
Het is lang geleden dat ik het voornemen
had om op Koninginnedag meerdere kermis-
sen te bezoeken. Maandag 30 april heb ik
de daad maar eens bij het woord gevoegd.
Met drie topkermissen in de buurt zou ik
gegarandeerd de middag zoet zijn. Aange-
zien de weersverwachtingen aangaven dat
er een kans op een buitje zou zijn, besloot
ik als eerste richting Rotterdam te rijden, om
vervolgens de wat meer onder de bomen ge-
plaatste kermissen van Delft en Den Haag te
bezoeken. Met de nog sporadisch in het blad
staande bomen was daar in ieder geval enige
mogelijkheid tot schuilen bij een onver-
hoopte bui. Want om nou de hele dag met
een paraplu en een fotocamera aan de hand
te lopen is niet aan mij besteed.

daarop de tekst "Oranje boven". Maar het
feestelijke gevoel kwam niet alleen van bo-
ven. Het terrein was ook voor bezoekers die
niet zo'n liefhebber zijn van hoge attracties
feestelijk aangekleed. Het oranjegevoel kon
niemand ontgaan. En hoewel ik al vroeg in
Rotterdam was, waren de eerste stoelen van
de aanwezige terrassen al bezet. Het attrac-
tieaanbod in Rotterdam was een goede

balans tussen thrill-, familie- en kinderzaken.
Natuurlijk alles omlijst met behendigheids-
spelen. Door de uitgekiende opstelling gaf
de kermis een mooie besloten sfeer, waarin
de bezoekers letterlijk een "rondje kermis"
konden doen. Ik heb er in ieder geval meer-
dere rondjes gelopen, waardoor mijn bezoek
aan Rotterdam langer duurde dan ik had
voorzien.
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ROTTERDAM
Mijn laatste bezoek aan de kermis in Rotter-
dam dateert alweer van drie jaar geleden. Ik
kan me van dat laatste bezoek in 2009 niet
herinneren dat het evenemententerrein aan
de Schiehaven zo compact en sfeervol stond
opgesteld als de versie die ik dit jaar aantrof.
Een kermisterrein dat niet gemist kon wor-
den, want op afstand waren onder andere
het reuzenrad en de Mission Space al duide-
lijk zichtbaar. Mission Space had de gondels
ter gelegenheid van deze feestelijke dag aan-
gekleed met oranje banieren, met



DELFT

Vanuit Rotterdam ben ik naar de stad gere-
den waar de Oranjes nauw aan zijn verbon-
den, namelijk Delft. Of het nu kwam door
die verbondenheid, de uitstekende weers-
omstandigheden of een combinatie van
beiden: Eén ding is zeker, het centrum van
de stad puilde uit van de feestvierders. Het
was schuifelen om langs de kramen aan de
grachten door de mensenmassa's heen te
komen, op weg naar de Paardenmarkt. Hier
stonden zo'n20 zaken onder en tussen de
bomen opgesteld. De sfeer op deze kermis
is niet te vergelijken met die in Rotterdam.
Enerzijds komt dat door de typische sfeer van
het plein. De aanwezige bomen zorgen hier
sowieso al voor een intieme sfeer. En daar-
naast stonden in Delft geen thrilIs opgesteld,
tenzij je de Beach Party tot deze categorie
zou willen bestempelen. Voor de rest was de
markt vooral gevuld met zaken voor het hele
gezin, zoals een rups, de Venezia Labyrint, De Mini zweefmolen op de kermis Delft
een kinderzweefmolen en natuurlijk de tra-
ditionele carrousel. Een sfeer die uitstekend
paste bij het Delftse Oranjefeest, waar het
vooral gezinnen waren die de binnenstad ~
bevolkte. Ontkom dan er dan maar eens aan
met kinderen een bezoekje te brengen aan
de Paardenmarkt.

DEN HAAG
Als het om bomen gaat hebben de kermis-
sen van Delft en Den Haag wel wat gemeen.
Traditiegetrouw is de kermis rondom Ko-
ninginnedag opgesteld aan de Lange Voor-
hout, hetFrederik Hendrikplein. de Lange
Vijverberg langs de Hofvijver en Buitenhof.
Alleen bij het Buitenhof ontbraken de statige
boom partijen, maar de hier opgestelde Pof-
fertjessalon stak waardig af tegen de achter-
grond van de gebouwen van het Binnenhof.
Het bijzondere aan de kermis in Den Haag
vind ik altijd het pas- en meetwerk om de at-
tracties zodanig opgesteld te krijgen dat het
precies tussen de bomen en het straatmeu-
bilair past. Wie er oog voor had kon ook een
aantal staaltjes van improvisatievermogen
van exploitanten waarnemen.
Den Haag ademt door de aanwezigheid van
gouvernementsgebouwen altijd iets statigs
uit. Op de één of andere manier voelt dat bij
de Oranjekermis in Den Haag ook zo aan. En
dat terwijl het attractieaanbod zeer dyna-
misch was. Eenmooi voorbeeld daarvan vond
ik de Surfparty van de firma de Voer - Ropers:
Een hypermoderne snelheidsmolen die door
de mooie thematisering en de rijk uitgeruste
tricolor LED-verlichting een lust voor het oog
is. Dynamisch moet het ook gevoeld hebben
voor diegenen die in de Booster Maxxx een
ritje waagden, want de gondels scheerden
rakelings langs de bomen en over de kramen
met versnaperingen. Het interessante aan
Den Haag isook dat imposante attracties, zo-
als het funhouse Fire Department, veel min-
der groot lijken als ze staan opgesteld aan de
rand van de Hofvijver.

Door mijn rondrit tijdens Koninginnedag
heb ik de diverse randactiviteiten tijdens de
kermissen gemist. Maar het vuurwerk in Rot-
terdam, optredens van clown Desalles en de
Koninginnenach in Den Haag zullen zeker
bijgedragen hebben tot de sfeer tijdens deze
kermissen. Wellicht dat mijn route en timing
ervan volgend jaar toch anders moet zijn.
Een herhaling van deze dagvullende uitstap
is voor mij zeker de moeite waard.

Eduard Leurs
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