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I N L E I D I N G  

‘BECAUSE YOU CAN’T TRACE IT, DOESN’T MEAN IT’S NOT 

THERE’ 

Op 25 juni 2017 werd niet alleen het 10-jarig jubileum van 
golfclub Old Course Loenen groots gevierd, maar ook het 
144ste lustrum van de gehele golfsport werd herdacht. In 1297 
zou in Loenen namelijk de allereerste golfwedstrijd ter wereld 
zijn gespeeld. Een wedstrijd met een nogal grimmige 
aanleiding.  

Na de moord op Floris V, de 
graaf van Holland, hadden zijn 
moordenaars zich verschanst in 
kasteel Kronenburg in Loenen 
aan de Vecht. Na belegering en 
uithongering gaf 
hoofdverdachte Gerard van 
Velsen zich uiteindelijk op 26 
december 1296 over. Hij werd 
geradbraakt en in een met 
spijkers doorboorde ton door 
de straatjes van Loenen gerold. 

Ter herinnering hieraan werd het 
jaar daarop rondom kasteel 

Kronenburg een partij kolf 
gespeeld, waarvan de eerste 
hole als volgt verliep: 

‘Er waren altijd twee partijen kolvers, elk 

doorgaans 4 man sterk, voorzien van houten 

kolven en houten ballen. Men begon aan het 

raadhuis van Kronenburg, sloeg de ballen 

voort langs de Gruttersteeg en Dorpstraat, of 

Kronenburgs-Eind naar het slot Kronenburg. 

Die daar het eerst de keukendeur raakte had 

ééne partij gewonnen. Hier werden de 

spelers op bier onthaald en het volk, dat de 

kolvers vergezelde, mogt naar appelen 

grabbelen, die daar door den Heer voor hen 
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gestrooid werden.’   1

De eerste wedstrijd werd een 
jaarlijkse traditie die eeuwenlang 
bleef voortbestaan tot het jaar 
1830, althans, zo gaat de 
legende. 

Veel direct bewijs voor de eerste 
golfwedstrijd in Loenen is er 
namelijk niet. In 1870 werd het 
verhaal door hoofdonderwijzer 
Herman Breuninghoff de wereld 
in geholpen met een artikel in 
het tijdschrift Mengelwerk.  Kort 2

na deze publicatie werden er al 
vraagtekens geplaatst bij het 
waarheidsgehalte van de 
beweringen van Breuninghoff. ’Is 
het kolven evenwel reeds een 
zóó oud vermaak, dat het van 
dien tijd dagteekent? (…) Zou dit 
gebruik werkelijk uit dien 
oerouden tijd afkomstig zijn?’, 
vroeg de anonieme ‘H.M.’ zich in 
in het blad De Navorscher af. Hij 
wees ook op een historische 
incorrectheid in het stuk van 
Breuninghoff die de berechting 
van Gerard van Velzen in 
Loenen liet plaatsvinden, terwijl 
dit in Leiden zou zijn gebeurd.  3

Het verhaal van Breuninghoff 
wint daar natuurlijk geen 
geloofwaardigheid mee. Het 
bevat bovendien kenmerken die 
door Eric Hobsbawm zijn 
aangeduid om een ‘invented 
tradition’ te onderscheiden - om 
nationalistische motieven, vaak 
door onderwijzers bedachte 
gebruiken met vermeend lange 
traditie, die eind negentiende 
eeuw door heel Europa werden 
verspreid.  Volledige 4

duidelijkheid over het verhaal 
van Breuninghoff is er tot op de 
dag van vandaag niet en 
daardoor blijft het tot de 
verbeelding spreken. 

1 0

G O L F :  E E N  Z O E K T O C H T  N A A R  D E  O O R S P R O N G

Poster van golfclub Old Course 
Loenen, waarvoor men een ets van 
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In 1871 nam onderwijzer en 
schrijver Jan ter Gouw de 
Loenense kolfpartij van 
Breuninghoff - met enkele 
kanttekeningen - over in zijn 
boek De Volksvermaken. De 
bekende golfjournalist Joop 
Brongers (1906-1954) nam het 
verhaal op zijn beurt weer van 
Ter Gouw over - zonder de 
kanttekeningen - en Steven van 
Hengel gaf het kerstkolven zelfs 
internationale bekendheid. 
Doordrongen van het feit dat er 
geen direct bewijs was voor het 

bestaan van deze eerst wedstrijd 
in Loenen, hadden ze beiden 
hun redenen om het toch te 
gebruiken in hun zoektocht naar 
de oorsprong van golf. 

Joop Brongers (1906-1954) was 
een breed geïnteresseerd man 
met een ongelooflijk soepele 
pen. Hij stond aan de wieg van 
het maandblad Golf en groeide 
uit tot een echte promotor van 
de golfsport in Nederland. Hij 
was de eerste die de 
Nederlandse geschiedenis van 
golf en haar Hollandse 
voorlopers beschreef, iets 
waarvoor hij ook een historische 
collectie bijeenbracht. Daarnaast 
was Brongers de eerste PR-chef 
van het huidige Shell. 

Steven van Hengel (1925-1985) 
was een bankier die zijn stempel 
drukte op alle facetten van het 
golfspel, zowel op zijn club de 
Kennemer als op landelijk 
niveau. Op het terrein van de 
golfgeschiedenis zette hij het 
werk van Brongers voort, 
breidde het fors uit en zocht 
jarenlang, tevergeefs, naar 
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bronnen die het kerstkolven 
konden bewijzen. Dat 
betekende niet dat hij minder 
stellig was over de oorsprong 
van golf. Die plaatste hij na jaren 
onderzoek steeds vaster in 
Loenen. ‘Because the fact that 
you can’t trace it, doesn’t mean 
it’s not there’, zo verklaarde hij 
Lee Travino tijdens het Dutch 
open van 1984 op de 
Rosendaelsche zijn manier van 
redeneren.   5

De nalatenschap van zowel 
Brongers als Van Hengel werd 
na het overlijden van 
laatstgenoemde ondergebracht 
in de Stichting Early Golf (later 
NGA Early Golf). Als eerbetoon 
aan beiden is nu dit boek 
verschenen.  

Golf: een zoektocht naar de 
oorsprong vertelt de verhalen 
van Joop Brongers, Steven van 
Hengel en hun 
gemeenschappelijke zoektocht 
naar de oorsprong van golf. 
Voor dit boek is onderzoek 
gedaan in het Stadsarchief van 
Amsterdam, het Nederlands 

Golf Archief, de Koninklijke 
Bibliotheek en de collecties van 
Stichting NGA Early Golf. 
Daarnaast zijn een aantal 
mensen geïnterviewd die Joop 
Brongers of Steven van Hengel 
goed gekend hebben: Ayolt 
Brongers, de zoon van Joop 
Brongers; Robin Bargmann, die 
ooit stage liep bij Steven van 
Hengel; Rick van den Boom, die 
Steven meerdere malen 
interviewde en op diens 
voorspraak lid werd van de R&A; 
Marlof Strumphler, die Steven 
goed kende van de Kennemer 
en Van Hengels neef Frederik 
Gast. 
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J O O P  B R O N G E R S  ( 1 9 0 6 - 1 9 5 4 )   

‘OP ZOEK NAAR DE OORSPRONG DER DINGEN’  

Johannes Aijolt Brongers - later afgekort tot Jo voor (oudere) 

familieleden, Joop voor zijn vrouw en vrienden en Joe voor 

Engelstalige vrienden - werd op tweede kerstdag 1906 in 

Haarlem geboren. Hij was het eerste kind van Rozina Jacoba 

Lolkes de Beer en Gerrit Arend Brongers, die elf jaar later een 

tweede zoon kregen: Georg Alfred. Het gezin Brongers woonde 

na enkele verhuizingen aan Bronsteeweg 53 in Heemstede, waar 

genoeg ruimte was om Gerrit Brongers’ grote hobby, het 

verzamelen van oude, vaak bijzondere boeken en antiquiteiten, 

te huisvesten. Het hele huis stond er vol mee.  6

Als zelfstandig bouwkundige 

doorkruiste Gerrit Brongers het 

hele land. Het gaf hem de 

gelegenheid antiquariaten en 

boekenmarkten te bezoeken, 

waar hij speurde naar nieuwe 

vondsten voor zijn verzameling. 

Hij was een autodidact, maar had 

een goed gevoel voor kwaliteit 

ontwikkeld. Zoon Joop Brongers 

vergezelde zijn vader regelmatig 

tijdens dit soort uitstapjes en 

leerde het spel van loven en 

bieden op deze manier. 

Spannende tochten waren dat  

voor Joop, die wel hield van het 

avontuur en en passant een 

warme historische belangstelling 

ontwikkelde. Ook broer Georg 

werd van jongs af aan besmet 

met het verzamelvirus van hun 

vader.  7

In het huis dat steeds meer op 
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een museum ging lijken, bracht 

Joop Brongers een vrij 

onbezorgde jeugd door. Hij 

doorliep de lagere school van 

Meester Hubrechtsen, de 

zondagsschool van Broeder 

Koekemeyer en maakte zich 

vervolgens op voor een 

vervolgopleiding.  

SCHOOLTIJD 

Aan De Raaks in Haarlem begon  

Joop Brongers op 13-jarige 

leeftijd aan de vijfjarige HBS-A 

opleiding. Brongers deed enkel 

het hoogst nodige aan zijn 

schoolwerk, hij was vooral druk 

met zijn buitenschoolse 

activiteiten. In eerste instantie 

waren die activiteiten sportief. Hij 

deed aan voetbal bij HFC en was 

ook met enige regelmaat op de 

Haarlemse atletiekbaan te 

vinden. Later nam hij danslessen 

en genoot hij vooral van de 

feesten en het verenigingsleven 

in de stad.  

Op het gebied van sport was 

Brongers vooral een liefhebber, 

een kijker. HFC bleek bovendien 

een vruchtbare bodem voor het 

opbouwen van een waardevol 

netwerk van mensen die niet 

alleen aan sport deden, maar er 

ook over schreven. Brongers 

deed er vele interessante 

contacten op. Sportpionier Pim 

Mulier, Jan Feith - een van de 

eerste Nederlandse 

sportjournalisten - en Bob 

Peereboom, de latere directeur-

hoofdredacteur van het Haarlems  

Dagblad, behoorden tot het 

netwerk van de jonge Brongers.  8
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SPORTJOURNALISTIEK 

Het was begin jaren ’20. Met de 

toenemende populariteit van 

voetbal groeide ook de behoefte 

aan verslaggeving over het spel. 

De sportjournalistiek nam een 

grote vlucht en vond steeds meer 

zijn weg naar dagbladen, die hun 

aanvankelijke weerstand 

hiertegen hadden laten varen.  

Jongemannen met sportieve 

belangstelling en een soepele 

pen die wat bij wilden verdienen 

werden door dagbladen en 

periodieken aangetrokken om de 

kolommen te vullen. Jaap 

Moorman en Ad ‘de 

voetbalingenieur’ van Emmenes 

begonnen op deze manier aan 

hun lange journalistieke carrières 

en ook de loopbaan van de 

jonge Brongers volgde een 

soortgelijk pad.   9 10

In het Haarlems Dagblad van 23 

juni 1924 verscheen een artikel 

met daarin informatie over de 

sportieve prestaties van de jonge 

Brongers. Tijdens een de  

‘driekamp voor juniores’ onder  

leden van de Haarlemsche 

Athletiek Vereniging sprong hij 

‘met aanloop’ 1 meter 35 hoog 

en worp de discus van ‘licht 

materiaal’ 17,56 meter ver. Zijn 

speerworp haalde de 

krantenuitslag niet. Aangezien dit 

artikel anoniem in de krant 

verscheen, zou het zomaar van 

de hand van Brongers kunnen 

zijn, die zijn stukken anoniem 

publiceerde. In ieder geval 

moeten de eerste stukken van 

Brongers van soortgelijke 

strekking zijn geweest. 

De journalistieke loopbaan van 

Brongers was met deze eerste 

verslagen begonnen. In 1925 

behaalde hij het diploma 

machineschrijven, waarna hij nog 

makkelijker zijn teksten kon 
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aanleveren. Voor ongeveer drie 

cent per regel kon hij, met hier 

en daar een breedsprakige 

uitweiding, toch aardig wat 

bijverdienen - nog tijdens zijn 

schooltijd nota bene.  Ondanks 11

het diploma bleef hij de rest van 

zijn loopbaan met twee vingers 

tikken, iets wat hij razendsnel 

kon. Geen reden voor de 

eigengereide Brongers om zijn 

techniek te veranderen. 

Na de aanstelling van zijn kennis 

Bob Peereboom als 

hoofdredacteur van het Haarlems 

Dagblad, begon het echte werk 

voor Brongers. Hij was nog geen 

twintig jaar oud, zat nog steeds 

in de schoolbanken, maar werd 

voor de krant al uitgezonden 

naar mondaine plaatsen als 

Turijn, Milaan, Londen en Parijs 

om verslag te doen van 

internationale sportwedstrijden, 

soms zelfs met het vliegtuig. Een  

ongekend avontuur, waar zijn 

klasgenoten jaloers op zullen zijn 
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geweest. Hij genoot van de 

roaring twenties, ontwikkelde 

zich tot een Lebemann. In Parijs 

bijvoorbeeld sloot hij zijn 

werkdag af met een bezoek aan 

de Moulin Rouge. Hij kocht er 

ook een Underwood 

kofferschrijfmachine,  met Franse 

toelichting en QWERTY-

toetsenbord.  Brongers nam zijn 12

journalistieke werk serieus. Terug 

in Haarlem richtte hij zijn eerste 

tijdschrift op. Schoolkrant Die 

Raeckse was het eerste van een 

reeks tijdschriften die Brongers 

zou lanceren. 

Na zijn eerste internationale 

reizen was Brongers definitief 

een moderne man van de 

wereld. Hij sprak uitstekend 

Engels, verdiende leuk geld als 

sportverslaggever en ging 

volgens de laatste mode 

gekleed. Het wekt geen 

verbazing dat zijn 

schoolloopbaan wat vertraging 

opliep. Pas in 1927 stond zijn 

eindexamen op het programma. 

Brongers was echter met heel 

andere zaken bezig. Hij vloog op 

en neer naar Londen en vlak voor 

de schoolexamens bezocht hij 

zijn oom Jo Brongers in 

Groningen, de broer van zijn 

vader. In Noord-Nederland 

moest men nog wennen aan de 

laatste mode van Brongers, hij 

werd er verbaasd nagestaard, 

terwijl hij in zijn sportieve plus- 

four broek over de Groningse 

straten flaneerde. Zijn mentor 

Peereboom schreef erover in de 

krant onder het pseudoniem 

‘OBSERVATOR’. Een volgend 

artikel over deze episode 
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verscheen enkele dagen daarop 

in de krant. Hierin kopieerde 

Peereboom een tekst van 

Brongers zelf over de 

etymologische herkomst van het 

modeverschijnsel plus-four. De 

verklaring van Brongers en 

Peereboom was - ten onrechte - 

dat de broek oorspronkelijk 

slechts gedragen werd door 

golfspelers met handicap 4 of 

lager. In werkelijkheid betekende 

het dat de broek tot vier duim 

onder de knie pofte. Al snel werd 

het echter gewoon een sportieve 

broek voor jongelingen als Joop 

Brongers.   13

Terug in Haarlem behaalde 

Brongers op twintigjarige leeftijd, 

zonder indrukwekkende eindlijst, 

zijn diploma aan De Raaks. Tot hij 

een vaste baan vond, was 

Brongers sportjournalist. Hij ging 

nooit meer zonder potlood, een 

stukje papier en een mesje van 

huis. Van de eerste twee items 

laat het zich raden wat hij ermee 

deed, het mesje was om stukken 

uit de krant te snijden wanneer  
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hij, bijvoorbeeld in de trein, een 

interessant artikel las dat hij 

dacht te kunnen gebruiken. Thuis  

plakte hij de artikelen in een 

daarvoor bestemd notitieblok, 

voorafgegaan door een getypte 

beschrijving met vermelding van 

de vindplaats. De eerste 

knipselmappen over 

sportjournalistieke onderwerpen 

werden door Brongers op deze 

manier aangelegd. 

Nadat hij warm had gedraaid in 

de lokale voetbalverslaggeving 

werd Brongers aangetrokken 

door ‘geïllustreerd weekblad 

voor amateursport’ De 

Corinthian. De aanwezigheid van 

enkele HFC’ers zal hierin een rol 

gespeeld hebben. Met een 

artikel over de lawn-tennis 

wedstrijd tussen Nederland en 

Amerika maakte Brongers in 

1927 zijn debuut in dit tijdschrift. 

De Nederlandsche Corinthians 

waren in 1924 in Den Haag 

opgericht, als poging om het 
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voetbal in de eliteclubs te 

beschermen tegen de volkse 

tendensen die de popularisering 

met zich meebracht. De naam 

kwam van de Engelse 

voetbalclub Corinthians FC uit 

Londen, een club van 

‘gentlemen-amateurs’ die alleen 

vriendschappelijke wedstrijden 

speelde tegen amateurclubs. De 

Corinthians wezen op de gevaren 

van popularisering van de sport, 

stonden voor amateurisme, 

kameraadschap en fair play.  14

Joop Brongers kreeg met zijn 

entree in de Corinthian een extra 

podium voor zijn 

sportjournalistieke werk. Hij liet 

zich opmerken als een 

betrouwbare medewerker die 

veel werk aan kon.  Eind 1927 15

behoorde Brongers samen met 

onder meer tekenaar Bernard van 

Vlijmen, journalisten Max Isaacs 

en Max Boomsma en fotograaf 

Han Schimmelpenninck tot de 

vaste medewerkers van het 

weekblad voor de amateursport. 

Hij schreef in eerste instantie 

vooral over cricket, maar deed al 

snel uitstapjes naar allerhande 

evenementen en wedstrijden, 

variërend van de Winterspelen in 

St. Moritz, tot de ‘Boat Race’ 

tussen Oxford en Cambridge en 

zelfs een interview met een van 

zijn favoriete zangers, 

‘Whispering Baritone’ Jack Smith, 

werd gepubliceerd. 

BATAAFSCHE PETROLEUM 
MAATSCHAPPIJ 

In 1928, aan de vooravond van 

de crisisjaren, vond Brongers een 

baan als correspondent bij de 

Bataafsche Petroleum 

Maatschappij (BPM) in Den Haag. 

Hij verliet het ouderlijk huis in 

Heemstede en betrok een kamer 

in het Haagsch Tehuis voor 

Ongehuwden, wat toentertijd 

een toevluchtsoord was voor 

veelal vrijgezelle mannen die 

voor korte of langere tijd terug 

uit Indië waren gekomen.  In die 16

tijd betekende een aanstelling bij 

het toekomstige Shell een baan 

voor het leven. Voor Brongers 

ging deze vlieger nog op, maar 

zijn vriend Bob Knuijver verloor 

zijn baan, toen de gevolgen van 

de crisis voelbaar werden. 
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Bij de BPM ontmoette Brongers 

stenotypiste Jeanne van den 

Elst, iemand die net als 

hij van het vrolijke 

leven hield. Ze 

werden verliefd 

en trouwden in 

1930 met 

elkaar. De 

redactie van 

De Corinthian 

wijdde er een 

klein stukje aan:  

‘Een van onze trouwe 

medewerkers, de heer J.A. 

Brongers, is eenige dagen 

geleden in het huwelijk getreden met 

mej. J. van den Elst en heeft zich te Voorburg 

gevestigd. Zonder veel vertoon heeft zich 

deze plechtigheid voltrokken, maar hoe 

onopgemerkt ook, toch opgemerkt door onze 

directie en redactie, omdat zij hem zoozeer 

het allerbeste wenscht op zijn levensweg, hem 

en zijn vrouw. Slechts hopen wij dat hij “De 

Corinthian” even trouw blijft als zijn ega.’  17

Drie jaar later kondigde de 

Revue der Sporten, waar de 

Corinthian inmiddels was 

ondergebracht, officieel de 

eerste ‘redactie-uitbreiding’ aan.  

‘Onze Haagsche Golf-Redacteur J.A. Brongers 

is de trotsche vader geworden van een als 

kool groeiende zoon, genaamd 

Johannes Ayolt.’   18

Brongers was 

vergeten de 

puntjes op de 

-ij- te zetten, 

zodoende 

draagt zijn 

zoon Ayolt zijn 

naam met een 

Griekse Y. Twee 

andere kinderen 

volgden: Gustaaf 

Alfred en Gerardine 

Rosina. Het gezin ging na 

enkele verhuizingen wonen aan 

de De Bruynestraat 17 in Den 

Haag.  

Voor het echtpaar Brongers 

veranderde er veel. Jeanne werd 

zoals gebruikelijk voor vrouwen 

in die tijd na het huwelijk 

ontslagen door BPM. Zij stortte 

zich later op de zorg voor de 

kinderen, iets waar zij soms in 

door kon schieten. Brongers 

realiseerde zich dat hij als 

kostwinnaar zijn 
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verantwoordelijkheid moest 

nemen. Door het huwelijk met 

Jeanne moest hij bovendien zijn 

schoonmoeder onderhouden. Zij 

weigerde als gescheiden vrouw 

alimentatie van haar ex-man. 

Voor Brongers voelde het nu als 

nadeel, dat hij nooit was gaan 

studeren. Het was crisis, hij had 

een bescheiden baan en weinig 

mogelijkheden om promotie te 

maken. Hij zocht naar andere 

manieren om de maatschappelijk 

ladder te beklimmen. Met noeste 

arbeid, dubbele uren en efficiënt 

werken wilde hij de kost 

verdienen voor het gezin en 

opklimmen waar mogelijk. Hij 

hield vast aan zijn baan bij BPM 

en probeerde in zijn vrije tijd 

zoveel mogelijk te verdienen met 

zijn journalistieke werk. Dat was 

bovendien een manier van leven 

geworden voor Brongers, die 

hechtte aan de bezoekjes aan 

stadions en sportparken in de 

avonduren en de weekenden.  

Op zeer slimme wijze 

ontwikkelde hij zich van kleine 

freelance sportjournalist tot de 

drijvende kracht achter zijn eigen 

journalistieke onderneming. Zijn 

vaste aanstelling bij BPM 
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betekende natuurlijk dat 

Brongers veel evenementen niet 

meer met eigen ogen kon zien. 

Maar daar had hij iets op 

gevonden. Hij tuigde zijn eigen 

netwerk van informanten op, die 

volgens zijn instructies 

voetbalwedstrijden voor hem 

zagen en specifieke zaken 

noteerden. Zijn vriend Bob 

Knuijver was een van zijn eerste 

‘werknemers’. Een ander was de 

heer Nawijn, die Brongers niet 

alleen van wedstrijdinformatie 

voorzag, maar hem eveneens 

assisteerde met het bijhouden 

van het knipselarchief, waarin 

maar liefst 63 onderwerpen 

werden bijgehouden.   19

Op zondagmiddagen hield 

Brongers ‘kantoor’ in Hotel 

Terminus tegenover Den Haag 

Holland Spoor. Een voor één 

schoven zijn correspondenten 

dan aan bij hem aan tafel. Ze 

rapporteerden hem hun 

bevindingen. Brongers maakte 

aantekeningen en aan het einde 

van de middag had hij diverse 

klasversies gereed - Brongers 

was een uiterst efficiënt schrijver, 

de teksten liepen ‘als water uit 

zijn potlood’ - die hij vervolgens 

op zijn Underwood uittypte. 

Omdat de artikelen op maandag 

in de dagbladen moesten 

verschijnen en de normale post 

dan te laat zou komen, gebruikte 

hij een handigheidje dat vaker 

gebruikt werd. De getypte vellen 

vouwde hij in een envelop, 

geadresseerd aan de 

hoofdstedelijke redactie, die hij 

vervolgens verzwaarde door er 

met touw een baksteen aan te 

binden. Op deze manier kon hij 

de stukken als spoorbrief aan de 

treinconducteur op Holland 

Spoor meegeven. In Amsterdam 

haalden medewerkers van de 

redacties dit soort brieven op. 

Maandag stonden er dan 

verschillende stukken van 

Brongers in de krant, waar hij 

voor betaald werd.  20
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DE JOURNALISTIEKE 
ONDERNEMING BRONGERS 

Naast de wedstrijdverslaggeving 

richtte Brongers zijn aandacht 

steeds meer op de 

achtergronden van de sport. 

Langere stukken, die gedurende 

het hele jaar, los van de 

actualiteit, konden worden 

gepubliceerd, hetgeen een 

uitkomst was voor iemand met 

een drukke agenda als de zijne. 

Bovendien kon hij zodoende zijn 

andere talenten aanwenden. De 

verzamelaar Brongers begon al 

snel met het bijeenbrengen van 

een werkbibliotheek die hij 

gebruikte voor onderzoek en 

publicaties. In zijn huis aan de De 

Bruynestraat richtte Brongers de 

gehele voorkamer in tot het 

kantoor van zijn bedrijf, met een 

zeer goed gevulde 

werkbibliotheek, een bureau, een 

telefoon en overal de papiertjes 

en vodjes waarop hij zijn 

aantekeningen en verhalen in 

potlood genoteerd had. 

Eind jaren ’20 publiceerde hij 

met ‘De oorsprong en de oertijd 

van cricket’ een eerste proeve 

van bekwaamheid op dit vlak, 

een behandeling van bestaande 

literatuur over de geschiedenis 

van cricket. Met zijn eerste zin in 

dit artikel typeerde Brongers 

zichzelf nauwkeurig:  

‘Zijn geheele leven zoekt en wroet de mensch 

- meestal tevergeefs - naar den oorsprong der 

dingen om zich heen.’   21

Interessant is dat Brongers in het 

artikel tegengas gaf aan de 

gerenommeerde Schotse dichter 

Andrew Lang die in zijn artikel 

over ‘Cricket’ in The Badminton 
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Library of Sports and Pastimes 

(1890) alle claims dat cricket 

ergens anders dan in Engeland 

zou zijn ontstaan van tafel 

veegde. Brongers stelde hiervoor 

in de plaats het idee dat met de 

Norman Invasion van de Britse 

eilanden, ook de continentale 

spelen de oversteek zouden 

hebben gemaakt. In dezelfde 

Badminton Library stond 

eveneens een artikel van Lang 
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over de geschiedenis van golf 

dat Brongers ertoe aanzette ook 

dit onderwerp te gaan 

bestuderen. Vooral de zin 

‘Clearly golf is no more kolf than 

cricket is poker’  vond hij 22

ridicuul. Lang had zich enkel 

gebaseerd op de beschrijving 

van het korte kolfspel door ‘The 

Skating Minister’ Robert Walker, 

die zijn jeugd in de Nederlanden 

had doorgebracht tijdens de 

bloeiperiode van het korte spel 

eind achttiende eeuw. Dat 

kolfspel leek inderdaad weinig 

op golf, maar Brongers wist toen 

al dat er ook een langer kolfspel 

had bestaan. 

NIET-ACTUELE JOURNALISTIEK 

Ook onderwerpen buiten de 

sport greep Brongers aan voor 

publicaties. Niet-actueel nieuws 

werd zijn specialiteit. Misschien 

wel zijn meest succesvolle niet-

actuele publicatie was het 

vijftiendelig feuilleton ‘Uit een 

oud scheepsjournaal’ dat 

Brongers in 1933 in minimaal 

acht regionale dagbladen wist te 

publiceren. Het was een 

bewerking van van een boekwerk 

uit de achttiende eeuw. Hoe was 

hij daarin geslaagd? In de 

collectie van vader Gerrit 

Brongers bevond zich het 

scheepsjournaal van Joannes 

Veltkamp (1733-1818), dat hij op 

een markt gevonden moet 

hebben. Het dagboek bevatte de 

verhalen die scheepschirurgijn 

Veltkamp mee had gemaakt 

tijdens de vier reizen die hij in 

dienst van de Admiraliteit van 

Amsterdam maakte. Hij had er 

bovendien mooie, kleurrijke 

tekeningen bij gemaakt. Het trok 

Brongers’ aandacht. Hij liet zijn 

vrouw het manuscript uittypen, 

waarna hij het werk bestudeerde 

en herschreef het tot een 

feuilleton dat voor publicatie in 

dagbladen geschikt was. 

Prostitutie en geslachtsziektes 

hield hij daarom wijselijk uit zijn 

bewerking.  23

Door zijn werk voor talloze 

dagbladen, waaronder de 

Haagsche Courant, was hij 

bekend geraakt met Antonie 

Jacob Bothenius Brouwer, de 

secretaris-penningmeester van 
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De Locale Pers, waarin 

verschillende provinciale 

dagbladen waren verenigd. 

Brongers slaagde erin een deal 

te maken en zijn feuilleton te 

verkopen. Van januari tot en met 

februari ‘33 verscheen in de 

Delftsche Courant, de Haagsche 

Courant, het Bataviaasch 

Nieuwsblad, de Provinciale 

Overijsselsche en Zwolsche 

Courant, de Provinciale 

Geldersche en Nijmeegsche 

Courant en de Leeuwarder 

Courant het door Brongers 

bewerkte verslag van de 

zeereizen, inclusief de 

tekeningen van Veltkamp. Het 

leverde Brongers naar schatting 

150 gulden op, omgerekend 

ongeveer € 3.000,-.  Na 24

bewezen dienst verkocht vader 

Brongers het dagboek in 1937 

aan de Vereeniging 

Nederlandsch Historisch 

Scheepvaart Museum in 

Amsterdam.  25

SYNDICATIONS PRESS 
SERVICE 

De successen van zijn feuilletons 

brachten Brongers op het idee 

deze manier van werken uit te 

breiden. Met onder meer Max 

Izaaks, Max Boomsma en 

fotograaf Han Schimmelpenninck 

richtte hij eind ’37 een eigen 

persbureau op: Syndications 

Press Service (S.P.S.). De drie 

heren kende Brongers uit zijn tijd 

bij De Corinthian. Door de 

emigratie van Boomsma naar 

Argentinië kende het persbureau 

bovendien direct een vestiging in 

Buenos Aires, wat natuurlijk erg 

indrukwekkend overkwam op het 

briefpapier van de firma - 

Brongers was al vroeg bedreven 

in zijn eigen marketing. 

Syndicatie was een voor 

Nederlandse begrippen 

onbekend fenomeen van handel 

in copyrights. Het bureau kocht 

rechten van artikelen om deze 

opnieuw te publiceren in andere 

media. In het Bataviaasch 

Nieuwsblad beschreef het bureau 

haar eigen product: 

’De tijd, waarin de dagbladredacties op 

geregelde tijdstippen langdurige discussies 

moesten houden over de keus van een nieuw 

feuilleton omdat het zoeken naar boeiende en 
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toch niet àl te bekende boeken zoo moeilijk 

was, is lang voorbij. 

Een enkel briefkaartje naar een “Syndications 

Press Service” en de redactie is voor jaren 

geborgen.’  26

Brongers zelf schreef 

bijvoorbeeld over Paas- en 

Sinterklaasgebruiken; van dichter 

Johan Toot werd een artikel over 

jeugdige kunstenaars op Bali 

gekocht en gepubliceerd. Op 

deze manier vulde de 

portefeuille van S.P.S. zich met 

een zeer grote verscheidenheid 

aan onderwerpen, een perfect 

vehikel voor een omnivoor als 

Brongers.  27

Met deze manier van werken kon 

Brongers het onwaarschijnlijk 

hoge aantal van drie tot 

vierduizend krantenregels per 

maand publiceren. Samen met 

de publicaties in tijdschriften 

verdubbelde hij hiermee zijn 

bescheiden BPM-salaris.  28

Daarvoor werd natuurlijk wel een 

prijs betaald. Brongers was altijd 

aan het werk. Van maandag tot 

en met zaterdagochtend was hij 

op de burelen van BPM te 

vinden; ’s avonds en in het 

weekend bezocht hij 

sportwedstrijden, deed hij 

onderzoek of schreef artikelen. 

De familie Brongers woonde in 

een mooi huis in een 

aantrekkelijke buurt. Een 

kindermeisje en een dienstmeisje 

ontlastten zijn echtgenote, maar 

door zijn voortdurende 

afwezigheid waren er wel 

spanningen thuis.  

Binnen de geledingen van BPM 

veranderde Brongers een aantal 

keer van functie. Begin jaren ’30 

werd Brongers secretaris van 

Cees Gerretson, die 

directiesecretaris was van Henri 

Deterding en Hendrik Colijn. In 

1936 werd hij medewerker op de 

nieuwe telex afdeling. Hij toonde 

zijn kwaliteiten door artikelen 

voor bedrijfsblad De Bron te 

schrijven. 

GOLFJOURNALISTIEK 

Binnen de sportjournalistiek zag 

Brongers de grootste 

mogelijkheden voor zichzelf in 
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golf. Hij zag het spel voor het 

eerst met eigen ogen op de 

Kennemer Golf Club, 

waarschijnlijk in gezelschap van 

golf-redacteur Hendrikus 

Mispelblom Beyer, die lid was in 

Zandvoort. Brongers raakte 

overtuigd van het 

groeipotentieel van dit spel, en 

zag voor zichzelf een belangrijke 

rol weggelegd. Hij wist dat eerst 

tennis en vervolgens ook golf in 

Engeland al enorm populair 

waren geworden. Eenzelfde groei 

voorzag hij in Nederland, waar 

tennis al een behoorlijke 

ontwikkeling had meegemaakt. 

Niet in de laatste plaats was dit 

te danken aan het werk van 

sportjournalist Cornelis 

Vreedenburgh, die met vele 

boekwerkjes en artikelen in 

onder meer Lawn Tennis & Golf 

veel aan de popularisering van 

tennis had bijgedragen. 

Vreedenburgh was bovendien lid 

van de propagandacommissie 

van de tennisbond. Zoals 

Brongers geen golfspeler was, 

was Vreedenburgh geen begaafd 

tennisspeler. Medewerker 

‘Tartuffe’ van de Revue der 

Sporten, achter welk pseudoniem 

de bekende 

voetbalscheidsrechter en 

sportjournalist Hans Meerum 

Terwogt schuil ging, deed in zijn 

serie ‘Dagboek van een leek’ de 

volgende voorspelling : 29

‘Let eens op. Brongers wordt een tweede 

Vreedenburgh, een Vreedenburgh van het 

golfspel en als hij het golfspel net zoo 

populair weet te maken als Vreedenburgh met 

tennis heeft gedaan, dan komt alles terecht.’  30

Wilde golf in Nederland echter 

groot worden, dan moest er 

afgerekend worden met 

heersende ideeën over het spel 

dat als elitair en duur werd 

gezien en vooral door oudere 

heren beoefend werd. Eén van 

de manieren om dit beeld te 

doen kantelen was het 

benadrukken van de Hollandse 

oorsprong van het spel. In 

vroeger tijden werd het kolven 

immers door alle rangen en 

standen met evenveel plezier 

beoefend. Van golf in de jaren 

’30 kon dat met geen 

mogelijkheid worden gezegd. 

Het spel ontwikkelde zich, maar 
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snel ging het niet.  

GESCHIEDENIS VAN DE 
GOLFJOURNALISTIEK 

Bij de introductie van het 

moderne spel in georganiseerde 

vorm in Nederland, in 1893, werd 

al gewezen op de Hollandse 

wortels van dit Schotse spel, dat 

naar verwachting snel weer de 

oude populariteit zou genieten.  31

Toch bleef de ontwikkeling van 

golf een beetje steken. Het bleef 

een vreemde eend in de 

Nederlandse bijt. Al in 1911 

wees een verslaggever in de 

Revue der Sporten op een 

belangrijke oorzaak: 

‘In ons land is golf eigenlijk totaal onbekend, 

want het middel om er te komen 

ontbreekt nml. une bonne presse.’  32

Na de oprichting van een 

centraal orgaan voor golf in 

Nederland in 1914, het 

Nederlandsch Golf Comité, 

kwam er meer belangstelling 

voor de sport. Het comité sloot 

zich aan bij tijdschriften die als 

officieel orgaan moesten dienen. 

De Nederlandsche Sport en 

Lawn Tennis & Golf volgden 

elkaar in deze hoedanigheid op. 

Maar zelfs dit laatste blad, waarin 

bekende golfers als Snouck 

Hurgronje, Cremers en Del Court 

van Krimpen zelf de pen ter hand 

namen, voldeed niet. Piet 

Kloppers van de Revue der 

Sporten legde de vinger 

misschien wel op de zere plek: 

  
‘Ook in deze sport zijn voorstanders van den 

beperkte kring, menschen die het met 

leedwezen zouden zien dat golf “populair” 

werd, en door Jan-en-alleman zou worden 

beoefend. Zij bevinden zich voorlopig best bij 

een onder-onsje, en houden zelfs niet van 

publiciteit op dit gebied. Vandaar dat het blad 

“Lawn Tennis en Golf” de golfsport moest 

laten schieten en “Lawntennis” herdoopt 

werd zonder meer.’  33

In deze omstandigheden maakte 

Brongers in november 1929 zijn 

‘eerste rondegang over de 

golflinks’ voor De Corinthian. Een 

stukje met die titel verscheen van 

zijn hand in het tijdschrift. Het 

was, typisch voor Brongers, ‘vrij 

naar het Engelsch’, een 

bewerking van een bestaand 
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Engelstalig stuk.  Het was het 34

startsein voor Brongers om zich 

als golfjournalist te profileren. Hij 

werd lid van de knipseldienst van 

Mozes Vaz Dias welke hem alle 

krantenartikelen over golf 

bezorgde. Daarnaast begon hij 

zo veel mogelijk golfcuriosa te 

verzamelen, en ook zijn vader 

kreeg dit als jachtterrein mee. 

De collectie Brongers begon 

langzaam vorm te krijgen. 

DE LINK TUSSEN ‘LOENEN’ EN 
GOLF 

Nog geen maand na de 

publicatie van zijn eerste 

rondegang kreeg Brongers een 

cadeau in de schoot geworpen. 

In De Telegraaf verscheen op 22 

december 1929 een artikel onder 

de titel ‘Hoe onze voorouders 

kolfden’. Hierin werd verslag 

gedaan van het onder 

liefhebbers van colf-, kolf-, en 

golfgeschiedenis even beroemde 

als beruchte verhaal van het 

‘kerstkolven’ dat in Loenen aan 

de Vecht bij kasteel Kronenburg 

van 1297 tot 1830 ieder jaar zou 

zijn gespeeld, ter nagedachtenis 

aan de dood van Floris V en de 

nasleep daarvan. Deze 

bewerking van een deel van Jan 

ter Gouw’s De Volksvermaken 

(1871) vond zijn weg in Brongers’ 

knipselmap en vormde het 

startpunt van zijn historisch 

onderzoek naar het ontstaan van 

golf.   35

In De Corinthian werd het een 

maand later in bewerkte vorm 

nogmaals gepubliceerd onder de 

titel ‘Onze voorvaderen speelden 

kolf’ (1930). Wat deze bewerking 

bijzonder maakt is de inleiding 

van de redactie, vrijwel zeker van 
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de hand van Brongers zelf. Hij 

noemde hierin de Encyclopædia 

Britannica, dat golf als 

oorspronkelijk Hollands 

beschouwde, gezien de vele 

prenten en schilderijen, maar 

wees tevens op het in dit werk 

genoemde gebrek aan 

beschrijving van dit spel. 

Brongers verbond deze twee 

zaken met elkaar. Het kerstkolven 

in Loenen moest de kanttekening 

in de Encyclopædia wegnemen. 

Brongers voegde daar nog de 

taalkundige verwantschap tussen 

kolf en golf aan toe, die zich 

uitstrekte tot verschillende 

aspecten van deze spelen: Tee 
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en cleek leken toch veel op tuitje 

en klik? Ondanks de sprekende 

verwantschap toonde hij zich nog 

voorzichtig: ’We laten het aan 

onze lezers over de vele punten 

van overeenkomst tussen golf en 

kolf op te merken.’  36

Ongetwijfeld was dit voor 

Brongers aanleiding om het 

achterliggende boek aan zijn 

bibliotheek toe te voegen. In het 

boek van Ter Gouw vond hij 

vervolgens weer andere 

interessante titels. Twee 

maanden later verscheen ‘Kolven 

is een zuiver Hollandsch spel’ dat 

geënd was op het artikel ‘De 

Kolver’ uit Henry Brown’s De 

Nederlanden en stukken uit De 

Volksvermaken van Ter Gouw.  37

In 1931 deed hij in Sport in Beeld 

verslag van zijn studie getiteld 

‘De voorloopers van het 

golfspel’, waarin hij een korte 

opsomming gaf van mogelijke 

spelen waaruit het golf zou 

kunnen zijn ontstaan. Vrij naar 

Andrew Lang’s ‘The history of 

golf’ beschreef Brongers enkele 

continentale spelen met oude 

geschiedenis die verwantschap 

met het moderne golf 

vertoonden, zoals Jeu de Mail, 

Chole en het Hollandse kolven.  38

 Voor dit laatste spel 39

parafraseerde hij delen uit De 

Volksvermaken zoals de 

oorkonde van Albrecht van 

Beieren uit 1390 en de door 

Jacobus VI geheven 

invoerrechten op Hollandse 

kolfballen. Uit de Encyclopedia 

Brittanica nam hij het noemen 

van het Vlaamse getijdenboek 

Book of Hours over, met de 

afbeelding van ‘puttende’ 

spelers.  Brongers kwam tot de 

volgende conclusie: 

‘Het is moeilijk thans, zoveel eeuwen na het 

stadium waarin deze spelen hun ontstaan 

vonden, uit te maken of golf zich in Schotland 

uit een van de hierboven behandelde spelen 

heeft ontwikkeld. Dat het Continent - en ook 

ons land - een belangrijke rol heeft gespeeld 

in de ontwikkeling van het heden ten dage 

over de geheele wereld een steeds groeiende 

belangstelling ondervindende golfspel, staat 

echter wel vast.’  40

GOLF-REDACTEUR BRONGERS 

Na het afscheid van Mispelblom 

Beyer, de Heer van Scharwoude, 
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in 1932, werd Brongers redacteur 

van de vernieuwde Corinthian, 

dat vanaf dat moment als bijlage 

in de Revue der Sporten 

verscheen. Hij beloofde de lezers 

onder meer dat ‘in het bijzonder 

het zich steeds uitbreidende golf 

zal worden besproken.’  41

Brongers begon met het 

populariseren van het sport, eerst 

in het katern De Corinthian, later 

in De Revue zelf, zonder het 

wezen van de sport aan te tasten. 

Hij schreef daartoe een vijfdelige 

serie ‘Een uiteenzetting van het 

golfspel’. Golf was immers niet 

zomaar een spelletje: 

‘Neem een voetbal en zoek een grasveldje 

op, en ge zult u van harte aan het edele 

voetbalspel te buiten kunnen gaan. De fijne 

puntjes zullen u vreemd zijn, maar ge zult 

tenminste voetballen. Neem een tasch vol 

golfstokken, wendt u tot één van de best 

geoutilleerde golfterreinen, en ge zult niet 

golfen, slechts vergeefsche pogingen daartoe 

doen en na korter of langer tijd mismoedig uw 

woning weer opzoeken.’   42

Voor golf was ‘een hele studie’ 

vereist, wist Brongers, die de 

lezers van De Revue der Sporten 

wees op de Lonsdale Library of 

Sports, Games and Pastimes dat 

hij aan zijn eigen verzameling 

had toegevoegd. 

DE TEGELVERZAMELING 
BRONGERS 

Brongers verbond in zijn 

historische stukken het moderne 

golf met het oude kolven. Hij 

bracht ook het contact tussen 

deze twee werelden tot stand. 

Dat liep gek genoeg via Amerika 

en Engeland, waar al veel langer 

aandacht was voor de mogelijk 

Hollandse oorsprong, maar waar 

het natuurlijk ontbrak aan kennis 

van de Nederlandse taal.  43

In Nederland legde Brongers 

contact met de Nederlandse 

Kolfbond en haar in de 

geschiedenis van het spel 

gespecialiseerde secretaris Mr. 

A.P.L. Spuybroek. Deze had de 

Engelsman Harry B. Wood, een 

autoriteit op het gebied van 

golfgeschiedenis, geholpen met 

zijn onderzoek naar de 

geschiedenis van golf.  Uit zijn 44

boek Golf Curios and the like 
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(1910) bleek dat Wood al een 

indrukwekkende verzameling 

golfcuriosa bijeen had gebracht. 

Tot Brongers’ verbazing bleken 

allerlei Hollandse tegels, prenten 

en schilderijen inmiddels in het 

golfmuseum van de Manchester 

Golf Club te liggen. Wat 

Brongers vooral prikkelde, was 

de verzameling oud-Hollandse 

tegels met kolftaferelen erop 

afgebeeld.  

Voor De Telegraaf schreef 

Brongers een artikel over zijn 

bevindingen. In ‘Ontstaan van 

het golfspel’ erkende Brongers 

dat het moderne golf Schots was, 

maar droeg hij verschillende 

argumenten aan die pleitten voor 

de Hollandse oorsprong van het 

spel. Eerder genoemde 

bewijsstukken passeerden de 

revue, maar nu werd ook 

gerefereerd aan de 

tegelverzameling van Harry B. 

Wood. Brongers wees nog wel 

op een fout in een van diens 

beschrijvingen. De caddie die 

Wood op een tegel ontwaarde, 

kon dit volgens Brongers niet 

zijn, omdat kolvers maar één stok 

plachten te gebruiken. Hier 

moest de maker van de tegel 

geïnspireerd zijn geweest door 

een zaaier of een marskramer.  45

Typerend voor Brongers was het 

feit dat hij zijn artikel uit De 

Telegraaf ook in Frankrijk wist te 

publiceren. ‘Hollande ou Ecosse’ 

verscheen op 15 december 1934 

in het Franse tijdschrift Le Golf. 

Brongers was een ongelooflijk 

effectief schrijver, die altijd veel 

rendement uit zijn werk wist te 

halen. 

In lijn met de ‘atavistische’  46

neiging die hij van zijn vader had 

meegekregen, besloot Brongers 

dat het tijd was om een 

Nederlandse verzameling tegels 

en ander kolf- en golfcuriosa aan 

te leggen. In een artikel in de 

NRC riep hij lezers op mee te 

speuren naar tegels. Na deze 

oproep begon de verzameling 

Brongers snel vorm te krijgen. 

Ook internationaal werd hij op 

dit terrein steeds meer 

gerespecteerd. Hij kwam 

bijvoorbeeld in contact met 

Colonel R. Otto Probst, een 

Amerikaanse verzamelaar, aan 
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wie hij een oude kolfstok, twee 

kolfballen en later een complete 

set van alle maandbladen ‘Golf’ 

zond.  In 1935 had Brongers een 47

belangrijk aandeel in de 

tentoonstelling in Grootebroek 

ter ere van het 50-jarig jubileum 

van de Nederlandse Kolfbond en 

haar eenzelfde periode dienende 

voorzitter, Dr. G.C. van Balen 

Blanken. Uit de collectie 

Brongers werd een ‘heele serie’ 

etsen, tekeningen en 

beschrijvingen geëtaleerd.  

MAANDBLAD GOLF 

Ondanks de inspanningen van 

Brongers was er in de pers nog 

steeds weinig aandacht voor 

golf. Het golfcomité verkende 

daarom de mogelijkheden om 

een eigen periodiek te beginnen. 

Men wilde graag meer 

bekendheid voor golf, betere 

spelers en vooral jeugdspelers, 

die zich ‘met ernst’ op het spel 

zouden toeleggen. Hiertoe hield 

voorzitter Snouck Hurgronje in 

1935 besprekingen met Brongers 

enerzijds en Jaap Moorman, van 

Moorman’s Periodieke Pers, 

anderzijds. Laatstgenoemde was 

op dat moment hoofdredacteur 

en tevens uitgever van De 

Sportkroniek, het officiële orgaan 

van de Nederlandsche Voetbal 

Bond. Een voorname concurrent 

dus, waar Brongers enkel zijn 

ervaring als journalist tegenover 

kon stellen. Daarom zocht hij 

steun in de golfwereld zelf, 

bijvoorbeeld bij de Kennemer 

Golf Club. Tevens bedong hij een 

gegarandeerde afname van ƒ 

6.000,- aan abonnementen bij 

Snouck.  Beide partijen gingen 48

echter niet in op zijn verzoek.  49

Toch werd Brongers de opdracht 

uiteindelijk gegund. Daarvoor 

zijn een aantal oorzaken te 

geven. 

Eveneens in 1935 probeerde 

Brongers samen met reclameman 

Berend Knol het ter ziele gegane 

tijdschrift Oude Kunst nieuw 

leven in te blazen. Knol zou 

uitgever en verkoper van het 

blad worden, hoewel hij tot die 

tijd enkel agenda’s uitgaf. De 

eerste poging tot een heruitgave 

van Oude Kunst kwam niet van 

de grond  - dat lukte pas in 50
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1938  - maar het contact tussen 51

Brongers en de enthousiaste 

golfer Knol was gelegd. Een 

samenwerking op het terrein van 

golf lag vervolgens voor de 

hand, zeker omdat Knol na een 

zomervakantie in Hattem 

enthousiast was geworden over 

golf en zelf de mogelijkheden 

voor een periodiek verkend 

had.  Knol regelde de 52

onderhandelingen met Snouck 

over het ‘geesteskind’ van 

Brongers.  Laatstgenoemde 53

bewees het jaar daarop met de 

publicatie van de brochure Wat is 

golf? samen met de Duitser 

Bernard von Limburg, captain 

van het Duitse golfteam en 

redacteur van de Deutsche Golf 

Zeitung, zijn kwaliteiten als 

promotor van golf in Nederland. 

Doelstelling van het boekje was 

het wegnemen van de heersende 

perceptie van golf, dat als het 

een spel voor oudere, 

welgestelde heren werd gezien. 

Eerste argument om ‘sportief 

Nederland’ voor golf te winnen, 

was het wijzen op de Hollandse 

oorsprong van het spel, toen het 

nog onder alle geledingen van 

de samenleving populair was.  54

De toevoeging van topgolfer en 

fervent schrijver Alfred Calkoen 

van Limmen aan de redactie 

overtuigde het comité ten slotte 

van het succes van de 

voorgenomen samenwerking. De 

belangstelling van ‘de gehele 

golfwereld’ was hiermee immers 

verzekerd.  Golf zou het nieuwe 55

maandblad gaan heten. 

Secretaris Del Court van 

Krimpen notuleerde: 
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‘Dit blad wordt het officieel orgaan van het 

Nederlandsch Golf Comité, zonder eenige 

verplichting, doch wordt medewerking der 

clubs gevraagd door het blad niet op 

clubkamer tafels neder te leggen, zoodat 

zooveel mogelijk abonnees zullen inschrijven. 

De Revue der Sporten wordt als officieel 

orgaan afgeschaft, ook de clubs zullen dit 

blad op moeten zeggen.’  56

Een abonnement kostte ƒ 10,- 

per maand, inclusief 

aansprakelijkheidsverzekering, 

wat voor golfspelers niet 

onbelangrijk was. In de 

landelijke pers werd het eerste 

nummer geprezen. Directeur 

van het Algemeen Handelsblad 

en mede-oprichter van het 

Nederlandsche Golf Comité 

Alexander Heldring had 

bovendien een dringend advies 

voor de redactie: 

‘En Nederland, de bakermat van golf in de 

15e eeuw, behoort weer zijn apart tijdschrift te 

hebben. Het eerste nummer is aardig 

geïllustreerd en sympathiek geschreven. Laat 

de redactie ook de historische zijde niet 

vergeten, wil zij deze sport weer nationaal 

maken, wat zij verdient.’  57

Om Golf tot een succes te maken 

moest Brongers, die nog steeds 

van maandag tot en met 

zaterdagochtend voor BPM 

werkte en zondags zijn 

sportverslagen schreef, iedere 

maand dertig pagina’s zien te 

vullen met zo interessant 

mogelijke informatie. Hij sprak 

hiertoe zijn bestaande netwerk 

aan. ‘One-club-golfer’ Jan Feith 

tekende direct voor een bijdrage 
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met zijn ‘welversneden pen’, 

Alfred Calkoen schreef onder 

pseudoniem ‘Lepelman’ een 

aantal ‘impressies’ van golfclubs, 

Max Boomsma schreef stukken 

over golf in Zuid-Amerika, Han 

Schimmelpennick nam een deel 

van de fotografie voor zijn 

rekening en ook hun 

gezamenlijke persbureau S.P.S. 

werd in de volgende nummers 

ingezet om kopij aan te leveren. 

Het bureau kocht de rechten van 

buitenlandse publicaties, 

vertaalde het in het Nederlands 

en verkocht het aan Golf. Een 

eerste dergelijke publicatie was 

de vertaling van The Clicking of 

Cuthbert (1922) van Pelham 

Grenville Wodehouse, speciaal 

voor Golf van getekende 

‘zwartjes’ - zwart gekleurde 

karikaturen - voorzien door 

multitalent Jan Feith. Onder de 

vlag van Syndications volgden 

bewerkte stukken van Aubrey 

Boomer, William Lawson Little en 

Henry Cotton.  58

Om zoveel mogelijk abonnees 

voor zijn blad te krijgen, was 

Brongers gebaat bij de groei van 

het spel. Daar droeg hij zelf 

zoveel mogelijk aan bij, 

bijvoorbeeld door presentaties te 

geven. Hij kocht blikken 

nitraatfilms, zogenaamde 

‘talkies’ , van de Amerikaanse 59

golflegende Bobby Jones 

waarop deze het spel uitlegde en 

reisde hiermee door het land om 

op filmavonden geïnteresseerden 

over het golfspel te vertellen. Hij 

toonde dan eveneens zijn 

verzameling kolfcuriosa, omdat 

de Hollande oorsprong van het 

spel de aantrekkingskracht ervan 

vergrootte.   60 61

GOLFHISTORIE 

In Golf schreef Brongers met 

enige regelmaat over de 

geschiedenis van het spel, 

meestal voor de winternummers 

wanneer er weinig actueel 

golfnieuws te melden was. Zijn 

verkenningen van de 

geschiedenis beargumenteerden 

allemaal de stelling dat golf een 

Hollandse oorsprong had. Oude 

afbeeldingen uit zijn eigen 

collectie of reproducties - 

bijvoorbeeld door zijn vriend Han 
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Schimmelpenninck gemaakt - 

waarop kolftaferelen te zien 

waren, werden gekoppeld aan 

moderne golftermen. Het 

vormde de iconografische 

bewijsvoering van Brongers’ 

onderzoek, waarbij hij altijd de 

popularisering van golf in het 

achterhoofd hield. Hetzelfde 

gebeurde met oude teksten die 

hij vond. Een merkwaardig 

gedicht als ‘Het kolfspel, een 

beeld van ons leven’ werd op 

een zelfde manier naar het heden 

gebracht: 

‘Het gedicht zou ook van toepassing kunnen 

zijn op ons golfspel. Om goed golf te kunnen 

spelen, dient men ook "deugdzaam golfgerij" 

te bezitten. En wanneer de drive "hard en 

straf", d.i. onbesuisd gespeeld wordt, "dan 

krabt menig speler zich knorrig achter de 

ooren als hij het spel door zijn 

onachtzaamheid verliest". (…) Van het oud-

Hollandsche kolven naar ons hedendaagsche 

golfspel is een heele evolutie, maar men ziet: 

Plus ça change, plus ça reste même chose!’ 

Door correspondentie met lezers 

die hem van tijd tot tijd op 

artikelen en boeken wezen 

groeide de collectie van 

Brongers. Zijn grootste 

onderzoek vond plaats in de 

gemeentearchieven van Leiden, 

waar hij in oude keurboeken, 

verzoekschriften en 

gerechtsdagboeken speurde 

naar verwijzingen naar het 

kolfspel. Het resultaat hiervan 

verscheen in ‘Golf’ en, typisch 

Brongers, later ook in het Leidsch 

Jaarboekje. 

EPILOOG 

De oorlog bracht bange tijden 

voor de familie Brongers. Na het 

bombardement op de nabij 

gelegen Alexander Kazerne 

werden de ramen van het huis 

aan de De Bruynestraat beplakt 

met papier om de scherven bij 

elkaar te houden na een 

eventuele inslag. Daarachter 

vormden matrassen een 

volgende verdedigingslinie. Het 

systeem werd gelukkig nooit op 

de proef gesteld. Het bedrijf van 

uitgever Knol werd wel getroffen, 

het ging in vlammen op tijdens 

het bombardement van 

Rotterdam op 14 mei 1940. Knol 

en Brongers slaagden er 
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desondanks in het blad tot 1943 

te laten verschijnen, toen het 

door de Duitsers verboden werd. 

In datzelfde jaar werd het gezin 

Brongers geëvacueerd, omdat 

hun huis binnen de grenzen van 

Festung Holland viel, waar Seyss-

Inquart zijn tenten opsloeg. 

Door de geringe drukte op de 

telex-afdeling van BPM had 

Brongers in de oorlogsjaren tijd 

om een aantal grotere werken ter 

hand te nemen. Hij schreef drie 

nooit uitgegeven boeken: over 

de geschiedenis van voetbal met 

E.L. Musquetier, een biografie 

over Pim Mulier en een boek 

over de geschiedenis van 

schaatsen.  Daarnaast was hij 62

actief voor het illegale blad De 

Haagsche Groene en leverde hij 

materiaal aan voor de 

tentoonstelling Amstel, Vecht, 

Zaan, die in augustus 1943 in het 

Stedelijk Museum werd 

georganiseerd. Hier was 

ruimschoots aandacht voor het 

oude kolfspel, waarvan ook 

filmbeelden werden gemaakt op 

de demonstratiebaan.  De 63

inbreng van Brongers bestond uit 

een oude kolfstok van Herman 

Fokker, vader van 

luchtvaartpionier Anthony Fokker, 

en een reeks tegels met 

kolfafbeeldingen.  64

Kort na de oorlog kwam 

Brongers wederom met een 

slimme methode om artikelen te 

maken. Per luchtpost liet hij 

iedere zondagochtend een 

tiental Engelse krantentitels in 

Den Haag bezorgen, waarvan hij 

dan de sportkaternen uitploos en 

verwerkte in een reeks 

sportbrieven ‘Van onze 

4 2

G O L F :  E E N  Z O E K T O C H T  N A A R  D E  O O R S P R O N G

Brongers’ biografie over Pim Mulier, 
naar aanleiding van dit onderzoek 
alsnog uitgegeven.



Londensen correspondent’. 

Zodoende verschenen deze op 

maandag in de krant. Sommige 

lezers beweerden dat je duidelijk 

kon merken dat de 

correspondent de wedstrijd met 

eigen ogen had gezien, zo 

authentiek kwamen zijn stukken 

over. Samen met Knol lanceerde 

Brongers het tijdschrift Hobby, 

dat slechts drie jaargangen zou 

beslaan. Daarnaast schreef hij 

een aantal artikelen voor het 

boek Lof der Tabak, in nauwe 

samenwerking met zijn broer 

Georg die tabak als object van 

zijn verzameldrift had gekozen. 

Het summum van deze 

samenwerking stond echter in 

het artikel van A. van Duinkerken, 

met daarin een tegel met het 

volgende bijschrift: 

‘De Delftsche tegels bevatten vele 

rokersvoorstellingen uit de tijd, toen de 

stenen Goudse pijp het enige middel was om 

het Nicotiaanse kruid te genieten. Hier zien 

we een kolfspeler, terwijl hij onder zijn spel 

een pijpje savoureert.’  65

Zijn carrière bij de BPM kwam 

eindelijk van de grond na een 

memorandum dat hij schreef 

over het Amerikaanse fenomeen 

public relations, waarvan 

Brongers vond dat zijn werkgever 

er ook iets mee zou moeten 

doen. Dat viel in goede aarde. 

Hij mocht de afdeling Pers en 

Publiciteit oprichten, waarvan hij 

in 1946 het eerste hoofd werd.  66

In 1947 was hij medeoprichter en 

eerste voorzitter van het 

Nederlands Genootschap voor 

Public Relations. De meeste 

journalistieke klussen liet hij 

nadien varen. Alleen de redactie 
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van Golf en het schrijven van 

golfhistorische stukken bleef 

Joop Brongers erbij doen. 

Voor het Internationaal Open, de 

belangrijkste golfwedstrijd op de 

kalender van het Nederlandsch 

Golf Comité, maakte Brongers 

samen met Knol de 

programmaboekjes. Hierin 

natuurlijk ook aandacht voor ‘The 

origin of golf’. In 1951 werkte hij 

zijn gedachten over deze kwestie 

verder uit in het artikel ‘Holland, 

the cradle of golf?’ dat in de 

prestigieuze bundel Golfers Year 

(1951), met daarin ook bijdragen 

van Sam Snead en Tom Scott, 

verscheen. Naast de bekende 

argumenten had Brongers nu ook 

een prominente plaats voor het 

kerstkolven ingeruimd: 

‘And if we look at the "kolfslaan" (hitting the 

ball) which used to take place at the Castle of 

Croonenburg at Loenen-on-the-Vecht each 

Boxing Day, we realize how old the game of 

kolf is in Holland and how closely it resembles 

modern golf.’ 

In 1953 verscheen ‘The 

birthplace of golf’ in zijn nieuwe 

lijfblad, The Shell Magazine. Het 

zou het laatste golfhistorische 

artikel van Brongers zijn. 

Een jaar later, in 1954, begon 

Brongers aan een reis om alle 

belangrijke vestigingen van Shell 

in Amerika te bezoeken. Bob 

Kuijver zou in zijn afwezigheid de 

redactie van Golf voor zijn 

rekening nemen, naast zijn 

werkzaamheden als 

hoofdredacteur van de Handels- 

& Transport Courant. Aan zijn 

oudste zoon Ayolt overhandigde 

Brongers een enveloppe met 

daarin een brief voor zijn vrouw, 

voor het geval dat. Het vliegtuig 

waarmee Brongers onder 

gezagvoering van Adriaan Viruly 

op 4 september richting zijn 

eerste bestemming vloog, een 

Super Constellation Triton, 

stortte neer bij Shannon, voor de 

kust van Ierland. 

Met het ANP had Brongers 

vanwege zijn werkzaamheden als 

PR-chef de afspraak gemaakt dat 

hij zou worden ingelicht indien er 

groot nieuws te melden was. 

Daarom werd zijn vrouw ’s 
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ochtends op de hoogte gebracht 

van het feit dat er een 

vliegtuigongeval had 

plaatsgevonden en dat er enkele 

overlevenden waren. Pas aan het 

einde van de dag kwam het 

nieuws dat haar echtgenoot 

overleden was. In de brief aan 

zijn vrouw verklaarde Brongers 

onder meer zich wel eens 

schuldig te voelen over 

spanningen binnen het gezin, die 

mede het gevolg waren van zijn 

drukke leven.  

Knuijver nam het redacteurschap 

van Golf over ‘als een gevolg van 

de hemzelf opgelegde morele 

verplichting jegens de 

nagedachtenis aan zijn 

onvergetelijke vriend en 

voorganger Joop Brongers.’  67

Brongers’ droom om een boek 

over de geschiedenis van het 

golfspel te schrijven heeft hij 

nooit kunnen voltooien. Kort na 

zijn overlijden zou Steven van 

Hengel van de Kennemer Golf 

Club deze handschoen 

opnemen. 
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