Zwaluwen en schakende Belgen – 1911-1921

Het jaar 1911 was pas vier dagen oud toen bovenstaande advertentie in het “Overveluwsch Weekblad”
verscheen. Deze oproep werd nog twee keer, op 11 en 14 januari, herhaald en werd gevolgd door de
mededeling rechtsboven waarin iedereen uit de stad Harderwijk en omgeving de oprichting van de eerste
schaakclub binnen haar grenzen kon vernemen.
Het is jammer dat er behalve de schaaklocatie en de naam van de secretaris/penningmeester niets bewaard
gebleven is van deze club. Zelfs de naam is niet te achterhalen.
Kennelijk heeft de club tijdens haar korte bestaan geen contact gezocht met de buitenwereld en hebben de
leden zich uitsluitend beziggehouden met op de clubavond tegen elkaar hun partijtje spelen. Wel is met
zekerheid vast te stellen dat de club zich nooit heeft aangemeld bij de Nederlandse Schaakbond. De bond
verspreidde iedere maand een blad waar de namen van de aangesloten clubs in werden vermeld en een club
uit Harderwijk werd daar niet in genoemd.
Hoe lang heeft deze club bestaan? Het is niet met zekerheid te zeggen maar er wel een aanwijzing dat deze
club 1916 niet gehaald heeft. In oktober van dat jaar speelde namelijk een team van schakers uit het
Belgenkamp bij Harderwijk een wedstrijd in Amersfoort tegen de plaatselijke club.
Uit het feit dat deze mensen bereid waren helemaal naar Amersfoort te reizen is het aannemelijk te maken
dat ze ook wel tegen een club uit Harderwijk hadden willen spelen als die mogelijkheid er was geweest. Een
dergelijk uniek evenement zou zeker de Harderwijkse kranten gehaald hebben maar alle kranten uit
Harderwijk en omgeving zwijgen erover. Het is verleidelijk om te concluderen dat de club dus toen al niet
meer bestond maar daar moeten we voorzichtig mee zijn want het is mogelijk dat de club nog wel bestond
maar geweigerd heeft om een wedstrijd tegen de Belgen te spelen en het is mogelijk dat de wedstrijd wel
gespeeld is maar om één of andere reden de kranten toch niet heeft gehaald.
In ieder geval is het zeker dat in begin 1918 de club verleden tijd was want op vijf januari van dat jaar
verscheen in de krant de volgende mededeling:
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Ook over deze club is niet veel te vertellen. Deze mededeling is alles wat er over te vinden is. De club heeft
zich niet aangemeld bij de bond en heeft kennelijk verder nooit iets gepubliceerd.
Deze clubs, evenals de clubs uit de omgeving van Harderwijk, hebben het niet kunnen redden. Het waren
zwaluwen die geen lente konden maken en ze hebben bijna geen sporen van hun bestaan achtergelaten.
Kennelijk was de tijd er nog niet rijp voor.

Clubs uit de omgeving.
“In deze omgeving is opgericht een schaakclub onder den naam van “T.O.G.” Voorzitter: de heer A.
Hamerling. Secretaris: de heer A. Kortlang.”
Dit korte berichtje van twee december 1911 is het enige bewijs van de club die in dit jaar in Ermelo is
opgericht. Hoe lang deze club heeft bestaan is net als van de Harderwijkse verenigingen niet bekend.
Twee jaar later, in november 1913 volgde Nunspeet met de oprichting van de Nunspeetsche Schaak- en
Damvereniging. De bestuursleden waren Mej. Koekebakker, G. Alblas en J.E. Schaap. In 1915 werden alle
activiteiten gestaakt hoewel de club wel bleef bestaan. Drie jaar later, op 18 september 1918, werden
deze activiteiten opnieuw opgestart. De club bleef in ieder geval actief tot eind 1920. Daarna is er niets
meer van vernomen.
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Een Belgische schaakclub in Harderwijk

Tijdens hun verblijf in Nederland hebben de bewoners van het “Belgenkamp” ( De naam Belgenkamp die
gewoonlijk wordt gebruikt is enigszins misleidend want er waren drie kampen in de buurt van Harderwijk:
het Heidekamp, het Leopoldkamp en het interneringskamp voor militairen) bij Harderwijk een schaakclub
opgericht met als naam “Les echecs d'Harderwijck”. Deze club, die twee keer per week hun clubavond hield,
zou uiteindelijk niet minder dan tachtig leden hebben gehad. Wanneer de club is opgericht is niet meer te
achterhalen maar ze bestond met zekerheid al in mei 1916. De bewoners van het kamp begonnen die maand
met het uitgeven van een tweewekelijks blad ( de “Inter Nos Revue” )en in de eerste aflevering ( mei1916 )
is een lijst opgenomen van alle clubs en verenigingen uit het kamp, waaronder de schaakclub.
Met de hulp van de secretaris van de Nederlandse Schaakbond werd op donderdag 23 november van dat jaar
een wedstrijd georganiseerd tegen een team van de schaakclub uit Amersfoort die door deze club werd
gewonnen. In het bericht boven wordt gesproken over een revanchewedstrijd maar die lijkt nooit te zijn
gespeeld. In de kranten is er in ieder geval niets over te vinden.
Wel werd in oktober 1918 opnieuw een wedstrijd tussen de beide clubs gespeeld in hotel “De Zwaan” in
Amersfoort en ook nu was de ontvangende vereniging de sterkste: de uitslag was 6 ½ – 5 ½.
Met het einde van de oorlog in november 1918 kwam ook een eind aan het verblijf van de Belgen in
Harderwijk. Vanaf deze maand vertrokken ze naar huis en kwam er een einde aan een bijzondere club.
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Bovenstaand verhaal is het enige verslag van de schaakclub dat verschenen is in “Inter Nos Revue”, het blaadje
van het interneringskamp.
Vertaald staat er ongeveer:

Van de reeks van wedstrijden van onze clubs hadden we nog die, georganiseerd in november ,te publiceren.
Meer dan een maand hebben de leden van deze clubs twee avonden per week om de ereplaatsen gestreden.
We hadden het genoegen om mooie combinaties te bewonderen van deze strijders die voor het starten binnen
deze kring wisten dat deze vorm van recreatie onvolmaakt was.
De vorderingen van de meesten zijn meer dan bevredigend.
Ongetwijfeld zullen ze binnenkort bij de wedstrijden in den vreemde de vruchten proeven van hun
methodische training en van de juiste toepassing van de theorie van de grote meesters van deze sport.
De organisatie van de taak van de commissie die deze heeft aangenomen heeft tot een goed einde geleid.
Dank aan de spelers voor de hoffelijkheid die zij hebben betracht en hun strijd mooi heeft gemaakt.

Het interneringskamp (“Belgenkamp”) bij Harderwijk.
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Ook buiten clubverband werd er geschaakt.

EEN NIEUWE CLUB 1922-1930

Dit was de advertentie die de inwoners van Harderwijk en omstreken konden tegenkomen in het
“Overveluwsch Weekblad” van 18 oktober 1922. De oproep had succes, want een paar weken later, in
november, verscheen in de ”Harderwijker” het volgende bericht:
Deze week is alhier opgericht de Schaakclub “Harderwijk” (S.C.H.) met aanvankelijk 16 leden. Tot
voorzitter is benoemd de heer A.M. Kokje, 1e e luitenant der infanterie en tot verdere bestuursleden de heeren
B.A. van Kuik, hoofdcommies der secretarie en P. Strauss, serg.-majoor administrateur.
Er wordt in het stukje geen datum genoemd maar omdat de verschijningsdag va deze krant bekend is kunnen
al terugrekenend vaststellen dat de club is opgericht op maandag 30 oktober 1922.
Dit was het begin van het georganiseerde schaakleven in Harderwijk. Helaas is er van deze club geen
archiefmateriaal overgebleven. We zijn dus afhankelijk van wat er in de kranten vermeld werd en dat is
gelukkig voldoende om de activiteiten ervan te kunnen volgen.
Waar ging de nieuwe club haar speelavonden houden?
Dit is, wat de eerste jaren betreft, niet met zekerheid te bepalen. De eerste locatie wordt genoemd in een
bericht uit februari 1923, maar deze zaal (zie de advertentie hieronder)lijkt voor een speciale gelegenheid te
zijn gebruikt. In oktober wordt hotel Baars genoemd en in ieder geval is dat de locatie waar de club vele
jaren zou blijven spelen.

Een propaganda-avond.
De club bestond nauwelijks drie maanden toen het nodig werd gevonden om eens aan naamsbekendheid en
ledenwerving te gaan doen. In de krant verscheen weer een advertentie:
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Van deze avond is een uitgebreid verslag in de krant verschenen:
De propaganda-avond welke de schaakclub Harderwijk Maandag j.l. heeft gehouden is een succes geweest.
De belangstelling, ook uit omliggende plaatsen, (speciaal Ermelo) was zeer groot. De voorzitter, de Heer
Kokje, leidde den avond in. Spr. heette allen welkom en betuigde zijn tevredenheid over de goede opkomst.
Juist aan belangstelling mankeerde het de jeugdige club wel enigszins. Hoewel 18 leden tellende, die het
schaakspel met animo beoefenen, zouden nog heel wat plaatsgenooten de club kunnen versterken. Het was
dan ook met het oog daarop, dat deze avond werd georganiseerd, waaraan de omstandigheid dat vanwege het
Hoofdbestuur van den Schaak Bond propaganda-equipes werden uitgezonden, zeer bevorderlijk was. De
Heeren Hartogensis en Wildeboers, respectievelijk 1e en 2e secr. van den N.S.B. werden bereid gevonden
eens naar Harderwijk te komen, voor welke bereidwilligheid de Voorz. aan de Heeren zijn bijzonderen dank
betuigde.
Om kwart voor acht werd aangevangen met de simultaan-seance. Op 15 borden werd de strijd gevoerd. De
Heer Hartogensis speelde in een vrij vlug tempo. Bij de een wat langer stilstaande, bij den ander wat korter.
Het publiek had zich achter de spelers opgesteld en volgde ademloos de strijd. De eerste partij, die beslist
werd, was die tegen de de Heer A.C.W. van den Broek, welke door laatstgenoemde werd gewonnen. Zulks
was een moreele steun voor de andere spelers,want al had de Voorz. in zijn openingswoord de Harderwijkers
opgewekt zich te verdedigen als leeuwen, men merkte al spoedig dat men met geen gemakkelijke
tegenstander te doen had. Nadat het tournooi een uur of twee had geduurd volgden er meerdere beslissingen.
Allen echter in het nadeel der club. De een na de andere sneefde, waaronder vele paladynen. Om half elf
was de laatste partij beslist. Het resultaat bleek dat de Heer H. 11 partijen had gewonnen. Hij verloor tegen
de Heeren ter Broek*, Huberts en Kortlang, terwijl de Heer Kokje remise speelde. Voor de Heer Hartogensis
die alleen bij uitzondering simultaan speelt, een mooi succes.
Nadat de Heer Wildeboer nog een kleine lezing had gehouden over “Het schaakspel en het huisgezin” en de
Heer Hartogensis nog eenige scherts-problemen had laten zien werd de avond, die een zeer geanimeerd
verloop had, om ongeveer 11 uur gesloten.

*De namen A.C.W. van den Broek en ter Broek die genoemd worden zijn niet juist.
Bedoeld wordt uiteraard A.C.W. ten Broek.

J.G. Hartogensis
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PORTRET VAN EEN MILITAIR.

M.P. Kokje kwam in 1912 vanuit Lemmer naar Kampen voor zijn opleiding tot officier. In de week van 5 –
11 januari 1919 vestigde hij zich in Harderwijk en werd ingedeeld als adjudant bij het 20e Reg. Inf. In mei
1920 werd hij bevorderd tot 1e luitenant. In juli 1925 trouwde hij met de dochter van de
regimentscommandant, luitenant-kolonel Brandt, en ging wonen aan de Beukenlaan 3. Een volgende
bevordering, tot kapitein, vond plaats op 1 november 1935.
Een jaar later,in augustus 1936, werd hij gedetacheerd bij de afdeling 3 van de Inlichtingendienst te Den
Haag. Deze overplaatsing was aanvankelijk voor zes maanden maar werd verlengd voor onbepaalde tijd.
Later is hij verhuisd naar Zwolle om in 1942 weer terug te keren naar Harderwijk (op wachtgeld) waar hij
ging wonen aan de Grindweg. Lang bleef hij daar niet want op 15 mei kregen alle officieren van het
Nederlandse leger opdracht zich te melden bij de bezetters.
Niets vermoedend ging hij naar de kazerne vanwaar hij op transport gesteld werd naar het
krijgsgevangenenkamp Langwassen bij Neurenberg.
Kokje overleefde zijn driejarig verblijf en keerde na de oorlog terug naar Harderwijk.

Huwelijksfoto van M.P. Kokje
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Kokje was niet bang om voor zijn mening uit te komen. Niet alleen in de krant ging hij graag een discussie
aan maar hij heeft ook verschillende publicaties verzorgd. Zo verscheen in 1928 een uit vier hoofdstukken
bestaande brochure genaamd “De Weg naar den Vrede” waarin hij inging op onderwerpen als “De
persoonlijke dienstweigering”, “De massale dienstweigering en de massale staking”, “De eenzijdige
ontwapening” en “De Volkenbond”.
Ook schreef hij de brochure “Het gebruik van geweld als middel tot het handhaven van orde en recht” en
was redacteur van “De Wachter”. In januari 1929 hield hij een voordracht over de “Unie van Utrecht”.
Verder protesteerde hij tegen de salarisverlaging en belastingverhoging van rijksambtenaren
Sociaal was hij zeer actief. Behalve voorzitter van de schaakclub zat hij in het bestuur van het Christelijk
Militair tehuis, de Vrijheidsbond, de A.N.W.B., het “Nationaal Comité tot waarschuwing tegen Eenzijdige
Ontwapening” en de vereniging van officieren van de Kon. Landmacht.
Ook hield hij zich bezig met de politiek: tijdens de verkiezingen in 1933 verscheen zijn naam in een
advertentie waarin de lezers oproepen werden om te stemmen op “Lijst 15”.

Hotel Baars (1924)
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De eerste wedstrijden.
In oktober van dat jaar speelde de club voor het eerst een vriendschappelijke wedstrijd tegen een andere
vereniging. De (pas opgerichte) Ermelose schaakclub “de Paardesprong” was te gast in Hotel Baars.
Ook nu werd iedere schaakliefhebber uitgenodigd om te komen kijken.

Op 9 februari speelde de club zijn tweede wedstrijd, ditmaal tegen een
een andere nieuwe club: de Schaakclub Nijkerk. Ook deze wedstrijd
werd door Harderwijk gewonnen:de uitslag was 5-2.
Drie maanden later volgde een revanchewedstrijd tegen deze club,
gespeeld in Harderwijk en ook nu was de S.C.H. de sterkste:
7 ½ – 3 ½.
Na deze vriendschappelijke ontmoetingen werd het tijd voor het
serieuze werk: een officiële competitie. Behalve de bovengenoemde
clubs mengde een nieuwe vereniging zich in de strijd: de Schaak- en
Damclub “Ontspanning na Arbeid” uit Nunspeet.
“Nadat ongeveer 3 jaar geleden de schaakclub “Harderwijk” werd
opgericht, werden in de volgende jaren ook te Ermelo, Nijkerk
en Nunspeet clubs gevormd, welke zich alle aansloten bij den Nederlandsche Schaakbond. Thans is door deze bond een nieuw subdistrict
gevormd voor de Over-Veluwe, waarin jaarlijks een competitie zal
worden gespeeld voor het Clubkampioenschap.”
Het district Zwolle waar het subdistrict onder viel was gevormd in september 1920 met de clubs uit Kampen,
Zwolle, Deventer en Enschede als deelnemers.
In bovenstaand overzicht ontbreekt Putten. Het zou nog vele jaren duren voordat er in deze plaats een
schaakclub werd opgericht.
De eerste wedstrijd tegen Ermelo in het seizoen 1924-1925 werd
verloren met 4 ½ – 5 ½. Daarna werd er gelijkgespeeld tegen
Nunspeet: 5-5.Vervolgens werd er met 5-4 gewonnen van Nijkerk
waarna Ermelo met 8-2 verslagen werd. Tot slot volgde een gelijk
spel tegen Nunspeet. Door deze resultaten behaalde de S.CH. de
eerste plaats in deze competitie.
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Het bestuur zal ongetwijfeld trots en tevreden zijn geweest met deze prestatie maar toch waren er zorgen of
de club in staat zou zijn om het volgende seizoen deze prestatie te herhalen of dat de club door een andere
vereniging voorbijgestreefd zou worden in sterkte.
Besloten werd om een bericht in de krant te plaatsen om meer leden aan te trekken:
“Geachte Redactie!
Beleefd wordt opname verzocht van het onderstaande:
In het seizoen 1924/25 veroverde de Schaakclub Harderwijk (S.C.H) niet zonder moeite de eerste plaats in het
Sub district Over Veluwe van den Nederlandsche schaakbond.
Thans is wederom in het district (inmiddels tot een zelfstandig District gepromoveerd) de competitie aangevangen
en S.C.H. mocht reeds haar eerste succes boeken.
Ondergetekenden zijn er echter niet van overtuigd, dat het de Harderwijker schaakclub wederom zal gelukken het
Districts-kampioenschap te behalen. Oogenschijnlijk zou zulks -waar Harderwijk stellig de belangrijkste plaats en
eenige stad binnen het District is- aan deze club niet moeilijk zou behoeven te vallen, te meer waar Harderwijk
bovendien nog over een schaaklievend garnizoen beschikt.
De competitie van het vorig jaar heeft echter geleerd, dat de omliggende plaatsen op schaakgebied slechts zeer
weinig voor Harderwijk onderdoen en het heeft van één schaakpartij afgehangen of Ermelo was met de eer gaan
strijken.
Wij meenen echter, dat de Harderwijker Schaakclub met vertrouwen de toekomst tegemoet zou mogen zien,
indien de vele schakers welke Harderwijk ongetwijfeld nog herbergt, zich als lid wilden aanmelden. Onze
gelederen zouden dan met goede krachten kunnen worden aangevuld en zou ook heel wat meer voor de
ontwikkeling van het schaakleven alhier kunnen worden gedaan.
Wij nodigen daarom de Harderwijker schaakliefhebbers, de thans nog buiten onze club staan, dringend uit zich bij
een van ondergeteekenden op te geven als lid.
Met dank voor de verleende plaatsruimte,

Het Bestuur,
M.P. Kokje
F.W. Groenewegen
P. van der Made

Voorzitter
Secr.
Penningm.

Harderwijk, 18 nov. 1925”
Het lijkt er op dat de zorgen van het bestuur terecht waren want in het tweede seizoen, 1925-1926, toonde de
club uit Nunspeet zich verrassend de sterkste. De Nederlandsche Schaakbond zorgde voor prijzen in de vorm
van medailles voor de eerste twee plaatsen. De prijzen die de club won ( eerste plaats 1924-1925 en tweede
plaats 1925-1926) zijn nog steeds in het bezit van de club.
Na het tweede seizoen verschijnt er tot 1930 geen enkel bericht meer in de krant over een externe competitie.
Een krant uit Nijkerk meldde echter dat “door problemen bij andere verenigingen” er geen competitie meer
werd gespeeld. Nunspeet en Nijkerk speelden in 1928-1929 een serie van acht vriendschappelijk
ontmoetingen. De problemen leken te liggen in Ermelo waar “de Paardesprong” van het toneel verdween en
later (1928) werd vervangen door “Excelsior”.
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Berichten uit het blad van de Nederlandsche Schaakbond 1924-1926
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Een simultaanseance en een inzamelingsactie

Op maandag 21 december 1925 werd voor de tweede maal een simultaanwedstrijd georganiseerd door de
club. Aan deze seance werd deelgenomen door schakers uit Harderwijk, Ermelo en Nunspeet. Het aantal
deelnemers is moeilijk vast te stellen want in het onderstaande verslag werd een aantal van 26 borden
genoemd waarvan Kloosterboer er 29(!) won, 5 remise speelde en 1 verloor.
De Harderwijkse schakers haalden 1 winst en 2 remise, Ermelo 2 remise en Nunspeet 1 remise.
De Rotterdamse Courant(!) kwam met volgende enigszins afwijkende verslag waarin een aantal deelnemers
van 28 wordt genoemd:

Simultaanseance Kloosterboer.
“De heer G.W. Kloosterboer uit Deventer heeft in de schaakclub te Harderwijk een goedgeslaagden
propaganda-avond gegeven.
Om 7 uur aangevangen met een causerie over het schaakspel en zijn geschiedenis begon de heer
Kloosterboer om ruim 8 uur een simultaanvoorstelling. Hieraan werd deelgenomen door 28 personen,
waartoe ook inwoners van omliggende dorpen behoorden.
Het resultaat was dat de heer Kloosterboer 24 partijen won, drie remise maakte en een verloor.”

______________________
Een inzameling.
Toen bekend werd dat Nederland zich kandidaat had gesteld om de Olympische Spelen te organiseren
begonnen in het hele land comité 's geld in te zamelen om het evenement financieel mogelijk te maken. Ook
in Harderwijk werd er zo'n comité gevormd met A.C.W. ten Broek, lid van de schaakclub, als één van de
leden.
Het comité haalde in totaal fl 307,73 op waarvan de schaakclub fl 10,-- bijdroeg.
De militairen – de garnizoenskantine, kantine 20e regt inf. en het garnizoen Harderwijk – zorgden voor een
bedrag van fl 140,73. Een bedrag van fl 32,-- werd bijeengebracht door particulieren uit Harderwijk.
Daarmee hebben de inwoners van Harderwijk en de schaakclub hun bijdrage geleverd om de Spelen
mogelijk te maken.
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Een droevig en onverwacht afscheid.
Op 11 januari werd de schaakclub en de bevolking van Harderwijk opgeschrikt door het bericht dat A.C.W.
ten Broek plotseling op 41 jarige leeftijd was overleden.
De kranten besteedden er uitgebreid aandacht aan. Behalve 6 advertenties verschenen er twee verslagen van
de begrafenis waarvan er 1 hieronder is afgedrukt.
Onder zeer groote belangstelling werd Zaterdagmiddag het stoffelijk overschot van den zoo plotseling
overleden heer A.C.W. ten Broek ter aarde besteld.
Een milde voorjaarszon streelde den rustigen doodenakker alsof ze een wijle verdrijven wilde de kille
windvlagen die ruischten door het hooge geboomte en door de heesters, wier takken reeds vertoonen de
beginselen van nieuw leven.
Nieuw leeven...
En te midden daarvan de ontzettende weemoed van een afgesneden jong leven.
Tegen twee uur werd de onder een schat van bloemen bedolven baar, gedragen door manschappen van de
Vrijwillige brandweer, naar de groeve geleid, gevolgd door een padvindersgroep die de overige kransen en
bloemen droegen. Daarachter ging de vader die de straling van de herfstzon in een ruk zag verduisteren en
naast hem schreden twee zoontjes van den overledene,verdrietig, en wat beangst in hun niet begrijpen van
hetgeen de dood in hun kinderleven beroerde. Verder volgden de familieleden en tal van corporatien We
merkten op Burgemeester en Wethouders met den Gemeente-secretaris, vele raadsleden,bestuur van “Goed
Wonen”, bestuur van “ Zuiderzeebad”, bestuur van Middenstandsvereniging en van de Holland-Veluwe-Lijn,
van “Harderwijk Vooruit”, van de Oranjevereniging, van de kiesvereniging Algemeen Belang, van de Vrijw.
Brandweer, van de Tennisclub en de Schaakclub en misschien nog van meerdere vereenigingen.
Langs den weg die de stoet nam had de afdeling Harderwijk van “de Ned. Padvinders” zich geschaard en op
de frissche jongens-gezichten stond te lezen dat ze beseften dat ze hier kennis maakten met den diepen ernst
van het leven. Bij het passeeren van de baar brachten ze het saluut aan den vroegeren welpenleider.
Aan de groeve die omringd was door een groote schaare van belangstellenden werd achtereenvolgens
gesproken door den heer A.C. Stadlander namens de Oranje-vereniging door den heer Mr. G.W.J. Neeb
namens de Holl. Veluwe Lijn, en Harderwijk Vooruit, door den heer C. Saager namens “Zuiderzeebad”, door
den heer Tromp namens de Schaakclub en door een jeugdvriend.
De ontroerende plechtigheid werd beeindigd met een slotwoord van Ds. M. ten Broek van Westerembder,
waarin hij dank bracht voor al de blijken van deelneming, voor al de belangstelling die zoovelen op deze
plaats deed samenkomen. De overledene was een sociaal werker; hij kon niet anders zijn, omdat hij de
menschen lief had en zichzelve verloochende om anderen te helpen. Spr. wilde van deze geopende groeve
niet scheiden zonder de belofte namens de andere broeders: Anton ,jongen met je zonnige natuur, we zullen
je vrouw en je kinderen tot steun zijn, zooveel we kunnen.
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk; daar gaat van dit plotselinge heengaan een les uit naar hen die
achterblijven. Maar ook deze troost:
Vader, onder al mijn nooden, Vader, onder heil en straf, Vader, ook in 't Rijk der dooden, Vader, ook in 't
zwijgend graf.
Diep onder de indruk verlieten de aanwezigen de begraafplaats.”
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Portret van een middenstander.
Anton Wouter Cornelis ten Broek (1888-1928) was zoals op de vorige bladzijde al aangehaald een sociaal
bewogen persoon. Behalve lid van de schaakclub – hij was een van de eerste leden bij de oprichting van de
club – was hij bestuurslid van de vereniging “Zuiderzeebad”, de vereniging “Goed wonen”,
medecommissaris van de NV Holland Veluwe-Lijn, Officier van de Vrijwillige Brandweer en van de ijsclub
“Vol Moed”, lid van de schietclub “Willem Tell”. Ook was hij de eerste beheerder ( tot eind januari 1922 )
van het Middenstandshuis aan de Luttekepoortstraat. Deze voormalige pastorie van de Geref. Gemeente
werd op 1 mei 1919 geopend na een geslaagde verbouwing.
Verder werd hij in september 1921 lid van een commissie die geld inzamelde voor de jubilerende
muziekvereniging “De Harmonie”. Twee jaar later, in 1923, trad hij toe tot een commissie die onderzoeken
moest of de middenstand in Harderwijk interesse had om op het electriciteitsnet aangesloten te worden.
Bij de gemeenteraadverkiezingen op 16 mei 1923 stond hij op de lijst van “Algemeen Belang”.
Het jaar daarna werd hij gemeenteraadslid.
Aan de Markt had hij een kledingzaak om in zijn levensonderhoud te voorzien.

Niet op de barricaden maar op het ijs voor een betere verbinding met Amsterdam.
A.C.W. ten Broek is de persoon helemaal links op de achterste rij.
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De laatste externe competitie.
Nadat in Ermelo in 1928 opnieuw een schaakclub was opgericht werd besloten om samen met deze club
(Excelsior) en de clubs uit Nijkerk en Nunspeet een gezamenlijke competitie te gaan spelen.
Omdat er in de kranten weinig terug te vinden is over de behaalde resultaten van de gespeelde wedstrijden is
er slechts één uitslag bekend: op 22 oktober 1929 won Nijkerk met 6 ½ – 1 ½ van Ermelo.
Hieronder de eindstand van deze competitie:

Het is duidelijk dat de vrees van het bestuur in 1925 terecht is geweest: de club was in sterkte
voorbijgestreefd door Nunspeet en Nijkerk. Ermelo moest genoegen nemen met een vierde plaats.
Dit was de laatste keer dat de vier clubs een gezamenlijke competitie speelden.
In februari 1929 speelde de S.C.H. een vriendschappelijke wedstrijd tegen Nijkerk die door de laatste club
werd gewonnen: 4 ½ – 3 ½.

“Op Maandagavond 29 sept. a.s. Zal de plaatselijke Schaakclub “S.C.H” het komend winterseizoen openen,
hetwelk als gewoonlijk zal worden gepasseerd in Hotel “Baars”, waar de leden der vereeniging zich dan
elken Maandagav. om half acht om de tafeltjes schikken, teneinde zich een paar uren gezellig en leerzaam –
het schaakspel scherpt en sterkt het denkvermogen – bezig te houden.
Zeer zeker zal zulks ook dit jaar wederom plaats vinden, maar gaarne zou de club zich wat uitbreiden, om te
komen tot een indeeling in twee klassen. In groep A zouden dan b.v. de sterkste schakers en in groep B de
zwakkere spelers uitkomen, zoodat meer gelijkwaardige krachten tegen elkaar zouden kampen, waardoor het
speleffect wordt verhoogd ten voordeele van alle leden.
Beginnelingen, zelfs nieuwelingen in deze schoone sport zijn van harte welkom en kunnen tegen een zeer
lage contributie aspirant-lid der vereen. worden, daarbij op prettige wijze speciale schaaklessen krijgend, die
hun in staat zullen stellen na zekeren tijd te promoveeren uit de B- naar de A-klasse.
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Ieder, die zich voor het schaakspel interesseert, wordt per advertentie uitgenoodigd op bovengenoemden
datum eens een kijkje te nemen op de plaats daar vermeld. De plaatselijke vereen. is aangesloten bij den
Grooten Nederlandschen Bond, zoodat bekende schaakmeesters en simultaanspelers van naam meermalen
als gast aanwezig zijn.
Nieuwe leden kunnen zich ook vervoegen bij de Heeren L. Huberts en P. van der Made (Wilhelminal.), die
gaarne verdere inlichtingen willen verstrekken.”

Wedstrijden voor de externe competitie uit 1925.

22

