
S T E V E N  V A N  H E N G E L  ( 1 9 2 5 - 1 9 8 5 )  

‘ THE DETECTIVE WHO NEVER GAVE UP HIS  SEARCH 

FOR THE TRUTH ABOUT GOLF’  

Steven van Hengel werd op 23 maart 1925 in Amsterdam aan de 

Hacquartstraat nummer 10 geboren, als derde zoon van Adrianus 

Johannes (roepnaam Arie) van Hengel en Helena Antoinette 

Gips. Aan een eerder huwelijk van zijn vader met Gerarda 

Johanna Versteegh dankte Steven zijn twee halfzusjes Carolina 

Louise en Jenny Gerarda Anna. In het gezin Van Hengel had 

Steven gezelschap van oudere broers Adrianus Bernardus ‘Arie’ 

en Cornelis ‘Cees’.  68

De familie Van Hengel verhuisde 

nogal eens, vaak vanwege een 

nieuwe betrekking van vader 

Arie, maar soms ook om andere 

redenen. In 1922 verhuisden ze 

zelfs viermaal, omdat Arie had 

uitgevonden dat bij dit aantal 

verhuizingen in een jaar tijd er 

geen gemeentebelasting betaald 

hoefde te worden. In 1923 

verhuisde het gezin naar 

Hacquartstraat 10 in 
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Amsterdam, waar Steven werd 

geboren.  

Maarten werd in 1927 geboren 

aan de Cornelis Schuytstraat en 

vervolgens verhuisden ze naar 

Leusderend in het landelijk 

gelegen Leusden, waar vader 

Van Hengel rust zocht. Hier werd 

de tweeling Ruth en Saskia 

geboren.   69 70

Arie van Hengel was niet minder 

dan een briljant man. Extreem 

intelligent en hyper actief, 

volgens de overlevering. Maar hij 

kon ook pijnlijk eerlijk en bruusk 

zijn. Op jonge leeftijd 

promoveerde hij in de rechten en 

begon aan een stormachtige 

carrière in het bankwezen. Zijn 

benen konden de weelde van zijn 

grote intellect echter nauwelijks 

dragen. ‘Een vliegtuig met een te 

grote motor’, zo typeerde een 

vriend hem. En dat zorgde 

ervoor dat hij nooit helemaal de 

top van zijn formidabele kunnen 
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bereikte. ‘Waar de machines der 

activiteit steeds dreunen, vindt 

zelfs een zoo groot verstand, de 

levenswijsheid niet.’   71

Eind twintiger jaren was Arie van 

Hengel directeur van de 

Amsterdamsche Bank. Hij genoot 

een internationale reputatie op 

het gebied van reorganisaties. 

Toen de Österreichische 

Creditanstalt für Handel und 

Gewerbe in 1931 als een van de 

eerste banken tijdens de 

depressie failliet ging, zagen 

buitenlandse crediteuren in hem 

de ideale kandidaat om orde op 

zaken te stellen.  Van Hengel 72

werd directeur-generaal van de 

bank en kreeg in die 

hoedanigheid te maken met 

Meinoud Rost van Tonningen, 

Hans Fischböck en de 

Oostenrijkse premier Engelbert 

Dollfuß, die in 1934 vermoord 

werd. 

In 1932 volgde de rest van het 

gezin vader Van Hengel naar 

Wenen, waar ze gingen wonen 
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aan Geyer Gasse 17. ’s Zomers 

verbleven ze in de Oostenrijkse 

alpen in Thumersbach. Daar had 

Arie van Hengel een 

zomerverblijf gekocht dat hij in 

’31 ter ere van hun koperen 

bruiloft aan zijn vrouw schonk. 

Het gezin waarin Steven van 

Hengel opgroeide was sportief 

aangelegd. Veel liever dan zijn 

glansrijke carrière, die hij 

vanzelfsprekend vond, had Arie 

van Hengel uitgeblonken op de 

golfbaan, maar op dit terrein 

ontbrak het hem aan natuurlijke 

aanleg.  Zijn zwager Frans Gips 73

had Arie van Hengel enthousiast 

gemaakt voor een sport die 

beter bij hem paste: vliegen. Hij 

kocht een Miles Falcon 

sportvliegtuig en liet deze 

ombouwen zodat er meer 

bagage in opgeborgen kon 

worden. Hij was lid van een club 

van eigenaren van deze 

vliegtuigen, waarmee hij door 

Europa vloog.  74

Op een mooie zomerdag in 1936 

was Arie van Hengel met deze 

club al in Parijs en Zürich 

geweest toen hij besloot nog 
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even naar Amsterdam op en neer 

te vliegen. Samen met zijn vriend 

Hauptmann Godwin von 

Brumowski, een veelvuldig 

gedecoreerd piloot uit de Eerste 

Wereldoorlog, naderden ze ’s 

avonds Schiphol. Arie schatte de 

situatie op de grond echter 

verkeerd in en crashte het 

vliegtuig. Beiden waren op slag 

dood. 

Na het overlijden van vader 

besloot moeder met het gezin 

naar Zürich te verhuizen. Daar 

ging Steven net als broer Cees 

naar het Freie Gymnasium, waar 

direct opviel dat Steven de 

intelligentie van zijn vader had 

geërfd. Hij leerde goed en 

gemakkelijk. Binnen het grote 

gezin zocht Steven van Hengel 

waar hij kon naar privacy. Hij was 

gesteld op alle gezinsleden, 

maar prees zich gelukkig dat niet 

alle acht broers en (half)zussen 

onder het zelfde dak woonden. 

In haar memoires beschreef zijn 

moeder Steven als volgt: 

‘Klein maar goed geproportioneerd, met een 

neiging om als hij boos of beledigd is, wat 

heel gauw het geval is, zijn hoofd tussen zijn 

schouders te trekken en zo krom mogelijk te 

lopen. Hij leert goed en gemakkelijk, heeft 

helemaal geen interesse voor sport. Hij zwemt 

omdat hij niet verdrinken wil, hij skiet omdat 

hij niet thuis gelaten wilt worden enz., maar 

een genoegen vindt hij het niet.’  

De jonge Steven wilde graag 

tandarts worden. ‘Je verdient niet 

alleen veel geld, maar je doet er 

nog goed werk mee ook’, was 

zijn redenatie.  75

Moeder viel voor de Oostenrijker 

Wolfgang Karl Sigmund Franz 

‘Wolfy’ Brosche, een majoor uit 

de cavalerie van Kaiser Franz 

Jozef, die net als veel van zijn 

vrienden na de Anschluss in 1938 

gedeserteerd was uit het 

Oostenrijkse leger. Met de 

inlijving van Oostenrijk bij het 

Duitse rijk was Wolfy de facto 

Duitser geworden en met een 

Duitser wilde moeder Van 

Hengel onder geen beding 

trouwen.  Pogingen om hem tot 76

Nederlander te laten 

naturaliseren strandden. Zelfs 

een onderhoud met premier 

Colijn, die Arie nog gekend had 
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en sympathie voor de familie 

had, leverde niets op. Vervelend, 

‘maar niet tragisch’, zo deed 

Colijn de situatie af. Besloten 

werd om toch terug te keren naar 

Nederland en van daaruit een 

nieuwe nationaliteit voor Wolfy 

‘op te diepen’. Wolfy op zijn 

beurt wilde enkel ‘Engels of 

zoiets’ worden. Uiteindelijk leek 

Canada het beloofde land te zijn. 

In augustus 1939 kreeg hij een 

visum. Kort daarna reisde hij er 

met zijn geliefde naartoe. Maar 

op 3 september, Wolfy’s 

verjaardag, viel Duitsland Polen 

binnen. Met zijn Duitse pas werd 

Wolfy direct bij aankomst in 

Montreal geïnterneerd, niet 

meteen in een kamp, iets wat 

later wel gebeurde. Moeder 

reisde in allerijl naar New York en 

kon nog net het laatste schip van 

de Holland Amerika Lijn terug 

naar Rotterdam pakken.    77

OORLOGSJAREN 

Terug in Nederland kocht 

mevrouw Van Hengel in 

Aerdenhout de villa De 

Wildzanck aan de Alphenlaan 5. 

Nog voor het uitbreken van de 

oorlog in Nederland verhuisde 

het gezin naar dit enorme 

onderkomen. De Wildzanck was 

een goede plaats om de oorlog 

door te komen. ‘Onder diepe 

geheimhouding werd er in de 

eetkamervloer midden onder het 

grote kleed, een luik gemaakt 

waar net de kleine Hilda [hulp in 

de huishouding] door kon, en 

daar werden rij aan rij de blikken 

chocolade ondergebracht.’ Op 

advies van een bankiersvriend uit 

Wenen nam moeder een 

hypotheek op het 

Thumersbacher bezit, die ze 

prompt tegen een goede koers 

uitbetaald kreeg. Het verdween 

in het grote huis met de vele 

kasten en hoeken zonder een 

spoor achter te laten.   78

Steven zou net als Cees naar het 

Kennemer Lyceum gaan, maar 

zijn moeder wilde de juistheid 

van dit voornemen bevestigd 

zien door een onderzoek van de 

Nederlandsche Stichting voor 

Psychotechniek. In Utrecht 

onderging Steven in oktober 

1939 het onderzoek, op basis 
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waarvan geoordeeld werd dat hij 

gemakkelijk gymnasium B moest 

kunnen halen. Het rapport leest 

als een herhaling van de 

karaktertrekken die ook zijn vader 

bezat: 

’Stellig een jongen, die in zijn klas een 

dominerende positie zal innemen; in de eerste 

plaats om zijn persoonlijke charme en dan om 

de sfeer, die hij om zich heen verbreidt. Die 

sfeer is enigszins aan de zwoele kant en hij is 

zelf de eerste, om van zijn eigen charme mee 

te genieten. In de rij van bewonderaars neemt 

hij zelf een grote plaats in; dit maakt hem 

passief en zeer verdraagzaam tegenover 

zichzelf, terwijl hij in de buitenwereld 

vanzelfsprekend de leiding neemt.’  79

Terwijl Wolfy in een Canadees 

kamp was opgesloten, barstte op 

10 mei 1940 de oorlog in 

Nederland los. Moeder Van 

Hengel probeerde haar kinderen 

een zo normaal mogelijk leven te 

laten leiden, maar dat viel 

natuurlijk niet mee. Oudste 

zonen Arie en Cees werden 
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gemobiliseerd. Arie fietste zelfs 

met zijn eenheid naar de 

Grebbeberg om de Duitsers 

tegen te houden. In Arnhem 

kregen zij echter het nieuws van 

de capitulatie en konden weer 

huiswaarts keren. Arie ging 

vervolgens in Leiden studeren, 

Cees in Delft.   80

Met de twee jongste zonen sprak 

moeder thuis af zo min mogelijk 

over de oorlog te praten, 

wetende dat er genoeg 

speelde.  Steven en Maarten 81

van Hengel hielpen wel eens bij 

het verstoppen van mensen die 

gezocht werden door de 

Duitsers. Tegenover de 

Wildzanck bevond zich het 

Kareol, de verblijfplaats van de 

familie Bunge. In de tuin van dit 

gigantische huis waren volledige 

decors van de opera Tristan und 

Isolde van Wagner nagebouwd. 

Eveneens lagen er allerlei tunnels 

in de tuin die uitstekend konden 

dienen als schuilplaats voor 

mensen op de vlucht. Steven en 

Maarten wisten als jonge jongens 

goed de weg in deze tuin en 

ondernamen hun 

verzetsactiviteiten vooral ’s 

nachts.   Moeder had zo haar 82 83

vermoedens, maar hield dat stil.  

’Van hun ondergrondse bezigheden hebben 

zij mij dan ook gelukkig zo min mogelijk op de 

hoogte gehouden. Wel wist ik natuurlijk dat 

wanneer er een vroeger dan gewoonlijk 

begon te geeuwen of te zeggen dat hij slaap 

had, ik zijn bed ’s nachts leeg zou vinden, zijn 

fiets weg en de volgende morgen, wanneer ik 

hem heel zachtjes laat terug had horen 

komen, zijn gezicht grauw van 

vermoeidheid.’  84

Inzake haar eigen activiteiten in 

de oorlogsjaren deed moeder er 
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eveneens het zwijgen toe, in 

ieder geval in haar eigen 

memoires. In 1940 was zij 

evenwel benaderd door een 

adjudant van de heer Hans 

Fischböck, Generalkommissar für 

Finanz und Wirtschaft, die vroeg 

om een onderhoud.  Fischböck 85

was een voormalig medewerker 

van de Credit Anstalt, een groot 

bewonderaar van wijlen haar 

echtgenoot Arie van Hengel , 86

die in de oorlogsjaren direct 

onder Seys-Inquart opereerde. 

Hij wilde via mevrouw Van 

Hengel in contact komen met 

vooraanstaande figuren uit het 

bedrijfsleven, om ‘het leven in 

Nederland zo veel mogelijk 

leefbaar te houden’ . Moeder 87

Van Hengel beraadde zich op 

haar positie. Na consultatie met 

de heren Charles Pahud de 

Mortanges en Hendrik De Booij 

besloot ze ‘maar eens aan te 

horen wat onze bezetters in hun 

schild aan het voeren waren’, 

zoals oudste zoon Arie het later 

zou omschrijven.   88

Moeder nodigde daarop 

Fischböck, de bankier Sam 

Woltersom en haar broer Frans 

Gips uit voor thee op de 

Wildzanck. Dat waren geen 

toevallig gekozen mensen. 

Woltersom was de voorzitter van 

de Adviescommissie voor het 

Nederlandse bedrijfsleven, een 

pragmaticus die de kans op een 

Duitse overwinning hoog achtte 

en samenwerking met de 

bezetter als noodzakelijk zag. 

Broer Frans Gips was op dat 

moment plaatsvervangend leider 

van het Economisch Front van de 

NSB.  Net als mevrouw Van 89
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Hengel had ook Woltersom zich 

vooraf zeker proberen te stellen 

van een ‘legale’ basis voor deze 

toenadering door de bezetter, dit 

om verdenking van collaboratie 

te vermijden. Hij kreeg hiervoor 

toestemming van Nout Snouck 

Hurgronje, secretaris-generaal 

van Buitenlandse Zaken en ook 

voorzitter van de Haagsche Golf 

Club.  Bankier en lid van de 90

Kennemer en de Hilversumsche 

Golf Club Louis Thole kwam 

eveneens mee. Op 13 juli 1940 

bracht mevrouw Van Hengel de 

heren bijeen in de Wildzanck. In 

de herinnering van zoon Arie 

ging moeder vervolgens ’in de 

tuin wandelen’. Zijn moeder had 

volgens hem geen enkele 

ambitie zich met het 

Nederlandse bedrijfsleven te 

gaan bemoeien.   91

De rol van mevrouw Van Hengel 

was echter iets groter dan dat. 

Volgens Louis Thole was er een 

woordenwisseling tussen 

Fischböck en hem ontstaan die 

op een handgemeen leek uit te 

lopen. Mevrouw Van Hengel zou 

Thole daarop gesommeerd 

hebben te vertrekken: ‘Louis, het 

wordt te gek, je moet nu 

weggaan.’  Een lezing die door 92

zoon Arie bestreden werd. 

Mevrouw van Hengel maakte wel 

van de gelegenheid gebruik 

Meinoud Rost van Tonningen een 

hak te zetten. Ze drukte 

Fischböck op het hart uit te 

kijken voor Rost van Tonningen, 

zeker gezien het feit dat hij 

volgens haar ‘een Sinjo was’, een 

‘halve Indo’, die ’bezig was ons 

land te verraden en te verkopen 

waar wij bij zijn’.  Het leverde 93

Rost van Tonningen in ieder 

geval de nodige problemen op 

binnen de eigen gelederen. 

Ondanks lang inpraten van 

Fischböck tijdens een later 

onderhoud wilde zij van geen 

wijken weten inzake dit 

standpunt. 

Direct na de oorlog kwam 

mevrouw van Hengel hierdoor in 

de problemen. Leden van de 

Binnenlandse Strijdkrachten 

pakten haar op in verband met 

het ‘theegesprek’ met Fischböck 

en de anderen. Voor de ogen van 

de buurt werd zij opgepakt en 
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voor verhoor afgevoerd. Nadat 

ze enige tijd was vast gehouden 

werd zij op 17 mei 1946 buiten 

vervolging gesteld, onder 

voorwaarde van betaling van een 

boete à ƒ 50.000,- en ontzetting 

uit een aantal burgerrechten 

waaronder het kiesrecht, in 

afwachting van het vonnis van 

het Bijzonder Gerechtshof van 

Amsterdam dat op 1 augustus 

verwacht werd. In de tussentijd 

mocht ze het land niet verlaten 

en was het onmogelijk met Wolfy 

te trouwen. Het definitieve 

vonnis wachtte ze niet af. Helena 

besloot direct de boete te 

betalen, waardoor de weg vrij 

werd gemaakt om te trouwen 

met ‘Wolfy’ Brosche. Op 27 mei 

1946 trouwden zij ‘met de 

handschoen’ (bij volmacht) - zij in 

Aerdenhout, hij in Montreal.  94

Hierdoor was de weg vrij 

gemaakt voor hereniging.  Over 95

haar handel en wandel in de 

oorlog liet mevrouw Van Hengel 

in haar verdere leven weinig 

meer los. In Mijn Bronboek dat 

ze in 1975 schreef noteerde ze 

nog wel dat ze ‘zeker dingen 

gedaan had die niet door de 

beugel konden’.   96

Nog in datzelfde jaar 1946 

emigreerde mevrouw Brosche-
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Gips naar haar nieuwe 

echtgenoot naar Canada. 

Maarten en de ‘twins’ gingen 

mee, de overige jongens bleven 

in Aerdenhout achter. In de tuin 

van Wildzanck werd een nieuw 

huis gebouwd, waar zij gingen 

wonen - Boekenroodeweg 2 was 

het nieuwe adres. Na lang 

procederen werd mevrouw Van 

Hengel in 1949 volledig 

gerehabiliteerd, alleen de reeds 

betaalde boete werd niet kwijt 

gescholden.  In Canada kon het 97

gezin niet echt aarden, hetgeen 

vooral kwam omdat Wolfy 

Brosche zakelijk gezien weinig 

voor elkaar kreeg. Op doorreis in 

Europa besloten ze het inmiddels 

door andere families bewoonde 

zomerhuis Loiblgut in 

Thumersbach terug te claimen, 

wat na veel moeite lukte. In 1950 

verhuisden ze daarheen.  98

OPLEIDING EN CARRIÈRE 

Na het gymnasium begon Steven 

op advies van stiefvader Wolfy 

aan een studie medicijnen , een 99

richting die zijn vader ook ooit 

ambieerde, maar toch te ‘vies’ 

vond.  Een carrière in de zorg 100

leek goed te passen bij de jonge 

Steven, die zich het lot van 

anderen aantrok. Iets doen voor 

een ander leverde hem altijd een 

goed gevoel op.    101

Groot succes werd zijn studie 

niet. Het kwam vooral omdat hij 

in 1948 een baan als ‘volontair’ 

bij British American Tobacco 

Company Amsterdam was 

begonnen.  Nadat hij in 1949 102

tijdens een ski-vakantie zijn been 

brak, werd het studeren steeds 

moeilijker. Uiteindelijk moest hij 
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na een aantal gemiste examens 

noodgedwongen stoppen. Op 

zoek naar een nieuwe richting 

won Van Hengel informatie in bij 

zijn oom Jan van Hengel, 

directeur van de Holland-

Amerika Lijn, over de 

mogelijkheden van een carrière 

in die sector, maar dit leidde tot 

niets. Het idee ontstond om in 

zijn vaders voetsporen te treden, 

die had immers ook in eerste 

instantie aan een loopbaan als 

dokter gedacht en was tenslotte 

bankier geworden. Hij had al 

eens laten optekenen hoe hij 

over de ideale kwalificaties voor 

een bankier dacht:  

‘En wat de eigenschappen betreft, die een 

bankier moet hebben, verwijs ik altijd naar wat 

J.W. Gilbart in zijn boek „The History, 

Principles and Practice of Banking" gezegd 

heeft: ,,To be a good Banker requires some 

intellectual and some moral qualifications. A 

Banker need not be a man of talent, but he 

should be a man of wisdom… A Banker need 

not be a poet or a philosopher —a man of 

science or of literature . . . It is only necessary 

that he should possess a large portion of that 

quality which is called common sense. One 

great defect in a Banker is a want of decision. 

A Banker ought to know how to balance the 

evidence on each side of a question and to 

arrive speedily at a just conclusion.’  103

Dat waren belangrijke lessen 

voor Van Hengel. Zijn verdere 

leven streefde hij ernaar een man 

van wijsheid te worden. Hiervoor 

nam hij veel informatie tot zich. 

Van Hengel was een 

onderzoeker, iemand die, net als 

zijn vader, aan één keer lezen 

genoeg had, misschien wel een 

fotografisch geheugen had.  Hij 104

verbaasde vriend en vijand met 

zijn grandioze parate kennis.  105

Dat maakte hem tot een uiterst 

waardevol iemand voor de 

organisaties waar hij bij 

betrokken zou raken. Voor 

zichzelf gaf het hem houvast. Op 

de hoogte van de feiten voelde 

hij zich comfortabel. Het gaf hem 

een zekere machtspositie.  106

Daarnaast was hij iemand die 

graag het voortouw nam. Hij had 

zijn studie afgebroken, maar kon 

nooit verweten worden niet op 

de hoogte te zijn van de feiten.  

Niet iedereen kon hem even 

goed bijbenen in een gesprek. 
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Dat kwam in de eerste plaats 

door zijn grote kennis van zaken, 

maar ook omdat hij nogal lang 

van stof kon zijn. Van Hengel 

werd wel omschreven als ’een 

waterval, waaronder je 

verdronk’.  Door deze 107

combinatie aan eigenschappen 

leek hij hautain, autoritair en 

elitair, iets wat hij volgens familie 

en vrienden zeer zeker niet was. 

Hij kon goed tegen kritiek en was 

bereid zijn standpunten te 

herzien wanneer daar aanleiding 

toe was.  Maar lang niet 108

iedereen kwam zo dicht bij hem. 

Van Hengel verborg zijn 

gevoelsleven achter een ‘harde 

schil’ , waardoor hij wel eens 109

weerstand opriep en een 

makkelijke prooi voor achterklap 

werd. Speculaties over het 

oorlogsverleden van zijn moeder, 

insinuaties over zijn eigen 

verleden in de oorlog en zijn 

vrijgezelle bestaan waren 

hiervoor dankbare onderwerpen.  

In het bedrijfsleven kon Van 

Hengel dankzij zijn 
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eigenschappen en familienaam 

snel carrière maken. In 1950 ging 

hij werken voor de Javasche Bank 

Amsterdam op de documentaire 

afdeling kredietverstrekking. In 

1954 volgde een overstap naar 

de Nederlandse 

Handelmaatschappij. Het viel Van 

Hengel al snel op dat hij uit een 

ander hout gesneden was dan 

zijn directe collega’s. De meeste 

mensen wilden volgens hem zo 

min mogelijk verantwoording 

dragen en deden het liefst 

routinewerk.  Dat kon hij 110

moeilijk begrijpen. In 1956 werd 

hij benoemd tot algemeen 

procuratiehouder buitenland en 

een jaar later kreeg hij zelfs de 

algehele leiding over de afdeling 

binnenland. 

In 1963 nam hij zitting in de 

directie van Müller & Co., 

waarvoor zijn vader nog 

commissaris was geweest.  In 111

1965 werd hij partner bij Vermeer 

& Co., het familiebedrijf van 

golfer Charles ‘Sam’ Veltman, die 

hij kende van de Kennemer. 

Veltman was een zeer 

gerespecteerd man in de 

golfwereld. Hij was onder meer 

van 1949 tot 1961 secretaris-

penningmeester van het 

Nederlands Golf Comité. 

Daarnaast verrijkte hij het 

Nederlandse golf met het in die 

dagen bekende fenomeen ‘de 

Veltman’: 

‘Deze slag kenmerkte zich door in de 

nabijheid van de green een zorgvuldige stand 

in te nemen, teneinde een succesvolle chip te 

gaan uitvoeren. Na lange en voor sommigen 

noodzakelijke voorbereidingen volgde daarop 

een slag(poging) die de bal slechts enkele 

centimeters en maximaal een decimeter 

voortbewoog.’   112

In die tijd gebeurde het wel eens 

dat golfers die wilden deelnemen 

aan een kampioenschap zich op 

kantoor ‘De Parel’, aan 

Herengracht 199-201, bij Steven 

van Hengel konden 

inschrijven.  In diezelfde 113

periode publiceerde Van Hengel 

het boek Elements of banking. A 

selection from J.W. Gilbart F.R.S. 

"A Practical Treatise on 

Banking" (1967), dat hij opdroeg 

aan zijn vader. Granville Tyser, 

een vriend van zijn vader, had 
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hem met de redactie geholpen. 

Tyser was directeur van 

zakenbank Lazard Brothers & Co. 

Ltd. en fellow van het Britse 

Institute of Bankers.  Dankzij 114

hem was het boek ook 

verkrijgbaar voor leden van dit 

gezelschap. In 1970 werd Steven 

van Hengel fellow van hetzelfde 

Institute of Bankers.   115

In 1972 werd Vermeer & Co. 

volledig geïntegreerd in 

bankiershuis F. Van Lanschot uit 

Den Bosch, dat al een 

meerderheidsbelang in de 

Amsterdamse bank had. Van 

Hengel trad af als firmant en 

werd tot zijn spijt enkel directeur 

van de afdeling Amsterdam.  116

Hij hield kantoor in het statige 

pand op de kop van de De 

Lairessestraat, bij het 

Concertgebouw. Een van de 

stagiaires die Van Hengel in die 

tijd onder zijn hoede had was 

Robin Bargmann, die hij kende 

van de Kennemer jeugdselectie. 

Naast bancaire zaken 

informeerde Van Hengel hem 

vooral over zijn visie op de 

geschiedenis van golf.  117

In 1978 vroeg en kreeg Van 

Hengel eervol ontslag bij Van 

Lanschot. Van Hengel was 53 jaar 

oud en met pensioen. Hij hield 

nog wel een flink aantal 

commissariaten aan, onder meer 

bij familiebedrijf Gips en bij 

Vroom en Dreesmann.  Zijn 118

vroegtijdige pensioen gaf hem 

alle tijd zich volledig op zijn 

passie te storten: golf. 

MISTER GOLF 

Al tijdens de oorlog maakte Van 

Hengel zijn entree in de 

sportwereld. Hij had dezelfde 

minimale sportieve aanleg als zijn 

vader, waardoor hij vooral in de 

organisatie belangrijk zou 

worden. Hij werd lid van de 

Bloemendaal-Musschen-

Haarlem-Combinatie (BMHC), de 

plaatselijke hockeyclub, waar hij 

al snel het penningmeesterschap 

op zich nam. Drie onderwerpen 

hadden voornamelijk zijn 

aandacht: financiën, jeugd en 

geschiedenis. De toekomst van 

het spel zat in de ontwikkeling 

van de jeugd, was de visie van 
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Van Hengel. Hij werd elftalleider 

van het team met onder meer 

Robbie van Erven Dorens. Naast 

het beheren van de kas en de 

zorg voor de jeugd startte Van 

Hengel met de ordening van de 

archieven van de drie fusieclubs. 

Door zijn inspanningen kon er in 

1955 een jubileumboek 

verschijnen. Auteur Frans van 

Olphen was hem hiervoor zeer 

erkentelijk.   119 120

In 1947 werd Steven van Hengel 

lid van de Kennemer Golf Club, 

de club waar ook zijn oom Jan 

van Hengel lid was en zich actief 

had bemoeid met de verhuizing 

naar Zandvoort in 1928. Van 

Hengel was geen groot golfer. 

Na het ski-ongeluk van 1949 

bleef hij last houden van zijn 

been waardoor het spelen nog 

moeilijker werd. Hij wist zijn 

handicap nog te verbeteren van 

27 tot 18, maar na verloop van 

tijd golfde hij minder en 

minder.  Nog meer dan bij 121

hockeyvereniging kon Van 

Hengel op de golfclub met zijn 

talenten het verschil maken. Na 

de oorlog waren er ook tal van 

zaken die aandacht vroegen. Van 

Hengel nam gemakkelijk het 
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voortouw bij het oplossen van 

problemen en werd op die 

manier al snel van onschatbare 

waarde voor de club. Regels, 

baanonderhoud, architectuur en 

de geschiedenis van het spel 

konden op de belangstelling van 

Van Hengel rekenen. Hij bleek 

het ideale lid voor de club, een 

man die een ongekende 

hoeveelheid werk vrijwillig op 

zich nam. Net als in de 

hockeywereld nam Van Hengel 

ook op de Kennemer Golf Club 

als eerste het jeugdbeleid ter 

hand, getuige onder meer de 

‘fameuze’ jeugdweekenden die 

hij als jeugdsecretaris 

organiseerde.  122

Het duurde niet lang of Van 

Hengel werd ook op nationaal 

niveau actief. In 1952 

ontwikkelde hij een plan voor 

een jeugdcompetitie golf, dat 

onder auspiciën van het 

golfcomité gespeeld moest 

worden. Hij weidde er ook een 

ingezonden brief in Golf aan, zijn 

eerste contact met 

hoofdredacteur Joop Brongers. 

De dertigjarige Van Hengel zag 

de grote waarde van golf voor de 

Nederlandse jeugd: 

‘Samenvattend komen wij tot de conclusie dat 

golf, onder deskundige leiding en in 

combinatie met een "gemeenschapssport" 

beoefend, zeer zeker een goede invloed op 

jeugdige sport- enthousiasten kan hebben en 

hen kan leren niet slechts "good losers" doch 

evenzeer "good winners" te zijn, 

eigenschappen, die in latere jaren niet alleen 

in hun sportcarrière, doch ook in het 

dagelijkse leven van onschatbare waarde zijn.’ 

  123

Zijn inspanningen werden 

opgemerkt. In ’53 werd hij 

gevraagd voor de 

jeugdcommissie van het 

Nederlandsch Golf Comité, als 

vervanger van Joan Dudok van 

Heel. Nadat een verzoek van het 

Deutsche Golf Verband om een 

jeugdwedstrijd tussen beide 

landen te organiseren was 

binnen gekomen, gaf voorzitter 

Alfred Calkoen van Limmen Van 

Hengel opdracht om de 

mogelijkheden hiervan te 

onderzoeken. Calkoen van 

Limmen vond het een aardige 

mogelijkheid om te komen ‘tot 
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een hervatting van het 

golfcontact tussen Nederland en 

Duitsland’. Van Hengel en 

commissievoorzitter Barend de 

Meyere van de Hilversumsche 

brachten de opdracht tot een 

goed einde.   124

In augustus 1955 nam Steven van 

Hengel het Nederlands 

jeugdteam mee naar het Duitse 

Krefeld. Het was er bloedheet, 

maar dankzij de begeleiding van 

Van Hengel werd er veel 

gelachen en bovendien goed 

golf gespeeld. ‘A game of golf 

consists of 18 holes’, drukte hij 

zijn pupillen op het hart, als zij 

tevreden waren na een goed 

begin van 9 holes.  Ondanks de 125

goede sfeer moesten Rolf Olland 

(handicap 4), Robbie van Erven 

Dorens (5), Frans Otten (6), 

Bonno Hylkema (7), Marlof 

Strumphler (10), Reynoud de 

Jongh (11) en Gijs Sandberg (10) 

met 6,5 tegen 2,5 hun meerdere 

erkennen in hun Duitse 

leeftijdsgenoten.  Wegens zijn 126

drukke werkzaamheden - in ’56 

trad hij toe tot het bestuur van 

de Kennemer, een jaar later werd 

hij chef van de afdeling 

binnenland van de 

Handelsmaatschappij - stopte 

Van Hengel in 1957 met de 

jeugdcommissie. Hij bleef wel 

non-playing captain van het 

jongensteam. 

Al tijdens jeugdwedstrijden bleek 

Van Hengel met zijn ijzersterke 

geheugen en waardering van 

goede omgangsvormen de 

ideale referee. Op latere leeftijd 

werd hij lid en voorzitter van de 

regelcommissie van het 

golfcomité en nam hij zitting in 

het rules committee van de Royal 

& Ancient. Als absolute autoriteit 

op dit terrein lichtte hij clubs en 

spelers in over veranderingen in 

de Standard Scratch Score in 

’69.  Over de regels had hij wel 127

eens woorden met Dr. J.W.R. 

Brueren van de Zuid-Limburgse 

Golf & Country Club Wittem of 

Tony Groskamp van de 

Haagsche. In Golf schreef Van 

Hengel zelf over zijn 

pragmatische visie op de 

spelregels: 
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‘Uit de school klappende kan ik u tenslotte 

vertellen dat ik, jaren geleden in St. Andrews 

tijdens een gesprek met de hoogste autoriteit 

over regels daar ter plaatse, die deze materie 

vele jaren had behandeld, de typisch Schotse 

opmerking te horen kreeg:  

"You know, from the point of view of 

amateurs, all these Rules are a silly nonsense. 

It's quite simple: play the ball as it lies and 

don't cheat".’  128

VAN HENGEL OP DE 
KENNEMER 

Op de Kennemer voelde Van 

Hengel zich thuis. In rap tempo 

ontwikkelde hij zich tot een 

belangrijke, onmisbare schakel in 

het clubleven. Als een probleem 

zich aandiende, duurde het niet 

lang of Van Hengel bemoeide 

zich met de oplossing ervan. 

Zodoende groeide hij uit tot dé 

autoriteit op eigenlijk ieder 

terrein waar hij zich mee bezig 

hield. Dat kon variëren van kleine 

tot almaar grotere onderwerpen. 

Hij ontwierp het nieuwe logo van 

de club - dat tot op de dag van 

vandaag nog steeds gevoerd 

wordt - en haalde net zo 

makkelijk zijn gereedschap van 

huis om kleine reparaties in het 
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clubhuis voor zijn rekening te 

nemen.  Steeds vaker stond zijn 129

witte Porsche na werktijd op de 

parkeerplaats van de club. Het 

werd zijn tweede thuis. ’s Avonds 

at hij in het clubhuis en nam hij 

een borrel met een sigaar tot 

besluit. In het weekend was hij 

nog vaker op de club te vinden. 

Als vanzelfsprekend werd hij in 

1956 lid van het bestuur, waarna 

hij de club pas echt naar zijn 

hand kon zetten. Van Hengel trok 

veel naar zich toe, nam wel eens 

het secretaris- of 

penningmeesterschap waar en 

werd uiteindelijk vice-voorzitter. 

Hij was in die hoedanigheid 

belast met de uitvoering van het 

clubbeleid, een functie die hem 

paste. Bovendien was er met een 

grondeigenaar als Quarles van 

Ufford als voorzitter weinig 

ruimte voor verdere promotie.  130

Pieter Quarles liet de dagelijkse 

leiding graag aan de energieke 

Van Hengel over.  131

Tijdens de door Quarles geleide 

vergaderingen zat het bestuur 

achter een grote tafel. En hoewel 

Quarles wilde dat er niet gerookt 

werd op deze bijeenkomsten, 

stak Van Hengel rustig een sigaar 

op. Vervolgens was het dan 

vooral Van Hengel die het woord 

voerde. En dat kon lang duren. 

De monologen van Van Hengel 

waren even beroemd als berucht 

op de club. Hij liet zich 

simpelweg niet onderbreken. Hij 

sloot de ogen tijdens het spreken 

om zich niet af te laten leiden 

door de non-verbale 

communicatie van zijn gehoor en 

werkte in hoog tempo de agenda 

af. Het leverde hem de bijnaam 

Stevie Wonder op.  In 132

afwezigheid van de 

dienstdoende voorzitter kon Van 

Hengel evenwel verrassend 

zakelijk een vergadering leiden. 

De alomtegenwoordige Van 

Hengel was streng op het 

naleven van de etiquette door 

clubleden. Damesleden, gekleed 

in een polo zonder mouwen, 

werden door hem zonder pardon 

van de baan gehaald. 

Jeugdleden met een korte broek 

moesten lange kousen aan en 

spelers die een wedstrijd wonnen 
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en na afloop geen jasje dasje 

droegen kregen geen prijs.  133

Aspirant leden met bedenkelijke 

antecedenten zoals een 

buitenechtelijk kind werden door 

Van Hengel geweigerd en leden 

die met een dergelijke aspirant 

op de proppen waren gekomen, 

kregen eveneens met Van 

Hengel te maken. In dat opzicht 

was hij erg traditioneel, een man 

van oude normen en waarden. 

Waar dit de club betrof kon hij 

onverbiddelijk zijn.  Zelf nam hij 134

wat meer vrijheid. Honden waren 

verboden op de club, maar Van 

Hengel nam zijn hond steevast 

mee de secretariaatskamer in - 

het kantoor van de club waarvan 

hij als enige de sleutel had.  135

DE VAN HENGEL COURSE 

Met nieuwe voorzitter Geurt 

Rahusen aan het roer ontstond er 

voor Van Hengel een unieke 

mogelijkheid om zijn stempel 

definitief op de club te drukken. 

Kort na Rahusens aantreden in 

1976 kreeg de club de 

mogelijkheid de grond te kopen 

die het tot dan toe huurde. De 

Maatschap Zandvoortsch Duin 

van de familie Quarles van Ufford 

was bereid 84 hectare voor een 

‘prix d’ami’ van ongeveer 1 

gulden per vierkante meter te 

verkopen. Eind ’77 werd de koop 

officieel gesloten.  Hiervoor 136

was een obligatielening 

uitgeschreven die gekoppeld was 

aan het lidmaatschap. Eén 

obligatie van 280 gulden per lid. 

Dat zagen niet alle bestaande 

leden zitten. In 1977 zegden een 

recordaantal van 58 golfers hun 

lidmaatschap op. Nieuwe leden 

werd verplicht zeven obligaties te 

kopen. In drie jaar tijd werden op 

deze manier 250 nieuwe leden 

ingeschreven. Na het bereiken 

van 830 leden werd een 

ledenstop ingevoerd. Er was 

voldoende financiële armslag, 

maar dat had geleid tot een 

zekere spanning binnen de club 

en dus was het tijd ’om de leden 

te beschermen’.  Na de 137

aankoop van de grond werd 

direct besloten tot uitbreiding 

van de baan met negen holes, 

een bestaand idee uit 1937.  138

In dat jaar was reeds 
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gecorrespondeerd tussen Harry 

S. Colt, de ontwerper van de 

eerste 18 holes, en het 

clubbestuur over uitbreiding van 

de baan.  

‘As our course is rather crowded on Saturdays 

and Sundays and there is little room for 

practice, the committee has decided to have 

constructed another 9 holes.’  

Het idee was om de eerste twee 

à drie holes dat jaar aan te 

leggen en de overige holes in de 

daaropvolgende jaren.  Het 139

was Colt’s kantoorgenoot John 

Morrison die het plan voor de 

nieuwe negen maakte.  In 1938 140

werden de 1ste en 9de hole 

reeds opgeleverd, de achtste 

green was dat jaar in aanbouw, 

maar toen kwam met de Duitse 

bezetting ook de Atlantikwall, die 

vrijwel de gehele baan ruïneerde. 

Na de oorlog bleken de fairways 

van de ‘Morrison holes’ als enige 

de Duitse bezetting te hebben 

overleefd. Plannen voor de 

nieuwe negen verdwenen in een 

archiefkast op het secretariaat. 

Daar moeten ze Van Hengel 

onder ogen zijn gekomen. Eind 

jaren ’60 werden de plannen nog 

even afgestoft en voorgelegd 

aan architect Frank Pennink, maar 

dit werd niet doorgezet. Met de 

aankoop van de grond wist Van 

Hengel dat het tijd was voor de 

reeds lang geleden 

voorgenomen baanvergroting. 

Na het besluit was de weg vrij 
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om de derde negen te voltooien, 

in de geest van Harry Colt, zoals 

de bedoeling was: het profiel van 

het landschap werd zo min 

mogelijk aangetast. Steven van 

Hengel nam de leiding over het 

project. Frank Pennink paste het 

ontwerp aan de moderne eisen 

aan.  

In 1981 werd in eigen beheer 

met de werkzaamheden 

begonnen, nog voor de 

benodigde vergunning verkregen 

was.  Dat laatste was een idee 141

van Van Hengel. ’We zien wel 

waar het schip strandt en anders 

betalen we de boete wel’,  was 

zijn redenatie. Wanneer architect 

Frank Pennink door ziekte niet 

aanwezig kon zijn, wat vaak 

gebeurde, dan was Van Hengel 

zijn logische vervanger. Hij was 

op de grote man tijdens de 

uitbreiding. Voor de uitvoering 

van de plannen leunde hij op 

groundkeeper Cees Twisk, de 

absolute baas van alles wat er op 

de baan gebeurde. Van Hengel 

had dat ook in de gaten en koos 

er bewust voor in de pas met de 

ideeën van Twisk te gaan lopen. 

Op deze manier wist hij zich altijd 

verzekerd van steun op dat 

terrein.  Van de zesde hole, een 142

halve dog-leg, wordt wel gezegd 

dat de hand van Van Hengel hier 

het meest zichtbaar is. Naar 

verluid was hij was bang de bal 

over het hek te slaan en dus werd 

de hole verlegd tot het meer 

geschikt was voor Van Hengels 

golfkwaliteiten.   143

In 1985 werden de derde negen 

holes officieel geopend tijdens 

het 75-jarig jubileum van de club. 

Nog voor de opening was 

architect Frank Pennink 

overleden. De nieuwe negen, de 

A-holes, werd officieel de Van 

Hengel Course genoemd. Van 

Hengel was daar trots op, al 

moest hij toegeven dat het 

aannemen van nieuwe leden 

hiervoor misschien wel wat te 

snel was gebeurd.  Het was 144

hoe dan ook zijn finest hour op 

de club, want naast de 

baanuitbreiding was hij ook 

verantwoordelijk voor Kennemer 

Kroniek, het jubileumboek dat hij 

samen met Jan Kees Kokke had 

geschreven. Het was zijn laatste 
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grote project voor de club. In 

1984 had hij het bestuur al 

verlaten en was hij tot erelid 

benoemd. Bij die gelegenheid 

kreeg hij een door Kees Verkade 

vervaardigd beeld van een 

puttende golfer. ‘Het enige 

onderdeel van het spel dat ik 

goed beheers’, zei Van Hengel 

daar zelf over. De sleutel van het 

secretariaat bleef overigens 

gewoon in zijn bezit. Het was en 

bleef zijn club.  Na zijn afscheid 145

maakten de leden van de club 

een kleine wijziging in de 

statuten. De maximale termijn 

van bestuursleden zou van toen 

af aan zes jaar bedragen.  

OPENBAAR GOLF 

Toen Van Hengel in ’47 lid werd 

van de Kennemer was golf nog 

steeds een kleine sport. Een 

sport bovendien, waarvoor een 

enorme hoeveelheid schaarse 

grond vereist was. De 

inspanningen van Joop Brongers 

ten spijt werd golf in de jaren ’60 

en ’70 nog steeds gezien als luxe 

sport voor vooral oudere elitaire 

mannen. Prototype van dit beeld 

was ontegenzeggelijk Steven van 

Hengel: de rijke, extravagant 

geklede dandy, die met 

geaffecteerd accent lange 

volzinnen debiteerde.  146

Maar zoals zijn voorkomen en 

manier van doen mensen vaak 

op het verkeerde been zette, was 

dat hier ook het geval. Van 

Hengel wilde dat golf in 

Nederland zich zou ontwikkelen, 

zoals dat ook in Engeland en de 

Verenigde Staten was gebeurd. 

Zijn werk voor het jeugdgolf was 

hierin een logische eerste stap. 

Dat moest de basis voor golf zijn. 

Daarnaast moest de sport 

groeien om het groeiende aantal 

geïnteresseerden te kunnen 

faciliteren. En dat moest allemaal 

tot stand worden gebracht in een 

‘links’ klimaat, waarin alles wat 

naar elitair rook verdacht was. 

Public courses zoals die ook 

overzees bestonden waren 

volgens Van Hengel de manier 

om golf verder te ontwikkelen in 

Nederland. Hij stond een rustige 

groei van golf voor, zodat 

mensen ook aan het spel konden 

wennen. ’Het best denkbare golf 
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onder de best denkbare 

omstandigheden’, werd het 

credo van Van Hengel. Al te 

snelle ontwikkeling zou leiden tot 

gebrekkige banen, met 

gebrekkige begeleiding. ‘Laat je 

de mensen maar aanrommelen 

op gebrekkige accommodaties, 

dan verliezen ze al snel de 

interesse.’  147

Rond 1966 raakte Van Hengel 

betrokken bij een lokaal initiatief 

in de omgeving van Haarlem. In 

dat jaar hadden enkele lokale 

bestuurders een plan gemaakt 

voor een recreatiegebied in de 

denkbeeldige driehoek Halfweg-

Velzen-Haarlem. Als voorbeeld 

voor de uitwerking van een 

dergelijk plan werden 

Amerikaanse nationale parken 

gebruikt, waarin golfbanen vaak 

werden aangetroffen. In Steven 

van Hengel troffen ze iemand die 

het project verder wilde helpen. 

Al snel bleek echter dat het 

onbegrip jegens golf ‘gigantisch’ 

was in de links geörienteerde 

Provinciale Staten. Een besloten 

club was onbespreekbaar, maar 

‘openbaar’ bleek het toverwoord 

dat de deur op een kier zette en 

Van Hengel had dat goed in de 

gaten.  Hij vertrouwde erop dat 148

van daaruit op organische wijze 

alsnog een club zou worden 

opgericht om de organisatie van 

wedstrijden en dergelijke naar 

zich toe te trekken.   149 150

In 1970 kwam het plan 

onverwacht in een 

stroomversnelling toen er 

plannen waren om een nieuwe 

olieraffinaderij in de 

Amsterdamse haven aan te 

leggen. Het plan van de lokale 

bestuurders uit ’66 werd als 

voorwaarde gesteld om tot de 

aanleg van deze raffinaderij over 

te gaan. Het moest dienen als 

buffer tussen woongebied en 

industrieterrein, de bekende 

‘groene ster’, die ook in andere 

gebieden als de Brielse Maas 

gerealiseerd was. De plannen 

kregen nu beschikking over 

financiering van de rijksoverheid, 

wat aanzienlijk scheelde. 

Op dat moment was Van Hengel 

op landelijk niveau al betrokken 

bij de ontwikkeling van openbaar 
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golf. Onder het bewind van 

Willem Snouck Hurgronje - de 

‘jonge Snouck’ - werd Van 

Hengel in 1969 bestuurslid van 

het Nederlands Golf Comité. Zijn 

waarde voor golf was boven 

enige twijfel verheven. Om deze 

reden werd gebroken met de 

regel alleen maar single figure 

handicappers in het bestuur op 

te nemen, iets wat de oude 

Snouck had bepaald. Voor Van 

Hengel werd een uitzondering 

gemaakt. In 1971 werd hij zelfs 

lid van de Royal & Ancient. 

Speerpunt van het landelijke 

beleid was begin jaren ’70 de 

propaganda voor golf.  151

In die tijd was Van Hengel de 

expert bij uitstek op het gebied 

van openbaar golf. Voor de 

commissie openbare banen ging 

hij met enige regelmaat het land 

in om in een buurtcafé 

allerhande geïnteresseerden te 

vertellen over de regels van het 

spel, want dat was zijn visie: 

groei is goed, maar het moet wel 

in goede banen geleid worden. 

Informatievoorziening was 

daarbij van groot belang. Onder 

leiding van Van Hengel nam het 

NGC de ontwikkeling van 

openbaar golf in handen, zeker 

toen bleek dat het eerste 

initiatief nog geen doorslaand 

succes was.   152 153

Op 19 juni 1971 was in de 

stromende regen in Amsterdam 

op gemeentesportpark ‘De 

Eendracht’ de eerste openbare 

golfbaan van Nederland 

geopend, tot stand gekomen 

onder impuls van de heren Evert 

Kupers en Richard Huberts die 

dit soort banen in Engeland en 

Amerika hadden gezien.  Het 154

was een geïmproviseerde baan 

met greens van kunstgras. 

Aanwezig namens het landelijke 

comité: Steven van Hengel.  Hij 155

schreef over zijn bevindingen in 

Golf. Natuurlijk was er een en 

ander voor verbetering vatbaar, 

met name op het gebied van de 

instructie van nieuwbakken 

golfers, maar ’al met al een 

buitengewoon interessant begin 

van public golf in Nederland’, 

volgens Van Hengel.  156

Voor het project ‘Spaarndammer 
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Hout’ zoals het toen nog heette, 

was Van Hengel de aangewezen 

adviseur. Vanaf 1970 ook namens 

het NGC, wat natuurlijk meer 

gewicht in de schaal legde. Net 

als bij de Kennemer trok hij het 

project al snel volledig naar zich 

toe. Op provinciaal 

bestuursniveau slaagde hij erin 

bezwaren van politici ter 

linkerzijde weg te nemen, waar 

het idee sterk leefde dat golf een 

elitaire, besloten sport was die 

veel te kostbaar was voor de 

gewone man. Bovendien, zo was 

de heersende opinie, nam golf 

ongelooflijk veel land in beslag 

en zat het daarmee allerhande 

flora en fauna in de weg.  

Van Hengel betoogde dat het 

juist daarom een openbare baan 

zou moeten worden. Van een 

luxe sport wilde hij niet weten. 

Over sportvissen, zeilen en 

paardensport werd dit immers 

ook niet beweerd en die waren 

veel kostbaarder voor de 

beoefenaars. Daarnaast hadden 

golfbanen volgens hem geen 

invloed op 

milieuomstandigheden, ‘zij 
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verdragen zich bijzonder goed 

met nagenoeg elke vorm van 

milieu, flora en fauna’. Met deze 

manier van denken was Van 

Hengel een pionier. Pas veel later 

zou dit een blauwdruk worden 

voor de samenwerking tussen 

golf, overheid en 

milieubeweging. Van Hengel 

slaagde er begin jaren ’70 in de 

provincie te overtuigen een 

golfbaan op te nemen in 

recreatiegebied Spaarnwoude.  157

 Golfbaanarchitect Frank 158

Pennink ontwierp de routing en 

de greens van die nieuwe baan, 

landschapsarchitect van de 

gemeente Velsen Gerard Jol 

werd ingehuurd om de 

landschappelijke invulling te 

verzorgen. Jol riep de hulp in van 

Steven van Hengel. Aangezien 

Steven zelf geen begenadigd 

golfer was vroeg hij goede 

spelers van de Kennemer met 

hem mee te gaan naar het 

recreatiegebied om proef te 

spelen op de baan, waarna er 

mogelijke aanpassingen konden 

worden gedaan.   159

In dezelfde periode werd in de 

Brielse Maas aan een soortgelijk 

project gewerkt. Belangrijke 

figuur hierin was de golfspeler 

Levien Matthijsse, die als hoofd 

van het beheersbureau van het 

recreatieschap Brielse Maas het 

initiatief nam tot de oprichting 

van een negen holes golfbaan. 

Hij had in Engeland kennis 

gemaakt met openbare 

golfbanen, waar iedereen die 

wilde, kon spelen.  In 1973 160

werd deze baan geopend en een 

jaar later speelden de leden van 

Golfclub Kleiburg op deze baan.  

Matthijsse verkaste vervolgens 

naar het recreatieschap 

Spaarnwoude. Hij woonde in 

Aerdenhout, vlakbij Steven van 

Hengel. Onder zijn enthousiaste 

leiding werd Golfbaan 

Spaarnwoude snel voltooid, met 

dank aan Van Hengel. Hij werd 

eveneens lid van de commissie 

openbare banen van de 

Nederlandse Golf Federatie - het 

comité was in ’73 veranderd in 

een federatie - de voorloper van 

de COGO.  161
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In april 1977 waren de eerste 

negen holes in Spaarnwoude 

gereed. En precies zoals Van 

Hengel voorspeld had volgde 

enkele maanden later een 

vereniging, met een 

snelgroeiend ledenbestand. 

Spaarnwoude betekende een 

aardverschuiving in het 

Nederlandse golflandschap. Het 

waren bijvoorbeeld gouden 

tijden voor golfprofessionals die 

er les gaven. De driving range 

was eveneens een goudmijn. De 

belastingdienst was nog niet op 

de hoogte van het reilen en 

zeilen op een golfbaan en dat 

scheelde natuurlijk aanzienlijk. 

Het project van zou uitgroeien 

tot de grooste openbare baan 

van Europa en daarvoor is het 

nog steeds schatplichtig aan 

Steven van Hengel. Op de 

Kennemer was men ook tevreden 

met de ontwikkelingen. 

Voorzitter Rahusen omschreef het 

als volgt: 

‘Even dachten we dat Spaarnwoude een 

concurrent zou worden, maar dankzij 

Spaarnwoude is de stroom los gekomen en 

zijn veel meer mensen gaan spelen. Veel van 

hen willen op den duur toch naar een echte, 

besloten baan. Zij die van de soep geproefd 

hebben, hebben er veel voor over om van 

zo'n club lid te worden.’   162

DUTCH OPEN 

Een ander instituut dat veel dank 

verschuldigd is aan Steven van 

Hengel is het Dutch Open. Vanaf 

1951 was hij betrokken bij de 

organisatie van het toernooi dat 

in die tijd nog door het 

Nederlands Golf Comité werd 

georganiseerd met behulp van 

enkel vrijwilligers. Onder zijn 

leiding kon het toernooi in ’76 

voor het eerst leven van 

sponsorgeld. Dit had hij samen 

met kantoorgenoot en oud-

verzetsman ‘Bib’ van Lanschot 

voor elkaar gekregen.  Het 163

toernooi groeide vervolgens uit 

zijn jasje. In 1979 verkocht de 

NGF het recht de Dutch Open te 

organiseren voor drie jaar aan 

Continental Tournament 

Organisers, van Mark 

McCormack. Na twee financieel 

moeilijke jaren kochten zij het 

contract bij de federatie af en lag 

de verantwoordelijkheid voor het 
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toernooi weer bij de NGF. 

Ditmaal werd Robbie van Erven 

Dorens’ REVED bereid gevonden 

de sponsorwerving voor het 

toernooi over te nemen. Dat 

deed hij met met verve. Het 

Dutch Open 1981 op De Pan had 

met KLM een grote nieuwe 

hoofdsponsor die zich voor 

ƒ100.000,- aan het toernooi 

verbond. Niet zozeer omdat er 

een grote commerciële waarde 

vanuit ging, maar vooral omdat 

enkele directieleden verwoede 

golfers waren. Het prijzengeld 

bedroeg ƒ250.000,-.  164

In 1983 was het de beurt aan de 

Kennemer om het toernooi te 

organiseren. Hoofd van het 

organiserende comité was Steven 

van Hengel. Het zou het laatste 

zijn in een reeks van 32 Opens 

waarbij hij organisatorisch 

betrokken was. Als de 

verwachtingen klopten moest het 

een bijzondere editie worden. 

REVED was erin geslaagd het 

prijzengeld te verdubbelen en 

daarmee 246 deelnemers uit 20 

landen aan te trekken. Golf stond 

flink in de belangstelling. Van 

Hengel was zich bewust van de 

verantwoordelijkheid die op zijn 

schouders rustte. ‘We are bracing 

ourselves for the Open which we 
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shall have in August. The number 

of visitors is on the increase and 

parking becomes a bit of a 

problem,’  schreef hij in 165

februari ’83 nog enigszins 

nonchalant aan zijn 

Amerikaanse vriend en 

verzamelaar van golfcuriosa 

Morton W. Olman. 

Naarmate het toernooi 

naderde werd de 

belangstelling groter. Kort 

voor het toernooi kwam de 

mededeling dat de 

overheid weigerde vijftien 

Zuid-Afrikaanse spelers een 

visum te verstrekken, 

vanwege de apartheid in 

hun land. Het was in de 

ogen van de Nederlandse 

Golf Federatie een politieke 

beslissing, want voor enkele 

tennissers en een motorracer 

waren wel visa afgegeven. ‘Het 

Open is niet langer meer open’ 

zei NGF-voorzitter Verloop in de 

pers. Er werd gewezen op 

drievoudig Dutch Open winnaar 

Sewsunker Sewgolum, nota bene 

een Zuid-Afrikaan van Indiase 

afkomst, maar het mocht niet 

baten. In de golfwereld werd 

duidelijk gevoeld dat er nog 

steeds veel antipathie was jegens 

hun sport, in de publieke 

opinie en dus ook in de 

politiek. 

Een en ander leidde tot 

grote aandacht van pers 

en publiek voor het 

aanstaande toernooi in 

Zandvoort. Van Hengel 

stelde alles in het werk zo 

goed mogelijk voor de 

dag te komen, maar er 

waren een aantal 

moeilijkheden. De zomer 

van ’83 was zeer droog. 

Het laatste wat de club 

wilde waren natuurlijk gele 

greens. Van Hengel droeg 

greenkeeper Twisk op om 

’s nachts de baan de 

sproeien, en zo gebeurde 

het.  166

Het te verwachten aantal 

bezoekers zorgde voor meer 

problemen. Marshall Rick van 

den Boom stelde Van Hengel 

voor touw langs de tees te 

spannen, om het publiek op 

afstand te houden. Van Hengel 
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zag hier niets in. ‘Op de 

Kennemer worden geen touwen 

gebruikt’, was zijn stelling.  Met 167

veel moeite kon Van den 

Boom Van Hengel wel 

overtuigen van de 

noodzaak bordjes met 

‘quiet please’ te maken, 

die door de marshalls 

konden worden gebruikt. 

Er was echter geen geld 

voor. Daarop kocht Van 

Hengel een enorme plaat 

triplex en begon met zijn 

decoupeerzaag bordjes te 

zagen, in de vorm van een 

cricket bat. Zo zaagde hij 

hoogstpersoonlijk vijftig 

van dit soort bordjes, die 

hij vervolgens schilderde in 

de clubkleuren geel en 

blauw. Van den Boom 

zorgde voor stickers met 

‘quiet please’ en ‘stilte a.u.b.’ 

en zo was het geregeld.  168

Op maandag begon het 

toernooi. De fairways en greens 

waren prachtig groen, daar was 

Van Hengel goed in geslaagd. 

Niets leek een prachtig toernooi 

in de weg te staan. Een 

wolkbreuk gooide die dag echter 

roet in het eten. Klachten van 

met name Britse spelers over 

sompige greens en hoog 

gras op de fairways 

bereikten Van Hengel. Er 

was zelfs een speler die 

hem een plag 

overhandigde met circa 15 

centimeter lang gras. Van 

Hengel was na 32 jaar 

gewend geraakt aan het 

‘gemekker’ van spelers en 

reageerde in eerste 

instantie geïrriteerd: ’Wij 

voelen er niets voor om 

het leven uit onze fairways 

te maaien.’  Vervolgens 169

keek hij nog eens goed 

naar het gras op de plag 

en daagde de speler uit 

hem de plek te wijzen 

waar hij deze plag vandaan 

had. Zoals Van Hengel 

verwachtte ging hij daar niet op 

in, ‘om de doodeenvoudige 

redenen dat hij een grassoort 

meegebracht had die u bij alle 

variëteiten die u in onze fairways 

aan kunt treffen nergens op een 

fairway vindt!’  170
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De daaropvolgende nacht 

maaide Twisk de baan, precies 

volgens het greenkeeping plan 

van Van Hengel. In de pers werd 

geschreven dat Van Hengel 

‘overstag’ zou zijn gegaan na 

kritiek van de spelers. Van 

Hengel vond dat de pers zijn 

oren liet hangen naar de 

klagende spelers. Hij was 

bovendien ontstemd over 

spelersvakbond PGA, die 

probeerde ‘de baan naar zich toe 

te praten’. Zij wilden holes in het 

midden van de green. Zo had 

Harry Colt het nooit bedoeld, 

waarschuwde Van Hengel. Het 

waren volgens hem vooral de 

Britse spelers die klaagden. 

Amerikaanse spelers waren in zijn 

ogen beter opgevoed in het 

traditionele adagium van de 

sport: ‘play the ball as it lies and 

the course as you find it’.  171

Een van de klagende spelers, 

Ken Brown, won het toernooi. Na 

afloop wilde hij zo snel mogelijk 

naar huis. Van Hengel moest alle 

zeilen bijzetten om hem nog bij 

de slotceremonie te houden. Op 

de negende hole waren stoelen 

op de green neergezet, zodat er 

een mooie setting was. Prins 

Bernhard reikte Brown de beker 

en het geldbedrag uit. Na de 

borrel in het clubhuis verdween 

iedereen. Daags na het toernooi 

was het Van Hengel zelf die de 

overgebleven rotzooi van de 

baan ruimde. Met zijn Citroën 

Méhari, geholpen door marshal 

Rick van den Boom, reed hij 

langs de baan en laadde alle 

rommel in de achterbak van de 

jeep, ook de touwen die door 

Van den Boom om de tees waren 

gespannen. Van Hengel 

complimenteerde hem met dit 

initiatief, dat goed had uitgepakt. 

Minder enthousiast was hij over 

enkele leden van de club die 

over de stoelen op de 9de green 

heen speelden, als extra 

hindernis. Onbegrijpelijk, vond 

Van Hengel. Als blijk van 

waardering droeg hij Van den 

Boom voor als lid bij de Royal & 

Ancient.   172

Na het toernooi verschenen de 

eerste berichten in de pers. De 

teneur was vrijwel overal 

hetzelfde. Golf werd nog steeds 
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als elitair gezien, een spel voor 

de happy few, maar het stond 

gezien de 10.000 bezoekers die 

er over het gehele toernooi 

geweest waren steeds 

nadrukkelijker in de 

belangstelling.  Een 173

verslaggever van dagblad Trouw 

had de Kennemer bezocht, waar 

hij sprak met vice-voorzitter 

Steven van Hengel:  

‘Binnen zit vice-voorzitter Van Hengel van de 

Kennemer Golf & Country Club. Grote snor. 

Riante sigaar in de mond. Geruite broek. 

Blauwe blazer. Groengeel gestreepte stropdas 

op een witblauw gestreept overhemd. Het 

clichébeeld leeft hier voort. Golf elitair? 

Welnee.’  174

Het was hoe dan ook vooral aan 

Van Hengel te danken dat het 

Open van 1983 een succes was 

geworden. Jan Ebbinge van Golf 

beaamde dat. Hij merkte op dat 

er dat jaar teveel 

verantwoordelijkheid bij één 

persoon lag, iets wat club en 

federatie hadden laten ontstaan. 

Hierdoor was Van Hengel 

kwetsbaar geworden en dat ging 

Ebbinge aan het hart. ‘Zelden 

had iemand zich voor de 

golfsport in Nederland zo 

verdienstelijk gemaakt als de 

heer Van Hengel.’   175

GESCHIEDENIS 

Bij hockeyclub BMHC had Van 

Hengel al blijk gegeven van zijn 

belangstelling voor geschiedenis. 

Nadat hij lid was geworden van 

de Kennemer en in Golf de 

stukken van Brongers over het 

oude spel las, veranderde dit in 

een fascinatie. Vooral de 

discussie over de oorsprong van 

het spel trok zijn aandacht, zeker 

omdat de Hollandse 

geschiedenis hiermee in een 

internationale context werd 

geplaatst. Het verhaal over het 

kerstkolven uit 1297 in Loenen 

sprak tot zijn verbeelding. Dit 

was voor hem het teken dat golf 

uit Holland afkomstig moest zijn 

geweest. Van Hengel las veel 

Engelstalige boeken over de 

geschiedenis van het spel en 

constateerde dat er nog een 

wereld te winnen viel. Veel van 

de bestaande literatuur was in 

zijn ogen het werk van 
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enthousiaste schrijvers uit de 

Victoriaanse tijd met een rijke 

fantasie.  Als voorbeeld 176

noemde hij de geschiedenis van 

de hole:  

‘De veel geuite veronderstelling dat in 

Schotland daarvoor konijnenholen werden 

gebruikt is te belachelijk om er veel tijd aan te 

besteden. Iedere golfer die het ongeluk heeft 

beleefd zijn bal in een konijnenhol te vinden, 

weet hoe moeilijk het kan zijn om hem er weer 

uit te krijgen, àls hij hem er al uitkrijgt. Ballen 

waren veel te duur om ze aan dergelijke 

risico's bloot te stellen (4 shilling was een 

hoge prijs voor een golfbal in 1618!).’  177

Weinig daadwerkelijk historisch 

onderzoek was er in het Engelse 

taalgebied gedaan naar de 

Hollandse wortels van het spel, 

logischerwijs ingegeven door de 

taalbarrière. Daarom nam Van 

Hengel het op zich te voorzien in 

de behoefte aan deugdelijk 

historisch onderzoek. De 

artikelen van Joop Brongers 

waren in zijn ogen een goed 

startpunt. 

Na het overlijden van Brongers in 

1954 was de weg vrij voor Van 

Hengel om diens werk voort te 

zetten, in de wetenschap dat er 

een vrijwel onbeschreven blad - 

‘a virgin land’ - voor hem lag.  178

In de bibliotheek van de 

Kennemer Golf Club begon hij 

zijn onderzoek. Het werd in die 

periode afgesloten voor publiek. 

De enige sleutel hield Van 

Hengel zelf in beheer, dat gaf 

hem de zekerheid dat niemand 

er met de boeken en zijn 

inzichten van door zou gaan. Hij 

spitste zijn onderzoek toe op drie 

terreinen: archiefmateriaal, 

kaarten en afbeeldingen. De 

tegelverzameling van Brongers 

liet Van Hengel links liggen, 

‘gezien de artistieke vrijheden 

die de schilders van deze - 

overigens fraaie - fayence zich 

regelmatig veroorloofden’.  179

Van Hengel deed vervolgens 

ongelooflijk uitvoerig onderzoek. 

7000 uur zou hij er volgens eigen 

zeggen uiteindelijk aan 

besteden: ruim drie jaar fulltime 

werk. Hij besteedde er vakanties, 

weekenden en avonden aan, 

naast zijn werk als bankier. Van 
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Hengel vond veel nieuwe 

informatie in de archieven. 

Verwijzingen naar het oude 

kolfspel vond hij met name in 

verboden van het spel, 

kwalitatieve informatie kwam 

nauwelijks naar voren. Vooral zijn 

speurwerk naar afbeeldingen 

leverde veel moois op. Van 

Hengel groeide uit tot een 

absolute, internationaal 

gerespecteerde autoriteit op het 

gebied van kolftaferelen op 

schilderijen.  

Voor zijn onderzoek bleef hij niet 

alleen in de leeszalen van 

archieven zitten. Van Hengel 

deed eveneens aan empirisch 

onderzoek, waarbij hij als 

etnoloog naar oude gebruiken 

speurde. In Noord-Frankrijk zocht 

hij naar een mogelijke relatie 

tussen chole en golf. Tijdens een 

koude winter - het vee stond op 

stal - kon Van Hengel zijn 

onderzoek voortzetten op de 

verlaten weilanden.  In de 180

werkplaats onder zijn 

appartement in Bentveld 

fabriceerde hij ‘oude’ stokken en 

ballen. Hiermee ging hij in 

Loenen aan de Vecht op 

onderzoek uit. Hij onderzocht 

hoe de vier ‘holes’ ongeveer 

gelopen zouden moeten hebben 

en speelde er vervolgens zelf. 

Op deze manieren deed Van 

Hengel zijn onderzoek. Na ruim 

twintig jaar was het tijd voor een 

eerste proeve van bekwaamheid. 

VROEG GOLF EN ZIJN 
ONTWIKKELING 

In 1972 publiceerde Van Hengel 

zijn eerste bevindingen in Golf. 

Redacteur Bob Knuijver van het 

maandblad hielp hem bij de 

redactie en vormgeving. Voor 

Knuijver was dit natuurlijk een 

mooi vervolg van het werk waar 

zijn vriend Brongers eerder mee 

begonnen was. In vier delen 

deed Van Hengel onder de titel 

Vroeg golf en zijn ontwikkeling 

verslag van zijn onderzoek. Hij 

deed een poging voorzichtig te 

blijven door te stellen dat het 

niet zijn intentie was bewijs te 

leveren voor de stelling dat golf 

uit Holland afkomstig was, maar 

door het leggen van de 

verschillende puzzelstukjes in de 
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puzzel leek het beeld toch vrij 

helder.  

Wat Van Hengel in ieder geval 

helder schetste was de verdeling 

van stok- en balspelen in twee 

soorten. Het korte spel op de 

baan noemde hij kolven, het 

lange spel in de buitenlucht golf. 

Dit laatste teneinde verwarring 

zoals ‘clearly golf is no more kolf 

than cricket is poker’ in het geval 

van Andrew Lang en ‘Skating 

Minister’ Walker te vermijden.  

‘Dat die "colve" aanleiding is 

geweest voor de Engelse term 

"golf" staat buiten kijf. Er is geen 

enkele andere aanvaardbare 

verklaring voor.’  De 181

vermeende ‘oervorm’ noemde hij 

dan ook golf, waardoor het 

kerstkolven van 1297 de eerste 

golfpartij ooit werd. 

‘Het mag een wonder heten, dat een zo ver 

teruggaande partij door de historische 

associaties die zij had en de traditietrouw van 

de dorpsbevolking tot in latere tijden 

behouden is gebleven. Er zullen weinig 

matches zijn die hun 530-jarig bestaan 

vieren!’  182

De artikelen werden gebundeld 

tot een brochure. Uitgeverij 

Reflex van Knol verzorgde de 

uitgave in een oplage van 400 

stuks, die voor ƒ2,50 per 

exemplaar te koop waren. 100 

exemplaren waren voor Van 

Hengel zelf, ‘voor gedane 

arbeid’.   183

Vervolgens wilde Van Hengel dat 

zijn brochure zo veel mogelijk 

gelezen werd. Een groot aantal 

van zijn 100 exemplaren zond hij 

naar bibliotheken en 

archiefinstellingen. In de 

begeleidende brief dankte hij de 

betreffende instelling voor de 

medewerking tijdens zijn 

onderzoek. Op die manier 

verspreidde hij de brochure door 

heel Nederland.  

Ook aan de andere kant van de 

Noordzee moest het werk 

bekend raken. Hij vertaalde de 

brochure in het Engels en 

noemde het Early Golf. 

Allerhande relaties stuurde hij 

een kopie van zijn werk in de 

hoop dat het ook in het 

buitenland gepubliceerd zou 
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worden, liefst in Schotland. Bij 

uitgever Munro Barr Publications 

in Glasgow liet Van Hengel de 

brochure vergezeld gaan van een 

prikkelend briefje: 

‘Enclosed please find my manuscript which is 

the result of about 17 years research into the 

origin of golf. It may be fairly new in that it is 

solely based on facts.’  184

Een publicatie bleef uit. Het 

eveneens Schotse Golf Monthly 

traineerde het proces om tot 

eventuele publicatie te komen: ‘I 

do not like to rush into things, 

particular when they are of such 

importance’, antwoordde de 

hoofdredacteur op het schrijven 

van Van Hengel, die er 

vervolgens zelf de stekker uit 

trok.  In Engeland bleek er in 185

kleine kring wel vraag naar Early 

Golf. In 1974 volgde een 

herziene tweede editie.   186

MOVE OVER, ST. ANDREWS 

Vanaf het moment dat de 

beroemde golfschrijver Peter 

Dobereiner Early Golf omarmde, 

groeide de bekendheid van Van 

Hengels werk snel. Met een 

artikel in Golf World in 1975 

plaatste Dobereiner Van Hengel 

en zijn werk nadrukkelijk in de 

spotlights: 

‘St. Andrews has had tremendous mileage out 

of calling itself the home of golf, but I’d 

suspect strongly that the noble city is an 

imposter. If that’s right, the real home of golf 

is more likely to have been the village where a 

challenge match was played in the year 1296 

and repeated annually for the next 430 years. 

That was the game that evolved into golf. 

Move over, St. Andrews - you are usurping the 

historic birthright of the village of Loenen on 

the Vecht.’  187

Een andere ontdekking die eruit 

gepikt werd, was het spelen van 

het oude spel ‘golf’ naar een 

paal. Wat ontstond er als de paal 

’s nachts gestolen werd? ‘Exactly, 

a neat round hole’, aldus 

Dobereiner. 

Het verhaal Loenen veroorzaakte 

‘quite a stir’ in de golfwereld. Het 

ging al snel vooral om het 

claimen van de titel ‘the home of 

golf’, die de Royal & Ancient Golf 
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Club St. Andrews voerde. Vanuit 

de hele wereld werd Van Hengel 

benaderd met vragen over de 

geschiedenis van het spel. Het 

sterkte Van Hengel in de 

opvatting dat hij op het goede 

spoor zat. Hij kreeg er een 

dagtaak bij om al die brieven te 

beantwoorden, iets waar hij 

graag tijd voor maakte. Hij was 

de autoriteit die om raad 

gevraagd werd en dat beviel 

hem. Onvermoeibaar 

beantwoordde hij alle vragen en 

hielp waar hij kon.  188

De commotie die Early Golf 

vooral in Engeland veroorzaakte 

beïnvloedde Van Hengel 

aanzienlijk. Door alle lof van 

briefschrijvers ging hij steeds 

meer geloven in zichzelf en de 

autoriteit die hij was geworden 

op het gebied van de 

geschiedenis. Een weg terug was 

er nadien niet meer. Het 

onderzoek met open vizier 

veranderde steeds meer in een 

uitgesproken stellingname waar 

nog bewijs bij gevonden moest 

worden. Alles wat hij vond stond 

in het teken van zijn visie op de 

geschiedenis: golf was van 

Hollandse oorsprong. Bij 

opgravingen ten tijde van de 

aanleg van de Amsterdamse 

metrolijn stond hij te kijken en 

zag de ene na de andere oude 

club uit de modder komen, waar 

anderen gewoon stukken ijzer 

zagen. Nadat hij een kaatsbal in 

Friesland had gekocht, werd 

deze op zijn werkbank in 

Bentveld doormidden gezaagd. 
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Van Hengel legde de 

opengesneden bal plat op de 

ondergrond en zag direct het 

bewijs dat hieruit de featherie 

was ontstaan. Weer een bewijs 

van zijn stelling dat golf vanuit 

Holland in Schotland terecht was 

gekomen.  Over hoe dat was 189

gebeurd had hij een theorie 

ontwikkeld: 

‘I do not believe that it was the soldiers or 

sailors who brought the golf from Holland to 

Scotland. It must have been the small 

merchant navy vessels carrying whool from 

Schotland to Holland quite regularly. Most 

likely, seeing the evidence available, this 

happened much earlier: between 1400 and 

1457 on the shipping line Dordrecht-Brielle-

Edinburgh-St. Andrews.’  190

Op zijn eigen St. Andrews werd 

Van Hengel met Argusogen 

bekeken. Waar het ging om zijn 

kennis van oude schilderijen 

werd hij geprezen, maar aan zijn 

theorievorming werd getwijfeld. 

Zelf was hij zich ook wel bewust 

van de wankele 

wetenschappelijke basis van zijn 

claims. Nog voor de eerste 

publicatie van Vroeg golf had hij 

zich tot de gemeentearchivaris 

van Loenen aan de Vecht 

gewend: 

‘Gaarne verneem ik van U of in het gemeente 

archief te Loenen dan wel in het boekje "1000 

jaar Loenen" uit 1953 nadere gegevens 

omtrent deze merkwaardige wedstrijd 

voorkomen.’  191

Nee, was het antwoord. Enkele 

jaren later werd het archief van 

kasteel Kronenburg 

geïnventariseerd, een unieke 

kans voor Van Hengel om zijn 
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‘smoking gun’ te vinden. 

Mevrouw Erkelens van de 

Rijksarchiefdienst Utrecht moest 

hem teleurstellen: niets wat 

verwees naar de golfpartij werd 

er gevonden.  Op vragen van 192

briefschrijvers over de 

achtergrond van het verhaal kon 

hij evenwel genuanceerd 

antwoorden. Van Hengel was 

daarin realist genoeg. ’De vraag 

stellen is eenvoudiger dan hem 

te beantwoorden. Er is geen 

specifieke bronvermelding 

waaruit blijkt dat die partij colf 

precies op die dag heeft 

plaatsgevonden. Aannemelijk is 

het wel.’  Maar afzwakking van 193

zijn beweringen betekende 

natuurlijk ook gezichtsverlies 

voor Van Hengel. 

De enige uitweg uit zijn 

zelfgekozen vernauwing van de 

historische werkelijkheid was een 

wetenschapsfilosofische: 

‘because the fact that you cannot 

trace it, does not mean it is not 

there’, een manier van denken 

die hij overigens ook op de 

Schotse claims van toepassing 

verklaarde. Op deze manier kon 

iedereen zijn gelijk in de 

geschiedenis blijven zien. In 

afwachting van het definitieve 

bewijs tuigde hij het verhaal over 

het kerstkolven steeds verder op. 

Hij knutselde een maquette van 

‘oudste golfbaan’ van de wereld 

in elkaar en maakte super 8 films 

met bewegende beelden van het 

onderzoek. Zo zette hij de 

geschiedenis een beetje naar zijn 

hand. Bij de firma Westraven uit 

Utrecht bestelde Van Hengel 

onder meer een groot 

porseleinen bord, waarop met 

Delfstblauwe beschildering het 

verhaal van Loenen 1297 stond 
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afgebeeld, voor zijn club in 

Zandvoort.   194

Ondertussen bouwde Van 

Hengel verder aan zijn 

onderzoek. Onder meer door 

tips van briefschrijvers was er 

veel nieuwe informatie boven 

water gekomen. Eind jaren ’70 

was het zo langzamerhand tijd 

voor een volwaardige publicatie, 

gericht op de Engelse markt, en: 

een eigen tentoonstelling.   195

Met de hulp van de zoon van 

Joop Brongers, Ayolt, slaagde hij 

erin de reizende tentoonstelling 

Colf, Kolf, Golf en bijbehorende 

catalogus van de grond te 

krijgen. Prins Claus schreef het 

voorwoord van de catalogus. Op 

vrijdag 19 maart 1982 sloeg prins 

Claus de eerste drive op 

Golfbaan de Wouwse Plantage, 

waarvoor Van Hengel als adviseur 

een zeer belangrijke bijdrage had 

geleverd, waarna het duo zich 

spoedde naar gemeentemuseum 

Het Markiezenhof waar de prins 

wederom de opening voor zijn 
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rekening nam. De prins hoopte 

dat de ‘historisch 

allesomvattende tentoonstelling’ 

en bijbehorende catalogus 

zouden bijdragen aan de 

popularisering van golf in 

Nederland, precies zoals Van 

Hengel dat ook voor ogen 

stond.  Na Bergen op Zoom 196

volgden Gent, Antwerpen en 

Amersfoort.  

EARLY GOLF (1982) 

Voor de uitgave van zijn boek 

Early Golf zocht Van Hengel een 

uitgever voor de Engelstalige 

markt. Nadat verschillende 

uitgeverijen afhaakten besloot hij 

het in eigen beheer uit te geven. 
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In juli 1982 verscheen het 

verbeterde Early Golf, met 

lovend voorwoord van zijn vriend 

Peter Dobereiner, die nu toch 

ook een wat gematigder toon 

had gekozen: 

‘The title of these writings has not been 

chosen lightly. It is not 'The earliest golf' or 

'Origins of golf' simply because it is 

improbable that the exact point of origin of 

golf will ever be found. (…) These lines are 

based on extensive investigations.’   197

Het boek was een aanzienlijke 

verbetering ten opzichte van zijn 

eerdere werk. Het was minder 

stellig, meer onderzoekend. De 

historische ontwikkeling golf-kolf-

golf had hij aangepast tot colf-

kolf-golf. Hier was natuurlijk ook 

kritiek op mogelijk, maar het 

voorzag in de behoefte aan een 

duidelijker theoretisch kader. 

De eerste druk van 1000 

exemplaren verkocht uit. In de 

tussentijd was zijn vriend Frank 

van Eck, met wie Van Hengel wel 

eens op de golfbaan te vinden 

was, in Luxemburg een uitgeverij 

gestart. Deze uitgeverij zorgde in 

’83 voor een Duitse vertaling van 

het boek: Wie der Golfball 

fliegen lernte. Na deze uitgave 
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tekende Van Eck ook voor de 

tweede druk van Early Golf in 

1985. In dat jaar rolde er nog 

eens drieduizend exemplaren in 

Zwitserland van de pers. Nadien 

volgde eveneens een uitgave in 

de Verenigde Staten, door 

Henderson en Stirk, met wie Van 

Hengel eerder al 

correspondeerde. Early Golf 

groeide uit tot een 

standaardwerk op het gebied van 

golfgeschiedenis. 

Zelfs in Japan werd zijn werk 

gelezen. Mowa Settsu, de 

directeur van het Japanse Golf 

Museum, schreef Van Hengel 

over twee curieuze boekjes uit 

Holland die zich in de collectie 

van zijn museum bevonden. Het 

ging over Verhandeling over het 

kolven (1792) en Des Menschen 

Begin, Midden en Einde (ca. 

1680) van Jan Luijken met daarin 

de bekende ets van een 

afslaande colfspeler.  Hij wilde 198

meer informatie over deze 

werken. Het antwoord van Van 

Hengel is exemplarisch voor de 

onuitputtelijke en zeer goed 

geïnformeerde wijze waarop hij 

met lezerspost omging. Over de 

anonieme schrijver Concorde 

Nous Guide van de Verhandeling 

schreef hij het volgende: 

‘There is a political motif behind this motto. At 

the time of writing there was a heavy political 

controversy in this country between the 

Orangist Party (supporting the House of 

Orange) and the Republicans (striving for a 

republic without a sovereign, along the French 

ideas). The author obviously was a supporter 

of reconciliation between the two.’ 

Na ettelijke brieven heen en 

weer schreef Settsu een recensie 

over Early Golf in het blad 

Monthly Choice. Het zette Van 

Hengel aan het denken. 

Misschien lag een Japanse 

vertaling wel binnen de 

mogelijkheden. Van Hengel 

bracht zijn uitgever Van Eck in 

contact met Settsu, maar tot een 

Japanse uitgave leidde dat niet. 

In Schotland liep het ook niet zo 

makkelijk. Van Hengel was erop 

gebrand zijn boek in de Old Tom 

Morris Shop te krijgen, die zich 

langs de achttiende fairway van 

de Royal & Ancient bevond. Daar 
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was men resoluut op tegen 

binnen de club.  Van Hengel 199

was echter bevriend met Laurie 

Auchterlonie van het museum op 

St. Andrews, met wie hij in het 

verleden al ‘lange en diepzinnige 

gesprekken (…) over 

golfgeschiedenis’  gevoerd had 200

en dus kreeg hij voor elkaar waar 

de club op tegen was: Early Golf 

was verkrijgbaar in de Old Tom 

Morris Shop. 

EPILOOG 

In 1985 maakte Van Hengel zich 

op voor wat zijn finest hour 

moest worden. Eindelijk mocht 

hij zijn boek Early Golf aan de 

Royal & Ancient presenteren, 

tijdens het Open van dat jaar in 

Sandwich. Eigelijk wilde hij niet 

meer naar het Open. Hij schreef 

het in ’84 aan zijn vriend Morton 

Olman:  

‘I have seen so many Opens that I am getting 

a little tired of them, particularly since it is now 

almost impossible to follow a game round. 

The best thing one can do is sit back and 

watch it on TV!’   201

Maar voor deze speciale editie 

maakte hij natuurlijk graag een 

uitzondering. Het liep anders dan 

hij gehoopt had. De avond voor 

zijn presentatie kreeg hij een 

auto-ongeluk. Hij leek met de 

schrik vrij te zijn gekomen. Terug 

in het hotel nam hij een borrel op 

de gelukkige afloop, ging slapen 

en werd niet meer wakker.   202 203

Zijn dood schokte de golfwereld. 

Van Hengel liet in de woorden 

van NGF-president Verloop ‘een 

onvervangbare leegte’ achter.  204

Bij zijn overlijden telde 

Nederland ongeveer 17.000 

golfers, dat was onder meer de 

verdienste van Steven van 

Hengel. Met zijn werk voor 

jeugdgolf, openbaar golf, het 

Dutch Open en de geschiedenis 

van het spel heeft hij een grote 

bijdrage geleverd aan de 

popularisering van het spel. 

Steven van Hengel zocht 

jarenlang naar bronnen die het 

kerstkolven en de Hollandse 

oorsprong van golf konden 

bewijzen. Hij was, zoals Peter 

Dobereiner het beschreef, ’the 

detective who will never give up 
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his search for the truth about 

golf’.  Zoals Van Hengel het 205

geschiedkundige werk van 

Brongers voortzette, was het Van 

Hengels voormalige stagiair 

Robin Bargmann die na het 

overlijden van zijn mentor diens 

fakkel overnam. Hij schreef in 

2010 het boek Serendipity of 

Early Golf ter ere van het 100-

jarig bestaan van de Kennemer 

Golf & Country Club. 

De invloed van Van Hengel is 

nog steeds zeer groot. Het 

verhaal Loenen is na zijn 

publicaties overgenomen in 

talloze geschriften, waardoor het 

wereldwijd verspreid werd. De 

Schot Hamilton nam het 

bijvoorbeeld over in zijn boek 

Scotland’s Game (1998) en zo zijn 

er nog vele anderen die dit 

hebben gedaan. Harry Pot van 

de Kennemer maakte als 

eerbetoon aan zijn overleden 

clubgenoot een film over de 

geschiedenis van golf, waarbij hij 

veel gebruik maakte van het 

archief van Van Hengel. Tot een 

vertoning is het nooit gekomen 

en de film heeft de tand des tijds 

niet overleefd.  206

Na Van Hengels dood in ’85 

richtte zijn vriend Toto 

Strumphler de stichting Early 

Golf op. Een van de 

doelstellingen was het 

permanent exposeren van Van 

Hengels collectie, ’bijvoorbeeld 

in de vorm van een Nederlands 

Golf Museum’.  In het in 1995 207

opgerichte Nationaal 

Sportmuseum in Lelystad werd 

uiteindelijk een plek gevonden. 

Het museum ging echter vrij snel 

ter ziele, waarna men zocht naar 

een nieuwe oplossing. In 2006 

leek die gevonden te zijn. De 

collecties Brongers en Van 

Hengel werden permanent 

geëxposeerd in het clubhuis van 

BurgGolf Purmerend, maar dat 

draaide al snel uit op een bittere 

teleurstelling. Het aanvankelijke 

enthousiasme binnen de club 

bleek snel te zijn verdampt. 

Vervolgens werd de 

gecombineerde collectie 

Brongers-Van Hengel 

ondergebracht in het St. Eloyen 

Gasthuis in Utrecht. Na opheffing 

van de stichting in 2019 is een 
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groot deel van de collectie van 

Van Hengel inmiddels 

ondergracht in het Nederlands 

Golf Museum in het Limburgse 

Afferden. De collectie Brongers is 

grotendeels geschonken aan het 

St. Eloyen Gasthuis. 

9 6

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



V E R W I J Z I N G E N

 H. Breuninghoff, ‘Het kolfslaan bij het slot Kronenburg te Loenen’, Mengelwerk (1870) 225-227, aldaar 1

226.

 Ibidem, 225-227.2

 [H.G.], ‘Geraard van Velzen op Kronenburg’, De Navorscher (1870) 328.3

 E. Hobsbwam en T. Ranger, The invention of tradition (1983).4

 Legacy of the Links (1987).5

 J.A. Brongers, ‘Portrait of a marriage’: levensbeschrijving van Johannes Aijolt Brongers (1906-1954) en 6

van Jeanne Brongers-Van den Elst (1908-1998) 1-2.

 R.A. Brongers en J.A. Brongers, Brongers geboekt (1998) 102.7

 C. van den Brink e.a. red., En… wat ging er door je heen? Ontwikkeling van de Nederlandse 8

sportjournalistiek (2015) 24.

 Haarlem’s Dagblad (23 juni 1924).9

 C. van den Brink e.a. red., En… wat ging er door je heen? Ontwikkeling van de Nederlandse 10

sportjournalistiek (2015) 24.

 Ad van Emmenes, Gouden voetbaljaren (1975) 13-15.11

 J.A. Brongers, ‘Portrait of a marriage’: levensbeschrijving van Johannes Aijolt Brongers (1906-1954) en 12

van Jeanne Brongers-Van den Elst (1908-1998) 5.

 Ibidem, 4.13

 D. Pouw, ‘Van vrijetijdsbesteding van “nietsdoenden” naar vorming buiten schoolverband’, De 14

Sportwereld 65 (2012) 15-23.

 De Corinthian (22 maart 1929).15

 J.A. Brongers, ‘Portrait of a marriage’, 2.16

 ‘Onopgemerkt toch opgemerkt’, De Corinthian 7-22 (1930) 340.17

 Revue der Sporten (3 april 1933).18

 J.A. Brongers, ‘Portrait of a marriage’, 6.19

 Interview met Ayolt Brongers (2 november 2018).20

 J.A. Brongers, ‘De Oorsprong en de Oertijd van Cricket’ De Corinthian (29 juni 1928) 545–546, aldaar 21

545. 

9 7



 A. Lang, ‘The history of golf’, in: H.G. Hutchinson, The badminton library of Sports and Pastimes. Golf 22

(1890) 4.

 R. Baars e.a., Het journaal van Joannes Veltkamp (1759-1764): een scheepschirurgijn in dienst van de 23

Admiraliteit van Amsterdam (2014) 57.

 Archief J.A. Brongers. Brief aan A.J. Bothenius Brouwer. IISG, historisch waarde van de gulden.24

 R. Baars e.a., Het journaal van Joannes Veltkamp (1759-1764): een scheepschirurgijn in dienst van de 25

Admiraliteit van Amsterdam (2014) 57.

 Bataviaasch nieuwsblad (21 augustus 1937).26

 Haarlems Dagblad, (9 oktober 1937).27

 Jan Ebbinge, ‘In memoriam A.A. Knuijver’, Golf 43-9 (september 1979) 6.28

 J.M.H.J. Hemels, ‘MEERUM TERWOGT, Albert Hendrik Magdalus (1883-1960)’ in: Biografisch 29

woordenboek van Nederland (2016).

 [Tartuffe], ‘Dagboek van een leek’, De Revue der Sporten 9 (1934) 21.30

 De Athleet (2 december 1893).31

 Revue der Sporten (17 mei 1911).32

 Piet Kloppers, ‘Golf in Nederland’, Revue der Sporten (15 februari 1926) 409.33

 J.A. Brongers, ‘Mijn eerste rondegang over de golflinks’, De Corinthian (15 november 1929) 740.34

 De Telegraaf (22 december 1929).35

 [Anoniem], ‘Onze voorvaderen speelden kolf’, De Corinthian (31 januari 1930) 78-79.36

 J.A. Brongers, ‘Kolven is een zuiver Hollandsch spel’, De Corinthian (14 maart 1930) 175.37

 J.A. Brongers, ‘De voorloopers van het golfspel’, Sport in Beeld (15 december 1931).38

 A. Lang, ‘The history of golf’, in: H.G. Hutchinson, The badminton Library of Sports and Pastimes. Golf 39

(1890) 10-12.

 J.A. Brongers, ‘De voorloopers van het golfspel’, Sport in Beeld (15 december 1931) 2-3, aldaar 3.40

 De Corinthian (4 januari 1932).41

 J.A. Brongers, ‘Golf en wetenschap’, De revue der Sporten (27 februari 1933). 4-delige serie begon op 42

16 januari.

 J.A. Brongers, ‘Vonden herder het golfspel uit?’, Golf (15 januari 1940) 492.43

 Harry B. Wood, Golf curios and the like (1910) 41.44

 J.A. Brongers, ‘Ontstaan van het golfspel’, De Telegraaf (20 mei 1934).45

 J.A. Brongers, ‘Tabacologica’ in: Domburg, A. van, ed., Lof der tabak (1946) 149-164, aldaar 149.46

 Archief Stichting NGA Early Golf, brief van Probst aan Van Hengel (13 mei 1975).47

 Archief Nederlandse Golf Federatie, Notulen 6 februari 1935.48

9 8

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



 Archief Kennemer Golf Club, Notulen 23 februari 1935.49

 J.A. Brongers, ‘Portrait of a marriage’, 7.50

 Algemeen Handelsblad (16 januari 1938)51

 B. Knol, ‘Herinnering’, Golf 19-8 (1955) 282.52

 B. Knol, ‘Een afscheid’, Golf 18-9 (15 september 1954) 251.53

 J.A. Brongers en B. von Limburger, Wat is golf? (1936) 1.54

 B. Knol, ‘Aan de Nederlandsche golfspelers’, Golf 1-1 (15 maart 1937).55

 Archief Nederlandse Golf Federatie, Notulen 16 februari 1937.56

 Algemeen Handelsblad (19 maart 1937). Brongers meende Heldring in deze woorden te kennen.57

 Golf (1937).58

 Interview met Ayolt Brongers (2 november 2018).59

 Algemeen Handelsblad (11 april 1938).60

 Het Vaderland (3 juni & 17 juni 1938).61

 R.A. Brongers en J.A. Brongers, Brongers geboekt (1998) 68. De biografie over Mulier is in 2019 62

alsnog uitgegeven. J.A. Brongers, De Intocht van de sport in Nederland. Een groot sportpionier: Pim 
Mulier (2019).

 Youtube: Kolven in Amsterdam (1943), https://youtu.be/lk1DFgPmpu8.63

 F. Thomas, ’Het kolfbalspel’ in: Tentoonstelling Amstel, Vecht, Zaan (Amsterdam 1943) 29-32.64

 A. van Duinkerken, ‘Sigaren in de oorlog’ Domburg, A. van, ed., Lof der tabak (1946) 79-106, aldaar 65

80. 

 Interview met Ayolt Brongers (2 november 2018).66

 Jan Ebbinge, ‘In Memoriam A.A. Knuijver’, Golf 43-9 (september 1979).67

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 271. 68

Hierin staat nr. 6. In inv.nr. 111: Memoires van mevrouw H.A. Brosche-Gips noemt moeder nr. 10 als 
huisnummer.

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 111: 69

Memoires van mevrouw H.A. Brosche-Gips, 165.

 Interview met Frederik Gast (26 november 2018).70

 J.W. Beijen, In memoriam Mr. A.J. van Hengel (1936) 6.71

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 186. 72

Brief van A.B. van Hengel aan L. de Jong (18 december 1972).

 J.W. Beijen, In memoriam Mr. A.J. van Hengel (1936) 12-13.73

 Interview met Frederik Gast (26 november 2018).74

9 9

V E R W I J Z I N G E N



 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 111. 75

Memoires van mevrouw H.A. van Hengel-Gips, 100.

 Ibidem, 128.76

 Ibidem, 128-131.77

 Ibidem, 132-133.78

  Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 277. 79

Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek (10 oktober 1939).

 Interview met Frederik Gast (26 november 2018).80

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 111. 81

Memoires van mevrouw H.A. van Hengel-Gips, 138.

 Interview met Frederik Gast (26 november 2018).82

 Maarten van Hengel (1927-2006), overlijdensbericht. Hierin wordt melding gemaakt van het feit dat 83

Maarten een ‘member of the Dutch underground during World War II’ was.

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 111. 84

Memoires van mevrouw H.A. van Hengel-Gips, 138.

 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel IV (1972) 417-418.85

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 186. 86

Brief van A.B. van Hengel aan L. de Jong (18 december 1972). Arie van Hengel correspondeerde met 
Lou de Jong over hetgeen De Jong over zijn moeder had gepubliceerd. De Jong had hierin fouten 
gemaakt.

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 186. 87

Brief van A.B. van Hengel aan L. de Jong (18 december 1972). 

 Ibidem.88

 Na de oorlog was Frans Gips tot eind 1946 gedetineerd. 89

 F. Karsten, 'Woltersom, Herman Louis (1892-1960)', in: Biografisch Woordenboek van Nederland 90

(2013).

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 186. 91

Brief van A.B. van Hengel aan L. de Jong (18 december 1972).

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 186. 92

Brief van A.B. van Hengel aan L. de Jong (18 december 1972). Arie van Hengel probeerde in zijn brief 
de verklaring van Thole waarop De Jong zich baseerde onderuit te halen, vooral door diens motieven in 
twijfel te trekken. Thole was op dat moment al overleden.

 E. Fraenkel-Verkade, Correspondentie van M.M. Rost van Tonningen (1967) 163.93

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 123.94

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 175 en 95

inv.nr. 186.

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 134.96

1 0 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



 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 175.97

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 111. 98

Memoires van mevrouw H.A. van Hengel-Gips, 166.

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 278. 99

Brief van Wolfy aan Steven.

 In Memoriam A.J. van Hengel, 43. Interview met Arie van Hengel uit de Nieuwe Rotterdamsche 100

Courant van 1928, 43. 

 Interview met Frederik Gast (26 november 2018).101

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 289.102

 In Memoriam A.J. van Hengel, 43. Interview met Arie van Hengel uit de Nieuwe Rotterdamsche 103

Courant van 1928, 46. 

 Interview met Frederik Gast (26 november 2018).104

 Hans de Bruijn, ‘Groot historicus en autoriteit bij de Kennemer’, Golfjournaal 2-6 (juli 1989) 12-14, 105

aldaar 14.

 Interview met Robin Bargmann (24 oktober 2018).106

 Interview met Robin Bargmann (24 oktober 2018).107

 Interview met Frederik Gast (26 november 2018).108

 J.W. Verloop, ‘In memoriam’, Golf 49-8 (augustus 1985) 7.109

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 278. 110

Brief van moeder aan Steven (14 mei 1954).

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 289. 111

Met volle kracht vooruit (1963). Van 1970 gefuseerd tot Internatio-Müller.

 T.F. Hubrecht, ‘In memoriam Ch. E. Veltman’, Golf 41-2 (februari 1977) 7. In ’61 werd Veltman 112

eveneens benoemd tot erelid van het comité.

 Golf 33-4 (15 april 1969) 107.113

 Journal of the Institute of Bankers (1950, 1976). The Banker (1976).114

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 302.115

 De Telegraaf (29 maart 1972) en Interview met Frederik Gast (26 november 2018).116

 Interview met Robin Bargmann (24 oktober 2018).117

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 305. 118

C.V. van Steven van Hengel (1980). Verder zat Van Hengel in de Raad van Commissarissen van Intradur 
B.V., Shaeffer & Buddenberg B.V., Houtbereidings Unie B.V., Dordchem B.V., Automation voor de 
grafische Industrie N.V., Securicor Nederland B.V., Allen Harvey & Ross U.S. Dollar Income Fund Ltd.. 

 W. van Olphen, Haarlemse Hockey (1955) 8.119

1 0 1

V E R W I J Z I N G E N



 Hans de Bruijn, ‘Groot historicus en autoriteit bij de Kennemer’, Golfjournaal 2-6 (juli 1989) 12-14, 120

aldaar 14.

 Golf 17-6 (15 juni 1953) 154. Interview met Rick van den Boom (1 november 2018).121

 J.K. Kokke, ‘Steven van Hengel, een unieke golfautoriteit’, in J.K. Kokke, Honderd jaar Kennemer Golf 122

& Country Club (2010) 108-110, aldaar 109.

 S.J.H. van Hengel, 'Jeugdgolf', Golf 16-3 (15 maart 1952) 71-72.123

 Golf 19-1 (15 januari 1955) 5.124

 Interview met Marlof Strumphler (15 november 2018).125

 Golf 19-9 (15 september 1955) 307-308. Hans de Bruijn, ‘Groot historicus en autoriteit bij de 126

Kennemer’, Golfjournaal 2-6 (juli 1989) 12-14, aldaar 14.

 Golf  33-2 (15 februari 1969) 40.127

 S.J.H. van Hengel, ‘Play the ball as it lies - and - don’t cheat’, Golf 34-6 (15 juni 1970) 251.128

 Interview met Robin Bargmann (24 oktober 2018). J.K. Kokke, ‘Steven van Hengel, een unieke 129

golfautoriteit’, in J.K. Kokke, Honderd jaar Kennemer Golf & Country Club (2010) 108-110, aldaar 109.

 Interview met Frederik Gast (26 november 2018).130

 Correspondentie met Willem Mock.131

 Interview met Robin Bargmann (24 oktober 2018).132

 Interview met Marlof Strumphler (15 november 2018)133

 Interview met Rick van den Boom (1 november 2018).134

 Interview met Marlof Strumphler (15 november 2018)135

 Archief Kennemer Golf Club, beschrijvingsbrief voor de buitengewone algemene ledenvergadering 136

(14 december 1977).

 Jan Ebbinge, ‘Jubilerende Kennemer naar 27 holes’, Golf 49-4 (april 1985) 12-15. J.K. Kokke, Honderd 137

jaar Kennemer Golf & Country Club (2010) 106.

 Noord-Hollands archief, toegangsnummer 2177 Kennemer Golf  en Country Club, inv.nr. 92.138

 Archief Kennemer Golf & Country Club, Colt - the making of, 43. Brief van de club aan Colt (19 januari 139

1937).

 Archief Kennemer Golf & Country Club, Colt - the making of, 43. Brief van de club aan Colt (6 mei 140

1937).

 J.K. Kokke, Honderd jaar Kennemer Golf & Country Club (2010) 106. S.J.H. van Hengel, ‘De 141

uitbreiding van de Kennemer’, Golf 45-12 (december 1981) 21. 

 Interview met Marlof Strumphler (15 november 2018)142

 Interview met Rick van den Boom (1 november 2018).143

 Interview met Rick van den Boom (1 november 2018).144

1 0 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



 Interview met Marlof Strumphler (15 november 2018)145

 Trouw, 5 augustus 1983. Interview met Marlof Strumphler (15 november 2018)146

 Rick van den Boom, ‘Wie weet het eigenlijk?’, Golf 50-3 (maart 1986) 12-14. Rick van den Boom, 147

‘Interview met S.J.H. van Hengel’, Golf 46-3 (maart 1982) 10-12.

 Rick van den Boom, ‘Wie weet het eigenlijk?’, Golf (1986) 13. Rick van den Boom, ‘Interview met 148

S.J.H. van Hengel’, Golf (1982) 11. [zier eerder]

 Rick van den Boom, ‘Wie weet het eigenlijk?’, Golf (1986) 13. Rick van den Boom, ‘Interview met 149

S.J.H. van Hengel’, Golf 46-3 (maart 1982) 10-12, aldaar 11.

 Interview met Rick van den Boom (1 november 2018).150

 Golf 35-1 (januari 1971) 6.151

 J.K. van der Velden en H. de Bruijn, ‘Dubbelinterview’, Golfjournaal 1-2 (maart 1988) 34-41.152

 Golf 34-1 (15 januari 1970) 8.153

 Over dit soort buitenlandse reizen werden zij later ter verantwoording geroepen154

 S.J.H. van Hengel, ‘Nederlands eerste public course……bij verrassing’ Golf 35-7 (juli 1971) 209-211, 155

aldaar 209.

 Ibidem.156

 Correspondentie met Gijs de Jong (2018).157

 Zandvoorts Nieuwsblad (5 mei 1978).158

 Interview met Rick van den Boom (1 november 2018).159

 Dick Klapwijk, 'Kleiburg gaat nieuw tijdperk in', Golf 49-6 (juni 1985) 43-47.160

 S.J.H. van Hengel, 'In memoriam L. Matthijsse', Golf 45-6 (juni 1981) 25.161

 Jan Ebbinge, ‘Jubilerende Kennemer naar 27 holes’, Golf 49-4 (april 1985) 12-15.162

 'Algemene Jaarvergadering', Golf 41-1 (januari 1977) 6-7. aldaar 7. H. Termeer, ‘Willem (Bib) van 163

Lanschot’, J. Brouwers e.a. (red.), Brabantse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en 
onbekende Noord-Brabanders. (2003).

 J. Ebbinge, 'het KLM international Open', Golf 45-8 (augustus 1981) 6-11.164

 Archief stichting NGA Early Golf. Brief van Steven van Hengel aan Olman (10 feb 1983).165

 Interview met Marlof Strumphler (15 november 2018).166

 Interview met Rick van den Boom (1 november 2018).167

 Interview met Rick van den Boom (1 november 2018).168

 Jan Ebbinge, ‘Vlucht KL 83 voor Ken brown’, Golf 47-8 (augustus 1983) 29-36.169

 S.J.H. van Hengel, ‘Een golfbaan tijdens een Open’, Golf 47-8 (augustus 1983) 46-47.170

 Ibidem.171

1 0 3

V E R W I J Z I N G E N



 Interview met Rick van den Boom (1 november 2018).172

 ‘Golfsport nog steeds gebeuren voor happy few’, NRC (8 augustus 1983).173

 Trouw (5 augustus 1983).174

 Jan Ebbinge, ‘Dit is de man, dit was zijn open’, Golf 47-8 (augustus 1983) 9.175

 Archief Stichting NGA Early Golf, brief van Steven van Hengel aan Laurence Viney, editor van Golfers’ 176

Handbook (1984).

 S.J.H. van Hengel, ‘Schatgraven in een moeras’, Golf 40-5 (mei 1976) 10-11.177

 S.J.H. van Hengel, Early Golf (1972).178

 S.J.H. van Hengel, ‘Vroeg golf en zijn ontwikkeling’, Golf (1972) 158-161, 212-215, 262-265, 305-309, 179

aldaar 158.

 Hans de Bruijn, ‘Groot historicus en autoriteit bij de Kennemer’, Golfjournaal 2-6 (juli 1989) 12-14, 180

aldaar 14.

 S.J.H. van Hengel, ‘Vroeg golf en zijn ontwikkeling’, Golf (1972) 158-161, 212-215, 262-265, 305-309, 181

aldaar 160.

 Ibidem, 213.182

 Archief Stichting NGA Early Golf, briefwisseling van Steven van Hengel met A.A. Knuijver (9 183

november 1972).

 Archief Stichting NGA Early Golf, brief van Steven van Hengel aan Munro Barr Publications Glasgow 184

(1972).

 Archief Stichting NGA Early Golf, brief van Percy Huggins aan Steven van Hengel (20 april 1973).185

 Correspondentie met Frank van Eck.186

 P. Dobereiner, The World of Golf (1981) 5. Het artikel verscheen eerder in 1975. In Down the 19th 187

fairway (1982), een bloemlezing van zijn favoriete korte verhalen, het hoofdstuk ‘The 13th century’ met 
een korte samenvatting van het werk van Van Hengel.

 Archief Stichting NGA Early Golf, brief van Steven van Hengel aan Olman (10 feb 1983).188

 Interview met Rick van den Boom (1 november 2018).189

 Archief Stichting NGA Early Golf, brief van Steven van Hengel aan Dr. Gerald H. Owens (8 maart 190

1975)

 Archief Stichting NGA Early Golf, Correspondentie Loenen. Augustus 1971.191

 Archief Stichting NGA Early Golf, Correspondentie Loenen (1980). 192

 Archief Stichting NGA Early Golf, brief aan Dhr. Munnig Schmidt (10 december 1982).193

 Archief Stichting NGA Early Golf, correspondentie met de firma Westaven (1982).194

 Archief Stichting NGA Early Golf, brief van Steven van Hengel aan Ray Cossage (1979).195

 Rick van den Boom, ‘Interview met S.J.H. van Hengel’, Golf 46-3 (maart 1982) 10-12.196

1 0 4

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



 S.J.H. van Hengel, Early Golf (1982).197

 S.J.H. van Hengel, ‘Vroeg golf en zijn ontwikkeling’, Golf (1972) 158-161, 212-215, 262-265, 305-309, 198

aldaar 307.

 Interview met Rick van den Boom (1 november 2018).199

 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 30459, Archief van de familie Van Hengel, inv.nr. 276. 200

Reisdagboek Steven van Hengel (20-24 september 1971).

 Archief stichting NGA Early Golf, Brief van Steven van Hengel aan Olman, (4 juli 1984).201

 R.K. Bargmann, Serendipity of early golf (2010) 9.202

 G. Rahusen, ‘Steven van Hengel, in memoriam’, De Kennemer 1 (1985) 3-4.203

 J.W. Verloop, ‘In memoriam’, Golf 49-8 (augustus 1985).204

 S.J.H. van Hengel, Early Golf (1982).205

 De Telegraaf (24 juli 1991).206

 Golfjournaal 1-2 (maart 1988) 2.207

1 0 5

V E R W I J Z I N G E N


