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Herkent u zichzelf of andere? Leidster is Tini van de Ploeg 
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Auteursrecht voorbehouden; gehele of gedeeltelijke overname of reproductie van 

de inhoud van deze uitgave, op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schrifte-

lijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden, behoudens beperkingen 

bij de Wet gesteld. 
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De kunstschilder Cornelis de Bruin woonde en werkte voornamelijk in 

Amsterdam en tot circa 1923 in Baarn. Hij was leerling aan de Rijksacade-

mie in Amsterdam en schilderde en tekende voornamelijk landschappen 

(veelal het Gooi), soms met figuren in de trant van de Haagse School. Hij 

werd geprezen om zijn bijzonder gebruik van vele grijstinten.  

Voor zijn Sinterklaas-prentenboek 'Van Spanje naar ons land' lithografeer-

de hij de prenten. In 1927 ontwierp hij de decoratieve panelen voor de Sy-

nagoge aan de Linaeusstraat te Amsterdam. Verder werkte hij als plateel-

schilder bij "De Distel" in Amsterdam en de "Dordtsche Kunstpotterij" te 

Dordrecht. Cornelis de Bruin overleed op 27 augustus 1940 in Amsterdam.  

 

(Bron: Lexicon Pieter A. Scheen en wikipedia) 

Bij de voorplaat 

 

Boerderij bij Kortenhoef door Cornelis de Bruin (Utrecht 1870-1940 Amsterdam)   
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Voorwoord 

Allereerst willen wij melden dat onze aanwezigheid op de braderie in de 

Meenthof weer een succes was. Ondanks de niet in het oog springende 

plek, hebben toch veel mensen zich weer aangemeld als nieuw lid. Daar 

zijn wij heel blij mee. Voor deze nieuwe leden is dit dus de eerste nieuwe 

periodiek. We hopen dat deze bij u in de smaak valt. 

 

Deze periodiek is grotendeels gevuld door leden van de familie Luijer.  

Alexandra Luijer heeft een bijdrage geleverd over een stukje geschiedenis 

van de harmonie BMOL, welke dit jaar 120 jaar bestaat. 

 

Gerrie Luijer heeft een stukje geschreven over de damclub KDC, een ver-

eniging welke helaas niet meer bestaat, maar wel een lange geschiedenis 

heeft gekend. 

 

Ook deze periodiek bevat weer een artikel over een huis in onze dorpen. 

Dit keer het huis van de familie Verhoeven aan het Holland End. 

 

Beste leden: Heeft u ideeën over onderwerpen voor een verhaal, of 

lijkt het u leuk om zelf iets te schrijven, laat dit dan aan mij weten via 

email koos@hk-kortenhoef.nl. Of loop eens binnen op een woensdag-

avond aan de Kerklaan 83. U hoeft beslist geen geroutineerd schrijver 

te zijn.  

 

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen. 
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Van fanfare naar harmonie 
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BMOL: Van Fanfare naar Harmonie 
Door Alexandra Luijer 

 

Muziek staat hoog in het spreekwoordelijke vaandel van de ’s-Gravelandse 

muziekvereniging BMOL, die dit jaar haar 120-jarig bestaan viert. Toch 

lijkt de huidige muziekvereniging in vrijwel niets meer op de vereniging die 

in februari 1899 het levenslicht zag.  

Op initiatief van Jhr. Mr. W.F. Roëll, Jhr. Mr. J.P. Hoofd Graafland en J.D. 

Ewijk van de Bilt wordt ‘fanfarecorps BMOL’ opgericht. Er wordt geld 

opgehaald bij de beter gesitueerde inwoners van het dorp voor instrumenten 

en na hard repeteren vindt op 9 december van dat jaar het eerste optreden 

plaats. En daarmee start de geschiedenis van muziekvereniging BMOL. Een 

vereniging die als fanfare begint, maar nu bestaat uit slagwerk, zang, jeugd-

band en harmonie. Een vereniging die de roerige 20-ste eeuw heeft meege-

maakt en daarin is meegegroeid. Hieronder een korte verhandeling over dit 

groeiproces. 

Het orkest 

BMOL start als een fanfare (een muziekensemble dat bestaat uit koperbla-

zers en slagwerk, aangevuld met saxofoons). En een vrij goede fanfare. In 

de jaren 1914-1918 valt het voor de vereniging niet mee om zelfs maar te 

repeteren, met veel leden onder de wapenen, maar de fanfare repeteert van-

af 1918 weer fanatiek. In de jaren twintig van de vorige eeuw speelt BMOL 

veel in het dorp. Zo geeft BMOL negen optredens vanwege het 25-jarig 

regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Een schril contrast met de 

manier waarop nu Koningsdag wordt gevierd. Bandjes hebben anno 2019 

de plaats van orkesten in onze gemeente ingenomen. Hoe anders was dat 

vroeger. Toen werd zelfs voor de verjaardag van prins Bernard nog een 

concert gegeven! 

In de jaren twintig van de vorige eeuw organiseert BMOL met anderen een 

aantal nationale concoursen op landgoed Westerveld. In het programma-

boekje staat de bezetting van de fanfare. Namen als Roosendaal, Van Rijn 

en Haselager zijn ook nu, bijna 100 jaar later, nog steeds aan de vereniging 

verbonden. Het is toch opvallend hoe lang mensen aan het orkest verbon-

den blijven. Diverse leden zijn al meer dan 50 jaar lid, maar ook dirigenten 
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blijven lang. De eerste dirigent, de heer Hollman, blijft bijna 20 jaar. En hij 

zet hiermee een trend. Slechts acht dirigenten staan in de loop van de tijd 

voor het orkest (met uitzondering van een enkele proefdirectie o.i.d.). 

 

En dan wordt het 1938. Een belangrijk jaar voor BMOL, want dan worden 

twee grote wijzigingen doorgevoerd die tot op de dag van vandaag invloed 

hebben.  

In de eerste plaats mochten vrouwen lid worden van BMOL. De gezusters 

Grift en van Schaik waren de eerste vrouwelijke leden van de vereniging. 

Je kunt rustig stellen dat zonder dit besluit BMOL nu niet meer had be-

staan. Immers: tegenwoordig bestaat ongeveer de helft van het orkest uit 

vrouwen. En sinds enkele jaren is ook de dirigent een vrouw  (zelfs een uit 

de familie Grift). 

BMOL op concours in 1924 nog als fanfare. (Namen bekend) 
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In de tweede plaats wordt in 1938 de fanfare een harmonie (in tegenstel-

ling tot de fanfare bestaat een harmonie niet uitsluitend uit koperblazers, 

slagwerkers en saxofoons, maar ook uit houtblazers als klarinet, dwars-

fluit, hobo en fagot). Belangrijk bij de omzetting naar harmonie was het 

feit dat een aantal bugelspelers last van hun gebit kreeg – iets dat veel 

meer voorkwam in die tijd – en daardoor geen bugel meer konden spelen. 

En wat er daarna allemaal ook gebeurde met de vereniging: het orkest van 

BMOL is anno 2019 nog steeds een harmonieorkest.   

De bezetting van het orkest wisselt door de jaren heen sterk. Aan het eind 

van de oorlog 1944-45 ligt tijdelijk het hele verenigingsleven stil, maar 

BMOL speelt bij de bevrijding muziek en gaat er ook na de Tweede We-

reldoorlog weer tegenaan. Slechts twee leden keren niet terug bij het or-

kest.  

In de jaren zestig maakt het bestuur zich erg druk om het dalend ledenaan-

tal. Eind jaren zestig wordt daarom een jeugdorkest gestart. Veel jeugd 

meldt zich. Joop de Winter wordt de nieuwe dirigent van BMOL. Deze 

combinatie werkt: diverse jeugdleden van die tijd zijn (opnieuw) in 2019 

De beginjaren van BMOL als harmonie 
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nog aan BMOL verbonden. En Joop de Winter zou 25 jaar dirigent van 

BMOL blijven.  

In het begin van de 21ste eeuw daalde het aantal leden van BMOL lang-

zaam weer. Maar deze trend lijkt weer te zijn gekeerd: Dertig leden van de 

harmonie maken wekelijks samen muziek. Een jeugdafdeling is er nog 

niet, maar ook daar wordt weer over gesproken. 

Het slagwerk 

Het oprichten van de slagwerkafdeling ging niet zonder horten of stoten. 

Al in 1957 ontstond het idee om een tamboerkorps op te richten. Na een 

oproep meldden zich veertien aspirant-leden. Omdat er geen geld was om 

de benodigde instrumenten te kopen, werd er geoefend op houten plankjes. 

Maar door gebrek aan belangstelling werd na enige jaren het tamboerkorps 

weer opgeheven. Op initiatief van de heren Som de Cerff en Fokker werd 

in 1964 een nieuw tamboerkorps opgericht. Dit tamboerkorps vormt de 

basis voor het huidige ‘world percussion’, een onderdeel van BMOL dat in 

2005 zelfs een landelijke tour door diverse theaters heeft gemaakt.  

 

Het tamboerkorps 

dat in 1964 wordt 

opgericht marcheert 

over straat. En daarin 

is zij succesvol. Zo 

won zij het Jordaan-

festival in 1969. Een 

gerespecteerd festi-

val, waaraan grote 

verenigingen deelna-

men. Het tamboer-

korps bleef een tam-

boerkorps tot 1985. 

Toen kwam Eddy 

Koopman in dienst, 

die het korps om-

vormde tot Het eerste optreden van het tamboercorps 
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‘slagwerkorkest’. Met meer melodisch slagwerk en veel maatsoortwisselin-

gen een andere vorm van muziek maken. Een vorm waarbij eigenlijk niet 

gemarcheerd kon worden. Toch blijft de vereniging marcheren tot 2001. 

Als de leden  dan besluiten te stoppen met marcheren, wordt dat niet door 

iedereen in dank afgenomen (Oranjecomité, comité intocht Sinterklaas). 

Maar jaarlijks maken de slagwerkers nog één uitzondering. De stille tocht 

op 4 mei wordt nog jaarlijks door enkele slagwerkers van BMOL begeleid.  

Als Victor Oskam in 2013 plotseling overlijdt, heeft hij net het dirigenten-

stokje overgedragen aan Arend Bruijn. Victor, die Eddy Koopman opvolg-

de, introduceert veel nieuw slagwerk bij BMOL. De slagwerkers komen in 

aanraking met wereldmuziek. Instrumenten uit  Afrika en  Azië worden 

bespeeld. En met succes: het aantal leden voor dit onderdeel neemt toe, er 

zijn eigen ‘slagwerkconcerten’, het jeugdige slagwerk werkt mee aan thea-

tervoorstelling ‘dans van de drummers’, naar het boek van Kortenhoever 

Hans Hagen.  ‘BMOL world percussion’, zoals het onderdeel inmiddels 

heet, toert door het hele land. Een groots memorialconcert voor Victor Os-

kam kan op veel medewerking en bezoekers rekenen. 

Arend Bruijn brengt de slagwerkers in aanraking met filmmuziek en hij 

weet opnieuw veel jeugd aan zich te binden.   

Diverse slagwerkers hebben de loop van de tijd de hoogste diploma’s ge-

haald. En enkelen van hen zijn inmiddels in opleiding op het conservatori-

um. 

Zang 

In 1997 wordt door een aantal mensen het initiatief genomen voor de op-

richting van een koor. Deze groep zoekt en vindt voor dit initiatief aanslui-

ting bij onze vereniging. En zo gaat de dan bijna 100-jarige een nieuwe 

uitdaging aan met een koorafdeling. Maar liefst negentig mensen komen op 

de eerste inschrijfavond af. Onder leiding van Hans C. Jansen wordt hard 

gerepeteerd. En in 1998 doet BMOL Vocaal voor het eerst mee aan de uit-

voering. Omdat de Dobber te klein is, wordt uitgeweken naar de Fuik.  

 

De komst van BMOL Vocaal geeft BMOL de mogelijkheid om andere mu-

ziek te spelen. En ook gezellige weekendjes weg met de vereniging volgen.  
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Toch gaat het in de onderlinge samenwerking mis. Het botert al enige tijd 

niet lekker tussen BMOL Vocaal en de andere onderdelen van de vereni-

ging. En dan barst de bom. De directe aanleiding was een kerstconcert in 

Almere, waar het orkest en BMOL Vocaal samen aan deel zouden nemen. 

De sneeuw gooit roet in het eten: het orkest durft de reis niet te onderne-

men. BMOL Vocaal wel.  Voor BMOL Vocaal -leden is het de drup-

pel….zij zeggen hun lidmaatschap op en gaan verder als ’t Koor. Een nieu-

we vereniging is geboren. 

De achtergebleven BMOL-leden vinden het jammer dat de zangafdeling 

vertrekt. Zij willen graag deze poot opnieuw opstarten. In april 2011 start 

BlueZ onder leiding van Mathilde Keij. De naam BlueZ verwijst naar de 

kleur blauw (de clubkleur van BMOL) en de Z van zingen. Op de eerste 

repetitie zijn acht dames en heren aanwezig. In november treden dertien 

zangers en zangeressen voor het eerst op. Inmiddels is BlueZ een begrip, 

met meer dan twintig leden. Koningsdag wordt jaarlijks opgeluisterd en de 

eerste uitwisselingsconcerten zijn ook geweest. Na Eddy Willemsen staat 

BlueZ sinds 1 april 2018 onder leiding van Evelien de Weger. 

Andere onderdelen 

BMOL heeft in de loop der jaren ook onderdelen gehad die helaas de tand 

Bluez geeft een optreden op Koningsdag 2017 met toenmalige burgemeester Smit 
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des tijds niet hebben doorstaan. Zo is het klaroenenkorps, dat in 1964 is 

opgericht, wegens gebrek aan belangstelling opgeheven in 1977. 

 

De majorettes hielden het veel langer vol. Deze begonnen in 1971. Veel 

meiden en meisjes uit het dorp wisten de majorettes te vinden. En het on-

derdeel was ook succesvol, zowel onder leiding van de heer Somm de 

Cerff, als onder leiding van Monique Gielen. Op een gegeven moment wa-

ren er zelfs drie onderdelen, ingedeeld naar leeftijd: majorettes, minirettes 

en puppyrettes. Lange tijd hadden de majorettes meer dan 30 leden. En er 

worden vele prijzen gewonnen bij de diverse wedstijden. Maar in de loop 

van de jaren 90 neemt het aantal leden af, door instructiewisselingen, maar 

ook omdat BMOL minder op straat loopt. In 1996 wordt het onderdeel 

omgevormd naar dansgroep, maar dat mag niet baten. Enige tijd later stopt 

dit onderdeel. 

 

 

De beginjaren van het majorettekorps 
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Onder leiding van Frank Bollebakker heeft BMOL in de jaren ‘90 ook nog 

een aantal jaren een jeugdkoor gehad: the Peanuts. 

En dan was daar nog de Streetband. Al tijdens de ledenvergadering van 

1985 wordt het marsen ter discussie gesteld. Aangezien een groot aantal 

leden wel muziek wil maken maar niet in uniform op straat willen marsen, 

wordt voorgesteld om eens te gaan experimenteren met een optreden van 

een klein orkest dat voornamelijk uit jongere leden bestaat. Een werkgroep 

die dit gaat onderzoeken wordt opgericht. Dit is de aanzet tot wat later de 

Streetband zou gaan heten. In witte en later blauwe joggingpakken speelt 

de Streetband op vele feesten en partijen. Het hoogtepunt is deelname aan 

het bloemencorso van Nice in 1990. Ook het festival in Rastede in 1993 

wordt opgeluisterd met spetterende optredens. De Streetband bestaat tien 

jaar. Dan valt het doek voor dit succesvolle onderdeel. Jaren later wordt 

geprobeerd onder de naam LomB (leuk orkest met Bas) de Streetband 

nieuw leven in te blazen, maar dat initiatief strandt al na een paar optre-

dens.   

 

 

De streetband LomB 
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120 jaar BMOL 

Muziekvereniging BMOL bestaat 120 jaar, maar is in de loop van de tijd 

vaak van gedaante gewisseld. Je kunt zeggen dat het een vereniging is, 

waar veel initiatieven worden genomen. De een succesvoller dan het ande-

re. Het vertrouwde blauwe uniform is in de loop der jaren verdwenen. Het 

vaandel hangt achter glas, Maar de vereniging bestaat nog steeds en is met 

ongeveer 90 leden, waarvan ruim een kwart onder de achttien, met diverse 

optredens en jaarlijks een uitverkocht voorjaarsconcert, ook in 2019 nog 

relevant.  Zo heeft het jongste onderdeel, jeugdband ‘Madjet’, in de afgelo-

pen twee jaar al divers succesvolle optredens gehad en is inmiddels sprake 

van een vervolg hierop. Met de gemeente wordt actief gezocht naar moge-

lijkheden om het muziekonderwijs voor jong en oud ook voor de toekomst 

vorm te geven, zodat BMOL ook over 120 jaar nog bestaat. Maar hoe de 

vereniging er dan uit ziet? 

 

Delen van dit artikel zijn ontleend aan een boekje dat Herman Wijnen ter 

gelegenheid van het 100-jarig bestaan van BMOL heeft geschreven.  

BMOL in 1979 voor Schaep en Burgh 
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Schenkingen 
Afgelopen maanden hebben we weer veel gekregen om onze verzameling 

aan te vullen. Alle gevers hartelijk bedankt. 

Van Ed Bast, stof-

zuiger en warmte-

Van Wendy de Kloet, visserijspullen van Harmen Schouten 

Van Jan Haselager, 

diverse voorwerpen 

waaronder foto en 

prijzen van veldloop 

Zuidereinde 

Van Hr. Van Asselt 

boomzaag en leest 

Mevr. Goedhart– van 

Wettum, diverse boeken 

Van fam. A. van Weenen, 

brander, asbak en lucifer-

houder 

Van Hennie Smit, 

diverse voorwerpen 

en documenten 
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Als we het toch over historie hebben…… 

Albert Heijn Landwaart al méér dan  

90 jaar uw kruidenier in Kortenhoef e.o. 

AH Landwaart Kortenhoef  

Meenthof 37 1241 CZ Kortenhoef   

Telefoon: 035-6561967 
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Langs de Kortenhoefsedijk. Visser in de boot is Krijn Voorn (Krijn éenduim). Hij 

werd zo genoemd nadat hij, tijdens het schoonmaken van zijn jachtgeweer, zijn 

duim er af schoot. Krijn Voorn was zowel visser als jager. 
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Kortenhoefse damclub KDC 
 

Door Gerrie van Rijn-Luijer 

 

“In Kortenhoef is géén dam te hoog” en “kom eens vrijblijvend langs, 

want als er één schaap over de dam is…..” Dit was lang geleden een op-

roep van een vereniging in nood; de Kortenhoefse Damclub. Een vereni-

ging opgericht in 1931. 

 

Dammen, het  spel  

Het Engels dammen (ook wel Checkers) ontstond in de 12e eeuw. Daarbij 

gebruikten ze de stenen van Backgammon, het bord met 64 velden als 

speelveld en de manier van lopen van het spel Alquerque, een Egyptisch 

spel. Het oorspronkelijke dambord heeft 64 velden (tegenwoordig ook 

wel het kleine bord genoemd).  

Een veel gebezigd verhaal is dat in 1723 door een Pool uit Parijs het dam-

men op een bord van 100 velden werd bedacht. Dit wordt het Pools dam-

men genoemd en is het dammen dat wij spelen, tegenwoordig meestal in-

ternationaal dammen genoemd. Historisch is dit verhaal aantoonbaar on-

juist. Het Westfries Museum in Hoorn heeft een 100 velden dambord dat 

dateert uit 1696. 

Het verhaal gaat dat Napoleon Bonaparte en zijn soldaten het een geweldig 

spel vonden en meenamen op hun veldtochten. Zo werd het Pools dam-

men, ook wel draughts genoemd, een internationaal bekend damspel. 

In Nederland wordt in wedstrijdverband de internationale of Poolse dam-

bordvariant met 100 velden gespeeld. 

Op het bord met honderd velden bestaat in Nederland het Fries Dammen, 

waarbij ook horizontaal en verticaal mag worden geslagen. 

In veel landen wordt er gespeeld op het kleine bord met 64 velden 

 

Topdammers 

In ons land werd veel gedamd. Er zijn dan ook veel Nederlandse wereld-

kampioenen geweest, onder andere: 

• Herman Hoogland (1891–1955) – werd wereldkampioen 

in Rotterdam, 1912, onttroond in 1925 in Parijs. 
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• Ben Springer (1897–1960) – wereldkampioen geworden in 1928 

te Amsterdam, onttroond in 1934 in een match in Amsterdam 

door Maurice Raichenbach. 

• Piet Roozenburg (1924–2003) – viervoudig wereldkampioen van 

1948 (Rotterdam) tot 1956. 

• Ton Sijbrands (1949) – wereldkampioen in Hengelo in 1972, daarna 

met succes verdedigd in 1973 in Den Haag in een match te-

gen Andris Andreiko. In 1974 verdedigde hij zijn titel niet. Tevens 

zeer succesvol in blindsimultaan. 

• Harm Wiersma (1953) – zesvoudig wereldkampioen: 1976 

(Amsterdam), 1978 (match tegen Anatoli Gantwarg in Utrecht), 

1981 (match tegen Anatoli Gantwarg in Rotterdam), 1983 

(Amsterdam), 1983 (match tegen Jannes van der Wal), 1984 (match 

tegen Vadim Virny), verloor de titel later in 1984. 
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• Jannes van der Wal (1956–1996) – wereldkampioen in 1982 te São 

Paulo, raakte die titel het jaar daarop kwijt aan Harm Wiersma. 

• Roel Boomstra (1993) – wereldkampioen in 2016 (match tegen Jan 

Groenendijk), strandde een jaar later in de voorrondes. Op 13 janua-

ri 2019 werd Roel opnieuw wereldkampioen door Aleksander    

Schwarzman te verslaan in de barrage van het WK dat in een aantal 

Noord-Nederlandse steden werd gespeeld. 

 

De oprichting van de KDC 

Dammen was vroeger een sport die veelal thuis beoefend werd. Vaak gin-

gen de mannen bij elkaar op bezoek om een partijtje te spelen. Eind 1931 

kwamen een 15-tal mannen bij elkaar in het bovenzaaltje van Café Beijer, 

met het doel een damclub op te richten. Iedereen moest zijn eigen dambord 

meenemen. Deze damborden waren meestal van karton. Hier begon de 

geschiedenis van de KDC (aanvankelijk heette de club D.O.S.). Leden van 

het eerste uur waren onder meer: Piet Luijer, David Fine, Krijn Schouten 

(van de blauwe boer), Arie Schouten ( Arie de Bol), Krijn Voorn, Jacob 

Voorn , David van der Velden (kleine David), Jaap Kollman, Piet Voorn, 

Jan Selders, Klaas Voorn, Anton Scherpenzeel, Cor van de Linden en, - 

last but not least -, initiatiefnemer Klaas Spaan.  

 

De eerste jaren 

In het begin speelden de dammers onderling tegen elkaar. In 1935 schre-

ven zij zich in voor de competitie. Er werd met een zevental gestart in de 

derde klasse van de Utrechtse Provinciale Dam Bond. Eind jaren dertig 

moest er in Nijkerk gespeeld worden. Er was geen vervoer en het vroor dat 

het kraakte. De dammers zijn in de achterbak van een veewagen gekropen 

en kwamen helemaal verkleumd aan. Of zij de wedstrijd gewonnen hebben 

vertelt het verhaal niet. Een ander voorval uit die tijd was een rokende ka-

chel. Hij moest wel aan, want het was steenkoud, maar door de rook kon er 

eigenlijk niet gespeeld worden. Gelukkig was de kachel verrijdbaar, hij 

werd opgepakt en buiten gezet. Ook de stoelen en de tafels met damborden 

werden buiten neergezet. In de vrieskou werd buiten verder gespeeld.  

Het was, zoals bij iedere vereniging,  niet altijd koek en ei. Hier onder een 

stukje uit de notulen van de bestuursvergadering van  23 april 1935 ten 
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huize van de heer H.J. Luijer. De vergadering werd uitgeschreven door 

drie bestuursleden die hun grieven naar voren wilden brengen: 

Dhr. Scherpenzeel achtte één competitieleider verkeerd. Hierdoor ontstond 

voortdurend geharrewar met de leden. Hij stelde voor een competitiecom-

missie van drie leden te benoemen. De voorzitter van de vereniging was 

hier sterk tegen, maar de overige bestuursleden waren allen voor. 

De heren Kroon en F. Luijer stelden beiden vragen over hun achteruitzet-

ting bij verschillende gespeelde wedstijden. De voorzitter beweerde hierbij 

uitsluitend in het clubbelang te hebben gehandeld. De vraag kwam boven 

hoe de rangorde van de spelers wordt bepaald. De voorzitter vond dat hij 

dit, als meest ervaren dammer, moest doen. De laatste competitie had voor 

hem geen waarde omdat de resultaten afwijken van zijn beoordeling van 

de spelers. De voorzitter hoort, volgens hem, de nieuwe zeventallen op te 

De heren Klaas Spaan (voorzitter) en Anton Scherpenzeel in een onderlinge wed-

strijd. Klaas Spaan is eerste op de ranglijst en Anton Scherpenzeel zevende. De 

laatse is overigens ook voorzitter geweest. 
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stellen. Het hele overige bestuur was sterk tegen een dergelijke wijze van 

handelen. De meerderheid van het bestuur besluit om een nieuwe competi-

tielijst op te stellen. De sterkste speler staat op plek één en de zwakste spe-

ler op plek 21. Op twee mei wordt dit voorstel als agendapunt tijdens de 

ledenvergadering meegenomen.  Het lijkt een vergadering op het scherpst 

van de snede maar de notulen sluiten af met: ”de prettige en geanimeerde 

vergadering wordt omstreeks half 12 door de voorzitter gesloten”.  

De heren F. Luijer en Kroon hebben hun lidmaatschap naar aanleiding van 

de nieuwe spelerslijst opgezegd.  

Nog een paar bijzonderheden uit de notulen van 1935:  

28 november wordt een verzoek om een aandeel van fl.5,-- te kopen voor 

de aanschaf van een schrijfmachine voor de competitieleider afgewezen. 

De kas liet zo’n grote uitgave niet toe. 

Er is een voorstel om de contributie te verhogen van 10 naar 12 cent per 

week. De vergadering gaat hiermee akkoord, maar wie in de werkver-

schaffing zit, of werkloos is, betaalt 10 cent.  

 

Promotie en degradatie  

Zoals gezegd begon de vereniging in 1935 in de derde klasse. Vlak voor de 

oorlog werd promotie gemaakt naar de tweede klasse. In 1954 werden ze 

zelfs kampioen van de tweede klasse. Door het vertrek van een aantal ster-

ke spelers degradeerden ze al weer snel.  Gelukkig ging het in de jaren 60 

weer wat beter met de club. Er werd met een huisdamtoernooi gestart en al 

spoedig had de club weer 20 leden. Via dit huisdamtoernooi werden onder 

andere de vier gebroeders Duikerssloot lid. In 1969 promoveerden zij naar 

de eerste klasse. Wegens gebrek aan ervaring van een aantal leden degra-

deerden zij weer onmiddellijk. Al snel promoveerde zij weer naar de eerste 

klasse, en daarna zelfs naar de hoofdklasse, maar degradeerde weer na een 

paar jaar. 

 

Natuurlijk was er ook een onderlinge competitie. De club had ook een paar 

sterke individuele spelers zoals F. van Leeuwen, die al op jeugdige leeftijd 

groepskampioen van de hoofdklasse werd. Hij is jarenlang een topamateur 

geweest en bracht wel 20 uur per week door achter het dambord. Ook 

maakte hij voor het Handelsblad “damproblemen”, zoals je ze ook nu nog 

in de krant kunt vinden.  Een tweede topspeler was de heer Privé. Hij is 
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een aantal jaren kampioen geweest van de Haagse damvereniging “ons 

doel”. Hierna kwam hij naar Kortenhoef. Hier werd hij vele malen kampi-

oen. Ook Krijn Voorn heeft goede jaren bij de club gehad, met als hoogte-

punt het jaar 1949 toen hij het Zilveren dambord won. Ook is hij een keer 

Goois kampioen geweest. 

Locaties 

De club heeft veel locaties gehad waar de clubavonden plaatsvonden onder 

anderen café Beijer, de gelagkamer van Jeugdherberg “de Karekiet”, de 

openbare school, de deel van Co de Kloet, de ijstent van Hoogstraten, bij 

van ’t Klooster, in de consistoriekamer van de R.K.kerk, het oude vereni-

gingsgebouw aan de Kerklaan en dorpshuis “de Dobber”. Ook werd ge-

bruik gemaakt van het Natuurhistorisch Museum (dit museum was vroeger 

aan het Dode Eind te vinden). Gelukkig weet mijn vader het nog: het mu-

seum was van de familie Spaan.  Ook is er gedamd bij de familie Van der 

Velden en in de oude bakkerij van Gerrit van de Broeck. Hier was het erg 

klein, maar het aantal leden was in de jaren 50- 60 erg laag. Bij het spelen 

van bondswedstrijden werd de voorkamer ontruimd en werd gedeeltelijk in 

de bakkerij gespeeld en gedeeltelijk in de woonkamer. Toen er meer leden 

kwamen, werd met hulp van David van der Velden, de oven eruit gesloopt. 

Ik denk dat er geen vereniging is die zoveel “thuishavens” heeft gehad.  

 

Ledenaantal 

In 1931 werd met 15 leden begonnen. Al snel groeide het aantal leden naar 

30 in 1936. Het ledenaantal was verre van stabiel. Regelmatig werd er een 

oproep gedaan voor nieuwe leden. Zo stond in de krant van 21 maart 1957 

de kop: ”Damvereniging was bijna over de kop”. Er was een vergadering 

bijeen geroepen om over het voortbestaan van de club te praten. Er waren 

12 leden aanwezig. Zij besloten om toch door te gaan. De leden uitten veel 

kritiek op het bestuur. Het voltallige bestuur trad af. Het nieuwe bestuur 

kondigde onmiddellijk, met de steun van de leden, maatregelen af: tegen 

wanbetalers en met-de-pet-ernaar-gooiers wordt hard opgetreden. Jammer 

was dat de heer Van Leeuwen zijn lidmaatschap opzegde. Hij ging dam-

men in Hilversum. Wel bleek hij bereid te zijn de trainingen van de Kor-

tenhoefse dammers op zich te nemen. Want dat opleiding nodig was om 

zich als club te handhaven, dat was duidelijk. Het ledenaantal bleef schom-

melen. In de bestuursvergadering van juli 1990 wordt besproken over de 
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levensvatbaarheid van de club, er zijn op dat moment gemiddeld 6 of 7 

leden op de clubavond.  

Er werd ook toen nog vaak op hoog niveau gedamd. In 1976 bijvoorbeeld 

promoveerde het eerste naar de hoofdklasse. Jammer dat de prestaties van 

het tweede team onder de maat bleven, maar ja je kunt niet alles hebben. 

In het begin waren er alleen maar mannelijke leden maar in latere jaren 

kom ik gelukkig ook tegen dat er vrouwen lid waren. Veel is daar niet over 

geschreven.   

 

Activiteiten 

In 1981 bestond de vereniging 50 jaar. Voor deze gelegenheid werd Harm 

Wiersma uitgenodigd voor een simultaanseance. 30 Damliefhebbers wer-

den uitgenodigd om tegen de grootmeester te spelen. 28 deelnemers verlo-

ren, alleen de heren Krijn Voorn uit Kortenhoef en Joop van Doorn uit 

Loosdrecht sleepten er een remise uit. 

In 1983 kwam hij weer, ook toen twee remises maar nu in 44 partijen. De 

langste remisepartij duurde 4,5 uur. 

Het clubblad heette “Ka-Dee-Cee Wel en Wee”. Voor een leek is niet te 

Viering van het vijftig-jarig bestaan van KDC 
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begrijpen wat daar instaat. Allemaal voorbeelden van zetten en stellingen 

op het bord. Daar tussendoor nog een beetje lief en leed, maar dan moet je 

wel goed zoeken. 

Leerlingen van de Curtevenne-, de Goede Herder-, de Antonius- en de 

Wildeboerschool streden in de jaren 80 regelmatig in een, door KDC  ge-

organiseerd, schooldamtoernooi. om de schoolwisselbeker.  

In het plaatselijke krantje werd 

iedere twee weken een dampro-

bleem gepubliceerd, inclusief de 

oplossing. Hiernaast ziet u een 

voorbeeld van zo’n probleem.  

Regelmatig werden er in de ja-

ren zeventig en tachtig de, al 

eerder genoemde, huisdamtoer-

nooien georganiseerd. Op deze 

avonden konden thuisdammers  

hun krachten meten met andere 

thuisdammers. 

 

 

 

 

Zelf dammen 

Vindt u het na het lezen van dit artikel ook zo jammer dat de damclub niet 

meer bestaat en wilt u thuis het dambord weer opzoeken? In het archief, 

dat nu in het bezit is van de Historische Kring, zit een lessenserie van de 

K.D.C. over hoe het spel werkt. Er zijn 9 lessen. Er wordt uitleg gegeven 

over het dambord, hoe te slaan, wanneer heb je gewonnen en nog veel 

meer. Dit alles ondersteund door voorbeelden.  U heeft gelezen dat er huis-

kamerwedstrijden waren. Wie weet, als er één schaap over de dam 

is…………. 

 

Bronnen: 

Wikipedia,  

Diverse artikelen Gooi- en Eemlander,  

Archief K.D.C. 
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De genoemde woning is een rijksmonument`. Het huis staat in het register 

als volgt beschreven:  

 

Gepleisterd dwarshuis onder pannen zadeldak tussen puntgevels. Vensters 

met luiken in de voorgevel. 

 

De woning werd gebouwd rond 1815. Naast het huis stond een schuur.  

De schuur is rond 1892 gebouwd. Nadat de schuur aan het einde van de 70

-er jaren gesloopt was, werden in de grond ongeveer 180 pijpenkoppen en 

een groot aantal restanten van aardewerk gebruiksvoorwerpen gevonden. 

Aan de hand van de hielmerken van de pijpenkoppen bleek dat er op deze 

plek tussen de jaren 1650 en 1892 vuilstortingen plaatsvonden.  

 

Van huizen gesproken 
door Gerrie van Rijn-Luijer. 

Ankeveen Hollands End 13. 
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Kleipijpen uit de eerste generatie, dus uit ongeveer het einde van de 16e 

eeuw, hadden net als andere gebruiksvoorwerpen geen merk. Toch gebeur-

de het al in deze eerste periode dat pijpenmakers via een merkje op de hiel 

een herkenningsteken meegaven. Deze eerste makers hadden nog niet een 

grote productie en hoefden ook nog niet al te mooie pijpen te maken, maar 

mogelijk waren er wel in een klein gebied meerdere makers tegelijk actief 

en omdat hun markt ook nog niet zo groot was, was de onderlinge concur-

rentie al aanwezig. 

In deze periode komen eenvoudige tekens voor, maar ook initialen. Een 

merk werd van begin af op de bodem van de hiel gezet en was dus zicht-

baar aan de onderkant van de pijpenkop. In de 18e eeuw ontstonden er 

nieuwe vormen pijpen en was het plaatsen van een hielmerk niet altijd 

meer mogelijk. 

 

De mij eerst bekende bewoners zijn Antonius Verhoeven (1808-1882) en 

Martha van den Berg (1818-1908). Antonius was van beroep kleermaker. 

Samen  kregen zij elf kinderen waarvan er een aantal al jong zijn overle-

den. Veel, zo niet alle kinderen zijn in dit huis geboren. Later heeft zoon 

Johannes, geboren in 1846, hier met zijn gezin gewoond. Johannes kreeg 

de roepnaam Jan. Hij kreeg ook de bijnaam “Jan de Kladder”, waarschijn-

lijk omdat hij schilder van beroep was. Jan trouwde op 31 mei 1877 met 

Maria (Mietje) Taling. Mietje werd geboren in 1853. Dochter van Herma-

nus Taling ( 1816 – 1896) en Susanne Haselager (1822 – 1884). De stam-

bomen van Jan en Mietje gaan nog veel verder terug en zijn voor een groot 

deel te vinden op www.genealogieonline.nl. Jan en Mietje kregen ook veel 

kinderen, en ook hierbij een aantal jong overleden kinderen. Op de eerder 

genoemde site staan er een aantal, maar de lijst is lang niet compleet.  

Hiernaast ziet u een mooie foto van het hele gezin.  

 

De twee zonen werden, net als hun vader, schilder. In de schuur stond tot 

in de jaren zestig een kast met daarin tal van blikken en glazen potjes. Ook 

was er een aantal lades met verfpoeders voor het aanmaken van verschil-

lende soorten verf. Eerder stond er ook nog een ijzeren kachel. Deze ka-

chel werd gebruikt om de opgeslagen verfsoorten op temperatuur te hou-

den. 
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Dochter Lien (Engelina) staat niet in deze stamboom vermeld. Toch is zij 

geboren in 1886. Zij is haar hele leven in het huis blijven wonen. Zij had 

blijkbaar de talenten van haar grootvader geërfd; zij was thuisnaaister. De 

klanten moesten zelf de stof kopen en het patroon en Lien kwam bij de 

klanten thuis om het in elkaar te naaien. Gebruikten haar vader en haar 

broers de schuur vooral voor het opslaan hun schildersattributen, er was 

ook een groot gedeelte ingericht om te wassen. Daarvoor stond er in de 

schuur een schouw, met daarin een groot stenen wasfornuis. Het fornuis 

was een stenen ombouw met daarbinnen een grote ijzeren wasketel. De 

wasketel werd afgesloten door een zware ijzeren deksel, voorzien van vier 

handgrepen. Er werd gestookt door middel van kolen en hout. Er waren 

diverse wasbakken, wasstampers en vuurtangen aanwezig. Ook Lien heeft 

heel lang op deze manier de was gedaan.  

 

Toen haar ouders overleden waren en de rest van het gezin ook al ver-

trokken was, woonde Lien hier een aantal jaren alleen, tot haar bejaarde 

zus Mat ( Martha Suzanna) bij haar introk. Mat werkte voordien als hulp in  

De familie Verhoeven met staand vlnr Manus (schilder), Greet (getrouwd met Co 

Vrakking), Toon (schilder), Martha en Marie (getrouwd met Bertus van Latum). 

Zittend vlnr Jan (“Jan de Kladder”), Mietje Taling, Catrien, Lien (“Pik Tol”) en 

zuster Anna 
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de huishouding bij ver-

schillende R.K.-

pastorieën in het land. 

Mat was welkom bij 

Lien, maar Lien bleef 

de baas, zij bepaalde de 

regels. Lien was een 

actieve vrouw, ook op 

latere leeftijd. Zij was 

vanaf het begin, in 

1968, lid van de bejaar-

densoos, had haar eigen 

kaartclubje, was stand-

vastig in haar R.K.-

geloofsopvatting en 

keek vaak tot midder-

nacht naar de TV. Mat 

overleed in 1969 op 89 

jarige leeftijd. Lien 

bleef nog enkele jaren 

alleen wonen. In de 

Gooi- en Eemlander 

van 6 oktober 1976 

staat een interview met 

Lien ter gelegenheid 

van haar 90-ste verjaar-

dag. Op de vraag wat er veranderd was in het dorp de voorafgaande jaren 

zei ze: ”voor mij zijn er niet veel veranderingen geweest, alles ging lang-

zaam, maar het is wel zo dat als je vroeger een naam noemde dan kon je 

hem meteen thuisbrengen en dat is nu niet meer zo. Ook is het landelijke 

eraf. Ze willen een tweebaansweg door het dorp maken en dan wordt het 

veel te druk”. Het verdwijnen van de bus door Ankeveen was ook verve-

lend, hoewel ze zelf nog wel aardig mobiel was.  

De laatste maanden van haar leven bracht Lien door in verzorgingshuis 

“Oudergaard”. Zij kon niet wennen zover van huis te zijn. Lien overleed 

geheel onverwacht op 25 januari 1978, in de leeftijd van 91 jaar. Zij werd 

Drie zussen Verhoeven met vlnr Lien, Kaatje en Mat 
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begraven op het R.K.-kerkhof in Ankeveen, recht tegenover het huis waar 

zij altijd gewoond heeft. Ze ging, zoals altijd zei: “gewoon aan de 

“overkant” verder!”. 

 

Inmiddels was het huis verkocht aan een neef en de oude schuur werd ge-

sloopt.  

 

Bronnen: 

www.genealogieonline.nl 

Gooi- en Eemlander 6 oktober 1976 

Diverse artikelen Jan Veenman 

Krantenartikel uit de Gooi en Eemlander van  zes oktober 1976 
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Colofon 

postadres:  Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef 

bezoekuren: iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur en iedere laatste 

zaterdag van de maand van 13.00 uur tot 16.00 uur 

telefoon: 06 237 640 60 (secretaris) 

mail:  hkgloriosa@hetnet.nl 

website: www.hk-kortenhoef.nl 

bank:  NL56 RABO 0149 3864 19 t.n.v. HK In de 

  Gloriosa te Kortenhoef 

 

voorzitter:  

Jaap (J.) Wertheim, Kortenhoefsedijk 153, 1243 LZ Kortenhoef 

06 533 06 135 jaapwertheim@gmail.com  

secretaris:   

Koos  (K.) Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum            

 06 237 640 60  koos@hk-kortenhoef.nl 

penningmeester en ledenadministratie:   

Johan (J.) Vermeulen, Kikkerbeet 19, 1241 VG Kortenhoef 

06  512 56 949 hk-ledenadm@kpnmail.nl    

leden:   

Jan Dekker, Jan Schriek, Henk Verhagen, Bruin Wallenburg 

Ereleden: 

Dhr. D. Buitenhuis, Dhr. M. van Ee, Dhr. J.C. Immerzeel, Dhr. S.F.C. Kessel†, 

Mw. C. van den Velden-de Groot, Dhr. A.D. Wumkes† 

leden van verdienste:  

Mw. M.A. Boeve-Bant, Dhr. J.B. Koster†, Dhr. J. Schriek, Mw. V. van Vliet 

 

Lidmaatschap:  
De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per kalenderjaar  

Postbezorging buiten de regio kost € 9,50 extra  

 

Redactie:  

Gerrie van Rijn-Luijer, Koos Voorn, Frans van Giessen, Jan Immerzeel en Jan 

Hendriks. Contact: Tel. 06 237 64 060  email: koos@hk-kortenhoef.nl 

 

Bij besluit van 11 maart 2019 is onze vereniging voor onbepaalde 

tijd aangemerkt als algemeen nut beogende culturele instelling 

(ANBI). RSIN 816 601 069 

mailto:johan_vermeulen@hetnet.nl


Hotel & Partycentrum 

"De Drie Dorpen"  

Cannenburgerweg 51  

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 656 11 87 

F +31 (0) 35 656 23 56 

Wijdemeren Tours 
        Voor al uw touringcar vervoer 

Wijdemeren Tours 

Cannenburgerweg 51 

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 655 01 75 

F +31 (0) 35 656 23 56 

info@wijdemerentours.nl  


