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Terwijl Uitgeest en Heemskerk nog
het ’eerste deuntje’ kennen, waar-
bij heel wat kermisgangers het ’s
ochtends flink op een drinken
zetten, is dat in Castricum in de
jaren zestig afgeschaft. In Bakkum
hield het eerste deuntje het langer
vol. In 1989 maakte de gemeente-
raad er een einde aan. De politiek
was klaar met de openbare dron-
kenschap en de daarmee gepaard
gaande vechtpartijen.

Een grote groep Bakkumers
legde zich er niet bij neer. Een
actiegroep kwam in verzet, maar
zij kreeg alleen fractievoorzitter
Cees de Ruijter van Castricum
Actief in het kamp. In 1994 flakker-
de de discussie over het eerste

deuntje in Bakkum nog een keer
op, maar het bleef ’basta’.

En zo werd de kermis steeds
braver - al bleven er af en toe onge-
regeldheden. Dat kleeft nu een-
maal aan een dorpskermis. 

In andere tijden was vechten
meer een geaccepteerde traditie. De
kermis was een uitgelezen plek
voor jonge mannen om hun man-
nelijkheid te tonen. Boot beschrijft
de traditie van het ’bekkensnijden’,
waarover al in 1792 gesproken
wordt. ’Dat hield in dat een vech-
tersbaas een mes zonder punt in de
hanenbalk van De Rustende Jager
prikte. Degene die het mes eruit
trok, nam het in een vechtpartij
tegen hem op buiten de herberg,
waarbij weleens een snijwond werd
opgelopen.’

Katknuppelen
En dan was er natuurlijk het wrede
spelletje katknuppelen. In een vat
dat was opgehangen tussen twee
palen zat een kat. Deelnemers
gooiden met knuppels het vat
kapot. Wie de kat wist te bevrijden,
had gewonnen. Er werd flink bij

gedronken. De toestroom van
toeschouwers en deelnemers was
massaal, zeker toen er geldprijzen
aan het katknuppelen werden
verbonden. In 1935 was de wed-
strijd zo uitgegroeid dat het
schouwspel ’s avonds bij kunstlicht
werd voortgezet. Later werd de
levende kat overigens vervangen
door een stukje hout dat ’de kat’
werd genoemd.

Spelletjes met dieren waren
geliefd. In Amsterdam leidde het
afschaffen van het palingtrekken
tot rellen in de Jordaan. Bij dit
volksvermaak moesten de deelne-
mers een boven de gracht aan een
lijn gespannen levende paling
lostrekken. Castricum kende de
variant ganstrekken. Een gans
werd ondersteboven aan een touw
opgehangen, de nek ingesmeerd
met zeep. Wie de gans losrukte,
had gewonnen. Boot schrijft: ’Vroe-
ger schoot men ook op fazanten
die werden losgelaten. De schutter
die met pijl en boog het dier wist
neer te leggen, werd uitgeroepen
tot Kermiskoning’. 

Allengs verdween het vermaak

met dieren. Al zijn er in het oosten
van het land nog kermissen waar
’zwientie tikken’ wordt gespeeld.
Geblinddoekte deelnemers moeten
een varken tikken in een modder-
poel. 

Koen van Eijk

Hoe de
dorpskermis
braaf werd

Kansloos verzet
tegen afschaffen
eerste deuntje

Ging het er vroeger ruig
aan toe op de kermis,
tegenwoordig doen
overheden er van alles

aan om de zaak in de hand te hou-
den. Dat toont het vermakelijke
verhaal aan dat Hans Boot opte-
kende over de geschiedenis van de
kermissen van Castricum en Bak-
kum.

De Bakkumers die zich verzetten in 1989 tegen afschaffing van het eerste deuntje. Het mocht niet baten. ILLUSTRATIES UIT 42E JAARBOEK WERKGROEP OUD-CASTRICUM

Een groep katknuppelaars tijdens de kermis van Castricum ergens voor de oorlog.

Onder meer een artikel van
Hans van Weenen over kasteel-
plaats Cronenburg. Daar vlak-
bij is een tweede kasteelplaats
ontdekt; ’t Blockhuijs aan de
Doodweg.

Jan Mooij beschrijft de 90-ja-
rige EHBO Vereniging Castri-
cum. Het artikel van Simon
Zuurbier gaat over de Dr. Jaco-
bilaan en Annette Beentjes
schrijft over Kees Bakker, ar-
beidstherapeut bij Duin en
Bosch en begenadigd schilder.

Ton de Groot vertelt het ver-
haal achter het Monument
voor de Gevallenen. In de di-
recte omgeving zijn twee keer
tien mannen gefusilleerd in de
leeftijd van 18 tot en met 51 jaar.
In dit artikel wordt aan elk
slachtoffer enige aandacht be-
steed. Bijzonder is de bijdrage
van Jon Mol over de joodse
Chaja Kause-van Bergen die als
kind de oorlog overleefde in
Amsterdam en zich naderhand
vestigde in Castricum. 

Verder verhalen over de draf-
sport, de Oosterbuurt, een zil-
verschat uit de tachtigjarige
oorlog en veel meer. 

Donateurs van Oud-Castri-
cum ontvangen het jaarboek
gratis. Niet-donateurs betalen
17,50 euro. Het 42e jaarboek is
te koop bij het ’clubgebouw’ de
Duynkant (Geversweg 1b) en
bij boekhandel Laan (Burge-
meester Mooijstraat 19).

14 auteurs, 208
afbeeldingen,
120 pagina’s
Aan het gisteren gepresenteer-
de 42e Jaarboek van de Stich-
ting Werkgroep Oud-Castri-
cum hebben veertien auteurs
bijgedragen.
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Een gedenkteken is het, geen graf.
Op de begraafplaats van de dorps-
kerk staat een houten kruis, vlakbij
de graven van de geallieerde militai-
ren die bij Castricum sneuvelden.
Het kruis is voor Engelandvaarder
Co Brandjes uit Castricum. 

Daar woonde hij bij zijn dood al-
lang niet meer. ’Jack J. Brandjes’
woonde vanaf 1950 in Amerika. Hij
overleed op 14 januari 2002 op 79-ja-
rige leeftijd in Florida. 

Radiotelegrafist
Het gedenkteken eert de Castricum-
mer die tijdens de oorlog ontsnapte
uit Nederland en als spion voor de
geallieerden terugkeerde. Hij werd
gerekruteerd omdat hij radiotele-
grafist was, ooit met het plan in de
zeevaart te gaan. Tussen maart 1943
en april 1945 werden 43 geheim
agenten uitgezonden naar bezet Ne-
derland. Daarvan kwamen er 19 om
het leven. 

Waar veel Nederlanders in het be-
gin van de oorlog hoopten dat het
allemaal wel zou meevallen, wilde
Brandjes meteen naar Engeland. Hij

was onrustig en avontuurlijk van
aard. Met dorpsgenoot Ab Bleeker
besloot hij in een reddingssloep de
oversteek wagen. Hij schreef een af-
scheidsbrief waarna de politie werd
ingeschakeld. Op de Zeeweg werden
ze tegengehouden. Het leverde hem
de bijnaam ’Tommy’ op. Zijn vader
moest tekst en uitleg geven aan de
NSB-burgemeester. 

In 1942 verliet Co Nederland als-
nog, per schip naar het eveneens be-
zette Noorwegen. Hij stak de grens
over naar het neutrale Zweden en

nam contact op met Engeland. Uit-
eindelijk werd hij opgehaald met
een De Havilland Mosquito. Hij
kreeg een opleiding in Engeland.
Onder de schuilnaam ’Hamerteen’
werd hij in juni 1944 gedropt in Bra-
bant voor een missie in Eindhoven.
Hij kreeg een seinpost in de klok-
kentoren van een kerk van waaruit
hij berichten over het Duitse leger
doorstuurde. Maar omdat hij zich
vaak verveelde en ruzie kreeg met
zijn contactpersoon, verliet hij op
eigen houtje zijn post en meldde

zich bij een spionagegroep. Daarop
moest hij terug naar Engeland en
was het gedaan met zijn spionage-
werk. 

Gedesillusioneerd nam hij dienst
op een zeeschip, belandde in Ameri-
ka en nam daar dienst in het Ameri-
kaanse leger. Hij belandde met het
bezettingsleger in Japan. In 1949
kreeg hij uit handen van prins Bern-
hard het Bronzen Kruis voor ge-
toonde dapperheid.

Ab Bleeker was het ook gelukt Ne-
derland te ontvluchten. Hij was vrij-

willig aan het werk gegaan in Zuid-
Duitsland met het idee uit te wijken
naar het neutrale Zwitserland. Via
Frankrijk en België sloot hij zich in
Zeeland aan bij het 16e Regiment In-
fanterie. Hij vormde met zijn maten
de erewacht toen koningin Wilhel-
mina op 13 april 1945 de eerste stap
op Nederlandse bodem zette. Ook
Ab Bleeker vestigde zich naderhand
in Amerika. Hij overleed op 26 de-
cember 1991.

KvE

Co Brandjes, Engelandvaarder uit Castricum

Vriend Ab Bleeker (links) met twee maten in Zwitserland. Het gedenkteken op de begraafplaats
van de dorpskerk.

Co Brandjes omstreeks 1980.

Erik Hazelhoff Roelfzema? Castri-
cum had zijn eigen Soldaat van
Oranje. In het nieuwste jaarboek
van de Werkgroep Oud-Castricum
beschrijft Niek Kaan het avontuur-
lijke levensverhaal van geheim
agent Co Brandjes. 


