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Muziek in het leven van Kees Knol 
Joke Admiraal

Kees (Cornelis) Knol  is geboren op 23 december 1931 

aan het Knollenpadje in Nibbixwoud. Het padje werd zo 

genoemd omdat daar meerdere families Knol aan woonden. 

De ouders van Kees zijn Jan Knol en Afra Koeleman. Jan en 

Afra beginnen in 1927 een bedrijfje aan het Knollenpad 

met veehouderij en tuinbouw, groot 1.76 ha. De boerderij 

van vader en moeder Knol wordt nu bewoond door de 

familie Breure. De straat heet allang geen Ganker of Knol-

lenpad meer, maar St. Matthijsstraat, het huis heeft nu 

nummer 20. 

Kees komt uit een muzikaal gezin van negen kinderen,  

zeven dochters en twee zonen. Als hij twaalf jaar is, wordt 

hij lid van de Harmonie St. Gregorius.

Dit verhaal gaat over zijn leven met de muziek.

Als Kees in 1944 van de lagere school komt, gaat hij 

bij zijn vader in het bedrijf werken. Hij volgt de avond-

school in Nibbixwoud. De lessen worden verzorgd 

door de Tuinbouwschool uit Hoorn.

In 1954 wordt de bollenteelt opgepakt. Er wordt 

gestart met de teelt van witlof en aardappelen, ane-

monen, ranonkels en montbretia. Voor de veehouderij 

wordt land gepacht.

In 1956 koopt Kees een huis aan de Ganker. In 1957 

trouwt hij met Ria van Straalen uit Wognum. Zij gaan in 

dit huis wonen en krijgen vijf kinderen. 

In 1962 neemt hij het bedrijf van zijn ouders over en 

hij doet al gauw de koeien weg. ‘Dat kostte me te veel 

tijd. Bovendien moet je dan op 

gezette tijden thuis zijn’, zegt 

Kees. Hij wil meer vrijheid en 

specialiseert zich in de bollen-

teelt. Dit past hem beter.

Kees en Ria wonen anno 2016 op 

de Klaverweide 14. Saillant detail 

is dat hun woning  op de erfgrens 

staat van het land dat ooit van 

zijn vader was en bij de boerderij 

hoorde. In 1980 is de grond ver-

kaveld. Kees woont dus weer op 

zijn geboortegrond.

Zijn passie is de blaasmuziek. Als 12-jarig jochie wordt 

hij in 1944 lid van de Harmonie St. Gregorius in Nib-

bixwoud. In 1952 gaat de harmonie verder als Fanfare 

St. Gregorius en tot op de dag van vandaag is Kees 

Kees Knol.

Harmonie, circa 1938, bij een feeste-
lijke gelegenheid tijdens een rondgang 
door het dorp. Toen ontbraken de 
uniformen nog. 
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nauw betrokken bij deze vereniging, die een groot deel 

van zijn leven uitmaakt. Bijna 35 jaar is hij voorzitter 

van St. Gregorius geweest.

Ontstaan van de harmonie 

Op initiatief van de heer Ketelaar en burgemeester 

Wiering wordt op 12 september 1929 de oprichtings-

vergadering van de Harmonie St. Gregorius gehouden. 

De heer Ketelaar wordt voorzitter. Het enthousiasme 

van de Nibbikkers is zeer groot. Maar liefst 43 leden 

melden zich aan, waaronder ook Jan Knol, de vader van 

Kees. Alle aangemelde leden zijn aanwezig op de eerste 

repetitie van 19 oktober. De contributie wordt vastge-

steld op 25 cent per week. Bij verzuim van de repetitie 

bedraagt de boete 10 cent. Kom je te laat, dan kost je 

dat 5 cent.

Financiële steun van de bevolking is, net als nu, hard no-

dig. Er wordt een bazaar gehouden en samen met een 

aantal giften is de opbrengst ƒ 2100,-. Voor dat bedrag 

kunnen 25 instrumenten worden aangeschaft.

Frans Doodeman aan de Dorpsstraat 56.

Maar, zo lezen we in de notulen, er zijn ook een aantal 

moeilijke periodes. 

Kennelijk trekt men zich een paar jaar later al niet zo 

veel meer aan van de boetes. Teunis Knol, een oom van 

Kees, speelt de grote trom bij de harmonie en hij zet 

zich in voor een betere opkomst bij de repetities want 

die is vaak heel slecht.

Maar dat kan allerlei oorzaken hebben. In de notulen 

van 1934 staat het volgende citaat: ‘Ook het verlies van 

tanden, waarvoor aanschaf van een nieuw gebit nodig 

was, veroorzaakte tijdelijk het niet meespelen van le-

den.’

In 1939 wordt de eerste dirigent Evert Koning ontsla-

gen omdat zijn salaris niet meer betaald kan worden. 

Een harmonie zonder dirigent kan niet. Jac. Vriend 

neemt deze taak op zich en wordt aangesteld als diri-

gent.

Dirk Goedhart uit Zwaagdijk-West wordt dat jaar de 

nieuwe voorzitter.

In het begin van de Tweede Wereldoorlog oefent men 

op de zolder van de toenmalige lagere school, want na 

het uitbreken van de oorlog is repeteren bij café Entius 

Fanfare St. Gregorius in 1954/1955 waarschijnlijk tijdens het 25-jarig bestaan.
Vooraan van links naar rechts: 1. Kees Koeleman, 2. Nic op de Kelder, 3. Gert Buis, 4. Dook Haakman. 
Tweede rij: 1. Jo Kuin, 2. Ben Haakman, 3. Siemen Verlaat, 4. Truus Dudink, 5. Gerard Doodeman, 6. Piet Haakman, 7. Nic. Schoenmaker, 
8. Aldert Conijn, 9. Remmert Komen.
Derde rij: 1. Jaap Wenker,  2. Joop Vriend, 3.  Jacob Vriend (dirigent), 4. kapelaan Hoes, 5. pastoor Kloes, 6. meester Moeskops (voorzit-
ter), 7. Dirk Goedhart, 8. Gert Conijn, 9. Jac Doodeman. 
Vierde rij: 1. Kees Knol, 2. Arie Smit, 3. Theo Klijn, 4. Aad Klijn, 5. Jan Koeleman, 6. Nico Goedhart, 7. Cor Vriend, 8. Kees Rood, 9. Jan 
Haakman, 10. Co Vriend, 11. Piet Ursem, 12. Jan Conijn. 
Vijfde rij: 1. Cor Ursem,  2. Albert Bakker, 3. Dirk Doodeman, 4. Dirk Wenker, 5. Theo Bijl, 6. Willem Vertelman.
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niet langer mogelijk. Dit gaat goed totdat de verduiste-

ring zijn intrede doet. Daarna kan men tijdens de oor-

logsjaren niet meer spelen.

Nieuwe periode

Er zijn geen notulen bijgehouden in de periode 

1942/1948. In 1952 wordt  melding gemaakt van het feit 

dat de Harmonie verder gaat als Fanfare St. Gregorius.  

Alhoewel menig lid dit niet zo ziet zitten, weet dirigent 

Jac. Vriend de leden toch zo te motiveren dat men ac-

tief blijft. Zo kan in 1954 het 25-jarig bestaan worden 

gevierd.

De brand in café Entius in februari 1961 is voor velen 

een ramp en natuurlijk ook voor de fanfare. Al het slag-

werk dat daar was opgeslagen, is verbrand. Geluk bij 

een ongeluk is dat de overige instrumenten bij de le-

den thuis stonden. De verzekering vergoedt een groot 

deel van de schade. Daarom kan men na een kort op-

onthoud weer verder spelen.

Kees vertelt dat ze in 1963 een groot concours in 

Nibbixwoud organiseerden in samenwerking met de 

Noord-Hollandse Bond voor Harmonie en Fanfare 

gezelschappen. Hiervoor werd een grote  feesttent 

opgezet op de Hoge Weide (waar nu de lagere school 

en muziekkoepel staan). Hierin vond ook een Volen-

dammeravond met operakoor plaats.

Kort daarna, in 1964, neemt Kees het voorzitterschap 

over van Dirk Goedhart. Jac. Vriend viert dat jaar zijn 

25-jarig bestaan als dirigent. Helaas neemt hij een jaar 

later afscheid van de vereniging. Zijn opvolger is de 

heer J. Stam. Die dirigentenwisseling vindt plaats net 

wanneer er weer een moeilijke periode is aangebroken: 

het ledental loopt plotseling fors terug.

Men denkt dat dit samenhangt met de komst van de 

sportvelden en de televisie. Veel leden houden te weinig 

tijd over om nog aan muziek te doen. Vele avonden gaat 

Kees op zijn brommertje bij de leden thuis op bezoek 

om te vragen toch vooral lid te blijven. Maar op 5 janu-

ari 1966 wordt het besluit genomen te stoppen met St. 

Gregorius. Er zijn dan nog maar twaalf leden. Voorzitter 

Kees Knol heeft geen andere keus dan met een hamer-

slag het einde van de fanfare aan te kondigen.

Maar Kees kan het spelen niet laten en samen met Ge-

rard Vlaar wordt hij lid van Fanfare Ons Genoegen in 

Wognum.

Heroprichting 

Negen jaar later, in 1975, wordt door de toenmalige 

jeugdraad de draad weer opgepakt en de fanfare her-

opgericht. Kees wordt gevraagd het voorzitterschap 

weer op zich te nemen en dat doet hij voortvarend. Er 

worden veel acties op touw gezet om geld in te zame-

len voor nieuwe kleding en nieuwe instrumenten. Die 

kunnen in 1984 worden aangeschaft.

Luciferdoosje van het concours uit 1963.

Fanfare in de jaren tachtig voor cultureel centrum Bessie. Uiterst rechts Kees Knol.



52

De vereniging bloeit weer. Vanuit de fanfare is Kees in 

1985 ook betrokken bij de oprichting van de Boeren-

blaaskapel. 

Opgelucht kan in 1989 het 60-jarig bestaan van de fanfare 

groots worden gevierd. Het bestuur - bestaande uit voor-

zitter Kees Knol, secretaris Nic. op den Kelder, penning-

meester Ada Loos en de leden Herman op den Kelder, Git 

Ursem en Kees Schilder - heeft niet stilgezeten. Men maakt 

van het jubileum een groots evenement: een heel weekend 

feest met een drive-in show, rock-‘n-rollformatie, musica-

lacts, toporkest De Makkers, The West-end Jazzband, drie 

showbands en zes muziekkorpsen. Een optreden van de 

fanfare en Boerenblaaskapel mag natuurlijk niet ontbreken.

Burgemeester De Nijs stelt in zijn toespraak: ‘Ondanks 

dat er in het 60-jarig bestaan van de fanfare enige jaren 

waren die slechts op papier aanwezig waren, heeft een 

groep enthousiastelingen onder deskundige leiding de 

fanfare nieuw leven ingeblazen. Een fanfare om trots op 

te zijn.’

Voorzitter Kees Knol zegt in zijn toespraak: ‘Zonder 

muziek  zou het leven ondenkbaar zijn, denk maar 

eens aan al die festiviteiten die jaarlijks plaatsvinden en 

waarbij de fanfare altijd present is. Dat moet in de toe-

komst behouden blijven.’

In 1991 beëindigt Jaap Wenker zijn actieve bijdrage 

aan de vereniging. Hij is al vanaf de oprichting in 1929 

lid van de harmonie, later de fanfare. De voorzitter 

bedankt hem voor zijn 62-jarig lidmaatschap, benoemt 

hem tot erelid en overhandigt hem een oorkonde.

Einde voorzitterschap

In 1998 draagt Kees, na bijna 35 jaar, het voorzitter-

schap over aan Ada Loos. 

Het bestuur van de Fanfare St. Gregorius besluit una-

niem om Kees Knol op 19 februari 1998 een oorkonde 

uit te reiken voor de vele en langdurige diensten die hij 

aan de vereniging heeft bewezen.

Op 8 april 1999 krijgt Kees de koninklijke onderschei-

ding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Naast zijn 

inzet voor de fanfare bekleedde hij een tiental andere 

bestuursfuncties, onder andere voor de coöperatieve 

vak- en standsorganisaties en voor diverse verenigin-

gen.

Als Ada Loos haar functie in 2004 neerlegt, komt er 

weer een Knol als voorzitter. Het bloed kruipt ken-

nelijk waar het niet gaan kan, want zoon Co (trom-

bonespeler) hanteert vanaf die tijd tot op heden de 

voorzittershamer. Muzikaal is trouwens de hele familie. 

Behalve tuba speelt Kees ook bariton, zijn zoon Jan 

saxofoon, zoon Rob, die buitengewoon muzikaal is, 

trompet en bugel en dochter Judith corhoorn.

Kees Knol bedankt Jaap Wenker, met naast hem zijn vrouw, voor 
62 jaar lidmaatschap van de fanfare.

Oorkonde van de Verenigde Nederlandse Muziekbonden voor 70 
jaar lidmaatschap.

Oorkonde van de fanfare voor 35 jaar voorzitterschap.



Op 12 april 2014 heeft het bestuur van 

de Verenigde Nederlandse Muziekbonden 

(VHM)  besloten de oorkonde en het ver-

gulde federatieve insigne van verdiensten 

met drie zirconia toe te kennen aan dhr. C. 

Knol wegens 70 jaar lidmaatschap van Fan-

fare St. Gregorius.

Zaterdagavond 19 november 2016 orga-

niseert de fanfare een Maestroconcert. 

Tijdens dit concert neemt de vereniging na 

72 jaar lidmaatschap, waarvan 35 jaar voor-

zitter, afscheid van Kees Knol (84).

Na alle toespraken neemt Kees zelf het 

woord.

‘Het lijkt wel of die 72 jaar zijn omgevlo-

gen. Ik weet nog als de dag van gisteren dat 

ik voor de eerste keer naar de oefenruimte 

stapte. Het was mij daar niet onbekend 

want de “Knollen” houden van muziek. Ik 

heb mij altijd thuis gevoeld bij deze club 

van rasmuzikanten. Ik zal het zeker nog wel 

eens missen. Maar ja: het spreekwoord zegt 

het al, een mens wordt wel ouwer maar 

niet gauwer en aan alles komt een end. Dus 

nu ga ik lekker rustig aan doen en vooral 

naar muziek luisteren in plaats van spelen’.

Collage van het afscheid van Kees Knol.
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