 
De nostalgische kermis wordt inmiddels in 
meerdere gemeenten gehouden, soms als 
onderdeel van de kermis (zoals in Tilburg) 
en soms zelfstandig (zoals in Roosendaal). 
Op deze kermis staan attracties van vroeger.

6.  Wij ontwikkelen een digitale folder voor 
gemeenten, kermisorganisatoren en plaatse- 
lijke erfgoedorganisaties om aan te tonen 
dat kermis niet zomaar een evenement is, 
maar ook materieel en immaterieel erfgoed.

7.  Wij maken optimaal gebruik van sociale media 
om het immaterieel erfgoed te promoten.

8.  Wij ontwikkelen voorlopig geen nieuw edu- 
catiemateriaal, maar bieden een overzicht 
aan van wat er al is.  
•  Er komt een inventarisatie van bestaand 

educatie materiaal dat voldoet aan de hui- 
dige behoeften van docenten en leerlingen. 

 •  Op een bestaande of te ontwikkelen website 
komt een overzicht van het educatie materiaal 
te staan, toegankelijk voor het onderwijs.

 •  De Rijdende School wil indien gewenst een 
bijdrage leveren aan educatie over kermis 
op de basisscholen, te beginnen op de 
winterscholen en gastscholen waar kermis- 
kinderen periodiek verblijven.

 •  De Rijdende School wil scholen in gemeenten 
waar een kermis is, de kans geven om een 
kijkje achter de schermen te nemen.

    WAT WE MET ELKAAR GAAN DOEN

9.  Wij willen inzicht krijgen in de tradities die 
bij het kermisleven horen en die de kermis- 
exploitanten willen doorgeven aan de toe- 
komst in een goed toegankelijk overzicht.

 •  Wij willen een enquête gaan houden onder 
de kermisfamilies. Hiervoor vragen wij hulp 
van studenten.

 •  De resultaten willen wij zichtbaar maken op 
een website en/of in een boek.

10.  Wij willen met andere organisaties samen- 
werken en van elkaar leren. Op de Inventaris 
Immaterieel Erfgoed zijn bijvoorbeeld ook  
de Circuscultuur, de Woonwagencultuur,  
De Tielse kermiskoek, Leidens Ontzet, Kermis en 
lappendag in Hoorn, paardenmarkten en korte-
baandraverijen bijgeschreven. Deze organisaties 
én de Stichting Kermiscultuur bezitten veel 
kennis over deze tradities en de borging ervan.  
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De rijdende school
komt naar de kermis-
kinderen toe.



INTERNATIONALE SAMENWERKING 
In september 2022 is de kermiscultuur in Nederland 
aan de inventaris in ons land toegevoegd. In België, 
Frankrijk, Duitsland en Zweden staat kermis al langer 
op de landelijke inventarissen. Zij breiden samen een 
internationale aanvraag voor om kermis op de UNESCO 
lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed te plaatsen.
Met deze en andere landen willen wij de samenwerking 
uitbreiden. Wij willen nationaal en internationaal samen-
werken met organisaties die zich inzetten voor het 
kermiserfgoed. Wij zullen de bestaande samenwerkings-
contacten onderhouden, uitbreiden en kennis uitwisselen. 
Onze droom is om in de toekomst ook samen erfgoed-
projecten op te pakken.

BELANGRIJKE PARTNERS ZIJN:

•  FORUM - de Internationale Mondiale Oecumenische 
Diakonale Organisatie van Kermispastores 

•  ESU - de European Showmen’s Union

•   EUROPEAN CIRCUS ASSOCIATION (ECA) 

•  FÉDÉRATION MONDIALE DU CIRQUE 

•  ENTE - het European Network for Traveller Education

•  ONDERWIJSINSTELLINGEN voor kinderen  
van kermisexploitanten in onder andere België,  
Frankrijk en in diverse Bondslanden in Duitsland

UNESCO 
Het internationale UNESCO Verdrag  
ter Bescherming van het Immaterieel  
Erfgoed uit 2003 heeft als doelen om  
immaterieel erfgoed te beschermen, het 
bewustzijn van het belang ervan te vergro- 
ten en om een internationaal platform te  
creëren voor onderlinge samenwerking. 

Net als bij werelderfgoed hoort ook bij im-
materieel erfgoed een internationale Unesco 
lijst: de Internationale Representatieve Lijst 
van Immaterieel Erfgoed van de Mensheid. 
Doelstelling van deze lijst is het tonen van de 
enorme diversiteit aan immaterieel erfgoed 
in de wereld. Daarbij hoeft een immaterieel 
erfgoed niet te blijven zoals het was, maar 
mag met de tijd nieuwe vormen aannemen. 
Een belangrijk verschil met erfgoed op de 
Werelderfgoedlijst is dat erfgoed op de 
Representatieve Lijst niet uniek of van 
wereldbetekenis hoeft te zijn.

Nederland heeft in 2012 het Immaterieel 
Erfgoedverdrag van UNESCO geratificeerd. 
In 2017 werd het Ambacht van de Molenaar 
als eerste Nederlandse element ingeschreven 
op de Internationale Representatieve lijst van 
UNESCO. In 2021 kwamen de Corsocultuur
en de Valkerij op deze lijst te staan. Neder-
land is sinds 2018 lid van het UNESCO 
Comité Immaterieel Erfgoed. 

Het Immaterieel Erfgoedverdrag van
UNESCO is ondertekend door 178 landen.
Eind 2021 stonden er 584 vormen van 
immaterieel erfgoed uit 131 landen op
de verschillende lijsten van immaterieel 
erfgoed. Het verdrag kent drie lijsten:
de representatieve lijst, de lijst van
immaterieel erfgoed in gevaar en
de lijst van inspirerende voor-
beelden van het borgen
van immaterieel erfgoed.
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Bij het ringen
werpen gaat het 
om behendigheid.



Bij kermis denk je niet meteen aan een feest 
met een eeuwenoude geschiedenis en een 
rijkdom aan materieel en immaterieel erfgoed. 
Kermis staat in een lange traditie, en wordt 
van generatie op generatie doorgegeven 
door een hechte kermisgemeenschap.
Dat willen wij uitstralen en voortzetten. 

Stichting Kermiserfgoed 
www.kermiserfgoed.nl

Een kermis-
inzegening vanaf
grote hoogte.


