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Er was eens heel lang geleden een heel klein cafeetje
dat stond op een kronkelig polderdijkje.
Dat cafeetje was tevens een winkeltje, een bode-
dienst, een brandstoffenhandel en een woonhuis. Het
lijkt op een sprookje, maar wat ik wil vertellen is
geen sprookje. Het is wel al vrij lang geleden. Het
gaat namelijk over de - ik mag wel zeggen - befaamde
Leeker kermis.
De kermis was een echt gemeenschapsfeest. Iedereen
deed er aan mee. Het was dan ook een kleine dorps-
gemeenschap van pakweg 40 gezinnen.
Wanneer het precies is ontstaan is niet bekend, maar
ik heb iemand (Kees Karsten uit Wognum) gesproken,
die bijna 80 jaar is. Hij is daar geboren en heeft er
gewoond en zolang hij zich kan herinneren is de
kermis er altijd geweest. Tót het in 1959 is opge-
heven!
Het ophouden van het evenement was niet het gevolg
van ‘de lol is eraf’, maar veeleer een gevolg van de
tijdgeest. Dirk Mes, de koene kastelein, hield het
voor gezien. Deze kolenboer/kruidenier/kastelein zag
het niet meer zitten en vertrok naar elders, zoals vele
kleine middenstanders overal in den lande...
En er was natuurlijk niemand die in die bewerkelijke,
weinig opleverende zaak wilde stappen. Het pittores-
ke kleine café werd een woonhuis voor Wies en
Thomas Karsten en de kermis was voor eeuwig ter
ziele! De laatste festiviteiten vonden plaats op de
eerste woensdag en donderdag in augustus 1959.
Het lijkt een beetje wonderlijk om midden in de
week kermis te vieren, en dat doet men dan ook
nergens anders, maar dat had een oorzaak.
In de beginjaren werd kermis gevierd op de eerste
maandag in augustus. Eén dag vond men kennelijk
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genoeg voor zo’n klein dorp. Het kostte geld en er
werd niet gewerkt. En de gemeente Wognum gaf
toentertijd geen vergunning voor de zondag... Vandaar
ook dat de Wognummer kermis begon op de twééde
pinksterdag...
Dat duurde tot een bestuurslid tot het wijze inzicht
kwam dat het niet slim was om kermis te houden op

de dag van de Opmeerse Land-
bouwtentoonstelling.
Niet bekend is of ‘Opmeer’ daar
ook blij mee was... Men heeft
het toen midden in de week
gepland. En men was kennelijk
ook zo wuft en los voor de kop
geworden dat men er meteen
maar twéé dagen van maakte...
De welvaart sloeg toe!
Zo’n kermis, ook een kleine,
vraagt toch wel een organisatie.
En ook dáár was in ‘De Leek’ in
voorzien. Er was een heus
bestuur. Een zetel in dat bestuur
was niet alleen een erebaantje
(maar dat was het wel vooral),
maar ook een verantwoordelijke
job.

Cor Silver (slagwerk) met Alie Koster uit

de Baarsdorpermeer op de Leeker kermis.
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  de Baarsdorpermeer gewoond.

Leeker kermis in 1932. Ook toen bestond de kermis uit diverse volksspelen

met attracties.
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Men stond namelijk ook borg voor eventueel finan-
ciële tekorten. Overigens heeft dat niemand de kop
gekost. Terwijl toch bijna iedereen in dat bestuur zat.
Ik denk dan aan Piet Koomen, Klaas Koster, Willem
Molenaar, Cor Berkhout, Piet Koopman, Jan Worp
en... néé, géén vrouwen, zover waren we nog niet!
In de pegulanten werd voorzien door een verloting op
touw te zetten en ‘met de lijst te lopen’. Dit laatste
werd gedaan door een paar leuke jonge meiden, zoals
Agnes Koomen en Annegré Berkhout. En die wisten
hoe het moest… Ze gingen niet van huis tot huis,
maar gingen eerst naar dié mensen van wie ze wisten
dat die ‘goed tekenen’ zouden. Want dan wilden de
volgenden daar weer niet zoveel voor ‘onder doen’.
Waar heeft een kermisbestuur geld voor nodig? Nou,
er werden ‘volksspelen’ gehouden zoals nu op
Koninginnedag nog vaak gebruikelijk is. En daar
moesten prijzen voor komen. De zweefmolen moest
betaald worden want Braak, de eigenaar, wist vooruit
dat ie weinig klanten zou krijgen. Huur voor het land
waar die zweef en een snoepkraam kwamen te staan
en er moest een brug over sloot gemaakt worden naar
dat land. Twee balken en wat planken, maar toch...
Met vrijwilligerswerk, dat toen nog niet zo heette,
kwamen ze een heel eind. De kastelein zorgde voor
de dansmuziek. Een accordeon en een slagwerk, met
hooguit één microfoontje. Je kon elkaar in de kroeg
dan ook verstáán... De muzikanten waren dan Jaap
Kaayk en Nic. Braas of Jo Koning en Klaas Papa.
Als er dan tenslotte een tent aan het café gebouwd

was en de woonkamer van Dirk en Mien ingericht
was als voorcafé, kon het feest beginnen.
Maar niet eer de te winnen prijzen aangeschaft
waren. En dat nu was een taak waardoor het leuk was
om bestuurslid te zijn. Het voltallige bestuur toog
naar Hoorn en kocht bij Blokker of de Hema en
Hermary (volksbazar) alles wat men dacht nodig te
hebben. Het werd wel eens laat! Toen de vrouwen
van de afgevaardigden erover begonnen te denken
om ze als vermist op te geven, kwamen ze net wat
lacherig thuis. Ze bleken in Amsterdam de aankopen
nog wat nabesproken te hebben. Maar wél op eigen
kosten.

Ronde van de Leekermeer
In het verleden zijn er op de zondag voorafgaand aan
de kermis nog wel wielerwedstrijden gehouden,
georganiseerd door H.R.T.C. uit Hoorn. Dat was de
Ronde van de Leekermeer. Een ronde over de Baars-
dorpermeer, Zuidermeer, Grote Zomerdijk en Leeker-
meer. Dat was precies zeven kilometer lang. Mooi
voor de renners. Saai voor het publiek. Dat zag ze
om het kwartiertje langs komen. Na een paar keer
kwamen er dan ook weinig toeschouwers meer. De
weg moest afgesloten worden, wat dan wel weer
problemen gaf met mensen die nèt die middag ‘om
een koppie naar moeder moesten’ en dientengevolge
niet wilden betalen. De wielerronde overleed dus…
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Voetbalwedstrijd
Wat niet overleed was De Kermis. Het Eerste
Deuntje... Dat was dansen, drinken (met mate),
praten, maar ook en vooral lachen. Wat hadden we
een lol. Waarom? Ik zou het niet weten. Gewoon
omdat we één grote familie of minimaal een hechte
vriendenkring waren. Vaak liepen we met een
polonaise door het huis van de Karstens. Door de
koegang en de dors, maar ook door de kamer. En
moeder Ant vond alles goed. Tenminste die ene dag...
En dan kwam het nogal eens voor dat de muzikanten
riepen dat de heren de dames moesten trakteren op
een rondje zweef. Daar waren we dan weer een tijdje
zoet mee en Braak verdiende ook weer wat.
Om twee uur, half drie was dat eerste deuntje afge-
lopen en gingen we eten. Nee, niet naar huis.
Iedereen at bij iemand anders. Alle vrouwen en
moeders rekenden op gasten. Wie, wanneer en hoe-
veel dat zouden ze wel zien. Op het menu stonden
onveranderlijk soep en broodjes en dat is nogal
flexibel. Ja, en dan was het voor de meesten melktijd.
Iets minder leuk. Het ging die avond vaak wat zwaar
en in ieder geval anders dan anders. Als iemand
eerder klaar was dan de buren, gingen ze gewoon
even helpen. Tenminste die éne dag...
’s Avonds was er een voetbalwedstrijd tegen Zuider-
meer. Op het land van Worp naast de zweef. Greppel
over de lengte van het veld, hekpalen als doel, geen
krijtstrepen, en met spelers die alléén vandaag voet-
balden en zeker dié dag niets aan hun conditie had-

den gedaan. Wéér lachen dus vooral voor het - dan
wel - talrijke publiek. Men kwam kijken uit Spierdijk,
Wognum, Bobeldijk, Zandwerven, enz. En bleef die
avond dan ook ‘te kermis’. Ook reuze gezellig maar
tóch anders.
De donderdagmiddag, ná het eerste deuntje, was ge-
reserveerd voor de volksspelen. De kinderen hadden
dan het meeste plezier, die waren nog fit. De ouderen
maakten er dan meestal een puinhoop van. Logisch
eigenlijk.
En die avond was dan het einde van de kermis.
Na sluitingstijd gingen we traditiegetrouw bij elkaar
koffie drinken. Soms niet alleen koffie. En dat was
het dan weer voor een jaar. Alleen die ene keer was
het voor altijd... We wisten het gelukkig niet...!
Als ik dit zo neerschrijf dan weet ik dat het een on-
vermijdelijke situatie was, het zou in deze tijd op
geen enkele manier meer te verwezenlijken zijn,
maar toch bekruipt me een wonderlijk gevoel van
weemoed...
Wat maakte de Leeker kermis tot de Leeker kermis?
Ik weet het niet. Of toch wel? Ik denk dat het het
saamhorigheidsgevoel was. Over bijvoorbeeld
vechten dáchten we niet eens. En na de kermis was
alles weer anders, maar toch niet helemaal... Want je
hoorde bij elkaar...
En dat werd door zo’n simpele kermis tóch geaccen-
tueerd. <<
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Alle dames en heren gingen vanuit het café achter accordeonist Jaap Kaayk aan om

een rondje te zweven. Foto augustus 1954


