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De cu ltuur va ll eell sJlll e n levi ng ligt besloten in haar gesc hi eden is, 
ell dat geldt ook voor een kl ei ne, zoa ls een go lfve reniging. Ke nni s VJn de 
historisc he ac h te rg rond ve rste rkt de id entifi ca ti e met die ge meensc hap, 
en da ar m ee het plezier d:lt IJl en er kan beleve n. De besc hrijvin g va ll de 
histo ri e va n Tox:l lldri:l leek mij daarom ee n zi nvolle ondernèllling. 
l3 0vendien speelde het werk zic h Jf op het snij vbk van twee van mijn li e f-
heb berije n: de go lf.'ipo rt en het bestuderen va n de gesc hi edcn is. H et ga f mij 
d:lIl oo k veel ge ll oege ll. 

Eerder is hi e r e n eba r ove r hct V:111 Tox:l ndr ia gesch reve n , 
terwijl er ook ta lrijke mooie, IllJar vaak ;lpocr iefe, verhal eJl de ronde doe n. 
Cro ndi g onderzoek brJcht niell\ve fe iten boven wa te r, zodat vt.'el duidelijk 
werd W:lt tot nu o nbeke nd ViJS. Voor hct eerst kon de vroege hi sto ri e van de 
go lfclub worden besc h reven. l30ve ndien we rden hi er c n daar interessante 
kij kj es ach ter de sc he rm en zichtbJ :1r. Voorga:Jllde informatie vere iste 
nmc retisering , aan vullin g en co rrectie. moest ik uit het 

ma te ria al keuzes maken; volge nd e histo ri ci zul len vast tot ee n 
,lnde re selec ti e besl isse n.Tot dan is dit de beste, bèsc hikbare versie. 

Het verha al geeft een beeld VJn het ontstJall en de g roei va n deze 
c lub, c: n va n de m e nse n die er bij betrokke n WJ I'C n. Op de achtergrond 
h.linkt voortdurend de zee r sll e ll e sociale t.' n eco no m ische ontwikkeling VJIl 
\Vt''it-l3raban t door. Dc c:voluti c zowe l de go lfspo rt als va n Toxand ria 
h.,1 1I (b:l rvan ni et los worden gezie n. De levc:nsloop V:1 1l ee n vierta l persone n 
dl\.' in ofvoor de ve re nig in g ac ti efwarell, illustree rt die ve rand er in gen oo k, 
VII \'LT tclt iets over de aard va n deze spe lers op het to neel. 

A,lIl velen ben ik dank verschuldi gd. Aan Co n natuurlijk , mijn ec ht-
diL' mij d e ruimte gaf dit kan ve i te on de rn e m en, e n jarenlang, 

' \ 11 Hlrg\.'IlS over dt' vroege ko ffi e, ged uldig luisterde naar mijn m eest rece nte 
\ \lIld\tt' II.VcrdLT ;\:111 d t.' ve le gesprekspa rtners die Illij hielpen. Degene n die 
Ih. kon hevLlgcll zijn bij de b ro nnen ver m eld, m aa r daarJ1:last 
\\ .ltl"lll'1' Vt'll' ll dit' 11lij Jll\.'r ill ci(k ntt..'l t.' informat ie o ndersteunden ofvoor 
1IIIIIl"l1 Iwl!llnldl'll. I )it' k.1I1 ik Ilin ,dkn met lLllllC noem ell, Ill aa r ik ben 
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hen t:r niet minder dankbaar VOOr.Tl'I1'ilottc is ook dank op zijn pb:lts aan 
het bestuur van Tox;l11dria , dar dl' uitgave V;1I1 Jurte.:' ondnstl'lIlldc 1.' Il finan-
cied mogelijk 1ll:J;lktC, zonder (bJn"oor inspraak in dl.' tck <iiOt tl' 

Al dil' '\ tCUJl neemt Il Jwurlijk niet WL'g dat ikzelf vcr:lI1twoorddijk ben voor 
het rl'su1r<lJt en dl.' onvo lko lll l'nhcdl'n die het ongetwijfeld ook nog bev;u. 

Dl.' gcschiedcni 'i VJn deze go lfclub in 13rabJllt dl' grote 
vc r3I1dcringt.·n dil' in Ol' provincie optradcn. Dat ti cr JIl e r plezier van zult 
kCJl11 ÎCj I1 C I1H.' Il. hoop ik zeef. 
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De omgeving 

Aan het e ind vall d e Eerste Were ld oorlog, ilJ 191 H, had Noord-13rJb:l11t 
lil' o 1l1sbg VJIl I:lJldbollw n ;l:lr industrie achter de rug. De industr ialisatie 
van de provincie W:lS bat in de negentien de ee uw goed begonnen, è ll 

13r:1b:lJ1t lag nu nier Illeer ac hter bij de rest va n Nederbnd. IntegcJldct.·I : 
LT werkte n in de fabrieksnijverheid in 1910 Illen arbeiders d::l.Il gCJllid deld 
in hed Nederla nd het gev::d was. Alleen Noo rd- CIl Zuid-Holbnd Wd lTIl 

,rerker Tor 1914 was !:lI1dbOllW dL' g rootste werkgever 
geweest; IllJ:U nu vo nd dl' :Hbeidsreserve van het plancl:lJld meer c n lllt'Cr 

zijn bestaan in de D at kOIl ook gc m akkelijker, aangezien ni et 
,dk'c n sOlllmige industri ci..;J\ 7ich buiten de stccll.' l1 vest igdc ll (stoo lllzlli vd-
f dJri ekell bijvoo rbedd) Illaar ook Olildat cIe tocgellOlllL'1l 1I1Obilitei t va n de 
hevolking het mogel ijk ll1aakte d at men na:1r dl' srJd kWJIll 0111 te werkell. 
I)c fiets speelde dnr l'e n bebngrijke rol in, CI1 dc ove rh e id zorgde voo r 
dl' infralitrllctllur. H et eerste fierlipad in Nedt.:rl:tnd we rd tu ssen Ureda C ll 

rilbu rg ge legd, IlJ:1st de straatweg, in 1902. D oordat er lIl t'er contacten ont-
... tonden, VtT Ill i Il<Jerclcll de verschillen tlISSt.'!l de bewo ners 
'".111 s teden en het platteland, al behieldcll dl' dorpen nog bng een eigt'lI, 
,lgr:lrisch, k3r3kter. 

d:l1lktl' dl' g roei voo ral aan Philips in Eindhoven (verre-
weg de bebngrijkstt' wcrkgever in d e provin c ie) ell :l:1 n de sigaren indu stri c, 
dil' gebru ik maahe van ht.,t rui1lle :lallbod goedkope :l rbeiclskra c hren. 111 
I t1burg spee lde dl' f.1b ri c3ge VJIl wollen SWfft' 1l eell grote rol. Op d e arme 

/. llldgronden vall Brabant w:nc n sc hapen dl' enig lIl ogt.· lijk t, vee tee lt. ell al 
\. III011ds Iud men plaatselijk de wol ve rwerkt.llHlI<;sen was Tilburg natuur-
IIJ"- .11 lang niet meer :lfhallkclijk va n de wo l uit de omgeving, en bovendien 

m en c r ook andere gro ndstoffen. 111 Middl'Il-l3rab:lnt was verder 
dl' be lan g rijk , in dc LangstraJt. Er werkten in 1928 
\lIlgl'VL'L'J' Ilegc lldl1i zen d a rbeide rs, die voorzagt.::n in bijna ta c hti g procent 
\.111 tic hek Nederlandse behoerre aall sc hoeisel. 

111 het Wl'"rCIl vall de provincie concentree rde z ic h d e voed in gs- en 
\ i lid u ... tric. Tu in bou \Vers II it Rijsbergen t.'n Zunde rt leverden 
lil' VOO LIl ,l.lrd be icn, bessen e n frambozen, die in Breda {ot 
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houdbare producten ve rwe rkt wcrden. In di e st:ld produceerde Jllen ook 
een nJtion aa l beke nd m e rk c hocobde: gee n kin d, dat ni cr dl' J( watta 

kend e. Na 1919 o lltwikkelde d c H o lbncl 'ic KUll '\ tz ijdc Indu 'IrrÎc 
in Urecla zic h rot een zeer gro te we rk gever in (Ie regio. Aan he r e ind 
va n d e ja ren tw inti g namen in dl' gc h ck provin c ie dl' metaalnij verh ei d . 
d l' vocdi ngs- c n gc no tllliddckn indu stric, e n dl' tl'xti c lin dustric elk 0 11 -

gcvt.::c r een kW:lrr V:lJl de indtl'\tri ëlc wc rkgelegc nh l'id voo r hUil rekeni ng. 
'iC hOCIl Cll en ker zorgd c ll voor twaalf procent. 

De l1l odc rni 'ic ring va n Noo rd- 13raban{ ve rli ep niet zonder slag of stoor. 
[ 11 het begin V3 11 dl' ec uw g roei de dl' bevo lkin g veel snell er d:1n dl' werkge-
lege nh eid iJl dl' regio. In 1 'JOB kritÎ .;ccrdc de o !1 ckrll c m c r C. L. Stulcl11 cijc r 
(wij zullen he lll nog vaa k tegc;.'nkolllen) de wall tocl\tand . dat o ngevèc r Zt:I\-
dui ze nd arbc;.'id c;.' p, werk in Duitl\ bnd 11l oestl'Il a;tl1v;urd t: 1l o m hun gt:ziJ1 ll c ll 
in West- L3raballt te kunncn ondcrhouden . Zowel v:1kbonde ll 
als di e va n R oo m,,- katholi cke sig natuur probeerde n posities te ve rwe rve n 
onder de werk nc lll c rs. In deze t ijd V;1 11 grote ve rand erin gcn zoc ht lll L' n 
I\t(, UIl in d e co llectiviteit. H et verbood. in 1<) 18, dt: 13rabantsc 
k;](holieke arbeiders lid te zij n V;lIl ecn so c iali ... ti'\C he bon d . waa rd oo r 
'dl' roden ' h et 1l1 0ci lijkt:r leden te we r ve n. In het begin va ll 
de ja rcn tw inti g zat de katho li eke va kbcweg ing vast in het zadel. Maa r 
zowel op he t platt l'l ::lI1d als in de ste den o nd ervonden de bondcn , ook de 
katholicke, tegenwerking V;lIl werkgL'vcrs bij hUil pogi ngen de loontrekkc rs 
te organ isercn. 

Velen brachten, gevoed d oor t:en sociaa l geïnspi reerd katholi cis me. 
christe lijke so li (b ri teit in de praktijk. Di cht b ij hui s gebe urde dat , bijvoor-
bee ld , door de Bredase ve re ni g in g I) e Euchar isti sc he Krui stoc h t, die zich 
ri chtte op de 'godsdi enstige e n zedelijke kernvorlllin g ' va n de Illc i'ijcs uit de 
fab ri eken. I Ook ilJ g roter verb;l1ld prees m e n solid:l riteit e n harm onie aan, 
het' PJ Jsm:lnifes t ' van 1 <) 19 wal\ d:l:lrv:1Il ee n voorbeel d. H e r kwam tOt 
"tand o p initiati ef va n e nkele prolllill e lHe kath ol ieken, die o priepe ll tot he t 
ill l\ tellen van ollderne l11in gs- en bedrijfsrad en, waarin ve rtegenwo o rdige rs 
va ll we rkn e m er;;; zitting krege ll . Di e zo uden (bn dl' bevoegdheid m oetc n 
krijgell de ge h L' !e bed rijfsvoL'r in g va n ce n o nd ernemi ng te beïnvloe den. 
l ,iI V,lIl k,lrho li cke 'iocialc orga ni saties on tv in ge n dir plan m et groot 

l' ll l holl , i,l'dll C. til- v,l kholJd c lI voo rop. M:l:lr c r kwam al snel L'e n teg:en-
\".1 11 \\c r 1 k hel. ll1 gi.' 11 bkkel1 bl.'LlJl g rijker: 

het gemeensc happ elijk e ge loof was niet m ee r de bindende f:lctor tussc n 
we rkgevers e l1 hun 3rbeiders. H et Rool11 sc h- Karholi eke Werklieden -
ve rbond evalu ee rde in 1927 wat cr bereik t was e n steld e vast d :H ni e t he t 
geloof 111aar ll1ac htspositi es de doorslag gaven. AI b leken de arbeidsve rhou-
dinge n in L3rabant ni e t zo idy lli sch al s l11 e n he t wel wilde voorste ll e n , echt 
v ijandi g was de stel1\l1lin g m aa r ze lden. lJinn e n de katholicke vakbonden 
ove rheerste nog vele j are n de ove rtuiging d at ove rl eg te ve rki eze n was 
bove n str ij d . 

De c;.' l11an c ip;:nie va n de UrJba ntse bevo lkin g krt'eg ee n bcbngrijke 
impu ls door de gel ijk ste llin g, di e in 1 <) 17 o ntstond tu s..,e ll Opellb;lar e ll 
llijzond e r Ond er wij s. I) e schoo l" riJd (die h et land lan g verde e ld hield) 
res u lteerde er in , d at bcid e vo rmen rcclH krege ll op overhe idssubsidie. 
Uijzondere (kath o li e ke) "c hokn werden overal opgeri c h t 0 111 de ste rk 
g roeiendc bL'volking o p te va nge n. Openbaar. neutraal, o nderwijs we rd ont-
moedigd e n ged warsboo md. 'Tcge nwe rkin g V:l n ee n opeJlba:1 r instituut 
hee tte een God 'vvelgev311igL' da:l d. dil' de WL'g vrijlllJJkte voo r L:L' 1l katho-
lie ke in stL'llin g' sc hreef H oogbe rge ll in ee n recellte studie .J I):n l1:1d sne l 
succes: in 1900 vo lgde ()<) p roce nt va n de le e rlin ge n ope nb3ar o nd e rwijs, 
in 1930 Il og maar acht. De zL' ontwikkeling is tcke nend voor dL' toe-
ncmende verzuiling in het begi n van de twintigste eeuw. D l' k:ltholiekL' 
cultu ur W3S zee r gcs loten, m e n had cr be hoe ft e aa n all e aspectt:1l va n het 
tb ge lijkse leve n m e[ t' en zl.' kt: r devot ie te ve rbinden. Vrijwel alles Illoes t in 
dL' e igen. vertro uwde en kntholi ekl' zuil worden o nderge br:1 c ht , V3 11 sport-
vL' reni tril1'r tor verze ker in u. Di e mi crokoslll os bood Jan dL' dee ln e m ers de b 

hC'ic her min g va n de gc lijk gezindheid , aJI1 dL' c le ru s de in vloed die hij 
1I.1 I,t reL'fd c. Op sc hol en , voo rJl op de kl ei n- e n g rootse min ari cs, 1Il0edi gde 
IIIL' I1 ee n 'generalite itsco l11plc x' aa n. H er Noorden zou Ill e t o pzct in de 
/L·vellticnde c n ac htti e nd e ee uw de ontwikke ling van Ur:1bant heb be n 
ge re md . De late nt aanwe zigL' Jnti- H ollandse gevoe le ns we rd e n zo a311 -

dit gewes t W:IS een bedreigd e und erdog . Al woon d e e r l'en 
kltïlH.' mind e rh eid protesta nten, c r besto nd gecn twijfel: h ('t k:lraktcr va n 
I \WI S in de eers te plaats Room s-katholi ek. 

I'roces"ics, st ille omg;:mg el1 Jndere openbare uitingen van geloofh icl -
1'l'1I d L' k,lr1lOl ic ke identiteit b cvestigcn. Vele dorpen in Noord - 13rabal1[ 
\\ \Tt!\'11 <lod V;III bedevaarte Il . SO I11 S sterk bevorderd door de loka le Illidden-
".llId. Vno r 1t'tiL- re pb;n" kon wel ee n nuttige hei li ge wo rd e n gevonden. 
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I)e he ili ge Markoen , uit Dorst , nalll ee n b ijzo ndere plaats in. Elk j aa r 
trok lJI e ll naar h em, in me i. D o rst o ntw ikkelde z ic h tot de meest gel iefd e 
bedevaa rtplaats V:1I1 West-Br<1 bant, o mdat het fun geerde als hu wei ijksllla rkr. 
Jo nge boere n uit de reg io g in ge n e r o p zoe k naa r ee n meisje. DaJr;l JIl 

dankte he t dorp zijn bij naam: M cish.'sdorst. M aar naas t deze devotie 
m e t 33 rdse o nde rton e n, was de provincie ook vol va ll ec hte mi ssie- ijve r. 
kder gezi n ke nde wel geestelijke n o f zusters di e in verre landen het ge loof 
ve rkondigden. 'I n d e eers te helft va n de tw in tigste ecuw werd h e r katho-
li eke ge loof we lli cht het bc bng rijk src expo rtartikel va n Noord- L3rdballt', 
sc hreef Ni sse n. \ H er katholi cism e ilJ lJrabant reagee rd e op de mod e r-
ni se rin g van de sa menle vin g 1Il er cell la:lrste g rote pogi ng tot bekering 
va n de wcreld. 

De gezo ndheidszo rg: in 13rab:lIlt bleef achter bij wat bndelijk al bcn .. 'ikr 
was. lil he el Nedcrbnd prakti see rde c r ill 1930 ét:'11 ni e t gespec iali see rck 
arts pe r 1 H26 bewo ner'i. Illaar ill l.3raban t llI oeste n ruilll dri edui zend lllL' nSen 
het m et een :uts doe n. In he t midden va n de ja re n tw inti g was mind er dall 
t ie n proce nt van d e Braba nd e rs verze ke rd tege n zie kte kosten , terw ijl d :lt 
landelijk m ct m cer dan een de rde V:l n de bcvo lking het geva l was. Z ieken-
fondsen, opgericht doo r vakbo nden ell arrsencollectieven, deden hun best, 
Illaar de bewo ners va n de provin c ie hadden cr gee n ge ld voor over. Pas ved 
late r, toen verzekerell ve rp lic ht was ges teld, drong he t zieke nfonds door 
tot ce n bred e laag va n de bevo lking. D e zo rg rond de gezond he id was 
l'e ll particuli e re aangel ege nh e id, ma ar de c hari tat ieve helper s kond e n de 
prob le m e n alle e n in c identee l aanpakk e n. N:l 191 3 ve rande rd e d:lt. IJl 
j aar ri c h tte een aJlltal ill\<vo nc rs V3 1l Bn:d:l et: 1l ee rste krui sve renigin g op, 
Ilaar het voo rbeeld dat bove n de ri vit're ll tot ontwikk elin g was geko lll e n. 
Z ij begonne n een co nsultati e bureau voo r zu ige lin gen en n:lll1 e Jl goed 
opge le ide w ijk verp kegstt:rs in d iens t. Voo ral op he t platte land le idde 
hUil we rk tot g rote ve rbeteringen: zij ve rpl eegde n nier all ee n , Jllaar gave n 
bebngrij ke voorli chtin g op het geb ied van gezondh eid en hyg i<.;n e. e ll 
hielpe n Ill e t hun ad vieze n bij de opvoedi ng va n de kinderen. D e k ru is-
vnenig in gen droegen daardoo r st ru ctureel bij aan de daling van de kindcr-
'iterfte. ParticlI li t: r ware n ook de z ie kenhui zen, m eesta l in stand gehouden 
door spec iaal daarvoo r opge ri chte co ng regaties. Breda li ep in West- l3rabant 
voorop, n:1 d l' open in g, in 1922, va n het Sin t 19 natill s Z iekenhui s, Ill et 225 
hl·lille ll . l kt wa, n'n g rote, zeer 11l Ode rJl l' in stel lin g. 

De stad Bred a beko mm erde zic h p" Ila 1926 om d e lokal e gezond-
h eidszo rg. Een Gemeentelijke Gezondhe idsd ie nst werd [oe n o pger ic ht , 
die sc hoolansen e n 'a rJll e llarrse n' aan stelde, vacc inati es ve rzorgde, e n he t 
ver voe r ziekc n voor zijn rt:kcning l1al11. D e GGD 's ill d e verschille nd e 
sted en va n l3 rab:lllt krege n ee n steed 'i be lan g rijker ro l in he r voo rko m e n 
en bes trijd en V3 n bes m ette lijke zie kten. Ve rbe te rin g V:1I1 de hyg iëni sc he 
o mstandi g he den was ook hard nod ig. H et 3anlcggen va n voldoende rio-
leringe n kwam Illaar la ngzaa m op g:l ng; het duurde tot in cle jarell dertig 
voo r de tolln e n ve rd wencll.Vl:lk voo r 1930 WJ I'C 1l de sin gels in Ured:lnog 
o pen riol en, JIlet inktzwart W:ltn, vo l stinkc nd e ri oolgassen. Geen pbnt of 
vis di l' he t e r in ko n ui thouden. 

Ook op andere gebil'deJl sijpelde de negelHiellde t:e ll w nog wat door i11 
de twintigste. H et ve r keer W:I'\ we l toegè llolll L'Il, l11 :l:n in 1<)26 redell t'r op 
de Brab:l11tse rijkswegcn. o p dl' tie ll pb:ltst: n dil' lll e Jl a l" lll l'e tpUllte ll voo r 
ee n stcck proef had uitge koze Jl , pe r eb g ge midd eld 1 X7 motorvocrtuigc n 
voorbij. Wel bijll :t v ijf ti Cll 1l1 :t:t I m cer dan in 1 t) 16 op dit.'zclfde plaat<.;en , 
ma ar nog steeds heel wL'i ni g. Aan het e ind van de j are n twi n t ig: besto ndt:n 
L'r ongeveer twecd ui ze nd tL'lefoollaall'iluitingen in l3red :l, natllllrlijk niet 
geautomatiseerd: de jllffi·OllW ill dl' cl' ntrale ma akte de verb ind ing. Jlll't ecn 
'i te kkcr. El: n 'vot:r m ;lll ' vl' rzorgek bodedieJlsten llaar de dorpt: ll; hij kwalll 
me t paard en wage n lan gs, vo lge lls l'l'n vaste ro ute. I-I:ld IJl en ce ll vrac htj e 
mee te gevt: n , dan li t: t lllL'l1 d :l t weten door eeu v la ggetje uit te stt: kCll. 
Melkboeren be zo rgden in de stede n de m elk aan huis e n li e te n hUil zwa:t r 
bela den wagclltj es tl'L'kkL'1l cloor l'e n hond. De vuilni sm an kondi gde zijn 
komst aan met t:e ll g ro te r:nel. D L' pJ.:l rd e ntrJ.111 in Breda , één lijn V;)1l het 
,r:Hi o n na ar Ul vellhout e lI él'n na ar het Mastbos, verdween pas in 1<)25. 

Toe n in 192H Toxa ndri a we rd o pge ri c ht. was de m od er ni sl' ring va n d e 
',lIll enlcvin g in Noord- Uraballr dus al aa rdi g gevorderd. M en kOIl de 3a nzet 
to t vele olltwikkelingen zien. M aJ r in dt:ze kleine, zeer geslo te n , katho lie ke 
', llllenl eving h erinn erde da arn aas t V3 n :l llcs nog aan de o ud e tijd. aan dl' 
,1gLlri sc he oo rspron g, aa n het te mpo van het pbtteland. Er zou nog veel 
\ ' l'r. \ lideren . 
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Opr1lhter en hoeder. Charles Stulemeijer 

Charles 5tulcmcijcr groeide op in een milieu dat wij wel/eenvoudig' mogen 
noemen. Vader Adrianus Stulemcijer verdiende dc kost als timmerman en kleine 
Jannemer in Rotterdam. Zijn vrouw, Cath;'HillJ van Heek, was dc dochter van 
een schoenmaker. Klcinschzlligc middenstand dus. Zeven VJI1 hun kinderen 
overleefden de zuige!ingcntijd: ecn meisje en zes jongens. De jongste, Carolus 
Lambertus, werd in Rotterdam geboren op 20 september 1880. 

Vader Stulcmcijer stierf jong. Ch,lrles (zoals hij laler genoemd werd ) was 
toen tien Hoc daarna moeeler Stulcmcijer het gezin draaiende hield is niet 
bekend, maJr de oudere broers zullen wel voor inkomen gC70rgd hebhen. Tw(-'(-' 
V<-lll cic zoons verkozen een kloosterleven, later ook de dochter. In 1898 keerde 
Catharina Stulemeijer met ha;:1I" vier nog ongetrouwde kinderen terug naar 
Breda, de stad van haar jeugel. ChJrles had intussen zijn scholing succesvol 
dfgesloten. Eerst verbl eef hij op hel pensionaat SI. Louis in Oudenbosch en zijn 
middelbare opleiding ontving hij op het college SI. in Mechelen, 
in België. Gebrek aan geld bepaillde de keuze voor juist deze instellingen: 
die waren voor moeder Stulemeijer betaalbaar. Charles WJS zeventien iJar 
toen hij voor het eerst ging werken, bij een leerlooier in Dongen, waar hij een 
jJéH lang de fijne kneepjes VJn het boekhoudv(lk leerde. Drie broers, Frans, 
lacques-Marie en Charles richtten in april 1898 de Firma F.l. Stulemeijer op, 
die eerst de hJndel, later ook de productie van bouwmaterialen ten doel had. 
Na zij n opleiding in Dongen voegde Charles zich bij zijn broers, ves tigd e zich 
,lis agent en handelaar in bouwmaterialen, en nam de administratie VJn de firma 
op zich. Hij was toen achttien jaar. Zo begonnen de activiteiten die zouden 
uitgroeien tot de grootste industriële ondernemingen in BredJ. 

Het gezin woonde in de Korte Brugstraat in Breda, hield ee rst kantoor 
ddn huis, maar het trok in 1900 naar de Veemarktstraal. Frans en Charles 
(jacques-Ma r ie was voorlopig al leen slapend vennoot) begonnen weliswaar 
met een handel in bouwmaterialen, maar stapten al snel ook over op cle 
pruductie van rioolbuizen en -putten. Tenslotte ontwikkelde de firma zich tot 
flollwonderneming. De eerste opdracht, in 1900 verkregen, was voor de aanleg 
V,ln riolering in Tilburg. Slecht weer en de grote onerva renheid van de broers op 
dit terrein -zij waren net 24 en 20 jaar oud- zorgden voor een zeer belangrijk 
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verlies: gro ter clan de achtdui zend gulden waarvoor hel werk was aangenomen. 
Alleen door een ruim krediet van dc Bredase bankiers Van Mierlo kon cle firma 
in stand bli jven. Cha rl es 5tul erne ij er vergat die steun niet, en zou op zijn beurt, 
in "1932, de NV van Mierlo en Zoon over een ernst ige cri sis heen helpen . I 

Bij cle bouwmaterialen waa rin de broers handelden, hoorden ook mar-
Ill eren schoo rsteenmantels, die toen vee l gebruikt werden. Charles, di e in 
Mechelen goed Frans ge lee rd hacl, kocht het marmer van een handelaar in 
Wal lonië, Evrarcl. In 1903 trouwde hij diens dochter, Esther. Z ij zouden zeve n 
k inderen krijgen: zes dochters en een zoon. Esther Sl uiemeije r was zeven jaar 
ouder clan haar mail, zeer ge lovig katholiek, vrij ges loten, maar 'lief en goed', 
'een schatj e' in de herinner ing va n haar dochters. Z ij was het di e de k inderen 
discipl ineerde, va der Charles hi eld z ich daar wat buiten . Esther had het 
moeilijk in Nederktnd. Z ij sprak de laai slecht en we rd daa rom uitgelachen. 
De verhoudi ng met haar schoonmoeder was stroef. 

Intussen groeide de ondern em ing van de broers Stulemeijer. In 1905 werd 
cle firma omgezet in een naamloze vennootscha p, de NV Industr iële Maatschap-
p ij van F.J. Stul emeijer en Co. Er werkten 175 man, men nam kleine beton-
werken aan en begon mei cle produc ti e van gewapend betun, in die lijd heel 
nieuw. Het waren jaren van ploeteren, wei nig opdrachten, matige resultaten. De 
doorbraak kwam in 1910, toen de Stulemeijers de bouw van het nieuwe Palace 
Hotel in Scheven ingen werd gegund. Daar bleek hun ervaring met gewapend 
beton op grote sc haal toepasbaar. Een belangrijk werk, WJarmee de naa m van 
de onderneming was gevesti gd. Char les opende vervo lgens een filiaal van de 
onde rn emi ng in België en de broers spraken af dat zi j bij toerbeurt daJrvan de 
leid ing zo uden nemen. In de Eerste Wereldoorlog speel den Frans en ChJr les 
(J acques-Mar ie was intussen in Brussel werkzaam) ook op andere velde n: een 
groentedrogerij, die later de Beja chocol ade fabriek werd, en de firnlJ Jekof ('Je 
koff ie' ), cli e koffiesurrogaat produ ceerde. Het waren z ij sp ron gen, maar zij ver-
sterk ten wel de kapitaa lbas is van de moederonderneming in deze oor logsjaren. 

De NV ging in 1918 op in een nieuwe vennootschap, de NV Internationale 
Gewapend-beton Bouw (IGB), met om te beginnen een maatschappelijk 
kapilaJI van -! miljoen gulden. De onderneming was nu stevig verankerd en 
kon <l..1n de expansie beginnen. Men zette dochterondernemingen in a!ldere 
LlIld('ll op, ll11't wi s:-.C'lcnd succes, en begon bedrijven die toeleverden de 
hnu\voIHh'l"Iwrning(,Il , JO,ll:-. (nn"tnH tif'W('rkpl,l,lt SC'1l ('n stC'€nfJbriekcn. 

\ 1" '.1 1 I , 1 I 111 1( 

In 1919 stichl te Charles 5tulemeijer de NV Hollandsche Kun stzijde 
Industrie (HKI ), vooral gefinancierd doo r de IG B. Hoewel hij nog ve le jaren op 
enige afstand bleef helpen de IGB te besturen, was het de HKI waaraan hij sinds-
dien de dageli jkse leiding gaf. AI vóór de oorlog, toen hij in Bru sse l werkte, was 
Charl es overtui gd ge raakt vJn de toeko m st van kunstzijde. Toen een FrzlIl se 
groep ondernemers hel pl an opvatte in Roosen dJa l een kun st zijclefabri ek te 
openen, al s concurrent van de in 1911 opgerichte Enka in Arnhem, zag hij zi jn 
ka ns. De Fran sen hadden wel techn ische kennis, maar geen kapi taal. Dat laa tste 
kon de IGB leveren. Men besloot de fabriek in Breda te vestigen, en Charles 
Stu lemeijer kocht daar in 19 ·14 de nodige grond voor. De oorlog onderb rak de 
ui tvoeri ng van de pl annen, Illaar direct na de wapens!"ilstand ging men verder. 
De NV werd opgericht en een publieke emi ss ie zo rgde voor uitbreiding van het 
startkapitaal. De FrJ ll se partn ers wensten echter een grote re mate van zeggen-
schap dan Charl es Stulemeijer bereid was te accept eren, en in de herfst van 
19 ·19 liep de sa menwerking mi s. De Nederlandse initiatiefnemers besloten dc 
zaak zo nder de Fran se ken ni s, Illet ni euwe krachten, voo rt te zeilen . Men trok 
bin nen een paar dagen het hoofd va n de inkoop van Enka aa n, Th .H. Bernsen, 
en begon het zoeken naar capabele en erva ren techni c i. van de 
oprichters had enige techni sche achtergro nd, en het aan stellen va n een staf di e 
deze nieu we industri etak ko n opzetten en er leiding aan geven, g ing meI veel 
vzllien en opSlaan gepaard. Een 'waags tuk ' vond ook Char les Stulemeij er het 
I,l ler. ' De indiensttred ing va n de chemicus Or P.H. Herman s gaf cle doorslag. Het 
i" ,lan zijn kenni s en toewijding te danken dJt men de technische problemen uit 
die beginjaren de ba as werd. 

Va n 1921 af breidde Charles Stu lemeijer de ac tivit eiten int·ernalionaa l u it. 
J lij liet in Frankrijk, Spanje en Engeland fabrieken bouwen, zodat in cle periode 
V.Hl hoogconjunctuur tussen 192 3 en 1929, het concern een belangrijke plaats 
IllllJ m op de Europese markten. Dat viel velen op. Van verschillende z ijde 
probeerden in vestee rders de zeggenscha p over de onderneming te verkrijgen, 
ItI,l,lr Stul eme ijer wilde bJas in eigen hui s blij ven, en weigerde elk aanbod tot 
',V('rn;l llle. Totclat in 1928 een groot pakket aa ndelen HKI in handen kwam va n 
Illk.t. Die wa ren afkomstig uit de er fen is va n een bekende, speculati eve finan-
C I('r, ;\lfrC' c! Löwenste in. Zijn pogingen de zeggenschap in de aa ndeelhouders-
\!'l g,H!cr ing te verkr ij gen, w aren afgestu it op de regel dat een ilandeelhouc1er 
Ililoil llH'l'r dan zes stemmen kon hebben, ongeacht hoeveel aandelen hij bezJt. 
I),' " ( '( Vd ll dc directie van Enka, MI' P.W. Kamphuizen, bedach t er iets op. 
lllj ,, 'it I1llc g··U Il,l,llllio/(' v('llllootschJppen, die elk zes aandelen HK! kochten 
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('11 /oclol'ndl' <.,«'111111('11 111 clt· vcrkrt'g(·n. 
Dl' drl'iglng v.ln ('('11 overv.d \\.15 voldoende, Op ;'Ianraclen Voll1 zij n advoCihll, 
Mr F. Sa lornonson, verkoos Stulcl11cijer een compromis. Hij was bijna vijftig jaaf 
en had geen zin in nog een strijd, zoal s hij cr vele had doorstaan. Enka verkIJar-
de zich bovendien bere id hel kapitaal tc verschaffen clat dc onderneming 
nodig had. De zelfstandigheid van de HKI zou gedurende het leven va n 
5tulcrncijcr gcgarilndccrcl blijv('n , en hij beh ield grote vri jhei d in de leiding van 
dc ondernem ing. Op het terrein va n cic lommercic, dc inkoop en tec.hniek 
moest men we l meteen het beleid mei 'Arnhem' coördineren. Het Im,'7i<..ht 
berustt e bij cic rc1 Jd commissa ri ssen, w'hHvan evenveel leden door [nka 
.lls door II KI werden benocmd, met een neutrale voorzitter. De overeenkomst 
waarin deze samenwerki ng werd geregeld kW<lm in juni 1929 tot stanel. ' 

Hocw<..'1 dit huwe lijk Stulem cijcr door de machtsverhoudingen was .,fgc-
dwongen, is het voor zijn onderneming een zegen geweest. Enka verbond zich 
kort na de overname van HKI Illl't een grote Duitse vezelfilbrik<lnl. de Vereinigte 
Glanzsloff Fabrikel1, waardoor de Bredase onderneming in cic moeilijke li jden 
die voo r de deur bleken tC' staa n, een belangr ijke concurrent kwijtraJkte. 
ChJ rl es Stulemeijer werd in de crisis van de jaren dertig gedwongen grote reor-
ganisaties door te voeren, dl' productie en d.1Jrmee het aantal personeelsleden 
sterk te vermincleren en lonen en sal ari ssen te korten. Ondanks grote verli c7en 
slaagde hij cr op die manier in, meI moeiIe, de ondernemi ng hee lhuids te 
laveren door de diepe recessie van die jJren. De technische voorsprong van 
AKU, ZOJls Enka inmiddels heette, was groot, HKlmoest snclleren. In Arn hem 
produceerde Enka vee l goedkoper dan in Breda. De bedri j ven verdeelden 
onderling de markten, spraken mi nimumprij zen af en men zorgde er voor dat 
men zo min mogelijk in elk.lJl's vaa rWJter terecht kwam. De persoonlijke 
verhoudingen werden in de loop va n de jaren beter en er ontstonden over en 
weer ze lfs vriendschapsbanden. Toch had Char les Sluiemeijer in 1948 nog, 
twinlig jaar later dus, spijt dal hij het gevecht inderlijd had vermeden. Hij moesl 
nog 7i('n wic er zou hebben gewonnen, zei hij. ! Da,Huit blijkt in ieder gevzd zijn 
grote vechtlust! Dat de animositeit in 1946 helemaa l verdwenen was, blijkt uit 
zijn benoeming tot commi ssa ri s van de moedermaatschappij, de Algemene 
Kun stzijde Unie, samen met zijn tegenspeler uit 1928, Kamphuizen. 

Charles Stul emeijer was een vooruit st revend, soc iaal denkend werkgever. 
N iet voor niets stond hij bij cle conservatieve ondernemers in Breda bekend lIls 
de 'rode Stut eme ijer'. Hi j was doordrongen va n progress ief ka tholiek sociaa l 

dl'lIkt'lI , ('nIJ,ht'<"rdl' 11111 hOl/dUig tip dl' l'llt )'lli<,'k Kl'rulll Nov,Hum. In 1 <JOB al 
hwll! hij lil l1('t opl'llh.l.l1 l'l'n hl'\\ogl'n plt'idooi voor ... tl'rkc vakbonden, die de 
,1I1Jt'ld(·r ... .t.11l dl' rt'lhtl'll konden helpen, die hen van dc kant va n ondernemers 
\V('ld l 'll Olllhoud<..'I1.· Voor l 'l'n werkgever een vooru itstrevend standpunt, zeker 
lil dit, tijd! Samen met de AmsterdJmse sociaa l-democraa t F.M. Wibaut en 
Ihr 11. Smiss.lcrt, secretaris van de Vereniging van Nederlandse werkgevers 
tVIl overtu igd l ibera al), bracht hij, in hetzcliclc jaar, een preadvies uit. Daarin 
plt'inl'n zij voor een belangrijke verkorting van de arbeidsdag./· Bij vele Room s-
J...1tholieke werkgevers spoe lde die socia le houd ing cr al snel weer lIf, niet bij 

In 193 1 nam hij deel aan een 'socia le retraite', waar de voor-
IlhlnJ1cn va n de katholieke werkgevers, zoals Charles Stulemeijer, en die va n de 
k.l!holieke werknemers, zoa ls A.C. cle Bruijn, informeel bij elkaar kwamen. Naar 
d.1n lciding daarvan sch reef hij aan de voorzi tter va n de Rooms-katholieke werk-
geversvereniging: ' In de komende jilfcn 7ullen wij cle eerste Slappen te zetten 
Iwbben in de ri chting van een medezeggingschap, een meespreken cloor 
dc arbeide r bij al die regelingen, die verband houden met de clfbcid in de 
hedrijven'. Geen wonder dat HKI een der eerste ondernemingen was, die een 
Centrale Ondernemingsraad instelde, al in 194 2, lang voo rdat een derge li jk 
overlegorgaan va nzelfsprekend was geworden. Binnen zijn ondernemi ng bracht 
hij veel van zijn ideeën in de praktijk. HKI boU\,yde vuur zijn arbeiders betaal-
hare won ingen, een Soc iale afdeling verri chUe veel maatschappelijk werk ten 
hate va n de werknemers, er werd al vroeg een pensioenfonds opgericht. Men 
werkte graag bij 'de kunstzij'. Stldemcijers ta akopva tting als werkgever wordt 
ook goed geïllustreerd door het mo tto dat hij schreef bij een foto die eell van 
lijn dochters nog koester t: 'A ll een dan bloeit een industrie, wanneer deze bloeit 
voor allen'. 

Die sociale instelling bracht hem ook tot ac ti vi teit en in de samenleving 
buiten die va n zijn industrieën. H ij was oprichter va n de RK openbare leeszaa l 
en bibliotheek in Breda, ri chlle cle lokale afdeling van de RK werkgevers 
vereniging in die slad op, en was daar tientall en jaren voorzitter va n. Verder gaf 
hij de stoot tot de opri chting van hel Onze Li eve Vrouwe Lyceum in Breda, wat 
over igens niet impli ceerde dat zjjn kinderen daar automat isch heen moesten. 
Sommigen bezochten de Rijks HBS, een openbare school. Landelijk was 
Stulemeijer actief lid va n de Hoge Raad va n Arbeid, en va n de Raad va n overleg, 
die door de vier katholi eke st andsorga ni sa ti es in Nederland gevormd was. 
Op lokaal niveau was hij lid van de besturen va n vele organ isaties. In het klein 
werd hij natuurlijk voortdurend benaderd voor goede doclen en al ga f hij niet 
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altijd gehoor aan de wensen, iedereen kreeg wel een antwoord. Zo ook pastoor 
Va n Genk uit Achtmaal, die een aanbeveling schreef voor een va n zijn parochi-
anen. De pa stoor was ongetwijfeld een betere herder dan stilist, want hij schreef 
dat hij hoopte ' .. dat, als er gelegenheid bestaat, mijn paroch iaan zou slaags 
raken'. Charles Stulemcijer antwoordde daarop, dat hij zou zien wat hij kon 
doen, maar wel verwachtte dat de kandidaat' ... niet slaags za l geraken aan-
gezien ik er de voorkeur aan geef geen vechtparti jen op het werk te hebben ' .1! 

Korte tijd bewoog Charles Sluiemeijer zich in de lokale po l itiek. Van 1913 
101 1918 was hij lid van de gemeenleraad van Breda, en in 1915 en 1916 ook 
wethouder. Hij moest (lIs wethouder al sne l opstappen doordat tegenstanders 
vermoedden dal hij openbare en zakeli jke belangen te veel dooreen liet lopen. 
Later bleek die beschuldiging ten onrechte geuit te zij n, maa r toen was het 
kwaad al geschied. 

Het zou niet de enige keer in het leven Sluiemeijer zijn dat hij moeilijk-
heden ondervond door onbewezen aant ij gingen, in 1945 gebeurde dat weer. 
In mei, na de bevrijding Vim Nederl and, werd hem huisarrest opgelegd omdat 
hij tijdens de oorlog met de Duitse bezetter zou hebben gecollaboreerd. In de 
geschiedenis va n Toxandria speelt dit een rol, omdat het verhaal de ronde deed 
dat als gevolg daarvan Cha rles Sluiemei jer het terre in van de golfclub weggaf 
om er een sanatorium te laten bouwen. Dat zou dan of tot zijn rehabilitatie 
ged iend moeten hebben of, een andere versie, zijn gebeurd uit teleurstelling in 
de golfclub, waal' men hem open l ijk zijn houding in de oorlog had verweten. 
Een hardnekkig verhaal dat tol in de eenentwintigste eeuw zijn kop bleef opste-
ken. Verderop zal blijken, dal de schenking van de grond aan De Klokkenberg 
een heel andere oorzaak had, en dat hij allerminst Toxa ndria de rug toekeerde. 
Valt er evenwel wat aan te merken op het gedrag van Stulemeijer in de oorlog? 

D ie vraag kan zonder aarzelen negatief beantwoord worden . ChJrles 
Stul emeijer b leef op zi jn post, ZOJ ls bijna all e Nederlandse industriëlen, en 
natuurl i jk produceerde de HKI veel ten bale va n de bezetter, zoa ls ook de rest 
van onze nijverheid deed. Dat was voorwaarde om mensen aan het werk te 
houden, waardoor werd voo rkomen dat zij gedwongen in Du itsland moesten 
werken. Daardoor kon er bovendien voor de Nederlandse behoefte aan text iel 
geproducee rd worden, hoc beperkt dat op den duur ook werd. Nergens blijkt 
jels v,ln sym ]1Jlhic voor een n,ltinnJJI-socialistisch sta ndpunt, integendeel. In 
juni V.Hl lIJ P, hi jv(Jorhl'<.'ld, v('r lq.!,(lllw()()I'digric Ch"rles Stulemeijer Nederland 

I"" ," 
op het negende congres van de InlernationJle Kamer van Koophandel, dJt toen 
in Berlijn plaats vond. De Duitse autoriteiten deden er alles aan de gJsten te 
imponeren. Stulemeijer schreef in zjjn vers lag dat men daarin, wat hel uiterlijke 
betreft geslaagd was, maar eindigde als volg t: 'God is in staa t de mensen te ver-
anderen, maar dan moet de rnens lu isteren als God spreekt. Dit is waarschijn li jk 
het en ige dat men i n deze dagen te Berl i j 11 vergeten heeft' ." De Ou i tse bezetters 
rekenden ook niet op zijn steun. In maart 1942 vonden zij hem onacceptétbel als 
voorzitter van de Provinciale Kamer van Koophandel, waarvoor hij door van der 
Mandeie, voorzitter va n de KJmer in WJS voorgesteld. liJ 

Het huisarrest VJn Stul etllcijer werd begin juli 1945 opgeheven. Hij werd in 
al zijn functies hersteld met de bepaling dat hij over het tijdvJk vJn zi jn 
schors ing aansprJk hild op loon of andere vergoedi ngen. l\ Toch volgde er nog 
een procedure voor het TribunJJI van het Arrondi ssement Breda. Cha rl es 
Stu lerneijer werd er van beschuldigd op 8 en 9 oktober 1944 de Duitse 
Wehrmacht te hebben gesteund door leden van zi jn personeel te gelasten de 
Duitsers Ie helpen met het inlJden van goederen die de bezetters bezig wJrenle 
roven. Bovendien verweelmen hem dat hij lid was geworden van een nationaal-
socia listische vereniging, en dat hij daarvan voordeel had gehad; door dat 
lidmaatschap had hij zijn radio niet hoeven in te leveren, zoals andere 
Nederlanders. De zaak werd op 4 juli 1946 behandeld door hel Tribunaal, waar 
de feiten al snel werden vastgesteld. Slulemeijers verweer op het eerste punl was 
dat hij, integendeel, door zijn actie had voorkomen dat veel meer uit de fabriek 
werd geroofd. De 135 ton kunstzijde wJarolll hel hier ging, stond klaar om naar 
Duitsland te worden verzonden, als onderdeel van een al afgeroepen order. 
Dit was dus geen roof; de kisten waren voor Duitsland en Zweden gemerkt. Dat 
VI' nog veelmeer kunstzijde aanwezig was, had Sluiemeijcr voor de Dui tsers 
vt'rz\Vegen, en hij verzette zich principieel tegen het weghJlen van andere 
goC'deren dan deze order. Dat gebeurde ook niet. Het Tribunaal oordeelde in 
/ ijn vonnis van 16 november 1946 dat het verweer van Stulemeijer kon worden 
.l.lIlv,l Jrd en sprak hem op dit punt geheel vrij. 

V,ls t stond, dat hij in 1942 lid was geworden van het 'Genootschap 
N(·c!t·rlillld en Europa ', een nationaal-socialistische instelling. Hij deed dit, 
.... It·ld(' 5tulemeijer, omdat hij bij de bezetter als anti-Duits bekend stone!, en hem 
\\ .1' .1.lIlgl'rJden een dergelijk gebaar te maken. De levering van aluminiulll, 
( .. , .... I,llliv('1 voor de producti e van kunstzijde, kon an ders in gevaar kOlllen, en 
114'1 / ou gl'1l1,lkkt'lijkpr worden paspoorten te krijgen voor z jjn buiten lJndse 
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zake lij ke reizen. En inderdaad, door zijn lidmaatschap had hij zij n radio kunnen 
behouden, wat plezierig was, omdat hij cla<lnnee toen verder na.]r he! Engelse 
nieuws kon blijven lu isteren. Het Tribunaal verweet hem dit lidmaatschap wel, 
ook .1 1 handelde hij niet Llit eigenbelang. Stulemeijer had volgens hel Tribunaal 
onvo ldoen de redenen gehad om tOl' te treden lot een nationaal-socialistische 
i nSlel1 ing. 

Een sa nctie vo lgde, rni1a r het von ni s lijkt geschreven cloor iemand die 
er rnocile mee had dal hij zo moest concluderen. Di t is de overweging: 
' ... is gebleken dal beschuldigde ged",ende de gehe le lijd van de vijandel ijke 
be7etting blijk heeft gegeven va n goed vaderl andse gezindheid en in hel belang 
van de NeclerlJncise zaak grote financiële offers heeft gebracht en ve le 
bu rgers, die door cle maatregelen v .. 111 dc vijand in moeilijkheden waren geraakl 
heeft geholpen, terw ijl het Genootschap Nederltlncl en I:LlropLi lot dc minder 
gevaarl ijke nationaal-soc ialistische instellingen behoort, het Tribunaal deze 
ene ioul ievc gedraging aan beschuldigde niet te zwaar aanrekent en meI hel 
opleggen van een verbeurdverklaring tot een gering bedrag meen I te kunn en 
vo lstaan'. t ! Charles Stu lcI11eijer kreeg een 'verbeu rclverkl ilr ing' van f 100,- . 

Het Tri bunaa l vond dus, Lelfs in die zwart-wille naoorlogse jaren, 
zijn handelen nauwelijks verw ijtbaar. Voor een historicus in hel begin va n 
de eenentwin tigste eeuw is cr ruim vo ldoende reden om te conc luderen: 
Slu leilleijer gedroeg zich in de oorlog goed. Dal hij in 1955 bevorderd werd lol 
Commandeur in de Orde van O rJnje Nassau, een zeer hoge onderscheiding 
waa rvoor een smetteloos oorlogsverleden voorwaarde was, bevesti gt ebt er op 
hern niets viel aan te merken. 

Charl es 5tulemeij cr was een aimabel , vriendelijk man. Hij was in all es 
ondernemend, alti jd bez ig, en hij li ep ook altijd snel. Toen hij nog geen aula 
had nam hij , als hij op reis moest, altijd de eerste trein, 's morgens hee l vroeg. 
Hij was zeer gesleid op zi jn stad, Breda, een echte Brabander, een aard ige man, 
maar niet orn mee te gaan feesten. Niet geze llig, vonden sommige hem, hij hield 
wa t afstanel. Hij was niellemin open en hart elijk en stond altijd klaar voor zijn 
kinderen. Men noemt hem sociaa l voelend in het groot en in het k lei n, goed 
katholiek op een tol eran te manier. Hij dacht aan anderen. Personee lsleden va n 
Toxandria uil die tijd herinneren 7ich de hulp die zij va n hem kregen, in de vorm 
V.lIl got'dt, r.1.1d, voor ... pr'l .lk bij .1I1e1eren, of gt'ld. Caddies mochten al lijd met 
llt'l11 111('(' 1('1 tig ri j( lt 'll notdl Dor ... t. I t'll illl('gt'rt', in tt'lI igt'n le man, die goed kon 

lui steren. Hij speelde mei plezier golf, al was hij van IlJlurc geen topsporter. 
Aan wedstrijden nam hij dccl, maar daarna lang blijven hangen in het clubhuis 
hoorde niet bij hem. Hij had in 1937 handicap 25, clubkampioen is hij dus 
nooit geworden. Van de oprich tin g in '1928 tot in '1946 WJS hij lid van hel 
bestuur van de vereniging. Toen von d hij dat de jeugd het rnaar eens over moest 
nemen, hij was tens lotIe 66 jaar. Toch kwa m hij in 19S5 als voorzÎUer en 
penningmeester terug, zoals wij zullen zien, totdat hij zich in 1958 definitief 
terugtrok uit dc leidi ng va n In totaal maakte hij 21 jJar deel uit van 
het bestuur. 
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Het begin 

Toen in 1928 Toxandria werd o pgeri cht, beschikte men in N ederland al 
ove r nege n golfclubs. Entho usias te spele rs sto nd en m ees tal aa n de w ieg 
daa rva n , wa arbij he t vaa k goed uitkwa m , dat ee n va n h en vermoge nd 
g ro ndbezitte r was . M en wild e met zijn vri enden de go lfh o bby beoefenen. 
Alleen de D o mburgse Go lfclub (19 14) en de N oordw ijkse (19 15) vormden 
daa ro p uitzo nd erin ge n . Hun o prichte rs hadd en de b edoelin g de toeri s-
ti sc he attrac ti vite it va n de badpla ats te ve rg roten . Toxa ndri a is de ee rste 
golfclub di e op gro nd va n andere mo tieven to t stand kwam . 

C harl es Stulcm eij e r speeld e in 1928 nog gee n go lf. Waa ro m zo u hij 
ee n golfbaan will en o pri chten? Dat blijkt uit ee n no titi e di c hij -jare n 
later- ri chtte aa n een co ntrolerend overheidsorgaa n. Stulem eij e r verdedi gde 
daa rin zijn huurbele id , waa r dat het go lfte rre in be trof. Hij sc hreef, dat in 
de uitzonderlijk g un sti ge eco no mi sc h e o mstandi ghede n va n 1928, de 
kun stzijdefa bri ek in Breda o ngeveer dri edui ze nd m ensen in di enst had , 
waa ro nder een zeer u i tgebre ide staf va n hoger perso n ee l, vee lal aca dem ici. 
Voor di e laatste groep m oest het wonen in Breda aa ntrekkelijk zijn. D aarom 
bo uwde de HKI vier g ro te tennisbanen en daaro m ook kocht hij grond in 
M olc nsc hot en ze tte hij de golfbaan o p, zo stelde hij .' 

Er is vo ldoende aa nl eiding om dit inderdaad als hoo fdmo ti ef te zien . D e 
ga ng va n za ken bij de o pri chtin g va n de ve reni g in g beves ti gt het, zoa ls za l 
blijken . Ook ka n er ee n m ee r algem ene reden voor Stule m eij e r gewees t 
z ij n o m ee n derge lijke voo rziening te schepp en: hij wild e g raag dat Breda 
,tl s belangrijke industri es tad ni e t zo u achte rblij ve n bij and ere steden in de 
o mgevin g. Wat hij bij di e ge legenh eid ove r de betalin g ve rm eldde, is mi nder 
w;larschijnlijk. Hij voerde dit voo r eigen rekening uit,' . .. omdat hij m een de 
dL' maa tsc happij m et de g rote uitgave, di e hi eraa n ve rb o nd en was, ni e t 
t l' 1l1Ogen belas ten '. D at hij de kosten privé op zich nam o mdat hij ze voor 
dL' H Kl te hoog ac htte, klinkt ni e t overtuige nd. Stul em eij e r rekend e er 
oorspro nkelijk mee dat het golfavo ntuur juist geld zou opbrengen , maar dat 
.lrgulll cn t kwa m in zijn ve rwee r va n augustu s 1944 slec ht va n pas. 
I \ovl' lldil' n g in g he t de H KI bij zo nder goed in 1927 en 1928 . 
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In 1927 begon hij met dc aankoop van percelen in de ge m eente 
Gilze en Rijen, vlak ten noorden van het kerkdorp Molenschot, ten zuiden 
van de rijksweg van Breda naar Tilburg. Janus van Genk hi e lp hem daarbij; 
Stulemeij er had hem daarvoor al in maart 1927 in dienst geno m en. 
Het was enig bouwla nd, maar voora l onbebouwde, onvruchtbare zand-
grond, met hier en daar net aangeplant bos van grove dennen, wat hei 
en enkele e iken wa ll en. Er kwamen zandverstui vinge n in voor. Voor de 
landbouw of veetee lt was het ni et bruikbaar. Als terrein voor een golfba an 
had het vee l mogelijkh eden, zeker wan nee r m en de bossen ten oosten va n 
het Molenschotse pad e r bij betrok, zoa ls de bedoeling was. Waa ro m 
Stu le m eijer juist d it gebied uitzocht, blijkt niet uit de stukken . Mi ssc hi en 
stak er niets and ers achte r dan dat het hier o m gesc hikte gro nd g in g, 
makkelijk bereikbaar uit Breda en Tilburg, e n tegen ee n redelij ke prijs 
te verkr ijgen . 

Stuk voo r stuk kocht hij kleine percelen op. In totaal, gespre id ove r 
1927 en 1928, wa ren het er 17, die sa m en 43 hec tare 87 are en 80 ce ntiare 
g root wa ren. Alles la g ten weste n va n de weg naar Mol ensc hot, en langs de 
rijkswcg naar T ilburg . Al in de w inter va n 1927 op 1928 maakten Janu s va n 
Genk en de inmiddels ook in dienst genome n Kees Snoeren daar zes tijde-
lijke golfbaantj es, korte banen, nauwelijks ge maa id en met vierka nte g reens. 
Daar konden in het begin va n 1928 belangste llenden m et het spel kenni s-
maken en les nemen : men hoo pte dat zij lid zouden worden. In mei van dat 
jaar was al ee n go lftraine r in dienst geno men ,j.Th. Uacob) Oosterveer. Hij 
kreeg ee n vast basisloon en verdiende verde r wa t zijn lesse n en de ve rkoo p 
va n golfm ate ri alen hem Oosterveer was afkomstig van d e 
Kennem er Golfvereniging, waar hij sinds 1917 vele j aren als ilrcen kccper en 
prcifc5sio/lal werkte, en later ook, sa m en m et zijn vrouw, buffetbeheerder was 
geweest.]acob Oosterveer was de eerste N ederl andse golfl eraa r. Hij lee rde 
het vak in den H aag, va n A.J. Ife , een Engelsman, zoa ls all e profess ion als 
in die tijd in N ede rl and. In 1917 won hij he t Inte rnation ale Open -ee n 
pres tatie, waa rvan de glans wat verbleekt als u bedenkt dat in dat oorlogsjaar 
zijn Britse co ncurrente n o nd e r de wa pene n stond en . Ma ar hij was ee n 
goede speler, goed instructeur en goede stokken m aker. ·\ 

AI va n de voo rbereidin gen af waren de kosten gedeeld door Stul emeij er 
l' ll Th.11. Ikrmc n, directcur va n de Hl< I. Bernsen was voora l voor 
dL' pmdlldiL' \'l'I".l lll \\'oonk lijk. fi ll:ll lCii.;k 7a ke n , de cO l1lm ercie e n de 

algemene leiding waren in handen van Charles Stulemeijer, de directe chef 
van Bernsen. Beiden betaalden belangrij ke bedragen , privé, voor de tot-
standkoming van de golfbaan. In het li cht van wat wij nu weten, namelijk 
dat zich sne l na 1928 ecn cris is zou ontwi kke len en dat daardoor de golf-
baan all een maar geld verli ezen kon , lijkt het vrccmd dat ook Bernsen aan 
dit project dee ln am. Maar toen dachten zij dat het geld zou opleveren. Dat 
Stulemeijer een deel daarvan aan zijn directeur gunde is niet vrccmd. Ook 
bij de financiering van dochterondernemingen, bijvoorbeeld, werd aJn staf-
leden wel eens een aandeel in het avontuur gegund. Dat dit de Jchtergrond 
was voor het doen deelnemen van Bernsen, blij kt ook uit het feit dat 
Charles Stu lemeij er Jan notaris Suijs in de zomer van 1928 vroeg hoc 
Bernsen mede-eigenaar zou kunn en wo rden van de grond die Stu lemeijer 
gekocht had, zo nd er ove rga ngsrechten te moeten beta len. De notJris raadde 
aan de terreinen in ee n m aatsc hap ondcr te brengen, en zo gebeurde het 
ook.' Eigenaar werd een maatschap, waarin Stulemeijcr voor 60 procent en 
Bernsen voor -1-0 procent deelnam. 
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H et werd tijd o m een vereni ging op te ri chten. Op 5 juni 1928 kwam, 
(lP i ni tiatief va n Bernsen en Stulemeij e r, ee n aa n tal pe rsone n bij elkaar in 
hotel D c Kroo n in Breda, om te sp reken over de oprichting va n ee n golf-
dub. ' Er is gee n presentielijst bewaa rd gebl eve n, maa r in ieder geva l waren 
.l.l1lwez ig: de burge l1l eester vall L3reda, Van SO ll sbeeck, en de heren 
A,c her llJ;lll , Assl' lslw rg, Bernsell, Beukers, de Fre lll cry, Koch, Latour, Maris, 
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Nederlof e n Stek. Bern sen za t voor. H e t valt op dat Ch arles Stulemeijer bij 
dit gesprek niet aanwezig was e n evenmin op de hi erna volgend e vergad e-
rin ge n di e tot de opri chting leidd e n. D aar is ee n verklaring voor. In h e t 
vOOlj aa r van 1918 hadd en C harl es en Esth er Stul emeijer hun jongste kind 
e n eni ge zoon , veerti e n j aa r oud , ve rlore n. Bovendi en was dit d e periode, 
waa rin Enb uit Arnh e m de fe itelijke zegge nsc hap ve rkreeg in het Bredase 
kun stzijde imperium , dat Charl es Stulem eij er zo kundig had opgebouwd ." 
Zowel perso o nlijk al s zakelijk had hij hee l andere zorgen aan zijn hoofd . 

De here n h ebben vooral ove r de contributi e e n het entreegeld gespro-
ke n. D e voo rste ll e n va n Be rn sen vo nd m e n te h o og. N aa r d e m enin g van 
Stek , di e b e hoord e to t d e sta f van d e HKI , mochten d e led e n ook w e l ie ts 
à fo nds p e rdu sto rte n , nu Stulem e ij e r e n 13 e rn se n al ee n zo g root aande el 
hadde n geleve rd. Maar m e n was ban g bel angs tellenden afte stoten door te 
hoge tari eve n . 13ove ndi en: als Stul em eij er e n Bernse n huur zo uden krij ge n , 
dan was d e b es li ssin g op deze punte n to c h aan de led e n , niet aan deze 
toeva lli o-e vcr<Ya derin <Y? M e n deed ove ri <Ye ns w el ee n voorste l vo o r d e b t:> b v 
bedrage n , voo r all e ca tego ri eë n lede n. Te nslo tte b e noemd e m e n ee n 
propaga nda commi ssie om in ve rschill ende steden leden te we rve n . 

Op 26 juni vond ee n twee de ve rga derin g plaats, nu thui s bij kol o n el 
M ari s. 7 Da arbij wa ren aa nwez ig de heer e n m evro uw M ari s, d e h ee r e n 
m evro uw Latour e n de h ere n de Frem ery, N ederlof e n Stek. [n dri e weken 
tijd hadde n zich 86 werkende led e n aa nge m eld , e n dri e buitenl ede n , twee 
juni o re n e n twee do nateurs, be halve nog ee n klein aa ntal ni e t-sp e lend e 
leden. D at ga f ve rtrouwe n in d e m oge lijkh ed e n. Stul e m e ij e r e n B e rn se n 
hadde n aa n Ste k, di e de ve rgaderin g voorza t, ee n aa ntal namen opgegeve n 
wa aruit het b es tuur zou kunn e n word e n ge koze n. Latour e n Nederlof 
wilde n gee n al te nau we bande n tu sse n de go lfclub e n de HK[ , e n steld en 
daa rom voor burgem ees ter Van So nsbeec k als voorzitter te ki eze n , e n 
ko lon e l M ari s als v ice- vo orzitte r. D an zo ud en Stul em eij er e n B e rn se n 
beide erevoorzitter kunn e n wo rden . Stek was daa r ni e t voo r, de achterdocht 
tegen de HK[ begreep hij ni e t; het gin g toc h om ee n privé aa nge lege nh eid 
van Stu le m e ij e r e n Be rn se n ? M aa r hij ove rtui gde ni e t . Tege n één pe rsoo n 
o p d e lij st V:l n m oge lijke b es tuurslede n b es tond bezwaa r. Al s di e in h e t 

kW:l nl , zo ude n vele n zic h ve rre ho uden , ze i ee n deeln e m er aa n de 
\'ng. ldn in g. I h'S(l I H I.1I 1ks bleef hij o p de lijs t. H e t is dui de lij k dat m e n al 
IIIVI, ',' 11 11V IHll'iIL' h,l t! .1. 11 1 h. ill ut;lgl'. 

/lIl BI' 1""-1 

D e o pri chtin g va n de ve re ni g in g geb eurd e o p 5 juli 1928, 's avonds, 
ln hotel D e Kroo n in d e B osc hstraa t in Breda ." [n ee n vo orve rga d erin g 
werde n de plaa tse n in het bes tuur bespro ken e n ve rdeeld , e n o m 20 .30 uur 
bego n de co nstitu ere nd e ve rga derin g. M en koos ee n b es tuur, co n fo rm het 
voo rstel. Voo rzitter we rd Van So nsbeeck , vi ce-voorzitte r M ari s. E r werd 
ee n ee rste sec re tari s-pe nnin gm eeste r b en oe md (S te k) e n een tweed e 
(N ed erl o f). Led e n va n h e t bes tuur w are n m evro uw M ari s e n de he re n 
Stulem eij e r, B ern se n , Smits e n Thunni sse n. CO l11mi ss ies, voo r h et regle-
m ent, voo r de fin ancië n , de propaga nda, voor het te rrein , de spe ll eidin g e n 
h e t cl ubhui s we rd e n sa m e nges te ld . C harl es Stul elll e ij er nam zittin g in d e 
co mmissie voo r de fin ancië n, begrijpel ij ke rw ij s. H et entreegeld ste lde m e n 
vas t o p vijfti g guld e n per hoo fd , maar ni e t m ee r dan I 100,- pe r gezin . D e 
co n tribu tie voo r we rkende leden zo u vij fti g gulde n per j aa r bedrage n voor 
het ee rste lid ui t een gez in e n respec ti evelijk I 40,- e n I 30,- voo r de vo l-
gende. Van vee rti e n j aa r af ko nd e n kinde re n van led e n lid wo rde n , voo r 
twin tig gulde n, va n 18-21 j aa r betaa lde n de junio ren derti g gulden j aa rlijkse 
co ntribu tie. M e n b es loot ve rde r dat gas te n I1,50 pe r dag ve rsc huldi gd 
wa re n , e n dat er ee n ni e u w tari e f voo r d e ca ddi es zo u ko m e n , o mdat de 
geldende vijfti e n cent pe r halfuur in de ni euwe o mstandi ghede n ni e t m eer 
va n toepass in g ko n zijn . 

Aa nsl u i te nd aa n deze ve rga de ri n g k wa III het bestu u r voo r d e ee rste 
Illaa l bijeen ." D e naa m , N oo rd-13raban tsc he Go lfclub Toxa ndri a, we rd vast-
geste ld , de club kleure n , roo d-w it , ge koze n e n m e n bes loo t ee n in stru ct ie 
voo r pro fess io nal Oos te rvecr o p te ste ll e n. Di e zo u oo k in zijn hui s ee n 
te lefoo naa nsluiti ng krijgen. Zo bego n ee n ree ks bes tuursverga derin ge n , 
w:Ja r va n er in de loop va n de j are n to t aa n de ee uwwisselin g m eer dan vij f-
ho nde rd hebben plaa ts gevonden. 

In d e ve rgade rin g va n 15 augustus 1928 bes li ste h et b es tuur dat ee n 
opdracht zo u word e n gegeven aa n de E ngelse golfarchitec ten Colt, Alli so n 
cn Morri so n o m ee n pl an te m aken voo r ee n go lfbaa n va n ac htti e n holes, 
waa rva n er in ee rste insta n tie nege n zo uden worde n aa nge legd . H et terrein 
dat voor de vo ll edige baa n was voo rzien was g ro te r dan wa t tot o p dat 
mom ent was verkregen ; te n ooste n va n he t M olensc hotse pad zou nog uit-
brciding p laats vin den. Tegelijker tijd wees m en de fi rma H . Cop ijn e n 
Zoo n, u it Groenekan, aa n voor de uitvoe r ing va n het we rk. De baan m oest 
bin nen l'l'n j:lar bl'spl'l' lba:lr 7ijn. 
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De bouw van het clubhuis zou nog even duren, zodat men besloot 

als noodvoorziening een lo ods te kopen, die dienst had gedaan op de 
111 

Nenijto tentoonstelling, in Rotterdam. Voorman de Klerk, werkzaam bij 
de Kunstzijde Industrie, demonteerde het gebo u w in Rotterdam en stelde 
het weer op ten noordoosten van de plek waar het clubhui s moest komen. 
Zijn kosten werden door de HKI keurig aan Stulel11eijer in rekening 

" gebracht. H et was een zee r bruikbaar gebouwtje, van hout, achttien meter 
lang en zes meter breed . Aan de korte einden, links en rechts, bevonden zich 
telkens twee ruimtes van vier bij drie m ete r, via een gangetje bereikbaar 
van buiten. In die gangen waren ook wc's, één links en één rechts. Aan 
de oostelijke kant werd een van de twee ruimtes als herenkleedkamer 
en de andere als caddieruimte ingericht voor de jongens en meisjes die 
in de zome r va n 1928 in Dorst als caddie waren aangeworven. Aan de 
andere zijde gebruikte men ze als dameskleedkamer en werkplaats voor de 
professional. In het midden van de loods bleef zodoende een ruimte over 

".111 hl! 1'1.1' · III l'll·r. dil' .,J, l·luh i':I.,J, rL'staurant L'n bar dienst 
(In·t!. I' Ik .1.111 k()()p L'r \'.111 Kmllt' f 2.20 I ,- , L'II dL' vcrenig i ng zou er plezier 
".111 hL'hbL'll' /'0:11, wL· 1 v:lkcr hL't gL'v,l l i, met tijdelijke voorzieningen, 
h.lt! oOK dL'7L' L'L'II lang !cvcn. Pas in 196H, veertig jaar later dus, werd het 
.ilgL·brokL' ll. Het had in die periode verschillende functies, was toevluchts-
()ord L'n uitwijkplaats in de oorlog, en het beschermde stokken en andere 
hezittingell van de leden. De caddies huisden er de hele periode. Velen 
kidden er dierbare herinnerigen a:1I1. 

Het architectenbureau van Colt,Allison en Morrison wees deze laatste 
als baanarchitect voorToxandria aan. De leden van de maatschap werkten 
zelfstand ig, maar Morrison was dejongste van de maten, e n het lag in de 
aard van Colt om bij hem een oogje in het ze il te houden. Toch is, ondanks 
dat toezicht, zonder twijfel John S.F. Morrison de architect van de golfbaan 
in Molenschot geweest, ook al meldde het sportweekbl::td De Corinthi:111 
in 1929 dat de ' hand van Colt duidelijk te herkennen was' . 1.' In 192H was 
Morrison 36 jaar oud. Hij woonde bij Sunningdale, waa r Co lt sec retari s was 
van de bekende golfclub in die plaats.Tijdens zijn studietijd in Cambr idge 
bleek zijn sportieve aard.Vóór 191-1- ve rtegenwoordigde hij zij n universite it 
in het voetbalelftal, en na de Eerste Wereldoorlog speelde hij vier maal voor 
Ca ll1bridge: twee maal in het crickete lftal (hij was er eenmaal captain van) 
en tweemaal in het golf team. Hij was een forse man , en een ste rke persoon-
lijkheid. In de oorlog van 191-1--1918 vloog hij bommenwerpers in Itali ë, 
in h et Royal Flying Corps, waar bij het tot majoor bracht. Hij behoorde tot 
de eerste groep vliegers in de geschiedenis van de Britse militaire lu chtvaart 
die h et Distinguished Flying Cross ontving, ee n hoge onderscheiding. 
In 1929 won hij het Belgische amateur golfkampioenschap. Hij was, toen 
hij voor Toxandria aan het werk ging, ve rantwoord elijk geweest voor het 
ontwerp van de baan van de Prestbury GolfClub in Cheshire, en die van de 
golfclub van Frankfurt. '• 

John Morri so n heeft sne l gewerkt, want er was haast. Cop ijn moest 
hard aan het werk om de baan op tijd klaar te krijgen . Er is geen plan van 
Morrison overgebleven, en de correspondentie met hem is ve rloren gega:ll1. 
Uit de aangelegde negen hol es is ook niet af te leiden ho e het complete 
plan er heeft uitgezien, als er al ooit een plan voor een vo lledi ge baan 
gemaakt iS.Wat er nu ontstond was een ruime negen holes baan, met een 
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lengte van '2.757 meter -kort naar huidige maatstaven. l
' De par van de 

baan was 38; er was één korte, par drie baan (de derde) drie par vijf holes 
(de vierd e, zevende en achtste) e n de rest, vijf dus, waren par vier's. In platte-
grond 1 vindt u di e nege n banen terug. In de vroege herf5t van 1928 b ego n 
Copijn met h et bewerken van de plaatse n waar de greens moeste n komen. 
Ongeveer 30 man werkten er. H et g ras werd in dat najaar ingezaaid. 

D e flrJlla l3aarsma uit Utrecht legde in de winter va n 19'28 bijna twee 
kilom ete r geasfa lteerde wate rl e idin gbuis aan, m et dertien aftapk ran e n , voo r 
de b espro e iing van de g reens. Een Norto n-put va n 22 m ete r diep voe dd e 
h et systee m. l l

' In het vOOl]aa r van 1929 we rkte die in sta ll atie. D e aanleg 
ervan had f 6.632,- gekost. 

Cop ijn had zijn aandee l in het werk voo r twintigduizend g uld e n 
aangenomen, voo r all e negen holes dus . De firma m oet een flexibel systeem 
va n kostprijsberekeningen ge had hebben, wa nt in datzelfde j aa r berekende 
Copijn de Kenne1l1er go lfclub f 11 5.300,- voor het aa nleggen van ac htti e n 
banen, per hole d us b ijn a driellla::d zovee l. I' Misschien beschikte de HKI 
over een betere i n koper. De voorbereidi ngen V:1n de aa n koop, in 19'27, 
en de aanleg van de baan in I l) '2 tl en 19'29 kostten in totaalf37.050,- . Aan 
lonen, grond en graszoden zat daar rui1l1 negenduizcnd gulden in, Morrison 
verdiende iers lllecr dan duizend gulden. Noch de terreinen zelf, noch de 
tec hn ische apparatuur zijn in deze cijfers begrepen. Voor de terrei n en 
betaalde Stu lcmeijer f 31.'235,-, aan apparatuur gaf hij ruilll vierd ui zend 
gu lden uit. Da:1rvoor kocht 1l1en het laatste model Fordson tracto r, een 
Ranso1l1es, drievoudige grasmaailllachine (die door de tractor get rokken 
moest worden) enkele h:1nd1l1aailllach in es voor de greens, een ijzercn 
wagen en wat klein materiaal. 's De club werd meteen 1l1 ode rn uitgerust. 
Alles bij e lka:1r betaalden I3ernsen en SWle lll eijer voo r de aa n koop, a:1 nl eg 
en inrichting van de ba:ln f 7'2'-+ 75,-. 

In een vergader in g V:1n de financiële comm issie legde men, in 
septe mber 1928, de zake lijke verhouding vast tussen de ve re ni g in g en 
de eige naren. Di e ver langden een huur van duizend g uld e n per j:1ar in de 
ee rste drie jaren, in de volge nde zeven jaar tweeduizend; h et co n tract zo u 
t ie n jaar duren. D e H K I was bereid ged ure nd e dc ee rste drie jaren de 
\'l'rl'nigi11g l11l'l tWl'l'duil'l'nd gu ld l'n per ja,lr le ol1dersteunen, waa r tcgen-
O\"l'r \!o ll\l d,11 l'l'11 ,1.111t. d hogl're l'lliploYl'l" dl' h,l ,l11 1l1ocht gebruiken. 

Aan de vereniging werd een recht van koop verleend, in de eerste driejaren 
van de looptijd van het contra ct tege n kostprij s, in de res terende zeven jaar 
tegen de kostprij s plus een same ngestelde interest van 2,5 procent, 
verm ind erd m et de inmidd e ls in feite ontvangen huur. De financiële 
cOlllmissie achtte die koopoptie bijzonder voordelig voor de vereniging. In 
het gunstigste geva l zouden de eigenaren immers maar -t ,5 procent rente op 
he t geïnvesteerde kapitaal verkrijgen. Achterafkan m e n h e t daarm ee ee ns 
zijn , maar op deze vergadering kon all ee n N ederlof a ls neutrale oordelcr 
besc houwd word e n. Alle anderen waren belanghebbe nd (Stulem e ijer, 
l3 e rn sen), HKI personeel (Stek), ofnotaris van Stu lemeijer (S uij s) . I" H e t 
teke nt de ve rh oudingen van dat ogenblik dat allee n deze groep aan het tot 
sta nd komen van deze regelingen bijdroeg. 
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In januari 1929 bego n IGB met h et werk aan d e bouw van h e t club-
huis. Eén van de zes oo rspronkelijk aa ngelegde oefen holes kwam daardoor 
te ve rvall en, m aa r de andere vijfbl eve n tot h et n aj aa r va n 1929 in gebruik. 
Op di e vo orlopi ge ban e n gaf Jaco b Oosterveer les aan de led e n e n aan 
belan gs tellend e n -die la atste althans to t d e oprichting va n de ve re ni g ing. 
Vervoer n aa r Mol e nsc hot was ee n probl ee m, vooral voor de dam eslcd e n. 
Daarom kreeg Oosterveer d e ge lege nheid les t e geve n op h e t exe rciti e-
te rre in van d e C hassé kazerne, in het hart van Breda, naast de geva nge nis. 
Van m aart 1929 af was hij daar op ma andag en vrijdag, later in dat j aa r ook 
's m o rgens op din sda g, woensdag en do nd erdag. I ncidentee l gaf Oosterveer 
ook les in Dordrec ht. D e ee rste wedstrijd in de gesc hi edenis van Toxandria 
vond op de noodban e n plaats o p za te rdag 14 oktober 192R. Er waren 
prij ze n voo r he t aanspelen va n d e g ree n en het putten, e n apart daarvan, 
ee n wedstrijd w ie he t ve rste kon afslaan. Gezien d e bep erkin ge n va n 
d e zes b esc hikbare baantj es za l h et wel ni e t anders ge kund h ebbe n. 
H.R. Hinlope n won in de ee rste ca tego ri e, C. L.M. In gen Housz in de 
tweede."" Zo bego n de wedstrijdtraditie van de vereniging. 

Intu sse n vonden er ve rand erin ge n pla ats in d e verhouding tu sse n 
de HKI e n Toxandria . In maart va n 1929 had Be rn se n zijn lidm aa tsc hap 
van he t bes tuur al o pgegeve n ; het is onduide lijk waa rom . Ste k ve rtrok 
begin 1929 perm :l11 ent naar Littleborough , in Groot Britannië, waar hij 
een dochterondern eming van de HKl ging opzetten. Op 21 maart nam hij 
formee l afsc h eid van zijn positi e als ee rste sec retari s-p enningm ees ter. Al 
sinds januari was het sec re tariaat waargenomen door m ejj.A.H.C . Quack , 
de secretaresse van Stulemeijer. Mr K.A. Nederlof promovee rde va n tweede 
tot ee rste sec re tari s-penningm ees ter, en C.L.M. In gen Hou sz trad tot het 
bes tuur toe in plaats van Bernse n. Na korte tijd waren er dus al wij zig in gen 
in de samenstelling van het bes tuur noodzakelijk , zoa ls die ook verder in de 
geschiedenis van Toxa ndria voortdurend nodi g zo uden blijven. Om niet 
telke ns het verhaa l te moete n onderbreken zijn in ee n bijlage all e besture n 
va n Toxa ndria tot 2002 en de veranderingen die zich daarin van tijd to t tijd 
voordeden, vastgelegd . 

D oo r het teru gtrede n va n Bernsen en Stek was de ve rtegenwoo rdi ging 
V;l n de H I<. I in her bestuur beperkt tot Stulemeijer, waardoor de positi e 
V. III di L' () llllL-rll L' lllill g ill dL' vl' IT lli g ill g verzwakte. C hJrles Stuleilleijer was 
illlll\\L'11 I()I lIL- CO Il l·llI si l· gc K()lll l· 1l llooi t l'e n m elk koe zo u 
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wo rde n. D aa ro m b esloot hij het geh ele ri sico voor eige n , privé, reke ning te 
nem en . Of de ve rhoudin gen naa r de ni euwe m ac hth ebbe rs in Arnh em ook 
ee n aa nleidin g vormd en , is ni et zeker, maar missc hi en is dat wel he t geva l. "1 
O nder de sta fl eden va n de kunstzijde industr ie bestond weinig animo voor 
de go lfspo r t; er zijn m aar enke le HKI-l eden geweest. Bovendien kon 
Stul e m eij er zo he t stuur ze lfin handen ho uden . In het ee rste kwartaal van 
1929 sc hreef hij Bernsen dat hij de m aatsc hap w ilde o ntbind en door he m 
uit te kopen. Deze legde zich daarbij n eer, maar hij vond het niet nodig dat 
Stule m eij er nu het h ele ver li es zou d ragen. "" Bernse n zag tenslotte afva n 
ee n klein bedrag dat Stul emeijer hem nog sc huldig was. De m aatschap werd 
opgeheven , all ee n C harles Stul elll e ij er was nu eigenaa r. 

Op ..J. augustus 1929 kon het clubhuis in gebru ik worde n ge nomen. H et 
stond op een h euvel, waardoor het ee n opvallend gebouw werd. De houten 
loods bleáin gebruik , voor de kleedkamers, de wc's en de ruimte voor de 
caddies e n de professional. De vroegere conversatiezaa l d iende nu voor het 
opbergc n VJ II de stokke n . Op het te rre in stond verder nog, a;)n de oostzij de, 
cvenwijdig aan het Molenschotse pad , een open loods, waar m ate ri aa l werd 
opgeborgen en ook enkele auto's van ledcn stalling vonde n . De ingebruik-
IlaJlle van het clubhuis gaf aan leid in g tot een wedstrij d, die voor het ee rst 
op de nieuwe negen banen gespeeld mocht worden. Daarna moest de baan 
weer rust krijgen tot de officiële opening in septe lll ber. 

N iet all een de bouw van het cl ubhui s, m et all es wat daa rbij hoo rd e, 
Il.lm Stu lemeij er voor zijn rekening, ook de inri chting er va n. Dat was ni et 
/ ijn bedoeling, maa r hij zag dat de vereni gi ng niet in staa t was die kosten te 
dragen. Wel ve rl angde hij datToxandria voo r het o nderho ud e n de in stand-
Illlud in g va n de roe rende goede re n ve rantwoordelijk zo u zijn. ".' Later zou 
d.la r nog discussie over ontstaan. Aan gebo uwe n e n hun inri chtin g gaf 
\t 1I 1e m eij e r f 26.626,- u i t. D e bouw zelf kostte f 15 . ..J.1 3,-, de loods ru i J11 
I "·L'ed ui ze nd gulde n , de ce ntrale ve rwarmin g f 1.238,-, en de inri chtin g 
I l"vcnduizend gulden. In totaal inves tee rde C harles StuleJ11eijer du s, voor de 

de aa nl eg va n de baa n , de ge bo uwe n e n de inri chtin gf99 .1 0 1,-."-1 
1 .ll lT gaf hij in co rrespo nde ntie wat g rotere bedragen aa n , eers t hond e rd -
I Il·lld lli ze nd , ook ee ns h o nd erd vijfend e rti gd ui ze nd guld en , m aa r to e n za l 
I IJII gc hcugcn he m parten gespeeld hebbe n . De boekhouding va n de HKI , 
, lil" ' ·llo r Stuklll c ij e r e ll 13ern se n de ad mini str;1tie va n de maa tsc hap voe rde, 
111.}. 1!.-1 lT 11 Il cc llwtro u \V h:lrc indruk. 
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o kond en op 14 september 1929 de baan en het clubhuis offlcieel 
worden geopend. D aa r was vee l belangste lling voo r. Stulemeijer was e r 
tot zijn spijt ni et, hij had verplichtingen; het bestuur lie t bloemen 
bij hem bezorgen. Er kwamen meer dan 230 gasten op de recepti e, veel 
vertegenwoordigers van andere clubs, de pers en overheden. Pastoor Peeters 
en d e kapelaan van Steen uit Oosterhout waren er ook. 
Namens het gemeentebestuur van Breda werd de vereniging gefeliciteerd. 
Cremers, bestuurslid van het Nederlands Golf Co mité, sprak, en natuurlijk 
de voorzitter, Van Sonsbeeck. De co nversa tiezaal was feestelijk aangekleed 
m et de vele blo em en die waren geschonken. Led en en genodigden nam e n 
daarna deel aan een wedstrijd; mevrouw Maris verrichtte de eerste 
In de avond was in het clubhuis een diner georganiseerd, waaraan ongeveer 
honderd mensen deelnamen. Ook daar werden har telijke woorden gespro-
ken. H et bestuur van de Haa gse go lfclub bood traditiegetrouw, als oudste 
golfvereniging in Nederl;:\I1d , een zilveren Haagse Ooievaar aan als prijs 
voor onderlinge wedstrijden. 

Er was een baan, ee n clubhui s, personeel, een ve reniging en er waren 
leden. Het spel kon beginnen. 

Sport, spel en sociëteit 

Wat voor mensen bepaalden de toon in de nieuwe golfvereniging? 
Ledenlijsten van voor 1943 zijn ni et bewaard gebleven, zodat een vo ll ed ig 
antwoord op die vraag voor de beginperiode moeilijk te geven is. Het bleek 
we l mogelijk een lij st te construeren, die kan dienen als steekp roef Uit de 
wedstrijdboeken is te achterhalen wie deelnam aan de wedstrijden op 
Toxa ndri a. Dat waren per definitie dus alleen spelende leden, die bovendien 
het wedstrijdelement zochten. De notulen van vergaderingen noemcn 
namen van leden dic zich daar roerden. Enkele tocvallige bronnen, adres-
wijzig ingen bijvoorbeeld, Ievcrden ook wat gegevcns. Ongevecr de he lft 
van hct aanta l leden dat cr gcwcest moet zijn tusscn 1928 en eind 1935 kon 
zo ac hterh aa ld worden. Dat waren de mensen die entho usiast aan de spo rt 
en aa n dc vereniging deelnamcn. De stcekp roef wordt daardoor sc heef 
getrokken, maar dat is gecn ramp. Het gaat cr om de sfeerbepalers va n dc 
club te vinde n , en voor die groep spreekt de selectie zeker.Van de 104 leden 
op die lij st waren er 3 1 ec htgenote en zes kind van een Toxandria Iid .Verder 
,taan er elf ongetrouwde vrouwen op, van wie er maar één een beroep had. 
Er resteren 5ó mannelijke leden. 

Hoe ve rdienden dic de kost' Niemand za l zich cr over verbaze n dat de 
vooral aa nsloeg bij de gegoede burgerij. AI evenmin vreemd voo r 

L'en vereni ging in de buurt va n l3reda is het relati ef grote co ntin ge nt, zeve n 
Illan, dat beroepsofflcier was, m eesta l cavale ri st. Drie med ewe rke rs van de 
Ilollandse Kunstzijde Industrie , de HKI , behoorden tot de groep. Dat bijna 
dl' helft, 25 m ensen, directeur, so ms eige naar, was va n een onderneming, 
1\ wel opmerkelijk. l3uiten de schaarse academ isch gevormde directeuren of 
(lIlder neme rs had een klein aanta l, e lf man, een acade mi sc he of een 
\ l'rgelijkbare o pleidin g. D e geneesk un st, de advocatuur, de ove rh e id , de 
IL' chte lijke macht en het notariaat hadden elk maar één vertegenwoordiger. 
V. III tien mensen is de broodwinning onbekend. Er is voldoende basis om te 
l ()llclllli eren datToxandria in deze periode beheerst werd door industriëlen 
l il o lldernemers, m et ee n sterke sectie militairen. 
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De homogeniteit van de g roep is niet toevallig.Van de opri chtin g afis 
er een informele vorm van ballotage toegepast. Het bestuur besliste over de 
toelating van een lid, op voordracht van een of meer leden. De were ld 
waarin men de nieuwe leden vond was klein. Men kende elk aar. Zeker in 
de eerste decennia leverde deze manier van kiezen geen problemen op; men 
was ook maar al te blij dat er zic h nieuwe leden aanmeldd en. [n 1931 werd 
in het bestuur een lid speciaa l voor Dordrecht gekozen, dat niet alleen 
als vertegenwoordiger van de Dordtse leden zou optreden, Ill aar voora l de 
ballotage van inwoners uit die stad voor zijn rekening nam. Een jaar later 
gebeurde hetzelfèle voor Tilburg. 

Slechts één pionier speelde al golf: Hinlopen had het in Domburg 
geleerd. Alle overigen hebben er voor het eerst op Toxandria mee kennis 
gel11aakt. Dl' ze, tijdelijke oefcnbaal1tjes, waarop l11en sinds het begin van 
1928 kon spelen, waren ook bedoeld om dl' sport te propageren. Tot in 
juli van dat jaar had iedereen daar vrij toegang.Jacob Oosterveer gaf er les, 
en zal ongetwijfeld niet alleen een belangrijke rol gespeeld hcbben in 
dl' van de techniek en de kennis van hct spel, maar ook van 
dl' gewoontes en tradities die in oudere golfèlubs bestonden. Tocn de 
definitieve baan beschikbaar kwam, organiseerde hij veel demonstratic-
wedstrijden. Op -1- augustus 1929 gebeurde dat voor het eerst. I n de morgen 
speclden Oostervct'r en enkele daartoc uitgenodigde, ervaren amateurs een 
we(:\<;trijd, 's middags Illochten de leden voor het eerst op de echte baan 
spelen. I Op zondag 15 september, na de officiële opening van de baan, 
vonden wedstrijden plaats waarvoor weer ve le goede amateurs V;1I1 boven 
dl' rivieren gevraagd waren. 2 Later in 1929 en in 1930, speelde Oosterveer 
of een van de in Nederland werkende Engelse professionals, nog een 
aanta l demonstratiewedstrijden tegen amateurs, zodat de leden vr ij vaak de 
gelegenheid kregen te zien hoe het eigenlijk all emaal moest. ' 

H et spelpeil was va nzclEprekend in het begin voor bijna iedereen gelijk 
(en zeer laag), zodat het bestuur besliste dat all e lede n handicap 30 kregen . 
Toen er ve rschill en ontstonde n , werden wedstr ijd e n ee rst in twee catego-
rieën in gedeeld, goed e n minder goed, maar in m aart 1930 wees het 
bestu ur aan elk lid een handicap toe. 1 In de herfst va n dat jaar ri ep men de 
leden op 0111 toch af en toe ee n scorekaart in te leveren aan het buffet, opdat 
hl'l eell juiste handicap kon bepalen.; Er was toen dus 
,',' 11 d.1t ,ic h Illl'l lIL- wl'dstrijdcil en het spelpeil bezig hield , eerder 

I'(l)l I1 I: ..... 

werden zij he t 'comité van spe ll e iding' genoe md. Onbekend is w ie daartoe 
behoorden, behalve C.L.M. (Kees) lngen Housz, die er sinds zijn opna m e in 
het bestuur, in 1929, deel van uitm aakte. In 193 -1- blijken de handicaps 
intussen behoorlijk uit e lka ar te lop e n. Aan de weds trijd e n nam zowel Van 
der Minne deelillet handicap 30, als Hubrec ht met handicap vijf." 

), 1 , IC) )C) IIh11 lil ( 'dj,}' I't f ( r'"r ,1!, ti Itl h tl, 'I, /'('( 1-1 ,jO, lr I( 11 
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()p allerl e i Ill ani eren propageerde m en het lidm aatsc hap va n Toxandria, 
" k"';II11e ll il11l11LTS kde11 tekort. Tn augustus 1931 o rgan iseerd e de ve re ni-
:'.lllg l11idgl'tgolfwl'dstrijdt'11, waa raan ook ni et-spelende leden e11 kinderen 
\ .111 Il'd,' ll 111 0c lll l'll Ill l'l'dol' ll. I kt p:lrcollrs W:1S uitgezet voor h et clubhuis, 
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op het gras va n de ne gende hole. H ero zorgde voo r ee n busverbindin g met 
Breda.- In dece mber 1930 vo nd ee n kienavond plaats, ook voo r buiten-
staanders, m et wi ld als prij zen . Van het begin af aan speeld e m en ook 
bridge: de eerste bridgedrive voor leden von d plaats op 29 december 1929. ' 
Dat we rd ee n trad iti e . In de winter va n 1933 , bijvo o rbee ld , waren er in 
ieder geval drie , telkens op een za terdagavo nd. Op de zonda g daa rn a genoot 
m en dan van een th é dansant, waa r ook ge nodi gde n we lko m wa ren. "Voor 
de mu ziek huurd e men ee n piano en som s ee n beroepspianist, al dan ni et 
m et andere mu zikanten. Af en toe bespeelde ee n lid van de vereni gi ng het 
instrument.Thunnissen m aakte in di e beginperiode ook een propaganda-
brochure, die j amm er genoeg ni et bewaard is gebleve n. I Jl 

Dat all es gebe urd e in het clubhuis dat in de zo m er van 1929 door IG l3 
was opgeleve rd . H et lag o p ee n heuve l, va n waar m en aan de zuidkant de 
green van de negende kon overzien, en daarachter de af., lag van de ee rste 
baan. H e t was ee n simp el gebo u w, on two rp en door architect ir W. Stok. 
De in ga ng er va n la g aa n de noo rdzijd e en b esto nd uit ee n brede trap, die 
halve rwege splitste in twee small e trappen , links en rechts, o m het niveau te 
bereiken, waa rop rondom het gebo uw ee n betegeld voetpad was aa ngelegd. 
Dan m oest men nog drie treden op om binnen te komen. De hoofddeur 
lag iets binnen de muren, zodat m en daar droog sto nd. Een sm alle ga ng, 
eindi gend in een deur met ee n glas- in - lood raa m, gaf ce ntraa l toegang tot 
de co nversa tiezaa l. va n di e gang was een opslagruimte. De eigenlijke 
zaa l was ti en m ete r breed en ac ht diep. Aan de zuidzijd e bode n twee 
erkers uitzicht o p de baan. Een ope nin g links in de muur gaf ruimte voor 
het buffet , en daarachter lag de woning van het ec htpaa r, dat het buffet 
beheerde . Die wo nin g was kl ei n , en bestond uit ee n keuken, ee n zitka m er 
en ee n sla apkamer. Verder bevo nd zich daa r een wc, ee n kelder en ee n 
kleine opslagruim te aan de keuken. De details vindt u in plattegro nd 4. 

D e ruimte die de leden gebruiken ko nden , was dus heel simpel: een zaal 
en, wat lage r, het daarvoor liggende terras. D e zaa l had een parketvloe r, in 
visgraatpatroon, waarop twee grote perzen lagen, di e waarschijn lijk wel uit 
Deve nter kwam en. H et m eu bila i r bestond ui t een zes tal 111 et lee r be klede 
fauteuils, aan de zijkanten di cht , gegro epeerd om ee n ronde, lage tafel. 
Verd er was er ee n zitj e m et simp ele houten stoeltj es, en stonden er dri e 
vierka nte tafels, lll et e lk vie r rec hte stoele n m et biezen zittin ge n . Voor 

de verl ichting hingen vier lamp en aan het plafond, vie rkante bak ken 
van m elkglas. D e e rker naas t de toegangsdeur kon m et go rdijn e n worde n 
afgesloten. Daar stond ee n stevige eike nhouten tafe l, die uit he t hui s 
va n Kees In ge n Hou sz afko msti g was. D at is het e ni ge m eub elstuk dat de 
dr iekwart ee uw heeft overleefd. De zaa l moet vrij donker geweest zijn, de 
kleuren waren overwegend bruin. H et terras was een m eter of vij fti en breed 
en zeven meter diep en eindigde aa n de zuidkant in een brede trap die toe-
ga ng gaf tot de baan. In de zo mer werd het te rras natuurlijk druk gebruikt , 
men za t er heerlijk en had ee n aardig uitzicht. Over de j onge bomen kon 
men de kerk van Molenschot en het dorp goed zien. D e trap die van de zaa l 
naar het terras li ep, had een dubbele fun ctie: de bovenste tree was ve rgroot 
en vorm de zo een platea utj e waarop een kl ein aanta l mense n ko nden staan. 
Prijsuitreikingen vonden daar vaa k plaats; de sp reke r sto nd dan nog steeds 
ruim hoge r dan zijn toehoorders op he t terras. Voo r leden was er in het 
gebouw noch een wc, noch een was- of verkleedgelegenh eid. Die bleven in 
de houten loods, die ten noordoos ten va n het clubhuis stond. 

Langzame rh and kwam ook ee n wedstrijdprogramma va n de g rond. 
In 1930 speelde men, in mei al, de eerste co mpetiti ewedstrijd in de geschi e-
dell is van Toxandria , tege n Do mburg. M e n zo u ve rwac hten dat die veel 
oude re ve reniging de bes te ploeg had , m aa r dat was ni et zo:Toxa ndria wo n 
le nslotte met zeven tegen twee. Dames en heren speelden geza menlijk in 
het team, zoa ls ook in club wedstrijden geen onderscheid tu sse n de se kse n 

we rd. H e t regl em ent voor de Brabant beker getuigt al eve nze er 
\ ', 111 de eman cipatie van vrouwen in de golEport. H e t Nederlands Golf 
( :o lllité had d ie beker in o ktober 1930 aa n de Brabantse verenigingen 
,I.IJlgeboden voor hun onderlin ge wedstr ijd en . Na de opening van de 
1': llldh ovensc he op 12januari en de Dommel op 14 september 1930 waren 
d.lt er dri e. Elk team zo u bes taan uit ac ht leden, waa rvan e r tenminste 
twee dam es moesten zijn. De beker kwam definitief in handen van de ver-

di e hem tien maal zo u winnen. De eerste wedstrijd 0111 de Brabant 
Ill'''n werd op 19 oktober 1930 gespeeld. " [n dat jaar, het eerste vo ll edige 
1.l.lr op de definitieve baa n, vonden nege nti en clubwedstrijden plaats.Vaak 
' lll'l' ld c Ill en 's Jl1 0 rgens een Il egen holes vl agge nwedstrijd en 's m iddags 
. Il 11lti l' ll holes vo lgens ee ll andere formule. De ee rste nation ale wedstr ijd , 
dil' op TO:,\ ;lnclri ;l werd , was het kaillpi oe nsc hap voo r de in 
N n k-rl.llld \Verkende go lftr;lillLTS. I ) ;1t W:1S op IH septel11ber 1930. Er deden 
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elf professio nals m ee, waarvan zeve n E ngelse n. D e vier N ederlande rs waren 
de bro ers Dirk (de n H aag) e n Jacob Oosterveer (va n Toxandria), A . va n 
Dijk , van de Pan , e n Piet Witte (de D o mmel) .Winnaar werd P. Kee n e, een 
assistent va n Dunn in N oord w ijk . 

Tot begin 1935 vo nd e n de co mpetiti ewedstrijd e n uitsluite nd pla ats 
tussen de ve re ni g in ge n in het zuid en van het la nd: de D o mburgsc h e, 
Toxandria, Eindhovensche en de Dommel. Pas in ap ril 1935 kwam daar een 
vertegenwoordige r va n noorde lijker streke n bij, de R otte rd am se go lf-
vere nig in g. In de loop van de jaren werde n de banden lll et Rotterdam zeer 
stevig, zoals later nog ter sprake za l komen. Op H mei 1932 werd voor het 
eerst het Nationale Open Kampioensc hap in Molenschot gespee ld , ove r 
v ier maal negen holes. Het was een onderonsje van elf deelnemers , waarvan 
er drie amateurs waren.Jacob Oosterveer won deze thu iswedstrijd, met 1 óO 
siageIl. Piet Witte bezette de tweede plaats, hij had 165 slagen nodig. l3este 
amateur werd R.E SchilI . Zo werd Toxand ri :J Iangza m erh :J nd opgenomen in 
het spekircuit van de Nederlandse golf verenigingen . 

Om het besta:Jn van de vereniging een feestelijk tintje te geven, 
organiseerde men voor het eerst een weekend met wedstrijden, die open 
stonden voor alle leden van Nederlandse c lubs. Op zaterdag 9 en zo ndag 
1 () septe mber 1933 vonden die plaats, en blijkbaar was het succes groot, 
want dat go lfweekend is trad iti e gewo rd e n . Zate rdagmidd ag speelde lll en 
1 H holes ah,ctic, zondagmo rgen tegen par, e n 's middags 1 H holes stro!<cj!!(/)' . 
Voor het eerst waren er gescheiden dames en heren prijzen, een breuk met 
de gewoonte tot op dat m oment. Er is geen melding van enig festijn op de 
zate rdagavond , pas in 1936 blijkt er op die avond een fèesta vo nd met dansen 
te zijn . Ook dat is dan nog gee n jaarlijkse gewoo nte : in 1938 kunnen de 
deelnemers op de zate rdagavo nd alleen ma ar ' inte ressa nte go lffilms va n 
Bobby Jon es' bekijken. i2 Op 6 d ecemb e r 1936 vond voor d e ee rste maal 
een sinte rkl aas wedst rijd pl aats; of daa r ve rze n aa n te pas kwamen blijkt 
nergens uit. Ko rt daarna, 12 december, werd de Mo erdijkbru g geope nd , 
ee n belangrijke ve rbeter in g voo r Wes t-l3rabant . Tot dan moes te n Dordtse 
lede n per pont over het Hollands Di ep o m n aa rToxa ndri a te komen, wat 
vooral 's avonds prob le m en gaf. Als m en ni et op tijd vertrok, mistte m en de 
1:1atste boot. Vand aa r dat c r di e 12e d ece mb e r op Toxandri a fees t gev ierd 
wnd, uitbundi g lll :lg m e n aa nn e1l1e n . D oo r h e t slec hte weer m oes t de 

ee rste wedstrijd o m de ' M oe rdijk herinn eringsbeke r ' worden uitgeste ld. i' 
Er vo nd en ook bijzondere wedstrijden plaats, zoa ls die tussen ingenieurs en 
juristen, e n in o ktober van 1933 een clubwedstrijd ten bate va n het C ri sis 
C0 1l1 ité, dat beoogd e de nood te lenige n di e was ontstaan door de zee r 
grote werkloosheid. D at initi ati e f bracht .r 15,50 op. i I Of m en dat een 
bevredigende afdracht vond , is tw ijfela chti g. 

Centrum van alle sociale activite ite n was het clubhuis, waar eerst voor 
ko rte tijd het ec htpaar Spr:l1lgers, daarn a tot 193 -1- het ec htpaa r Schuster he t 
buffe t be hee rd e . In dat jaar trad Jose fWijn e n aan, di e zic h ' res taurateur ' 
noemde . H et was intu sse n ee n vo lwaa rdi ge sociëteit , in die zin dat het 
bestuur, na jaren prob e ren , in 193 -1- een drank ve rg unnin g kon kopen, va n 
l30e rs uit Gilze. " D aa rna we rd e r dus officieel alco h o l gesc ho nke n . Het 
gebou w ze lf bleef vie r jaar o ngewij zigd. Wi1l1 Th u n nissen opperde in 1932 
het pl an he t c lubhui s in westelijke ri chting uit te breiden, zoa ls ook de 
bedoe lin g va n architect Stok gewees t was. il, M et ee n IGl3 co ll ega had 
hij ee n e igen bouwondern emin g o pge ze t, Albo u w, die wel werk kon 
gebruike n . Geen man om het bij woorden te late n, had hij ook m e tee n 
leke nin ge n ge m aa kt. Stulemeijer was ni e t e llth o usias t , hij vo nd dat e r 
ge noeg ge ld in de ve re ni g in g was gestoken. ' . . . ik vrees ec hter we l dat 
het ge hee l vrij duur, zo ni et te duur za l wo rd e n ' antwoordde hij aa n 
rhunn isse n. '7Toch werd diens plan in ma art 1933 do o r het bes tuur e n de 
kde n aa nge nome n, e n m e n bego n al snel m et de bo uw. In he t najaar va n 
dat j aa r nam 1l1en de nieuwe vle uge l in gebruik. Het was ecn simpele aan-
houw. Een ve rdi eping lager dan de co nve rsa ti ezaa l, in ecn half in de heuvel 
wcggewerkt so uterrain , kwamen de kleedkamers, zoda t er daarboven ruiI1l -
lL' ontstond, naas t de bestaand e co nve rsa ti ezaa l, voor een kleinere, nieuwe 
loka lite it . D e za len bove n waren va n elbar gescheiden door een ves tibul e 
l' ll l'en klein kamertje. De twee klecdb m e rs m atc n elk o ngeveer zeven bij 
d ri c 1l1 e ter. Voor zowe l de dam es als de heren waren e r twee wc's e n éé n 
douc he. Er bleef ruimte over voor ee n kleine winkel va n d e profess io nal. 
I )L' ga ng naast de kleedkamers gaf ook toega ng tot de baan. Zo o ntsto nd er 
!lo\'cndie n een ni euwe in ga ng voo r h e t clubhuis, op gro nd niveau, want 
11,I,1\t de kleedkamcrs bouwde m en een binnentrap, die leidde tot het niveau 
', 111 l il- za kn. Dat werd i n de praktij k de hoofdi ng:l11 g. De ce ntrale toega ng 
, ' 1.1 dl' buitl'lltrap bleef we l bestaan, m aar m e n ge bruikte die ze ld e n . 
1>l.lllcgrolld -I- gccft ook dol' situ ;lt ic \VCl'r. 
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AlboL1w nam het hele werk aa n voorf3.()()(),-. D e vereniging had geen 
reserves, en ee n j aa rlijkse exploitati e rekenin g van maar rond de ti endui ze nd 
gulden, en kon dus de verbouwing niet fin anci e ren. M e n vroeg daarom de 
medewerkin g van de leden - e n dat was noch de eerste, noch de laatste maal 
dat die ste un nod ig was. Een renteloze obligatielening werd uitgeschreve n , 
waarvan p e r jaar zes obligaties van vijftig guld e n zo ud e n worden afgelost, 
aa ngeweze n doo r ee n loting, die tijd e ns de j aa rve rgaderin g gebeurde. 
Of dat opzet was, is niet duidelijk, maar he t gevolg van die openbare 
uitl o tin g is wel gewees t dat leden hun terugbetaling nog al eens aan de 
ve re ni g in g scho nken. Men was daar dankba ar voor, extra inkom ste n bleven 
hard nodig. 

Geldzorgen 

De eerste drie j aren va n het bestaan van Toxandria kon de vere ni g in g 
cO ll1fo rtabe l sc huilen o nd er de paraplu va n de HKI , die ee n forse steun van 
tweeduize nd guld e n per jaar betaalde. H et beëindigen va n die subsidie, 
halve rwege 1931, leidd e ll1 e tee n tot fin a ncië le prob lem e n. Dat kwam oo k 
doordat vele n hun lidma atsc hap opzegden, als gevo lg va n de ern stige 
econom isc he c ri sis die toen woedde. Aan het e ind e va n 1928 spee lden er 
118 leden, in 1929 steeg dat aa ntal tot 151. M aa r in de jaren daarna ve rmin-
derde het tot honderd kden, in 193-1-. I Tot 1938 li ep het wee r Iangzaall1 
op na ar 11 5. In die c ijfers zijn buiten led e n e n juni o rl ede n lI1 eege rekend . 
In 1938, bijvoorbeeld, waren er lI1a ar 8 1 vo lwassen, werkende en ' locale' 
Ieden. 2 De daling was ste rk , e n dat was des te ern stiger o llld at Toxandria 
toch al een kleine go lfc lu b was in zijn eerste jaren. Ook bij de Kennell1er 
Golf- en Co un tr yc lub, bijvoorbeeld, beëindigden vele n hun lidll1 aatsc hap, 
zodat dil' van 51 1 leden in 1928 terugviel tot 375 in 1939. Maar daarmee 
\\'aren cr in Zandvoort wel nog steeds ruill1 driemaal zoveel go lfers over als 
in Molenschot. \ 

WiJll Thunn issen schreef over een 'groot tekort' aan het eind van 193 1. 
Men nall1 lI1eteen maatregelen. De contributie van een echtpaar werd ll1et 
twintig gulden per jaar vcrhoogd tot r 120,-, niet- spelende leden b levcn 
tien gulden per jaar betalen . De entreegelden halveerde men tegelijkertijd 
tot f 25,- per persoon, ll1et een maxilllum van vijftig gu ld en per gezin. I 
Kennelijk hoopte men daardoor de dre lllp el voo r nieuwe leden te verlagen. 
AI waren cr in 1931 nog ll1aar negen holes, de contributie was laag, te laag. 
Het verlies aan het ei nd van 1931 kon gelukkig wo rd en aangezuivcrd door 
nijwillige bijdragen van leden. ' 

De tweeduizend gu ld en die de H KI tot 193 1 aan Toxandria als contri-
hutie beta :dde, waren va n essentieel belang. De vroegste cijfers die bewaard 
hkvcn, zijn van 1933, en daarop afgaande za l die subsidie minstens twintig 
procent van de koste n bedragen hebben. De exp lo it,ltierekeningen tussen 
I () .:n e n I ()J9 beliepen ongeveer tienduizend gu ld e n ; daarvóór za l het ni et 
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veel anders geweest zijn. De gemiddelden van di e zeve n jaar geven een 
goed be eld van de financiël e stand van zaken; de afwijkingen zijn klein. 
Van de uitga ve n va n I 10.6-1-2,- ging bijna de helftJ -1- .22 -1- ,-, naar lonen. 
Daaronder vielen alle werknemers, van baanpersoneel tot buffethouders en 
profess ional. Di e laatste werkte weliswaa r al s vrije ondernemer, maar jacob 
Oostervcer kreeg ook een flinke vaste ve rgoeding, van I35,- per week, 
of per jaar ruim I 1 .800,-. Ter verge lijkin g: een kolonel van dc Cavalerie 
met 26 dienstjaren (zoals Maris) ve rdiende toen I 6.500,- per jaar. Het loon 
van de terreinknechten ,janus van Genk en Kees Snoeren, bedroegI22,50 
per weck. Aan e lektri c iteit , onderho ud en verwarm in g spendeerde men 
ruim vijftienhonderd gu lden, meer dan aan het baanonderhoud, dat gemid-
deld I 1 .25-1- ,- vergde aan mate rialen en reparaties, zo nder de lonen du s. 
Dat c ijfcr groeidc in de loop van deze jaren sys temati sc h: in 1933 en '3-1-
kosttc dc baan llIaarf750,-, in 1930 gaf mcn er iets mccr dan tweedui zcnd 
gulden voor uit.Toen waren er ook achttien hol es te verzorgen. Huur, pacht 
en verzekeringcn vroegen tweedui zend guldcn, terwijl de algemene kosten 
gemiddeld perjaarI 1.103,- bedroegen. Onder die post vielen de kantoor-
behoeften , drukwerk , bela stingen, en later ook rentebe talingen. Tenslotte: 
' Diverscn ' beliepen ruim vijfllonderd gu ld en gem idd eld over deze zeve n 
jaren . D at gcmiddelde is wat mi sleidend: in 1938 en 1939 werden in deze 
post ook aflossingen op leningen opgenomen. 

De inkomsten die deze uitgaven mogelijk maakten, werden direct of 
indirec t bijna ge heel door de leden opgebracht. Direc t werd aan contri -
buties, entreegelden, vrijwi llige bijdragen voo r de exp loitatie (dus niet voo r 
investeringen) en de verhuur va n kastjes (vijf gulden per jaar) gemiddeld 
per jaar I 7.155,- bij elkaar gebra ch t. Gespeci flceerde cij fers over de vrij-
w illi ge bijdragen zijn niet beschikbaar, behalve voor 1939.Toen bedroegen 
zij I1 .250,-, een belangrijke aan vulling! D e bruto opbrengst van he t 
clubhuis (dus zo nder de vaste kosten) beli ep jaarlijks ruim zestienhonderd 
guld en . Het door de leden aan de verenig i ng vergoede bedrag voor de 
di e nste n van d e caddies bracht de club netto, na betaling van de ca ddies, 
gemidde ld II .505,- per jaar op. Be talingen van gasten voor greenfees 
droege n in de jaren 1937 tot 1939, to en er achttien holes ter besc hikkin g 
waren, per jaar ruim I -1-50 ,- gulden bij. Dat bra cht he t totaa l va n de jaar-
lijkse inko msten op I 10.712,- over deze pe ri o de, waa rdoor e r gc middeld 
nct cc n pos itief'saldo rcstccrdc.Van de zeve n jaren kwa men cr vie r positi ef 
lIit , dril' g;lVL'll ec n !l cg,lti cfrc' lIlu;lt." 

M et zo 'n wankele exploitatie was er natuurlijk geen sprake va n dat men 
ge bruik kon maken va n de aankoopregeling, di e sinds 1928 in het huur-
co ntrac t was o pge nomen . D e zee r kl ein e g ro ep actieve led en za l e r ze lf5 
geen mom ent over gedacht hebben . 

D at huurco ntra ct laat de dominerende positie va n C harl es Stulemeijer 
in de vereni gin g duid elij k zien. Als eige naar va n de terreinen had hij sam en 
m e t zijn familie bij zonde re voor rec hte n . D e aa nste llin g va n ee n gérant 
behoefdc zijn goed ke urin g . D at was ook he t geva l met ni e u we bestuurs-
leden. Al s iemand zo nd er zijn goedke uring in het bestuur zo u wo rd en 
gc koze n , ve rviel de huuroveree nkomst auto m ati sc h . Lede n va n de familie 
St ul em eij er hadde n ;l ltijd tocga ng tot de tcrreinen en moc hte n er ook 
jagen, maa r dan niet tusscn ac h t uur 's m orgens cn tien uur 's avo nds. Dit 
ecrstc huurcontract bepaalde dat Toxandria het o nd erho ud en de nod ige 
ve rni c uwi ng va n de m cubel en , m ac hin er ieë n , kcukcnbenodigdhcdcn 
e n in ventaris zo u ove rn e mcn. Dat leidde tot d isc ussics, wa n t C harles 
Stlilemeijer had een andere opvatti ng over wat er op d it punt nodig was da n 
de vercn ig in g. Uij de herziening van de overeenkomst, in 1938 , wilde 
Stu lem eijcr alle roerende goedercn a:lIl de vereniging verkope n, zodat hij 
uitsluitend hct terrein en de opsta ll cn in bczit zou houden. Over dc prijs 
wilde hij niet onderhandelen; hij ste lde alles ter besch ikking voor de helft 
va n de kostprijs. Dat kwam op I 3.5()(),- neer. Zo werd besloten, maar geld 
was e r niet. Gel uk kig bleek de Nederlanchche Handelmaatschappij bereid 
dat bedrag te lene n , maar dan we l met een borgstel lin g va n a lle bestuurs-

Stlilemeijer moest als bestuurslid garant staan voo r een lening die 
beta lin g aa n hemzelf mogelijk maakte. Dar vond hij, begrijpelijkerwijs, 
wat merkwaardig, maar als iedereen zo u tekene n was hij wel bereid mee 
te doen. ' 

Men moest zuini g zijn . Maris, d ie in de eerste jaren van het bestaan 
van de vereniging de terreinen beheerde, maakte zich zo rgen over het geld 
da t hij voo r de bemesting nod ig had. Het o nderho ud va n het clubhuis werd 
zo lang mogelijk uitgeste ld , het ve rfwerk leed er erg onde r. In 193 1 maakte 
T hunni ssen ee n verge lijkin g tusse n het in komen van j acob Oostervee r 
en dat va n and ere golfl erare n in Nederland en kwam tot de co nc lu sie dat 
' de inkomsten va n de heer Oosterveer hoger zijn dan va n bijna all e andere 
cl ubs'." In 111 e i 1932 werd de professio nal o ntslage n , de vere ni g in g kon 
de hoge laste n n iet m ee r opbrcngcn. Z ijll opvolger, W.C. L. Ragglcs, die 
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assistent was geweest van Douglas Monk in Hilversum, leefde van zijn les-
inkomsten en kreeg van de vereniging f 300,- per jaar om hem aan 
Toxandria te binden en als hulp om de winte rm aanden door te komen. "1 

Dat was een zesde van wat Oosterveer gekost had. De financiële commissie, 
die bestond uit de accountant Hanken en secretaris Wim Thunnissen, 
bezuinigde op allerlei posten, zoa ls bijvoorbeeld de afd racht aan het 
Nederlands Golf Comité." De penningmeester drong in zijn jaarverslagen 
voortdurend aan op zuinig beheer, en die oproep bleefkennelijk nodig. In 
zijn verslag over 1939 schreef penningmeester over de onverwacht 
hoge kosten voor het onderhoud van de gebouwen: 'Of bij het uitbesteden 
dezer reparaties wel de nodige zuinigheid in het oog is gehouden, betwijfelt 
ondergetekende'.i 2 Voordat hij een dergelijke, wat zure , opl1lerking aan 
een col lega bestuurslid in zijn officiële jaarrapport schreef, zu ll en er wel al 
heel wat discussies geweest zijn. 

De verhuurder heeft zich zeer cou lant opgesteld tegenoverToxandria. 
De betalingen aan Charles Stulemeijer hoefden pas plaats te v ind en als 
er fondsen wa re n om ze te voldoen , waardoo r het so m s lang duurde voor 
hij zijn geld kreeg. J\ Een ja:lr of meer over tijd kwam gerege ld VOOr. i4 Als 
gevolg van een toezegging van Stulemeijer was de vereniging over de jaren 
1935 tot 1937 jaarlijks maar I 1.500,- schu ldig. Midden 1938 bepaalde hij 
de huur perm:lnent op f 1.575,- gu lden, ruim vierhonderd gulden minde r 
d:ln W:lt in het contract stond. Dat werd ook vastgelegd in het nieuwe 
huurcontract, dat nu vijf jaar, dus tot 19-1-3, geldig zo u zijn. De koopoptie 
verviel; de andere regelingen bleven ongewijzigd." 

Stulemeijer zag zic h ze lf vooral als de aandraaier V:ln een vliegwiel, 
hij wilde niet blijvend verantwoording dragen. Hij was de aangever, de op-
voede r, m aa r zijn kind moest wel le ren lop e n. AI in 1930 liet 
hij weten dat de financiële toestand weliswaar slec ht was, en zuinigh e id 
gebode n , 'maar dat wil niet zeggen dat dan maar op mij ve rh aa ld kan wor-
den'.i (' Later, in 1939, was hij daarover hee l duidelijk in een brief aan de 
penningmeester. Nadat hij er aan had her inn erd dat er nodig huur betaald 
moest worden -men was drie termijnen achter, anderhalf jaar- vervo lgde 
hij: ' lk zeg u nogmaals dat, door hierop te wijzen, het niet zozeer gaat om 
de huur die mij persoonlijk aang:l:lt, maar omdat ik voel, dat op den duur 
!'O'll oil!Jol1db,l;lr is, omdat eeil club als de onze niet mag overgele-
\'cnl/i.iI1 ('11 /L'kn IliL'( blijven .LlJl de wclthdigheid van één persoon'. i7 

I/I IJl (, f " 

Zorgen te over. I n de moeilijke j are n vóór de Tweede We reldoorlog 
lukte het Toxandria niet op eigen benen te staan. Men bleef afhankelijk va n 
enkele actieve leden, die bereid waren veel m eer geld in hun hobby te 
steke n dan zij volgens het reglement verplicht waren, e n van een verhuur-
der die zijn sc hepp ing g raag op weg hi elp. Alleen daardoor slaagde m e n c r 
in, en dan nog ternauwernood, uitgaven en inkomsten in balans te houden. 
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N aar een complete baan 

Zoals we zage n , is h et van het begin af aan Stulemeijers b edoelin g 
geweest dat Breda de beschikkin g zo u krijgen over ee n achtti en h o les golf-
baan . D e opdra cht aan John Morrison luidd e ee n ontwerp daar voor te 
Illaken, ook al zo u m e n voorlopig allee n nege n hol es aa nl eggen. Morrison 
gebruikte voo r z ijn o ntwerp van de eerste nege n bane n het h ele te rre in dat 
in '27 e n '28 was aa ngekoc ht; blijkbaar had hij dat als uitga n gspunt m ee-
gekregen. C harl es Stu lemeijer is e r meteen op uit gewees t m eer grond tot 
7ijn b eschikkin g te krijge n dan hij in ee rste in stanti e had aa ngekocht . Ook 
dat wijst op d e b edo elin g dat e r ee n groter o ppe rvlak te r besc hikkin g zo u 
kOl11en. Al in augustus 1928, toen hij wist dat hij over vo ld oende ruimte 
heschikte voor de negen ho les waarm ee zo u worden bego nn e n , probeerde 
Ilij een pe rceel aan d e overkant van d e weg naar Mol e nsc hot , ten oosten 
\',111 het door he m aangekochte terre in , te ve rwe r ve n .' D at w as eige ndol11 
\'.111 de staa t. H e t lukte he m ni e t , zo dat hij in se pte mber van dat jaar 
V,ln Sonsbeecks hulp inri ep. Kon hij h e lp e n de toes te mm.ingen van de 
Illiniste ri es va n Landbo uw e n D efensie te verkrijgen? Maar ook dat le idd e 
Ilid tot succes. 

C harl es Stulemeij e r was ni e t ie mand die m akke lijk opgaf. Hij had 
111 I ()30 ee n pe rceel g rond van 1,6 h a aa n gekoc ht in h e t Cadetten kamp, 
h l.i Tete rin ge n . Er was ges proken over nog m ee r grond in di e buurt , 
II IilJl 5 ha, di e Stul e m e ij e r wel wild e h ebb e n , ma ar ni e t tege n de in 
/ I] 11 opva tti ng exo rbi ta n te prij s di e m e n vroeg. Ongetwij fe ld ve rmo edde, 
(,I ' w i\t, Stulem eij e r dat D efensie di e terre in e n wel eens op prij s kon ste ll en 
(,I koc ht hij ze als ruilmiddel. Kon hij zo in het bezit ko m en van de g rond 
111 (;i l7L" te n oos te n va n Toxandria ? 2 In n ove mber 1930 stuurd e hij ee n 
,, ·kn t :1:111 de Illin stcr va n D e fen sie n1.et dit voo rste l. De poginge n van 
V. III Sll il sbeec k , in d e va n 1930, o m het met de ministe ri es ee ns te 
11 ll rdcil ove r het ruilen V:l Il d e terre in e n , bl eve n echter zo nde r res ultaa t. .1 
1\ 1.1. 11 ill I <fn k \\l: II11 IJl e ll te nslotte toc h tot ove ree nste mmin g: ruil e n bl ee k 
IIl' li 'w, l.Ir Ili e t Illllgc lijk , 111;1;Ir c r we rd e n \\Ie l ove r e n wee r e rfpac hten 
I (' lln,,, 1. () p I IlI L' i I <)J ,"\ g ill g di L' OVL'rL'L' llk o IJl st ill. ' I k erfp ac htca n o n va n 
IIl· t , tllk 1'(mrll) '\, llldri ,1 hl'l lr<lL'g ( 7.'1, I)LTI,I.Ir. 
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Het is een goed voorbeeld van de vasthoudendheid van Charles 
Stule11leijer: vijf jaar duurde het , voor hij zijn zin kreeg. D e overeenkomst 
had een belangrijk gevolg: de uitbreiding tot ac htti e n holes , enkele jaren 
later, werd mogelijk door dit stukje grond . 

'h k't", hl ' J 11111/ lil I tt r/,/S ,'l' ... /t ,J, ,/'11_'_' IJ I Cj .; hl" 1 (J 1,\ 

1<.(,1/1. I' 11,,\, I" I 1"111 I" f 'I'" 1.111 r r ,11' 1f/lIJlIII''''/1 I,-JIII·", 

AI in 1931 h ad Wim ThUl1l1issen gewezen op de noodzaak de baan uit 
te breiden, maar voorlopig was daar geen sprake van. [n die crisi sjaren was 
de financiële positie van de vereniging immers zo zwak dat aan in ves-
teringen niet te denken viel. En al zal het wel zo geweest zijn , dat de uit-
breiding een hartenwens was van bijna all e spelende leden, zoa ls Thunnissen 
later schreef, die weinige leden zullen er begrip voor geh ad h ebben dat 
vervu lling van die wens maar even moest wachten. ; Thunnissen heeft 
volgehouden. Hij maakte een plan om op h et bestaande terrein negen extra 
holes aan te leggen, waardoor de aankoop van nieuwe grond werd ver-
meden.John Morri so n adviseerde, en keurde het ontwerp goed. In oktober 
\ 935 werkte ThUl1l1issen zijn opzet uit, e r van uitgaande dat de aanleg 
ill eigen behel'l' zo u plaatsv inden en dat m e n gebruik kon maken van 
dl' rl'gl' l\ v; ln dl' \\'L'I'kvl'I'sch,lfling. Het werk zo u dan grotendeels gedaan 

'\, (\.l L (11 B 

worde n door werklozen, waarvan de overhe id de steun zou doorbetalen. 
De Nederlandse Heide Maatschappij kreeg de opdracht toezicht te houden, 
])aardoor bleven de kosten beperkt:Wim Thunnissen schatte dat de nieuwe 
negen holesf7,625,- zouden kosten " De toestemming om de aanleg in 
werkverschaffing uit te voeren werd door voorz itter Van Sonsbeeck na veel 
gesprekken in Den Haag verkregen. De gemeenten in de o mgevin g waren 
\terk getroffen door de crisis en hadden 'honderden werklozen', die zij 
graag op Toxandria aan het werk wilden zetten .7 

De financiering van deze uitbreiding moest buiten de norlllale exploi-
t.ltierekening worden gehouden; men had al genoeg moeilijkheden om de 
eindjes aan elkaar te knopel1.Vrijwillige giften van de actievc leden waren 
Iloodzake lij k. Zo gebeurde het ook. In \935 en '36 werd in totaal bijna 
Il'venduizend gulden bij elkaar gebracht, door giften fonds perdu, vrij-
\\' i11i"e contributieverho"in<Yen en door het schenken aan de vereni"in lr b ;:, iJ ;:, b 

\ ', 111 de eerder aangekochte obligaties, die voor dl' van het clubhuis 
\\ ;lITn uitgegeven, Onbekend blijft hoevcel ledell hieraan meewerkten. 
Illitiaticfilt'mer van deze actie was Mr. Salolllollson, uit Dordrecht, die ook 
,d\ l'er'ite intekende. Charles Stulemeijer deed mee l11et vijnlonderd gulden 
,d\ gift ineens, en een reductie op dl' verschuldigde huur van telkens vijf-
11Ililderd gu ld en over dril' jaren. ' [n totaal nam hij dus tweeduizend gulden 
\'oor zijn rekening, ofbijna dertig procent. [n 1937 bleken de werke lijke 
kmten f 6,374,- te zijn geweest, lager dan de begroting en ook minder dan 
\k \0111 die aan giften was binnengebracht. ,j 

Het is interessant te zien hoe die kosten wa ren opgebo uwd;Thu nnissen 
1I1.1.Ikte ee n sc hattin g van het totaal, toen daar tachtig procent van was 
llllgegeven. IU Daaruit blijkt dat de loonkosten, inclusief toezicht en admin i-
,II,ltie van de Nederlandse H e ide Maatschappij, een derde deel va n het 
!\ll.l.d uitmaakten, en materialen voor de baan (zwa rte grond, kunstmest, 
Illl'\t, beer en zade n) veertig procent. Morrison verdiende .f 365,-, de 
I.mlell voor de uitbre idin g van de waterleiding bedroegenf734,-. H oeveel 
1llt'll\l'n er werkten is uit de stukken ni et te achterhalen, maar in de her in -
lI\'l illg V;lIl Dina van Genk waren het er wat m eer dan vijftig." Aan zwa rte 
'I\llid \\,;15 Khthollderd kubi eke meter nodig, Grote hoeveel heden mest en 

I IIII\l lll est (voo r ruim dui7elld guldell ) versp reidde men met de h and over 
, I,' 11.I,III.I'n Ilil' u \Ve hok ko\ttl' d l' uitbre idill g tl'll De 3a nl eg 
\ lil \k l'n\ll' h,llll'll, iJl 1\)2'),11. 1.1 (.),,):)/1, \1l'1' ,;t uk gevr;J;lgd,zo lld cr 
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in da t cij fe r reke ni ng te h o u de n m et de kosten va n de wate rl eiding, di e 
immers ook voor de ni euwe banen gebruikt D e voorwaarden waren 
natuurlijk heel an ders: de firm a Copijn tegenover eigen beheer, subsidie va n 
de ove rh e id voor de lo nen en een guld en d ie inmiddels ruim achttien 
procent in waa rde was toegenom en. 

H e t aa nd eel va n W im T hu llni ssen in di t succes is groot. Hij was d e 
ini tiatiefn em er va n het proj ect, ontwie rp de ui tbreidin g gro tendee ls zelf 
en d roeg de ve rantwoord ing voo r de uitvoerin g. Gee n wo nd er dat vel en 
hem da nkb aa r toesprake n o p d e eerste led enve rga derin g na de o penin g. 
De voo rzitte r, Gene raa l M ari s, b edan kte hem in he t bijzond er voo r zijn 
ene rg ie en zijn zuini ge behee r. Hij had 'gewoekerd me t d e ge ld en di e 
beschikbaar waren , en ieder dubbel tj e voor het uitgeven werd een paa r m aa l 
o mgedraa id ' ze i hij. h its Deelen sprak love nde woorden namens de leden. u 

/), 

\/ 

/, (, 

De open in g o p 10 april 1937 werd in de rdaa d een fees t.Vertegen woor-
di gers va ll het Nede rbll ds Co lf Co mité en va n bijn a alle go lfcl ubs in 
Nl'dn l:IIHI, vcc l gC ll od igdc ll ui t d l' reg io e ll Il atuurlijk vee l led en, ded en 

zich tegoed aa n de Brabantse koffi e tafel di e vóór d e fees telijke o penin gs-
wedstrij d was georga ni see rd. Dochters va n leden bedi end e n daa r aa n d e 
tafels, gekleed in zee r fraa ie Brabantse kos tuums. H et clubhui s was met veel 
bloe m en fees telijk vers ie rd . Oud-voorzitter en ere lid Van So nsbeec k , die 
he t j aa r daa rvoo r to t G ou vern eur in Limburg was benoemd , o pende de 
wedstrijd m et 'een schitterende drive', ve rm eldde T hu n nissen vriendelijk. '· 
Een fees tavo nd (e ntree f 1,- per pe rsoo n) besloot d e dag, m e t ee n 'Inte r-
natio naal ca bare t ', ve rzorgd door leden en hun kind e ren . D ans!, Film!, 
Acco rdi ans!, Dise uses !, Balle tten! , C la ss igu e!, G o lf! , C hansonni e rs!, Gids! 
be loofd e de circulaire di e het fees t aa nko ndi gde. '5 H e t za l een do ll e avo nd 
geweest zijn. 

U it de sc hets va n de baan zoa ls hij nu was o ntstaa n (die als plattegro nd 
:2 is opge no m en) wordt duid elijk hoezeer m et d e ruimte is gewoe kerd. 
Van h et besc hikbare terre in was weini g on gebruikt; de ni eu we hole zeven , 
,Iall de overkant va n d e M olenschotseweg, had m en inderd aa d zee r no di g . 
Men was in die j aren nog niet zo geobsedeerd door de lengte va n de ban en . 
Over het feit dat Toxa ndri a vijf ko rte holes telde (de vierd e, zeve nd e, 
Ill'gende, derti ende en zes ti end e waren all e par dri e) maakte men zich geen 
lorgen. Ni e t allee n de lengte, m aa r voo ral de m oe ilijkh eid van een baa n 
hepaa lde de bogey, zoa ls m en toen de pa r noemd e. Baa n zes, bij voorb eeld , 
\\':15 ee n par vijf, al was di e m aa r 340 m e ter lang . M aa r e r wa ren o ok vij f 
Iwles langer dan 400 m eter, waa rva n twee zelfs bijn a 450 m e ter. D e ti e lld e 
h,LIIl was er daa r éé n va n , een d ogleg par vij f, m et de afslag vlak naas t he t 
c lub hui s. In to taa l lag de lengte va n d e baa n ne t o nde r d e 5 400 m e ter. '(' 
1\1 is e r in de loo p va n d e j aren veel aa nge pas t, de bas iss tru ctuu r va n d e 

va n Toxa ndri a, zo als d oo r Morriso n en T hunnisse n in de j aren 
dnt ig bedacht , is in weze n geheel o ngew ij zigd gebl even to t de ui tbreidin g 
", 111 I lJ9 -1-. 

Waa ro m is m en , o nda nks de ge rin ge noodzaa k en he t gebrek aa n geld, 
I"e h overgegaa n to t de aa nl eg va n d e n ege n ni euwe ho les? D e fin anciële 
l"t',l;l1ld va n de ve re ni g in g was zeer zwa k, en he t kl ein e aa n ta l spe lend e 
kdl'll 11I aa kte ee ll uitbre idin g absoluut ni et no di g. B ovendi en m oes t d e 
1III.I IIc in ili g door de leden ze lf geschi eden , wa nt C harl es Stul em eij er w ild e 
, ' I II'c l ,1.\ 11 11I cclVC rk e l1 , 1Il :\;lr zeke r Ili e t all éé n voor de kos ten o pdraa ien. 
I( t'l ltï lt' ll (J 11I he l 111 :1.11' hij dl' lIege ll ho k s te late ll. 
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De status die een volledige wedstrijdbaan gaf, speelde een rol. Bij 
de oprichting van Toxandria bestonden er nog l11aar vier achttien holes 
banen in Nederland, waarvan de oudste pas vier jaar eerder tot achttien 
holes was uitgebreid. Maar intussen waren cr meer: behalve de Haagsche, 
de Kennemer en Noordwijk, hadden nu ook de Pan, At11sterdat11 en 
Eindhoven een cOl1lplete wedstrijd accol1ll11odatie. 17 Dat laatste kan een 
extra rol gespeeld hebben. Stulemeijer keek graag naar het voorbeeld van 
dr A.F. Phi li ps , en hij, en zeker ook anderen, wilden dat Breda als industrie-
,tad niet zou onderdoen voor Eindhoven. Er waren ook leden die van de 
ve rgrote baan grotere inkomsten verwachtten, door meer spelende leden en 
meer clubhuisopbrengsten -en zij kregen gelijk. '" Dat de uitbreiding van de 
go lfbaan juist in deze tijd plaats vond, is zeker te danken aan de mogelijk-
heden, die de werkverschafflng bood. Een groot gedeelte van de lonen kon 
zo immers op de overheid verhaald worden, waardoor de kosten voor de 
ve reniging zeer werden beperkt. Van doorslaggevende betekenis was de 
interventie van Van Sonsbeeck, die dit mogelijk maakte, hoewel de rege-
lingen van de werkverschafflng vooral voor openbare werken bedoeld 
waren. Tenslotte moet men de ambitie en energie van Wim Thunnisscn als 
kracht achter de uitbreiding niet onderschatten. AI zes jaar sprak hij over 
dl' noodzaak tot uitbreiding, en hij is regelmatig op dat aanbeeld blijven 
klmeren. Hij was het ook, die de plannen voor de nieuwe negen holes op 
11ct bestaande terrein maakte, begrotingen opstelde, en cr nauwlettend en 
"o lhardend op toezag dat de uitvoe r ing binnen de geraamde grenzen bleef. 
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Oorlog! 

Hoewel d e Tweede Wereldo o rlog in september 1939 uitbrak, bl ee f ons 
land nog ee n tijd buiten sc hot. Het koos voo r neutraliteit in h et con fli ct, 
ne t al s in de oorlog va n 1914. Aan N ed erland ging d e strijd voo rlopig 
voorbij , alles bl eef eigenlijk bij het oude. Natuurlijk : er werd ge mobili seerd, 
ve le jonge ren stond en daarom o nd er de wapen en , ee n sys teem voor d e 
distributie van leve nsmidd elen werd in gevoerd , maa r schaarste was er ni et. 
H et wedstrijdprogramJ11a va n Toxandria kon gewoo n worden afgewerkt, en 
br idge bl eef m en spelen. H et bestuur besloot in november 1939 gemob ili-
seerde lede n van and ere clubs toe te staan zo nder be taling op Toxand ri a 
te spe len , al s zij m aa r we l ee n ca ddie nam en.' Geen ec ht sc hrijn ende co n-
cess ie. Na septe mber mocht er zondags niet m ee r voor pri vé do ele in den 
met auto's gereden wo rden, m aa r dat ve rbod werd al na zeve n weken 
opgeh eve n . Men maakte zich e r toch al gee n grote zo rge n over en kwam 
geza m enlijk pe r tax i naar Mol ensc hot. D e toekomst was wel onzeker, en 
vel en bedankten voor het lidmaatsc hap. Van de 1 15 m ense n die op 1 januari 
1939 spele nd lid waren, bleve n e r bij het begin va n 1940 nog 9 1 over, en 
het aantal ni et actieve leden ve rminderd e in ongeveer deze lfde mate." Men 
hield natuurlijk rekening met de nieu we situatie, maar vee l aanpassing was 
110g ni et nodig. Fr:ll1 s Verbunt , die op 26 maart 1940 ru st ig op de negende 

een hole-in -one m aakte, kon niet we ten dat hij de laatste zo u zijn die 
d,lt vóór de oorlog pres teerde.' In m ei werd het ernst. 

In de vroege morgen va n vrijdag 10 m ei vielen Duitse tro epen Neder-
I.llld binne n. In het zuiden va n het land was de aanva l gericht op de brug-
ge il over de Moerdijk, om zo de Hollandse wate rlini e te ontwijken. Die lag 
111 de provincie Utrecht, en was bedoeld 0111 het westen van Ne derland te 
hesc he rm en. In Oost-Brabant had m en een ve rdedigingss tel se l ingeri cht , 
dl' Peel- I<..aam stellin g, dat oprukkende Duitse rs moest tegenhoud en . AI 
('Il die ze lfd e vrijda g, 's avonds, moest die linie worden opgegeven, en al 
!l(lod d :l arm het N ederland se leger nog sporadi sch weerstand langs d e 
/ ,uid - Wilkill svaart , op zate rda g 11 m ei was het front overal doorbroken. 
Vl'I"\ j1l"eide CC llh edc ll e n losse groe pe n militairen trokken terug naar het 
\\l'\ tl' ll , vi:1 T ilhurg Cll over d l' st r:l:ltweg ll:l:lr Breda, pal langs de ban en va n 
1('\;,l lld ri, l. 1 k 1 )u it \l' lu c llt llLI Ch1 , tOl'l1 lil- ,Ihso lUI l' h l'l'J'se r V:lll d e lu cht , 
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bestookte voo rtdure nd de vlu c hte nde troepen. J ac htbolllm e nwe rp e rs 
bo mbardeerden e n beschote n all es wat bewoog. Overal langs de weg lage n 
brand ende resten van voertuigen, er vielen vele doden en gewonden. 

Intu sse n was uit h e t zuiden hulp ge kom e n. H e t Franse legc r bere ikte 
za te rdag 11 m ei Breda, m et d e b edocling het Ned erlandse bru ggc nhoofd 
aa n de zu idkant va n de M oe rdijkbru gge n tc vc rsterke n. Dat mi slukte. De 
Fransc comm andant besloot daarna Breda tot het uiterste te verdedigen, en 
gc lastte de totale evac uati e va n de stad. Op m aa ndagl11orge n , 13 mci , bcgo n 
de uittoc ht. M e n wees twee vlu chtwegcn aa n : de grote weg naar Belg ië via 

undert, en de seco nd aire route naar hct zu iden via Strijbeek e n M ecrle 
na ar Hoogstraten. All e rlci vervoerl11iddclen de dcn dien st: auto 's, paarden -
wage ns, handkarre n , kindcrwage ns, fi etse n , alles vo lgepa kt Illet wat l11 en 
noodzakclijk ac htte. De m ee rderh e id va n dc vluchtcrs li ep. Die avond 
bl e ke n er in Zundert ongeveer twinti gd ui zend men se n verzal11e ld te zijn, 
in H oogst ratc n v ijfentwinti gdui ze nd. Door beschictingen onderweg had 
de Zundertse groep toen al d e rti e n dod e n te b etre urc n. De co mllland :lI1t 
va n de vlu chte lin ge n d aa r hoorde op 14 m ei dat Breda door de Duitse rs 
bezet was, en besloot ni et ve rder te trekken. Van di e groep bereikte iedcrcc n 
binncn e nkcle da gcn weer d c sta d. M aa r dc Bredase burgers uit H oogstraten 
trokken in verwarring e n paniek vcrder naar het zuiden , opgenol11en in de 
vlu chtelin gcnstro men di e in Be lg ië en Noord-Frankrijk op ga ng kwamcn. 
O p 1-1- m e i bereiktcn z ij Antwerpcn. In St. Nikl aas vielen 51 dodcn ondcr 
d e vluchters doordat de sc hool waarin zij sli epe n , werd getroffen door een 
Duitse bom. D e groep splitstc zich in kleincre del e n , waarvan so ml11ige naa r 

ee u ws-Vlaande ren uitwcke n , andcre di ep er naa r hct zuid e n trokkcn. 
Via Gent, R..ij sse l c n Roucn kwamcn e r e nke le dui ze nde n in Bordcau x 
te rec ht , te voe t g rotend ee ls. Ann y Verloop b elandd e zelf., t e nslotte in 
Portu ga l , vlu c hte nd m e t haa r vijf maand e n oude zoo ntj e H ans. In Bred a 
wi st men niets va n h e t lot van d ezc men se n , totdat op 23 juni de ec rste 
v lu chte lin g uit d e Hoogs trate nse g rocp in d e stad tcru gkcc rde, bijna zes 
weken na d e capitulati e va n h e t N ederlandse lege r. To e n p as kon m c n 
beginnen d e gev lu c hte burge rs m et ambulan ces e n autobussen naa r hun 
woo nplaats te ru g tc brengen.< 

Door de oo rl ogshandelin ge n op de Rijksstraatwcg, vlak naast d e baan , 
\\'LTd T(l:-':: llldri :l besc hadi gd, m aar e rn stig was het ni et. Er ware n enkcle 
h() lllll1 l' ll (lP hl'( (l' ITl,i ll gl'\':l lk11 , bomen afgebroken, dc baan lag vo lm ct 

bomschcrvcn en in h et clubhuis wa rcn ruitcn gespron ge n. De meeste 
sc hade o ntsto nd door d iefsta l. H e t clubhuis had e ni ge tijd leeg gestaa n e n 
voo ral rookwaren, dranken en textiel bleken ve rd wenen. Totaal was er voor 
f 363,- sc hade geledcn, een b edrag dat ook in die tijd , l11 et p e r jaar bijn a 
achtdui zend gu ld e n aa n uitgavcn, te ovc rl evc n vie l. ' Op 26 m ei al kwamen 
vic r bestuursleden per fiets naa r h et clubhui s. De res t va n h et bestuur was 
nog o p de v lu c ht of o m een a11de re reden onbere ikbaa r. M e n besloot de 
veren igin g voort te zette n , m aa r we l zo zuini g m ogelijk. 

Transport werd m ctcc n m oe ilijk , bcnzine was ni ct meer beschikbaar. 
De lede n m oeste n m et de fiets komcn, m aa r ook kon de tractor ni et m ee r 
gcbruikt wordc n ; de baan werd vc rd er gedure nd c de oorlogsjaren ge ma3id 
met p3ardcntractic. Op 22 juni vo nd wecr ee n c lubwedstr ijd plaats, 
de Langste D ag wedstrijd. D c leden m oes tc n va nwegc dc avondklok o m 
tie n uur thuis zijn , l11 aa r ondanks z ulkc bep erkingen kwam h et c lubl eve n 
toch langzaam weer o p ga ng . 

In juli wcrd de tra in er g6nte rn cc rd , hij was immcrs Engels 
staa tsburgcr. De Duitsers hi eldcn hem ruim dric j aa r gcva ngen , he t grootste 
deel van die tijd in Po le n. Begin 19-1-4 kon hij , door uitwisse lin g m ct Duitse 
geva ngene n , weer terug naar zijn vadcrland; voorToxandria was hij blij vend 
verloren . Zijn taak werd ec rst waargcnomen door Pi et Witte, d c pro fe s-
,io nal va n dc Eindhovenschc, die ook golfclub de Domm c l uit d e brand 
hie lp. " Nadat de b ezc tte rs in oktober 19-1-2 d e Kenn emer Golfcub in bes lag 
Il.ldden ge no m e n , kwam hun ass iste nt professional, A. Stoop, tijd e lijk o p 
l'ox:lI1d ri a lesgeve n. D at g in g goe d tot e ind 19-1-3 , to cn werd h e t rei ze n 

(lIsscn Haarl em en Mol ensc hot voo r hem te mocilijk. 

Het aa ntal go lf.,pe lers li ep snel ve rd e r te ru g. Leden die na m e i hadd en 
ll llgczegd li e t m e n wel voor ge h ee l 1940 be ta len , maar hc t w as duidelijk 
d,lt er meer ge ld 11loest komen. M e n besloot tot ee n ni e uwe op ro ep om 
"l' 11 vr ij w illi ge bijdrage, waarvoor m c n 130,- suggereerdc, de h e lft van de 
1,1.1 rco ntributie. Erg v rij w illi g was di e bijdrage niet. De p c nnin g m ees te r 
hn i 11 11 crdL' lll L'j U ffi·ou \V Tieba cks uit Roosendaal c r aan dat zij nog beta len 
111()L'\ t, l' 11 voegde d :1:1r \Vat bits :lan toe:'Mocht L1 deze bijdrage ni ct wensen 
(,' \'() ldol'll , 1'0 \'l'17()l'h'l1 wij 11 hieromtreIlt l'en sc hrij vel1 te richten aa n OI1S 

Ik\l llllr Illl't Opg,l\ 'l' \',11 1 rl'.ll' ll l'II'. Mell Ill ,lg ,l,l l1ll e lll ell dat zij 111a :1 r liever 
1I<' t.1.d.ll'. 
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In augustus 1940 al vorderde de Duitse bezetter een gedeelte van het 
clubhuis. In de kleedkamers richtte men een ziekenboeg in, voor de basis 
Gilze Rijen . Het vliegveld was natuurlijk onmiddellijk door de Duitse 
Luftwaffe in gebruik genomen. De leden van Toxandria verhuisden naar 
de oude kleedkamers in de houten loods. Na een jaar gaf de bezetter het 
souterrain weer vrij, maar tot midden 1942 eisten de Duitse militairen twee 
tot vier ruimtes van het clubhuis, in wisselende aantallen en periodes. 
De tijdelijke loods uit 1928 was de noodhaven van Toxandria. In de zomer 
van 1942 werd ook die voor enige tijd in beslag genomen, waarop men 
bij slecht weer uitweek naar het café De Planken Wammes, aan de 
Rijksstraatweg . Als het mooi weer was dronk men zijn drankje in de 
buitenlucht, op het terras van de club, als dat kon. 13uffetbeheerder 
Josef Wijnen bleef in het clubhuis wonen . 

, 

Men schikte zich naar de omstandigheden. [n 1940 zijn er maar weinig 
wedstrijden verspeeld, maar van 1941 af tot aan 1 Sl44 werden er vrijwel 
complete wedstrijdprogran'l11a 's afgewerkt, niet wezenlijk minder dan vóór 
de oorlog. Onverwachte maatregelen van de Duitsers onderbraken de plan-
nen soms, maar in het algemeen genoot men van het golfspel, zo goed en zo 
kwaad als dat kon. Tn het vOOljaar van 19-1-1 berichtte het blad 'Golf' over 
een 'mooi initiatief van Toxandria': er was een wedstrijd verspeeld van pro-
fessionals SJmen met Jmateurs, foursomes , over 36 holes.Voor de winnende 
amateur was er een beker, voor de oefenmeesters waren geldprijzen 
uitgeloofd. Ir Chr. van Loon en professional C. Cramer wonnen. Was dit 
de eerste Pro-Am? 'Golf' schreef: 'Wij hopen dat dit voorbeeld op andere 
clubs navolging ZJl vinden'. Een bekende wedstrijdvorm was het dus niet. " 
In 1 Sl-1-3 was het nog steeds mogelijk uitwedstrijden te spelen, tot in 
Amsterdam , Hilversum , Twente en Noordwijk. Men reisde per fiets en 
met de trein, en vaak bleven de spelers bij hun tegenstanders overnachten. 
De reistijden waren lang, men dacht in dagen, niet in uren. 

De voorzieningen werden eenvoudiger, en schaarser. Eten voor de 
lunch moest Illen zelf van huis meenemen. Op 20 juni 1942 werd er na de 
Langste Dag wedstrijd een souper georganiseerd van eigen etenswaren." 
Op zeep, handdoeken en wc-papier kon men niet rekenen. Alleen drank 
was er nog lang in redelijke hoeveelheid: Frans Verbunt kon er nog voor 
zo rgen, en de neutrale status van de Zwitser Karl Roth gafhel11 ook WJt 
mogelijkheden . 'o Het bJtig saldo van de clubhuisexploitatie was tussen 
19-1-0 en 1943 gemiddeld hoger dan het voor de oorlog was geweest. 
[n lSl44 verminderde het tot bijna niets ." Om de transportproblemen te 
vermijden, organiseerde men bridge-avonden in Breda, bij de traiteur 
Joosen, al mocht het dan niet laat worden; om elfuur moest men binnen 
zijn. Speelkaarten bracht men zelf mee. '2 Ledenvergaderingen vonden 
meestal plaats in hotel De Kroon in BredJ . 

De kern van spelers werd steeds kleiner. Eind 19-1-2 waren er nog maar 
53 actieve leden. Telt men daar de niet-spelende leden bij dan wordt het 
totaal 88 leden . Toxandria was wel een heel nietige vereniging geworden' 
De inkomsten waren laag, er werd zuinig geleefd. Stulemeijer hielp daar 
,ee r aan mee door over 1941 en '42 de huur kwijt te schelden.Voor 1943 
was maar.r 1.200,- per jaar verschuldigd, minder dan vóór de oorlog. 
Bovendiell zegde Charles Stulcilleijn tol' dil' huur tl' verminderen met de 
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vergoedingen die hij zou krijgen voor het gebruik van het clubhuis door de 
rvelll'l//nclit. Men bezuinigde op alle uitgaven, vaak noodgedwongen omdat 
de materialen eenvoud igweg niet te koop waren. Op m erke lijk genoeg 
leidde dat tot een sterke verbeter in g van de uitkomsten van de exp loitatie 
ged urende de oorl ogsjare n , o nd anks h et kleine aa n ta l lede n. Tot 1 <J3<J 
scho mmelde het sa ldo van de explo itatie rekenin gen rond he t nulpunt, in de 
vier jaren na 1 <J3<J we rd meer da n zevenduizend g uld en w in st gemaakt. 
ToxJ ndriJ stJrtte op 1 jJ llu J ri 1 <J-I-O ll1 et een sc huld VJn f 3.697,-, en 
eindigde de oo rl og met, op 31 december 1 <J45, een positief ver m ogen VJn 
iets meer dan vierdu izend gu lden. !' Cha rl es Stulemeijer ergerde zic h daar 
aJn: verrijkte de c lu b z ich niet op z ijn kosten ?!· Voor 1<J-I--I- verhoogde 
hij de huur flink , totf 3.600,-, voo rl op ig voor (,é n jJar. 

In september van 1 <J-I-3 m eldd e Stulemeijer Jan de voo rzitter e n de 
sec re tari s dat ee n buitenstaander h e m v roeg het te rrein te verkopen. 
Er zo ude n villa's o f ee n buite ngoed op gebo uwd kunnen worden. In het 
ove rleg dat dJarop volgde, probeerd e m e n een op loss in g te vinden die het 
terre in voor d e go lfc lub zo u behouden, zo nd er dat d e eigenaar daarvoor 
financiee l zo u bo e te n . Een NV-co nstru c tie werd overwogen, maar verwor-
pen.Tenslotte besloot Stulemeijer, ' na rijp be raad' sc hree f hij , de situati e zo 
te la te n als zij was. H ij zo u VJ n d e verkoop afz ien en was be re id' . .. m e t de 
g roo tst mog elijke bere idwilligh e id te blij ven ove rwege n , in ho eve rre 
het voo r mij e n l11ijn kinderen ve rantwoord is, deze e ige ndomlllen aa n te 

1'; 

houden'. H et gevJa r voo r de club WJS afgewe nd. H et WJS lll Jar voo r kort. 

Door ve rb o d en va n de b ezette r w isse ld e het aJ ntal banen d at m e n 
bespelen m oc ht ; het terrein was o nd erdeel VJ n het ve rd ed igingss te lse l VJ n 
de Duitse lu c htb Jsis . Lange tijd kon m e n nog mJ ar nege n holes b enutten , 
l'n in 1 <J -I-4 we rden e r daarvan door de Duitsers weer twee afges lo ten. 
Op 4- juni 1 <J-I-3 nJme n Duitse militJ ire n a ll e gebo uwen in ge bruik a ls 
I1 c'llrIl/ncll/ sli ci l/l . Ee n Obc/';::n lillllC'isfc/' m aakte ee n keurige en o ngetwijfe ld 
\'o ll ed ige lij st van de inventari s.!" JosefWijnen m oest zijn won in g verlaten 
Cil we rd bij die gelegenheid metee n door het bestuur ontslagen : er waren al 
LT n aJnta lmoe ilijkh eden geweest. Tien jaar had hij voorToxa ndri a gewerkt. 
( :h,lrlcs Stulcl11eij e r li et in de tuin van het CJfé Dl' Pl anken WJnllllL'S 
L'l' n direct iekeet plaJtsen, die Jls bergplaats voor de stokke n en J ls klccd-
",111lel' diende . D e led e n voe lde n z ic h thuis in het CJfé, ook a l WJS hct c r 
pri mitief; e r was, bijvoorbeeld , geen stro m end wate r.Ja nu s va n Genk hi e lp 
lT l'c n drJnkje schenken. Zijn vrouw, Dina , ve rzo rgde de WJ rm c dranken l' n 
' 1lllpcle eetWJre n. Dat zo u tijdelijk zijn,Van Genk was immers mccwcrkcilli 
\ !)() lï11an van het baan personeel. M aa r het li ep anders: het ec htpa ar behL'n-
dl' 2-1- jaar lang het buffet van ToxJndriJ . 

/',oa ls a lle and e re o rga ni sJt ies, werd e n in de oo rlogsja re n ook \jlo rl 
\ l'IL' llf'Yln"Cn stre n <Y in dl' <Yaten ae h oude n . D at "cbe urd e door IJL' I ::-, ;:,::::> 

I )q',l rtl' lll c nt va ll Opvoeding, Wctellschap e n C ui tuurbesc h l'r illil lg, 
\I .1.11 \1; 111 d l' ill halld l' 1l was 
( l"k \', 111 Tox, IIIdri ,1 \l' ild l' II lij 11.1111 L'II \',111 klk ll l' II hUil atlrl'\\l' ll h L'hhl' II , 
11\! 111 "il' II \',111 dl' lill .IIlll t:k ' 1IIkk l' II , lil- IlotUiL-II \', 111 

1li" 1 11111 \\\ 1.1/ lg IIl gl' ll l' II .tI d l'l )',l · lll "l · 1111 (' 1 lil' NiL't, \'.11 1 dil ,tik , 
11\'(' 11 1 k il 11. 1.1 t' " (' ll' lkl 'WI 11'1." 1\ \Xj "I! 1'111""""(' 11 \\.1 ' lT IIIl ' l d l' 111.111 11 .1.11 

" 
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de beze tte r o nnodig te h e lp e n. Hij negeerd e d e vrage n, of antwoordde 
o ntwijkend. D at was toe n ee n vo rm va n kl eine sabotage waa r voor e ni ge 
moed nodi g was . 

lil 

(, ) 

) j 

In 1944 we rd he t b edrij ve n van de golfsport steeds mo eilijke r. De 
schaarste n3m toe, Duitse 33nwezigheid op de ban en noopte tot vOOl-zich-
tigh e id. In verband m e t de o nze kere toes tand e n we rd e n e r vee l mind e r 
wedstrijden georg3niseerd . M e n bl ee f wel sp ele n o p de zeven nog besc hik-
bare hol es , ook al sle e t h et mate riaal ste eds ve rder. Nieuwe ball e n en 
stokke n waren natuurlijk all ang niet m ee r te koop. 

D e laatste Ledenve rgadering tijd e ns de oorlog vond op 6 augustu s 
1944 pl aa ts in d e tuin van D e Planken Wamm es, onde r de p erenboom. 
Lu chtalarm verstoord e de ve rga dering al m e tee n , m aar al g ing m e n we l 
schuil e n , erg veel trok m e n zic h er nie t van aa n . Ook h et werd 
in de laatste o orl ogsjare n regelm ati g doo r lu chtalarm ve rstoo rd , ma ar 
m e n sp eeld e d o or, oo k al s de sc h er ve n va n h et lu chtafweergesc hut op 
de baan vie len. Z oal s ve le n , o ntw ikkelde n ook golfers in die tijd e n ee n 
prakti schc dos is fatali sm e. Eind au gustus 19-1--1- b o mbard eerde de gea lli ee rde 
11i chtl11 ;lcht d l' vli q.;h;lsis Cil zc Rij Cll Ill Ct ho nderd c n vli egtui ge n . Dat bleek 

zee r e ffec ti e f, d e ba sis was verd er onbruikbaar. Go lfsp e lers van Toxandria 
zage n ho e de bo mm e n b ove n hun hoo fd e n we rde n losgelate n , e n vervo l-
gens in sloegen op de basis, even ve rde ro p_ Breda was o nzichtbaa r do or he t 
op ge bl azen stof e n d e rook , e n op h e t go lfterrein was h e t ' . . . also f er ee n 
vul kaanuitbarstin g had pl aa ts gevo nden '.'7 

D at bombard e m e nt was ee n voo rb e re idin g op d e lu chtlandin gen va n 
17 septembe r in Brabant e n b ij Arnh e m , di e d e bevrij d in g va n he t zuid e-
lijke ge dee lte va n N ed erl and in ze tte n. N a he t ged ee ltelijk mi slukke n 
va n di e ac ti e (de gea lli ee rd en ko nd e n de b ru g in Arnh e m ni e t be ho ud e n), 
du urd e het tot de tweede he lft va n o ktobe r voo rdat West-Brabant aa n 
de be urt kwa m. T ilburg we rd o p 27 ok to b er o p de Duitse rs ve rove rd. 
Het 10e R egim ent Drago nd ers va n de 1 ste Poo lse tankdivisie bevrijdde op 
2R oktober 's middags M o le nsc ho t, en d ieze lfde avo nd ook D orst. Ee n da g 
hte r heroverd e n ee nh ede n va n het Duitse 723ste R egilll ent In fa nteri e he t 
dorp Dorst , maar zij ko nde n er aa n het eind va n de dag door de Po len wcer 
uit wo rd en ve lj aagd. Bij di e ope rati es sn e u ve lde n zeven Poolse militaire n , 
e n raak te n c r 30 gewo nd.Vi e r Po le n werde n ve rmi st. '" H oe vee l do de n en 
gcwo nde n er aa n Duitse zij de wa re n , is o nbeke nd . Op 29 o ktobe r tro kke n 
dc Poolse dragonders Breda bi nnen; de bcze tting was voorbij . 

De beze ttin g wel, m aa r de oo rl og nog ni et. H e t -I-1 3de squ ad ro n va n 
dl' Britse lu chtm ac ht, de R AF, nam o nmi dde llijk de vli egbasis G il ze Rij e n 
lil gebruik. H et clubhuis va n Toxa ndri a werd gevorde rd , het m oes t di en e n 
,d o; officie rsm ess voo r d e Brit te n. Als gevolg va n de bewo nin g doo r de 
/1 dtrl l/ acht, de bo mbarde m ente n en de gevec h te n had h e t ste rk ge led e n , 
l'll er was vee l uit ges to len. Oppe rwac htm ees te r 13 auke Bult zoc ht in zes 
h lli 7en in D o rst e n vo nd e r de rti e n stoe le n , 60 stuks se r viesgoed e n 
) I glnen uit het bezit va n Toxa ndri a. '·} D e Britse comm andant va n de basis 
\ LTl'oc ht het gebo uw snel wa ter- en toc h tdi ch t te m ake n , speciaa l de g ro te 
/. I.d , die als cl ub ruimte gebrui kt zou Burge rs m oc hten ni et in het 
\ Illhgcbouw ko m en m aa r kregen wel toestemmin g o m van de baan gebruik 
11' Ill. lkc n . Stulclll e ij e r li e t in novemb er 1944 h et gebo uwen de o m gevin g 
" hoo llm akc n c n hij zo rgde ervoo r, dat d e repa raties zo goed Ill oge lijk 
",l· hc lIrd c n. Oo k d e ho utc n noodl oo ds m aa kte Ill e n w in d- e n rege ndi cht , 
/\ HI.II di l' Wl' LT in gc hrllik ko n \\Io rd c il gC II Oll1 l' n . C harles Stul e m eijer stond 
I\ H', d,l t tie \'l' rc ni g ill g voo rl op ig I'o lilk r bcu ling va n dc ban c n gcbruik 
11 I.l. d, IL·. 
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[n september 1943 maaktc A.A.M.j. (Tonny) Smits van Waesberghe 
Charles Stulemeijer er op atte nt , dat m en voorbereidingen trof om 
direct na de oorlog een sanatori um voor tuberculose patiënten op te 
richten in Tilburg. De plannen warcn er, men had net ee n Stichting 
(De Klokkenberg) opge ri cht , m et Smits van Waesberghe als penning-
mcester. Het sanator ium was nodig, er wa ren veel patiënten e n nergens in 
Brabant was een moge lijkheid dic tc behandclen. Smits van Waesberghc 
vroeg aan Stulel1leijer of die w ilde bijdragen. 21 Deze gaf gu l aan dc st ich-
tin g. H et is waarschijnlijk dat dit de eerste m aa l is dat Stulemeijer van de 
voo rn e m ens rond De Klokkenbe rg hoo rd e, die bestondcn ook nog maar 
kort. Dat men juist h em benaderde o m ge ld voor dit goede doel , was niet 
toevallig. Stulemeijer was natuurlijk een ve rm ogend man, die vee l aa n 
charita ti eve doelen bijdroeg, maar hij had bovendien in zijn e ige n gez in 
met tuberculose te maken gekregen . Zijn dochter Amelie had jaren lang 
TB ge had , werd in allerlei sanator ia verpleegd en uite indelijk geop ereerd . 
Gelukkig genas zij van haar ziekte.Voora l Esther Stulem c ij er wilde dat hun 
beider dankbaarheid voo r die genezin g uitdrukkin g zo u krijgen in een 
gesc h enk ten bate van tuberculeuze patiënten. De Klokken berg was ee n 
goed voorbeeld van zo'n doel. [n augustus 194-1- besloot Charles Stulemeijcr 
als ec n gebaa r va n dankbaarheid aan God, de terreinen van de golf-
baan te sc he nke n aan De Klokkenberg, opdat die daar een sanato rium 
kon bouwen. 22 Tegen het e ind van 1944 aanvaardde de stichtin g dat 
vo rstelijke cadea u. 2-' De formele sc henk in gsakte is op 28 mei 19 -1-6 
getekend. Voorwa ard e was dat m e n binnen vijf jaar ee n sa natorium voor 
tenminstc 350 pat iënten op het terrein stic htte . Als dat niet gebe urde zo u 
het ca d ea u aan de sc hcnker, of diens erfgcna m e n , gereto urneerd mo e te n 
worden. 24 

Na ac httien j aren kwam zo ee n eind aan het eige ndom va n dc oprich-
ter, Charles Stulemeijer en aan diens d irecte patro na ge . Ni et aa n zijn 
sympathi e e n voortdurende zorg voorToxa ndria. Later zull e n wij nog zie n 
hoe het in het midden van de jaren vijftig, aa n zijn in g rijpen te dan ken was, 
dat de vereniging weer op het goede spoor kwam. Financieel gesproken was 
h et avontuur met de golfclub voor he m zee r onaantrekkelijk gewees t. 
Vo or een investe ring van een to n ontving hij in die achtti en jaar aan huur, 
en aan vergoedingen van de overh eidf22 .700,-, dat is gemidd eld mind er 
dan 1,3 procent rende ment per jaar. De ge ldo ntwaa rding bedroeg jaarlijks 
l,c, proCl' IH ()VLT di l' pe ri ode. 

-
Na dc bevrijd in g van heel Ned e rland, in mei 1945, pakte men zo snel 

mogelijk de draad weer op. Midden juni ontruimde de RAF het clubhui s. 
Ter bescherming van de bezittingen mocht een marechau ssee de woning 
huren.Janu s en Dina van Genk beheerden het buffet,Janus deed dat naast 
zijn toezicht op hct baanpersonee1.Aangezien de keuken in gebruik was bij 
dc bewoners van de woning moest Dina zo goed als dat kon, gebruik 
maken van het serveerkeukentje dat aan de hal grensde . Het clubhuis was in 
een zorge lijke staat, de v loeren waren beschadigd, gordijnen ontbraken, de 
inventaris was weg of erg oud, serv ies en linnengoed was er nauwelijks. 
Door de grote onzekerheid wilde men er ook niet veel geld in steken. 
Kon Toxandria wel op een toekomst rekencn ? 

Dr C. Dijkstra , geneesheer-directeur van De Klokkenberg in de tijde-
lijke onderkomens die het sa natoriulll aan de 13redaseweg bij Tilburg 
gebruikte, liet er geen gras over groeien. In mei 1945 al kondigde hij 
aan dat zij sne l m et de bouw wilden beginnen. Kon het clubhuis voor 
de bouwcommissie en de tekenaars worden vrijgemaakt?25 Die aanval 
kon nog even afgehouden worden, want de ["tAF zat er nog in , maar het 
was wel duidclijk dat van die kant druk te ve rwa chten was . Stulemeijer 
deed verschillende suggesties om in iedcr geval de mogelijkheid van een 
kleine baan te bewaren. Daarover vond op 2-1- septe mb er een gesprek plaats 
tussen Smits van Waesberghe, lid van het bestuur van D e Klokkenberg, 
Stulemeijer als sc he nker, en Laman Trip, voorzitter van Toxandria. Smits van 
Waesberghe sprak voor zichzelf, en zijn mening gafweinig aan leiding tot 
hoop. Mocht het mogelijk zijn, stelde hij, een golfterrein te handh aven, dan 
bestond d3ar geen prin cipieel bezwaar tegcn, mits er geen overlast voor het 

ontstond en de golfclub bereid was een huurcontract aan te 
g3a n op commerciële basis en voor een lange tcrmijn. Dat sta ndpunt wi lde 
hij we l aan zijn bestuur voorleggen . 

, Cha rles Stulemeijcr spijkerde dat gesp rek mcteen extra vast door de 
inhoud er van, alsofhet een formeel cn overeengekomen uitgangspunt was, 
Jan Dijkstra te bevestigen, 'voo r er onaangenaalllhedcn ontstaan'. Hij voeg-
de e nkele opmerkingen toe , die wel bedoeld zullen zijn om Dijkstra wat te 
impo neren. Zo vcrme ldde hij dat de Gouverncur van Limburg, Van 
SOllsbeeck, oud voorzitter van Toxandria en erelid , zich verheugd getoond 
h<ld dat er toch nog ru im te zo u overblijven voor l'l'1l go ltl1aan, en liet hij 
\Vete ll tbt dl' burgeilleester V, lll Ihed,l ,11 evell blij W,l\ 1l1l't het bl'houd V;l ll 
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de golf in de omgeving van Breda. Hij voegde er aan toe: ' Ik mag vertrou-
w en dat deze aangelegenheid in het belang van de stad Breda, zonder dat 
het sanatorium ooit zal worden geschaad, kan worden Van 
Sonsbeeck had zich eerder bezorgd getoond over de ontwikkelingen rond 
de vereniging. Hij was wel al negen jaar uit Breda weg, lllaar hij voelde zich 
nog steeds verbonden met de golfclub. Stulemeijer kon hem gedeeltelijk 
geruststellen n Zo positief als Charles Stulemeijer het voorstelde, was het 
niet. Het bestuur van De Klokkenberg besp rak zijn brief, en antwoordde 
dat in 1946 in ieder geval nog over het terrein besc hikt kon worden, in 
1947 zeker nog voor ee n gedeelte. Of er ee n mogelijkh eid voor golf zou 
blijven , wilde men ni et toezeggen, al zo u men het wel 

De onzekerheid bleef dus groot. Het maandblad 'Golf' hielp niet mee 
door in het nUlllmer van april 19-1-6 aan te kondigen dat Toxandria niet 
gehandhaafd kon worden:' ... wij betreuren het dat het Nederlandse golf. .. 
nu ook deze fraaie baan nog za l moeten gaan l11isse n ' Thunnissen li et 
enkel e ll1a and en later publiceren dat alleen ee n deel van het terrein was 
geschonken, dat er vóór 1947 niet gebouwd zou worden en dat er negen 
hol es zo uden overblijven. lfl Tegenover het te so mbere beeld va n april was 
dit een onjuiste en te rooskleurige ontkenning. De groei van het aantal 
leden was gering, begrijpelijk in zo'n onzekere periode. [n 1947 waren er 
68 spelende leden, in 19-1-9 nog steeds maar 86, weinig meer dan de helft 
van vóó r de oorlog. Het kleine aantal led en maakte een verhoging van de 
contributie meer dan nood zakelijk. [n snel tempo werden de tarieven van 
de d ertig gulden uit de oorlog opgetrokken tot honderd gulden in 19-1-9 , 
voor het eerste lid in een gezin. Een echtpaar betaalde f 175,- co ntributie 
per Jaar. 

Een nieuwe trainer, de Engelsman H.H. Lambert, begon op 1 novem-
ber 19-1-6. Piet van Mook, die waar hij kon had geholpen in de tijd dat er 
geen professional was, werd zijn assistent. De lessen kostten f 1,50 per half-
uur. Ongelukkigerwijs stierf Lambert al in het volgende jaar. Hij werd 
opgevolgd door Jan Ottevanger, die in het clubhuis ging wonen. Die zou 
maar twintig jaar de professional van Toxandria blijven. 

Langza ll1 erhand keerde m en terug tot de vooroorlogse patronen . 
I-kt wedstr ijdprogranlllla voor 19-1-5 was nog beperkt, maar in 1946 zag het 
cr ,11 Wl'l' r red e lijk uit. Dl' ;l:lrd V;ln de prij zen was wel veranderd. Bij de 

dames waren de kunstzijden kousen die C harles Stulemeijer als prijs 
uitloofde, zeer gewild. De parketvloer van het clubhuis was in het najaar 
van 1946 weer in orde, een lid van de vereniging had stof voor nieuwe 
gordijnen cadeau gedaan, er was een nieuw servies gekocht. Kan iemand 
ons aan witte tafellakens helpen? vroeg het bestuur. ·1i De gewoonte om in 
september een weekend te houden voor alle golfers in Nederland, werd in 
1946 weer opgevat. In januari 1948 organiseerde de club voor het eerst 
na de oorlog een gala avond , in avondkleding, met een champagnebar, 
een cocktailbar, een oesterbar, een biertent en een souper. De Victoriaband 
verzorgde de dansmuziek. "" Men had zich weer hervonden. 

Intussen waren elders ll1ensen ll1 e t plannen bezig, die het einde van 
de golfclub zo uden betekenen , in ieder geval in de vorm zoals die tot dan 
was gegroeid. In juni 19-1-7 had de architect va n De Klokkenberg de ee rste 
tekeningen voor de bebouwing klaar. De totale lengte van het hoofd-
gebo uw zou 35 '1 meter worden, he t was twee verdiepingen hoog .. '·\ 
Grondmonsters werden genomen, men werkte de plannen verder uit. 

Tox<1ndria hoopte dat het sa na tori u min tusse n een an der terrei n 
zou vinden, maar in de loop van 1948 begon men er ernstig mee rekening 
te houd en dat het einde in zicht was . Een commissie moest tra chten 
kapitaal bij elkaar te brengen 0111 door aanleg van negen nieuwe holes 
het voortbestaan van de golfclub mogelijk te maken .. " Men vroeg aan 
een aantal leden 0111 elk duizend gulden te storten, twaalf toezeggingen 
kwamen meteen al binnen. J5 Stulel1leijer, die natuurlijk lid van die commis-
sie was, sc hreefin januari 1949 aan Van Sonsbeeck, als antwoord op diens 
nog steeds bezo rgde vragen, dat e r geen even geschikt terrein voor 
De Klokkenberg te vinden was, en dat er nu defInitiefwas besloten dat het 
\;lnator iul11 op h et golfterrein zo u worden gebouwd. Men onderhandelde 
op dat moment over het tijdelijk gebruik van een zeker aantal banen 
l'n van het clubhuis, in afwachting van het verkrijgen van 27 ha heide 
en bos ten oosten van de weg naar Molenschot. Hij verwachtte dat die 
hesprekingen gunstig zouden verlopen. '" Nog in mei 19-1-9 vonden gesprek-
ke n plaats over de mogelijkheid om ten oosten van de Mol enschotseweg 

te verkrijgen voor De Klokkenberg. Zo kon er genoeg ruimte 
op het oorspronkelijke terrein overblijven voor een baan van negen holes. 
I h- houw val1 het S:lIL1torilllll stol1d vast, niet dat er l'en golfb:l:ln zo u 
oVl'J'hl ij ve n. \ 
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Maar verrassend genocg kwam in december van datzelfde jaar h ct 
bericht dat De Klokkenberg definitiefhad besloten "ief tot de bouw van 
een sanatorium op die p laats over te gaan . 'x Prettig nieuws natuurlijk, 
maar waarom ve rand erden de plannen zo plotseling? Dc arc hitect va n 
De Klokkenberg, Dc 13ever, was daar de aanstichter van. Hij had zic h 
afgevraagd of de ge luidsh inder van de vliegbasis Gilzc geen belem-
m crin g voo r het sanator iuIl1 zou zijn . Rust en schonc lu cht waren belang-
rijke factoren in de behandeling van tubcrculose.VJn de c01l11l1anda nt van 
de basis krecg hij te horen dat de hinder in de toekomst eerder meer zou 
worden dan minder. ])at bericht was voor zijn opdrachtgevers aanleiding 
hun plannen te wijzigen. Waarom had men dat niet eerder bedacht) 
])e vliegbasis was toch sinds \9-1-5 voortdurend in gebruik geweest? Maar in 
\9-1-9 was er iets veranderd. Als bijdrage aan de Westerse Defensie Unie werd 
in januari aan dl' Nederlandse lu chtll1acht ecn cerste sq uadron van het type 
Gloster Meteor Mk 4 geleverd, de ee rste straa lv li egtuigen van onze strijd-
krachten. Daarvan zou in 1950 een squadron op Gilze Rijen gestationeerd 
worden. '" De ge lui dshinder van die toestellen was vele malen groter dan 
van de lesvliegtuigjes die er tot dan opereerden . Zo werd Toxandria via een 
omweg gered door de expansieve buiten landse politiek van de Sovjet Unie 
-onbedoeld mag men aannemen. 

De go lfclub had door dit alles ineens weer vaste voet aan de grond en 
de \ 25 leden (waarvan cr H6 het golf'pe l beoefenden) konden aan de 
toekomst gaa n werke n . De cerste 2 \ jaar van hct bestaan van Toxandria 
hadden wel tot eni ge vo lwasse nh e id geleid, maar ni et veel. ])e ve reniging 
was klein, de ge ldmidd elen beperkt en op de bescherming door de eigenaa r 
van het terrcin kon men niet meer rekenen. Problemen waren er nog 
"enoeO". t"l b 

I 

Mensen 

van 

Toxandria 



76 

I"'H' "11 ) 1 1 \. iI'l1k I 1 I , 11Il'r 'lC·' ." 
\'.t 

E en Janus en Dina van Genk 

Toen j anus van Genk in Dorst opgroeide -hij werd er op 20 november 1902 
geboren- was dat nog een landel ijk, Brabants boerendorp, met een kerk, een 
kle ine lagere schoo l en de voorzien ingen d ie erbij hoorden: een smid, een café, 
wa t winke ltj es . ' Het li gt vijf kilometer ten oosten va n Breda, aa n de straa tweg 
die in di e tijd de enige verbind ing tussen Breda en Tilburg vo rmd e. Hij was het 
oudste kind van de smid; er volgden nog één broer en v ier zusjes . Vader Van 
Genk overleed in 19 13, toen j anus e lf jaar was en de lagere schoo l in Dorst 
bi jna had afge lopen. Er kwamen moeilijke tijden. j anus' moeder zette de smidse 
met behul p van een knecht voor t, maar toen dat te last ig b leek, begon z ij een 
w inkeltje in hui shoudelijke artike len, aa n de st raa tweg. Late r breidde z ij haa r 
act iv iteiten uit door er ook een kl euterkl as je bij te nemen, een opvang voor 
klei ne kinderen uit de omgev ing. 

Hoe minder monden er onder die omstandigheden te voede n wa ren, 
hoe beter. j anus we rd ondergebracht bij een boerengezin in G il ze, dat bestond 
u it twee ongetrouwde zusters Schell ekens en hu n twee broers, ook v rij geze l, 
die geza menlijk het boerenbedrijf va n hun ouders hadden voortgezet. Die vier 
pleegouders van j anus hebben hem goed-ka th o li ek o pgevoed. Bijna de hele 
m ndag was voor kerkbezoek bestemd . Hij werkte er op de boerderij en volgde 
daarnaast in de w inter de Al gemene Landbouwcursussen. Ook moede r 
Va n Genk sti erf jong, toen er nog één dochter thui s woonde; de andere 
k inderen waren intussen uitgev logen en konden zichze lf redden. Al s oudste 
/oon we rd janus, nog geen achtti en jaar oud, hoofd van het 'gez in ' in Dorst; 
hi j woonde er all een met z ijn zusj e. De bescherming van zijn ouders had hij dus 
,11 vroeg verloren en al jong heeft hij verantwoordel ijkheid moeten dragen. 

In 192 0 kwam hij in dienst va n de boswachterij Dorst, z ijn ee rste betaa lde 
1),lan. Hij werkte er zeve n jaar. Naast de ervaring en kennis op het gebied van de 
I. lndbouw, die hij z ich al in G il ze en op de cursu ssen had verworven, leerde hij 
IJ ier vce l ove r de aa nl eg en het behee r va n bos. In het beg i n va n 1927 vroeg 
( h,H los Stul cmc ij c r aa n het hoofd va n de boswachterij of hij iemand kon 
,l,ll1 lwvclcn om hcm Ic hc lpcn bij hel opzettcn va n een go lfbaan in Molenschot, 
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wat verderop, drie kilometer in de richting Rijen. janus van Genk was de 
gelukkige, en zo trad hij in d ienst van Stulemeijer, een dienstverband dat 
in het jaar daarna overging op de golfclub Toxandria. Hij was toen 25 j aa r 
oud . De rest van zi jn act ieve leven, veertig jaar lang, werkte hij voor dieze lfde 
baas. 

AI in 1927 dus, vóór de oprichting van de vereniging, hi elp janus van Genk 
mee aan de totstandkoming van de baan. Met mijnheer Stulemeijer benaderde 
hij de lokale boeren, om stukjes van hun grond te kopen ten noorden van 
Molenschot, in de za ndrug langs de st raatweg. Dat hij als zoon van de hoefsmid 
uit het dorp alle boeren uit de omgeving goed kende, maakte de gesprekken 
gemak kelijk. Charles Stu lemeijer had ook in dat opzicht een goede keus 
gemaak t. Korte tijd later nam hij een tweede landarbeid er aan, Kees Snoeren. 
Vóór dat de officiële eerste negen ho les waren aange legd, maakten janu s 
en Kees zes provisor ische ocfenbaantjes in orde, vlak rond de pl aats waar nu 
clubhuis en parkeerterrein li ggen. Dat was hard werken; die eerste banen z ijn 
door twee mannen met veel fysieke inspanning aa ngelegd, zonder mechanische 
hulp, zonder hulp van anderen . 

In 1928 trouwde janus van Genk, 26 jaar oud, met Anna Snoeren , zuster 
van Kees. Het zat hem niet mee: binnen zeven maanden stierf Anna, zwange r, 
aan een niervergiftiging. Gelukkig ving het gez in Snoeren, waar negen kinderen 
waren, hem goed op; het vormde een v luchthaven in een moeilijke tijd. 

In 1930 ontmoette hij Dina Bogers. Haar zwager deed af en toe werk op 
Toxandria en zorgde voor de kennismaking. Gerardina Huberdin a Bogers was 
op 9 januari 1905 geboren, en bracht haar jeugd door in de buurtschap Eind van 
den Hout, tu ssen Den Hout en Wagenberg. Haar vader had het niet makkelijk. 
Hij was los arbeider, en hielp op de boerderijen als die mensen te kort kwamen. 
Later, toen de kinderen ge ld inbrachten, kochten de Bogers een klein tuinbouw-
bedrijfje. Daarnaast werkte hij af en toe a ls tuinman van de pastoor, en als 
grafmaker. Vast werk had Bogers nooit, dus financiële zekerheid bestond er niet. 
Er waren v ijf kinderen in het gez in , een jongen en vier meisjes; Dina was de 
middelste. Moeder kon het allemaal maar net aan. Z ij zo rgde goed voor haar 
man en kinderen, het hui s was altijd proper, maar 'ik heb geen li efde gekend in 
mijn jeugd ' zei Dina tegen het eind van haar leven . Alleen aan de tweede man 
V,ll1 h,l,lr grootmoeder had zij nog wa rme heril1neringen. 

Ook de Bogers moesten hun kinderen zo sne l mogelijk aan het werk krijgen 
om de las ten voor het gez in te verlichten. Na de lage re school , in Den Hout, 
kreeg Dina, twaalf jaar oud, een dienst bij een ouder echtpaar in Oosterhout. 
De eerste nacht dat zij er sl iep, voor het ee rst all een, en in een helemaal 
vreemde omgeving, stierf de vrouw van het echtpaar waarvoor z ij werken zou. 
Dina was daar helemaal van ondersteboven, durfde niet naa r Den Hout terug te 
gaan, maar ontvluchtte de volgende morgen ongemerkt het donkere huis. Op 
klompen ging z ij, lopend, op zoek naar haar tante Mina in Breda, maar Dina 
verdwaa lde, z ij kon het hui s ni et meer vinden. Tenslotte bleek z ij -doodmoe, 
het was al avond en zij had zeker vijftien kilometer ge lopen- in Ulvenhout te 
zijn aangekomen. Daar mocht z ij van een boer in de sta l slapen, en de vo lgende 
morgen ging z ij te voet maar weer terug naar Den Hout. Toen zij aan het kanaal 
bij Oosterhout zat uit te rusten hoorde zij aan de andere kant van het water haar 
vader roepen: 'Dient je, Dient je, bende gij dat? ' . Die klanken herinnerde zij zich 
nog 82 jaar later. De volgende dag nam moeder haar weer mee, op zoek naar 
een andere dienst. 

Alles bij elkaar werkte Dina veertien jaar als dienstbode bij versch ill ende 
families in Breda. Bij E.T. Koppen bijvoorbeeld, een officier van het KN IL, die 
voor een aantal jaren in Nederland gedetacheerd was en bij dokter Beintema, 
aan de Nieuwe Ginnekenstraat. Het langst werkte zij bij mevrouw Brouwers, die 
haar ook twee jaar meenam naar Brussel, waar haar man toen werkte. Dina was 
maar een paar jaar jonger dan haar werkgeefster, en zij bleven hun hele leven 
vriendinnen, 'als zusters'. Toch bleef jetje Brouwers voor Dina wel: mevrouw. In 
1931 trouwden Dina Bogers en janus van Genk. Zij trokken in het oude huis van 
llloederVan Genk, aan de straatweg in Dorst, naast het huisje waar de smidse 
was geweest. Beide pandjes had janus na de dood van zijn moeder verkregen 
dankzij een len ing van de Schell ekens uit Gilze. 

janus van Genk en Kees Snoeren vervulden de taken van wat nu in kringen 
van go lfers, ook in Nederland, 'greenkeeper' heet. De aan leg van de eerste 
negen holes, in de winter van 1928 op '29, was uitbesteed, en daarvoor 
kwamen dus arbe iders van buiten, maar ook janus en Kees werkten er aan mee. 
loen die eerste banen er eenmaal lagen, was a ll e onderhoud van de golfbaan 
(' 11 van het bos voor die twec mannen, in de eerste jaren zonder enige hulp . 
I ),lt hetekende veel CI1 /\V,l,lr werk , I1Wt dt' h,lIld. De verzorging val1 het gras 
(lP dl' hal1l'n el1 de h('1 p1.111t('11 ('11 k.1JlJlell V,ll1 het hos, het werd Illet 
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we inig mechanische hulp uitgevoerd . Z ij hadden van het begin af aan we l de 
besch ikking ove r een tractor, di e de maa imachines kon trekken, maar zonder 
handmaaiers en ze is ging het ni et. In weer en wind versp reidden de twee 
man nen mest en kunstmest over het terrei n, met de riek en de schop. Bomen 
werden met de handzaag gekapt en gezaagd. Ook aanpassingen van het terrein, 
grondverpl aa tsingen, en allerlei repa rati ewerk voerden zij sa men uit. 

Het loo n va n Janus van Genk bedroeg sinds 1928 f 22,50 pel· week. Dat 
inkomen werd een beetje aa ngevuld door de opbrengst van de huur va n één va n 
de twee hui sj es die het echtpaar in eigendom had, f 2,50 per week. Een lage 
huu r, ook toen, maa r de hui sjes wa ren klein en hadden noch waterl eiding, noch 
ri o lerin g. De huuropbrengst legde Dina opz ij , en z ij voegde daa raan toe de 
rijk sdaa lder die z ij ze lf uitspaa rden aa n huur voo r hun eigen hui s. Zo spaa rd e 
z ij v ijf gulden per wee k, va n een totaal inkomen van v ijfentw inti g gulden. 
Geen va n beiden was wat gewend geweest, dus z ij deden het er mee, ook toen 
de kind eren kwamen. Door zuinig te leven konden z ij in 1938 een hui s laten 
bouwe n in de Spoorstraat in Dorst. Dat kostte f 4.450,-, en het was natuurlijk 
moderner, groter, en beter geschikt voor het z ich uitbreidende gez in: intussen 
wa ren er twee dochters, Sjaa n en Joke, geboren . De twee hui sjes aan de 
Tilburgseweg hielden Jan us en Dina aa n. 

Toxandria was de verantwoordelijkheid van Janu s, zo voe lde hij het. 
' De go lf' kwam bovenaan in z ijn leven. Lange dagen waren va nze lfsp rekend, 
het werk moes t toch op tijd klaar z ijn ? Janus hee ft er z ich nooit over bek laagd. 
Toxa ndri a was va n hem, en hij va n Toxa ndria. Dat gold ook voor de I·est van het 
gez in , Dina in de eerste pl aats, maa r late r ook hun dochters. Iedereen sprong 
in als dat nodig was . Er was een grens aa n wat Janus verwe rken ko n, de druk 
was soms te vee l . Bij de aa nl eg va n de ni euwe negen holes, in 1936, lette de 
secretari s Wim Thunnissen scherp op de kosten. Voor de lever ing va n de nodige 
koemes t en zwa rte grond, bijvoorbeeld, moest worden ingeschreven. De laagste 
bi eder kreeg de opdracht. Di e procedure duurde soms zo lang dat Janus de ruim 
vi jfti g werk lozen, di e er aan het werk geste ld waren, niet aa n de gang kon 
houden, omdat de materi alen ni et op tijd kwamen. De burgemees ter va n Gilze 
dreigde met intrekkin g van de hele steunregeling, a ls er in feite ni et gewerkt 
kon worde n. D e werkloze n die op Toxa ndri a bezig wa ren, zo uden daa rdoor 
terugval len op de kale steun, minder dan zij nu verdi enden. Die druk kon Janus 
niel <I,ln , cI,l,1rVnor was hij Ie onzeker en ook te gevoe li g. Het maakte hem zeer 

hij clurfcl( ' ('r 111('1 l1il'm.1ncl over 1(' pralen. De zenuwen we rden 

hem de baas en in grote ruimtes begon hij z ich erg angst ig te voe len. Voorzitter 
Van Sonsbeeck merkte zi jn onrust op, en doorbrak de impasse door Janus zi jn 
problemen te laten vertell en. Toen was in een paar dagen all es geregeld. 

Na de open ing van de achtt ien ho les baan, in 1937, kregen Jan us van Genk 
en Kees Snoeren j onge hulp, ee rst Toon Wirken, later Janus Tempelaars. Dr ie 
mannen verzorgden toen het onderhoud van het gehe le terrein, voo r sommige 
werkzaa mheden geholpen door extra buitenstaanders, op losse bas is. Janus was 
de voorwe rker, d ie ook de vera ntwoo rdelijkheid had voor de wekelijkse 
uitbetalingen aa n het personeel voo r de baan, wat weel· ad ministrat ieve romp-
slomp meeb racht. Hij voe lde zich niet belangrijker dan de anderen, en wilde 
niet meer verd ienen dan Kees Snoeren, ook al werd hem dat aangeboden. 

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in 1939, werd zoo n 
Jan geboren. Door een gehoorstoo rnis was hij zee r gehandi capt, en lang is hij 
voo r z ijn ouders een zorgenkind geb leven. Na de oor logsdagen va n mei 1940, 
en de bezetting door Duitse troepen kwam al snel het normale leven wee r op 
gang. Van Genk en Snoeren pakten hun werk weer op, nu onde r ongu nsti ge 
omsta ndigheden. De tractor was ni et meer beschikbaé.ll". De go lfbaa n lag v lak 
b ij het Duitse militaire v li egve ld van G il ze-Ri jen dat regelmatig doelwit van 
de Enge lse luchtmacht was . Scherve n va n granaten van afweergeschut en va n 
bommen, die voor het v li egve ld bedoeld wa ren, maakten het maaien moe ilijk . 
De oor log had ook financiële co nsequenti es voor de werknemers. Het loon 
van Janus van Genk en Kees Snoeren werd in 1940 voorlop ig verlaagd tot 
vi jfti en gulden per week . Voo r Kees Snoeren was dat ni et zo erg. Hij had in 
Dorst de fi etsenmakerij va n zijn vader ove rgenomen en hi e ld d ie aa n, 
naast zi jn werk op Toxa ndri a. Z ijn bijverdiensten namen ze lfs toe: door 
het gebrek aa n ni euw materi aa l was er vee l v raag naar reparatie va n fietsen. 
In 1943 nam hij ontslag bij Toxandria, om zich helemaa l aa n de fietsen 
Ic w ijden. Voor Janu s va n Genk was een dergelijke uitweg er ni et. We l 
ware n er moge lijkheden om elders in de buurt meer te verd ienen, op het 
v li egve ld bijvoorbee ld. Secretar is Thunni sse n li et Janus we ten dat hij het 
hem ni et kwal ijk zo u nemen als hij die kansen zo u benutten, maa r hij deed 
cI,ll ni et. Hij w ilde er z ijn wa nneer de leden weer terug kwamen, áls ze terug 
l ouden kome n. In de oor logsja ren verzetten de terreinarbeiders vee l meer 
w erk dan gebru ikel ijk was, terwijl z ij juist minder aankonden door de slechte 
vocding en de moeilijke omstandigheden. Wim Thunnissen schreef er, in 1953, 
11('1 vo lgcnde over : ' Dal on ze banen cr nog zo goed uitzagen was te danken 
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aan de toewijding, waarmede onze janus en Kees hun werk verrichtten. Een 
woord van hulde aan hen, d ie na overdag gewerkt te hebben, vaak 's-avonds 
terugkwamen om op hete dagen de greens te spuiten, is hi er dus zeker op 
zijn p laats'. ' 

Tegen het eind van de omlog veranderde het leven van janus en Dina 
geheel. Toen in 1943 het c lu bhuis door de Duitse bezetter in bes lag genomen 
werd en de restaurateur W ijnen was onts lagen, week men uit naar het café 
De Planken Wammes, op de ooste lij ke hoek van de rijksstraatweg en de weg 
naar Molenschot. janus moest in het weekend daar een borrel komen schenken, 
naast z ijn werk als voorwerker van het baanpersonee l . Men vond een paar 
petro leumste ll en zodat er iets kon worden opgewarmd. Zo begon voor janus en 
Dina van Genk de periode waar in z ij het buffet van Toxandr ia beheerden, 
een periode die tol hun pensionering zou duren . Aan d ie tijd hebben z ij hun 
bekendheid bij ve le golfspelers in Nederland te danken. 

In de eerste jaren was het buffet extra werk vom janus van Genk; hij bleef 
ook voorwerker van het baanpersoneel. A ll een in de weekends was el' bediening 
in het clubhu is. Zolang de k inderen thuis waren, bleven janus en D ina in Dmst 
wonen. Dat betekende veel transpOI·t van all es wat nodig was voor het buffet, 
per f iets, en fietsen was geen p lez iel' in de jaren d irect na de bevrijding. 
Rubberen banden waren er niet, men reed op nauwelijks verende houten 
hoepels. Servies en bestek, glazen en melk, eieren en andel"e levensmidde len 
gingen in de twee f ietstassen van Dina regelmatig heen en weer tussen Dorst 
en Molenschot. Gedreven door haar zuin ige aard reed Dina ook nog vaak naar 
Gi lze, omdat daar de eieren maar 2,5 cent kostten, een halve cent goedkoper 
dan in Dorst. 

Langzamerhand begon nen de leden ook op werkdage n 's avonds lessen 
te nemen van de tra in er, j an Ottevanger, en ook dan moest er een bescheiden 
buffetd ienst z ijn. De verzorg ing was natuurl ijk simpel, men was a l b lij dat 
er iets was. Er waren gekookte eieren, een kop soep en een bal gehakt, 
d ie een grote I'eputat ie verwierf. D ina had met de slager in Dorst een 
b ij zondere afspraak gemaakt, haar recept verkocht hij verder aan niemand. 
In de loop van de jaren leerden ook gasten op Toxandria d ie b ij zondere 
gehaktba l waarderen, men sch reef er over. Soms maakte D ina een een-
voudige lunchschotel, rijst mei I"agout bijvoorbee ld , en voor de jaarlijkse 
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ontb ijtwedstr ij d zo rgde zij voor grote hoevee lheden eieren met spek. Toen er b ij 
feeste l ij ke ge legenheden echte diners moesten komen, we rden die vel·zorgd 
door buitenstaanders, net a ls vóó r de oo rlog. De traiteur joosen, uit Breda, 
zo rgde daar in de beginperiode voo r. Late i' sc hake lde men vaa k Maison Van 
den Boel' in. 

Noch j anu s, noch Dina had enige erva ring met dit werk. Voo r Dina gold nog 
dat z ij a ls di enstbod e wel ge leerd had hoe het moest, voora l bij dokter 
Be intema, maa r voor j anu s was het natuurlijk helemaa l vree md. Hij deed het 
goed, voo ral omdat hij zo soc iaa l bedreven bleek. Voor iede reen had hij het 
juiste, vaa k opbeurende woord ; hij kon goed lui steren. Men vertrouwde hem, en 
steunde op z ijn oo rdee l. Hij had een vri ende lijke, dienstbare aard en was een 
harde werker. Bovendien kon hij makkelijk laat opb lij ven, wa t voor dit va k 
handig aa nsloo t bij Dina, die het vooral van de vroege morgen moest hebben. 
Het echtpaa r werkte hard. In de twaalf jaar dat z ij in Dorst woonden, spee lde de 
afsta nd een rol , en natuurlijk had Dina toen voora l de zo rg voor haa r kinderen. 
Als za terdagavond laat de gasten naa r hui s waren, moesten janus en Dina nog 
al les in orde maken. j anus veegde beneden de kleedkamers uit en schrobde de 
douchecell en schoon, Dina ruimde boven de zaa l op, deed de afwas en maa kte 
de keuken netjes. Pas daa rn a konden z ij naa r Dorst f ietsen en naar bed. 
Zondagmorgen stonden de eerste leden al weer vroeg te wachten op hun koffie . 
Toen de kinderen wat ouder wal'en, hi elpen die goed mee. Een kleindochter 
is bijna op de club geboren. Dochter Sj aa n, die in Tilburg woonde, kwam, 
hoogzwa nger va n haar tweede, per trein naar Gilze-Rijen. Z ij legde va ndaa r de 
vier kilometer naa r Molenschot te voet af, zoa ls z ij all ang gewend was . Het li ep 
gelukkig goed af. 

D ina zo rgde ook voo r de opvang van kinderen va n de leden. Zu ige lingen 
en kleuters we rden aa n haa r toevertro uwd terwi jl de ouders hun rond e 
spee lden. Men li et de baby met een flesje achter, en Dina zo rgde voor de res t. 
Lil y Schoenmakers, bij voo rbeeld , dochter van j acques, werd a l kort na haa r 
geboorte aan de zo rg van Din a overge laten. In het clubhuis maak te men latei' 
een logeergelegenheid, zodat leden of gasten een weekend konden overbl ij ven. 
Ook daarvoor had Din a va n Genk te zo rgen, en dat was een grote belasting. 
Men kondigde z ijn komst ni et a ltijd aan, maar stond onverwacht met koffers 
voor de deur. Dat we rd op den duur Dina te vee l, waa rdoor men aa n di e 
Illogelijkheid ook een einde maakte. 
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De voorzien ingen voor het buffet waren zee r eenvo ud ig. Er was een kl e in 
keukentje tussen de co nversat iezaa l en de in 1933 aa ngebouwde kleine zaa l, 
wa nt de ech te keuken was in gebrui k bij de won ing, in het ooste lijke gedeel te 
va n het c lubhui s. In het keukentje kreeg Dina al snel van mijnheer Stulemeijer 
de beschikking ove r butagas. Nadat even een marechaussee in de won ing 
hui sde (men hoopte de diefstal uit het meestal leegstaa nde c lubhui s te 
beperken, maar dat v ie l tegen ), nam kort na de oo rl og de professional het in 
gebrui k . De echte keuken werd daarop door een schot in tweeën gedee ld, 
zodat er voor de bewoners en voor de verenig ing gescheiden werk ruimtes 
ontstonden. Toen Ottevanger verhui sde, wa ren intu ssen ook de kinderen 
Van Genk uit hui s, zoda t Jan us en Dina, in 1956, in het clubhuis trokken. 

Totd at Janu s de zorg voor het buffet kreeg, had hij all een wee kl oon, 
maar voor de buffethouders bestond een aparte rege l ing. Boven het loon kregen 
zij v ijfti en procent va n de buffetomzet als bedieningsgeld. Later werd de 
structu ur van die betalingen verande rd: behalve dit bedieningsgeld ontv ingen 
Janus en Dina va n Genk nog t ien procent va n de w inst van het buffet. De prijzen 
waren laag, dus in de ee rste jaren was het inkomen ni et hoog. Door algemene 
loonsverhogingen, en door voortgaande infl ati e (en dus ook hogere prijzen van 
de co nsumpti es) li epen de totale verd iensten in het begin van de jaren zest ig 
op tot gem iddeld f 150,- per week, in 1966 tot f 190. ' Zuinig is het echtpaar 
Van Genk geb leven, want, tegen hun afsche id va n To xa ndr ia, konden z i j in 
Dorst een ni euw hui s kopen , voor f 32.000,-. Daardoor kon dochter Joke met 
haa r inmiddels v ijf kinderen in de Spoorstraa t b lijven wonen. 

Het aa ntal leden groe id e; dat maakte de taken in het c lubhui s zwaa rd er. 
M et de groeiende we lvaa rt nam ook het aa nta l feesten toe, en die werden 
groter en bewerkelijker. De admini stra ti e van alle omze tten, gespec ifi ceerd, en 
de u i tbeta l ing van de lonen van het baanpersonee l, droegen bij to t de 
toename van de druk op Janus va n Genk. Rond 1966 vie l het de artse n 
onder z ijn k lanten op, dat hij het fysiek ni et mee r goed aa nkon . Bes loten werd 
om op het moment van Janus' veert igjari g dienstjubileum, kort voo r zij n 65ste 
verj aa rdag, het echtpaa r Van Genk hun pensioen te gunnen. Het afscheid vo nd 
pi aats op 14 ap ri I 1967. Er waren veel sp rekers, ook van bu iten de veren ig i ng. 
M en prees hen om hun energie en ij ver, maa r bovendien om hun persoonl ijke 
eigenschappen: trouw, genegenheid, integrite it. Zi j kregen all er lei moo ie 
geschenken voor het ni euwe huis da! in aanbouw was . Janus werd onder-
scheiden me! dl' z il veren medZlille vZln de Orde va n O ranj e Nassau. Verslagen 

va n deze receptie ve rschenen in de loka le pers en in het maandblad va n 
het Neder lands Go l f Comité, mei foto's geïlluslreerd . Het was een Brabanis, 
warm onthaal. 

Toen er even laler moei lij kheden waren mei de bezetting van de posten 
voor het buffet, moeslen Janus en Dina nog enkele maanden invall en op hel 
clubhuis. Maar Janus' gezondheid ging langzaam achteruit en hij stierf in 1972, 
betrekkelijk kort na z ijn afscheid. Hij bleek aan balkanker Ie lijden. Bi j z ijn 
over l ijden was hij nog geen zevenl ig jaa r oud. Dina van Genk verte lde in 1992, 
sprekend over de verbondenheid en sympathie die Janus voe lde voor Toxandria: 
IHel isl ... 'he lemaal zijn levenswerk geweest. Als ' ie terug kwam dan deed hij hel 
achier mekaar overnieuw, dat wee! ik zéker'. Dal geldl al evenzeer voor Dina. 
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Feesten, crisis en een redding 

Het Nederlands Golf Comité had voor 1950 het Nationale Open 
kampioenschap aan Toxandria toebedeeld, en het Internationale Open aan 
de Eindhovensche Golfclub. Op 9 juli spee ld en Nederlandse professionals 
en amateurs op Toxandr ia tegen elkaar, en men was vo l lof over de staat van 
de baan. Daarentegen waren de fairways van de Eindhovensche er slecht 
aan toe . Het NGC keurde in het begin van juli de baan in Valkenswaard af, 
en besloot ook het Internationale Open op Toxandria te laten verspelen. 1 

De data lagen vas t , 16 en 17 juli. Dat het mogelijk bleek de belangrijkste 
golfwedstrijd in Nederland in zo korte tijd te verp laatsen, laat zien hoc 
bcscheidcn dc omvang van dit evenemcnt tocn nog was. 

De hclft van dc vccrtig deelnemers bcstond uit Ncdcrlanders. De ande-
ren waren bijna uitsluitcnd uit Europa afkomstig: Schottcn, Engelscn, 
Belgen, een Fransman en ecn Italiaan. Twec bcrocpsspclers kwamen uit 
L3uenos Aircs:John Cruickshanks en Robcrto dc Viccnzo. Het prijzengeld 
zo u zo'n grotc cn dure rcis nict hebben kunncn goedmaken, maar dc aan-
\\ezigheid van die twee wcrd mogelijk door de prijs die de KLM uitloofde 
\'oor de kampioen van de Argcntijnse professionals: een retourtje naar 
Aillsterdam. Dc Vicenzo, 2.7 jaar, had dat kampiocnschap gewonncn cn 
\'Ioog dus gratis van 13uenos Aires naar Nederland, een reis van 36 uur. 
Ilij was als caddie begonnen bij Cru ickshanks, een Schot, die al lang in 
Argentinië als golfleraar wcrkte. De dertig jaar oudere John Cruickshanks 
hleef zijn vriend en ruggensteun. Door zijn slechte engels durfde 
l)c Vicenzo dit avontuur niet a ll een aan, maar zijn mentor hielp hem uit 
dl' brand. Die reisde voor eigen rekening naar Europa; het was toch tijd 
/ ijn tachtigjaa r oude 1110eder in Aberdeen op te zoeken. 13eiden deden eerst 
Illee aan hct 13ritse Open in Troon (de Argentijn werd daar twecde, 
11.1 130bby Lockl') en kwamen ve rvolgens naar Molenschot. 

R.oberto dc Vicenzo had geen moei tc met dc baan van Toxandria. In dc 
\' ll'I" rondes (die in twee dagen gespeeld werden), blecfhij met 269 slagen 
l' lf onder par, en won comfortabel. Hij verbeterde het baanrecord met maar 
11l'i\t vijfslagcn, tot 63, en had veertie n slagen minder nodig dan 'Cruicky', 
dil' tIL- tweede plaats deelde m et de Schot Eric l3rown. In ieder geva l één 
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J'onue uolfer was eru onder de indruk: Gertus van Mook caddie van a 0 b ' 

Toxandria. H ij volgde De Vicenzo op al diens Tl. holes, en zijn spel spoorde 
hem aan nog harder te oefenen. 'Op vrije middagen sloeg ik honderden 
ballen achter elkaar' herinnerde hij zich Beste all1ateur werd Joan 
Dudok van Heel, die in de derde ronde l1let de winnaar speelde en aardig 
bij bleef. Hij had in totaal 311 slagen nodig. 

De prijsll i treiki ng werd een feest. Voorzi tter I ngen H ousz spra k zoa Is 
hij bij de onderlingeToxandria wedstrijden gewend was, op het trapje van 
de grote zaal naar het terras. Enkele tientallen belangstellenden stonden 
dicht rondom de winnaars; het had het karakter van een knus onderonsje. 
De harmonie Von del LI i t Breda moest de feestel ij kh eden wat opvrolij ken, 
en hun dirigent bereidde de muzikanten goed voor op deze bijzondere 
gebeurtenis. Hij vond op de Zaterdag een pianopartituur van het Argen-
tijnse volkslied en arrangeerde dat in de nacht voor de harl1lonie. De hele 

ondag oefende het orkest -na de vroegmis natuurlijk- en aan het eind van 
de dag klonk het volkslied plechtig tussen de dennen van Molenschot. 
R.oberto was zijn emoties niet Illeer de baas, Cruikshanks hielp hem Illet 
zijn bedankwoordje. Dudok van Heel drollk chall1pagne op het dak van het 

het werd, kortoll1, l'en Brabants tèestje J 

Het was warempel niet het enige feest op Toxandria in die jaren. In 
19-+9 werd er voor het eerst een avond georganiseerd ter gelegenheid van 
het Mi-Carème, een diner waarbij gedanst kon worden, en iets dergelijks 
vond ook in 1950 plaats. Miel Verbunt (lid van Tox:lI1dria en bekwaam 
ll1uzikant) speelde er Illet zijn 'The Men from the South', in Brabant toen 
een bekende band. Die draad pakte l'en groepje enthousiastelingen op, die 
al snel als 'de drie A-tjes' door het leven gingen: Annetje Klep,Ank R.uding 
en Anneke Maris . De laatste vertrok na korte tijd naar Eindhoven, daarna 
waren het 'de twee A-tjes' geworden. Zij brachten er veel leven in! De uit-
Ilodiging was meteen al feestelijk, op rijm. 'Swing it, dit wordt een festijn 
waar U zeker bij moet zijn!' riepen zij de leden toe 4 In 1952 vroegen zij 
dl' deelnemers verkleed te kOll1en, en twee jaar later gaven zij voor die 
\'l'rkkedpartij ook een thema aan . Ook toen rijmden zij de uitnod iging: 
ï .ct opl U kentToxandria l Men golft er onder andria' klonk het vrolijk.; 
Nl'J1tllllllS nodigde uit en men moest, passend gekleed voor het zeemans-
k\'l'n,;l;lJltrcdcn in de bar'ln deVerdronken Meermin'. 
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Daarmee begon een reeks van Mi-Carème feesten, altijd nadat er 
's middags een wedstrijd was gespeeld, het ene feest al mooier aangekleed 
dan het andere, elk jaar met een ande r thema.Toxandria verwie rf e r in die 
jaren landelijke bekendheid l11 ee. Iedereen was ook welkom, de feesten 
waren toegankelijk voor alle golfers in Nederland. Dat duurde tot 1959, 
met ee n onderbreking in 1955: door het overlijden van het bestuurslid 
mevrouwVan der Schrieck werden de feestelijkheden in datjnr afge last. 
Er is een Frans thema geweest, met een speciaal bulletin van Paris-presse, 
helemaal in het Frans. Men zou bijeenkomen 'autour des bouteilIes 
d'un certai n M.janus'. Dat begreep men toen nog. Het'Circus Bogey and 
Birdie' kwam een keer langs. Daar traden vele artiesten op, waaronder 
'de non plus ultra equilibristen Doe\\'elen Valny Om'. Annetje Klep kreeg 
van het circus 13ever auth entieke spu ll en te leen, waa rd oor ook toen het 
clubhu is helemaa l in de van het thema ingericht kon worden. Er was 
een Twee lin gen Congres, er waren Diepzee excursies." AI dil' jaren hebben 
de twee A-tjes met groot enthousiasme en veel ElIltasie feesten georgani-
seerd die velen zich nog lang herinnerdcn. Het landelijke 1113andblad 'GolF' 
rapporteerde er uitvoerig over, Bemard van Vlijmen tekende impressies 
van dl' Feestvierders. c Ank Ruding-Fehmcrs maakte meestal de teksten, 
Annetje Klep-van DelFt zorgde voor de aankleding van de zalen. Zij hadden 
er bciden erg veel plezier in. In 1955 kregen zij oHîciële status: het bestuur 
ri chtte een 'Reprcsentatie commissie' op WJJrvoor zij werden gcvraagd, 
samen met twec Jndere dames. De cOll1missie kreeg dc verantwoor-
delijkheid voor all e feestelijkheden op de club. 

Ook op andere dagen maakte men zich vro lijk.j JJrlijks, in september, 
konden all e golFers in Nederland aan een Golfweekend meedoen, waar dan 
op zaterdagavond feest gevierd werd. Er kwamen meestal rond de zestig 
deelnemers. Tandartsen (de 'Club Dentaire') spee ld e n eenmaa l per jaar 
tegen elkaar en tegen Toxandria, en ook na die gelegenheid at men Feeste-
lijk, in avondkled in g. Voor het diner nam m en een traiteur in de arm . 
In 195-+ rekendejoosen uit 13reda daar/8,75 per couvert voor, ruimf50,-
naar de waarde van de gulden aa n het eind van de eeuw. Feestelijk verliepen 
ook de bridgeavonden, in avondbaadjes en met dansen tussendoor. Op 
18 en 19 juli 1953 vierde Toxandria het 25 jarig bestaan met een feest 
'in ouderwetse Toxandria stij l'. Men speelde drie wedstrijden, en op de 
zaterdag3vond vond er l'en cabaret plaats, en 'party games' op de 'verlichte 
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terrassen'. Zowel binnen als buiten stonden bars, men hoeFde dus niet lang 
dorst te hebben. ' Twee weken daarvoor was er m et diezelFde aa nl e idin g 
voor een beperkt aa ntal genodigden al ee n Feestelijk diner geweest. 
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Passa nten konden van 1957 aflogeren in het clubhuis. De opslagruimte 
direct rech ts van de hoofdin gang werd in dat jaar in gebruik genomen 
31s logeerka m er. Een tiental leden nam dit initiatief, zij vo nden dat 
L'e n logeerka mer de attractie va n ToxandriJ ve rh oogde . Natuurlijk WJS 
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Wim Thunnissen er bij; hij had al in 1931 vergeefs plannen gemaakt om in 
de houten loods enkele logeerkamers te bouwen. ') Ieder legde f 75,- in o m 
de inrichting en aanpassing van de kamer te financieren. Per jaar werd vijf 
procent rente betaa ld . Een eventueel overschot diende als aflossing. Per 
nacht kostte het logeren f 7,50. De boekhouding van dit all es werd door de 
administrateur va n de HKI verzorgd. In 1957 werd er op vijftien na chte n 
van de kamer geb ruikt gemaakt, in 1960 waren dat er 28; over andere jaren 
zij n geen cij fers besc h i kbaa r. Na 1961 kreeg de verenigi ng de in kom ste n 
van het logeren . '" Op verzoek van Dina van Genk maakte men omstreeks 
1963 een einde aan deze mogelijkheid. 

De feestelijke reputatie van Toxandria had ook een keerzijde. 
Geruchten gingen dat niet iedereen altijd de huwelijkstrouw hoog in het 
vaande l hield, en dat er wel ee ns wat gebeurde in en rond het clubhuis 
waarover de deelnemers li ever niet sprake ll . Wat daar zoa l van waar is, viel 
natuurlijk ll10eilijk te achterhalen.Tegenover zijn tienerdochters deed Janu s 
van Genk het afmet:'allemaa l spee lsigh eid l '. In het Bredase sc hijnt wel 
in die periode op morele gronden gewaarschuwd te zijn tegen het lid-
maatschap van de veren igin g. Het is waarschijnlijk dat mevrouw Van der 
Schrieck-van Mierlo in 1952 toetrad tot het bestuur lllet de bedoeling 
de zedel ijke te ugels weer wat aan te halen. Blijkbaar slaagde zij daar in: al 
galmde de matige reputatie nog lang na, tenslotte verdwenen de geruchten . 
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Er werd ge noeg pre t ge maa kt , maar de financiële basis van de 
ve reniging was zwa k , en die werd alleen maar slechte r. H et aantal leden 
nam in de jare n onmiddeJlijk na de oo rlog wel wat toe, m aa r lan gzaam; 
mi ssc hi en dat de slec hte naam een rol speeld e. In 1954 wa ren er nog steeds 
maar 117 actievelingen e n daarmee was h et pe il van vlak vóó r de oo rl og 
maar net bereikt. D eze we inigen moesten wel kosten o pbrengen die in -
tussen met zevent ig pro ce nt wa ren gestege n. In deze periode had de 
E indhovensc he Go lfclub, bij voorbee ld , 212 spelende leden, bijna tweemaal 
zoveel. 11 

Sinds 1950 name n de lo o nk os ten lan gzaa m toe , totdat zij in 1955 
ex plosief stege n , m et dertig pro ce nt. M en haa lde ee n achte rsta nd in. Aan 
inflatie mo es t m en nog wennen, en dat had tot gevo lg dat men aarzelde 
de co ntributi e aan te passen aan de dalende koopkr:lcht. In 1950 vo nd ee n 
ve rhoging pla:lts, ee n ec htpaar spelende leden betaalde toen f2 18 ,- per 
j:lar, en in 1952 werd dat aangepast totf280,-. Die co ntributi e handhaafde 
m en echter tot 1959. AI di e tijd bedroeg het entreegeld ee n bescheiden vijf-
entw inti g gulden. In dat hele decennium bleven de ve rhogin gen :lchter bij 
de geldontwaa rdin g . Bovendi en daalden, merkwaa rdi g ge noeg, de inko m-
ste n uit het buffet in dejaren 195 1 tot 1955 . M en zo u ve rwachten dat door 
de stijgende prij ze n de opb rengste n va n het clubhuis zo ud en toenemen , 
maar het tegen deel is waar. De prijzen bl eve n ook besc heiden. Nog in 1955 
kostte de bal ge hakt van Dina va n Genk drie kwartj es, met brood. Voor ee n 
biertje betaalde men f 0,50 . H et buffe t brac ht in de dri e j aren vóó r 195 1 
f 4.11 0,- per jaar op, in de jaren tu ssen 1951 ell 1955 gemiddeld f 2.573,- . 
Die verminderin g van de inkomsten W:lS belangrijk, het gin g om een tiende 
van de kosten nn de ve reniging . 11 

Geen wonder dat e r flinke verliezen ontstonden. In elk van de jaren 
1950 en 1951 was d:lt meer dan twee duizend gulden, daarna (dankzij all er-
lei kunstgrepen) kl einere bedragen. Vrijwillig betaalden som mige leden wat 
extra , boven hun contributie. Enkelen ve rschaften de vereniging aan rente-
loze leningen in totaalf 1.750,- om de vordering van de bank, en daarm ee 
de renteb etalingen, wat te ve rminderen . Maar de kapitaalpositie van de 
ve reniging toonde tot 1954 voortdurend een sc huld va n net onder de vier-
d ui zend gulden. Op voorstel van Van der Schrieck werden er in 1951 dona-
te urs geworven, ' Vri enden va n de Golf', die elk f 250,- per j aa r betaalden. 
Men vo nd v ier ondernemingen bereid bij te dragen. u De oo rl ogsschad e 

93 



<).) 

aan het clubhuis, die Stulemeijer vcrgoed kreeg (ruim zesentwintighonderd 
gulden), schonk hij in zijn geheel aan de vereniging. 11 Maar desondanks 
bleer de go lrclub in het krijt staan bij de bank, die intussen persoonlijke 
borgstellingen van de bestuursleden had verlangd en gekregen. 

Zo kon het niet doorgaan. In het begin van 1955 grcep Charles 
Stulemeijer in. Hij verzocht twee van zijn vrienden, Mr G.E.FM. van der 
Schrieck, directeur van de 13ank van Mierlo en Zoon, en Ir A.M.J.J. Smits 
van Waesberghe, directeur van de brouwerij De Drie Hoefijzers, hem te 
helpen met het redden van de golrverenigingToxandria, waarvan zij beiden 
ook lid waren. Het opgelopen verlies uit het verleden, schreáhij, was nu 
f 2 .377 ,-, en dan hield hij er :tI rekening mee dat de.r 1.750,- die enkele 
leden te leen hadden gegeven, niet werd terugbetaald. Bij ongewijzigd 
beleid zo u daar in 1955 een verlies van I 3.800,- gulden bijkomen, tota :tI 
dus meer dan zesduizend gulden. De contributie was ontoereikend . Niet 
eens de zuivere kosten van loon, sociale lasten en onderhoud werden door 
de leden gedekt. De burretprijzen waren te laag, en men was veel te schap-
pelijk met achterstallige betalingen. Hij stelde zijn vrienden voor op de 
ledenvergadering van 26 rebruari 1955 met hel1l zitting te nemen in cen 
COl1lmissie van Advies, eventueel ook in een interim bestuur, en daar aan te 
kondigen dat zij plannen zouden ontwikkelen om Toxandria te behouden. I; 
Van der Schrieck antwoordde dat hij wel wilde helpen , l11aar niet als lid van 
een interim bestuur. Laat het bestuur de lopende zaken maar blijven behan-
delen, schreerhij-'" Op 24 rebruari kwamen de drie bijeen, bij Stulel1leijer 
thuis. Op de ledenvergadering, twee dagen later, zouden zij aandringen op 
de benoeming van een Commissie van Advies, bestaande uit hun drieën, 
die op korte termijn een reddingsplan moest maken. Intu ssen kon het 
bestuur in runctie blijven tot 1 juli, de cOl1ll1lissie zou dan een nieuw 
bestuur aan de vergadering voorstellen. IC 

En zo gebeurde het ook precies.Thunnisscn had de Iedcn opgeroepen 
om toch voora l naar de komende ledenvergadering te gaan, ' betrekking 
hebbende op hct behoud van de go lklub Toxandria'. 1X Hct za l er wel 
vo l geweest zijn . Stu leme ijer was tactvol genoeg om te vragen or ook 
anderen zich bij de voorgesteldc comillissie wilde aansluiten, maar dat deed 
niemand. Het zittcndc bestuur werd demissiollair en de Commissie van 
Advics nam op zich, voorstellen te doen die moestcn leiden tot 'ccn 
Ill'clIll'l'l' 111I,IIICii.:k h;lsis en cell gezonde ontwikkeling der c1ub'. I" Uit niets 

II , I 

blijkt dat Stulemeijer or een van de anderen voorar contact met hct bestuur 
had, daar was ook weinig tijd voor. Ook al was dat wel het geval, dan nog 
was dit in reite een coup, zij het dan een met de beste bedoelingen. 

I)e drie hercn lieten er geen gras over groeien. In l1lei rapporteerden zij 
aan het bestuur. I)e inleiding is van enig belang, omdat die icts VJn de 
motieven van de commissieledcn toont. Zij schreven:' ... de commissie is 
van mening, dat het bestaan en de gezonde ontwikkeling van de goltèlub 
Toxandria van eminent belang is voor 13redJ en omstreken, voor het gewest, 
met naille Westelijk Noord-l3rabant , en voor de sport in het algemeen'. 
Vandaar dat zij zochten naar instellingen die dat belang ook inzagen. Er 
werd nieuw leven geblazen in de 'Vrienden van Toxandria', nu zouden die 
ook rechten krijgen: zij mochten (mits zij zelr Illeespeelden) hun gJsten 
g ratis introduceren, en directieleden, firm:lnten en hun echtgenotes hadden 
altijd vrij toegang tot het clubhuis, ook als cr reestelijkheden waren . Deze 
begunstigers kregen bovendien het recht een voordracht te maken w:laruit 
de leden de drie adviseurs konden kieze n. Zo kregen zij een zekere contro-
lerende runctie. Het taricPblcePhetzeJrde, minil11aalf250,- per jaar. Zestien 
ondernemingen uit 13reda en omstreken lieten zich meteen als 'Vriend van 
Toxandria' inschrijven, even later kwal11en cr nog drie bij. Namen voor een 
nieuw bestuur werden voorgesteld. Voor Wim Thunnissen, die intussen 
27 jaar bestuurslid was, waarvan 23 jaar sec retaris, vond men een tactvolle 
tussenvorl1l. Hij werd 'Honorair Secretaris', belast l11et de contacten l11et het 
Nederlands GolrCol1lité en mct andere clubs. 21J Een ander vervulde de rol 
\'.ln secretaris. In de vergadering van 18 juni werd het nieuwe bestuur aan 
de leden voorgesteld, en aangenomen. Charles Stulellleijer werd zowel 
voo rzitter als penningllleester, een ZWJre taak. Van het oude bestuur bleer 
;dleen Dick d'Arnaud Gerkens over, en dan Willl Thunnissen, Illaar die 
kreeg een uitgeholde runctie -en zelrs dat duurde Illaar kort.l)e club had de 
crisis doorstaan en kon verder. Om geruchten over ophcPfing tegen te gaan, 
wilde Illen de conclusies van de ledenvergadering in I)e Stem en het 
Brabants Dagblad gepubliceerd zien, Illaar daar kwalll het niet van. Ulijkbaar 
\'o nd Illen daar de ge le trui die Wim van Est juist in die dagen in de Tour de 
I -rance won belangrijker sportllieuws. 

AI was Charles Stulellleijer inmiddels 75, aan energie ontbrak hem het 
Ilil'l. I)e wind die door de club waaide veranderde niet alleen van richting, 
Ili.! wnti vooral ook str,dTl.'r. Eell stroOIll van brieVl'1l ging naar alle leden die 
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hlill COlltrihlltic Ilict op Lijd, otniet volledig, hadden betaald. Hoewel het 
hc\tllllr IlOg ill 1<)5-1- h:ld vastgesteld dat wanbetale rs aan het buffet de 
vCLlntwoordciijkheid waren van Janus van Genk (hij had om hulp bij 
het inllen gevraagd), gingen er nu maanbrieven naar leden die zelfs 
maar kleine bedragen aan het buffet schuldig waren. 2 1 De administrateur 
van de Hollandsche Kunstzijde Industr ie, N.J.J. Grobben, verzorgde nu de 
boekhouding va n de ve reniging. Hij paste de rege ls voor de contributi e-
betalingen strikt toe. 

De leden die een paar jaar eerder zo vr iendelijk waren geweest geld te 
lenen aan de vereniging, renteloos, kregen te horen dat er aan teruggave 
van die bedragen niet te denken viel, zodJt ze maar beter akkoord konden 
gaan met kwijtschelding van die verpl ichtin g. 22 Dat deden ze dan ook maar. 
Aan de andere Lult verhoogde het bestuur de lon en va n het personeel, 
en g in g het een dienstverband aan met professional Ottevanger (die was 
tot dan helemaal vrij entrepreneur geweest) opdat die in de termen van de 
kinderbijslag zou va ll en . Men besloot tot allerlei investeringen, om achter-
standen in te halen. Als er niet betere faciliteiten kwamen, kon men ook 
niet op meer leden rekenen, en daar moest het toch van komen. 

Stulemeijer wilde de zaa l naast de conversatiezaal betrekken bij de club. 
Nu werd die alleen voor vergaderinge n gebruikt, en om er ee n gezellige 
ruimte van te maken moest hij wo rden opgeknapt. 2 \ In oktober 1956 kon 
die 'kleine zaa l' in gebr uik worden genomen. 24 De kleedkamers waren 
bekrompen, primitief en vervallen, in 1950 hadd en de internationale gasten 
er al kritiek op gehad.Thunnissen had wel een plannetje voor een verbou-
wing gemaakt, maar niemand was daar erg gelukkig mee, zodat de architect 
Van 't Sas de opdracht kreeg wat beters te ontwerpen. De verbouwing kon 
gefina ncie rd worden door een bijdrage van vijftiend ui zend guld en uit het 
Esther Evrard Fonds (de eige naar van de terreinen), waar dan een verhoging 
van de huur met f -1-50,- per jaar tegenover sto nd. Dat Tonny Smits van 
Waesberghe voorzitter was van De Klokkenberg en van het Esther Evrard 
Fonds, en ook lid van de Commissie van Advies van Toxandria, za l de 
onderhandelingen wel gemakkel ijker gemaakt hebben. MaarToxandr ia had 
geen onderpand en kon dus moeilijk geld lenen, en voor het Fonds was het 
een zakelijke overeenkomst; de waarde van hun bezit nam er ook door toe. 
De bouw kon al in oktober 1955 beginnen en in februari van het volgende 
jaar waren de nieuwe, grotere kleedkamers beschikbaar. 

Men zette de mechanisatie van het onderhoud van de baan versterkt 
voort. De tractor die al van 1929 af dienst had gedaan, maakte plaats voor 
een tweedehands jeep, die ook de oorlog overleefd had, maar wat jeugdiger 
was gebleven. Ook het terrein werd onderhanden genomen. De baan kon 
worden verlengd doordat hier en daar kleine stukjes grond te koop waren, 
en Ottevanger kreeg e ind elijk een goede plaats om zijn lessen te geven 
-later komen wij op die veranderingen nog terug. Alle verbeteringen 
konden betaald worden door de bijdragen van de 'Vrienden' en doordat 
in de herfst van 1956 de rest van de geleden oorlogsschade vergoed werd, 
bijna vierduizend gu ld en . 

Op allerlei manieren werkte men nu aan de toekomst. De Statuten en 
het Huishoudelijk I\. eglement van de vereniging werden aangepast, voor 
het eerst sinds 1933. I n de zes jaar van 1955 tot I <)60 was het sa ld o van de 
exploitatierekeningen gemiddeld per jaar ruim duizend gulden positief. De 
oude verli ezen waren weggewerkt. Er was een draai gemaakt, en die bleek 
blijvend. 

Heel langzaam groeide het aantal leden; de buffetopbrengsten stegen. In 
I <)57 dreigde volgens de begroting een klein verlies, waarop Stulemeijer 
meteen een vrijwillige bijdrage aan de leden vroeg, vóór het tekort zich 
zou realiseren. Men stelde daarvoor een bedrag vast,f -1-5,- per echtpaar, 
waardoor dit eigen lijk een verhoging van de contributie werd. Enkele jaren 
gebeurde dit zo, daarna aarzelde men niet meer het ook contributie te 
noemen. In de herf<;t van 1 <)57 kondigde Charles Stu lem eij er zij n aftreden 
clan, en in de ledenvergadering van maart nam hij af<;cheid. Hij zal 
het wel genoeg gevonden hebben, hij liep ook tegen de tachtig. Zijn doel 
was het voortbestaan van de vereniging geweest, en dat was veilig gesteld. In 
de vergadering benoemden de leden hem tot erelid van de ve reniging, met 
de persoonlijke titel van Erevoorzitter. 

Hoewel Charles Stulemeijer nog een jaren lid bleef van de 
Commissie van Advies, en daarin ook zijn stem li et horen, was hiermee 
toch in feite een eind gekome n aan zijn directe zorg voorToxandria. Zijn 
invloed op de vereniging is essentieel geweest. Hij was er de initiatiefl1emer 
en oprichter van . Door zijn gulle ondersteuning overleefde Toxandria de 
crisis van de jaren dertig en de oorlogsjaren. Het is onwaarschijnlijk dat dit 
!OJltlcr zijn hulp was gelukt.Tol' Jl hij zag dat het mis dreigde te gaan greep 
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hij el lergie k ill, o p /'ij ll o ud e dag. Hij was de drijvende kra cht achter de 
Ill e nSe l1 di l', na IlJ55, d e veren ig in g e r wee r bovenop hielp en. Wat oor-
spronkel ijk voora l een zakelij k doel diende, werd langza m erha nd tevens een 
bijdrage aan de bloei van Breda als modern e indu str iesta d. M aar dat was 
niet all es. In de loop va n de tijd voelde C h arl es Stulemeijer zich m ee r 
e n m eer verbo nd en met de verenig in g, ook al was hij dan geen groot golf-
speler. Dick Gerke ns schreef het zo: hij prees Stul em eij ers bereidheid ' ... o m 
all e moeilijkhed e n die op Toxandria voo rkwa m e n o p te losse n , de leidin g 
die U nn alles gaf en ook - ik b n niets beters zegge n- de li efde die U 
Toxandria toedroeg, en waardoor U de dankbaarheid va n alle spelers heeft 
ve rworven ... Latere ge n eraties van Toxa ndria-leden voe ld en die dank-
baarh e id ook. Wi e ke nni s heeft va n de doorslaggeve nd e rol die C harles 
Stule 1l1 eije r in de v roege gesch iedenis van Toxand ri a spee lde, za l he m ook 
nu nog erkente lijk zijn . Het bestaa n va n de club is aa n hem te danken. 

Werken aan de baan 

go lfclub is ni e t all een een verzame lin g va n ee n aantal honderde n 
It·l IT. ln te n d ie hun hobby beoe fe n e n , maar ook een klein e ge me e nschap 
\'.111 Ill e nse n , die er werken voor hun leve nso nderhoud. H et baa nperso neel 
Ill'(.' lnt in die groep ee n vanzelf.sprekende, e n daarom vaak anon ie m e, plaats 
II1.Toc h han ge n he t genoege n en d e successe n va n d e golfsp elers ste rk af 
\',IJl de zo rg voor het onderhoud va n het terrein , en van de aanpassingen die 
IiI dl' loo p va n de jare n aan d e ba a n wo rd e n aa ngebra cht als gevo lg va n 
IlIl' uwe o mstandigheden ofwensen. 

Het bego n all e ll1 aa l e rg simp el. Janu s va n Ge nk e n Kees Snoe ren, 
de cerste terre inarbeiders va n Toxa ndria , gebruikten voor de zes voorlopige 
ocfc nbaantjes die zij in de winter va n 1927 op 1928 aa nlegden , gee n andere 
Iniddelen dan hun hand e n e n hand werktui ge n , zoa ls spad es, sc ho ppe n , 
kruiwage ns, ee n riek, ee n ze is. Vo o r het o nd erhoud va n de ec hte baan 
kregen zij ec hter mod er n ll1 ate ria al: ee n Fordson tractor, di e ee n drie-
\'o udige gras m aai ma chin e ac hter z ic h aa n kon trekken , ee n Am erikaa nse 
Illaaima chin e voo r he t fijn e re we rk , door een benzineJ11otor aa nged reve n , 
l' Jl een gewo ne handm aa illl achin e voo r de g reens. Een zwa re ro l, een zeef 
(.'n ee n ij ze re n wage n voo r transport va n m ate ri ale n co mpl etee rd en de 
IllL'c hani sc he uitrustin g, di e m eer dan vierdui ze nd gulden had gekost -veel 
geld voor di e tijd. Z ij konden dus m eteen grondig aan de slag. 

Wat deden zij a ll e J11a aJ:' In begin se l versc hilden de werkzaamheden in 
IlJ29 ni e t va n die aan h e t begin van de ee uw daarna. Gras groeit e n moet 
ko rt ge ho uden worden. Grote stukke n va n het terrein bewerkte de tractor 
ll1et zijn maa i-ee nh eid , maar veel plaa tsen waren onbereikbaar, ofte heuve l-
,Ic hti ge voor goede resultaten. D aa r kon all een de ande re m aa im ac hin e aa n 
he t we rk . Op werkelijk ruwe stukken en tusse n de bom en kwam de ze is e r 
,Ian te pas . Ook voo r d e g ree ns was h and we rk n odi g, va n twee man. 
Eé n duwd e de handma aier, de ander trok h em voo rt aa n ee n touw. In de 
zo m erperiode bewerkte m e n de g ree ns min ste ns twee maal p er week. Het 
Jllaa iseI g in g naar de composthoop. 
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Compost diende, gemengd met zand en kunstmest als fop dressillg op 
de g reen. O m dat mengsel gelijkm atig te ve rd elen werd het ' ingeslepen ': 
na het uitstrooien trokken twee man met handkracht een grote mat over de 
green. Omdat he t zeve n jaar duurde voor de maairesten en het afgeva ll en 
blad vo ld oende gerot waren, werkte men met zeven opeenvolgende 
com postho pen. Elke stapel werd tenminste een m aa l per jaar gekeerd en 
gezeefd, ook dat was handwerk. Jaarlijks haalde men wat beerputten uit 
Dorst leeg, e n die vloeistof moest goed m et het bladafval vermengd 
word en .Vóór h et ge bruik g in g de co mpost dus ve le malen op de sc hop. 
Gree ns moesten in het warm e seizoen regelmatig water krijgen. Het 
systeem dat daarvoor zorgde, had bij elke hole een aftappunt, waa raan 
men sla ngen koppelde die naar sproeiers leidden. Daarvan wa ren cr 
onvo ld oende en ook de d ru k van het water ve rhind erde ee n gree n in 
zijn geheel in één keer vo ldoende te bevochtigen. Toezicht en verplaatsen 
wa ren nodig . Af en toe trokken de terreinknechten de zeer zware rol 
over de g reen, om de onderlaag de nodige vastheid te geven. Onkru id werd 
met de hand gewied. 

.., 

Voor de groei van het gras moet er voldoende lu c ht in de grond 
k unn en doordringen , maar all e bewerkingen e n de ve le spelers die er op 
liepen, ve rhinde rden dat. Het beluchten van het gras kon m et een sp ijkerrol 
gebeuren, door twee man getrokken, of door het prikken va n gaten met een 
spec iale vork, waa raan vie r holle tanden zaten. Die werd met de voet de 
gro nd in ged rukt , e n maakte zo lu chtkanalen met vo ld oe nde ruimte en 
diepte. Dat prikken was vee l effect iever dan de rol, maar drie man hadden 
maar li efst een hele dag voor één green nodig. Soms was het nodig het gras 
los te trekken, om ve rviltin g te bestrijden en opdat de maaimachines het 
g ras bereiken konden -'verticute ren' heet dat nu. Toen gebe urde dat door 
een grote plank met spijkers over de baan te trekken, een soort verfij nde eg. 
Op de greens be reikte men datzelfde effect door ze te bewerken m et de 
'''''weedse hark' , gem aakt van scherp o mgebogen, verende, dunne stalen sta-
ve n.' Met simp ele hulpmiddelen probeerde Illen we li swaar de effectiviteit 
va n de m enselijke arbeid te ve rh ogen, Ill aa r het b1eefzwaar handwerk. 

Dit all es go ld d e doorlopende verzorging van het gras, maar er was 
meer te doen. Als er geld was kregen greens en fa irways m est ofkun stm est, 
Ja ngevoerd per ka r, en met de hand verspreid. Onkruid en ziektes ging men 
te lijf. Bomen hadde n eenmaa l per jaar snoeien nodig, de ondergroei in het 
hos moest in toom word en werde n verplaatst en 
"ergroot, paden verlegd en onderhouden. 

In de winter repareerden de terreinknechten het materiaal, en verricht-
ll'l1 zij all erlei bouw- en repa ratieklussen in en rond het clubhuis.Voor twee 
111,111, zelfs op een baan van negen holes, was dit all es een zware opgave, maar 
IJle ll was aan deze m ate va n belasten gewend . Terugkijkend op zijn leven 
\"()l]d Henk van der Werf ni et dat hij zwaar werk had ge had op Toxandria. 
W,lt hij daarvóór aan boerenwerk deed , was zwaarder. De betaling was 
OO h: niet slec ht. Jan us en Kees verd ie nd en in 1928 e lk I22,50 per week, 
tl'rw ijl ee n arb eider in gemee ntedienst toen ac htti en gu ld en weekloon 
krecg. H et werk bood bovendien ruimte voo r een grote mate van eigen 
IV r;111 twoord elij kheid. 

Een derde man was nodig toen er achttien hol es kwamen. In 1938 werd 
1()(}11 Wirkcll 's morgc ns in dl' baan aan het we rk gezet, daarna en in het 
\I l'l' h:l'lld IV; IS hij ;l ls c Iddi e hesc hih:bJ :Il". )) ;1t duurde tot aan de oo rl og. In 
I')·I() KlV; lJ11 hij leru g, IIU ill v; lsll' dieJlSl: Ilij vervulde nog LlIlg ve rsc hill end e 
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functi es . rn de oo rlogsjaren ve rri chtte n Van G enk e n Snoeren , geholpe n 
door j anus Tempelaa rs het werk op de baan. Zij hadden he t niet m akkelijk! 
Er was nauwelijks ge ld , en bovendien was kunstm es t m aa r in zee r beperkte 
m ate en in ee n zijdi ge vorm beschikbaar. Stikstof e n fo sfor ware n e r ni e t , 
dus de g reens krege n alleen ka li zo ut -a ls dat er al was . Paa rden ve rvingen de 
tra ctor, m aa r waren in de buurt ni et altijd te huur. H et tempo was natuurlijk 
laag, zodat het gra s re latief lang bleef. De baan lag bezaaid m e t sc herven 
van afwee rgesc hut , waardoor de maaima chin e voortdurend sc hade opli ep. 
Dat m aakte gro te reparaties nodig. 

Na d e oorlog werkte n er m eesta l v ie r m e nsen op d e baan van 
Toxandria . Ook al had hij nu de verantwoording voor het buffet, j an us 
van Ge nk bleef nog een aanta l jaren als voorman meewe rken, m et Toon 
Wirken, Kees Laillin g en Sjaak \3oomaars. Lalllin g, die vaa k langd urig ziek 
was toen hij ouder werd, ve r vin g m en aa n het eind van de j aren zes tig door 
een broer van Toon , \3ertu s Wirke n . Greenkeepers bleven lang in dienst. 
N atuurlijk werkten e r enkele maar kort bij Toxa ndria , bijvoo rb eeld omdat 
zij een loopbaan als trainer voor ogen hadd e n. M aa r van de nege n m e nse n 
d ie op de baa n hun brood verdienden tot aan het begin van de j aren tac htig 
(de periode di e in dit hoofdstuk za l worden b esp roken ), zijn c r vijf di e 
tientall en jaren bij Toxa ndri a in dienst bleven. l3 e halve Van Ge nk en de 
bro ers Wirken hoorde n ook Kees Lamin g, H enk van der Werf en Wim va n 
den Wijngaard tot die groep. 

Direct na de oo rl og was janus van Ge nk alleen in het weekeinde m e t 
he t buffet bezig, m aar beide take n groeid en m et de jaren. In drukke tijden 
zette m en de twee vaste ca ddies aan het werk in de baa n. Hulp kwam oo k 
van boe re n uit de omgeving, di e voor e ige n geb ruik plagge n uit het bos 
mochte n steken e n zo de bossen opsc hoonden.l3ovend ien nam m en voor 
bij zo ndere werkzaamhed en wel ee ns tijd elijk loo narbe id ers aa n , zodat he t 
aantal vast aa n geste ld e gree nkeepers ni et alles zegt over de ho eveelh e id 
arb e id di e in de baan stak. En ige fl exibiliteit was er we l. Dat he t steeds 
krapp er werd is ook duidelijk: in 1962 vond de advis eur van The Sports 
Turf R esea rc h Institute , mister Ca rl ey, dat h e t p e rso n ee l het werk ni e t 
aa n kon, e n dat ee n vas te vierde m an noodzakelijk was. 2 I3 ertu s van M oo k 
kwam toen de ploeg versterken. Een jaar later, na he t overlijd e n va n 
baancommissaris H enkes, kreegToon Wirke n form ee l de leiding van he t 
terreinpersoneel, als Illeewerkend voorman. 

.I ,\ \i 

H et is ni et ve rwonde rlijk dat e r, in deze jaren van sne ll e loo ninfl atie, 
tusse n de vertegenwoordiger van h e t perso nee l e n het bestuur veel we rd 
gesproken over de hoogte van de b elo nin ge n.l3ijn a jaarlijks trok l11en aa n 
de bel. Er m oest ee n vakantietoeslag komen, iederee n in Nederland kreeg 
ee n extra uitke rin g, alleen h et perso n eel va n Toxandria ni e t, ze i m e n. In 
1957 vroeg Toon Wirken , nam e ns het terreinpersonee l, o m een aandeel in 
de winst. Stulemeijer reageerd e daa r vriendelijk op, Ill aa r had het makkelijk: 
e r was gee n winst m aa r ve rli es . ' H e t bestuur zoc ht naar objectieve 
verge lijkin ge n , e n li et zic h -na 1950- adv isere n door de secreta ri s va n de 
Katholieke Boe renbo nd . Later sp iege ld e m en zic h aan de sa lar isse n va n de 
pla ntsoe ne ndi e nst va n de Ceilleente Ci lze en Rijen, waardoor een rustiger 
sfeer ro nd de loonbepa lin g on tstond. [n 106 1 besloot het bestuur een 
pens io enrege lin g voo r het personeel op te zette n , die in de loop va n de 
jaren nog e nkel e m ale n is ve rb ete rd. H et was allemaal gee n vetpot, maar 
oo k gee n slavenwerk. 

Na de uitbre idin g va n 1937 werd c r lan ge tijd ni ets wezen lijks aa n de 
opzet van de baan vera nd e rd. De tijden ware n er ook niet naar. Maar in de 
ogen van tijdgenoten was Toxandria te ge makke lijk geworden; nieuwe 
Illaterialen voor ballen en stokken vergrootten de afstanden die m en kon 
overb ru ggen. Dat b lee k voo ral bij het Inte rn ation ale Open dat in 1950 op 
foxand ri a werd verspeeld. In de jaren daarna verle ngde m en de baan door 

;lfslagp laatse n naar achteren te ve rplaa tse n waar dat m ogelij k was. 

Pas nadat Stulemeijer het he ft in ha nd e n had ge nom e n , in 1955, 
kOIl lllen over g rotere ve randeringen gaa n denken. H et terrein was zo krap 
dat ze lfs voo r ee nvo udige aanpass ingen extra grond nod ig was . Men zorgde 
d,1arvoor. H et Esther Evrard Fonds kocht 350 vierkante meter grond van 
huur man OOl1len, zodat de tee va n de vijfd e hole naar ac htere n verp laatst 
kon wo rd e n . Stulemeijer ve rkreeg va n de Dienst der Rijksdol11einen 
(, L'n ve rg rotin g va n het stuk grond waarop erfpa cht ru st te te n ooste n van 
he t D e zevende ho le kon men toen ruim 130 m ete r 
\ LTlengen , genoeg o m er een par vier va n te maken . Tot dan was het ee n van 
dl' vijfkorte holes lllet par drie geweest. 

Bovendien ri chtte men een oefe nge legen heid in.jan Ottevanger gaf 
I l\lg steeds les naast de E1irway va n de eerste of de ac httiend e hole, e n door 
lil- tOl'I1:1 I11 C V.lIJ her .L111tal klkl1 \Vcrd dar 111 0cil ij kcL Tl' va ;1k l110est mel1 

10'> 



1().j 

wachten totdat de spele rs voorbij waren. Daarom werd een oefenplaats bij 
de tee van de ac htti ende hole aange legd, waar men een houten hut, een 
geschenk van een lid , neerzette voor de professional. De leerlingen sloegen 
dus in de richting van het clubhuis. Vier jaar later, in 1963, breidde men die 
oefengelegenheid uit door de banen van hol e achttien en tien te verp laat-
se n. Daartussen ontstond nu ruimte voor een driving range. In 1958 al 
afficheerde men de baan trots als 'van internationaal niveau'. ; Een beetje 
overdreven was dat wel: er werd in de j ;nen daarna nog van alles veranderd, 
totdat in 1965 een baan was ontstaan die 5.H61 meter lang was, ruim 360 
meter meer dan in 1937. 

De hogere eisen die men ste lde aan de baan, en het steeds intensievere 
gebruik er van, maakten een beregeningssysteem voor afs lagp laatsen en 
fairways noodzakelijk. Cijfers over het aantal spele rs zijn alleen beschikbaar 
voor 1956, door ee n toeval. In dat jaar werden e r nog geen 4.900 ronden 
gemaakt (één speler, negen of achttien holes), door leden, gasten, 
competitieteams en deelnemers aan landelijke wedstrijden. Bijna de helft 
van het jaartotaal voltrok zich in mei, juni, septembe r en oktober. 
[n die vier maanden speelden er gemiddeld negentien mensen per dag, 
maximaal tien partijen dus, voor huidige begrippen zeer ru stig! De top-
dagen lagen in oktober, toen er op een zaterdag 60 en de zondag van dat 
weekend 62 mensen speelden. De dames deden actief mee: zij namen over 
het hele jaar veertig procent van het totaal voor hUil rekening. " Nu waren 
er in 1956 maar 131 spe lende leden -voo r ee n achttien holes baan- dus 
veel drukte kon daar ook niet van komen. Maar het aantal actieve leden 
nam nu wel snel toe, in 1961 waren het er al 371. 

Men legde een beregeningsinstallatie aa n , die bestond uit een nieuwe 
waterbron en een netwerk va n ondergrondse PVC buizen. Daarop konden 
losse, aluminium , buizen van zes meter lengte wo rd en aanges loten. Door 
die stukken buis met e lka ar te verbinden ontstond, bovengronds dus, een 
leiding waaraan men slangen met sproeiers koppelde. Zo kon men dertien 
fairways beregenen, drie per etmaal. Om vijf uur 's morgens werd he t 
systeem opgeladen, getransporteerd en uitgebouwd, dan weer om elf uur in 
de morgen ve rplaatst en, voor de laatste maal die dag, om vijf uur 's middags 
nog eens afgebroken en opnieuw opgebouwd. Het systeem vroeg dus vee l 
aandacht, ze lfs in normale omstandigheden, bij extra droogte nog meer. 

De installatie was klaar in 1963 en kostte bijna.f 36 .()()O,-, een bedrag dat 
de c lub niet kon opbrengen. Het Esther Evrard Fonds bleek bereid een 
lening van.f25.000,- te verstrekken. 

Om de baan ook in de details van zijn ontwerp moeilijker te maken , 
werd twee Illaal de hulp ingeroepe n van Frank Pennink, een in Enge land 
werkende, maar van oorsprong Nederlandse baanarchitect, die ook in ons 
land een aantal banen ontwierp. Hij kwam in 196..J. en in 1970; in dat laatste 
jaar ging het er ook om de problemen te helpen oplossen, die waren ont-
staan door de aanleg van een vij ve r op de vijftiende hole. Voorzitter Gerkens 
ijverde daar zee r voo r, maar er kwam nog:d wat weerstand tegen, die enkele 
jaren lan g duurde. Ook de baancommissaris ve rzette zich, hij voelde zich 
gepasseerd. Pennink was positief over de vijver en daardoor luwde de 
storm. 

[n de jaren direct na de oorlog ve rvin g men wel apparatu ur, maar voor 
nieuwe mechanisatie was er nauwelijks geld en de druk van toenemende 
lonen was nog niet g root. Na 1955 maakte men ge leid elijk steeds meer 
h;lI1dkrac ht overbodig. Voor het ee rst kocht men een door een benzine-
Inotor aangedreven maaier voor de greens, zodat daar geen bandmach in es 
In ee r nodig waren, en één man het werk kon doen. De oude tractor werd 
\'l'rvangen, nieuwe types maaiers kwamen ter beschikking, en machines die 
hedoeld waren om de grond te ontluchten. In 1968 zag het materiaal er al 
heel wat professioneler uit.Toen werkte m en m et ac ht motormaaiers , voor 
ve rschillende toepassingen, twee drievoudige maai-ee nh eden om ac hter de 
(nieuwe) tractor te gebruiken, drie grondontlu chters (voor handbediening) 
C ll een motorspuit. Tenslotte, in het begin van de jaren tachtig, was de 
groo tste mechanisatiegolf ac hter de ru g . Het machinepark bestond uit drie 
tracto rs, tien maaimachines, drie soorte n maai-eenheden voor ac hter de 
trekkers, en, voor het eerst, een zelfrijdend e machine, waarop de bediener 
/ittend de baan kon maaien. Toon Wirken had bovendien door Jan de 
Koning, smid in Dorst, eèll oude Suffolk maaimachine laten ombouwen 
tot een ec hte verticuteerl11achine. J arenlan g hebben de messen van ee n 
.ilgedankte vleesm ac hin e de gro nd van Toxandria ontlucht. Een oud Dafje 
\!olld klaar om het personeel over de baan te verp laatsen. Het effect van alle 
II1l'llsclijke arbe id op dl' b;I:l1l kOIl door deze ml'chanische hulpmiddelen 
\lLTk \Vordc ll vL'rgrool. 
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Het steeds intensievere beheer maakte ook een grotere kennis va n 
het onderhoud noodzakelijk. Al vroeg ri ep men bij in cidentele problemen 
de hulp van experts in. Enge rlingen (de larve n van de Mei- of van de 
Rozenkever), aten al in 1944 de wortels van het gras op, en veroorzaakten 
daardoor g rote schade. Men vroeg advies over de bestrijding, en dat 
gebeurde opnieuw toen men tien jaar later weer problemen met deze plaag 
had . Sinds 1953 werd de baan jaarlijks geïn specteerd door het Engelse 
Sports Turf Research In stitute, ee rst door mister Ca rl ey, en na 1970 jaren-
lang door J. Penis. Met een tussenpoos van acht j aa r, van 1962 tot 1970, 
heeft dit instituut bijna een halve eeuw de ontwikkelin g van Toxandria 
gevo lgd, en van agronomische aanbevelingen voorz ien. De manier waarop 
gewerkt werd, andere grassoorten, betere bemesting, het bestrijden van 
ziektes,jaarlijks kwam all es ter sprake. Dat heeft er natuurlijk ook toe ge leid 
dat het baanpersoneel en de baancommissaris hun kennis vergrootten. 
Bovendien bestonden cr inmiddels cursussen voor greenkeepe rs, waar hun 
praktische erva rin g met nieuwe inzichten werd ve rrijkt. Een beter begrip 
leidde ook tot de neiging wat ve rd er te kijken dan all een het komende 
seizoen. Veel van de nieuwe processen moesten enke le jaren worden 
volge houden, zoa ls de verbeteringen van de ondergrond van de greens. 
Het onderhoud van de baan werd zo ook een thema voor de wat langere 
termijn. 

Rond 1980 li gt ee n draaipunt. In 1978 werd de schoonzoon van Henk 
van der Werf, Sjaak Pelkl11ans, aangenomen, met de bedoeling dat hij 
Toon Wirken als ile(/({/Çrec/lkeejJcr zou opvolgen. Dat gebeurde formeel in 
1983 , nadat Pelk11lans zijn greenkeepersexamens had gehaald en Wirkens 
pensioen begon. Daarmee kwam een nieuwe generatie aan bod, die een 
ande re opleidingsachtergrond had dan de voorgaa nde. Bovendien maakte 
baancom missari s Kuik in 1979 voor het eerst een Lange Term ijn Plan voor 
het baanonderhoud, en w ist hij zijn coll ega's in het bestuur er van te 
ove rtuigen dat een buitenstaander een plan moest maken voor het beheer 
van het bos en de baan in de vo lge nd e jaren. Die opdracht kreeg het 
Adviesbureau Brouwers, dat in november 1980 het eerste beheersplan voor 
Toxandria produceerde. 'De grootste uitbreidin gen van het machinepark 
liggen achter de rug' schreefKuik in 1982.Andere investeringen zouden nu 
prioriteit verdienen. 7 Langzamerhand blies er een nieuwe wind. 

De oude tijd is voorbij 

In gee n enkele periode in de gesc hi ede nis van Toxandria is het 
aa ntal leden sterker gegroeid dan tussen 1958 en 1973, en dat veranderde in 
allerlei opzichten he t karakter va n de golfclub. De vereniging met 455 
spelen de leden aan h e t eind va n die per iode was een and ere dan de club 
met 156 spelers van 1958. De groei had algemene en specifi eke oorzaken. 
De welvaart nam in deze vijfti en jaar sterk toe, waardoor er meer ge ld 
besch ikbaar kwam voor vrij e tijd en plezier. De golfspor t in Nederland 
profiteerde daarvan. In West-Braba nt bestond geen andere m oge lijkh eid 
deze sport te beoefenen dan in Molenschot. De dichtstbijzijnde go lfban en 
(Va lkenswa::trd , St. Mi chi elsgeste l en Brasschaat) lagen tenminste 40 km 
verder. Bovendien had Toxandria wat in te halen, wa nt door de onzekerheid 
over de toekomst van de vereniging was de groei achtergebleven. 

De bijna verdrievoudi ging van het aa ntal ac ti eve golfers had belangrijke 
effecte n. H et besturen van een beperkt groepj e vrienden en kennissen kon 
nog inform ee l geschied en, maa r nu accepteerde men dat ni et meer zo 
gemakkelijk . H et gedrag van de nieuwe leden beantwoordde niet altijd aan 
de eisen die men vroeger stelde, gewoo ntes we rden minder strikt gevolgd. 
Ja renl ang was de eigenaar va n de terreinen de goede peetoom geweest, 
maar nu ve rlangde hij ee n zakelijke verhouding, en daaraan moest m en de 
exploitati e aanpassen. M eer lede n maakten ook verbe terin g en vergroti ng 
van het clubhuis nodig, en bovendien groeid e het co ntingent jongeren, wat 
ook een stempel op de verenigin g drukte. Toxandria veranderde ste rk. 

C harl es Stulemeijer had de terreinen geschonken aan De Klokkenberg 
onder de voorwaarde dat daar binnen vijf jaar een sanatorium gesticht zou 
zijn, maar w ij zagen al eerder dat m en eind 1949 besloot elders te bou wen. 
For m eel betekende di e besli ssing dat de sc henking weer terug zo u va ll en 
aan de oorspronkelijke gevers . Dat zou dan in 195 1 moeten gebeuren. Kort 
daarvoor was Esther Stulemeijer gesto rven, en de familie besloot ter ere van 
haar nagedachtenis ee n stichting in he t leve n te ro ep en met haar naam. 
Daar zo u h et golfterrein worde n in gebra cht , opdat de opbrengsten ervan 
konden di ene n voor buitengewo ne voo rzieningen voor de patiënten 
va n De Kl ok kenberg, e:\tr:)'s die ni et uit andere bronnen te betalen wa ren. 
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Zo gebeurd e h et. H et Es ther E vrard Fo nds we rd b egin 1951 o pge ri cht , 
en in aug ustu s va n dat j aa r sc ho nk D e Klo kkenberg de terre in e n in 
M o lensc ho t aan dit fonds. D e huur bedroeg dri edui ze nd gulden per j aa r, 
wa t in 1956 we rd opge tro kke n to t I 3 .450,-, oo k to en ve rho ogd m et de 
laste n va n de erfpac ht va n he t gedeelte ten oos ten va n he t Mol ensc h o tse 
pad. 

M et de hoogte va n deze bedragen was Toxa ndri a wel, m aa r he t Esth er 
Ev rard Fo nds op de n duur ni e t erg gelukkig. Al in 1960 kl o nk irritati e 
door in de co rrespo ndenti e va n C harl es Stul em eij eI. Aan To nny Smits va n 
Waesberghe, voo rzitte r va n D e Kl o kkenbe rg en van de sti chting Esth er 
Evrard Fo nds, en pennin gm ees te r va n Toxa ndri a, li et hij we ten dat het 
bes tuur va n de golfcl ub ' .. . zich bew ust moet zijn dat het hi erdoor voor een 
pr ikj e over ee n prac hti g golfterrein besc hikt ', e n dat het er goed aan zo u 
doen ' bij he t beheer eens te zien hoe ande re golfclubs er moeten kom en ' . ' 
I nte rn , aa n zijn sc hoo nzoo n , ee n bes tuurslid va n h et fo nds, sc hree f hij dat 
hoogste ns ee n huurco nt ract voo r ko rte duur aa nvaa rdbaa r was voo r dit 
bed rag, m aar gaf hij oo k blijk va n zijn in stelling tegenover Toxa ndri a. 
O m de golfcl ub in stand te ho uden ko n de sti chtin g de co ncess ie toc h wel 
doen: ' . . . de huurprij s is sc handali g laag, maa r w ij doe n daa rmee toc h oo k 
een goed werk, al bea ntwoo rdt het ni et voor 100% aan het doe!'. ' 

Al werd in 1962 de huur wat o pge trokken , weze nlijk gebeurde e r pas 
wa t aa n he t eind va n he t toe n lop end e huurco ntra ct, in dece mb er 1966 . 
Twee jaa r d aa rvoor had he t fo nds keuri g gewaarsc hu w d dat dan de huur 
'aa nm erkelijk hoger ' zou wo rd en ; m en ko n zich e r du s op voorbereid en. " 
Toc h brak er pani ek uit to en de o nd erhandelaar van de sti chtin g in 1966 
aa nko ndi gde dat de huur m eer dan vierentw inti gdui ze nd g uld en zo u 
wo rden , bij na zeven m aa l het o ude bedrag . Intu sse n waren de pogin gen de 
terreinen te kopen mislukt (dat komt later nog ter sprake), en blijkbaar had 
he t b es tuur zich ste rk daa rop ge ri cht. M en sc hrok va n de omvang van de 
aa ngeko ndigde huurverhogin g; dat het m eer zo u word en was tot daa r aa n 
toe, vond het bes tuur, maa r het moest wel mogelijk blijven. 

Te nslo tte vo nd m en elkaa r o p I 16 .500,- p er j aar, m et ee n co ntrac t 
voor vijfti en j aa r, waa r elke vijf j aa r herzienin g va n de huur m ogelijk was . 
N atuurlijk was het aa ntal leden flink toege no m en , maa r de huurlas t per 
spelend lid ve rdubbeld e, ve rge leken Ill et 1958; ee n grote spron g was het du s 

wel. Maar nog steeds nam het Es th er Evrard Fo nds ge noegen met een 
bescheiden rendem ent op het gescho nken ka pitaal , wan t, re kenin g houdend 
me t de geldontwaa rdin g, bedroeg dat nog gee n vijf proce nt.Voor het fo nds 
was dit oo k geen puur co mm erciële beleggin g, wa n t de be doe lin gen va n 
Stul em eij er bleve n ri chtin ggevend , al zat hij ni e t in he t bes tuur van de 
stichtin g. D e voo rzitter van het Es th er Evra rd Fo nd s, M I. H. A. M ae ij e r, 
dru kte he t in 1966 zo ui t : ' .. . dat he t -ove reen ko msti g de in te nti e va n de 
schenker- de bedoelin g za l m oete n blij ve n va n de stich tin g o m he t te rrein 
als golfterrein te handh aven en da t daarom een verkoop, alleen o mdat er op 
een bepaa ld m om ent meer voor te krij gen is, ni et zal kunne n geschieden'. " 

D oor de toe nam e van de huur 1110es tToxa ndri a de co n tribu tie m eteen 
ve rh oge n , w ild e m en nog kunn en ro ndko m en, en oo k de entreegelde n 
werde n o pge trokken. Een echtpaar beta alde va n 1967 af zes ho nderd gul de n 
per jaa r, tw inti g pro ce nt m eer dan het j aa r daarvoo r. De fi nanciën sto nden 
in deze peri ode extra o nder druk doo r ee n ve rbo uw in g va n he t clu bhuis. 
Om in de co nve rsa ti ezaa l m ee r ruimte te sc hepp en voo r de aa nwas va n 
lede n , werd en de ves tibul e en de logee rkam er er uit geb roke n , waa rd oo r 
p laa ts o nts to nd voor ee n res taurant. Dat hing sa m en m et he t ve rtrek va n 
Jan us en Din a va n Ge nk , in 1967; m en w il de hen verva nge n doo r ee n 
bu ffet behee rd er m et res tauranterva rin g . Die ve rb o uw in g kostte o ngeveer 
vee rti endui ze nd guld en , m aar geld was er ni et. M issc hien ko n de ve rhuur-
de r wat bijdragen ? Dat ko n. H e t Es th er Evrard Fo nds was bere id in 1967 
nog de o ud e huur te be rekenen , waa rdoo r he t voo r ruim twaalfd ui zend 
gulden aa n de ve rbo uw in g meebetaalde. 

H e t bou we n was daa rmee nog ni e t klaa r. E ind elij k, in 1968, verv ing 
l' en n ieuwe sto kkenloods het nood gebou w tj e dat vee rti g j aa r ee rd er uit 

was ge ha ald . B ehalve de loods voo r de stokken , di e 8 b ij 21 
IJlete r mat, bevatte de ni euw bo uw ruimte voor de w inkel en de werkplaa ts 
V,ln de profess io nal , ee n kantoor tj e voo r de ca ddi enl.as te r e n een wacht-
lokaal voo r de ca ddi es. AI was het fundam ent doo r he t e igen p ersonee l 
gebo uwd en schilde rde dat ook he t ho u twerk , het kos t te toc h m eer dan 
/ l've nenvijftigdui zend gulden. Uit vrij w illige bijdragen kwa m dit bij elkaa r, 
\';In de 380 spelende leden schreven er 55 in op een rente loze lening, di e in 
l ic n j :1a r zo u wo rd en :1fge lost. Da t brac ht I 54. 500,- op. Dit was de laatste 
kl'LT dat grote in ves te rin gen door vrijwilli ge offe rs va n ce n klei n aan tal 
Il,(k ll het:l:dd \Vc nkll : c r I'l'/'l' ll ,rceds l11 ec r bcz\Vare n tege n deze vor m VJ Il 
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fin an cierin g . D e ge ldschi e te rs vo nden dat m e n d e anderen mo es t dwin ge n 
bij te dragen, bij vo o rbee ld d o or ee n ve rhog in g van d e contributi e . M aa r 
daa r kwa m ni e ts va n ; h e t b es tuur wilde ni e t tornen aan de vrij w illi gh e id 
van de bijdragen. 

Indiv idu e n ware n b ereid d e golfclub te h e lp e n , m aa r ook o nd erlin g 
tu sse n ve re ni g in ge n d eed m e n dat. D e R o tte rdam se G olfclub, di e toe n 
o p d e b aa n in Kralin ge n sp eeld e, had in d e w inter vee l w ateroverl as t ; 
h e t te rre in was dan lange tijd nauwelijks b espee lbaa r. In 1954 vro eg d e 
ve reni g in g hulp aa n Toxa ndri a . Zo ude n R o tterdam se leden ni e t tege n ee n 
sch app elijk tari e fin de w inte rm aa nden in M ole nsch o t m oge n spele n ? Ee n 
regelin g bl eek m ogelij k .Voor vierh o nderd gulde n konden all e in geschreve n 

VJn n ove mb er to t m aa rt vrij o p Toxa ndri a te rec h t. D e 
verre ke n ing gesc hi ed de via d e ve re ni g in ge n , in li e t m e n d e 
dee ln e m ers er wat aa n m eeb e talen. Er gave n zic h o n gevee r vijfti g m e nse n 
op, in so mmige ja ren iets min de r. Da t kwa m du s neer o p zowa t ti en g ulden 
pe r hoofd e n aa ngez ie n de grcc /! /èc toe n f 3 ,50 b edroeg, was dit arran ge-
m ent zee r g un stig voo r d e gas te n . In de w in te rm aa nde n o rga ni see rd e de 
R otte rdam se go lfcl ub ee n aa n ta l weds trij de n op Toxa ndri a, m e n was 
thui s in Molensch ot. ' In dece m ber 1960 vond h e t b es tuur va n Toxa n d ria 
het wel ge noeg, ruilll zes jaa r was Ill en gas th eer geweest. Led e n va n de 

krege n de m oge lij k he id b uiten lid va n Toxa ndri a te wo rd e n , 
h oewe l dat vo lge ns de regels ni et ko n . Er k wa m ee n te le urstell e nd ant-
woo rd : m aa r 22 R o tte rdamm e rs wa re n b erei d d e co n tribu tie va n vij ft ig 
gul de n voor een bui tenlidmaa tschap -da t dan va nze lfs prekend voo r h e t hele 
j aa r go ld- te beta len . D e sec re tar is va n Toxa nd r ia kreeg h et verzoek blij k te 
geve n va n h et o nge noegen va n het bes tuur. " 

Toxa ndria was in deze j aren gastheer voor belang rij ke wedstrijd en , voo r 
N ederl anders en buitenl anders. H et Intern atio nale Amateur ka mpi oensc hap 
g in g in 1958 aa n Toxa ndri a voo rbij , o m da t de baa n in te slechte staa t ve r-
kee rde. Oorspro nkelijk was h e t aa n d e baa n in M o lensc ho t toegeweze n , 
m aa r h e t N ederl andse Go lf Comité besloo t o p h e t laa tste m o m e n t 
he t ka mpi oe nsch ap naa r de E indh ove nsc h e te ve rpl aa tse n . De gree ns op 
Toxan d r ia waren ni e t goed, vooral de zeven de ni et, en ve rder had het g ras 
'dan ig geleden van ee n keve r invas ie', schreef'Golf' . 7 H et zull en wel weer 
de e n ge rl in ge n geweest zijn . Ge lu kk ig zag de baa n e r ee n j aa r late r b ete r 
ui t , e n ko n het ka lll p ioe nsc hap op Toxa ndria ve rsp ee ld worde n . D e regen 

had weliswaa r enkele g reens on de r wa te r geze t , m aa r h e t N GC uitte toen 
veel lo f over de goede staa t van h et te rre in. Bijna j aa rlijks vo nd er wel ee n 
bela ng rijke w edstrijd pla ats, de N ati o nale O p e n kampi oen sc happ e n , 
het Am ate ur ka mpio e nsc hap, he t B enelu x Dam es ka mpi oe nsc h ap, o fh e t 
Euro pese ka mpi oensc hap voor landenteam s va n m eisj es, bij voorbeeld. 

"'\.'11(" ldll IJ!', ,,'t J{l, lJ,1 Jt', I"I1'IIIIIj'l .. 

, IJtl f '/1f/rtl,/IOt ()/ '", "("11 ,,/I/lil' 1 IrJ I (It: ,I,', /, 

In 1 tJ65 werd voo r de tweede, e n laatste, maal het I n te rn ati o nale Open 
1', llllpioen schap op Toxandria ge houden. Daarna nam h et aa n tal bezoekers 
\ .1 11 dit bc lang rijkste ka m pioe nsc hap van Nederland zo toe, datToxan d ri a 
\ (l() r /, o ' n l'Vl'Ill'llll' n t in ;li lc op zic h ten te k le in was. Toen g ing het nog, 
11 \\ ',1" hl,t lw, t ll ur cr n iet l'I'g gelukki g mce. In de he rfst van het jaar 
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ervoor had men besloten er niet aan mee te doen . Men achtte de 
accommodatie onvoldoende (toen al), het kostte te veel geld, en tijd voor 
de organisatie was er ook niet. Toch bleef het Nederlands Golf Comité 
aandringen, en in december van 196-1- moest de secretaris melden dat 
er geen ontkomen meer aan was: men deed een zeer ernstig beroep op de 
vereniging. Eén bezwaar verviel: op het punt van de extra kosten kon men 
op een regeling rekenen. Zonder veel enthousiasme gaf het bestuur zich 
gewonnen. Ook nu weer valt op hoe simpel het allemaal was. De acceptatie 
vond zes maanden voor het evenelllent plaats. In de bestuursvergadering 
van 22 april, toen er nog nauwelijks drie maanden te gaan waren, vroeg de 
voorzitter naar de kosten van het Internationale Open; daar zou binnenkort 
iets over te zeggen zijn, was het antwoord. Op 29 juni 1965 moest nog van 
alles geregeld worden, inclusief (bijvoorbeeld) het schrijven van de aan-
kondigingen voor de buitenwereld. De begroting (van I -I-.90S,-) werd toen 
pas goedgekeurd, enkele bestuursleden kregen specifieke taken . 

Het kampioenschap vond drie weken later, van 17 tot 19 juli plaats, 
het was ideaal weer. l3este amateur was de l3elg G. Emsens. Angel Miguel, 
een Spanjaard, won, met 278 slagen. De winnaar was niet erg verguld met 
zijn prijs, hij had meer geld verwacht en na zijn vertrek bleek hij zijn 
beker in de bosjes te hebben achtergelaten. Ook 'Golf' was niet helemaal 
gelukkig, om andere redenen , en maakte kritische opmerkingen. Er waren 
te weinig caddies geweest, zodat die met twee tassen liepen, en bovendien 
kenden niet allen de b3an voldoende. Dat Illoest een vo lgende keer beter." 

Toxandria W.1S een gezonde vereniging, waarvan rel3tief veel jongeren 
lid werden. In deze periode van vijftien jaar maakte de jeugd (16 tot 29 
jaar) alleen in 1961 minder dan tien procent van het aantal spelende leden 
uit. Lange tijd lag dat aandeel boven de vijftien procent. Soms ontstond de 
groei van de vereniging alleen door de aanwas van jeugdlcden, zoals 
bijvoorbeeld in 1967. In vergelijking met andere verenigingen kwam 
Toxandria er op dit punt niet slecht van af. [n 1961 (wat dus een slecht jaar 
was in dit opzicht) behoorde het tot de goede middenmoot in Nederland, 
alleen de Haagsche, de Kennemer en de Eindhovensche hadden meer 
jeugdleden -maar al die clubs waren groter. '1 Een bestuurslid organiseerde 
lessen voor de jeugd, en in 1962 ging het bestuur akkoord met een 
jeugdweekend, tocgankelijk voor alle jonge golfers in Nederland. Op dl' 
7:lterthg:lvolld kOIl er ged:lllst wordell, Miel VerbuIlt eli I'ijll m;\lllll' ll 

verzorgden ook IlU weer de muziek. 111 ])at wa s dan wel meteen voor lange 
tijd de laatste keer ; blijkbaar hadden de ouderen moeite met de feesten van 
dl' jeugd. In 1969 klaagde de inmiddels aangewezen jeugdcoördin3tor er 
ove r. Tot zijn teleurstelling besli ste men cht ecn jeugdweckcnd niet meer 
Illogelijk was, er kon gecn pl3ats in het programma voor worden vrij-
gem3akt. Wel vonden in 1970 dl' Nationale Jeugd Kampioenschappen 
op Toxandria plaats. 

Met zoveel jongeren konden successen niet uitblijven. Aan het cind van 
de jaren zestig en ill het begin van de jarell zeventig beleefde Toxandria zijn 
eerste periode van natiomle en interIlation31e roem, hoe bctrckkelijk dan 
ook. In het vcrvolg van om verhaal zullen wij nog zo'n reeks tcgenkomen . 
Absolute uitschieter was Jaap \ ';111 Nec k, dic in 1967 het Internationale 
Amateur k3mpioel1Schap WOIl, en in datzelfde jaar samen met Anlliemies 
Le Fèvre de Montigny het Intcrnation:lle kampioenschap mixed f()ursomes 
veroverde. In dl' jarcn daarna was hij vele malen Nederlands kampioen, 
ell vertegcllwoordigdc hij zijn land in allerlei belangrijke wedstrijdcn. 
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Hoewel in de loop van de jaren de minimum leeftijd voor het lidmaat-
schap verlaagd werd tot twaalf jaar, was de acceptatie van die echte jongeren 
toch niet vanzelf.sprekend. In 1962 ste ld e de jeugdcommissie van het 
Nederlands Golf Comité voor, kinderen onder de zestien gratis te laten 
spelen en klassikaal les tc geven. 11 Toxandria meldde dat zij daar graag aan 
meewerkte, maar er gebeurde niets. 

Later, in 1971, bleek er nog steeds huivering tc bestaan om jonge 
kindcrcn toe te laten. Het bcstuur besloot dat, vanwege de drukte (een veel 
gebruikt argument!), kinderen onder de twaalf jaar geen toegang tot de 
baan of hct cl ubhui s kregcn. Dat leidde tot uitvocrige discussies in de 
ledenvergadcring. Waarom konden zij niet onder begeleiding worden 
tocgelaten?Voorzitter GerkcllS voelde er niets voor: dit WJS een go lfc lub, 
ze i hij. Onder druk van de vergadering mocst hij tcnslotte toestaan dat 
ouders een voorstel zouden docn, waarover men dan kon beslissen. Het 
duurde vijf maanden voor het resultaat gcpubl iceerd kon wo rd en van de 
vele gcsprekken, die intussen hadden plaatsgevonden. Kinderen ondcr de 
twaalf jaar mochten alleen onder begeleiding op het terrein aanwczig zijn, 
en in het clubhuis werden zij weliswaar toegelatcn, natuurlijk ook onder 
toezicht, maar dan voor niet langer dan een half uur. Of 111 en zich van die 
regel veel aantrok, v;:llt te betwijfelen. 

Toen inJ96J van Mierlo door zijn zwakke gczondhcid nict langer 
111 staat was de voorzittersrol te verv ull en, nam Dick d ' Arnaud Gerkens 
die van hem over. Hij was al twaalf jaar bestuurslid geweest, waarvan 
vier jaar sccretaris, en wist dus goed waaraan hij begon. Toch za l hij niet 
vermoed hebbcn dat hij aa n het bcgin stond van een nieuwe periode van 
twaalf jaar, en hoeveel er in die tijd zou vera nderen. Er waren nu weliswaar 
ruim viermaal zovee l actieve leden als tocn hij lid werd van de club, 
maar zijn stij l van leid in ggeven paste nog steeds. Hij regelde het liefst de 
zaken op ccn informelc manier. [n dc weekends maakte hij graag afspraken 
met enkele vertro uwelin gen, moeilijkheden loste hij losjes, mct vccl gevocl 
voo r humor, op. Zijn praatjes bij de prijsuitreikingen wa ren vaak hoogte-
punten van het weekend. Geen lid dat hem niet kende en niemand zou er 
aan denken zijn gezag te betwisten; meestal kreeg hij moeiteloos zijn zin. 
De secretaris van Toxandria werkte bij hem in de onderneming en was dus 
dagelijks bcschikbaar, dicht in de buurt. Dat maakte het werk gemakkelijk. 

Langzamerhand bleek wat meer structuur nodig. Men besloot eenmaal 
per twee maanden een bestuurvergadering te beleggen en binnen het 
bestuur werden de taken verdeeld. 12 B ehalve de voorzitter, secretaris en 
penningmeester waren er eerder wel ad hoc taken toegede eld, maar geen 
verantwoordelijkheden gegeven. Daar kwam nu langzaam, met horten en 
, toten, verandering in, al ging dat gepaard met grensgeschillen tu ssen de 
bestuursleden. Men benoemde commissies voor deeltaken, maar hoeveel 
inv loed die hadden is niet erg duidelijk. Met het groeien van de vereniging 
kwamen voorzichtig ook wat tegenkrachten los. De penningmeester maak-
te, bijvoorbeeld, bezwaar dat investeringsbesli ss ingen zonder zijn mede-
we ten waren genomen, en kondigde omfloerst aan dat zo iets consequenties 
voor zijn dee lname aan he t bestu ur kon hebben. Dat was in 1970, maar 
bijna prccies hetzelfde vond ook al plaats in 1949, tocn lngen Housz voor-
l itter was, en ook later in de jaren zeventig lcverde juist die samenwerking 
ti-icties op. Waren penningm eeste rs gevoeliger dan hun collega-bestuurs-
lede n, of hadden voorzitters moeite de financiële ma cht te delen me t een 

[n alle gevallen, overigens, werd de angel uit het conflict gehaald 
\·oo r het tot brokken kwam . 

Ec hte problemen kwamen ook voor. Na het vertrek van Janus en Dina 
\·;ln Ge nk , in april 1967, stelde men het echtpaa rVan den Akker aan als 
hll tTetbeheerders. D at was geen gelukkigc keuze geweest, of Illisschien had 
IllL'n hun nict voldoende duidelijk gelllaakt wat men van hen verwachtte_ In 
Il'de r geval begon het meteen met conflicten. In mei al waren die geschil-
J)llnten onderwerp van een di sc ussie in de bestuursvergadcring. Het bleek 
d.ltVa n den Akker geen wit jasje wilde dragen (b lijkbaar was dat vereist in 
diL' tijd), tenvijl hij de jongere leden tutoyeerde. De buffetbeh ee rders 
krl'gen begeleiding van een lid met e rvaring in de horeca, die ook als 
,Llnspreekpunt zo u dienen, opdat misve rstanden werden voorkomen.Veel 
k, lllS kreeg hij niet , want in juli ontsloeg Dick Gcrkcns het echtpaar met 
<lll illiddcllijke ingang, omdat hij alweer op de weigering stuitte dat jasje aan 
It' trekken, en hij , de voorzitter, daarop boos was ontploft. In de bestuurs-
\lTgade ring van 10 augustus va n 1967 was dat aanleiding tot een heft ige 
d l,cLlssie. Chr.A.M. Klaverdijk, die si nds 1958 administrateur van de vereni-
:', lllg W:1S, bleek intusse n veelmeer dan alleen boekhouder te zijn. Hij trok 
k j \ ' ,111 leer tegen dl' voor7itter. H et onts];lg had moctell gebeu ren door het 
,l. lgcli.iks bestuur, ll.lllll'Ji.ik d L' VOOr7 in L'r, sccret:lris en pCllningmeester, 
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e n niet allee n door de voorzitter, op eigen houtje. Nu was het niet eens 
rech tsgeld ig. Men sp rak bin n en het bestuur we l van taakverdelingen, 
maar in de praktijk kwam daar niets van terecht, ste ld e hij . Enkele mensen 
mo esten de kastanjes uit het vu ur halen, en andere n deden maar wat, 
als ze al wat deden. Voorzitter Gerkens had daar niet zoveel van terug. 
H et was h e le m aa l niet zijn bedoeling geweest Van den Akker te on tslaan, 
antwoordde hij, maar door diens weigering was het er toch van gekomen. 
Nadat m en dat had vastgeste ld besloot m en m aa r li ever naar de toekomst te 
kijken, m aar het was een impulsieve en onverstandige daad van Gerkens 
geweest, die zijn reputatie als bestuurder geen goed zal hebben gedaa n. 

Af en toe waren er leden die een mededelingenbbd w ild en opzetten, 
maar de voorz itter hi e ld daar niet van: 'ze verdw ijn en rechtstreeks in 
de prullenbak' zei hij . " In I lJ5H was e r spontaan ee n clubblaadje ontstaan, 
'De Kl ein e Potj es', waarv;lI1 ee n e nkel exempbar is ove rgebleven; onduide-
lijk is of er m eer geweest zijn. De druk hield aa n en tege n h e t e ind va n 
197 1 ve rzoc ht het bestuur de secretar is een ledencirculaire te produceren, 
e lke twee tot drie maanden, om zo af te tasten of er vo ld oende belang-
ste llin g voo r iets bl ij vends was. Pas na het vertrek van Dick Ge rkens als 
voorzitte r konden enthousiaste leden overgegaan tot de oprichtin g van een 
echt cl u bblad, 'Swing' . 

De tegenstand tegen de autoc ratisc he stijl van Dick Gerkens, - ni et 
tegen zijn persoon-, nam toe en tenslotte b:Jrstte de bom in de leden-
ve rgaderin g va n m e i 1973.Ve1en waren het onee ns m et het be le id, e n tot 
ver ra ss in g van het bestuur kozen de dissidenten drie leden uit hun midde n 
o m het bes tuur te versterken . Hi er w reekte zich het gebrek aa n regelingen 
voor de kandidaatstellingen voo r bestuursfuncties . Stu1 e m eij e r had de 
statuten in 1956 aan de tijd aangepast, maar inmiddels waren zij al zeventi en 
jaar onveranderd gebl eve n . Zeker na 1967 h ad het bestuur moeten in zien 
dat e r op dit punt regels nodig wa ren. In dat jaar namelijk ste lde de leden-
vergadering een tegenkandidaat voor, waa rvan later bleek dat hij daar niets 
van wist en ook absoluut niet in het bestuur zi ttin g wilde nemen. Gelukkig 
ha ald e zijn kandidatuur het ni et. '· Nu kwamen e r plotseling drie extra 
leden in het bes tuur, en al had men gee n bezwaa r tegen de personen, de 
boodschap was duid e lijk. Pen nin gm ees ter Steinz trok de co nclu sie twee 
dagen na de ve rgadering en trad af. De rest va n het bestuur verklaarde zic h 
dell1issiomir, lll :lar blcL'fvoorlopig op zijn post. 

Er moest een initiatief van een vijfta l oudere leden, onder leiding van 
G. Besselaar, aan te pas komen om uit de impasse te raken, zes weken later. 
Zij ste ld en een Commissie va n Goede Diensten voo r, die een nieuw 
bestu ur zou samenstel len vóór de vo lgende ledenvergader in g, en suggereer-
den een groot aanta l namen van mensen die in die com missie gev ra agd 
Konden worden . Het bestuur nam dat initiatief dankbaar over, koos tien 
namen uit de lij st, en wachtte af. Op 5 oktober 1973 bracht de commissie 
vers lag uit. Zij stelde een nieuw bestuur van zeven leden voor, en ried aan 
regelingen te maken voor de maximale duur van het bestuurslidmaatschap, 
drie ofvierjaar, en dan maar éénmaal herkiesbaar.Voor velen, waaronder 
/l' Ker ook Dick Gerkens, was het verrassend te ervaren dat C. W. (Kees) 
Verloop, die sec retaris was geweest , de nieuwe voorzittl'r zou zijn . 
A,lllvankelijk had hij, samen met alle andere bestuursleden, aangekondigd 
Iliet in een nieuw bestuur zitt in g te willen nemL'n. Onder druk van 
l\esselaa r had hij zich laten overtuigen . De ledenvergadering nam alle 
.ld viezen va n de commissie over. 

Zo kwam op een toch wat treurige manier een einde aan de zeer lange 
\l.l;1t van dienst van Dick d'Arnaud Gerkens; zelfgebruikte hij het woord 
'w rang' in dit verband. " Vierentwintigjaar lang gaf hij veel tijd en energie 
.l. ln Toxandria, en de vereniging had erg veel aan helll te danken; gelukkig 
d.l t hij in het jaar daarna van harte werd benoemd tot erelid. Hij was er niet 
dl' Illan naar zich al te zeer aan te passen aan de vele veranderingen die zich 
(li l! hem heen voordeden. Die waren groot geweest. Omvang en omgangs-
\ (llJllen vo lgden de strOOIll van een moderne tijd. Jongere leden toonden 
lIl' illig ontzag meer voor de ouderdom die in het bestuur de toon aangaf. 

Vera ndering was niets bijzonders in de were ld . Een van de eerste zaken 
lI. l.lr het nieuwe bestuur zich mee moest bezighouden was het organiseren 
\ .111 bustransport van Breda naar Molenschot, opdat leden naar de baan 
I (l Ilden komen op autoloze zondagen . Die waren het gevolg van de o li e-
, I l, is: de o li eproducenten in het Midden-Oosten lieten hun tanden zien. 
( )() K daar was de oude tijd voorbij. 
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E Pil 1?,Cwdwillend H'upnt Dick Gerkens 

In de zomer van 1943 werd Dick Gerkens lid van Toxandria, ' In die laatste 
oOl' logsjaren , en direct daarna, zal er van golf niet veel gekomen zijn, In 1948 
noemde hij die sport voor het eerst in zijn dagboek, Toen speelde hij ook nog 
te nnis en hij jaagde, maar de golfsport en de sociale kontakten die er door 
ontstonden, gingen een steeds belangrijker rol in z ijn leven spelen, Het leidde 
hem af van de grote problemen in zijn werk, Een jaar later bleek datToxa ndria 
voor z ijn echtgenote en hem een echte trekpleister was geworden '" ,en het 
gevoe l dat wij beiden graag gez ien zijn is pl'ettig', ' In 1949 werd hij in het 
hestu ul' gekozen , en daarmee begon de 24 jaar lange periode waarin hij deel 
uitmaa kte van de leiding van de golfclub, Hij was vier jaar sec retaris van 
Toxa ndria, dat hem in 1961 als voorzitter koos, Die functie vervulde hij tot 
1973, twaalf jaar lang dus, 

D ick Gerkens was een ac tief bestuurder, In die tijd bestond binnen het 
lJestuur alleen een zeer globale taakverdeling, maar al vroeg del egee rde men 
dan hem vOOl'al de personeelsproblemen, Als er moeilijkheden waren, moest hij 
('I' op af. Geen wonder dat hij als opvolgel' van secretaris Wim Thunnissen werd 
gev raagd, waardooI' hij deel uit ging maken van het kleine groepje waar de 
<'chte beslissingen vielen: voorzittel', secretaris en penningmeester, Hij schreef 
graag; de circulaires aan de leden kregen ineens een heel andere toon, Niet 
,1 11een de noodzakelijke informatie vel'schafte hij, maar, in een gemakkelijke stijl 
riep hij ook op om te genieten van het spel, van het gezelschap dat men er kon 
vi nden en van de natuur, 'Klaverbloemen van vier, katjes, made l iefjes, wilde 
viooltjes, hei, zelfs narcissen vindt u er',' 

Als voorzitter was h ij een drijvende kracht, die zich met alle details 
1H'llloeide, en een amicaal middelpunt van de vereniging, Hij nam initiatieven 
V[) or verbeteringen van de baan, voor een soepeler werkwijze van het bestuur, 
1'11 hij sprak goed en geestig waal' dat nodig was, Jaren achtereen speelde hij 
<,i nlerklaas, en bij die gelegenheid nam hij leden op de korrel in lange rijmen, 
,[) I hUlllor, nooit beschadigend , D ie verzen werden overigens op zijn aan-
\\ ij/ingen dOOI' z ijn secre taresse, Dien Tonnet, geschreven, Anderen hie lp 
Ili j Wd,1I' dJI kon, Toen op een feeslJvond een WJI aangeschoten, bejaard 
JIl\d ndri,l lid li< 1!1<'lf Iwvuild(' Wd'> hel Dick Cl'I'kcns die hem mcenam nJar de 
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kleedkamer om hem daar te wassen en verschonen. Hij probeerde de stijl van 
de oude veren iging voort te zetten, maar daarin raakte hij dikwijls teleurgesteld. 
De omgangsvormen veranderden , nieuwe leden deelden niet altijd de traditio-
nele normen, en hij vocht vaak tegen de bierkaai. 

Er veranderde ook vee l in z ijn bestuursperiade. In 1949 was Toxandria maar 
een heel klein c lubje vr ienden, die elkaar niet all een van het golfspe l, maar ook 
daarbuiten goed kenden. Het bestuur was een onderonsje. De prob lemen waren 
wel ta I ri j k, maar hanteerbaa r va n omvang. De ledenvergaderi ngen spee l den 
zich af als een gezel lige formaliteit. Maar bij z ijn afscheid was het een volwaar-
dige vereniging geworden. De exp loitatierekening groe ide van achtendert ig dui-
zend tot meer dan tweehonderdduizend gulden. Driemaal zoveel spelers waren 
er in 1973 . Die overgang was veel gevraagd. Lange tijd kon Dick Gerkens zich 
onbetw ist handhaven, door zijn grote kennis van zaken en zijn ontwapenende 
sti jl , maar tenslotte lukte dat niet meer, zoa ls wij zagen. Men el"kende zijn grote 
verdiensten voor de vereniging en velen herinnerden z ich de jaren onder zijn 
leid ing met veel genoegen, sommigen met tederheid. Het personeel droeg hem 
op handen. Hij was een opval lend bestuurder geweest. Hoe verliep zijn leven 
buiten Toxandria? 

Dirk René d' Arnaud Gerkens werd op 2 september 1908 geboren in 
Batavia, hoofdstad van Nederlands- Indië, nu jakarta. Vader Gerkens werkte als 
Tweede Lu itenant in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger, het KNIL. Zijn 
moeder was Lily Bakhuizen van den Brink, een van de vier dochters van een 
succesvo l ambtenaar van het Binnenlands Bestuur in Indi ë, die het bracht tot 
Resident van Batavia en Directeur va n Financiën. Die laatste functie kan 
men met een ministerschap, maar dan voor Nederlands-Indië, vergelijken. 
Dicks grootmoeder van vaders kant was een meisje Bentz van den Berg. 
De bourgeoisie van het begin van de twintigste eeuw za l het milieu waarin hij 
geboren werd, getypeerd hebben als: 'nette mensen, geen geld'. 

Het gez in bleef tot 1914 in Indië. Er kwamen dri e kinderen: D ick, de oud-
ste, z ijn broer jan en een zusje, dat echter als baby al stierf. Bij het begin van de 
Eerste Were ldoorlog keerden zij naa r Nederland terug. Vader Gerkens was daar 
ingedeeld in de Koloniale Reserve, die was opgericht ter ondersteuning van het 
Nederlandse leger in oor logst ijd. Inmiddels was hij bevorderd tot Eerste 
Lu i tena nt. Het gez i n woonde in versc h i Il ende plaatsen, waaronder i n ieder 

geval Nijmegen (tussen 1914 en 1916) en den Haag (va n 1919 tot 1920). 
Dick en jan bezochten all er lei lagere scholen en behoorden natuurlijk overal tot 
de buitenbeentjes. Door de vele plagerij die zi j te verduren kregen ontstond een 
hechte band tussen de broers, maar een leuke tijd was het niet. Grootmoeder 
va n vaders kant woonde in Breda, in de Baron ielaa n; daar logeerden de broers 
noga l eens. Na het eind van de oor log gingen de Gerkens terug naar Indi ë, waar 
voor een KNIL-offic ier natuurlijk de vaste bestemming lag. Waar zij toen precies 
ve rbleven staat niet vast, maar in ieder geval ook in Depok, in West j ava. Het 
gez in had het niet breed. Om rond te komen nam moeder Gerkens tegen 
beta ling kinderen in huis en bespaarde zi j op huishoudelijke hulp door ze lf 
te koken. Daar kan men, met haar afkomst en in die koloniale tijd, grote bewon-
deri ng voor hebben. 

Dick Gerkens kon niet goed tegen het tropische klimaat, en ook z ijn voort-
gang op school gaf zorgen. Vandaar dat zijn ouders hem in 1923, bijna vijftien 
jaar oud, al leen naar Nederland stuurden, om bij grootmoeder Bakhuizen van 
den Brink in den Haag de m iddelbare school af te maken. Er is een foto bewaard 
geb leven, genomen v lak voor Dick vertrok. Vader Gerkens staat er op, met zijn 
twee zoons. Dick is een lange, magere, sl unge lachtige puber, wiens spi llebenen 
uit een keurig gesteven, w itle, korte broek steken. Netjes in overhemd met 
stropdas en met een te klein wit j asje aan. Men kon het tempo van zijn groei 
kenne lijk niet bijhouden. Hij maakt een wat weemoedige indruk; geen stoere 
jongen. 

Oma Bakhui zen van den Brink deelde in de Haag de lakens uit. Zij was een 
tmtse, autor itaire vmuw, van een imponerende omvang, en z ij dr ilde de kinde-
ren d ie aan haar zorgen waren toevertrouwd in het model dat z ij wi lde. Daarbij 
hoorde een sterk gevoe l van stand; de dienstmeisjes waren toch van een heel 
,lIlder slag dan de familie. Di ck vond het verschrikkelijk dat zijn gmotmoeder in 
de Haagse tram duidelijk li et merken wat haar ni et aanstond in het gedrag van 
,111dere passagiers. Grootvader was de mildheid zelve, een lieve man, maar hij 
kwam kenne lijk aan de opvoed ing niet te pas. De afstand tussen de generat ies 
was heel groot geb leven, zoa ls in die tijd gebru ikelijk. Dick hield erg vee l van 
lijn moeder, die hij bewonderde, maar kreeg door z ijn verbrokkelde jeugd van 
iJ ,1 ar wein ig steun: z ij b leef bij haar man in Ind ië. Bovendien had zij een voor-
k('ur voor haar intell igente tweede zoon, jan. Grootmoeder Bakhuizen was geen 
.lfdoencle verv<ln gster. Ook toen het gezin l<ller in Neclerland weer was verenigd, 
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kreeg Dick met zi jn vader we ini g co ntac t. Die werd in Indië z iek, en was 
daardoor bij v lagen zee r neerslachti g. Dan bleef hij over lange periodes voor 
anderen, ook voor z ijn zoon, onbereikbaa r. 

Dick Gerkens heeft in z ijn Haagse tijd natuurlijk ook zi jn plezier gehad, 
hij was sporti ef, spee lde hockeyen tenni s, maar hij keek ni et met voldoening op 
die periode terug. Hij was geen stud iemens, en de HB S kostte hem moe ite. 
Later zou hij schertsenderw ij s verte ll en dat hij elke klas doub leerde, en a l za l 
dal wel overdreven zi jn , hij moet er toch lang over gedaan hebben. Na een korte 
periode op een Handelsschool, en z ijn militaire dienst (in die tijd een kwestie 
van maanden ) was hij pas k laar om in de prakt ijk te beg innen toen hij 24 jaar 
oud was . 

In september 1932 trad hij in dienst van een ondemem ing in het Bredase: 
Princenhage-Kapel le Cu lturen en Fabr ieken. Dicks oom, Lout Henkes, had die 
fabriek opgericht, en bezorgde hem niel alleen werk in die moeilijke cri sisjaren, 
maar nam Dick ook in z ijn gez in op. De fam ili e Henkes, de ouders met hun 
kinderen Hans, Lout Jr en de doch Iers Juu t en Aak, woo nden in het hui s 
Vredenburg aan de Haagweg in Princenhage. Daar kwam nu neef Dick Gerkens 
bij. H ij bleef er tot z ijn huwelijk, dertien jaar later. 

De onderneming bewerkte groente en fruit. Z ij droogde, maakte j am 
en conserveerde produclen die in de omgev ing va n Breda werd en getee ld . 
'De oude j am' noemde men de fabriek, of ' het sjemmeke'. Het was se izoen-
gebonden arbe id, waardoo r er in de drukke tijd zee r vee l werkkrachten nod ig 
waren, in ieder geval honderden. Dick Gerkens werd in de fabriek aa n het werk 
gezet en leerde het vak in de praktijk. Hans Henkes kreeg de algemene leiding; 
hij hield zich voora l meI de commerc ie bezig. De ondern eming, die later NV 
Preservenbed rij f zou heten, heeft het lange j aren ni et makkelijk gehad, vooral 
omdat z ij gefinanc ierd werd met te weinig eigen vermogen . Ge ld om de 
oor logsschade goed te herste ll en, bijvoorbeeld, was er nauwelijks. Een V1, een 
Du itse v li egende bom, kennelijk op weg naa r Antwerpen, beschadigde de 
fabriek ern sti g in het begin van 1945. 

Bovendien werd na de bevrijding het ve rkrij gen va n ni euwe middel en 
bemoe ilijkt door de reputatie die Hans in de oorlog had verworven . Op verden-
king van co ll abol'at ie met de Duitse bezetter, had hij va n maa rt tot oktober 1945 
in vom,Hrcst gC7ctcn. Fr vo lgde geen proces, en dus ook geen veroo rdeling, 

zoda t men mag aan nemen dat dit een gevolg was van de onzorgvuldighe id 
waar mee de Militaire Com missaris voor het Rechtsherstel in Breda zijn taak 
u itvoerde. Over de kwa liteit va n het werk van die naoor logse funct ionaris is een 
com mentaar beschikbaar, en dat draait er niet om heen. De Zu iveringsraad voor 
het Bedrijfsleven, onder voorz itterschap va n de lande lijk gewaa rdeerde rechts-
ge lee rde Prof. Mr. J.W. va n Bemmelen, oordee lde in 1947, in een andere zaak 
(die ern sti ge r was en dus we l tot ve rvo lg ing aa nl eidi ng gaf), dat de klachten 
daarin opgevoerd 'op kletspraatjes en loze geruchten berusten' en dat 'k laar-
bl ijkelijk all e aa nklachten tegen beschuldigde in dezelfde rel-stemmi ng zijn tot 
stand gekomen' . De uitsp raak eindigde zo : ' IDe Raadl ... haar scherpe afkeuring 
wi l uitspreken over de li chtvaard ige en onverantwoorde lijke handelwijze zowe l 
van de getuigen a ls va n de opspo ringsa mbte naren, die op last van de Militaire 
Com mi ssa ri s va n Breda het onderzoek hebben ge leid '. ' Maar toen was dat oor-
eleel nog niet algemeen, en de reputatie va n Hans WJS beschad igd. FinJnciers in 
de jaren direc t na de oo rl og w ilden daarom niet met zijn onderneming in zee 
gJan. Nog in 1947 spee lde dat een roL ' Dick had een Jmbiva lente houd ing naar 
Lijn neef, va n w ie hij sommige eigenschappen bewonderde en andere sterk 
krit iseerde, maa r va n de verdachtmak ingen distantieerde hij z ich. 

Dick Gerkens begon in 1944 een dagboek, dat ge lukkig bewaard is 
geb leven. Af en toe ve rsloeg hij wat er gebeurde, maar hij sch reef voora l om 
l ijn gedachten en twijfels te uiten, te o rdenen en te toetsen. Zo hoopte hij ze lf 
gro tere duidelijkheid te verkrijgen. In de j aren aa n het e ind va n de oor log en 
direct daarna, twij fe lde hij zeer, ove r va n all es. Hij was een zoe ker; later mag 
men hem geru st een humani sti sc h geori ëntee rd agnos ti cus noemen. Hij wilde 
geen dromer z ijn , maa r we l dromen. Het evenw icht in z ijn leven kon hij niet 
v inden, behalve in de levende natuur ' ... omdat daaruit zonder ophouden steeds 
nieuwere levensgedachten in mij opgewekt wo rden'. " Zi jn li efde voor al les wat 
huiten groeide was groot, en bij moeilijkheden in z ijn leven vluchtte hij er naar. 
liet is geen wonder dat hij op latere leeft ijd goed is gaan tekenen en schilderen. 
1\1 vroeg beschreef hij met vee l gevoe l wat hij zag in de natuur. Ook maakte hij 
l ich zo rgen over z ichze lf, en vroeg zich af hoe anderen hem z ien zo uden. 
Ili j had last va n dep ress ieve bui en, ' ... ik ben erg so mber, ik kan plotseling all es 
1 0 ell endig zwa rt inz ien'. ' Lang was hij op zoek naa r ri chting in z ijn leven, jaren 
11.1 Lijn huwelijk nog, en hij was ontevreden met z ichze lf. Eind 1947, hij was 
lot'n 39 jaar, gaf hij uiting aan die on tevreden heid. Men ve rweet hem ijdel te 
l ij n, en hij beailmcle ebt. Soms WilS hij ze l f ingenomen, schreef hij, maar men 
l i('1 ' .. . ni{,\ mijn groo t ver l,lJlgcn nilJr kenn is, mijn strijd met dat el lend ige 
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minderwaa rdigheidsgevoel, waarvan ik tege lij kert ij d weet dat dit mi sp laatst is '." 
Onzeker voe lde hij z ich ook over z ijn hu we lijk met B.L. (Bé) H agedoo rn. 
Zou dat wel brengen wat hi j hoopte, was zij wel degene d ie hem ko n opbeuren 
en ondersteunen? 

Bé was vóór de oor log getrouwd geweest met Lout Henkes jr. , maa r dat 
huwelijk was al sne l in een scheiding geëi ndi gd. Zi j had een dochter, juut 
Henkes, geboren in 1938. Haar vroegere schoonouders vi ngen Bé na haa r 
echtscheid ing op in Vredenburg, waar zi j met juut sindsdien bleef. Di ck Gerkens 
woonde daa r dus ook. Op 7 februar i 1945 trouwden Di ck en Bé. Wat late r 
vonden zij een hui s in de juli analaa n in Breda, en in 1947 verhuisde n zij naar 
een bu itenhui s achter in het Li esbos, in Pr in senbeek, het jachthui s. Een droom 
va n Dick werd vervu ld: wonen midden in de bossen , in de vrije natuur. 
Het jachthuis spee lde in zijn leven een grote ro l. 

Tussen 1947 en 1952 werden drie kinderen geboren: een zoon, een dochter 
en nog een zoon. D ick Gerkens was verzot op de baby's. Hij beschreef ontroerd 
een slapend kind, legde de grapp ige ee rste z innen van z ijn zoon vast, en ver-
heugde zich op elk stap je dat z ij n kinderen maakte. Naarmate z ij ouder werden 
ging ech ter de bezorgdheid overheersen. Over juut tobde hij zeer; haar ado les-
ce nt gedrag ri ep bij hem weerstanden op. Ook de ontwikkeling va n z ijn eigen 
kinderen, en dus hun toekoms t, zag hij somber in . Toen zi jn zoon nog hee l jong 
was vroeg hij z ich al af hoe hij va n hem 'een persoon lijkheid' kon maken. Geen 
van de k inderen beantwoordde aan de eisen die hij ste lde aan hun intelli gentie 
en doorzettingsvermogen en dat stak hij ni et onder stoe len of banken. Dat hij 
daarmee de ontwikkeling van zijn k inderen vooral remde, za l hij z ich ni et 
bewust zi jn geweest. 

Bé was een zachtaa rdi ge, l ieve vrouw, met gevoel voor humor, die een heel 
geze lli ge sfeer in hui s kon scheppen. Dick nam in de combinat ie vee l ruimte in 
en z ij was ni et in staat voor zichze lf een grotere pla ats te bevechten. A I vroeg in 
hun huwelijk uitte z ij haa r afgu nst tegenover Dick, die makkelij k met mensen 
kon omgaan en het wel aardig vond andere vrouwen voor z ich in te nemen. 
Haar man was ook hard bezig z ijn intel lectuele achterstand in te halen. Hij las 
hee l veel, schrijvers waarover men sprak in die tijd , zoals Stefan Zweig en Ka rl 
Barth, en ontwikke lde zich zo op een terrein waar z ij hem niet kon vo lgen. Ook 
daardoor za l z ij /ich ongelukkig gevoeld hebben. Bovendien stelde Dick hoge 
(,isen d,ln h,l,lr Ilij vond het vJ nze l fsprekend dat zij hem 

op feesten van Toxandria vergeze lde, ook al zou zij daar haa r ex-echtgenoot en 
diens nieuwe vrouw ontmoeten. Z ij was er nooit overheen gekomen dat z ij met 
haar baby van nog geen jaar oud zo p lotse ling in de steek werd ge laten door de 
man op wie zij steunde. De co nfrontati es met haar ex-ma n wa ren voo r haa r 
extra pijnlijk omdat zi j van Lout Henkes, ondanks all es, toch nog hielcl. Z ij 
probeerde die ge legenheden draag lijk te maken door wat meer te drinken dan 
eigen lijk goed voor haa r was. 

In 1954 b leek er meer aa n de hand. Bé was zeer somber, kon uren lang 
huilen, en verloor all e in teresse in de dagelijkse dingen. Zij bleef vee l in bed en 
was altijd moe. De dood van moeder Henkes in het begin van 1955 was een 
grote schok, die haar in een zware depress ie bracht. In ap ril van dat jaa r over-
dacht Dick Gerkens wat hij er aa n zo u kunnen doen: ' ... zij moet eigenwaa rde 
terugkrijgen. Mijn overhee rsing moet ik verkleinen en zeker ten opzicht van 
haar niet meer laten merken'." Het hi e lp natuurlijk ni et, adv iezen va n artsen a l 
('venmin. Snel ging het slechter. Dick ontdekte dat z ij ook slaapp ill en gebruikte, 
('n hoezeer hij ook probeerde haar de toegang daartoe te verhinderen, hoeveel 
Illedelijden hij ook met haar had, 'de vern ietigende krachten in haar zijn ster-
kt'r'. '" Zo bleef het jaren op en af gaa n, maar genezen deed zij niet. Dick hield 
\,111 haar, en beschermde haar tegenover de bu itenwereld. De huishoudster van 
cIl' familie, Annie Mol, nam de rol van de Illoeder in het gez in over, want van Bé 
vil'l op dat punt niet vee l meer te verwachten. De oudste zoon moest in de ogen 
\ dn z ijn vader om all er lei redenen naar een kostschool in Zwitser land, maar 
cld.1r hoorde ook de slechte toestand van zijn moeder bij. Dick riep alle spec ia-

hulp in die hij kon bedenken, maar de verbetering waarop hij hoopte, 
cl uurde telkens maar kort. In februari 1963, terwij l Dick Gerkens op reis was in 
\l1wrika, brandde het j achthuis af. De brand ontstond in de slaapkamer van Bé. 

(,('Iukk ig bleef z ij ongedeerd. Het was haa r niet ge lukt het vuur te doven. 

Voor Dick Gerkens betekende dit een enorme klap. Het jachthui s was voor 
111' 111 een wezenlijk onderdeel van zi jn leven geworden. Hij schreef er vaak over 
" 11 1ll,1akte verzen naar aan le iding va n wat hij in de tuin en in de bossen zag. 
"\., I('t voor niets gebru ikte hij jaren later juist die teksten voor een boekje, waar-

.111 hij een bibliofiele uitgave liet maken. Bij Bé leidde de brand tot een nieuwe, 
, III'IH' in /ink ing. Haar situat ie was vaak zeer in stabie l, zeker nadat in juli 1963 

' 1111 II('nkes op dl' gol fb,l,ln ('en hart,wnval kreeg en op weg naar het ziekenhuis 
"\ l 'II(,('c1. ('('n jd.lr sti el·( ook 136 11 ,1gedoorn, op 19 m,l,lrt 19G4, 
1111\( '1\\,)( hl. N.I IH'g('llli('11 j.),)1 "W,ll11 /0.1,111 11<'1 huwelijk ('('11 dr,llllatisch eind. 
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Intussen waren de problemen van NV Preservenbedrijf tot redelijke 
proporties teruggebracht. Vlak na de oorlog was de financiële situatie vaak 
zo slecht geweest, dat kunstgrepen moesten worden toegepast om fa i II issement 
te voorkomen. In 1945 had de verkooporganisat ie van de onderneming, die 
door Hans geleid werd, ook de vertegenwoordig ing van Amstel bier gekregen . 
Uit dat contact vo lgde dat in 1955 die brouwerij de meerderheid van de aan-
delen verw ierf. De nieuwe eigenaar verhoogde het kapitaal, waardoor een 
eind kwam aan de knellende beperkingen van een te klein eigen vermogen. 
Hans Henkes vertrok als directeur van de onderneming; Dick Gerkens kreeg 
alleen de leiding. 

Zo was hij in zijn element. Comm issarissen lieten hem vr ij , de onderneming 
deed het ook goed. Dick beheerste het vak door en door: in de ruim twee 
decennia die hij in de fabriek werkte, verwierf hij z ich heel vee l praktische 
kennis. Hij kende er iedereen. Zijn belangstelling was niet op de c ijfers 
gericht, hij dacht eel·der in termen van mensen, van fabrieksbezetting . Z ijn grote 
creat iviteit hielp hem bij de productontwikkeling. Eens li et hij een verkeerd 
gedroogde partij aardappe len door een macaronipers halen en wi lde daarna 
zien wat er zou resulteren na het bakken van deze pijpjes. Zo ontstond een 
zoutje, Nibbit, dat grote toekomst kreeg. Licenties werden in vele landen, 
waaronder de Verenigde Staten, verkocht, en het had succes. Het product is 
lange tijd een drager van de winst geb leven. 

Dick Gerkens hield afstand, bleef gevoe li g voo r afkomst en achtergrond 
van zijn medemensen, ach tte zichze lf meer waard dan de meeste, maar was ook 
een warm voe lende chef, die in het persoonlijke contact mensen als individuen 
bleef waarderen. Dat was z ijn sterke punt, het directe contact met een ander. 
Hij was een moderne directeur in z ijn tijd. Hij nam een soc iaal werkster in 
dienst (dat was toen nog nieuw) en li et al le werknemers weke lijks op de fabriek 
onder de douche gaan . Lang niet alle arbe idershui zen hadden toen een bad of 
douche. Was je eenmaa l aangenomen bij het Preservenbedijf dan bleef je er, 
ook al waren de presta ti es maar matig. Hij liet nooit iemand va ll en, niemand 
werd er ontslagen. Dick Gerkens had een zee r persoonlijke stijl va n leid ing-
geven. Hij vond dat iedereen toegang tot de hoogste chef moest hebben 
en stond toe dat men, buiten de hi ërarchie om, va n dat recht gebruik maakte . 
De bazen in de fabriek hadden daar wel moeite mee. 

Daarnaast kon hij mateloos driftig zijn. De PTT, die de telefoontoestellen 
verhuurde, dreigde geen nieuwe apparaten te leveren als de directeur ze bleef 
kapot slaan. Het koffieservies vloog nogal eens door de kamer. Er zat in zijn dr ift 
een element van toneelspel: niet iedereen had in dezelfde mate van zijn buien 
te lijden, en hij zorgde er wel voor dat hij zichzelf niet zou bezeren . Hij vergat 
Lijn woede ook weer sne l en ergerde zich er achteraf aan dat hij zich niet had 
kunnen beheersen. Zijn secretaresse corr igeerde hem vaak en dan bleek hij zich 
niet bewust te z ijn van het effect dat z ijn optreden op ondergeschikten had. Hij 
schrok daarvan, en kon zonder aarzeling z ijn excuses aan het slachtoffer maken. 
Il'dereen droeg hem toch op handen, de werknemers namen z ijn driftbuien op 
dl' koop toe . Men wist wat men aan hem had: veel. Er zijn talloze voorbee lden 
\,111 zijn persoonlijk ingrijpen als werknemers het moeilijk hadden, ook in hun 
privé leven. 
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In december 1964 trouwde Dick Gerkens met Oeti Waldeck. Oeti was 
getrouwd geweest met Henk Neeb, een neef van Dick, en daardoor kenden zij 
elkaar al jaren. Zij was een grote steun voor hem, in z ijn werk en in zijn sociale 
leven. Hij toonde z ich een aimabel stiefvader voor haar kinderen. Het was een 
solide, wederzijds versterkend huwe lijk. Zij woonden in het jachthuis, dat na de 
brand weer was opgebouwd. Ook he t werk kwam in veel rustiger vaarwater, de 
druk op de directeur verm inderde. Na de verkoop van de onderneming aan 
Nutricia werd de staf uitgebreid, en de resultaten waren goed. Op 2 september 
1972, z ijn 40 jarig jubileum, nam Dick Gerkens afscheid van NV Preserven-
bedrijf. Het was een groot feest. Velen waren gekomen om hem te bedanken 
voor de jaren van samenwerking. Dien Tonnet schreef een afscheidsvers voor 
de chef met wie z ij 27 jaar werkte. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde 
van Oranje Nassau, e n dat roerde hem. 

Er volgde een gelukkige periode in het leven van Dick Gerkens. Hij speelde 
actief golf, met oude vrienden, enkele malen per week, en hij genoot van 
het spe l en het gezelschap. De jacht bleef hem boeien. Nu had hij de tijd om 
z ich verder te bekwamen in het tekenen en schilderen, en hij deed dat zeer 
verdienstelijk. Dick en Oeti gingen met vrienden op re is, naar Portugal bijvoor-
beeld, kinderen en stiefkindel'en trouwden , kleinkinderen werden geboren. 
Het jachthuis bleef he t ce ntrum voor de familie tot in 1976, toen de Gerkens 
naar een flat in Breda verhuisden. In 1991 overleed Dick d'Arnaud Gerkens, 
83 jaar oud. Hij stierf vrij snel , hij had weinig geleden . Voor deze markante, 
warme man kwam e n zeer velen naar de crematie. Onder hen ook Dina van 
Genk, die -zoals wij zage n- jarenlang samen met haar man janus het buffet op 
de go lfclub beheerde. Zij herinnerde z ich z ijn stem, die ver droeg e n door ieder-
een onmiddellijk herkend werd. " Het ee rste wat Gerkens pla cht te doen, zodra 
hij de deur van het clubhuis had geopend, was luid om koffie roepen: 'jANUS! ' 
riep hij dan. Daar moest Dina aan de nke n . ' ".méé dat ik langs de kist ging van 
men ee r Gerkens, toe n ik afscheid genomen heb, heb ik dat gedacht: als die 
boven aankomt, meneer Gerkens, dan za l ' ie roepen: JANUS! ' 

Pas op de plaats 

Hoewel de oude tijden rond 1973 voorbij waren, duurde het toch nog 
ruim tien jaar voor de overgang echt kon doorzetten. Naast de ingrijpende 
Illodernisering van het clubhuis (waarover het besluit al eerder vie l) zijn er 
ill deze periode wel twee ontwikkelingen geweest, die voorToxandria van 
g root belang waren: de inspanningen die tot de aankoop van de terreinen 
kidden, en de aanloop naar de zeer succesvol le jeugdactiviteiten van de 
ve reniging in de laatste twintigjaar van de eeu\\!. Die komen nog apart ter 

Maar ook al groeide de golfclub verder in deze jaren, en gebeurde er 
\Ve l wat, zoals zal blijken , grote veranderingen vonden niet plaats. 

Het afgetrede n bestuur had in 1973 besloten het clubhui s te ve r-
hou wen, maar moest, noodged wongen , de 1I i tvoeri ng overla ten aan de 
Ilieuwe machthebbers. Missc hien betre urde men dat achteraf niet, want 
over de bouw ontstonden a llerl ei moeilijkheden. Dl' schatting dat het 
hinne n I 3óO.()()(),- kon worden afgewerkt, bleek veel te laag te zijn, en dan 
\\,;IS die raming al een stuk hoger dan de oorspronke lijke begroting. 
l)c bouw duurde langer dan lllen had voorzien. Tussen bouwcomlllissie, 
.Irchi tec t en aannemer boterde het niet, de bemoeienis van kritische leden 
deed ook geen goed. AI had iedereen in een vroeg stadium zijn COlllmen-
t.lre n kunnen uiten, er bleef kritiek, ook toen de bouw was begonnen. 
1·. llh:ele dames vonden bijvoorbeeld de douches in de dameskleedkamer 
Il' h:lein, en lieten het niet bij woorden: in het weekend braken zij de net 
g l' llletse lde muurtjes tussen de douchehokken af, uit protest. Vanzelf-
' preh:end ging de bouw onveranderd door, en de actievoersters durfden er 
Illd voor uit te komen dat z ij vreesden niet in de douches te passen. Maar 

in november 197-1-, kon het vernieuwde clubhuis officieel, en lllet 
\ l'l' llovende woorden, in gebru ik worden genomen. 

Architect A.j. (Toon) van Haagen had zowat alles aangepakt. De ver-
!',I()le h:lcedkamers kregen nieuw sanitair. Door het uitbouwen van de twee 
<'I in de conversatiezaal ontstond daar meer ruimte. Aan de woning 
\ . 111 dl' buffetbeheerders voegde hij een sla apka mer en een zitkamer toe, 
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waardoor e r ook plaats ontstond voor een badkamer; u kunt het zien 
in plattegrond 5. Hij ontwierp aan de zuidkant van het souterrain een 
ronde trap, die naar het verhoogde en veel ruimere terras leidde. Bovendien 
werden beide za len gemoderniseerd, en nam men de keuken onderhanden; 
er kwam nu ook een mechanische venti latie. Het hele complex was 
daarmee aangepast aan de modern e e ise n van een vee l grotere aantal 
gebruikers. 

Nu e r voortdurend leden bijkwamen, nam ook de discussie ove r de 
ballotage toe.Toxandria was immers een besloten vereniging, waarvan men 
ni et automatisch lid kon worden . Wij zagen al ee rd er dat lange tijd de 
beslissing over aanname in handen van het bestuur lag . Dat ging goed 
zolang de c lub klein was , en het reservoir waaruit men leden kon winnen 
overzic htelijk bleef. Sinds 1933 bestondell c r regels voor de ballotage, 
die tenminste controle op de a ltijd subjectieve keuze toelieten. NJdat het 
bestuur zich ove r een kandidaat had uitgesproken, maakte het dat oordee l 
in de vereniging bekend. Als niemand bezwaar aantekende, of niet meer dan 
twee bestuursleden tegen waren, nam Illen de kandidaat aan . 

AI was inl 943, op verzoek van e nkele leden, de ballotage onderwerp 
van een kritisch gesprek in een bestuursvergadering, het ziet e r naar uit dat 
dit eenvoudige systeem goed werkte totdat de vereniging groeide en de 

van de keuze afÎlam. ' Maar bestuurders ontwikkelden 
in de loop van de tijd weerstJnden tegen de procedure: m en wilde niet op 
de beslissingen worden aangesproken. Daarom stelde men in 1967 een bal-
lotagecommissie in, WJarvan de samenste llin g geheim was . Het bestuur kon 
zic h zo verschuilen achter een ander, die bovendien -in theorie- onbekend 
bleef. Gelukkig raakten zo ook meer mensen bij de keuzes betrokken, WJt 
het oordeel va n één van hen minder invl oed gaf. 

Meteen ontstond er wel een probleem: het bestuur besliste positief over 
een echtpaar waarvan de ballotagecommissie niet gecharmeerd was. 
De oploss in g laat iets zien van de verhoudingen in die tijd. De voorzitter 
deelde aan de kersverse nieuwe leden mee dat er alsnog bezwaren tegen 
hen waren ingebrJCht, en dat zij alleen lid mochten worden op voorwaarde 
dat zij afzagen van het recht nieuwe leden voor te stel len. Het echtpaar 
accepteerde die beperking. ' Tien jaar later was men minder coulant 
Illet i'ovcl'1 :lrrog:1I1tie. I)oor een fout op het secretariaat ontvingen drie 

aanvragers bericht dat zij geaccepteerd waren, terwijl het tq.>;L'IHIl"l' 1 
de bedoeling was. De sec retar is berichtte hun over die vergissing, 11 1l'1 
een minimum aan excuses, maar twee van de dric accepteerden dil ni l'l 
e n namen een advocaat in de arm. Toxandria moest bakzeil hale n , L'II Il l'l 
hun tot het lidm aatsc hap toe. De derde zag af van het lidnLLllsc h ,q' : 
' Van ee n verenigin g welke in eerste instantie reeds blijk geeft wars Il' i' ijll 
V;ln alle begrippen van m oraa l en fatsoen, wens ik geen lid te z ijll ' 
hij. \ 

Het was niet Ill oge lijk te achterhalen hoeveel van de a:lllvr:lgc ll ill 
,It\vijzing resulteerden; alleen voor 1968 en 1969 bestaan e r compIele 
l'L'ns. In die twee jaren behandelde de ballotagecommissie 85 vcri'ockl' II, 
II'aarvan er vijf werden afgewezen. Steekproeven uit latere periolkn dlH'1I 
,1.111 een W:lt hoger percentage denken, maar Illeer dan tien proccill :t,d hl'l 
lIiet, ofzelden, geweest zijn.Van de ballotage ging ook wel een atschrikkl' 11l1 
effcct uit. Er zijn e nkele voorbeelden van aanvragers, die zich tcrugtrokkl'lI 
Il.lclat zij van de procedure op de hoogte waren geste ld. 

Over de cr iter ia waarop de keuzes berustten was men het hll gl' I iJll 
IIl.lkkelijk ee ns; ons kende ons. In 1978 probeerde de ballotagecolll 'lli "il' d l' 
111.l.ltstaven vast te leggen om ze te bespreken met het bestuur. lkll.d vl' dl' 

'goede omgangsvormen' en 'sportiviteit' moest ook hcp,l.dd 
\I orden ofhet nieuwe lid geen 'ongewenste gezi nslede n ' in de c luh Iud .' 
I kl aantal ec htsc heidin gen onder de leden gaf daar kennelijk aallkidillg 
I (ll'. In 1982 sp raken bestuur e n ballotagecomJ11issie af dat z ij ook :?O Ud l' ll 
k ll'/cn aan de hand va n iemands 'maatschappelijke sta nding' e n dat ce n k,111 
l lld,l,lt moest 'passen in het milieu' s De maatschappelijke ontwikkclillgl' ll 
/ orgden voor toenemende voorzichtigheid op dit punt. Steeds Illee r w; l.mk 
IJl'l' iltte Ill en aan het oordeel van de lede n, als dat tenminste voldoclllk 
", Illilli had, terwijl een beroep op een beslissing mogelijk werd gCIII.I,tkl. 
I )Ullr I'oor een afwijzing unanimiteit va n de ballotagecommissie te W rl.111 
",1 "111"11 hct hel e bestuur er bij te betrekken, vergrootte men de objenil'ill'il 
\ .111 11l't oordeel. De eise n waaraan toekomstige leden moesten vo ld<lL"ll , 
IIl "ldl'11 tCllSlotte als vo lgt geformuleerd. Men li et toe ' ... dicge il c il 1',1 11 
11 11' IILIg \Vorde n aangenomen, dat zij qua inste llin g pa sse n ill d l' , Il'l"l 
\ .111 Ik vcrcniging'. " Later werden ook de namen van de ledc il V: III lk 
1,. ,Jlol.l f'; l'L"o lllllli ss ic bekend gemaakt, zodat zij zich, zo nodig, klJIllkil 
\ , "I .11111I'lH) rd l' 11. 
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Het is nuttig hier wat aandacht te besteden aan de interne organisatie 
van Toxandria in deze jaren, die ook niet wezen lij k afwijkt van die in 
andere tijden. Het was een vrijwilligersorganisatie, bemand dus door 
am ateurs, die bereid waren een gedeelte van hun tijd (soms heel vee l! ) aan 
de vereniging te besteden. ])at deed men om all erlei redenen: het plezier 
dat men aan dit werk ontleende of het besef dat het eigenlijk een plicht 
was om ook zelf een bijdrage te leve ren. S0111S speelde ijdelheid een rol , of 
compensatie voor een elders vastgelopen carrière. Het bestuurslidmaatschap 
van Toxandria gaf ook veel aa nzien, binnen de club natuurlijk, maar ook 
daarbuiten. Lange gewenning aan die status leidde we l eens tot een over-
dreven inschatting van d e eigen waarde voor de vereniging. Ni e t alle 
benen waren sterk 'Tenoe" om de weelde te drauen. Zo komt l11 en in 
de geschiedenis van Toxandria twee ereleden tegen die e r bezwaar tegen 
m aa kten dat, na hun verkiezing, hun echtgenotes plotseling voor de 
co ntributie als eerste lid werden aangeslagen. Begrijpelijkerwijs had 
de administrateur aangenomen dat, nu het eerste lid uit het gezin geen 
contributie meer verschuldigd was, het tweede lid niet meer van de dertien 

Procent kortinlT uebruik hoefde te maken. Het bestuur (Taf in beide "evallen b t'> b 

aan de bezwaren toe. Of dat van harte gebeurde, blijkt niet uit de notulen. 

Op de oprichtersvergadering in 1928 werden cr meteen verschillende 
commissies benoemd, ieder met eigen taken. Dat is zo gebleven, waardoor 
een groot aantall11ensen act ief met de vereniging doende was, niet alleen 
als golfspeler. Behal ve permanente commissies werden ook ad hoc groepen 
gevormd, die de organisatie van bijvoorbee ld grote feeste lijkh eden, ver-
bouwingen, veranderingen aan de baan ofbelangrijke toernooien voor hun 
rekening namen. Het deed de saamhorigheid binnen de vereniging veel 
goed . Men kende elkaar uit allerlei werkverbanden, en wist zich verbonden 
door het doel waarvoor men bezig was. 

Van het beroepsmatig aangestelde personeel vielen de professional en 
de buffetbeheerders op: elk had op hun terrein een belangrijke invloed op 
de sfeer in de club.Van de interne organisatie van de vereniging was de spil 
een vakman in de boekhouding, die de meeste leden nauwelijks kenden. 
Lange jaren was dat een administrateur van de brouwerij in Breda, waarvan 
de penningmeester directeur was. Dat leidde er zelfs toe dat men later bij 
voorkeur een penningmeeste r zoc ht die daar werkte. Maar op den duur 

\' 

bleek die ondernellling niet meer bereid deze st ille subsidie te blijven 
bijd ragen , en werd de administrateur, die ook als hulp van de secretaris 
optrad, doorToxandria betaald. Ook andere ondernemingen droegen hun 
steentje bij. ])e persoonlijke secreta resses die bestuursleden op hun werk 
hielpen, verzorgden vaak de voor Toxandria en deden 
,mder kantoorwerk. 

Het aanta l commissies nam toe naarmate de vereniging groeide. In het 
hegin van de jaren tachtig waren het er veertien, waarvan 52 leden deel 
uitmaakten. Sommige daarvan hadden een kleine taak , ande ren waren druk 
bezet en kregen hulp van assistenten. De wedstrijdcoml1lissie was voor de 
organisatie van dl' clubwedstrijden verantwoordelijk , en dat werden cr in de 
loop van de jaren steeds meer: van J-I- in 195-1- tot 02 in 1091. In d:lt laatste 
cijfe r zijn dan ook de jeugdwedstrijdel1 begrepen, die de jeugdcollllllissie 
organiseerde. Oilldat tot het eind van de jaren tachtig nog al les met de hand 
111()l'st worden ingedeeld, ingevuld, uitgereikt, gecontroleerd en de co nse-
qucnties voor dl' h:111dicaps uitgcrekend, zat daar zeer veel tijd in . ])e meeste 
,o lllmissies werkten autonoom, het bestuur steldc zich alleen af en toe op 
dl' hoogte van de plannen en werkzaamheden. Weliswaar benoemde hct dc 
'll illmissiekclcn, Illaar verstandige bestuurders weken niet afvan de voor-
dr.lCht van de commissie zelf. Het verenigingsbestuur had zijn eigen taken. 

Het verzorgdc, bijvoorbeeld, de vertegenwoordiging van de ve re ni g in g 
11.1.Ir buiten. Niet alle en de Nederlandse Golf Federatie (zoa ls het Neder-
I.lllLls Golf Comité na 1973 was gaan heten), l11aar ook bevriende c lubs, 
loora l die in de regio, vroegen aandacht. Op verzoek van de Federatie trad 
lo"mdria als mentor op voor nieuwe golfclubs, opdat die hun leerproces 

]..o lldcn versnellen. Bij feestelijke gelegenheden in de zusterclubs moest de 
'l'I l'niging van zich laten horen. Ook daarin ging, zeker voo r ee n aantal 
1"'\(lIl1rslcden, veel tijd zitten . 

Intcrn was hct bestuur verantwoorde lijk voor al het reilen en zeilen 
1. 111 dl' vercniging, wat culmineerde in de opste llin g van plannen voor de 
IIl("klllmt cn dl' jaarlijkse verantwoording van de financiële resultatcn. 
I ).1.11 (Ol' \\":I ITII twel' ledl'nver<>adl'rinlten nodi<> die <>ede u el1 b b';:';:' b 

I I'lt'gell; Illl'll 7ijn handelen kunnen verdedigen. Het vaststellen va n 
lil ( hl'k id \\'.1\ olldcrwcrp vecl cn onderzoek, binnen en 
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buiten het bestuur. Alle prijsuitreikingen werden door bestuursleden 
verzorgd.Verder fungeerde het verenigingsbestuur als laatste instantie bij het 
oplossen van grote en kleine conflicten tussen co mmissies en met indivi-
duele leden. Bovendien hoorde de zorg om het personeel bij de taken van 
het bestuur.Vooral aannam e en ontslag wogen soms zwaar en nam en lange 
tijd in beslag. [n 1981 , bij voorbee ld , kon tenslotte na jaren van moei za me 
gesprekken het dienstverb;\Ild m et een allang slecht functionerende werk-
nemer worden beëindigd , al was daarvoor een afkoopsom vanf75.000,-
nodig. 

Nog een kwestie die jaren voo rtsleepte was de dreiging van een cam-
ping. In 1971 gaf de gemeente Gilze en Rijen toestemming aan Toxandria's 
buurman Oom en een ca mping in te richten op zijn terrein, direct naast 
de golfbaan. Het bestuur protesteerde, maar dat hielp niet metee n , de hele 
procedure moest worden afgewerkt. Nadat gemeenteraad en Provin ciale 
Staten de hand elwijze van het gemeentebestuur goedkeurden, moest er 
tenslotte de Raad van State aan te pas komen om de camping onmogelijk te 
maken.Toen was het inmiddels 1977 ,zes jaar Iater.Toxa ndria won het pleit, 
IJlaar het had vee l tijd en energi e gekost. Het is een goed voorbeeld van de 
zo rg van opeenvolgende besturen voor de co ntinu 'j'teit van de golfclub in 
de veranderende wereld. 

In de loop van de jaren ontstonden er nu en dan crises in en rond het 
bestuur, wij zagen er een voorbeeld van. Het oplossen daarvan kostte altijd 
veel moeite , en resulteerde dikwijl s in wrijving, soms in kwaad bloed. 
Bestuursleden hadden vaak ervaring opgedaan in leidende posities in het 
bedrijfsleven, maar dat was niet altijd een voordeel. Sommigen hadden veel 
moeite met de overgang van een hiërarchische structuur naar een waar het 
op consensus aankwam . Een al te grote afstand tussen het bestuur en 
het gros van de leden kon de aanleiding tot problemen zijn, of een sterk 
overh eersende voorzitter. Ook angst was wel eens de oorzaak van moeilijk-
heden. De oppositie in een golfclub is mondig, niet altijd goed geïnfor-
meerd, maar weet wel stemming te maken . Af en toe gaf een bestuur aan 
onjuiste bezwaren toe uit vrees voor ruzie in de ledenvergadering. Zo nu 
en dan was er sprake van incompetentie , maar bijna altijd speelden de 
onderlinge verhoudingen in de groep van bestuursleden een roLVoor een 
succesvol optreden van een bestuur is vaak de hechtheid van het team 
belangrijker dan dL' kW:lliteiten van cic individu e le leden. 

Dat er in de tien jaren na 1973 pas op de plaats gemaakt werd, wil niet 
zeggen dat de sc haal van de activiteiten van de vereniging onveranderd 
bleef. Kosten liepen sterk op. Doordat de boekingen anders gegroepeerd 
we rden , zijn de cijfers niet hel emaal vergelijkbaar, maar de ontwikkeling 
is duidelijk. In het begin van de jaren zeve ntig betaalde de club aa n 
personeelslasten f 74.000,-, na tien jaar was dat f 298.000,- geworden. Het 
onde rhoud va n de terreinen ko stte eerst negentien duizend gulden, later 
hijna zes tig. De huur van de terreinen werd weliswaar 75 procent hoger, 
nua r bleef daarmee ruim onder het bedrag dat m e t de geldontwaarding 
overee nkwam. De groei van het aantal leden zette door: in het begin van 
deze periode waren er gemiddeld 417 spelende leden , tien jaar later 598. 
I)e inkomsten namen toe van f 1 (l-LOOO,- totf 680.()()() ,-. Dat is veelmeer 
d.lll men als gevolg van de inflatie L'n het toegenom en aantal led en zo u 
1l1Ogen ve rwa chten , maar toch bleef de groei van de jaarlijkse contributie 
I)l'!" echtpaar (van f 650,- totf 1.306,-) wat achter bij de geldontwaarding. 
I·. ,tra inkoll1sten ontstonden vooral door de sterk verhoogde incid entele 
hijdragen, die ni euwe leden in het begin van hun lidmaatsc hap moesten 
hL'l.llen . Daarvan liep de opbrengst op, van ruim f 16.0()(),- tot maar 
I 1 JO.OOO,-, per jaar. Als gevolg van dit alles was het in de jaren 1980 
IDl 1984 mogelijk jaarlijks gemiddeldf 116.000,- voor afschrijvingen en 
Incrvenngen te bes teden . Men vormde er potj es van om de aankoop 
\.1 11 de terreinen (waarop men hoopte) gemakkelijker te maken. Vooral de 
Illl'UlVe leden droegen daaraan dus bij. 

Pas nadat Toxandria zelf de eigendom van de grond verkreeg, was de 
(D lllinuïteit verzekerd en kon men de grote investeringen verantwoorden, 
"I,' 110dig waren om de vereniging, de baan en het clubhuis aan te passen 
.1.111 dL' omvang van de club. Toen pas kon de nieuwe tijd beginnen. 

137 



UH 

Sport na arbeid 

Tussen de tien en veertien jaar oud waren Peet Snoek, Dirk Snoek en 
C hiel Daellllan, toen zij als de eerste drie caddies op Toxandria begonnen. 
In het voorjaar van 1928 liepen zij uit Dorst naar Molenschot, onder 
leiding van Janus van Genk, die naast hen fietstc.Van golf wisten zij niets, 
\Vat zij in Molenschot te doen kregen was hun niet duidelijk. Tassen dragen) 
Je kon er wat mee verdienen, dat was belangrijk. Het woord 'ca ddie ' hadden 
ze nooit eerder gehoord en wat die doen moest, zou nog blijken. 

Tot in de tweede helft van de twintigste eeuw was de caddie een vast 
onde rdeel van de zoa ls hij ofzij dat ook nu nog is in d e \Vereld 
va n de professionele go lf. De caddie draagt inderdaad de tas met de 
go lf.,tokken die de speler nodig heeft, maar hij doet meer dan dat. In de 
loop van de jaren ontwikke ld e hij zic h tot een assistent, raadgever van de 
\ peler, so ms zijn coac h . Hij spe elt het spel ze lf, vaak heel goed, en kent 
dL' span ningen die de sport kan oproepen . Als hij goed is, fungeert hij 
(lo k als prakti sc he psycholoog, die zijn opdrachtgever voldoende kent 
Ol ll hem over een in zinking heen te helpen. Soms za l hij hem ook voor 
dom heden behoeden. De speler en zijn ca ddie vormen in het ideale geval 
,'L' 1l ingespee ld duo, dat e lkaar versterkt. De overwinning is van beiden . 
1>C spe ler laat, ook in de bero epssport, zijn caddie genereus meedelen in 
Ill,t prijzengeld dat hij verdient.Topgo lfers hebben vaste caddies, die met 
IIL' II meereizen, de hele wereld over, als dat nodig is. 

Op Toxandria begon alles in 1928 ui t het niets. Janus van Genk vertelde 
lil- jOllgens wat er van hen verwac ht werd; hij za l dat w el weer van de 

Oosterveer, gehoord hebben. Dat ze doodstil moesten 
/ 1.111 ,lis cen speler ee n b al sloeg en goed mo es te n uitkijken waar die bal 
I,]ç d -. Dat zij netjes een paa r meter achter hun opdrachtgevers moesten 
1111.jWIl lopcll, nict sp rekcn als hun niets gevraagd werd en altijd met twee 
\\(lo rdell :lIlt \Voordcn. De tasscn met stokken waren niet zo zwaar als 
/ 11 I.lter zijn ge\Vorden; ook kindercn en mcisjcs kondcn ze dragen. In de 
Ilq!, lll.j,l rL' n \ ';1Il dl' go lf in Molen sc hot zijn er dric mei sjes ca ddi e geweest: 
1 ),I. IIHjl' \,;]n der Wnf,Jo V;lIl de n Ou\VeLlllti en Marten s. 
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In de periode dat men op de tijdelijke holes speelde, voordat in 
september 1929 de baan was geopend, werd het caddietarief per tijdseen-
heid berekend: 15 cent per half uur, een kwartje per UUL ' Dit is het bedrag 
dat de leden betaalden, niet wat de caddies ontvingen. In de herinnering 
van Chiel Daelman was dat laatste toen tien cent per ronde en per tas. Men 
betaalde meer voor een caddie dan deze zelf ontving. 

Het systeem werkte zo: leden kochten een boekje met een aanta l 
caddiebonnen. De caddie kreeg na zijn ronde een bon, en kon daarmee zijn 
loon ophalen bij Janus van Genk, of later bij de caddiel1lasteL Over de 
periode van 1933 tot 19-1- 1 zijn cijfers beschikbaar: de caddies ontvingen 
gel11iddeld 51 procent van de prijs die de leden voor de bonnen betaalden, 
de rest ging naar de c lub. " Het gebruik van caddies werd daardoor 
een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging; in die jaren leverde 
het bijna vijftien procent van de totale inkoillsten op. Geen wonder dat 
penningllleesterRoth in mei 1937 de leden op ri ep om, nu de club er 
fInancieel niet goed voorstond, niet ;dleen zovee l Ill oge lijk gebruik te 
maken van het clubhuis -te consumeren dus- l11aar vooral ook met caddies 
te spelen " 

Na 19-1-0 kreeg deze inkoll1stenbron een eigen bestel11ming, het betalen 
van de vaste caddies. Tot dan werkten caddies all een in de weekends, 
op woensdagmiddagen en een enkele zomeravond; zij behoorden imlll ers 
tot de schoolgaande jeugd. Op de andere dagen moesten de spelers hun 
eigen tas dragen. In 1940 werd besloten twee vaste cadd ies aan te ste llen, 
die 's morgens op de baan werkten en 's middags als hulp voor de leden 
beschikbaar waren. Zij hadden een vast loon en als zij als caddie werkten, 
kregen zij ook een caddiebon. Dat kostte de club I600,- per jaar.' De 
opbrengst van de caddiebonnen werd daarvoor gebru ikt, al was die niet 
altijd toereikend . 

De bedragen die officieel als vergoeding werden vastgesteld zijn niet 
het enige geweest dat de cadd ies ontvingen . AI vroeg waarschuwde het 
bestuur dat fooien niet wa ren toegestaan, maar die gewoonte bleek niet uit 
te roeien. In 1946 legde men het hoofd in de schoo t: leden werd gevraagd 
niet l11eer dan 75 cent per ronde extra te betalen, of in uitzonderings-
gevallen (zoals bij slecht weer), maximaal een gu ld en 5 Het bedrag dat de 

ottlciccl ontvingcn in dat jaar is onbekend, Illaar zal per achttien 

holes ongeveer twee gu ld en geweest zijn. Bovendien verdienden de caddies 
ook wat met het oprapen van de ballen die hun opdrachtgevers als oefening 
sloegen. Als ze n iet alle ballen konden terugvinden, werden zij vaak bestraft 
met inhouding van het loon. 

In de weekends waren er ongeveer twintig caddies beschikbaar. 
Zij moesten natuurlijk vaak uren wachten en benutten die tijd om rondol11 
de loods het spe l te oefenen . Om te beginnen gebruikten zij daar houten 
stokken voor, die zij zelf uit takken hadden gesneden, of stokken die ze 
l11aakten uit electriciteitsbuis, die toen nog van metaal was. Op den duur 
, tonden vooral damesleden toe dat een caddie hun stokken gebruikte als zij 
die zelf niet nodig hadden. In 19-1-6 riep het bestuur van de golfclub de 
kden ook op, hun stokken aan de caddies uit te lenen. (, 
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Het spelpeil van de jongens ging snel omhoog. Het bestuur hielp 
hen door het organiseren van caddiewedstrijden, soms tegen de leden. Dat 
had succes. Tien van de 25 caddies hadden in 1962 een handicap van tien 
of hoger, zeven van tussen de tien en zeven, en acht speelden beter dan 
handicap zeven. Zo konden de caddies hun ondersteunende taak steeds 
beter vervullen, en kregen zij steeds meer plezier in het spel. 

Caddies kregen toestemming ook zelf de baan te gebruiken, al waren er 
wel beperkingen. Om te mogen spelen moesten zij minstens twintig maal 
per jaar voor het caddiewerk beschikbaar zijn. In de eerste jaren konden zij 
altijd spelen wanneer zij niet nodig waren, als zij cr maar voor zorgden dat 
zij de leden niet hinderden. Later werden er tijdslimieten gesteld, die nog al 
eens veranderden. Tenslotte werd het zo, dat na ] 7.00 uur op de werkdagen 
de onervaren caddies met een oudere collegJ mochten spelen en dat op 
zaterdJg- en zondagmorgen de baan beschikbaar was voor de ervaren 
caddies, mits zij niet later startten dan OR.30 uur. ])e jongens uit Dorst 
konden de mis van zeven uur net uitzitten, en renden daarna naar de baan. 

])e taak van de caddielllaster veranderde in de loop van de jaren. 
was hij er alleen in de weekends. Hij deelde de caddies in, 

en riep ze op naar gelang van de vraag. Het was zijn taak cr op toe te zien 
dat cr voldoende waren. l30vendien oefende de caddiemaster een zekere 
disciplinerende invloed uit op de jonge jongens. De caddies regelden zelf 
wie cr caddiemaster werd, zij kozen hem uit hun midden. ])e vereniging 
had daar geen bemoeienis mee; als caddiemaster had hij geen dienstverband 
met de club, al was hij vaak wel in een andere functie werknemer. 
Oorspronkelijk deed Janus van Genk dit er bij, naast zijn werk als terrein-
knecht. Later werd de caddiemaster betaald uit de caddiebonnen; onduide-
lijk is wanneer dat begon. 

Cijfers zijn schaars, maar in] 959 was van de opbrengst van de caddie-
bonnen vijftien cent voor caddielllaster Toon Wirken, tien cent voor de 
club. 7 Ook de caddiemaster nam fooien aan, wat niet de bedoeling van het 
bestuur was. " Hij ruimde de stokken van de leden op, en mJakte die 
schoon; dJarvoor mocht hij vijftig cent per week aan de leden vragen. Het 
caddietariefbedroeg in ] 965.r -4-,25, waarvan.r 3,75 nJar de caddie ging en 
dertig cent naar de caddiemaster; de resterende twintig cent was voor 
To',lndri ,l. In dat jaar werd cr meer dan drieduizend maal van ee n caddie 

gebruikt gemaakt, zodat de caddiemasterf930,- ontving. Daarnaast kreeg 
hij nog fooien , en het geld voor het schoonmaken van de stokkeil. Hij 
moest er dan wel zaterdag en zondag zijn, maar het bestuur vond het 
inkomen alles bij elkaar 'vrij veel'. " Men begon naar een vast aangestelde 
functionaris uit te zien. In ] 967 leidde dat tot de aanstelling van j.F.A. 
(Koos) Kuijsters ,lIs caddiemaster, in dienst van de vereniging. Hij moest 
niet alleen toezicht houden op de caddies, mJJr ook op de oefenbaan en 
de winkel van de professional.Verder hielp hij gasten en inde hij hun dag-
contributies. 

])oor de toenallle van de welvaart werd het na de oorlog steeds moei-
lijker caddies te vinden.Voor jonge jongens was een aanvulling op hun zak-
ge ld natuurlijk aantrekkelijk, maar oudere en ervaren caddies bleven voorJI 
o mdat dit hun enige Illogelijkheid was Olll golfte spelen. De tarieven liepen 
wcl op, van drie gulden in ] 958 voor een ervaren caddie tot vijf gulden 
In ] 966, waarvan de caddie zelf f -4-,50 krceg. Langzamerhand gingen 
' pL' lers ook zelt- hun stokkcn vervoeren. 'Golf' kondigde al in ] 9-4-7 een 
IlIc u\\'igheid aan die uit Engeland overwaaide: een ,{!o!(rarrier, een uit buizen 

steekwagentje met twee wielen, waarop mcn dc tas kon plaatsen. 
l )ç penningmeester van de Eindhovensc he Colfclub, jhr H.A.C. van 
I( 1L" llSdijk, had in Best ccn firllla gevonden die zo icts maken kon, en wilde 
\\ l' l bemiddelen bij dl' bestelling. Zij kostten I 65,- per stuk. '" 

In ] 952 namen enkele oudere caddics het initiatief een caddie-
\'l' rL' lliging op te richten. Met dat idee liepen zij al rond sinds het 
IlllcrnJtionale Open kampioenschap van] 950. Bij dil' gelegenheid waren 
VI uit de wijde omgeving caddies opgetrommeld en men had elkaar in 
,.I. II\\horigheid gevonden. Gezelligheid wa s dl' doelstelling van de caddie-
\ Cl'l' lliging, die op 19 maart 1952 werd opgericht in ])e Planken Wammes, 
11l' ( e.d\:' van de ouders van Ad van Alphen, zelf caddie op Toxandria. ])e 
, lllh heette Sport NJ Arbeid (SNA). Het was meteen l'en echte vereniging, 
111 (' 1 l' l'll en regels. Voorzitter werd al heel snel Chiel ])aelman, 
1 I \\',lrl'1l 2:2 leden. Aspirant leden moesten zestien jaar oud zijn, volwaardige 
I ... kll IllinstL'm ;lchtticl1. J)ie leeftijdsgrens was nodig omdat de verga-
,1, '1 ill eL'n e.d\:' gehouden werden, en onder de achttien mocht je daar 
111 1' ( 111. (h'LT Ilil' uwe Iedel1 werd gestemd. Alleen met eel1 meerderheid van 
,II' IIIIII l' 11 o\'c rkl'i 'lk l\\ e l1 diL' ballotJge; cr zijn voorbeelden van aanvragers 
,11, \\ I'nkll 
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Jaa rlijks organiseerde de ve reniging een avond met de dames, en 
mu ziek , in het café van Kees van Gooi, in Dorst, waar m en tot tvvee uur in 
de morgen feest vierde. Feestelijk WJS ook de Si nt Ni colaas wedstrijd. Door 
vee l onderlin ge wedstrijden probeerde SNA het spelpeil van de jongeren te 
verhogen. Er ontstond een eigen kampioenschap, in I t)53 won Bertus 
van Mook dat. Behalve sport en gezelligheid versc haftt e de verenig ing ook 
steun: als een lid buiten zijn schu ld een stok stuk slocg, kreeg hij de helft 
' '.In de kmten vergoed uit dL' clubka,." Men organiseerde wcdstrijden tegen 

de caddies va n andere veren igi nge n. In 1953 begon dat tegen E indh ove n . 
Later breidde de kring zich uit, totdat ook Ge nt, Noordwijk, de combinati e 
l"totterdam / Amsterdam (die hadden e lk ni et ge noeg cad di es), Knokke en 
Antwerpen erbij hoord en. Een probleem vormd e in het begin he t bezit va n 
fa tsoe nlijke stokken ; m e n lee nde va n elkaar en va n leden van Toxandria. 

Langza merhand ging de ve reniging oo k de belangen van de ca ddies 
behartigen. AI in 195-1- brachtToon Wirken , SNA lid en cadd ie ma ster, de 
vraag ter sp rake wat de caddies m et h et bijh o ude n va n de bunkers van plan 
waren? Blijkbaa r was dat hun taa k geweest e n kwam daar de klad in. Pi et 
va n Mook deed ee n voorste l: als h e t geve n va n fooien aan ca ddies we rd 
vrijgegeven, dan zo ud en die de bunkers verzo rge n. Kennelijk had m en na 
I t)..j.6 de fooien weer verboden. Wirken zo u dit standpunt bij het bestuur 
va n Toxandria ve rd edigen. Wat late r, va n I t)56 af, we rd min ste ns ee nmaal 
per jaar door een delegati e uit SNA Illet het bestuur onderhandeld over de 
Cl ddietarieven. De ca ddi es sprake n onderling af nooit to e te staan dat er 
Illaa r éé n vertegenwoordiger van h en aa n die gesprekken zo u deelnemen, 
In controle e n o m geta lsmati g niet te sterk in de min derheid te raken . 

Het bestuur van Toxandria legde in die gesprekke n vaak de nadruk op 
dL' Llc ilitei ten die de caddies kregen , zodat zij konden spe len . Zij m oes ten 
li di niet blindstaren o p de tarieven allee n , vo nd m en . SNA was h et daar in 
Ilrinci pe we l mee ee ns, Illa ar li et dat li eve r ni e t te vee l blijke n.Toxa ndri a 
\l lldnste unde de caddieveren ig ing overigens waar dat uitkwam. Niet alleen 
door toestemming te geven op de baan te spele n , al was het onder voo r-
w. I,lrden , m aa r bove ndi e n door toe te late n dat de SNA leden e n hun 
l'c lltge no tes enkele m ale n per jaar het clubhuis geb ruikte n ; d e rest van he t 
1,l.lr bleef die ruimte ve rbode n gebied voor ca ddi es. De golfclub ve rgoedd e 
\ ndl'l' de re is- e n verblijfkosten als zij naa r land elijk e caddi ewedstrijd e n 
\I ,lrl'lI ;Itgevaardigd . In cidenteel steunde m en hen ook op andere m ani ere n. 

1\1 511 el ontwikke ld e zic h een vo lwaardi ge ve renigingsc ultuur in de 
, ,Iddil'club. Er was ee n bestuur, waarin de take n ve rd eel d waren, er werden 
1·I. II'\·lTsLlgen ge m aa kt , de penningm ees te r legde ve rantwoordin g af, 
,"' 11 k,I\COllllllissie co ntro lee rde, notulen werden gesc hreve n. Di e notul e n 
\. 111 SNA geve n ee n onverwac ht beeld va n de o ntkerste nin g van het 
111 ,lh ,\lIl\l' pl.mcland. In de beginjaren ve rm eldd en zij altijd dat de voo r-
1IIIlï dl' \'l' rg;lllcring opende en sloot 'met de c(h) ri ste lijke groet geloof(d) 
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ze i j ezus C hri stu s' Langza m erhand werd dat minder expliciet: ' met de 
geb ruikelijke groet', maar n a maart 1969 komt ook dat niet me er 
I)e voorz itter opende in h et ve rvo lg met ee n op m e rkin g naar aan leiding 
van de opkomst, en sloot m et dank voor de aanwezigheid. 

I)e activite iten breidden zich in de loop va n de j aren uit. In 1955 
speelden de cadd ies voor het eerst een ec htparenwedstrijd, e n na afl oop 
mochten zij met hun partners gezelli g in het clubhui s blij ve n . Het se izoe n 
1956 ope nd e met een wedstrijd en ee n feest ter gelegen h e id van h et 
carnava l. De eerste keer was dat gekostumeerd, maar later werd h et in 
normale kleding gehouden, vanwege de kosten . 

Men nam de el aan de nationale cadd ieka mpi oensc happen . Wie daar-
heen werd afgevaardigd was ee n onde rwerp van veel o nd erlinge selectie-
wedstrijden en va n nog m eer discu ss ie. Regelmatig speelden dl' caddies 
tege n hun collega's va n ande re go lfclubs. Voor h et vervoer naar de veraf 
ge legcn banen huurd e n zij ec n bus. Bij de o lltva ngst van gaste n in 
Molen sc hot hi e lp Toxandria haar cadd ies, a l hoefdc cr voor eten ni et 
gczorgd te worden . Mcn wildc wel graag 'een hartelijk hapje ' bij de borrel , 
want dejongen s uit Antwerpen namen li ever zelfhun eten mee. " Yoor een 
wedstrijd in 1938 in Rotterdam mocst men eigen brood mecnemen omdat 
daar niets te eten was, alleen maar wat te drinken. Secreta ri s Piet van Mook 
voegde er in de notulen a:1I1 toe:'Dit bracht natuurlijk gee n problelllen l11ee 
daar wij gee n eters, maa r wel drinkers zijn '. 14 Toxa ndri a won. 

Nationale su ccessen wa ren het gevo lg va n h et talent , e nthou siasme 
e n doorzettingsverm oge n va n de ca ddies, m aa r ook van de o rga ni satie die 
zij onderlin g op Toxandria h adden opgebo u wd. Erva ren spe le rs o nde r-
wezen in de sport, en doo r het uitsc hrij ve n va n veel wedstr ijden ve rsc hafte 
de ca ddi ec lub een prikkel o m cr het beste uit te hale n. I)e soc iale druk o m 
te presteren werkte goed, de broedstoof gaf resultaten. Tusse n 1953 e n 198-1-
verove rd en Piet, B e rtu s en j os va n M ook e n Ad va n Alph e n in totaal tien 
m aa l h et caddieka mpi oe nsc hap va n Nederland. Bove ndi en we rd SNA 
de g ro otste leveranc ier van go lfprofess iona ls in h ct land. I)e nam e n 
Van Mook, Kuijsters en R e nd ers ve rwijzen alle naar een oorsp ro ng van 
caddies op Toxandria, leden va n SNA, all emaal afko m stig uit I)orst. In totaa l 
maakten twaa l f caddies van Toxandria ca rri ère in de golfsport, so mmigen 
zeer su ccesvo l. Alleen cle cadd ies van de Eindhovensche golfclub kom e n 

daa r dichtbij , daa rvan werd en er negen trai ner in de sport. Het zal wel geen 
locval zijn dat dit all ebe i juist verenigingen waren uit h e t kinderr ij ke 
Braba nt. 

In ee n wedstrijd tege n Gent, in 1972 , bleek dat d e B elgisch e ca ddi es 
.1,larlijks 0111 de ' Prin se nbeker' speelden . Frans Kuij sters, SNA-lid , vroeg zich 
,If of N ed erland ook ni et zo iets moes ten hebben . Een goe d ingevoerd lid 
\',111 Toxandria benad erd e Prins C laus m et de vraag of hij een beker beschik-
h,la r wilde ste llen m et zijn na am. D aa r reagee rd e d eze enthou sias t op, e n 
\ illdsdie n wordt e rj aa rlijks door N ede rl andse we rkn e m e rs va n golfvereni-
g i ngen gespeeld om de Prin s C lausbeker. Voor de ee rste m aa l vond de wed-
\l rijd op Toxa ndri a plaats, op 1 juni 1973 . Er waren 77 d ee ln e m e rs; H e nk 
I<uijste rs j zn, va n Toxandria , won de wisse lbeke r e n de pre mi e va n f 1 00,- . 
I'rins C laus reikte d e prij s uit. Voorzitte r D ae lm;1I1 bedankte, e n bood de 
I'rins een in Brabants bont verpakte doos aa n m et vijf Bredase ' turfschipper-
lil'S " een soort ta artj e. 'Eé n voor elk lid va n uw gez in '. I; I) e organisatie van 
dol' ee rste wedstrijd werd opgezet door ee n we rkgroepj e van d e ca ddies 
\ .111 Toxan dri a . Daarn a naJ11 de N ederlandse Golf Federatie d e organisatie 
In·l' r. D eze jaarlijkse wedstrijd bleef in trek bij de cadd ies va n Toxa ndria. 
\1.1 11 de 71 deelnemers die in 1977 op de Hil ve rSlIm sc he go lfclub o m de 
1'1 IIIS C laus beker speeld en , waren er zestie n afko mstig va n Toxandria . lh 

1)CO co ntributie van SNA werd langzaa m aa ngepast aan de geldontwaar-
lillig, van ee n kwartj e pe r week in h et beg in totf50,- pe r jaar in 1979 
111.1'75,- in 199 1. Ook d e caddietarieven li epen op. In 1978 be taa lde 
11 1(' 11 lien g uld e n p er achttien holes aan de caddie, e n ga f daarop een fooi 
II, I . I! ge lang van de waardering e n de stemmin g. In d e loop van de jaren 
\ I' \(' llOof he t acce nt va n het werk steeds verder van het simp el overnemen 
\ 111 l'l' lJ deel va n de li cham e lijke belast in g va n de spe ler, n aa r d e ro l van 
I " "ll' IH, raadgever. Voo ral b eg inn e nd e spele rs m aa kte n gebruik va n de 
" "ld iL' 01 11 wegw ij s te rakc n in h et spel, opdat zij zo snel mogelijk een han-
,111. 11' kOlldl'1l ve rwerve n. D e g re ns tu sse n de lesse n van de train e r e n ee n 
111111 11 (' \ jlL'le lJ Illet eell cadd ie was ni e t altijd duidelijk , wat natuurlij k telkens 
11 di sc uss ies Ill et de profess ion a l tot gevolg had . Sc hoten de 
, "I,lln Ili e l o ll dcr 7ijn dui vl' n?Tt' n slotte loste men dat probl ee m op door 

, 11 \( hnp" dl'ilililil': ;d s lT Il cadd ic ecn nieuwe bal li et spele n , gaf hij les, 
1\ ,11 111,' l Ill oc lll , 111.I.Ir .t1 s hij voo r of Ila l'cn slag advi see rde was dat w e l 
11 " ', '.1'\ 1.1.111. I l UL' \'n d l'l' \'.111 hl'l c lllhhlli \, hOL' Illen die regel we rd ve rgeten. 
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De sa m enstelling van h e t bestuur van SNA veranderde 
in de loo p va n de jaren . In h et begin was er een voorzitter, ee n secre tari s e n 
ee n penningmees ter, m aa r er ware n oo k peri od en dat het bestuur uit m eer 
led e n b es tond, waa rvan e r ee n voor h e t o rga ni se re n van d e wedstrijd e n 
ve rantwoord elijk was . Zo ontw ikkeld e zich d e ca ddievere ni g ing tot ee n 
bijzonde re en blo eiend e loot aan de Toxa ndria stam. Zij leidd e een e igen 
bestaan, veel leden van de golfclub zullen er zich maar af en toe van bewust 
gew ees t zijn dat er ee n SNA b es tond . B es tuurslede n kwam en e n g in ge n , 
maar voorzitter Daelm.a n bl ee f 26 jaar lang, van 1952 tot in h et najaar va n 
1978 , toen e r nogal abrupt ee n eind e aan zijn voorzitterschap kw am. 
S.A .M. (Simon) van de r Werf vo lgde hem o p. Sinds 1976 wa s hij p ennin g-
m ees te r gew ees t, e n hij maakte SNA fin anciee l gezond , door onder de 
leden va n Toxandria donateurs te werven. H et aantal donateurs wisselde per 
jaar, van 31 tot 49 in het to pjaar 1983 .De bedragen waarvo or m en insc hreef 
vari eerd e n van ti e n tot hond e rd guld e n ; d e m eest voorkom end e bijdra ge 
was .f 25 ,-. SNA o ntvin g daa ruit jaarlijks tu sse n de dui ze nd en twee 
dui ze nd guld en , ee n zee r belan grijke ve rsterkin g van de clubkas. Daard o or 
werd h e t onder and ere m ogelijk d e ge ldprij ze n voor de onde rlinge 
wedstrijden te ve rhogen. 

D e caddi es kond e n vee l we dstrijd en sp ele n. In 1974 , bijvoorbeeld , 
organisee rd e SNA niet all ee n ex tern e o ntmo e tinge n m et de caddi es van 
Antwerp e n , Noordwijk / Rotte rdam en G ent , maar de ve teran e n-caddi es 
speeld en tegen de j e ugd , er was een echtparen wedstrijd , en een versie voor 
' onechtparen ' , er we rd gesp eeld om de jaarbeke r, e n ve rde r ware n e r nog 
vijf gewone onde rlinge w edstrijd e n. Da arnaa st nam m e n h et op tege n de 
leden van Toxandria , er werd gestreden om de Klep-van Delft beker, en een 
sel ec ti e uit d e SNA lede n nam op landelijk nivea u deel aa n h et N ational e 
Caddi ekampio e nschap e n aan d e titelstrijd om d e Prin s C laus b e ker. Er 
werd intensief golf gespeeld. 

Dat was in de loop van d e jaren ook de b elangrijkste reden geworden 
waarom e r nog zoveel caddi es op Tox andria actie f w are n. D e verdi e nste n 
werde n telken s wel wat aan gepas t aan de stij g ing van de welvaart , m aar ze 
ve rlore n hun aantrekkingskra cht tegenove r de veel sterker stijgende lon en. 
Bovendi en speeld e er een sociale fa ctor m ee : al was het sinds het begin van 
de j are n zeventi g niet meer gebruikelijk dat de caddie de tas op zijn schou -
d ers dro eg -er wa re n wage ntj es ge m aa kt waarop zij twee tasse n ko nd e n 

Vl'rvoeren - toc h vonde n so mmi ge n h et ca ddi ewerk te se r viel , te veel een 
\'crho udin g va n kn echt tege nover m ees ter. H et g in g de ca ddi es o m he t 

e n dit was voo r he n d e e nige m ogelij kh e id d eze sp o rt te beoe fe-
II CIl. Daa r kwam ve randerin g in naa rm ate er and e re go lfcl ubs in d e regio 
o lltsto nd en, waa r van de SNA leden volwaa rdig lid ko nden worde n . 

La n gza m erhand kwam de e m an cipat ie va n d e ca ddi es o p ga ng, 0 111 

IC llSlotte, in 1993 , te leiden to t de oph effin g va n de caddi evere ni g ing Sport 
N.l Arb eid. Tot d an was he t aan tal lede n redelijk co nstant gebl eve n ; h e t 
\';Iriee rde tu sse n de 2 1 e n 27. Voo r ee n deel was dat he t gevolg va n een 
llitb reid in g va n de doelg roep.Van 1990 af ko nd e n ni e t all ee n ca ddi es lid 
\\'o rden , m aa r all e p erso neelsleden van Toxandri a. H et baa npersoneel l1l aa k-
Il' van die ge legenh eid g raag gebruik , e n in 1992 werd m evro u w G .J. C. M. 
(C ;L' lll lll a) Jo rn a-13 oele ns, b es tuursass iste n te va n d e ve re ni g in g, als ee rste 
l' ll l' nige vro uw lid va n SNA . M aa r begin 1993 b edankte n pl o tse lin g 
Ill' n lede n , di e lid wa re n gewo rde n va n ee n va n de ni e u we go lfclubs in 
,k o m gevin g va n Breda . O p 25 febru ari 1993 barstte de bo m . Opni e uw 
ko ndigd e n e n ke len aa n SNA te zull e n ve rl ate n. Ni e m a nd w il de m eer 
,k o rgani sati e va n de ve re nig in g o nde rsteun e n, H et ge hele bes tuur, Simo n 
\ ,lil der Wer f, Ad va n Alph e n e n Jan Dikill ans, t rad af e n steld e zich ni et 
hl'l' k il's baar. De caddi eve re ni g in g SNA we rd o m 22.00 uur o ntb o nd e n . 
Ml' 11 di sc ussiee rd e nog over de v raag wa t er m et het ge ld m oes t gebeure n ; 
, 'I /.I t ruim .f 4 .600,- in d e kas. Ee n enkelin g w ild e he t aan Toxandri a 
: ", ' \'l' II, maa r bes loten werd het een halfj aa r te laten staa n , e n dan te ve rdelen 
I II ldl'l' dl' leden. 

/ ,0 kwa m na 41 jaar een eind e aa n de o rgani sa ti e va n d e ca ddi es op 
I I )'\, ll ldlïa . De ca ddi eve reni ging Spor t N a Arbeid heeft in di e pe riod e haar 
I" !c ll L' rg vee l pl ez ie r bezo rgd , e n ee n relati e f groo t aa ntal e r van een 
11'\ l' ll w lIllin g , Ve len dede n in h e t bes tuu r e r va rin g o p di e h e n in andere 
tllll\ l. ll Hli ghede n goed va n p as kwa m, I n de sc hadu w va n d e golfclub 
Itl'\, II I.lr i;1 ve rri chtte SNA waardevol werk, 

I kl l' illCk va n SN A wa s ni et h e t eind e van de ca ddi es o p Toxa ndri a . 
1'1 1 /l'\ l. d hkd - ;JC ti ef aa n het werk , zolang de gezondh eid dat toeli e t. Sinds 

IiI I V; III dl' j ;IIT n zeven tig was er geen aanwas m eer ui t de j eugd geko-
1111'1 1, 111.1. Ir ill 2 ( )() 2 wa re ll er nog steeds vier caddies oproe pbaar, waa rvan er 
I I 11 III T I \V LTktl' . I)cjongste cadd ie va n Toxandria was toen 55jaa r. 

I .. ') 
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Baas op eigen erf 

Het huurcontract dat van 1928 tot 1938 gold tussen Stul emeijer en 
lóxandria , voorzag in de mogelijkheid van aankoop van het terrein. Per jaar 

\\ ',1<; daarvan telkens de koopsom bepaald, al was er voor de zekerhe id ook 
l' l'll mechanisme voorzien waardoor de prijs hoger zou kunnen uitvallen. 
In het laatste jaar van die contractperiode kon de vereniging de terreinen 
"open voorf 170.085,-, verminderd met de tot op dat ogenblik betaalde 
Iluur. ' Dat wasf I5.325,-, zodat de aankoop toen met ruim anderhalve ton 
IO nd zou zijn geweest. Vergis u niet in dat bedrag! Uitgedrukt in de koop-
" r,lc ht van 198-1-, toen de terreinen inderdaad werden aangekocht, was dit 
h ijll ;1 1,9 miljoen gu ld en, veel ge ld dus. De regeling was ingevoerd om 
( ' harles Stulemeij e r ee n rede lijk rende m ent op zij n investering te waar-
horgen, als de mogelijkheid van ve rkopen zic h voordeed . Maar daarvan was 
1I,Ituurlijk geen sprake, de vereniging kon maar net het hoofd boven water 
ho ude n. Voorlopig dacht niemand aan kopen, en watToxandria betreft W3S 
,1.1.lr ook alle reden toe. l3ij zu lke bescheiden huurbedragen zou aankoop 
,Ji kC Il maar extr3 kosten meebrengen. 

1i1 1955, toen hij dus 31 jaren geen eigenaar meer was, kwam 
\ lllk111eijer op die gedachte terug. In een notitie voor de Commissie van 
/\, h ' ie, (waarover wij al eerder spraken), opperde hij de mogelijkheid de 
1" lre incn aan te kopen. Als het Esther Evrard Fonds een ton ontvin g, 
Iw lm' ld De Klokkenberg tenminste drieduizend gulden aan inkomsten, 
I \l 'll\ 'l'cl als nu de huur opbracht. Omdat voor de aankoop de leden van 
I Il\, llldri a in het kapitaal moesten deelnemen, zou dat de binding ver-

', 1\ '1 " l' ll cn hen misschien geïnteresseerd maken in het resultaat '" Maar in 
111 11 1 l'nstc bcspreking besloten de drie uit de commissie dit nu niet aan de 
I,' .l l'll\ 'l'rg,ldcring voor te leggen; het zou de acceptatie van hun plannen 
,1. 1.11 111.1.11' 1l1Oeilijker makcn. 

I Il'llj;l:1r 1;1tcr stond men er weer bij sti l , en opnieuw op initiatieF van 
( 11.i1l l'\ Sruk ll1 cijcr. Als lid van de COl11missie van Advies had hij toegang 
11>1 dk \'LTg,llkringcll,en in september 196-1- reageerde hij in een b estuurs-

, ' ;'" "l l' l i lig ()I' dl' 111edcckling van het Esther Evrard fonds dat twee jaar 
1111'1 . 1' 11 hl' l ,1il()l'l' ll \ '; 111 liet huurcontract, een aanmerkelijke verhoging van 
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de huur kon worden verwacht. Stulemeijer achtte de verhouding tussen het 
fonds en de veren iging te wankel, en ried aan de mogelijkheid van koop te 
onderzoeken. \ Een taxateur schatte de waarde van de terreinen en ,dIe 
bebouwing op f 230.()()() ,-, 'maximaal' schreef hij er nog vriendelijk bij, 
maar dat zou wat tegenvallen. Penningmeester Frans Smits van Waesberghe 
ri ep de hulp in van een ervaren accountant, lid van Toxandria, Lambert 
Sprangers, die wij ook later nog in dit verband zullen tegenkoll1en. Samen 
maakten zij plannen voor een eventue le financiering van een aankoop, die 
dan niet meer dan drie ton zou mogen kosten. Daarover sprak men eerst in 
kleine kring met Charles Stulemeijer en aansluitend met De Klokkenberg. 
Dat vroeg veel tijd doordat het bestuur van het sanator ium na h et 
over lijd en van Tonny Smits V::ln Waesberghe niet meer compleet was. 
StulelJleijer hielp de gesprekken zo goed mogelijk op gang en hield infor-
l1I eel zijn oudste dochter, die lid was van het bestuur van het Esther Evr::lrd 
Fonds, op de ho ogte. Zowe l de stichti ng als Toxandria wi ld e ve r::lndering. 
Het fonds wenste een reële, zake lijke verhouding, terwijl Toxandria vooral 
de eigendom zocht. Naast de aangekondigde hogere huur zouden de nood-
z::lkelijke investeringen immers ook voor rekening van de verenigin g 
komen. De 'sluimerende delicate verhouding tussen het fond s en Toxandria' 
kon alleen door eigendol1l V::ln de ter reinen definitief worden opgelost.' 
Charles Stulemeijer had alle begrip voor deze opvatting van Frans Smits 
van Waesberghe. 

In de zomer van 1965 vond een gesprek plaats met de directie van 
De Klokkenberg, waarin Toxandria ook li et wete n aan een prijs van 
f 250.()()(),- te denkeil. Op 16 aug ustus berichtte De Klokkenberg gee n 
bezwaar tegen verkoop te hebben -a l li et men de beslissing vanzelfsprekend 
aan het bestuur van het Esther Evrard Fonds over. Aangezien drie van de 
vijf leden van dat col lege door De Klokkenberg we rd en benoemd, vatte 
Toxandria dit op als een hoopvol, groen licht. Maar in het Esther Ev rard 
Fonds hadden de twee vertegenwoordigers van de kinderen Stulemeijer 
bezwaren tegen de in hun ogen wat gemakkelijke m edewerking van vade r 
Charles . Zij vroegen 0111 een eigen taxatie, en die kwam, in november 1965: 
f 640.000,-. 

Gesprekken tussen de twee taxateurs en veel onderlinge correspon-
dentie veranderden de waardebepaling door het fonds niet. Wel toonde 
de stichting langzal1lcrhand een voorkeur 01Jl het huurcontract maar te 

\l'r lengen, al deed zij formeel nog in het vOOl]aar van 1966 h et aanbod voor 
dl' koop gestand . In mei van dat jaar besloot h et bestuur van Toxandria het 
\oo r f -l-70.00(),- te proberen. M aa r intu sse n was h et te la at. Het Esth er 
I·. nard Fonds bleek niet meer tot verkoop bereid, zodat er verder alleen 
m 'er de huur gesproken kon worden. C harles Stulemeijer had daarvoor al 
1II,Ianden eerder gewaarschuwd, een ve rko op zo u feitelijk in str ijd zijn 
IlIct de sche nkin gsakte, zei hij. Dat was ni et het geva l, de akte wierp geen 
1,,'kl1lmeringen op. Maar Stulemeijer was ind erdaad wat te voortvare nd 
.1. 111 de gang gegaan, en bood daarvoor aa n het bestuur van Toxandria zijn 
t'\C lIses aan.' 

Als Toxand ri a in het voo l]aar van 1966 had toegehapt voor f 6-l-0.()(){),-, 
I'lt l de koop zijn doorgegaan. Was dat niet verstandig geweest? Men moet 
111l' l \'ergeten da t er in da t jaa r maar 33 7 spelende leden waren, ee n klei n 

voor ee n zo grote aankoop. Bovendien was h et ee n behoorlijke 
1'11.1\. Waardevast herrekend voor 1984 was dit bijna 1,9 miljoen gu ld en, 
11l,'\',Jilig dezelfde waarde, die ook in 1938 zou hebben gegold en. Dat was 
III ,T r dan waarvoor het tenslotte werd aa ngekoc ht. 

/ ,0 nu en dan werd er toch nog een schot gewaagd, een verse penning-
"i(',',lcr wilde het nog wel eens proberen. Oriënterende gesprekken vonden 
1,1.1.11' ill 1977. Zou het niet mogelijk zijn de terreinen in te brengen in een 
1""I()ll' n vennootsc hap, waarin dan h et fonds en de vereniging elk voor de 
1,,· 111 dee ln amen? Nee, antwoordde de stic htin g, in m ei 1978, zij was ni et 
"':llItL'rl'sseerd in verkopen. Daarna onderhandelde m e n , telkens als het 
1'"II1l'\l lltract afliep, verder uitsluitend over de hoogte van de huur. 

I ),Il was ook het geva l in de zomer va n '198 1, het co ntract zo u aan 
I" I "lIld \',111 dat jaar aflopen. Een delegatie van Toxandria sprak uitvoerig 
11,,'1 lk ll'gcnspele rs in het Esther Evrard Fonds,j.G.M. Kegelaer, directeur 
, "' I )l' I<lokkenberg en FJH.M. Martens, de financiële man en secretar is 
\ "' lil'! ,tic h tingsbestuur. In zet was niet alleen de huur zelf, maar vooral de 
, 111111 \ ',111 het huurco ntract.Toxandria stond voor belangrijke investeringen 
, 11 ,1./. 11 \ '001' W:lS Illeer zekerheid nodig dan de vij6aarlijkse huurcontracten 
1",, 1,,1. Ml'1I \\'lTd h l't l'ens over een huurperiode van 25 j aar, e n over 
" I'" 'I',,"k Iluurh l'lIr:lgl'n in die tijd. De status va n deze gesprekke n 
" '11 1.11 ,' I ,'eli lllllkrwcrp vall controverse worden. H adden de 
" , '1,,, ·k' I'·II I lilT, hUil \\'edL'r/'ijdsl' partijen gebonden? Of ging het hier om 
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inl e idende besprekingen die alleen konden leiden tot voorste ll en aan beide 
besturen? Zeker is dat aa n de kant van Toxandria de mening heerste dat de 
verlenging van het huurcontract hiermee vastlag, en ook de voorwaard en 
waarop dat zou gebe uren . Beide partijen vroegen notaris Van Vlokhoven 
een co n cept van een huurovereenkomst te maken, die deze in september 
J 98 1 aan de ve renigin g en het fonds stu urd e. De verbazing bij Toxand ri a 
was dan ook groot toen in november 198 1 uit een mondelinge m ededelin g 
van Martens bleek dat het Esther Evra rd Fonds niet meer over huur, maar 
all een over verkoop van het terrein w ilde spreken. 

Toxandria was plezierig ve rrast. Aankoop zou de zorgen over de 
co ntinuïteit op deze vestigingsp laats definitief op lossen, en daar ging het 
voora l om . Over de eigendom wilde men dus graag praten. Een lange reeks 
van verwarrende gesprekken, scherpe cor respondentie, en misverstanden 
vo lgde; wantrouwen o ntstond. Ten slotte voerde dat alles wel tot een 
betrekkelijk eenvoudige, succesvolle en ook verrassende onderha ndeling. 

Aan beide zijden ware n co ll ectieven aan zet . Zowe l binnen het bestuur 
van het Esther Evrard Fonds als dat van Toxandria bestonden er op dit punt 
verschi ll en van opvatting, op zijn minst in de nuances. Voorzitter van De 
Klokkenberg en dus van het fond s, was sinds 1980 Mr J.J.M. Kaulingfreks, 
die tot het najaar van 198 1 vo ll edig in beslag werd genomen door de moei-
lijkheden rond de hartchirurgie van zijn instelling. Pas toen bekeek hij het 
voorstel voo r een nieuw huurcontract met Toxandria. Als curator in het 
fai lli ssement van de Tilb urgse Hypotheekbank had hij in zicht gekregen 
in wat onroerend goed kon opbrengen, en de huur die de golfclub zo u 
betalen, achtte hij zeer laag . Daar moest in ieder geval wat aan gebeuren. 
Bovendien was het nodig dat De Klokkenberg, nu de interne problemen 
waren opgelost, flink investeerde om tot verbreding en versterking van het 
medisch centrul11 te komen. Uit dat oogpunt was verkoop van de terreinen 
van Toxandria aantrekkelijk. Dit bezit paste ook niet goed bij een zieken-
huis, vond hij. Binnen zijn organisatie was men bovendien beducht voor de 
negatieve publiciteit die uit grondbez it kon ontstaan, en onwelwillende 
commentaren had De Klokkenberg al meer dan genoeg gekregen. Stafleden 
die voor de financiën verantwoordelijkhe id droegen, vonden een ge ld -
bedrag ook gemakkelij ker dan de eigendom van een terrein. Verhuren 
was bewerkelijk, en bovendien kon men met geld intern wat schuive n 
om de explo itatierekeningen zo in te richten dat het l1lini ste rie maxinL\al 

I I 

subsidi eerde. De directeur, Kegela er, wilde li ever blij ve n verhuren. Hij was 
zoo n uit een Zeeuws boerengezin en had va n jongs af aan geleerd dat j e 
gro nd ni et verkocht, m aa r kocht . Bovendien vond hij de argumenten voor 
verkopen ni et sterk. Hij be reidde h e t huurco ntrac t voor, m aa r dat werd 
door zijn voorzitter verworpen. Tenslotte mo est de beslissing natuurlijk 
va ll en in he t bes tuur va n het Esther Evrard Fonds, en da araa n namen ook 
twee ve rtegenwoordigers van de familie Stulemeijer deel. Zo nder ste un van 
de voorzitter zo u het voorstel het zeker niet halen, want het bestuur van het 
fonds besliste altijd unaniem. De familie is ook nooit ove rstemd door de 
drie bestuursleden di e door De Klokkenberg benoemd waren." 

Ook binnen het bestuur van Toxandria heersten ve rschillen van in zicht 
over de offers die men bereid was te brengen voor de aa nkoop. Bovendien 
speelde het amateurkarakter van de ve reni ging de onderhandelaars parten. 

voor een ce ntraa l archi ef was nooit gemaakt, zodat veel thuis 
bij bestuursleden opgeborgen werd, en daar vaak ook bleef als zij waren 
afgetreden. D e finan ciële gegevens die volgens de regels bewaard moesten 
worden , had administrateur Klaverdijk onder zijn hoede. De amateurs 
die het secreta riaat ve rv uld en, deden in de beperkte tijd die zij hadden 
ollgetwijfeld hun best, maar zo rgden nauwelijks voor continuïteit. Niet alle 
bestuursleden maakten een sch riftelijk verslag va n alle gesprekken die zij 
voe rden namens de golfclub; zo g ing e r veel kennis ve rl oren . In een brief 
va n oktober 1982, bij voo rbeeld , refereerde de advocaat va n het Esther 
Evra rd Fonds aan een eerdere m ededelin g va n 31 december 1981. Die was 
Iliet te vinden. Informele informatie luidde dat de brief van december o p 
ee n ve rgissing beru stte en als niet gesc hreve n kon worden beschouwd. 
I)e advocaa t van Toxandria werd vervolgens opgedragen naar ee n kopie te 
vragen, en di e kwam ook. H et ve rhaa l van de vergissi ng bleek niet te klop-
pen, en bovendien had in feite Toxandria de brief wel degelijk ontvangen. 
' I óen later weer iets onvindbaar was, durfde m en niet nog eens openlijk om 
l'l' n af'lchrift aan de tegenpartij te vrage n , en werd Van Rosevelt , lid van 
lóx3ndria, e r op af gestuurd. Die had als chirurg een goede toegang tot 
l)c Klokkenberg en kreeg inderdaad door ee n handig praatje, zonde r dat 
lil- directie va n het m ed isc h ce ntrum daar va n w ist, een kop ie van h et 
bew uste stuk m ee. Ook die brief la g allang gewoon bij de papi eren van 
dl' vereniging. Onderhandelaars van Toxandria hadden nooit de zekerh eid 
\ !.It zij vo ll ed ig en cor rect over het ve rl eden waren geïnformeerd , en terug-
]' Ii kkend bn JllL'n vaststelle ll zij dat ook niet waren . 
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In mei 1982 trad een nieuwe voorzitter van Toxandria aan, ThJ (Theo) 
van Zwietere n , die zich ten doel ste ld e de aankoop va n de terreinen nu 
ee ns en voor al te regelen. Hij li et zich sne l inli chten over het voorafgaande 
(hij kon niet weten hoe gebrekkig die informatie was!), en benoemde in 
juli een cOlllmissie, met als opdracht het bestuur te adviseren over de juridi-
sche, economische en financiële consequenties van de koop. Als voorz itter 
van dat co ll ege trad Mr J.K. Oan) Schellenbach op, oud lid van de rechter-
lijke macht. Leden waren L.AJ (Lambe rt) Sprangers, de acco untant, die al 
eerder bij een poging tot aankoop betrokken was, en P.P. (Pé) Kohnstalllm , 
die bezig was zijn sporen te verd ienen in de vastgoedwereld . De comlllissie 
ging snel van start , en wisse ld e onderlin g veel gedachten uit. Schellenbach 
betrok zijn co llega's er als vo lgt bij:'Hierbij mijn opstel.Verander, haa l door, 
voeg bij, alles wat uw deskundigheid u ingeeft. .. ' 7 AI begin september 
produceerde Illen een nota, gezamen lij k werk dus, waarvan bijna all e 
aanbevelingen ook door het bestuur werden overgenolllen. De vereniging 
zou zelf moeten kopen , niet via een UV of een stichtin g, en de financiering 
kon het best voor het grootste gedeelte plaatsvinden door het uitgeven va n 
rentelo ze participaties, in aanLl l gerelateerd aan de contributie-eenheden. 
Bovendien ried de cOllllllissie het bestuur aan, de leden voor te bereiden op 
de beslissing door eerst een informatieve vergadering te organiseren, en 
lee k het de heren verder raadzaam dat de vereniging bemiddelde bij het 
ve rstrekken van een persoonlijke lening door een bank voor diegenen die 
de aankoop Val] hun p<lrticipaties op die manier wensten te financieren . 
Alleen voor de regeling voor het terugbeta len van de participaties bij 
beëindiging van het lidmaatsc hap, koos men tenslotte een ande re oploss in g 
dan de co mlllissie. Die was er voorstande r van dat de veren iging die zelf 
inkocht, maar het bestuur besloot uit voorzo rg tot all een een bemidd elend e 
rol in de verkoop van participaties aan nieuwe leden. 

Begin oktober 1982 viel een steen in de tot dan rustige vijver. De advo-
caat van het Esther Evrard Fonds meldde de bereidheid van de stichtin g de 
huurovereenkomst tijdelijk te ve rl engen, zolang de besprekingen voort-
duurden, maar bond zich niet aan de periode daarna. Voorzitter Van 
Zwieteren schrok daar zeer van. Om te beginnen va n het feit datToxandria 
door een advocaat benaderd werd, 'een zeer verontrustende o ntwikkelin g'." 
Afgezien van het oordeel dat hieruit sprak over de rol van deze nuttige 
be roepsgroep in een onderhandelingsp roces, was het ook onnodig alarm: 
dezelfde advocaat had al eerder nalllen s de stichting gesproke n . Ernstiger 

was, dat het fonds er dus abso luut niet van uitging dat metToxandria een 
ve rlenging van de huur was overeengekomen . Dat veronders teld e de ver-
enigin g wel, en daarom dacht men ontspannen over aankoop te kunnen 
onderh andelen. Mocht dat mislukken dan had men altijd de huuroptie nog. 

Toxandria vroeg m eteen juridisch advies, en dat zag er slecht uit. De 
stelling dat er in de zo mer van 198 1 een mo ndelinge overeenkomst over de 
huurverlenging was bereikt, was niet houdbaar. N og in de herfst van dat jaar 
bleek uit een briefwisseling dat beide partijen daarover verdere gesprekken 
nod ig ac htten . De ove reenkomst over de huur moest de verenigin g dus 
maar li ever ve rge ten , het was beter ve rd er all een ove r de aankoop te spre-
ken,ste ld eToxa ndria 's advocaat. Zo gebe urd e he t ook. In december 1982 
uitte het bestuur van de veren igin g ha:]]" bereidheid ove r de aankoop te 
onderha nd elen , maar wi Id e eerst een gesprek over de u i tga ngspun ten. Ee n 
o ntmoeting vond plaats, waa r de basi s van de waardering besproken werd. 
Toxa ndri a wilde op dat punt principiële ove reenstem ming bereiken , maar 
het Est her Evrard Fonds vond dat, bij nader in zien, geen goede weg. Laat 
ee rst de deskundigen m aa r met elkaar praten, dan zien wij wel wat daar uit-
ko mt, ze i het fonds. Dat sta ndpunt leidde tot onbegrip, Van Zwieteren 
noemde die ommekeer 'voor normale mensen een onbegrijp elijke zaa k' . '1 

Maar er zat niet vee l anders op dan er lllaar mee in te stelllme n. 

In het gesp rek tusse n de deskundigen dat daarop vo lgde, bleek dat het 
J:sther Evrard Fonds dacht Jan een prijs VJn tweeëneenhalf milj oen gu ld en, 
driemaa l zovee l als de veren ig in g in haar hoofd had . O nd anks aandringen 
door het fonds li et Toxandria niet het ac hters te va n haJr tong zien . Ee rst 
\v;I S intern beraad nodig . H et bes tuur vroeg een aantal o ude re lede n o m 
!tun oordeel, en daJrll1 ee versc hoof lan gzaa m het accent van de aJnpak. 

de ve reniging was de verontwaardi ging groot. M en moest toch niet 
hL· talen voor wat m en ze lf gebouwd had! WJS het dan niet beter ee rst maar 
Il' dat va n een voo rtgezette huur sprake was , en dan pas de bereid-
!tl·id tot aankope n aan te snijd en? Zo werd besloten , en de advocaat van 
I(l'\:llldria sc hreef, na vee l intern overleg, ee n brief die op 1 juni naar de 

' lil' hring g in g. De ve reni gin g ging uit van overeenstemming in de zome r 
\ . 111 1 I , en hi eld daarom staande dat er een huurcontract bestond (111on-
t!('lillg ges loten) voor 25 jaar, met nu al overeengekomen huurbedragen. 
M.l.lr overigells, ste ld e m en, had Toxandria ee n voorke ur voor kopen, 
( ,I II'c l v()o rf 15.000 ,-. Dat bedrag was gebaseerd op een taxatie uit juli 
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1982, die door ee n Toxa ndria lid , zelf ook taxa te ur, desgevraagd als 'ze ker 
niet te hoog' werd b eoorde e ld. 'o D at klopt ook we l, wa nt de gemee nte 
Gilze e n Rij en bepaalde al vijf j aa r ee rder de waa rde van de terrein e n voor 
de onroerendgoedbelas ting op iets m eer dan anderhal f miljoen gulden." 

Een maan d late r kwam een duidelijk antwoord van he t Esth e r Ev rard 
Fonds.Van ee n mondelinge ove reenkom st over verlen g in g van de huur was 
geen sprake, het ging toen om voorbereidin gen voor een bes tuursbes li ssin g . 
De waa rdebepalin g va n h et terrein mo es t uitgaan va n de huidige staat , met 
all es wa t e r op stond (m e t ee n kle in e uitzo nder in g), en ni e t voor grond 
waa rop ee n go lfterrein kon worden aa ngelegd. ])e verenigin g had imm ers 
nooit rec ht van ops tal ge h ad. ])eskundi ge n bepaalde n d e waa rde op 
tweeënee nhalfl11i1joen gulde n, e n Toxa ndria 's bod van ruim ach t ton was 
o n:1 anvaa rdba ar als uitg:1 ngspunt va n onderhandelin gen. H et fond s bood 
daaroll1 een nieuwe huu rovereenkomst aan, voo r f 150.000,- huur per jaar, 
geïndexee rd. Di e zo u dan tot 3 1 december 199 1 10pen.Voor de periode 
daarna m oest Toxa ndria er m ee re ke ne n dat gee n verlengin g va n de huur 
zo u word en toegestaan . En binn en vier weken gra ag antwoord . U hoort de 
schrij ve r denken: die zit, no u jij wee r. 

])e brief kwa m hard aa n. Zonder gerechtelijke procedure zo u geen 
o pl oss in g voo r de versch illen van m e ni ng over het al dan ni e t besta an va n 
ee n huurove ree nkom st b ereikbaa r zijn, was de mening van Toxa ndri a's 
ad vocaa t. Hij achtte ee n ui terste poging om het over de aankoop eens 
te worden de enig b egaa nbare weg. Veel onderlin g beraad, weer m et de 
in sc hakeli ng va n de groep ouderen, leidd e tot een form eel antwoo rd op 
12 aug u stu s 1983, waa rm ee m e n d e h akken nog eens ex tra in h e t zand 
ze tte. W e l dege lijk wa s e r in 1981 overeenstemmin g bereikt , sc hreef 
Toxandria, en als h et Esth e r Evrard Fonds dat bleef ontkennen zo u de 
ve re nigin g overwegen door voorlopige getu igenverhore n de waarh e id te 
late n vaststell en. D e aangekondigde huurve rh ogi n g (v ijfm aa l wat m e n tot 
dan b e taa ld e!) was o nred elijk , en daartege n zou m e n zich zo nodig 
procedureel te weer stell e n . Maar li ever nog kochtToxa ndria de terreinen , 
en wel tegen een uiterste prijs van 1,25 miljoen gulde n. 

De beer was los. In ee n ontmoeting van de advocaten van de twee par-
tijen, op 27 septe lllber, li e t h et fonds weten dat gee n ve rdere overleg m oge-
lijk W:1S, totdatToxa ndri a d l' ste llin g va n l'e n bereikte huurove ree nk o m st 

introk. De drie personen die aa n de kant van de stichting bij de gesp rekken 
in 1981 betrokken waren, voelden zich persoonlijk gekrenkt. Kegelaer was 
bereid zich terug te trekken uit het bestuur van he t fonds, opdat hij onder 
l'de zo u kunnen ge tuigen dat ll1en altijd gesproke n had on der voo rb eh o ud 
va n een bestuursbeslissing. Als de brief niet werd in getrokken , e n er dus bij 
Toxandr ia twijfels bleven aa n de integriteit va n de drie h eren, wenste het 
Es the r Evrard Fonds niet ve rder te sp reken , en zo u gee n ve rlen g in g van de 
huur worde n verleend. Voorl o pig werden de onderhandelingen bevroren. 

De brief veroorzaakte bij Toxandria de nodige co nste rn atie, zoa ls m en 
/ic h kan voorstell e n. Langzamerhand klonk de toon van de correspo nde n-
lil' wel heel anders dan die waa raa n m en gewend was geraak t , en ee n uitweg 
\Vas ni et te zie n. M en ri chtte zic h nu h e le ma al op de aankoop. In een 
l-'l's prek tusse n de advocaten, op 11 nove1llber 1983, opperde de stic htin g 
d,lt men zou uitgaan van één taxat ie op de g rondslagen va n Tox:lI1dria, 
C-l' n op die van het fonds , o m het dan binnen die twee bedragen eens te 
\\'o rden. Maar dat vondToxa ndria onaa nvaardbaa r. 

De impasse werd doorbroken door Jan Schellenbach. Niet alleen door 
/ i.ill fUllcties in de rechterlijke macht , het laatst als President va n het Hofin 
,k il \3osch, maar ook door zij n ru stige, goed gefo rmul eerd e en w ij ze oo r-
,k lell op andere ge bi ede n , had hij zic h als persoon vee l gezag verwo rven. 
1' .llllingfi-eks werkte o nder zijn voo rzittersc hap in de periode dat hij plaats-
\ raadsheer bij het Gerechtshof was, e n zij kenden elkaar al lang. 
(l p het jaa rlijkse diner va n h e t Hof sp rak hij Kaulingfreks ove rToxandria 
.1.111. Zo u hij , Sch ell enba ch , een handj e kunnen helpen? Dat w ilde iedereen 
IIl' l, ook Van Zwieteren was b ereid onder zijn leidin g m et de voorzitte r 
\ ,111 het fonds te sp reken. Op 25 novemb e r vo nd ee n ee rste gesprek pla ats 
111\'l' ll dl' voorma nn e n va n be id e partij e n , thuis bij Schell e nba c h, in h et 
111,lh :1J1tpark in Breda. De kou was e r nog lang ni e t uit. Van Zwieteren 
IIt\l'l lltk I<.egelaers ve rwee r dat e r nooit van een overee nkom st sprake was, 
"' '11 Illr;lIll e leugen ', maar desondanks lukte h et Schellenbach telkens weer 
, I" 1.llio :l;ln het \Voo rd te Zo b egon ee n reeks V:1n besprekingen, 
III \\ ' i"cknde S;l l11 c ll stc llill gen, m aa r altijd onder h et voo rzittersc hap 
\ .111 Jl11 Sc lt l' llenbac h, SO I11 S m et hem o nder vier ogen. 'Uitstekende leidin g' 
IIll' ldlk V.l ll 7,w il'tcrCJl, e Jl ook Kau li ngfreks h ad gro te waardering L1 

\, 11I\T,tlïwl \V ijll:ldl' hij ze lfs ofzondc r de tussenkomst van Schellenbach 
" '11 '\\'L' rl'l' Il'll'I1111Iill l-' ,Oll , ijll hlTl' i kt. I I 
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l3egin januari 1984 volgde de doorbraak. In ee n gesprek met 
Kaulingfreks deed Van Zwieteren, om. ee n e ind e te maken aan de 
onderhandelin gen, een laatste bod, anderhalf miljoen guld en. Daarop 
zag Schell enbac h , wetende dat het fonds aan twee miljoen da c ht, nog 
maar twee mogelijkh eden: afmaken op 1,75 miljoen, ineens, of akkoord 
gaa n m et 2 miljo en , maar dan met uitgestelde betaling en een len ing tegen 
ee n laag percentage , bijvoorbeeld vijf procent. Dat laatste bood misschien 
uitkomst, omdat h e t m eer zo u lijke n dan het '.vas. Door het uitstel van de 
betalingen en de sc happ elijke rente was de contante \Vaarde van h et bod 
lager dan de optelsol1l va n de deelbetalingen. Na overleg met Toxandria 
nam Sc h e ll enbach op zich aan de stichtin g toestemming te vragen om 
Martens voor het fonds en P.A.M.B. (PauI ) Stulel1leijer voor Toxandria, 
een schema voo r die betalingen te laten uitwerken. Daarl1lee verklaa rd e 
Kaulingfreks zich op () februari 1984 akkoord, en hij ste mde er m ee in dat 
het resultaat van dat overleg bindend zo u zijn . Er was nu genoeg gep raat. 

Paul Stu lel1le ij e r, die penningmeester van Toxandria was, had tot dan 
geen formele ro l gespee ld. Om te vermijden dat men h em, door zijn 
familierelaties, van partijdigheid kon ve rdenken, had hij zich l1let de onder-
handelingen niet bemoeid. Maar Frank Martens en hij kenden elkaar 
al geru im e tijd, en waren goede vrie nd en. Toen de onderhande lin gen 
vas tliep en nam Stulemeijer het initiati ef om informeel m et Martens de 
problemen te bespreken. Minstens vier gesprekken vonden er plaats, telkens 
in hotel Den Deijl, n e utra al terrein . Zij bespraken de gezamenlijke 
belangen e n probeerden h obbe ls op de weg glad te str ijken . Elk zoc ht in 
zijn kamp begrip voor die sta ndpunte n , m et de bedoeling de onder-
handelingen aan de gang te krijgen of te houden. In hun gesp rekke n wer-
den zij het e r ook ove r ee ns wat voor be ide partijen een aanvaardba re prijs 
zo u moeten zijn , ongeveer anderhalf miljo en gulden namelijk. Op e ige n 
initiatief hadden zij , met dat uitgangspunt, same n al aan betalingsschema's 
gerekend. 

Nu g in gen zij weliswaar formeel aan h et we rk , maar ni e uw was het 
voor h e n dus niet. Al snel werden zij h et op ho ofdp unten eens. Voor 
Stu lemeijer was dat niet moeilijk o mdat Martens bleek uit te gaan van een 
prijs van 1,75 miljoen, maar dan met uitgestelde betaling. Het leeuwendeel 
daarvan hoefde pa s in 1992 vo ld aan te worden , waardoor de contante 
\v;l;lnk net bove n dl' 1,5 miljoen gu ld en uitkwam. Dat was Toxandria's 

I' ' ''' 

laatste bod geweest, maar h et was een kwart miljoen minder dat wat 
Ka ulingfreks beoogde . Geen wonder dat het Esther Evrard Fonds m e t 
dit resultaat ni e t tevreden was, lllaar in ee n gesprek onder v ier ogen 
l1letJan Schellenbach op 29 februari, moest K;lUlingfreks toegeven dat de 
ove reenstemming tu sse n Paul Stulemeijer e n Marten s bindend \Vas, zoa ls 
;lfgesproken. Het bestuur van het fond s had twee vergaderingen nodig 0111 
cl i t re sul taat te sI i kken. Op 29 maa rt kon tenslotte Van Zwieteren met vee l 
vo ldoening aan de lede n va n Toxandria aankondigen dat de b es turen h e t 
eens waren geworden over de aankoop van de terreinen. 

Mits de leden ve rgad er in g daarmee in ste md e, natuurlijk. B egin l1lel 
\'ond ee n inforl1latieavo nd plaats, waarVan Zwieteren duidelijk uitl eg gaf 
\',lIl het bereikte resultaat e n de \Vijze \Vaarop dat m oest worden gefinan-
e ind. Een ec htpaar was.r 3.200,- aan de participaties kwijt , maar dan \Vel 
lijde lijk: bij beëindiging va n het lIdmaatschap kreeg m en dat bedrag terug. 
l)c vrage n uit de zaa l \Varen voo ral va n informatieve ;lard, alleen op het 
plint va n de finan c ining door participaties \Varen er oppo nenten. Maar 

van hun voorstellen kon ga rand ere n dat gelijke 11l0nniken ge lijke 
k, lppen zouden dragen, noch cht het systee m doorzichtig en ge makkelijk te 
Il.lnteren bleef. 

Dezelfde tegenwerpingen kwamen ook uit de algemene ledenvergade-
Ililg die op 12 m ei pbats vond. Lambert Sprangers weerlegde uitvoerig de 
,Irg lImenten die voor andere vormen van finan ciering \Verden aangevoerd . 
1>C uit\Veg 011l he t bedrag va n de participaties tegen voordelige voorwaar-
(kil van een bevriende bank te lenen, was ee n belangrijk argument voor 
lI L' ! bestuursvoorstel, al heeft m aar een klein aantal lede n er gebruik van 
",l' ln ;I;lkt. Door de goede voo rb ere idin g en duidelijke informatie kon van 
/ \\ ictcren de (dankbare) leden unaniem achter zich krijgen. Er restten toen 
!lln' n nog formele hande lin gen. Het Esther Evrard Fonds en Toxandria 
ll' kl' Jldcn de koopakte op 26 juni 198-+, op h et kantoor van notari s Van 
Vlllk hove n. 

I kt \v;IS eell belangrijke mijlpaal. De zekerheid die nu ontstond maakte 
\( ït1l'1'L' in Vl.'stl'l'i ngen in dl' baan en de gebouwen aanvaardbaar, en door het 
" llll'll'llll ;1;IIILt! kdl'll \v;IITn die ook nodig.Wat nu het e igen b ezit van de 
In l"11 \\';1" IO LI (Ll,mloor iJl waarde toenemen. Eindelijk was Toxandria baas 
1 'I' (' I !-',l' 11 cri. 
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Zo kwa m na 56 j aa r ee n e ind e aa n de ba nd tu sse n Toxa nd ri a en de 
famili e Stulem eij er. E erst was he t C harl es Stul em eij e r ze lf gewees t , late r 
zijn e rve n , vere ni gd in ee n stichtin g di e ter e re va n zijn ec htge note was 
o pgericht. Hoezeer Stul em eij er de toekomst va n de golfclub ter harte gin g, 
en wat hij daarvoo r over had , zage n wij ee rd e r. M aar he t Es th e r E vrard 
Fo nd s ze tte vele ti e ntall en jaren ee n zelfde, vri end elijk beleid tege nove r 
Toxandria voort. Z elfs de besch eiden o pbrengs ten di e de stichting van de 
ve reni g in g ontvin g wa re n vo o r D e Klokke nb erg ee n 'weld adige extra 
mogelijkh eid ' o m voo r de patië nten ve rbe terin ge n tot stand te brenge n , 
di e ni et o nder de overh eidsfinan ciering vielen .1S In de beginperiode va n het 
fo nds we rd er ook de o pn am e m ee mogelijk ge maakt va n armlasti ge 
pati ë nten , die ni e t o f o nvo ld oe nd e ve rze kerd waren. '" N aa r be id e kanten 
toe deed het Esth er Evrard Fo nds al di e jaren goed werk. 

Mensen 

van 

Toxandria 
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7eventig jaar caddie Chiel Oaelman 

'Vrouw Daleman ' zei janus van Genk in de zomer van 1928 tegen Chiel's 
Illoeder, 'vr-ouw Daleman, wij zoeken cadd ies voor de golf '.' Samen met Kees 
'i noeren ging hij in Dorst bekenden af, om jongeren te vinden voor werk op de 
go lfclub, die toen net was opgericht. Die konden daar wat verd ienen als dl'agers 
V,ln de tassen van de golfers. Ge ld was krap en elke hulp was we lkom . Moeder 
I),le lman raadde haar zoo ntje Chie l aan; dat was de slimste van het ste l, ze i ze . 
li j kon niet vermoeden hoe groot de invloed van haar antwoord was op 
hel leve n van haar zoon. Er ontstond in d ie zomer -Chie l was net tien jaar 
gl'worden- een band tu ssen hem en de go l fc lub Toxandria, di e nu al driekwart 
('l'UW voortduurt. 

Vader Dae lman was een ambu lante klompenmaker, hij trok van plaats naar 
pl.1,lts, om daar in een periode van een jaar, anderha lf jaar, klompen te maken 
\()OI" handelaren in d ie omgeving . Had hij iedereen voor een paar j aar bevoor-
l.1dcl, dan trok hij verder. Hij was Be lg, geboren in St. Niklaas, en daar leerde hij 
l ip1 vak. In de Eerste W ere ldoorlog week hij uit naar Brabant om er z ijn kost te 
\'( 'rdienen . In Princenhage kreeg hij werk bij de plaatselijke k lompenmaker en 
Ilij lrouwde met diens dochter, Eli sabeth jansen . Het jonge echtpaar b leef voor-
IC)llig rondtrekken . Z ij woonden achtereenvo lgens in Princenhage, St. N ikl aas, 

(daar werd Chie l geboren, op 5 juli 1918), Cadzand, Bergen op 
I ()()m, Slu isk il , Willemstad (waa r Ch ie l aan de lagere schoo l begon) om te n-
<, I()lle in 1925 blijvend in Dorst nee r te strijken. Er kwamen zest ien kinderen, 
111. 1.11' daarvan zi jn er nooit meer dan twaalf tegelijkertijd in leven geweest. 

IJorst was een kleine gemeenschap, waar iedereen elkaar kende. A I stond in 
d(' IlUurt een steenfabriek, het bleef in die tijd overwegend een boerendo rp. 
1:(·ll,lIve natuur li jk een kerk, was er in het dorp ook een openbare lagere schoo l, 
1111'1 leven klassen, die onder de hoede stonden van drie onderwijzers. 

gaf de pastoor, in de kerk. In de drie cafés speelde zich 
\ (,(, I V,ln het soc iale leven af. De fanfare St. joris kwam wekelijks b ij een in het 
( ,11(' V.lll Kees Vil n Gooi, om te oefenen. Chiel was er lid van; hij bespee lde de 
1 1.11 illl'!. Ook cic tonee l veren igi ng, waari n vader Daelman act ief was, repeteerde 
111 ('('11 t ,1r07d,1IiJC. Veel kleine ze lrstilncli gen vormden de middenstand . De zus-
11'1' ( .1rloll vl'rk()( hl( '11 kol()lli.lll' W,lrCIl. I)e ong<.'lrouwcle broers Carton werkten 
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in hetze lfde pand, één als bakker en de ander was kl ee rm aker; di e reg issee rde 
bovendien de ton ee lclub. De ko lenboe r dreef nog een tweede kruid eni ers-
w inkel, er wa ren een slager, een smid , een klompenmaker (va der Dae lmanl, 
en de fi etsenmakerij va n Snoeren, de vader va n Kees, d ie met Janus va n Genk op 
de go lf werk te . Tenslotte bestond er ook een kl edingwinkel in het dorp, va n Van 
Goo i . Arm e kinderen, zoa ls d ie va n Dae lman, mochten daa r voo r hun ee rste 
co mmuni e nette kl eren ui tzoeken, op kos ten va n de pas toor. In een ve rza mel-
depot va n de melkfabri ek de Hoop, uit Breda, konden de boeren uit Dorst en de 
omgev ing hun melk inl eve ren. Per fi ets gingen er ook uit Do rst arbeiders naa r 
Breda, om b ij de brouwerij , de luc iferfa bri ek, bij de HK I of de Hero te werken. 

Chie l Dae lman ging graag naa r school, en zijn resultaten wa ren goed . Elke 
dag moest hij 's morgens naa r de kerk, en, als intelli gent en oppassend jongetje 
we rd hij va nze l fsp rekend m isd ienaa r. In Dorst woonden all een btho li eken, 
maa r Chi e l groe ide ni et in iso lement op; in Will emstad hadden de Dae lmans 
ruimschoots co ntac t met protestanten gehad. Jong als hij was, hij had het druk . 
M oeder Dae lman li et hem all e boodschappen doen en va n tij d to t tij d moest hij 
vader helpen in het schuurtj e waar in di e zijn werkpl aats had. 

Het was een geze lli g gez in. Ee n rad io was er ni et, dus in de avond moes t 
men zich onder elkaar vermaken. Sterke ve l"halen verte lden de oudere k inderen 
dan aa n hun jongere broe rt jes en zusjes, terw ijl iedereen o li enootj es pe lde 
en at. Er we rd vee l gekaart. Moeder Dae lma n was er ni et goed in , maa r haa r 
zoo ns li eten haa r gerege ld w inn en. Z ij was een goed lachse, vro lij ke v rouw, 
d ie ' kon lachen dat er een bui ko n verschi eten' ve rte lde Chie!. Ook in di e 
moe ilijke tijd en li et z ij haa r k inderen ni et te kort komen. Met zo' n groo t gez in 
sto nd het hui s voo rtdurend op ste l ten. Er we rden ve rkl eedpa rt ij en gehouden, 
va der zong Belgische li edjes ui t de eerste were ldoorl og. A ll es ko n, als het maa r 
geen ge ld kos tte, 'wij konden p lez ier maken met niks'. Moeder hi e ld het gez in 
bij elkaa r. 'Ze moet zwa rt gez ien hebben va n de honger' ze i Chi el, vee l late r, 
maa r ni emand die er ooi t iets van merkte. 

Beg in 1928 kon er in Molenschot al op de ee rste, t ij de lijke en pr imi tieve 
baa ntj es geoefend worden. N iet all een voor de leden, ook voor de cadd ies was 
all es nieuw. Z ij droegen de tassen met de stokken tij dens een ro nde en verdi en-
den daa rmee een dubbe ltje. Dat was ook toen we ini g. Maar de kl ompenmakerij 
I"nacht in goede tij den niet meer dan tussen de tien en achtt ien gulden per week 
op, cn v,H I(' I" D,w lm,lIl kende ook per iodes waari n h i j van maar zeven gul den 

steun moest rondkomen. Elk extra dubbe ltj e was voo r het gezin va n be lang . 
Door meer tassen te dragen kon je meer verd ienen; v ier tassen brachten veertig 
cent op. Chie l was er erg trots op dat hij nu ze lf wat ko n b ijd ragen. H ij leverde 
,1 lies bi j z ijn moeder in. Tot het beg in van de oor log, in 1939, werkte hij vee l als 
Gldd ie in de weekends, de woensdagmiddag en soms 's avonds. 

Terugk ij kend op z ijn leven beschouwde Chie l Dae lman d ie eerste, jonge, 
jaren op Toxandr ia a ls bepa lend voo r z ijn houd ing als volwassene. In direct, 
(,én op één contact g ing h i j om met wat voor hem de groten der aarde waren: 
directeuren, eigenaars van grote ind ustr ieën in Breda en Ti lburg, ingen ieurs, 
drtsen, advocaten, en hun echtgenotes. Dat had een sterk vmmende invloed . 
' Ik denk dat ik veel gehoord heb, een somt gesprekken d ie ik thu is of op schoo l 
Ilooit zou gehoord hebben; ik heb mijn oren altijd goed open gehad, sch ijnbaar, 
1'11 ik heb goed geluisterd . Ik kwam toch in een hee l ander m ili eu terecht, 
W,lar ik toch we l, vind ik, een stukje opvoed ing gehad heb ' oordeelde Ch iel 
cl ,1 a rover, later in zijn leven. Sommige van de spe lers waren onaangenaam, 
dIlderen vriende lijk. Zij gaven hem aanwijzingen hoe hij zich moest gedragen. 
Ilij lee rde beleefd te zijn, maar zag z i jn opdrachtgevers ook in hun zwakke 
Illomen ten. Daar trok hij zijn eigen conclus ies uit: zij zijn niet zo veel anders 
cI,1I1 die van ons. Onderdanig werd hij zodoende niet en dat is hij zijn hele leven 
(jok niet geweest. Bovendien ging hij ook ze l f wat golf spelen, een sport die hem 
,11 <;ne l fascineel·de . Eerst met zelf gemaakte en later met geleende stokken, heeft 
Ilij het spel ge leerd, goed ge leerd. Hij zou er tientallen jaren van genieten. 

Toen Ch iel twaalf jaar was ging hij, a ls enige van het gezin, naar de 
\l1lbachtschoo l aan het van Coothplein in Breda. Tussen 1930 en 1933 vo lgde 
Ilij daar de op leiding tot bankwerker en autoherste ll er. Hij was een middel-
Ill,llige leerling en b lonk alleen uit in de wiskunde. A ltijd wel netjes overgegaan, 
Ill.1dr meer ook n iet. Aans luitend werkte hij als hulpmonteur bij de Hollandse 
klillsiz ijde Industrie in Breda , waarvan mijnheer Stulemei j er de hoogste baas 

Als hulpje van de monteur Dries Ratelband verd iende hij tien cent per uur, 
I 1,llO per week . H i j leverde all es thu is in . Als zijn moeder het kon missen, 
kl('('g hij daarvan voor zichze lf een kwartje per week zakgeld, ' tracteillent' 
111'1'lle dal in Brabant. Toen na anderha l f jaar zijn baas werd overgeplaatst naar 
dl' ves liging van de HK I in Barcelona, nam Chiel ontslag. Hij was zo gehecht 
': I'I.1,lkl ,1,1Il deze men 101' clal hij z ich niet kon voorstellen te werken bij de HKI 
' I)l1(k r dicns slcun. I-cn vom hem Iyperende besli ss ing; pel'soonlijke relaties 
'1)('('ldcll 10('11 ,11 CCIlI)('l.lIlgl"ijkc 1'01 ill l ijll l('vCIl. 
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Hij wilde ook wat anders worden: beroepswielrenner. In Effen kocht hij 
voor vijftig gulden een wegfiets, op de pof, één gu lden afbetalen per week. 
Over het wegwerken van die schuld deed hij twee jaar, want lang niet all e 
weken kon hij een gulden missen. Veel te verdienen viel er voor een beginnende 
beroepsfietser niet. Hoogtepunt van zijn wielercarrière was een elfde prijs in het 
criterium van de Warande, in Oosterhout. Daarmee verdiende hij f 25,-. Op de 
baan bracht een voorwedstrijd van een hele middag, gevo lgd door een koppel-
wedstrijd van een uur, vijf gulden op . Gelukkig werd hij geholpen door 'tante' 
Mieke, de vrouw van zijn oudste broer Fons. Zij trok zich zijn lot aan . Toen hij in 
Tilburg li d kon worden van een vereniging die daar op de wie lerbaan fietste, 
was het Fons die zijn bl"Oertje een baanfiets cadeau deed. Als hij ergens een 
wegwedstri jd had gereden, een kerm iskoers, da n reed Ch iel ook a I ti jd vi a 
St. Willibrord, waar Mieke hem met wat lekkers verwende. In de w inter was er 
voor een wielrenner al helemaal niets te doen. Dan moest Ch iel in de fabriek 
aan de slag, waar er maar iets te verdienen v iel. Zo werkte hij bijvoorbeeld in 
Tilburg in een machinefabriek en bij Ericson in Rijen. Intussen was zijn loon 

gestegen tot een kwartje per uur. 

Chiel had vóór de oorlog in Tilburg, op de wielerbaan, zijn eerste, grote 
liefde ontmoet, Zus Bax, die als twijnster in Tilburg werkte. Zeven jaar hebben 
zij verkering gehad. Voor Chiel was er geen twijfel: dit was de VI"OUW waarmee 
hij zijn leven w ilde delen. Toch ging het mis. In 1943 raakte zij verliefd op een 
Duilse militair, en omdat zij niet meer lerug naar Tilburg durfde, trok z ij in 1944 
met hem mee naar Duitsland. Daar ging zij tenslotte met een Engelse so ldaat in 
zee. Chiel Dae lman had daar veel verdriet van. Een illusie armer trouwde hij in 
1944 Marie van Zundert, hoewel zij elkaar maar amper twee maanden kenden. 
'Omdat ik zo teleurgesteld was ... ben ik aan mijn eerste vrouW gesukke ld 
... ik heb er anders nooit geen spijt van gehad hoor, wa nt ik heb een gewe ldige 
vrouW gehad' ze i Chiel vijfenveertig jaar later. In 1945 werd hun eerste en en ige 

kind geboren, dochter Tiny. 

Na zijn militaire dienst in België zocht hij, in 1940, weer werk in 
Nederland. Fons, die ze lf bij Hel"O werkte, wees hem op een vacature in de 
tomatendrogerij van die fabriek en daar werd hij aangenomen. Hij bleef bij die 
onderneming tot zijn pensionering in 1983 . Het werk waa rmee Chiel Daelman 
bij Hero begon had weinig met zijn technische op leiding te maken . Hij was 
in feite voorman van cle tomatenclrogerij, maar d ie titel (en het loon dat er 
hij hoord(') hij ni('!. Op die afde ling werd tomatenpoeder geproduceerd, 

1\ \' \ 

cloor drogen van tomatensap op verwarmde cilinders en het afschraapsel van die 
walsen te vermalen tot poeder. Chiel had er voor te zorge n dat er een co nstante 
stl"Oom tomatensap op de walsen gesproeid werd, dat de jui ste temperatuur 
werd aangehouden en dat alle bewerkingen binnen de regels ver li epen. 
I en ze lfde soort taak, maar toen wel als voorman, kreeg hij vervolgens in de 
groentedrogel'ij, waar hij 'stoomcontro leur' was. Twee ploegen werkten dag en 
nacht, zeven dagen van de week, in diensten van twaalf uur. A ls je van ploeg 
w ilde wisse len moest je achttien uur achter elkaar in touw blijven om weer 
,l,lnslu iting te krijgen. Het loon was f 32,50 per week, bruto. Zo heeft Chi el 
\legen jaar gewerkt, totdat het de chef van de Technische Dienst opviel dat hij 
,lis monteu r was opgeleid. Hij moest een proefstuk maken, en slaagde glanzend 
voor dat examen. In 1949 werd hij naar de Technische Dienst overgeplaatst, 
\Vaar hij aan het werk ging als asp irant voorwerker. 

AI van jongs af aan was Chie l Daelman lid van de Metaalbewerkersbond. 
loen in 1941 de bezetter de vakbonden ingeschake lde om Nederland rijp te 
Illaken voor het nationaal-socialisme, bedankte Chi el voor het lidmaatschap. 
Nd de oorlog sloot hij zich weer aan, toen bij St. Willibrordus, de katholieke 
I.lh rieksarbe idersbond. Een bond had je nodig, vond Chiel, als arbe ider moest je 
, I('un zoeken . Hij voelde zich er zeer thuis. Het was el' gemoede lijk, over staken 
' prak men niet, men zocht over leg, niet de confro ntatie. De bond had al snel 
Il(' rkend dat Chie l Daelman meer kon en stuurde hem naar cursussen, meestal 
\.1 11 een week, in het A .C. de Bruyn instituut in Doorn. Daal' werden all er lei 
/)I lc\erwerpen behandeld. Loonpolitiek, bijvoorbeeld, fabrieksadministratie, 
1),1I ,l11S lezen, en sociale vaardigheden, zoals spreken in het openbaar. Hij 
\ ('rtegenwool'd igde de bond bij Hel"O, en wel'd later voorz itter van de afde l i ng 
1:1('da. In die functie moest hij aan de bondsbestuurders duidelijk maken wat er 
lil cic afde ling leefde, en hoe men daar op moest reageren. Een belangrijke 
'ol h,lkelpos iti e, waar vee l van af kon hangen. 

I)at was Ch iel Daelman wel toevertrouwd. Hij lui sterde goed, hij kende zijn 
Il' '1>!lcnheimers en hij was niet bang, ook niet om in het openbaar te spreken. 
I h' (o llega 's in de onde rn eming maakten van die e igenschappen gebruik. Hij 
\\ de vertegenwoordiger van de arbeiders bij de opr ichting van het Hel"O 

en maakte ve le jaren deel uit van het bestuur. Toen men, in 
I ') I 'ï, l'el1 f,lbr ickscomlllissie in ste lde, koos het productie- en technisch perso-
Iw/ 'I h(,1ll tot vool'7itter voO\" die kiesgroep . Later groeide de commissie uit tot 
"" 11 (,\l ()ok d,l.lrV,lll W,lS hij vele jaren cic gekozen vool'zitte r, 
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uit naam van die belangrijke groep van het personeel. De voorzittersplaats 
we rd toen nog ingenomen door de bestuurder va n de onderneming. Toen dat 
wette lijk mogelijk was vervu lde hij, beurtelings met de directeur van het bedl·ijf, 
het voorz itterschap van de ondernemingsraad. 

Binnen Hero trad hij, informeel, op als ombudsman, een vertrouwd 
aanspreekpu nt voor mensen met moei I ij kheden op het werk. Tegen onrecht kon 
hij slecht en als hij dat ergens vermoedde kon Ch iel Daelman emotionee l uit 
zijn slof schieten . De nuances verdwenen dan wel eens naar de achtergrond . 
Ook de leiders van de onderneming lui sterden naar hem, en niet alleen 
omdat dat formeel ook moest. Meestal zat er een grond van juistheid in zijn 
opmel·kingen en bovendien waren op loss ingen, die met Chiel waren uitgewerkt 
evenwichtig, en werden zi j ook b innen de onderneming geacceptee,·d. 

Zijn carrière binnen de Techn ische Dienst heeft jaren lang onder zijn 
vertegenwoordigende functies ge leden. Om in dezelfde kiesgroep te blijven 
wi lde hij niet hiërarchisch hoger stijgen dan ass istent voorwerker. Tweemaal 
weigerde hij om die reden een promotie. Voor zijn gezins leven waren de 
vele activiteiten van Chiel een belast ing. Hij was 's avonds veel weg voor de 
vakbond, naar vergaderingen of op propagandabezoeken. Ook voor andere 
activiteiten die met het werk samenh ingen deed men vaak in de avonden een 
beroep op hem. Zo was hij lang lid van de Hero bedrijfsbrandweer, waarvan de 
oefeningen na het werk p laats vonden. A ls EHBO-lid kreeg hij eenmaal per 
week les van de dokter, ook in de avond. In de weekends kon men hem op 
Toxandr ia v inden, als caddie. Het gezin Dae lman k laagde daar soms over, 
er ontstonden daardoor wel eens spanningen. 'Zij wist ook heel goed natuurlijk 
dat ik twee keer die hogere functie afgeslagen had, dat ze zegt van: ja, allemaa l 
mooi en wel, liever arm, maal· je doet je huishouden wel te kort, zo in die geest. 
En daar had ze helemaal gel ij k in, maar ja, het ideaal dat ging toch we l boven 
al les bij mij.' verte lde Chiel, terugkijkend op die tijd. Er stond wel wat tegenover. 
Marie mocht vaak mee naar jaarvergaderingen van de bond en zag dan hoe 
anderen haar man waardeerden. Z ij was er trots op dat Chiel er niet tegen op 
zag voor du izend mensen in het Jaarbeursgebouw in Utrecht zijn woordje 
te zeggen. 

Chie l Daelman leerde als caddie op Toxandria goed golf spelen, eerst met 
de stokken die hij van mevrouw Schoenmakers te leen kreeg. Na de oorlog nam 
zijn inkomcn voldoende toe om de élanschaf van eigen stokken mogelijk te 

maken . Hij leerde weerstand te b ieden aan de druk va n wedstrijdgolf, soms met 
prijzen di e de moeite waard waren. EI· vormden z ich koppels van spelers en 
caddi es. Chiel was jarenlang de vaste caddie van de heren Maeijer, Van Rosevelt 
en Esser, bijvoorbee ld . Hij re isde ook het hele land door met de com petiti e-
teams va n Toxandri a, en w ist over die wedstrijden smakelijk te verte ll en. 
Wederzijds leerde men elkaar zo goed kennen. 

Dochter Tiny trouwde in 1967 . Moeder en dochter voe lden zich zo 
verbo nden dat z ij ni et apart wi lden wone n. De twee gez innen betrokken een 
huis in de IJpelaar in Breda, waa r de ee rste verdi ep ing we rd inger icht voor het 
jonge paar. Schoonzoon Ger va n Og had een technische op le iding en nam van 
zijn schoonvade r veel over. Ook hij werkte bij Hero, was actief vakbonds lid en 
ook hij werd caddie op Toxandria. Vijf jaar hebben de twee echtparen zo in 
goede harmoni e gewoond, totdat in 1974 Marie st ierf. Het was Chiel's redding 
dat hij bij z ijn dochter en schoonzoon kon blijven. Hij bleef zeven jaar alleen . 
Op de fabriek werkte al geru ime tijd een groep Belgische vrouwen, die dagelijks 
per bus door Hero in het grensgebied werd opgehaald. Toen er bij een daarvéln, 
N ico le Maene, problemen met afrekeningen ontstonden, haalde zij er, vanzelf-
"prekend, Chi el Daelman, bij om haar te helpen. Dat lukte, en van het één 
kwam het ander. Z ij trouwden in 1980 en Chiel trok bij Nico le in Turnhout in. 

Een mensenleven lang is Chie l Daelman act ief geweest in de vakbond, maar 
11 ,1 de fus ie va n de katholieke bonden met de soc iali st isc he, agressievere NVV 
w as er voor hem geen tehuis meer over. De lande lijke vergadering in Utrecht 
wa ar, in 1975, tot dat samengaan werd besloten, heeft wonden achterge laten, 
(' n zeker niet bij Daelman all een. Nog jaren later verte lde hij er bewogen over 
' .. . als je dan toch zag, die oerkatholieke Limburgers, die daar het woord vroe-
g('n, die daar tot schreeuwens (hu i/ens. T) toe achter de microfoon stonden, dat 
IC het zo erg vonden dat ze St. Willibrordus moesten ver laten, dat dat ter z iele 
ging ... '. Hij bleef we l l id, want zonder bond kon nu eenmaa l niet, maar trok zich 
1, lIlgzamerhand terug uit de vele funct ies die hij had. Ook uit de ondernem ings-
1.I,ld van Hero, waarvan hij vijfende rti g jaren deel uitmaakte, de voorgangers 
v.ln d ie raad meegerekend. 

In 1980 maakte Chi el Daelman eindelijk promotie, wat hij a l zo lang had 
\, ('Iïllcdcn. Hij werd benoemd tot Chef Interne Dienst van Hero, een functie die 
I H'1ll ondcr andere verél ntwoordel ijk maakte voor de kant i ne. Zowe l z ij n bazen, 
11('1 pcrsoneel en ril' gehruikers van cle kanline waren tevreden met hem. 

171 



172 

Z ijn vee rti gjari g jubil eum we rd in 1980 gepast gev ierd. Daa r hoo rde ook een 
Koninklijke onderscheiding bij: z ijn verdi ensten voo r de samenl ev ing werd en 
erkend doo r het verl enen va n de gouden meda ill e va n de orde va n Oranj e 
Nassau. Tot z ijn 65ste bl ee f hij werken, in 1983 ging hij met pensioen. Hij was 
43 jaar een bepalend en inv loedrijk werknemer va n Hero geweest. Ve len getuig-
den bij z ijn afscheid va n hun waa rdering voor z ijn we rk en zijn persoon. 

Ook op Toxa ndri a vera nderden zijn act iv ite iten. Al s medeopri chter en 
26 jaa r voorzitter va n de ca ddievereniging SNA, was Chiel de initi ati efn emer en 
de orga ni sato r va n vee l van de acti v i te iten va n d ie c lub gew eest. In ta l va n 
gesprekken met de bes turen va n Toxa ndri a onderh ande lde hij over de voo r-
waa rd en, subs id ies en de sa menwe rk ing tu ssen de go lfc lub en de ca ddi e-
vereni ging. Ee n inc ident dwong hem als voo rzi tte r afscheid te nemen, in 1978 . 
Bij de prij suitreiking va n de j aa rlijkse weds trij d tu sse n leden va n Toxa ndri a en 
de cadd ies li et hij z ich in zijn bedankj e wa t ondiplom ati ek uit ove r de loop 
va n de gesprekken met het bes tuur over verh oging va n de caddi etar ieven. Het 
woord 'stak ing' v iel dan wel ni et, maa r een dreiging zat er we l in zijn woorden. 
Da t schoot enke le aa nwez igen in het ve rkeerde kee lga t. 'W eg met di e man' 
ri ep lu idkee ls een Toxa ndri a li d, dat gedurende de week Hoofdcommi ssa ri s va n 
Po li t ie was, waa rop Chie l D ae lman beteute rd en aa nges lagen z ijn speech 
beë indigde. Hi j besefte dat hi j nu ni et meer de jui ste man was om de caddi es te 
vertegenwoord igen, en trad af. Hij trok het z ich erg aa n. De vroegel'e voorzitter 
va n Toxa ndri a, d' A rn aud Gerkens, zocht hem ko rt daa rn a op, om hem met een 
f les cognac wat te troos ten. 

Van zijn pensioen to t z ijn tacht igs te bl ee f hij op maa ndagen en in de 
vaka nti es de caddi emaster verva ngen. Dage lijks was hij op de ba an te v inden: 
hij bege le idde als ca ddie ve le beg innende leden op hun weg naa r een 
handi ca p . De inhoud va n zijn we rk ve randerde sterk , wa nt de jongere leden 
w ilden ze lfs ni et meer dat hij hun kar met stokken trok. Hij gaf techni sche 
adviezen en leerde zijn pupill en hoe ze op een verstandige manier de baa n kon-
den spelen. In 1993 werd , na een bij zondere wedstrijd , Chiels 75ste verj aa rdag 
gev ierd . Vier jeugd leden droegen hem als ' koning va n de caddies' op een draag-
stoe l over de achtt iende baa n. Toen hij tacht ig j aa r oud werd , vo nd hij het tijd 
om z i j n taken op Toxan dri a te beë indi gen. D e groep waa rvoo r hij werkte was 
wel kl einer geworden, maar va n 'z ijn vrouw kes' nam hij toch pas afscheid toen 
hel hem li chame lij k echt ni et meer moge lijk was een ronde te lopen. Zeventi g 
jclclr Iclng WJ S hij cJclcl ie op Toxa ndl' ia geweest. Ter ere va n zijn 80ste verj aardag 

vond voo r hem in het clubhuis een feestelijke ontva ngst pl aats. Chiel Dae lman, 
geroe rd doo r de ve le hartelijke uitinge n va n sy mpathi e, we rd geëerd met de 
persoonlijke titel va n ' lid honori s ca usa' . 

Hij bl eef bij Toxa ndri a betrokke n, zoa ls hij het al zo lang geweest was. 
Vaa k kan men hem in de ruimte va n de ca ddi emaster v inden, ui t Turnh out 
gehaa ld en wee r thui s gebracht doo r de chauffe ur va n een v ri endelijk lid 
van de verenig ing. Vo l co mmenta ren op de gebeurte ni ssen va n nu , en vo l 
heri nneringen aa n een dee l va n zij n leven dat voor zowe l z ij n ontwikkeling als 
zijn ontspanning bepalend was . 

1Tl 



17-+ 

Jeugd 

H et heeft lang geduurd voo rdat h e t b es tuur zich Jll e t de mindelj ari ge n 
In de club bez ig hi e ld ; ee n spec ifi e k op d e j e ugd ge ri cht b e leid b es tond 
n ie t.Jon geren di e aa n de spo rt wilden m eedoe n , waren we li swaar welko l11 , 
lI1aa r ze moes te n hun e ige n weg Jll aa r zie n te vinde n . Mind er dan achtti e n 
jaa r werd we l heel j o ng gevo nd en , al had m e n in 197 1 de minimumleeftijd 
voor h e t lidm aa tschap op twaalf j aa r gebrac ht. Di e lee ftijdsgroep werd ni e t 
lIIe t o pe n arm e n o ntva nge n , wij zage n daa r a l ee n voo rbeeld van . Pas in 
I (n3 vond he t b es tuur he t de moe ite w aa rd d e hulp di e e nke len aa n de 

j l' ugd ga ve n , lI1 e t ee n subsidi e te o nde rste un en:f 100,- we rd to egezegd . 1 

11 1 h e t naj aa r va n 1976 ri c htte ee n aa ntal led e n o p ei ge n initi a tief ee n 
,Jl' ugdcoml1liss ie o p; in and e re vere nigin ge n ware n 'j e ugdcol1lités' to e n 
,t! b ng standaa rd gew o rden. 1 Er na l1l e n dri e dam es in zittin g e n ee n heer. 
I ) ie batste was o ok lid van he t bes tuur, zodat c r sindsdien in d e leiding 
\'.In de ve re nigin g ee n pleitbezorge r voor de j o nge ren za t. D e co mmi ss ie 
mg:l11i see rd e j e ugdl esse n , he t bes tuur droeg da ar aa n bij m e t , pe r j aa r, 
/ -I-SO,-. O o k in di e tijd speelde de jeugd bij he t bes turen va n de vereni g in g 
11()g nauwelijks ee n ro l. M aa r ze ld en werd er in bes tuursvergade rin ge n ove r 
gL'sp roken, inl 975 ze lfs een heel j aar hel emaal ni e t. 

I)oor toename va n het aa ntal j e ugdl ed e n kwalll daarin langzam erhand 
"L'ra ndering, zeker nadat, in 1977, Ill evrouw M .A.M.Th. (M argriet) Muntz-
I kgc ne r in he t bestuur werd geko ze n. Zij was een va n de initiati e fneeill-
\ ILTS va n d e j e ugd col1ll1li ss ie geweest. Al snel li e t z ij van zic h hore n , ' de 
Jl' lI gd moet vri e ndelijker worden ontvangen ', steldc zij .. ' Kort daarn a legde 
IllL' n haar positi e in he t b es tuur formeel vast. To t haa r ta ak hoord e o ok 
IJ L' l be harti ge n va n de be lan ge n van d e j e ugd , ie ts ni e uws. Zij kreeg to e-
\ ll' llllllin g o m d e j o nge re n o p zaterdagmidd age n o p de baan onde rlin ge 
lI l' dstrijden te laten spele n, en kondigde aan dat de j eugdcol1lJlli ssie in 1978 
('l" lj c ugdweeke nd zou orga ni se re n , dat ook ve rder ee n vaste pl aats in het 
1I' l'l lstrijdprog raJllIl1<l moest krij gen. Even bte r stond Jll e n ze lfs j e ugd-
1I l'l lslrijd e n tegen :l ndere c lubs toe, o p vrijdage n, na 17 .00 uur. Di e ni euwe 
1. 111p,JK had res lIlt:la t: in se pte lllb e r 1978 we rd l'e n m e isj e va n Toxa ndri a 

11 11 1'L'rKOrCIl voor d L' lLlli o ll :dc j c lI gdtrainin g o p P:l pl' nda l. 
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Zo kregen de jongeren langzamerhand een vaste plaats in het 
programma van de ve reniging . De jeugdcommissie verwierf niet voor 
al h aa r wensen toestemming, maar veel lukte wel. Om de vee rti en dagen 
konden de kinderen in het weekend twee uur les krijgen, en zij mochten 
een regionale jeugdcompetitie spelen . Een eigen plaats voor de jongeren 
in het clubhuis vond men niet nodig, en ook de subs idi e bleef voorlopig 
onveranderd, ondanks het toegenomen aanta l jeugdleden. De groep 
was jonger geworde n, omdat sinds 1979 specia le aandacht besteed 
werd aan wat de 'min i's' was gaan heten: kinderen van 8 tot 14 jaar. 
Mevrouw Ch .E.I.). (Lot) 13urgersdijk-Donkers (z ij WJS intussen lid van 
de jeugdcommissie geworden) zette zich zeer voor hen in. Er wa ren e r 
in dat jaar 23, vee rti en jongens e n negen meisjes. Van oktobe r tot apri l 
kregen zij op de zondagmorgen les van professionJI Bill Lyon e n diens 
assistent, en konden zij oefenen ond er le idin g van enkele volwassenen. 
Kinderen van leden deden dJar aan mee, de kosten bedroegen f 50 ,-
per kind. 

Nu er binnen het clubhuis voor de kleintjes geen plaats gemaakt 
kon wo rd en, koos men de leshut van de professional als onderkol1len. 
Dat hui sje had zijn bestemming verloren, sinds er nieuwe, overdekte, 

op de driving range in gebr uik waren genol1len . Het stond 
op de heuvel, pal ten oosten van het clubhui s, en moest natuurlijk 
we l g rond ig verbo u wd word en. Lot Burgersdijk en andere handi ge 
doe-het-zelvers onder de leden, kregen dat voor e lka ar, m et hi er en daar 
hulp van vakmensen. In septembe r J 979 was deze 'jeugdhut' khu en 
hij bleek belangrijk bij te dragen tot het succes van het jeugdbeleid in 
die jaren. De kinderen konden er geen kwaad e n voelden er zich thuis 
-zeke r nadat er, in 1985, een oude directiekeet aa ngebo uwd was, waardoor 
de ruimte m eer d:11l verdubbe ld e. Doordat de n1.ini's zich niet in het echte 
clubhuis ve rtoo nden, verliep bovendien de acceptatie va n die jonge leden 
door de ouderen vlot. Zo had men weinig last van de kinderen, en wel het 
plezier 0111 de resultaten die zij bereikten. Helemaal zonder strubb elinge n 
ging h et niet. Af toe kwamen e r klachten over opstoppingen in de baan, 
deelname van mini's aan de ouders-kinderen wedstrijd , te grote aandacht 
voor de jeugd in het clubblad Swing. Maar de aanvaarding van een vaste 
groep jongeren, die op hun manier plezier aan de sport beleefden , lukte 
toch gemakkelijk, ondanks de gemiddeld hoge leeftijd van het gevestigde 
T()X;lndri;1 lid. 

Door de groei van de activiteiten nam ook het aantal deelnemers toe en 
de komst van Cees Renders als professional op Toxandria werkte stimu-
lerend. Hij was een kundig, gedreven leraar, en had in de Nederlandse 
go lfwereld een reputatie die bij de jeugd veel respect afdwong. In 1982 
deden er 43 kinderen aan het jeugdprogramma mee, waarvan er 28 onde r 
de vee rtien jaar waren. Renders meldde dat er in de winte r elke zondag 
ongevee r 30 mini's aan de lesse n deelnamen . Hij kreeg toestemming 0111. 

()ok in de zomer voor de jeugd actief te blijven: met acht talentvolle jeug-
dige n wilde hij 's avonds kunnen werken, met all e jongeren elke vr ijdag-
,I\ 'ond, en voor de wat oudere jeugd maakte hij zaterdagmorgen een uur 
ruimte. In een p;lar jaar tijd ontstond zo een sterke intensivering van het 
trJi ningprograll1ll1a, wat voor Cees Renders all een te veel werd; hij kreeg, 
' peciaal voor de jeugdlessen, twee assistenten. In 1983 konden jongeren op 
l"oxandria n:last deze lessen , meedoen aan elf'wedstrijde n van de nuand' , 
t\\'ee wedstrijden om een beker, het Ueugd) strokeplay kampioenschap, een 
'l' indfestijn' met eerst een grote wedstrijd, en hetjeugdweekend in oktober. 
l)c bijdrage van de vereniging aan dit alles groeide in korte tijd tot bijna 
\'ie rduizend gulden. Men begon dejeugd serieus te nemen. 

13ehalve voor alles wat met de jongeren tot 21 jaar te I1laken had , was de 
Il'ugdcomll1issic ook ve rantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse 
Il'ugdweekend voor leden van Nederlandse verenigingen -waarvoor een 
kl'ftijdsgre ns van 28 gold. Op zaterdag ell zondag speelde men een wed-
st rijd, zate rdagavond werd gevierd met een nasi maaltijd en een disco in het 
( lu bh uis. Tussen 1978 enl 983 vond dat zes maal plaats , en het vormde een 
Ij(logtepunt voor velen. In dat laatste jaar nam Lot 13urgersdijk, 
"oorzitter van de Jeugdcol11l1lissie , een initiatief dat grote gevolgen zou 
Ill'hben voor de toekomst van de jeugdgolf op Toxandria. Zij vatte het plan 
up, o m in plaats van een weekend een vierdaags evenement te houden in de 
/O lncr, waaraan ook jongeren uit andere landen konden deelnemen. De 
IOllgstcn konden slapen iJl een sc huur van een kampeerboerderij in de 
huurt, de anderen thuis bij leden van Toxandria. Gastgezinnen hoefden 
.dkc ll voor een slaapgelegenheid te zorgen: van ontbijt tot diner vond de 
\'l' ri'orging plaats op het terrein van de golfclub, en 's avonds was er daar 
\ LTt in voor dl' deelnemers.Voo r de vereniging hoefde dit alles niet meer te 
km tl'll d:lll de gcbruikelijke subsidie voor het jeugdweekend, f 1.250,-. 
I )e rest k()n \\"ordcn hCLLlid uit inschrijrgcldcn, bijdragen va n sponsors en 
,k ()phrl'llg'l \ ' ;1)] (iL- h,lr. 
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En zo gebeurde het ook. In augustus 198-1- werd voor het eerst dit 
vierdaagse toernooi gehouden, onder de wat alllb itieuze naalll:Toxandria 
Jeugd Open. Het was een overtuigend succes. Het parkeerterrein van de 
go lfclub bood ruil1lte aan een aanta l tenten. Er stond een grote voo r 
algemeen gebruik, waar de maaltijden werden gegeten, een apa r te tent voor 
de wedstrijdleid in g e n een voor de bar; het zag er feeste lijk uit. Ongeveer 
IS O jongeren kwamen er op af, waarvan 22 buitenlanders, uit zeven landen. 
De dinsdag was aan de mini's gewijd , de andere drie dagen waren voor 
de jeugd met m ee r ervar in g. Die speeld en in twee categorieën, en w ie 
zich niet gep laatst had voo r de volge nde ronde, kon toch blijven om mee 
te doen aa n een U-wedstrijd. Step hane Lovey wo n de hoofdwedstr ijd . 
Tientallen leden van de ve reni g in g bleken bereid ee n handje mee te 
h elp en, op all erlei gebied. Die geza m en lijke inspanning droeg bij aan de 
solidar iteit onder Toxandr ia leden . 

Voor 1985 stond het Jeugd Open weer op het programma, en ook 
toen verli ep het stralend. Het groeide sne1: er waren nu 177 dee lneme rs, 
\V;1t dl' Clp:lciteit V;lIl To:-;andri;l eigenlijk al overschreed . Doordat een 

hoofdspo nsor tienduizend gulden bijdroeg, was m ee r mogelijk . Uit acht 
LUlden kwamen 58 buitenlanders. Bijna honderd leden va n Toxandria 
gaven tijd e n e n erg ie aan de taken waaraan ter plaatse b ehoefte bestond. 
I)e deelnemers kregen drie maaltijd en per dag; 'bakvade rs' sto nden van zes 
uur 's morgens af, eiere n m et spek te bakken voor de vroege sta rters. Vele n 
lVaren vier dagen in touw 0 111 de kinderen van voedse l, drank en snoep 
le voo rzien. Daar waren dan 13-1- broden, 70n bolletjes, 180 lite r m e lk en 
h50 eieren voor nod ig . l\!Jnrs l!n!s regelde n in de baan de wedstrijden, 
dl' wedstrijdcolll mi ss ie produceerde sta rtlij sten, deelde sco rekaa rte n uit , 
contro lee rde en verwerk te de resultate n. Rç{crccs hi elden toezicht o p de 
toepass in g va n de regels. M edi sc h e hulp was beschikbaar. Tientallen 
gezin ne n boden o nd erdak aan de spe lers; zee r vele n wa ren actieflllet het 
l'venelllent bezig. Men ve rh e ugde zich over het gro te plezier dat de j eugd 
lIitstrzLJ1de. D e m eeste vo lwasse nen wa re n blij dat zo iets bij Toxandria va n 
de grond kon komen . 

Toch o ntstonden e r aan het eind van 1985 problemen,juist als gevolg 
\' ,In dit succes . De o rga ni satie was h e le m aa l in handen va n de j eugd-
l' olllmiss ie, die ook de contra cten met spo nsors O p 15 december 
kondigde die co mmi ss ie tot ve rbazi ng van het bestuur aan dat zij bijna in 
haar gehee l aft rad, m et in gang van die datum. Alle dal1l es uit d e commiss ie 
\'l' rdwenen, a ll een de twee mannelijke lede n zage n gee n rede ne n tot 
\ LTtrek .Wel uitte Lot Burgersdijk de bereidheid h etjeugd Open voor 1986 
ll' blijven o rga ni se re n. Vele gesp rekken vo lgde n , waa rui t ve rsc hill e n van 
Ill zicht bleken. Di e nam en ni et af, maar groeid en. 

Aan de kant va n het bestuur besto nd vrees voor de co ntinuïteit va n het 
l'vene m e nt. Weli swaa r was het de co mmi ss ie die de organisatie ve rzo rgde, 
I 11 ,];1 r binnen di e j e ugdco mmi ss ie was Lot Burgersdijk de drijvende kra cht. 
/, ij had de visie, e n zij ze tte di e door m et g ro te e nerg ie e n vasthoudend-
Il l·id. All e to uwtjes had zij in hand e n . AI ee rd er wa re n er in ander ve rband 
kritisc he opmerkin gen gem aa kt over haar overh eerse nd e positie. · Kon het 
kllgd Ope n wel zo afll ankelijk blij ven va n één p ersoon ? Bovendien was er 
\ l' l· 1 ge ld lll ee ge lll oe id ; in 1985 kostte dit toernooi ruim zese nvee rti g-
dllill' nd gulden. D e accountant va n de ve re ni g in g ve rlan gde dat zulke 
',( )llll 11 Cll o nd c r cic reg uli e re va ll de c lub vielen , e n ni et via ee n 
l'rivL' li e pc il. H ct :lfgevc ll V; lll cen goedke urc lld e verkl;lrin g voo r 
, It· .j.l.lrcijll'l" /'O ll ;llldns ill geV, l.lr kOlllell. 
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Maar Lot Burgersdijk had een andere visie. Zij li et weten dat haar 
toezegging het toernooi in 1986 te organiseren, afl13nke lijk was van de 
instemming van het bestuur met haar toekomstbeeld. Dit moest een groot 
Internationaaljeugd Opcn worden en daarvoor was Toxandria te klein. Het 
was, bijvoorbeeld, onmoge lijk het terrein afte sluiten, zodat nooit entree 
kon worden geheven, en dat moest wel kunnen, vond Lot. Zij wilde nog 
wel één keer in Molenschot de leiding nemen, maar daarna zou het zich op 
andere banen moeten af'pelen . Het Jeugd Open was van zo groot nationaal 
en internationaal belang dat het niet totToxandria beperkt moest blijven. ' 
Daarmee was het bestuur het al helemaal niet eens: de veren iging was 
trots op wat bereikt was, en wilde dat voortzetten -in Molenschot. Begin 
februari 1986 liet de voorzitter dit weten aan Lot l3urgersdijk. Dat 
Toxandria zou doorgaan stond vast. Hij vroeg on1 haar medewerking dit 
evenement heel snel weer op te zetten, vee l tijd was er niet meer." 

De wil tot samenwerking ontbrak. De vroegere voorzitter van de 
jeugdcommissie weigerde nu alle medewerking. Niets van wat al schriftelijk 
vastlag zou zij afgeven; zij was niet bereid de nieuwe organisatoren hoe dan 
ook te helpen. Het bestuur Illoest maar zien hoe het zich kon redden. 
l30vendien bleek dat zij getracht had een zelfde Interllationaal Jeugd Open 
op een andere golfclub te organiseren, die zo mer al. Gelukkig was de 
go lfwere ld toen nog klein en kende voorzitters elkaars teiefoonnulllmer; 
men was er dan ook niet op ingegaan." 

Zo moest er een einde komen aan de bemoeienissen van Lot 
l3urgersdijk met de jeugd van Toxandria. Het Jeugd Open was haar initiatief 
geweest, zij had het, m e t grote vasthoudendheid, goed en grondig uit-
gevoerd, en stak er zee r veel intelligente energie in. Toen al hadden meer 
dan driehonderd spelers en talrijke leden van ToxandriJ cr plezier aan 
beleetèl.Veel kinderen droegen haar op handen. Zij stond in hoog aanzien 
bij all en die zich bezig hielden met go lf voor jongeren in Nederland. 
Jammer WJS het, dat het met zo'n dissonant moest eindigen. 

Dankzij hard werken van een snel opgezet orga nisatieteam, waa rvan de 
kern bestond uit de twce mannelijke leden van de vroegere jeugd-
commissic,].A.M. (Hans) Ruts en H.W.G. (Ludz) Stahl, lukte het om in de 
weinige tijd die over was, het toerIlooi toch weer van de grond te krijgen. 
Cel'll V;111 dl' iJl I <JH(J heeft geweten hoeveel in spanning dat 

kostte . De draad was opgenomen, en dat leidde tot een reeks van zeer 
\ uccesvolle internationale evenementen voor de go lfspelende jeugd. 
Ongeveer tweeduizend jongens en meisjes hebben tot en met 2002 om de 
prijzen gest reden, vriendschappen gemaakt, genoten van de sfeer va n dit 
unieke toerIlooi. I)e European Golf Association erkend e het door het op te 
II en1en op de Europese wedstrijdkalender. De organisato ren van het I)utch 
()pen beloonden de hoge kwaliteit van de winnaar, door hem een I/lildc(/rd 
\oor dat Internationale Open te geven. De mogelijkheid op die manier 
L'I'\'a ring op te doen op een groot en belangrijk toernooi , vo rmd e ee n 
\llTke stimulans voor jongeren die er over dachten professional te worden. 
Vele n deden dat tenslotte. Nederlanders, zoals R.o lf Muntz natuurlijk, en 
('ollsta nt Slllits van Waesberghe, Maarten Lafeber, MarcelIa Neggers, 

Derksen,Joost Steenkamcr, Mette Hageman, en ve le buiten-
I.lllders, waaro nder Keith Nolan, en Diego l3orrego. 

Verreweg de meest succesvolle is de Deen Thomas 13jorn, die als vijfti en 
1·llïgC jongen in ] 986 voor het eerst mee deed, en ook het vo lgende jaar 
1. 111 dl' partij was . Hij had het ge luk lid te zijn va n de Silkeborg Golfclub, 
, lil' l'r O IJl bekend stond vee l te doen vOOl'jo nge, talentvolle golfers. De club 
l'v!. J.ddl' dl' reis ell de deelname aan het toernooi voor helll en een groepje 
I' \) Igl' I keme gol fers, waa ronder zijn broer Soren. H et was Tholllas' ee rste 
111l1' Iïl ,llioll,lIe wl'I l\lrijd, elI hij ge lloot cr vall. Ook ill rIL- avond uren lieten 
, Il ' 1 klll')l l'n'l V.l ll I'ic h I)(Jrell 111 hl'l \oci,lIl' k\'l'1l j'l l' ll rOlld Breda. Nu nog 
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kijkt hij m e t veel plezier terug op de 'voortreffe lijke sfeer ' van het toernooi, 
waar hij vele vrienden ma akten,jongens en m eisjes. Zelf achtte Thomas 
Bjorn zijn d eelnam e zeker va n bel ang voor zijn ontwikkeling als golfer." 
[n 2001 stond hij derde op de Europese ranglij st , twintigste op de wereld-
ranglij st , en was hij al twee maal gekozen voor h e t Europese tea m voo r de 
Ryder cup tege n de Verenigde Staten. 

Ook onder de jeugd va n Toxandria bevo nd en zich talenten , die zich nu 
in een stimulerende omgeving konden ontplooien. Er brak een gouden tijd 
aan. Willem Oege Goslings, Rolf Muntz, Rik Ruts, Co nsta nt Smits van 
Waesberghe, M artijn Sl1leets en Martijn van der M euten waren de vaandel-
dragers va n de ve reniging uit Molen sc hot. Behalve deze zes jongens, werd 
in 1987 ook Cornéli e Westc rmann opgc nom en in d e nationale se le cti e. 
In de land clijke co mpetiti e speeld e het cerste tea m va n Toxa ndria altijd aan 
de top mee. 

Rolf Muntz was de uitsc hi ete r. In juni 1990 won hij h et Amateur 
kampioenschap van Groot-Brittanië op Muirfi eld , een oude en beroemde 
baan in Schotland, en was daarmee in feite Europccs Kampio en va n de 
alllatcurs. Gccn Ncdcrlandcr bereikte dat ooit. Bij thui skomst op Toxandria 

o ntvingen honderden enthousiaste aa nh angers hem zeer feestelijk, 
geholp en door de muziek van de dorpsharmonie -zoals dat in Brabant op 
hoogtijdagen past. Dit kampioenschap gaf hem het recht om in 1990 cn het 
vo lgende jaar d eel te nemen aan h ct Britse Open Kampioenschap, en in 
I t)9 1 mee tc dingen naar het groene jasje van de US Masters, op Augu sta, 
in dc Verenigde Staten. Dat zijn twee va n de vier mcest prestigieuze 
wcdstrijden van de wcreld. Ray Leach ,ToxJndria's professional , aan wie hij 
zovee l te dankcn had , trad bij die ge lcgenhcden op als zijn cadd ie. Heel 
L'ven wasToxandr ia op wcreldnivcau vc rtegenwoordigd. 

Mct het stijgcnde succes van het Internationale Jeugd to ernooi nam 
(luk de bereidheid van sponsors toe om gcld bij te dragen. Daardoor werd 
, '1 \tecds meer mogelijk. De kampecrboerde rij was al snel afgeschaft als 
11.1!·lltverblijf, nu bracht men buitcnlandse gastcn voora l in hotels onder. 
N l'dnLllldse kinderen logeerden nog steeds bij gastgczin nen.Veelb elovende 
l(lIlge spe lers uit Schotland en Ierland, die nooit in de ge legenheid kwamen 
I conti nental e spclers te strijden, werden opgespoord e n va n vlicg-
11, kl·t\ voorz icn. Vclen van hen denken daar nog met dankbaarheid 
.1.111 tnug . Voor dc top van de Europese j eugd bcstond er nauwelijks een 
1III. III l·il;k drcmpel mcer Olll Illee tc doen in Molenschot. Het niveau 
\ .111 llL't go lfspel W:1S d:l:lrc!oor hoog. Het toernooi werd voorafgegaan door 
('(' 11 \\'t't l\tri.id tU \''L'1l tIL- l1L' stl' dcelJll'lllers samen met andere amateurs, een 

1\1 11 AI li', \\',l.lr \p()ll\Ur\ I'ic h kOlllkll uitleven. Studcnten uit Ti lburg 
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chauffeerden de door een sponsor ter beschikking gestelde auto's, die de 
gasten tussen hun slaapadressen en Toxandria vervoerden. Maar ondanks 
enige professionalisering, bleef het toernooi vooral het werk van ruim 
negentig vrijwilligers. 

In 1994 speelden er d ertien nation aliteiten m ee, een hoogtepunt. 
Uit heel Europa, van Griekenland tot Noorwegen, kwamen zij af op de 
reputatie van de wedstrijden in Molenschot. Maar ook enkelingen uit 
Ijsland , Nieuw Zeeland, Zimbabwe en de Verenigde Staten namen deel. 
Prij ze n werden mooier en groter in aantal. De beloning voor een "O/C-ÎII-

Olie, een fiets, werd steeds fi-aaier. De hoofdsponsor organiseerde in J 992 een 
vliegshow op kleine hoogte boven de baan, tot enthousiasme V;lIl de jeugd. 
G edurende een aantal jare n wikkelde de voorzitter de prijsuitreiking 
af in vijf talen, afwisselend door elkaar, met ondertitels in het engels 
voor di egenen die geen van de andere vier talen machtig waren. Men ging 
voldaan en tevreden terug naar huis. 

Het was inmiddels veel duurd e r geworden. Van een bescheiden 
f'22.000,- in 198..J. liepen de kosten op tot bijna f 13 ..J..()()0 ,- in 1996. 
Sponsors brachten daarvan bijna tweederde op, de rest kwam vooral uit 
in schrijfgelden. In dat laatste jaar werd een klein verlies geleden, maar vaak 
was er een overschot. Om te waarborgen dat die rese rves alleen voo r deze 
bestemming gebruikt konden worden, ri c htte m en in 199 4 een stichting 
op, waarin alle activiteite n van het Jeugd Toernooi werden ondergebrJcht. 
Doel van de stichting is het bevorderen van h et golf<;pel onder de j eugd , en 
dan speciaal door het organiseren van een jaarlijks Internation aa l toernooi 
op de banen van Toxandria. De banden m e t het bestuur van de vereniging 
zijn sterk, maar de stichting is onafl1ankelijk . Zo kon men sponsors er van 
overtuigen dat hun geld aan niets anders werd uitgegeven , dan waarvoor zij 
het bedoelden. Met één jaar onderbreking vond, sinds 198..J. , jaarlijks het 
Internationale Jeugd Toernooi op Toxandria plaats, achttien maal. Het is een 
vast punt voorToxandria, en voor de golfspelende jeugd van Nederland en 
daarbuiten. 

Langzamerhand ontstond er zo op Toxandria een intensieflesprogram-
ma voor de j e ugd, en kregen de talenten onder hen bijzondere aandacht. 
In 1991 organiseerde de jeugdcol11missie voor het eerst een herfstkamp, 
in 13ret:lgne; een gastvrij lid va n d e vereniging stelde zijn huis daar ter 

beschikking. Veertien kinderen en hun begeleiders deden er aan mee. 
Daarna vond er jaarlijks een dergelijk kamp plaats, in Nederland of 
daarbuiten . Veel van deze extra activite iten werd mogelijk gemaakt door 
'iubs idies van de Stichtingjunior Kampioenschap Toxandria. 

Het aantal spelende leden van Toxandria was in het begin van de jaren 
L.lchtig aan een maximum gebonden, eerst 700, later li ep dat op tot 750. De 
\Taag was veel groter dan de mogelijkheid van toelating, en dat legde een 
druk op het aantal jeugdleden dat kon worden aangenomen. Hoe te kiezen 
tllssen e nthousiaste oudere spelers, die llaar Breda (of de grensstreek van 
België!) verhuisden en al jaren van de sport genoten, en een aspirant lid , 
waarva n nog maar moest worden afgewacht of hij er plezier aan zo u 
heleven? Om dat dilemma te vermijden sprak men onderling af dat van de 
.I,urlijks beschikbare ruilllte , als het Illaar even Illogelijk was de helft aan de 
Il'lIgd zou worden toegewezen. Wel ste lde men een maxilllum aantal jeugd-
Inkn vas t , tien procent van de spelende leden.Jeugdco mmissie en bestuur 
di'icussieerden vaa k over de probleme n die uit dat maxil11u1l1 ontstonden. 
( )In te voorkomen dat inactieve jongeren plaatsen bezet hielden van poten-
Ilde enthousiastelingen , voerde men in 1990 het 'proef-aspirant-lidmaat-
\ l hap' in. Een kind werd eerst voorlopig aangenomen, moest binnen een 
1.1.11" het golfvaardigheidsbewijs halen, e n kon dan pas, op advies van de 
Il'lIgdcom l11issi e, definitief lid worden. Zo bleven de enthousiasten over. 

Maar jeugd wordt van nature volwassen, vertrekt voor studie naar 
.lllllcre steden , en start een loopbaan die in het begin meestal geen ruimte 
1.1.ll golfte blijven spelen. Het aantaljeugd leden fluctueerde daarom sterk . 
(;lllg eerst het gesprek voora l over de bovengrens, even later discussieerde 
Illl'l1 over h et minimulll nntaljeugdleden dat nog verantwoord was; het 
.\.llll.d ;IJnVragen nan1 snel af. 

OlllToxandria attractief te houden voorjongeren was een verlaging van 
tk 1111.lllcii.:1c dreillpels nodig. Door de toenam e van de waarde van de 
1'.111 icip;lties (de redenen daarvoor komen nog ter sprake) mo es t men voor 
it"l lgdledl' ll tl'wel ge ld incellS opbrengen.Jonge gezinnen konden dat ni e t 
.t!II.ld l'WII gelll:lkkl'lijk .1111 995 wijzigde h et bestuur het sys tee11l,in goede 
·,. IIIIl'll\\·nkillg Ill Ct dl' jClIgdcollllllissie. Uitgangspunt werd nu dat hoe 

Illl' ll lid wcrd, hol' IllillllL'1" l' lltrccgcld Ill e ll beta::dde, zo nder dat bter 
IlJl \ IOIll·11 Ilodi g W. I\. \\':1, \ 'ool"jl'ligdigcil Illaal" l-('lI participatie 
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per jaar nodig, en werd de jaarlijkse contributie sterk verlaagd. Een gezin 
hoefde ook nooit voor meer dan twee kinderen te betalen. Men stelde een 
categorie van jeugdbuitenleden in, om elders studerende kinderen aan 
Toxandria te blijven binden. 

De regel dat alleen kinderen van leden werden toegelaten, was in-
middels al enige tijd opgeheven, maar een stevige voedingsbodelll voor de 
activiteiten ontstaat pas als cr voldoende kinderen van leden l1leedoen. 
])e ouders zijn de aanjJgers en uitvoerders van het jeugdbeleid. DJJrom 
verlaagde men de entreegelden voor leden in de leeftijdsgroep VJn 2g 
tot 39 jaar van vierduizend tot duizend gulden. Een Jcticfbeleid voor de 
aanvulling van de jeugd was nu mogelijk geworden, en dat had succes: in 
het begin van de 21 ste eeuw speelde er weer een grote en enthousiaste 
jeugdgroep op Toxandria, w;Jaronder ook weer de kleintjes, die nu de 
'puppies' heten . En weer is de jeugd van Toxandria in de nationale selectie 
\'erte"en \voordi "d. t"t 

De vergrijzing van Nederland zet door, en een golfclub kan zich daar 
niet aan onttrekken. Om te kunnen bijsturen veranderde het bestuur in 
1999 dl' regels voor het aannell1en van nieuwe leden. Door het toekennen 
van punten werd van toen af jaarlijks vJstgesteld welke volwassenen de 
(beperkte) beschikbare ruil1lte konden innemen; de duur van het verblijf op 
dl' wachtlijst was geen criteriul1l l1leer. Het nieuwe systeem bevoordeelde 
vooral goede spelers en jongeren. Alles bij elkaar hebben de vele maat-
regelen alleen kunnen bereiken dat de status quo gehandhaatèl bleef, en de 
leeftijdsopbouw niet verder scheefgroeide. In 1999, het vroegste jaar 
waarover gegevens beschikbaar zijn, was 23 procent van de spelende leden 
jonger dan veertig jaar, 43 procent tussen veertig en zestig, en 34 procent 
ouder dan zestig jaar. Na jaren van bewust beleid op dit punt , in 2002, 
waren die cijfers 24, 40, en 36. Het blijft een beetje vechten tegen de 
bierkaai. 

In het laatste kwart van de twintigste eeuw is de zorg voor de jeugd 
binnen Toxandria een vast onderdeel van de overwegingen geworden. 
Systematisch is cr aan gewerkt jongeren voor de golfsport te interesseren, 
aan Toxandria te binden en goed op te leiden -waardoor zij geïnteresseerd 
zouden blijven. Da;Jr zijn relatief veel goede golfers uit voortgekomen. 

lwilltigj ;ur I.tng g:lfTo\::\Ildria aan haar jonge leden de gelegenheid te 

leren van de Europese topjeugd, en die cracks van dichtbij mee te l1laken. 
Voor velen, over heel Europa, was de sfeer die zij in Molenschot aantroffen, 
lTn ervaring die hun jonge levens verrijkte. De oude club, die als gevolg 
van zijn leeftijd aanvankelijk vooral oog had voor haar oudere leden, liet nu 
haar vitale kant zien. 
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Grote sprongen voorwaarts 

De aankoop van het terrein, in 198-+, veroorzaakte een ander financieel 
klimaat in de vereniging. Toxandria was nu baas in eigen huis en ver-
beteringen aan baan of gebouwen verhoogden de waarde van het bezit. 
In het verlede n was ook veel veranderd en uitgebreid, Illaar toen was er 
IelE geen sprake van een recht van opstal geweest. Alles kon dus eigendom 
\ ';1Il de grondeigenaar worden; nu zou de waardestijging direct aan de leden 
\ ';1Il Tox::lI1dria ten goede komen.Voor de koop van de grond waren illlmers 
participaties in het leven geroepen, die ieder lid in 198-+ had moeten kopen. 
/\1, de waarde van Toxandria toenal1l, dan zou dat ook voor de prijs van 
,kze eigendol1lsbewijzen JIloeten gelden . Zo had l11en l'en arguillent OI1l 

111\'estcringen te financieren door bij te laten storten op de participaties. ])ie 
hijbetaling was aantrekkelijker, naarmate l1len de waarde van de participatie 
II()ger vaststelde dan a lle en door de storting nodig werd. Nieuwe leden 
hl'ua lden de hogere prij s, die zo een kleine prel11ie inhield voor h et 

van de al eerder door anderen bekostigde investeringen. 

l)e -+3 ha grond kon nu als onderpand dienen voor leningen. Na 199:2 
h()efde de ve reniging bovendien geen rente l1leer aan het Esther Evr:nd 
I (' lId" te betalen; dat gaf een extra ruil11te van vijftigduizend gulden per 
1,1.11'. TeIlSlatte: zevenhonderd spelende leden was aan de lage kant, in 
\ \'1ge lijking met vele andere oude golfclubs in Nederland. Dat kon nog wel 
\\ ,Il hoger, zonder dat er problemen zouden ontstaan -en nieuwe leden 
l'I,I,· llten natLJurlijk nieuwe fondsen in. 

1 )it ,Ilks l11aakte omvangrijke investeringen gel1lakkelijker. Men l1laakte 
,' I ge hruik \'an. ])oor de sterk toegenol1len welvaart stelden de leden ook 
'in'd, hogl're eisen aan hun club. In de laatste vijftien jaar van de eeuw 
\ ,'nlk Î ():\,lIldri:l ingrijpendc verbeteringcn uit. 

1', l'II ()ude \\'\'11\ \\1,1' lTII JlItol11Jtische beregcningsinst:dlatie.AI in 1981 
11.1.1 Illl'll L'1' ()P ge',[lIdeL'1'd, 111.1.1r tOl'l1 hl'\I()tl'11 het pl.l11 uit te stellen tot er 
,1111,kI1.lkhl' ld \\,1' m 'l' l d, ' l'igl' IIlI()111 \', 111 dl' ll'rrl'il1l'll. Betere irrig:ltic zo u 
",'''- 11 lil \(' I IJII. 1 k hnt. I,llllk ,1]'1' ,11, 1111111' d ,lll'erde lilt 1 ()(,2,l'n vroeg \ 'eel 
1II, lIlkl.l( IJl , l(l, d, \\ 11 (' (' 1.1 (' 1 /, 1)',('11 1'111 '(' 11 111(l(', ll' ll ()(lk ', ,1\'011.1, \,111 hok 
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naar hole geb racht en opnieuw aangesloten worden, e n ni et alle green-
keepers bleven bereid op vreemde uren naar Toxandria te komen. Een 
warme zomer, zoa ls in 1984, ve rgde van het baan personeel zoveel extra 
tijd voor de beregening, dat het norm ale onde rhoud er onder leed . Geen 
wonder dat de baancommissaris het plan snel wee r oppakte, zodra hij c r 
kansen voor zag. Dat was in 1986. Aan het eind va n dat jaar gaven de lede n 
toestemming)" -1-20.000,- uit te geven voor de aa nl eg va n ee n automatische 
beregening voor de gehele baan, inclu sief de putting gree n , m et vo ldo ende 
capacite it om een mogelijke uitbreid in g aan te kunnen. In het naj aar van 
1')87 begon men cr aan, en in het vOOljaar daarna nam men de installati e in 
gebruik.Voor het hoofdnet van de leidingen was er bijna acht kilometer 
PVC-buis de grond in gegaa n , en elf kilometer kabel voor de aansturing 
van de 3-1-7 sp roeie rs, via acht regelautomaten. Het was nu m oge lijk de 
beregening 3utomatisch te laten ve rlopen , g reens onafhankelijk va n de rest. 
Het systeem bespaarde niet all een mankracht, m aa r m aakte ook ee n zuinig 
gebruik van water mogelijk. 

In diezelfde periode nam m en ook d e gebouwen onder handen. 
Om een goede exploitatie mogelijk te make n , was de ruimte in de keuken 
te klein en de uitrusting daar te ouderwets. M en wilde ook wat uitvoeriger 
kunnen eten dan alleen de gebruikelijke tosti's . De stokken loods bood 
onvo ld oc nd c ruimte voo r de karren van de leden, uitbre idin g was nodi g . 
I kl hcstuur V()0!"7:1g bovcndicn dat in 1')8') professionalisering va n het 

\cc retariaat noodzakelijk zou worden. Dan wilde administrateur Klaverdijk 
met pensioen, zo had hij aangekondigd, en in dat jaar liep ook de termijn 
van de secretaris af. Men vreesde dat het steeds moeilijker zou worden 
K.1I1didaten voor het bestuur te vinden, als men niet vee l van de routine-
matige beslommeringen kon overlaten aan een vaste kra cht op het 
\cc retariaat. Dat zou bovendien de continuïteit ten goede komen , die door 
dl' ve le wisselingen in h et bestuur altijd een teer punt was geweest. I Maar 
\'o or ee n bestuursassistente was geen plaats in het clubhuis, er moest een 
"-,lil toor en een vergaderrui 111 te worden bijgebou wd. Ook de werkplaa ts 

aan uitbreiding en verbetering toe. Zo was daar, onder andere, een 
I:ltsoenlijke kantine voor de greenkeepers nodig. 

Tussen 1986 en 1989 werden de plannen uitgevoerd. De makkelijkste 
hc';] issi ng was de aanbouw van de werkplaats: de greenkeepers boden aan 
d ,lt il1 een winter zelf te doen, de investering laag bleef. In het 
\ ()O l]aar van 1987 kon het gebouw feestelijk worden geopend; het waren 
\',d,- kundig gemaakte, zeer bruikbare ruimtes geworden. Met de verbouwing 
\ ,lil het c lubhuis was veel meer geld gemoeid , en de beslissingen daarover 
11.\ 111Cn dus meer tijd. De plannen van architect W.M. Bunnik werden door 
,k helangstellenden bestudeerd, in hoorzittingen discussieerde men cr 
1111 \'o erig over, e n tenslotte, in mei 1987, gaven de leden toestemming tot 
, lil' verbouwing, en tot de aanbouw aan de stokken loods.Ten 110orden van 
.I t' kleine zaa l werden een kantoor en een vergade rruimte gebouwd. In de 
\ I'lk"-en loods ontstonden vijfhonderd plaatsen voor de tassen, een aparte 
1111111tC voor elektrische karren, en een nieuw o nd e rkom en voor de 
, .lddicl11aster. Inclusief de vernieuwde inri chting va n h e t c lubhui s, was 
hltT\ 'oor in totaa l f705.0()O,- nodig, die gedee ltelijk met bankkrediet 
: ',,· lill.\Ilcicrd wcrden . In maart 1988 kon all es in gebruik worden genom en; 
Iljd c ll , dc verbouwing diende de jeugdhut als conve rsatiezaal voo r de 
\, >1\\ ,1\\l' nCI1. 

NI I k0 11 \1lCI1 de moderni se ring van het secreta ri aat doorvoeren, waar 
11< '1 <l lil \V;l' begonnen . Begin I ()89 trad Gemma Jorna als bestuursassistente 
1i1 .Ilt'hl,C ll na\1l l11 etL'Cn vccl takcll VJI1 de sec reta r is over. In 1985 was men 
1lt", ',<llllll'll ,Ij'p:lr;lll lur voo r het secret:lriaat ;]Jn te schaffen. Er was al een 
" 1ll lIllll.lChilll', e !l IOCll k\\' ,lll1 l'\" CC II kopieerlll :lchine bij. Nu deed de 
"'1 III'lllt'l" /i.il l ililrl't k, tiL- l'l'l",ll' \1',1' l'l'll hruikbaar :lflbnkertje VJn de 
NI\ II\ \\ 't'nlt,1 l'll ,1. 1Il ge p,l , t, ()pdat !liet :lilccll dc 
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tekstverwerking via de computer zou geschieden, maar ook de handicap-
berekeningen, en de leden- en wedstrijdadlllinistratie. Langzaam raakten de 
commissieleden er aan gewend, maar niet iedereen was er even gelukkig 
mee. Eén lid van de handicapcommissie trok zich terug omdat hij zich niet 
wilde laten regeren door een robot. Al snel moest er een nieuwe, ste rkere 
computer worden aangeschaft, en even later verschenen er meer. Sindsdien 
is dat rekentuig vaste apparatuur geworden voor velen.13egin 1992 kre eg 
Gen1111a ondersteuning van mevrouw YA.H. (Yolande) Pijnenburg. Van 
toen afverdeelden zij onderling de taken op het sec retariaat. 

t"J 

\ J 

Al in 19B5 begon het bestuur om te zien naar mogelijkheden om meer 
grond te kopen. Het bestaande terrein was krap bemeten; het was, zoals 
wij gezien hebben, ook niet voor achttien holes bedoeld geweest. Door 
gebrek aan ruimte was de baan nogal kort, maar vooral onevenwichtig: 
de tweede n ege n holes vee l langer dan de eerste. Oefenen kon men alleen 
op de driving ran ge, voor het trainen va n het korte spel was geen 

(Hnl! I'IUIr\",j( I "\i \,I\'ln\ \ \I 

J)e krappe parkeerruimte gaf bij wedstrijden moeilijkheden. 
En dan waren er twee oversteken, van de tweede herentee over de green 
va n de eerste hole, van de negende tee dwars over de fairway van hole acht. 
Misschien dat door aankoop van een stuk grond ergens langs de baan al die 
problemen konden worden aangepakt. 

Naar het zuiden werd Toxandria omsloten door landbouwgrond, 
eige ndom va n buurman Oomen . Die had in 197B zijn plan voor een 
cI mping daar in de grond zien boren door actie van Toxandria, e n bezwoer 
hij die gelegenheid dat noch hij, noch zijn kinderen ooit een meter aan de 
\'L'I"eniging zouden verkopen . Ten westen van de baan lag, naa st de veer-
tie nde hole, een attractief perceel bos, eigendom van Staatsbosbeheer; 
/ Oll dat missc hien te koop zijn? Of het de problemen erg zou helpen 
uplosse n was niet helemaal duidelijk, maar m e n ging op onderzoek uit. 
\clatsbosbeheer was in verkopen allerminst geïnteresseerd, integendeel: 
lIet doel van de organisatie was eerder méér bosgronden te verwerven. 
I(llil met een mooi , en groter, stuk bos elders zou missc hien nog kunnen, 

het lukte niet een acceptabel ruilobject te vinden. 

J)e vereniging had een makelaar in de arm genomen, wiens jarenlange, 
werk er tenslotte in resulteerde dat Oomen in de zomer 

\', 111 I <JBB bekeerd bleek: hij was bereid een stuk grond van ruim 5 ha te 
\ nko pen. Men besloot snel aan een baanarchitect een oordeel te vragen 
1l\'L'\" het nut van deze aankoop, gezien de moeilijkheden die men wilde 
Ilp lossell .' DonaId Steel, een bekende Engelse architect die op het vasteland 
\ .1 11 Ellropa zeer actief was, maakte een schetsplan, waaruit bleek dat in 
Il' ,kr geval de nieuwe grond tot belangrijke verbeteringen kon leiden. Met 
d.l l llitgangspunt vroeg het bestuur in december 19BB de instemming van 
, Iv kdcII voor de aankoop van de grond (voor.f 6,25 per vierkante meter, 
I \(>-t. ()()() ,- in totaal) en het aanleggen van twee nieuwe holes, volgens de 
." Ill'tSl'l1 van Steel, al moesten zijn ideeën nog uitgewerkt worden in een 
,1,' 1111 i tier ontwerp. 

Ih' ve rg:ldering was \log \liet zove r. Als ee rst de grond lllaar in eigen-
, 1'>1 11 !'Oll lIL- illVllllillg l'1" V:I\l \log eens ru stig kunnen worden bekeken. 
1>.1\ \\', 1-'; VOO I":J! IHldig ollllhr Stel'l oordeelde dat de best:J:Jnde zesde hol e, 
,, "11 V, III !-', I" ,llkll 11.1:11" lillks , CII dan zo nder uitzicht op de 
". I" l"l l, !-',u llil" ' IIIII \c ll L'l'll lllillill!-', \\' :1\, l'll vl' l"dwijlll' ll. M:l:ll" ve len 
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vonden dat een voorToxandria typerende hole, die al van 1937 afzo bestaan 
had, en niet zo maar kon worden opgeofferd. De leden stemden tenslotte 
mct de aankoop van de g rond in, maar steld en verdere plannen uit tot Iatcr 
datum; men vond ook dat cr al gcnoeg extra geld in de club was gestoken. 
De financiering van deze aankoop geschiedde door bijstorten va n f 56,- op 
elke participatic, wat voor een echtpaar op cen eenmali gc bctaling va n 
f 1.1 20,- nccrkwam. 

Enkcle jarcn later pakte een fris bestuur hct initiaticf weer op. ' 
Inmi ddcls was cen plan voor de inpassing van hct nieuwe tcrrcin gcmaakt 
door MrJ.F. Ooan) Dudok van Heel. Hij kende Toxandria van oudsher (wij 
kwamen hem in 1950 in Molenschot al tegen), en aan hem kon men dus 
wel toevertrouwen de nieuwe holes organisch in tc passcn in de historische 
baan.Van zijn negende jaar afhad hij golf gespeeld , in Hilversum, en direct 
na de oorlog behoorde hij tot de beste Nederlandse aillateu rs. In totaal 
behaalde hij zestien Illaal een Nederlands kampioenschap, over alle cate-
gorieën vcrdee ld. In 19-1-9 studeerde hij in Leiden af als Indisch jurist; 
hij werkte geruime tijd in het bedrijf'deven in Nederland en daarbuiten, 
totdat hij in 1968 in de professionele golfwereld terecht kwalll. Dudok van 
Heel was de eerste Nederlandse golfbaanarchitect, en werd betrokken 
bij de opzet van meer dan zestig banen, in Europa,Turkije en Afi-ika. Hij 
behoorde tot de initiatiefnemers van het British Institute of Golf Course 
Architects, waar toekoillstige baanontwerpers een opleiding konden 
vo lgen. Golf diende, naar zijn overtuiging, in een zo natuurlijk mogelijke 
omgeving gespeeld te worden. Aan onnodige, kunstillatige ingrepen had 
hij het land. Bovendien Illoest het spel voor alle deelnemers een genoegen 
blijven, het plezier van hoge handicappers Illocht niet vergald worden door 
onredelijk moeilijke holes. Die opvattingen sloten goed aan bij wat men in 
Toxandria graag wilde. In zijn ontwerp bleven de vierde en zesde hole 
ongemoeid, en \Vcrden op het nieuwe terrein twee nieuwe p:n -1- holes 
aangelegd; de achtste baan wilde hij met ongeveer vijftig meter verlengen. 

In het vOOIjaar van 1992 keurde de ledenvergadering in principe de 
aanleg goed, inclusicfhet aannemen van maximaal vijftig extra leden, en de 
verhoging van de waarde van de participatie, al n33r gelang dat voor de 
fin3nciering nodig zou blijken. Men wilde afw3chten wat het advies zou 
luiden van een projectgroep, bestaande uit een zest3l Toxandria leden met 
gl'\'ariel'rde ervaring, die de pl.Jnnen en de begroting zou beoordelen. 

J,u),\:(, 

I)e co mmissie ging aan het werk, ondersteund door E&T golfbaan-
.ldvise urs, en meldde in de dat zij positief oordeelde, en verwachtte 
dat alles binnen dc begroting en de geraamde tijd voltooid kon worden. 

De leden besl istcn op 2 J nove mber 1992 ak koord te gaa n m e t de 
Illannen van het bcstuur, ook met de voorgcstelde financiering. Die zou 
hestaa n uit ee n b e langrijke verhoging van de waarde van de parti cipatie 
(waarva n de bestaande lede n m aa r een b esc hciden deel diendcn bij tc 
slorte n) en het extra aannemen van 25 nicuwc leden. l30ve ndie n zo u dc 
Korti ng voor het tweede gez inslid verdwijnen. 

Men kon aan dc slag. De firma de Enk kreeg de opdr3cht tot uitvoering 
I',ln het werk, de proje c tgro ep hi e ld toez ic ht. Aan het cind van de rit 
hleek h et alles bij clkaar f375.000,- tc hebbcn gckost. Samen mct dc 
,l.lIlkoop va n de grond, invcstcerde Toxandria in deze veranderingen dus 
hijnaf 7-tO.()O(),-. Erelid KcesVerioop kon op 2 septell1bcrl994 dc nicuwe 
h,lnen o penen. Op het terrein V3 n de oude zevende wcrd oefengclegenheid 
;.2. L'schape n , m eer ruimte ontstond voo r auto's rond de stokkenloods. H ct 
11 ,IS ecn ingrijpende verbetc rin g. Pl attegrond 3 geeft dc nieuwe situ atie 
11 CLT. 

Twee jaar later begon het proces, dat zo u uitmonden in de grootste 
' lT,lIldering van het clubhuis sinds de bouw, in 1929. Eens en voor al wilde 
he l hestuur alle zwakke puntcn opheffen, opdat het tot ver in de ni e uwe 
('(, lIll ' onveranderd zou kunnen blijven. In november 1996 ging een bouw-
( (llllillissie aan h et wcrk om cen voorstudi c te m aken . Na een grondige 
,l.lllIoop van hoorzittingen cn cen eerste, voor lop igc gocdke urin g, kon in 
IIOI'L'lllber 1998 het co mpl ete pIJn aan de leden wordcn voorgelegd. Die 
1'l'\ loten de verplaats in g (en dus nieuwbouw) van de stokke n loods voo r-

op te schorten, m aar de ingrijpende verbo uwin g van het clubhui s 
" ,'hn'l te laten doorgaan, dus inclusief een nieuwe inrichting. Men sc hat te 
.1.11 het andc rh alf milj oe n gulden zo u kostcn, wat voo r cen belangrijk 
", ',kL' lre Kon wordcn betaald uit de reservcs die in de loop van de jaren 
, (Hl!' dit doel waren opgebouwd. Daarnaast ging l11en een le nin g aan, wat 
1" 1 l'L'll I'l'rhoging V;lll de contributie leidde. Door de kundige begeleiding 
. ,Jll "l'll lid V;lll Toxandria, die als 'bouwpastoor' dage lij ks toezicht hield 
" 1' ,k II 'L'rb',l.llllhedell, bleef Illcn binnen de ramingen: in totaal kostte de 
,( >lI('(II;.2.l' !'l'110l',llie 1',111 het clubhuisf I.S30.00(),-. Het resultaat van de 
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plann en va n architect PJ.M . va n Kasteren kon op 17 april 1999 feestelijk 
aan de leden worden getoond; de weergave va n de ni euwe situati e op de 
onderverdieping is als pl attegro nd 6 opgenomen. [n de bo uwp eriod e 
huisde de ve reniging in de o ud e w inkel va n de profess ion al, omgebouwd 
tot kl eine m aa r geze lli ge clubzaal. 'Portakabins' diend en als kl eedkam ers 
en voo r de toiletten. Zo'n contain er herbergde ook het secretariaa t. 

1 ft-I <!/'/i/', / 1'/'1/11/'1111 "j" , /11"'/111'. ';/' - /( 11 I 'ti 11 til .I/' 1'11 fI i 11" ."/'/', 11, 111 I IJ 'j Ij. 'I "'1,' SIII /r,l 1)'t1) 

[n de periode van 1984 tot 2002 gaven de leden van Toxandria aa n de 
aa nkoop en de uitbreiding va n het terrein en aan deze grote inves teringen 
(dus zonder de kosten van de ve rdere m ec hani sa ti e van he t werk aan de 
baa n) in totaal ie ts m ee r uit dan 4,9 miljo en gulden. De to enam e va n de 
waard e van de participati es ble ef daar belangrijk onder. Dat was ni et 
ten onrec hte , want een gedeelte van de ve randerin gen uit 1988 werd door 
de late re verbouwing weer teni e tgedaan. Vee l kon worden betaald uit de 
reserves di e uit de entreegeld en resultee rden. 

Er bl eek veel ve randerd , al zullen diegen en di e h et clubhuis nog in 
de o ude tijden meemaakten hun vro egere ruimte nog wel herkend hebben . 
D e beide za len werden m et elka ar verbonden, het pl afond was verwijderd , 
zodat Ill en dc balken van de kapco nstru ctie kon zien. Waa r het secreta ri aat 

" \ , 1 

W:IS , bouwde m en ee n ga rd erobe m et toiletten; tot dan ontbraken die 
o p deze ve rdi epin g. De dameskleedkam er kreeg ruimte door uitbouw naa r 
h c t zu id westen , zo kon ook de here nkl eedkamer ve rbe te rd worden. Een 
Ili cuw secre tari aa t ontstond naas t het oude gebo uw, en , enkele treden lage r, 
l'l' n plaats voor de w inkel van de professional, voor de caddi emaster, en voor 
l ijn werkpl aa ts. Boven de ni euwe ingang kon een bes tuurskam er wo rd en 
gC lllaakt. De grote, ce ntrale zaa l werd sm aa kvol in geri cht m et ni euwe of 
,l.lngepaste meubels en go rdijnen, een vakkundige commi ss ie uit de leden 
11l ,lakte de plannen. Op ee n centrale pl aats in de zaal ve rsc hee n een stam-
l.ilt.' 1 (ee n gesc henk va n ee n groepj e spe le rs), m et de stoe len di e daar in 
Il r:lban t bijhoren. H et resu ltaat kreeg veel enth o usiaste in ste mmin g, en dat 
1\ l'e n uitzondering in ee n ve reni gin g va n m ense n met vaak uitgespro ken 
l11 cllingen.ln de ste rk ve rgro te co nversatiezaa l waren aparte zitj es mogelijk 
gc worden . De kaartspelers werden ni et m eer erge ns weggesto pt. Een 

nodi gde uit tot ee n lan ger verblijf. 

Het clubhuis is een sociaal centrum. Twee maal per wee k speelt m en er 
hridge - het rikken hee ft zijn intrede nog ni et ge daa n . Eé n m aa l per jaar, 
l(lild zijn velj aa rdag, komt Sinterklaas op bezoek. Sommigen viere n er hun 
(' igl'n veljaa rda gen. Groepjes o ntmoeten elkaar o p vaste tijden in de week, 
, '(lor of na een ro ndj e golf, e n bespreke n hun erva rin ge n op de baa n en 
, il' dingen van de da g .Vrou welijke leden w isse len voo ral ni euws uit ove r 
" k'di ng en de sc hoolresultaten van kinderen en kl einkinderen , of mopperen 
(ll'l,), hun mann en; die losse n intu ssen de probl em en op van het bes tuur va n 
, iL- club, de N ederl andse regerin g en and ere overheden, als dat zo uitkomt. 
M ,1.1r ook worden er troostende woorden gesproken bij ziekte of als iemand 
111 "ij ll o mgevin g een dod e betreurt. H e t is een pla ats waa r men licht en 
, I(l ilk cr in het leven m et elkaar kan delen. 
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Morgen gaat het beter 

Sed ert he t midd e n va n de j are n zeve ntig roept ee n bo rd bij de ingang 
van het clubhuis van Toxandria de teru gkerende spelers deze bem oedige nde 
boodsc hap toe : M o rge n gaa t he t be te r. H e t is een uitin g van b e ru sten d 
opti ll1i sm e, va n h oo p, e n ee n te ke n va n d e d ee m oed di e d oor he t golf-
' pe l wordt o ntw ikkeld . N oo it ve rl oopt he t spe l helem aa l zoals m en we l 
droo md e, m ees tal blijft de we rke lijkh eid daa r ve r bij ac hter. Ni em and 
,Intic rs dan de sp e ler zelf is da t aa n te reke ne n. Paradoxaa l ge n oeg vo rmt 
d,lt een be lang rijk dee l va n de aa ntre kkin gs krac ht di e deze spo rt o p ve len 
llitoefe n t. H et is hee l las ti g golf goed te lere n beheersen , de fo ute nm arge is 
Icer kle in e n elke is o pni e uw ee n uitd ag in g. M aa r iede re spele r, 
hol' matig zijn capac ite iten oo k m ogen zijn , pres tee rt in elke ro nd e wel ie ts 
\\ ,l,lr m ee hij zelf he le m aal te vrede n is, e n dat voedt de hoo p. Als dat ee n 
\ ul gende kee r nu ee ns va ke r zo u lukke n! Er is m eer. D e sp o rt bre ng t zijn 
, k c lne m e rs e nke le ure n in bewegin g in d e buite nlu c ht , de voo r he t spe l 
InT noodza ke lijke co ncentrati e doe t zo rge n verge ten , de natuur is m ees tal 
1' I.lC ht ig . H e t wedstrijd ele m e nt voegt spannin g toe aa n de spor ti eve pres-
t. 11 IC, d ie oo k o p zic hze lf bevredi g in g versc haft. D e ni e u welin ge n di e in 
I ') 2X Ille t de golfspo rt in M olen sc ho t ke nnis m aa kte n , raa kte n e r evenzeer 
"\lo r gefasc in eerd als de spelers uit he t begin va n de 2 1ste ee uw. Dat is dan 
, )( lk Imva t het e nige dat onveranderd blee f. 

I kt is vo ll e r gew o rd e n in N oord- Brabant. In 19 28 w oo nd e n e r ie ts 
Ill111der dan negenho nderddui zend m ensen , aan het e ind va n de eeuw meer 
, 1.111 2,3 Illilj oe n , tweeë n ee nh alf m aa l zoveel. Di e ve rdi e nd e n de kos t ni e t 
II IlT I overwege nd in d e industri e, m aar in h and e l e n di e nstve rl e nin g va n 
d l\"l ki ,larel. N og m aa r tw intig procent we rkte in fa brieken , vijfprocent in 
.1,· I.I IHlho uw, eve nvee l in de tran sportwe re ld. N a de fi e ts, bevre di gde ee rst 
.1, ' hllll Jl fic ts de b e hoe ft e aa n o naflla nke lijk , e ige n ve rvoe r. Late r nam d e 
11 11 " , hl' ro l o p g ro te sc haal over. Per duize nd inwo ners beza te n Brabanders 

11 1 1 'I')') Ill eer l1l o to rvoertui gen dan h et landelijke gemidd eld e; het ve rkeer 
11 .1111 ouk OIJl di e rede n zee r ste rk toe . U h e rinn ert zic h missc hi e n de 187 
11 11,, \ di l' in 1<)26 o p een gewo n e dag de provin c iale ve rbindin gsw egen 
I" I' , Il ' l. M ,l,lr bij de ee uw wisselin g p assee rd e n c r per we rkdag tu sse n , 
1"1\ " "I hl'l· ld, lbvd e n G il ze o p d e A5 8 m aa r li efs t 7-+. 7 1-+, ge midd eld. 
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Vakanti es buiten Nederland we rde n ge m ee ngo ed , he t ondersc heid tu ssen 
de leefgewoontes van de ve rsc hill ende sociale lage n nam af. D e welvaa rt is 
o nh erken baa r sterk ges tegen. 

B elan g rijke vooruitga ng boe kte d e m edisch e we tensc hap ; vele va n 
de k wa len waa rm ee m en in h e t begin va n de tw inti gs te ee u w worsteld e, 
ve rdwenen -a l d o ken e r oo k ni eu we ziektes o p. M edi sche zorg werd va n 
ee n gun st ee n rec ht. Voo r ee n m ann elijke zui ge ling mo ch t m en in 1928 
(s tati sti sc h) ve rwac hte n dat hij 66 j aa r o ud zo u word en , ee n m eisj e éé n 
j aa r o ud e r. Voo r d e gen erati e va n 1998 nam en di e ve rwac htin ge n to e to t 
76 j aa r voo r mann en , en maa r li efs t 81 j aar voor vro u we n. D e tubercul ose, 
de vo lksziek te waa r Stul em eij e r zich zo o m beko ml11 erd e, was late r in d e 
ee u w gee n epi de illisch gevaar voo r de vo lksgezo ndh e id m ee r. Om zich te 
kunn e n handh ave n , m oes t het sa nato rium D e Kl o kke nb erg in d e j aren 
zeve nti g naa r and ere speciali sm en o p zoe k . E n tenslo tte : de evid ente plaa ts 
van de ka th olieke kerk in de sa m enleving ging ve rl o ren.Voor zover zij zich 
nog mani fes tee rde, vo nd dat in de kerk ze lf plaa ts, of binn enshui s. D e eni ge 
zichtbare uitin g va n he t o ud e geloo f, als m en het zo wil kwa lifi ce ren , 
was nu nog he t ca rn ava l -juist de traditi e waa rtege n de bi ssc ho ppen in he t 
ee rste kwa rt va n de vo rige eeu w zulke bezwaren hadden. D e midd enstand 
ko n ook ni e t lan ge r loka le heili ge n in roepe n o m de o m ze t te stimul eren , 
Ill aa r m oest het m et Sinterklaas, Kerstmis en Moederdag doen. 

D e golfs po rt groeid e m et de welvaa rt m ee . In 1928 w aren er 111 

N ederland negen banen waa r het spel ko n worden beoefend ,Toxa ndri a was 
de ti end e - de ee rste in Braban t en Lil11burg . In 2002 bes to nd en e r in 
Brabant all een al 31 golfclubs en wa ren in heel N ede rland 168 banen 
beschikbaa r. Toen Toxa ndri a werd o pgeri cht, speelden er minder dan 1.700 
mens en golf in he t land , nu 200. 000 - m eer dan h e t ho nd erdvo udige . Ee n 
verde re, g ro te toe name van het aantal golfers in N ede rland wordt in he t 
eerste kwa rt van de 21 ste eeuw verwacht ; golf is al j aren de snelst g roeiende 
spo rt in N ederland. G een wo nder dat ook Toxandri a sterk veranderde. 

Om te beginnen de o m va ng van de verenigin g. D e club begon in 1929 
met 11 8 spelende leden , m aa r in de o orlog vol gde een dieptepunt, in 1943, 
toen e r nog m aa r 53 spele rs wa ren . Sindsdien gro eid e het aantal , eerst 
langzaa m to t in 1969 d e vierh o nd erd be reikt was, daa rn a snell er. In 1977 
kwa l11 Ill cn bovc n de vijfll o nd erd , vier j aa r late r wa ren dat e r al m eer dan 

\1 ( ]! ( I '" ( -\ \ I 111 I I 

zes ho nderd , en na 1986 spee ld en e r m eer dan zeve nhond e rd go lfe rs op 
Toxa ndri a. In 2001 telde de vereni gin g 779 leden di e ac ti ef m et hun spo rt 
bezig wa ren. Die g roei had all e rl ei co nse qu enties. D e baan , bij vo orbeeld , 
leed o nd er he t steeds intensiever ge bruik. Wij zagen dat er gedurende he t 
he le j aa r 1956 in totaa l n og gee n vij fdui ze nd rondes we rd en gespee ld , 
ge midd eld vee rti en pe r speeldag. Al bes ta at er op dit punt geen exac te 
infor mati e over d e j aren derti g, m en mag ui t andere gegeve ns concluderen 
dat h et toen o ngevee r eve n ru sti g was . In 2001 ec hte r registree rd e m en 
mee r da n 26 .800 ro ndes, wa t gemidd eld ruim tac hti g speelro ndes p er dag 
bctekende. 

D ie meer dan vijfvoudi ge toenal11 e had co nsequ enti es voor het o nd er-
ho ud va n de baa n . Autom atische be rege nin g ve rsc hee n , d e m ec hani sa ti e 
Ila m snel toe. D e aa nkoop va n all e appa ratuur d ie in 2002 in gebruik was, 
h,ld m eer dan 1,2 miljocn guld en, C 563 .000 ge kos t. Bij de o pri chtin g 
\ ' ,111 de cl ub we rd ruim vie rdui ze nd guld en in mac hin es voor he t baan-
() 11l1erh o ud ges to ke n , e n 00 k gecorri geerd voor de waa rd eve rm i n der i ng 
\',111 de gulde n in di e vijfenzeventi g j aa r, was dat, in ve rgelijkin g, ee n 
hcsche id en bedra g. N a 1938 (to en e r ac htti en ho les wa ren ) werkten dri e 
111,111 op de baa n , in 2002 zes, i ncl usie f de hea dg ree n kee pe r. Bij zo nd ere 
IlLIatregelen wa ren nodi g om de kwa lite it va n de g reens op peil te ho ud en , 

de zwa re belastin g waaraan zij werden bl oo tgesteld. In het begin va n 
,k Ili euwe eeuw steld e ook een zorgvuldig milieubeheer hoge eise n aa n de 
.1. 11'<.! va n het werk aan de baan . DJt het nodig was het clubhuis verschill ende 
IILdel1 ste rk te verbou wen , en het secre tari aa t te beze tten door va kmensen , 
lillIg Ilatu urlijk o ok samen met de g roei van de vereni gin g. 

I )oo r dit all es nam en de bedragen die er in de exploitati e omginge n 
l'vLlll g rijk toe. D e hond erd spelende led en die in 1935 de kosten va n bijn a 
Il vllt! ui zeIld gulden mo es ten opbrengen , konden dat door een co ntributi e 
I,' he ulen va n .r 120,- per ec htpaa r. Andere inko m sten hielp en m ee om 
,','11 kkin ove rsc ho t op de exploitati erekening te bereiken : uit de clubhuis-
,", !, Io iut ic cn d e ca ddi ebonn en kwam nog wa t . Aan lon en gaf m en 
I \(),)(' ,- uit , h ct ba aIloIld erh o ud (zo nd e r lon en) kostte ruim dui ze nd 
",llI lil' l1 . 1);lt hatste was ill I CJ 70 al gegroe id to t bijn a ac htti enduize nd 
:',llId" II , l' l1 \1;111 d l' touk l':\ ploiuti e ko stcll V;11l f 132 .929,- bes tond to en 
I''IIL I 'l'v" llti gdui /c lld g uld e ll , ')J prO cc llt , uit IOll c ll CII soc iale las te n. 
I )l' \' llTl1011d e rd sJl ,' I" 'l lk kd l' ll hr,lcht l' ll Il c t k l' u \Ve lllk c l da ;lrvall o p, 

:20 1 



202 

zij betaa lde n zes ho nd erd gul de n per ech tpaa r. D e ca dd iebo nn en speelden 
geen rol meer, wel begonn en spo nsors, toen nog de' Vri enden van de Golf', 
aa n de exploitati e bij te dragen . 

D e ec hte sc haa lverg ro tin g vo nd pas in de laa tste twee decenni a van de 
vo rige eeuw plaats.Van het eind va n de oorlog tot aa n 1963 bl eef de contri -
buti e in koopkrac ht achter bij he t ni veau va n 1935, in so mmi ge j aren zee r 
sterk. In de volgende tw inti g j aa r, to t 1983, bedroeg de j aa rlijkse co ntributi e 
voor een echtpaar bijn a exac t he tze lfde bedrag da t in 1935 go ld , ho nd erd-
tw in tig gulde n - tenmin ste wa nn eer m en di e guldens herrekent to t hun 
we rke lijke waa rd e. Van de 1 1.4 .. +0 ,- di e de co ntri bu tie in 1982 bedroeg, 
ko n men evenveel kopen als m et de f 120,- van 1935. N a 1983 liep het o p, 
ee rst langzaa m (pas in 1988 we rd he t ve rsc hil m eer dan ti en proce nt), 
daa rn a snell er. D e f 3 .1-+6,- di e ee n ec htpaa r in 2000 voo r de co ntributi e 
over had , be tekend e in we rkelijke koo pkrac ht uitgedrukt ee n 57 pro ce nt 
zwaa rdere last dan hun voorgange rs in 1935 droegen . 

R o nd de ee uww isselin g wa ren er grote bed rage n m et de expl oitati e 
va n de baa n en de club ge m oe id. D erti en pe rso nee lslede n (9,5 vo ltijds-
ee nh ede n) ve roo rzaa kten 167 1.000,- aa n kosten voo r lo nen e n sociale 
las ten. O nd erh o ud va n de baa n ve rgde ruim J 15 2.000,-, bijn a nege n maa l 
zovee l als m en in 1970 no dig had . Afsc hrij vinge n slo kten J 266.000,- op, 
precies he t dubbele va n wa t de expl o itati e in 1970 in zijn ge heel gevraagd 
had. Al les bij elka ar m oes t de ve renig in g in 2000 bijn a and erha lf miljo en 
guld en kos ten bestrijden - de belangen waren groot geword en. I 

Toc h ve rand erd e de kern we ini g . Tu sse n de ruim vijfti g leden uit de 
oorl ogsja ren bes tonden natuurlijk vee l sterkere banden, dan wat m en in een 
ve reni ging van m eer dan zeve nh o nderd leden mag ve rwachten . In de loop 
va n de j aren vormde n zich ec hte r kleine gro epj es in de club, waa rbinnen 
de intimite it va n toen we rd benaderd. Door zich aa n te passen aa n de 
sterke g roe i, en aa n ee n sne l ve rand erend e wereld, wi st Toxa ndria haa r 
karakte r te beho ud en. E en m oo ie sport kan er o p ee n ve rzorgde baa n , in 
een land elijke en ru stgevend e omgevin g, word en beoe fend. Ee n bosbaa n , 
m et ac htti en uitdage nd e holes bovendi en : in 2002 behoord e Toxa ndria tot 
de tw intig procent m oeilijkste banen va n N ederland . H et bl eef een bes loten 
ve reni gin g, waa r spo rtpres tati es belangrijk z ijn , m aa r minder wegen dan 
spo rti vite it. M en bn er het spel goed le ren , en blij ve n oe fenen. Een club 

waa r j eugdi ge n word en aa ngem oe di gd zich te bekwa m en in he t go lfs pe l, 
waa raan zij , zo we ten de o ud eren , hun hele leve n zoveel plezier kunn en 
beleve n. Onderlin g soc iaa l co ntact stelt m en er op prij s, en altijd al werd dat 
bevorderd door ee n sfeervo l en comfo rtabel clubhuis. 

Zo was het in 1928, en zo bl eef het in Toxa ndria, dri ekwart eeuw lang. 
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Chronologie 

CharIc', Stu lemeijer koopt grond bij Molenschot,17 percelen, 
totadl 43 hectare 47 are 80 centiare, meI de bedoeling daar een go lfbaan 
te stichten. 

er worden zes tijdelijke, kleine holes gemaakt, opdat toekomstige 
leden en belangstellenden alvasl kunnen oefenen. Begin 1928 zijn die 
bespeelbaar. Trainer is J.Th. (Jacob) Ooslerveer. 

5 juli, 20.30 uur - Oprichtingsvergadering 
men kiest een bestuur, commissies worden benoemd. 

10 september - een houten gebouwt je word t opgesteld als noodgebouw 
totdat het c lubhui s klaar za l zijn. Daarin z ijn ondergebracht de kleed-
kamers voor dames en heren, een cadd ieruimte en een grote zaa l als 
converS<1 ti ezaa I. 

4 augustus - het clubhu is wordt in gebruik genomen. 

14 september - officiële ingebruikname van de b<1<1n (negen holes) en hel 
c lubhui s (conversatiezaa l en woning. De kleedruimtes, toiletten en was-
ruimtes b lij ven in de loods). Het echtpaar Sprangers beheert het buffet. 

19 oktober - voor de eerste maal verspe len de Br<1bantse golfc lubs 
(Toxanclr ia, Eindhovcnsche, de Dommel) cle Brabant beker, op de b<1an 
van de Dommel. De beker was aa ngeboden door het Nederlands Golf 
Com ité. 

het echtpaar Schuster wordt voor het buffel aangeste ld. 

juli - W.G.L. Raggles benoemd als professional. Hij was daarvoor 
assistent V<1n Douglas Monk op de Hilversumsche Golfclub. 

'lIl 



1'11 

(h( 

"11 

najaar - de aanbouw van een westelijke uitbreiding van het clubhuis 
wordt in gebruik genomen. Onder de aangebouwde, kleine, zaa l worden 
twee kleedkamers, wasgelegenheden, wc's en een ruimte voor de 
professional ingericht. 

1 mei - de erfpachtovereenkomst met Staatsbosbeheer over het terrein 
ten oosten van de weg naar Molenschot gaat in. 

ter gelegenheid van het eerste lustrum speelt men voor het eerst 
wedstrijden op twee dagen in een weekend, toegankelijk voor alle 
Nederlandse en buitenlandse golfers. 
Wisselprijzen: Zilveren blad van Breda, en Beker van Breda. 

J. (josen Wijnen wordt aangenomen als buffetbeheerder, 'gérant '. 
Het echtpaar Schuster vertrekt. 

jhr Mr Or W.G.A. van Sonsbeeck wordt, bij zijn afscheid als voorzitter, 
tot erelid van de veren iging gekozen 

10 april - officiële ingebruikname van de Jchllien holes baan. 
Er is anderhali jaar aan gewerkt. Opening door oud voorziller en ere lid 
VJn Sonsbeeck. 

28 juli - voorziller G.j. MJris overleden. 

1 O-IS mei - oorlogsdagen . Clubhuis beschadigd, veel gestolen, 
maJr Jlles bij elkaar valt de schade mee. 

professional Raggles wordt geïnterneerd . 

2 sep tember - c lubhuis door Duitse luchtmacht gedeeltelijk in beslag 
genomen voor een ziekenboeg. Voor de kleedkamers wordt de houten 
loods weer in gebruik genomen. 

een wisselend gedeelte van het clubhuis en de loods (2 tot 4 kamers) 
is door inkwartiering VJn Duitsers niet beschikbaar voor de leden. Als dat 
nodig is gebruikt men de houten loods. In de loop van het jaar wordt ook 
die voor een periode in beslag genomen. Men wijkt dJn uit naar het café 
De Planken Wammes. 

juni - loods en een gedeelte van het terrein definitief in beslag 
g('llornell door I)uih(' I1l'7l' ll('r. Men wijkt weer uit nJar café De Planken 
\\1,11 11 11H" . ('11 d( ' dir('( ti('k('et dil' Stull'nwijl'r dJar heeft IJten plaJtsen. 

l 

gérant Jozef Wijnen wordt ontslagen. 

janus en Dina van Genk helpen met de bediening in de noodvoorziening. 

eind oktober - bevrijding door Poolse Brigade. Duitsers in der haast 
vertrokken, clubhuis stond leeg, dus werd er geplunderd . 
Van de inventaris is maar weinig teruggevonden. 

november - het clubhuis worclt cloor de RAF in gebru ik genomen als 
officiers mess. Er mag op de baan gespeeld worden, maar burgers hebben 
geen toegang tot het clubhuis. 

13 juni - de RAF verlaat het c lubhui s. 

13 mei - A.j. (Toon) Wirken in vaste dienst van cle vereniging. 

28 mei - het terrein van Toxandr ia wordt door Stulemeijer formeel 
geschonken Jan de Stichting De Klokkenberg. De tOl'7egging van deze 
schenking en de acceptatie cloor De Klokkenberg vonden in de 70mer 
van 1944 plaats. Het is de bedoeling er binnen vijf JJJr een sanator ium 
te bouwen. Er 70U een baan van negen holes kunnen overbl ijven. 

H. LJmbert in dienst als proiessional. 

1 juli - jan OllevJnger éwngeste ld als professional , na cle dood van 
Lambert. Hij neemt zijn intrek in de woning in het clubhuis. 

december - De Klokkenberg besluit niet in Molenschot maar in BredJ 
een sanJtorium te bouwen. De go liclub kan op het terrein blijven. 

16/ 17 juli - Internationaal Open Kampioenschap op Toxandria. 
Roberto de Vicenzo (Argentinië) wint met in totaal 269 slagen. In zijn 
derde ronde van 63 slagen vestigt hij het baanrecord. Eerste bij de 
amJteurs is j.F. Dudok van Heel met een score van 311. 

1 1 Jugustus - De Klokkenberg schenkt de terreinen van Toxandria aan het 
Fstlwr [vrard fonds. 

1 <j rn ,1 ,1I"t - c<lCldil'vereniging Sport Na Arbeid (SNA) opgericht. 

IH',luUI'I ri,i,. r ('11 (ornrnissie van drie leden (Stu lemeijer. 
\,111 cI"1 ,>, 111 lek. 1\. <;rnih van W,:lCsl1erglw) neemt het initiatief over, 
"11 11I"llgl cl" 1III.lIllII'Il 111 orde. 
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verbouw ing clubhuis. Esther Evrard Fonds financ iert de kosten van 
f 15.000,-. De heren kleedkamer wordt in noorde lijke richt ing verp laa tst 
en uitgebreid. De dameskleedkamer krijgt zo ook meer ruimte. 

janus en Dina va n Genk verhui zen naar de woning in het clubhuis. 

Chr.A.M. Klaverdijk begint als admini strateur va n Toxandria , 
naast zijn werkzaamheden voor de brouwerij. 

b ij z ijn aftreden als voorz itter wordt Charles Stulemeijer gekozen als 
ere li d, met de persoonlijke titel van Erevoorzit ter. 

voorjaar - baan achttien is ver legd, de tee is nu v lak naast de green van 
de 1 ste. De tee van de 10e is geplaatst naast de green van 9, zoda t er 
ruimte is ontstaan voor een driving range. 

najaa r - Toon Wirken krijgt de leiding van het terreinpersoneel. 

I mei - de A lgemene Ledenvergaderi ng benoemt ir W.j.H. Thunnissen 
tot ere lid. 

juli - In ternationaa l Open Kampioenschap op Toxandria. 
Winnaar is A. Miguel uit Spanje 

verbouw ing va n het c lubhui s. De ves tibul e en de logeerkamer worden uit 
de conversa tiezaal verw ijderd. Een doorgaa nde, grote, stenen, buitentrap 
wordt aangelegd. 

1 april - afscheid va n janus en Dina van Genk. Het echtpaar van den 
Akker (Annie en Eduard) neemt het buffetbeheer over. Dat blijkt geen 
succes te zijn , en duurt maar een paar maanden. 

1 juli - W.H . (Bill ) Lyon in dienst als professional. 

1 oktober - het beheer van het buffet wordt overgenomen door het 
echtpaa r jan en Erika Swemmelaer. 

stokken loods met cadd iehui s wordt gebouwd . M en sloopt het 
' tijdelijke' houten gebouwtje. In de nieuwe loods wordt ruimte voo r 
de stokken geschapen, een wachtruimte voo r cadd ies en caddiemaster, 
en de w inkel. 

mei - het echtpaar Swemmelaer em igreert naar Zuid Afrika, 
en wordt opgevolgd door Uhli en Marie-Louise Rohrer. 

3 I januari - echtpaar Rohrer verlrekt. Victor en josée Boemaars in dienst 
als buffetbeheerders. 

12 mei - besluurscrisis. De ledenvergaderi ng bes luit het bestuur met 
drie leden uit te breiden, ondanks de bezwaren va n het bestuur. 
Het bestuur stelt zijn zete ls ter beschikking, Steinz treedt meteen af. 
Een commiss ie van goede diensten wordt gevormd om te adviseren 
over de nieuwe samenstell ing van het bestuur. 

I juni - voor de eerste maal wordt door de Nederlandse cadd ies om de 
Prins Clausbeker gespeeld, op Toxand ri a. Dit een initiatief van SNA. 
Winnaar i" H. Kuijsters jzn. 

november - in de ledenvergadering wordt een nieuw bestuur gekozen, 
conform het adv ies van de commissie . Tevt'ns wordt toegezegd dJt het 
advies van de cO ll1ll1i ssie 0111 een rege ling te maken waa rbij leden van 
het bestuur na 3 of 4 jaar ll10eten aftreden, en ll1aar eenll1aa l herkiesbaar 
zijn , zal worden opgevolgd. 

winter 73/ 74 - grote verbou\\ ing van het c lubhuis, naar de plannen van 
architect A.j . van Hdagen. De kleedkall1ers worden vergroot. Het terras 
wordt uitgebreid tot aan de zuidel ijke ll1uur van de dameskleedkamer, 
en opgehoogd lol het nivea u van de grol e z<la l. Bouw VJn een ronde 
bu ilenlr<:lp va n lerras naar de kleedkall1ers. De Iwee erkers worden 
vervangen door een aa neenges loten pui mei een groot r·aa ll1 en een deur 
van zaal naar terras . Aan het woonhu is wordl een slaapka ll1er en een 
woonkall1er aangebouwd . 

15 juni - de A lgell1ene Ledenvergadering benoemt D.R. d' Arnaud 
Gerkens lol erelid van de verenig ing. 

naj,lar - hel eerstC' nUll1ll1er van het clubblad 'Swing' verschijnt. 
Het was voora l een initialici van ir A. j. van Haagen. 

d('( ('mlwr - j .j. van Neck wordt gekozen in het bestuur van de NGF, 
l'l'r,tl' ('11 l'nigt, T()X,lndria lid in dal col lege. 

2111) 
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5 juli - een ernstige bosbrand bedreigt Toxandria, maar wordt op tijd 
bedwongen. 

12 december - de Ledenvergadering benoemt C.W. Verloop tot erelid van 
de vereniging. 

I juli - afscheid van de buffetbeheerders, het echtpaar Boemaars. 
Zij worden opgevolgd door Ad en Killy van der Pullen . 

juni - de Raad van State vern ietigt het besluit van de Rélad Véln de 
Gemeente Gi lze en Rijen toestemming te geven tot het openen van een 
camping ten zuiden van het terrein van de go lfclub (naast de vijfde baan). 

8 september - feest voor het 50 jarig bestaan van de vereniging. Na een 
drukke receptie word t de dag afges lolen mei een 'Grand Gala du Golf'. 

bouw van de eers te overdekte plaatsen op de driving range. 

najaar - de oude oefen hut wordt omgebouwd tot clubhuis voor de 
mini's (8 tol en met 13 jaar). 

1 augustus - C. (Cccs) Renders in dienst als professional. 

Toon Wirken gaat met pensioen, na 45 jaar activ iteiten voor Toxandria. 
Sjaak Pelkmans wordl benoemd tot Hoofd Greenkeeper. 
L.C. (Leo) Kuijsters wordl caddiemaster. 

26 juni - door het tekenen van de koopakte verkrijgt Toxandria van het 
Esther Evrard Fonds de eigendom van al le terreinen. 

14-1 7 augustus - voor de eerste maal wordt een vierdaags toernooi 
voor de jeugd gehouden, het Toxandria Jeugd Open . Er spe len zeven 
nationaliteiten mee. 

voorjaar - bestuurscrisis. De beoogde kandiclélat voor het voorz illerschap 
wordt niet geaccepteerd door de meerderheid van de resterende bestuurs-
leden. Een Comm iss ie Bestuursformatie ste lt een bijna gehee l nieuw 
bestuur voor, maar de ledenvergadering vo lgt dat advies niet en kiest een 
andere voorzitter. 

juli - voor de Iweede maal spe len jongeren in hel Toxandria Jeugd Open. 

, juli - opnieuw een Toxandria Internationaal Jeugd Open. 

1 november - Leo gaat mei pemiuen. Simun van der Werf 
benoemd tot caddiemaster. 

juli - voor het vierde jaar worden er meerdaagse internationale 
jeugdwedstri j den georga n iseerd. 

winter '87/'88 - verbouwing clubhuis. Aanbouw van een kamer voor het 
sec retélriaat en een commi ss iekamer. Uitbreiding van de stokken loods tot 
een capaciteit van 500 trolleys, met extra ruimte voor elektri sche karren. 
De cadd iemaster krijgt er een nieuw kantoor. 

de werkplaats, opslagruimte en kantine voor het baanpersoneel worden in 
eigen beheer uitgebreid en gebouwd. 

juli - Ray Leach begint zijn werkzaamheden als professiona l 

de automat ische beregeningsinstililatie voor tees, fairways en greens 
wordt in gebruik genomen 

het jeugdtoernooi heet nu: Toxand ri a International Junior Golf Tournament 
(TIJGT). 

december - aankoop van 5,3 ha weiland ten zuiden van oude terrein 
(naast baan vijf), van de familie Oomen. 

Chr.A.M. Klaverdijk neemt afscheid als administrateur. 
Hij deed dat werk 31 jaar. 

ju l i - voor de zesde maa l wordt het TIJGT georga niseerd . 

juni - Rolf Muntz jr, lid van de vereniging, wint het Amateur kamp ioen-
schap van Groot Brittanië op Muirfield, in Schotland. Hij is de eerste 
Nederlilnder d ie dil lukt. Op 18 juni wordt hij feestelijk verwelkomd op 
Toxandria. 

juli - hel Tox,lndriil Interniltional Junior Golf Tournament vindt voor de 
/l'vendl' 111.1,11 plil.llS 

jlili 11('1 inl<'1'11.1liol1,dl' j<'ugd lol'l'Ilooi opnieuw georgani seerd . 
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:)<)1 juli - het negende internationale jeugdtoernooi (TIJGT) wordt verspeeld . 

11 ) i SNA opgeheven . 

juli - het TIJGT is intussen een vast punt op de agenda geworden. 

'1)'1.\ 1 december - Alain Chr istaens begint als profess ional. 

I')'. , 

I ')'Jf, 

I <J') 7 

juli - voor de elfde maal vindt het internationale jeugdtoernooi plaats. 

september - opening van de nieuwe v ijfde en zesde baan, en de ver-
lenging van baan acht en vijft ien. Architect j .F. Dudok van Heel. Op het 
terrein van de oude baan zeven worden enke le oefenho les a'lIlgelegd. 

20 mei - de ledenvergadering benoemt A.G. Henclcrson tot ere lid. 

26 mei - het baanrecord voor heren wordt door Alain Ruiz Fonhof 
op 67 gebracht. 

juli - voor de twaalfde maal wordt een jeugdtoernooi gehouden, 
nu onder de naZim Dutch junior Championship Toxandria. 

14 oktober - voorzitter George Wortelboer plotseling overl eden. 

jul i - het jeugdtoernooi heeft nu de naam van de hoofdsponsor: 
Canon Dutch junior Golf Championship. 

april - het echtpaar van der Putten (K itty en Ad) neemt afscheid als 
buffetbeheerders. Twintig jaar vormden zij het middelpunt van het 
clubhuis, dikwijls geholpen door dochter Esther. Zij worden opgevolgd 
door Matlhijs en Birgil de Korver. 

juli - het Canon Dutch junior Championsh ip wordl weer op Toxandria 
gehouden. Dil jeugdtoernooi vindt voor de veertiende maal plaats. 

november - mevrouw M.Th.L. Dolhain wordt benoemd tot 
Lid van verdienste. 

I')' B 1 januari - het NGF course rating systeem wordt landelijk ingevoerd . 
De slope rate wordt voor Toxandria vastgeste ld op 135 voor de heren 
(standard tees) en 129 voor de dames. 

van april af wordt de catering verzorgd door het cater ing-bedri jf 
La Cloche, uit Tilburg: Hartger Visser en Isabelle Seijkens. 

juli - Chie l Daelman gehuldigd ter ge legenheid van z ijn 80ste verjaa rdag 
en zi jn afscheid als cadd ie. Hij krijgt de persoonlijke titel va n 
' Lid honori s causa'. 

het 15e jeugd toernooi wordt gehouden. Het is voor de eerste maal de 
voorronde voor het Europese jeugd kampioenschap dat door Canon wordt 
gesponsord, en heet nu: Canon European Under 21 Championships. 

17 april - het sterk verbouwde clubhuis wordt feestelijk in gebru ik 
genomen. Aanbouw van secretar iaat, bestuurskamer, shop, ruimte voor 
cadd iemaster en z ijn werkplaats. Twee za len met elkaa r verbonden, 
plafonds weggenomen . Architect: P.j.M. van Kasteren . 

het buffet in het c lubhuis wordt verpacht aan Party Ca teri ng Van Ham BV, 
Peter Eibers. 

juli - weer word t het Canon Under 21 Golf Champ ionship gehouden. 

juli - na een onderbrek ing van een jaar wordt opn ieuw een internationaal 
jeugdevenement georganiseerd, het heet nu: Dutch junior Intern ational 
Golftournament. Het is nu een drie daags toernooi. 

18 augustus - Charlotte Heeres brengt het baanrecord voo r dames op 
67 slagen. 

8 december - de ledenvergadering verleent het bestuur toestemming 
zo mogelijk grond aan te kopen rond het bestaande terrein, om te voor-
komen dat het landelijke karakter va n Toxandria wordt aangetast door 
oprukkende bebouwing. 

I januari - de herziene course rating gaat in. De SR voor heren is nu 
op 131 vastgesteld, voor de dames op 124, beide voo r de standard tees . 

juli - voor cic 18e maa l vindt een internationaa l jeugdtoernooi plaats. 



Bij/ondere leden 

I') li, W.C.A. va n Sonsbccck 
I lJSg C. L. Slulcmc ijer 
I ')(,S W. J.H. Thun nissen 
1') 7-1 D. R. d'Arnaud Gcrkens 
IlJ 76 C W. Ver loop 
1995 A.G. Henderson 

1997 Mevr. M.Th.L. Do lhain 

Internati onale en nati onale successen va n Toxa ndria leden 

1990 R. F.C Muntz 

1988 CA.F. Smits va n Wacsberghe 

1967 j.J. va n Neck 

1981 M.E. Henderson-von Freyburg (met K. N ijenbandring de Boer) 
1983 M.E. Henderson-von Freyburg en M .A.M.Th. Muntz-Hegener 

1967 A. M.M. H . Le Fèvre de M ontigny en j.J. van Neck 

1987 C A.F. Smits van W aesberghe 
1988 CA.F. Smits van Waesberghe 
1989 R.F. C Muntz 
1992 R.F.C Muntz 
IlJ93 R.F.C Muntz 

'I , 
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1971 j.). van Neck 
1972 ).). van Neck 
1976 ).j. van Neck 

'1'(" " 

1973 ).). van Neck 
1974 j.). van Neck 
1978 j.J. van Neck 
1980 j.). van Neck 
1986 CA .F. Smits van Waesberghe 
1989 CA.F. Smits van Waesberghe 
1991 R.F.C Muntz 
1993 R.F.C Muntz 

f, f J 

1986 H.P. Ruts 
1989 R.F.C Muntz 

1986 CA.F. Smits van Waesberghe 
1989 R.F.C Muntz 

1993 F.E. Bolwidt 

1993 F.E. Bolwidt 

1970 j.J. van Neck en Th.H.M. va n Dijck 
1981 j.j. van Neck en A.G. Henderson 

1984 M.E. Henderson-von Freyburg 
1988 j.A.G.M. van Dijck-Schute 

I 

Omdat besturen in de regel niet in hun geheel gekozen en vervangen 
werden, zijn zij hier ingedeeld naar het voorzitterschap . Wanneer nieuwe 
leden in de periode van een voorzitter aantraden staan zij vermeld in het 
jaar van hun verkiezing. 

1928 - 1936 Jhr Mr Or W.G.A. van Sonsbeeck, voorzitter 
G.j. Maris, vice voorzitter 
DI' H.C Stek, eerste secretaris-penningmeester 
Mr K.A. Nederlof, tweede secretaris-penningmeester 
Mevr A.L.H. Maris-Herten, lid 
Th. H . Bernsen, lid 
CL. Stulemeijer , li d 
Mr F.A.M.j. Smits, lid 
Ir W.j.H. Thunnissen, lid 

Or H.C Stek verlaat het bestuur; het secretariaat wordt tijdelijk 
waargenomen door Mej j.A.H.C Quack 
MI' K.A. Nederlof wordt eerste secretaris-penningmeester 
CL.M. Ingen Housz, lid, in plaats van Th.H. Bernsen, die is afgetreden 
Mr F.A.M.). Smits wordt penningmeester 
Mr K.A. Nederlof is secretaris 
). Vriesendorp, lid. NJmens leden uit Dordrecht 
Ir W.).H. Thunnissen, secretar is, na het aftreden van Mr K.A. Nederlof 
Mevr A. van den Berg-van Embden, namens Tilburgse leden 
Ir A. van der Minne, lid voor Dordrecht, in plaats van j. Vriesendarp 

1'1 \(, - 1938 G.J. Maris, voorzitter 
CL. Stulemeijer , v ice voorzitter 
Ir W.j.H. Thunnissen, secretar is 
Mr F.A.M.j. Smits, penningmeester 
Ir A. van der Minne, lid namens Dordtse leden 
Mevr A.L .H. Maris-Herten, lid 

Or Ir C van Loon vervangt Ir A. van der Minne 
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1938 - 1946 Jhr 5. laman Trip, voorzitter 
C. l . Stul emeijer , v ice voorzitter 
Ir W.j .H. Thunnissen, secretaris 
K. Roth, penningmeester 
Or Ir C. van loon, lid 
F. Verbunt, lid 
I. Wouters, lid 

C.W. Verloop, penningmeester, in plaats van K. Roth 
Mej C. van lennep, tweede secretaris 

in september 1946 treed t het bestuur in zi jn gehee l af, in verba nd met 
de gewij zigde omstandigheden. Een nieuw bestuur wordt gekozen: 

1946 - 1955 Cl.M. Ingen Housz, voorzitter 
Ir W.j .H. Thunnissen, secretaris 
Mej C. van l ennep, penn ningmeester 
j .T. Beukers, li d 
A.F.A.F. Latour, l id 
L. Mutsaerts, lid 

Mej C. van Lennep treedt ar, j .C).M. Schoenmakers vo lgt haar op 
als penningmees ter 
j.T. Beukers treedt ar 
O.R. d' Arnaud Gerkens wordt gekozen in de p laa ts van L. Mutsaerts 
Mevr va n der Schri eck-va n Mierlo, li d 
na het over li jden va n Mevr van der 5chrieck treed t Ir Chr. van Loon tot 
het bestuur loe 

1955 - 1958 Cl. Stulemeijer, voorzitter, tijdelijk penningmeester 
).A.M.A. Meeus, secretaris 
Mevr p.v. Sa lomonson-van Geu ns, li d 
j .T. Beukers, lid 
Ir W.j.H. Thunnissen, Honora ir Secretari s 
P.j. Rubens, lid 
O.R. d' Arnaud Gerkens, lid 

j.A.M.A. MeeliS treedt af, O.R. d'Arnaud Gerkens wordt secretari s 
Mevr E. Le Fèvre de Montigny -Verl oop en A.A.j . van Mierlo worden 
lid van het bestuur 

1'):'/1 - 1961 A.A.). V.lIl Mi('rlo, voouittl'r 
d '/\m,IlHI ( ,('lk" 11', Vil(' voor/illl'l 'l'(n'I.lli, 

Ir /\.M.).). V.lIl W.w,hl'rglll', jll'nninglllt't'<' ll'r 
Mcvr P.v. Salolllonson-v,lIl Ccuns, l id 
Mevr E. Le Fèvre de Montigny-Verloop, li d 
j .T. Beukers, li d 
P.j. Rubens, lid 

1961 - 1973 D.R. d'Arnaud Gerkens, voorzitter 
C.W. Verloop, secretar is 
Or Ir F.A.M .j. Smits van Waesberghe, penningmeester 
Mevr E. Le Fèvre de Mont igny-Verloop, li d 
j .T. Beukers, li d 
P. j . Rubens, clubhuiscomillissaris 

Mevr M. Kloezen-van Houwelingen, lid 
j.A.M.A. Meelis, li d, in plaa ts va n P.). Rubens 
F.F.K.M. Mutsaerts, lid, in plaats va n j .T. Beukers 
E. Maeyer, li d, in plaats van Mevr M. Kloezen-van Houwelingen de taken 
worden rormeel verdeeld . Behalve voorz itter, secretaris en penning-
meester (het 'dage lijks bestuur'): 
F.F.K.M. Mutsaerts, clubhuiscommi ssa ri s 
E. M aeyer, terreincommissaris 
). A.M.A. Meeus, wedstrijdcommissa ris 
Mevr E. Le Fevre de Montigny-Verl oop, dailleslid 
M. Besselaar, lid, in plaats van j .A.M.A. Meeus 
E.K. H. Lindeboom, l id, in p laa ts van F.F.K.M. Mutsaerts 
C. Cerutti , li d, in p laats va n E.K.H. Lindeboom 
E. Maeyer treedt ar, maar wordt niet vervangen 
Mr j. Steinz, penningmeester, in plaats va n 
Or Ir F.A.M.j. Sm its van Waesberghe 
uitbreiding van het bestuur met drie leden: 
M evr H.A. Fermin-Kuiper, lid 
Or P. van Roseve lt, lid 
R. Terw iel, li d 
Mr j . Steinz treedt af 

'Iq 
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1973 - 1976 CW. Verloop, voorzitter 
E.j . Wils, secretaris 
Th.j. van Zwieteren, penningmeester 
Mevr A. Blom-Goeting, dameslid 
Mej A. Borstlap, clubhuiscommissaris 
MI' CM. van Lanschot, wedstrijdcoillmissar is 
R. Terw iel, baancommissaris 

1976 - 1982 F.F.K.M. Mutsaerts, voorzitter 
E. j. Wils, secretar is 
j.H. Kloes, penningmeester 
Mevr A. Blom-Goet ing, dameslid 
Mej A. Borstlap, clubhuiscommissar is 
Mr CM. van Lanschot, wedstrijdcommissar is 
R. Terwiel, baancommissaris 

CA.A.M. Nevejan, c lubhuiscomm issaris in plaats van mej A. Borst lap 
Mevr M.A.M.Th. Mun tz-Hegener, dameslid, in plaats van 
mevr A. Blom-Goeting 
Mevr A.M.M.H. Bo lw idt- Le Fèvre de Montigny, wedstrijdcomm issaris, 
in plaats van CM. van Lanschot 
H. Kuik, baancommissaris, in plaats van R. Terwiel 
E.j. Wils treedt af, wordt vervangen als secretaris door 
Mevr A.M .M .H. Bolwidt-Le Fèvre de Montigny 
T.E.R. Regout gekozen, wedstrijdcomillissar is 
P.A.M.B. Stu lemei jer vervangt penningmeester j.H . Kloes 

1982 - 1985 Th.J. van Zwieteren, voorzitter 
Mevr A.M.M.H . Bolwidt-Le Fèvre de Montigny, secretari s 
P.A.M.B. Stuleilleijer, penn ingmeester 
Mevr M.A.M.Th . Muntz-Hegener, dailleslid 
CA.A.M. Nevejan, c lubhuiscommissaris 
T.E .R. Regout, wedstrijdcommissaris 
H. Kuik, baancoillmissaris 

Mevr M.A.M.Th. M un tz-Hegener, de heren CA.A.M. Nevejan en 
T.E.R. Regout treden af. 
Mev r G.B. Westerlllann-Tjebbes (da meslid), de heren E.j. Wils (secretari s), 
Mr CG. Burgersdijk (c lu bhuiscomill issaris) worden gekozen. 
Mevr A.M.M.H. Bo lw idt- Le Fèvre de Montigny wordt wedstr ijd-
commissari s 

"'\(,VI 1\ ."'1."'\ .11. l!ollVldl I,' 1('\ 1(' d( ' t\\IIl1llgI1V 11('('dl .11 ('11 \\oldl 
Vl'IV.lllg('1l dOOI 1.1.11.r,,('lo 
1.1'. (ollillgl' word I gl'kO/l'll l'n vl'rv,lIlgl 11. k.uik 
j.). 11 ,1ssl' lo slell na korle tijd l i jn iun( lil' ter hl's( hikking. H.W.G. SIJhl 
volgt helll op Jls wedstrijdcollllllissJris 

I'Ja5 - 1991 R.Aeg. Timmerman, voorzitter 
E.j . Wi ls, secretar is 

I 'J'J1 

P.A.M.B. Stulemeijer, penningmeester 
Mevr G.B. Westermann-Tjebbes, dameslid 
H.W.G. Stah l, wedstrijdcommissaris 
).P. Collinge, baancommissaris 

E.j. Wils treedt af en wordt vervangen door 
Mevr G.B. Westermann-Tjebbes 
Mevr E. Ruoff wordt gekozen, en vervu lt de functie van lid voor de dames 
W.M. Landman wordt verkozen tot clubhuiscommissaris 
P.A.M.B. Stuleilleijer treedt af en wordt als penningmeester vervangen 
door P. P. Koh nstamm 
W.M. Landman treedt af. In zijn plaats wordt j .H.H. Verloop gekozen 
Mevr G.B. Westermann-Tjebbes treedt af en wordt vervangen door de 
nieuw gekozen M.j.P. van Duren 
P.P. Kohnstamm treedt af, E.W.I.M. Mulder wordt penningmeester 
I.P. Co ll inge treedt af, gekozen wordt P.L. Zee, baancommissaris 
H.W.G. Stahl treedt af, Mevr A.M.M.H. Bolwidt-Le Fèvre de Montigny 
wordt gekozen en vervult de functie van wedstrijdcomill issaris 

Ir J.A. Teuwen, voorzitter 
M.I .P. van Duren, secretaris 
E.W.j .M. Mulder, penningmeester 
Mevr A.M.M.H. Bolwidt-Le Fèvre de Montigny, wedstrijdcommissaris 
Mevr E. Ruoff, dameslid 
I.H.H. Verloop, clubhuiscoillmissaris 
P.L. Zee, baancommissaris 

Mevr H. van Ijzeren-ten Kleij wordt gekozen als vervangster van 
Mevr E. Ruoff 

, 'I 
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1992 - 1995 M.J.P. van Duren, voorzitter 
j.P.H. van Noort, secretaris 
E.j .W.M. Mulder, penningmeester 

1995 

Mevr A.M.M.H. Bolw idt-Le Fèvre de Montigny, wedstrijdcommissaris 
Mevr H. va n Ij zeren-ten Kleij, damesl id 
j.H.H . Verloop, cl ubhui scommi ssa ri s 
P.L. Zee, baancomissaris 

P.L. Zee treedt af, j .j .H. Verloop wordt baancomm issa ri s 
j.j. Leurs wordt gekozen. Hij wordt clubhuiscommissaris 

Mr G.G.B. Wortelboer, voorzitter 
j.P.H. van Noon, secreta ri s 
MI' A.A. den Hanog, penningmeester 
Mevr A.M.M.H . Bolw idt-Le Fèvre de Montigny, wedstrijdcommissaris 
Mevr H. va n Ij zeren-ten Kl eij , dameslid 
j .j. Leurs, clubhuiscommissar is 
M.W. jones, baancommissaris 

1996 - 2000 G.M.C.M. Maussen, voorzitter 
Mr G. j.W. Arendsen de Wolfi, v ice voorz itter 
j .P. H . van Noort, secretaris 
Mr A.A. den Hartog, penningmeester 
Mevr A.M .M .H . Bolwidt-Le Fèvre de Montigny, wedstrijdcommissaris 
Mevr H. va n Ij zeren-ten Kl eij , spelcommi ssa ris 
j.j. Leurs, clubhuiscomm issaris 
M.W. jones, baancommissaris 

M evr A.M.M.H. Bolwidt-Le Fèvre de Montigny treedt af. 
Gekozen wordt mevr M.A.T. Oijkman-Lavale ij e, wedstr ijdcommi ssa ri s 
M.W. jones treedt af, in zijn plaats komt ir M.E.j. Goedemans 
Mevr O.E.M. Hillen-S imon vervangt mevr H . va n Ij zeren-ten Kleij, 
spelcomll1i ssa ri s 
j .P.H. van Noort wordt vervangen door Mevr W.j.H. Mous-Ta lbooll1 
Mr j.W. Schuil wordt gekozen (clubhui scommissa ri s) . Hij ve rvan gt de 
aftredende J.j. Leurs 

2000 - A.J. Brenninkll1eijer, voorzitter 
Mr G. j .W. Arendsen de Wolf, v ice voorzitter 
Mevr W.j.H. Mous-Talboom, secretar is 
Mr A.A. den Hanog, penningmeester 
Ir R.C.W. Brouwer, wedstrijdcommi sa ri s 
Mevr O.E.M. Hill en-Simon, spe lcoll1 misaris 
MI' j .W. Schuil , clubhuiscommisa ri s 
Ir M .E. j. Goedema ns, baancoll1ll1i saris 

Mr A.A . den Hartog treedt af en wordt vervangen door 
K.M. Ghij ssen Cohen 
Mevr I.V.M.L. de Ruijter-Haffll1a ns vervangt Mevr O.E.M. Hillen-Sill1ons 
als spelcoll1ll1i sa ri s 
Mr G.j.W. Arendsen de Wolf treedt af aa n het einde van zi jn statutaire 
peri ode; de functie va n v ice voorz itter wordt niet opnieuw bezet. 
Ir M.E.J. Goedemans treedt af en wordt vervLIngen door j .1. Hoeben 

22.1 





/ 

-c (', 
(', 



228 

T 

1 

2 

) lr\.J 

4 

, 
------
------

6 

7 

8 

'-L 
9 

...I 

Plattegrond 4 - clubhuis 1929 - 1967 
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Plattegrond 5 - clubhuis 1974 - 1988 
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1 kantoor caddiemaster 
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3 winkel 
4 secretariaat 
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Plallcgrond 6 - clubhuis 2002 - souterrain 

Ge raa dpleegde bronn en 
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\ lg"I Il( ','n Rijks,Hchief, '5 Gr,wenhJge 
( "1 111. 1. 11 Archief va n dc Bijzondere Rechtsp leging, Invenlari s nr. 7805 5 

"'Ik,. 11 1 hief Noord-Brabant, '5 Hertogenbosch 
\" Iril'! va n Charl es Stu lemeijer 1913-1966, Inventaris nr. 038.02, 1927-1966 

\" hil' l VJ n de Gemeente Gil ze en Rijen, Rij en 
1l'l\llVvl'rgunnningen 

I 1"1111 i,ch arch icf Toxandri a, Molenschot 

\" hi,,1 va n de Gemeente Breda, Breda 
I 1,·\, ,Ikingsregister 

I/"wllllgen 
\/\\ 

I, INI; 
I I 
( , I UU'(ld 

Algemeen Rijksa rchief 
Rijks Archief Noord-B rabant 
H istori sch archief Toxa ndria 
Archief va n de Gemeente Breda 

( . I (.il/(· cn Rijen Archief van de Gemeente G il ze en Rijen 

'IHl'Kkpll Illl" dl' \o(gcndl' n 

,/,. '/,II//(,S T.W. H . d'Arnaud Gerkens-Waldeck 
G.H. van Genk-Bogers 
A. Klep-van Delft 
C. van Lennep 
L.C. Luns-d' Arnaud Gerkens 
A. Povel-5tu lemeijer 
E. H.M. Tonnet-Kunst 
J.c. Weterings-van Genk 
M .C. H. W iegers ma-Stu lemeijer 
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de heren A.F. Dae lman 
).j .M . Kau lingfreks 
j.G.M. Kegelaer 
P. Neeb 
). Ottevanger 
P. van Rosevelt 
P.A.M.B. Stu lemeijer 
). Terw isscha va n Scheltinga 
H .Th. Thunni ssen 
c.w. Ver loop 
H. va n der Werf 
S.A.M. van der Werf 
Th .j. van Zwieteren 

Geraadp leegde lil erzlluur 

\I,,,, io, A.S., C.<l. , Roscndaclschc Colt" OulJ / [395- / 995. Arn hcml 995 . 

1\" (111)(''', De Poll. Gl immen 1985 . 

I:,,, >l1I , 1,..l -SIOI , Hanni en Gon Ze iler-Seyffardt ed. , H onderd-uit over de Haagsche. 
\\'''', 'l1d.1,. 1993. 

( 11, 11 il,'" I. cd. , Biografisch woordenboek va n Nederland, deel I. 's Gravenhage 1979. 

/1" ( Ol iflthian, geïllu streerd weekb lad voor de amateursport. j aargangen 1928-1931. 

I I.d, A. I .M. van, Bouwen en sp innen. De geschieden is van een ondernemers-generatie. 
1:11'<1 .1 1 ')48 . 

11,11 11 , I.P.A . van den, 'Char les Stu lemeijer' in j. van O ud heusden ed. , 
/il.d l./lltsc biografiën. 163 . Meppel 1992 . 

I 111 <I " k V.lIl Hee l-Lee, joa nita ed., Hilversumsche Golfclub 75 jaar. Hil versum 1985. 

I 1,," Ik,' ,., Pi et en Marion Spittuier ed., Amsterdamse Golfclub, een terugblik en 
\ ""I lf i t/I/ik. Haa rl em 1999. 

1""'I1))(,l'ml, Herm an van den, Bernard van V li j men en jos Knibbeler, 
I I/ '.I:, lfI,fi /989- 7923. Privé ui tgave, Breda z.j. (1923 ). 

1"II' ,JI )"" ml, H.F.j.M. van den, ed., Geschiedenis van Noord Brabant. 
\ " ",1, ·, c1 .1m/Meppel 1996. 

, ",/1 "Ilil ieel orgaa n va n het Nederl andsch Golf Com ité, jaarga ngen 1937-1985 

, ,"/IJIIlfffl.lal, offi c iee l orgaan va n de Nederlandse Golf Federa ti e, 1986 tot 2002 

11.,1\ 111"', 1 red, Colt & Co, gof( course a rchitects . Oxford 1991. 

1I"lIg") , van, en j.K. Kokke, Kennemer Kron iek 79 70-7985. 75 j aar Kennemer 
, ,,'/1 ( (}untry Club. Aerdenhout 1985. 

I." 1\', I . cl, ·, //el Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 3. 
I d, II ,'rrll.l g l' 1970. 
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Li eve, H., en j.H .C. Th omassen ed., 700 j aar go lf in Nederland. Bosch en Duin 1994 . 

Meij er, Dolf, e.a., 75 j aar go lf in Noordwijk. Noordw ij k 1990. 

Mineer, B. , 'De bevri jding van Dorst in 1944' in Publica tieblad va n de Heemkundekring 
De Heerlijkheid Oosterhout, 196 . 

Peeters, Th om, De eerste Poolse pantserdivisie. Breda 1978. 

Schoenmaker, Wim, en Thij s Postma: Klu vliegtuigen. De vliegtuigen van de Konink lijke 
Luchtmacht vanaf 79 73. A lkmaa r z.j. 

Scholten-Hu iz inga, F.M ., e.a. , 50 jaa r Eindhovensche Golf. Eindhoven 1980. 

Sijtsema, W.Y. , Een Twentsche go lfsymfonie in full swing. Almelo 2001. 

Vr ies, G. j. de, Noord-Brabant. Breda z.j. (1931) . 

N o Len per hoo fds tuk 

Ik ,lnnnlillie is voor,l l ui lvocri g W,lIlncn hel ga il l om ex terne bronnen. 
A lgemene gegevens uil hel archief va n Toxanclr ia werden alleen vermeld 
,11 , dila r een bijzondere reden voor WilS. 

De omgeving 

C.I. cle Vri es, Noord-Brabant, 88 . 
I h.C.A. Hoogbergen, 'Con fess ionalisering va n het onderw ij s' in Geschiedenis 
\ ,lil Noord-Brabant, H .F. j .M. va n den Eerenbeemt, ed. 11 347 . 
I'- I .A. Nissen, 'Het rijke Room se leven' in Geschiedenis van Noord-Brabant, 
Il.r.I .M . Vil n den Eerenbeemt, ed. 11 319. 

M ensen va n Toxandria 1. Charles Stulemeijer 

A.I.M . va n Dal, Bouwen en spinnen, 23. 
!IJ idem, 11 3 vlg. 
RANB, Stul emeijer 70. Stu lemeijer aa n directi e Enka, 26 oktober 1929 . 
RAN B, Stul emeijer 172 . Not iti es Stul emeijer voor herdenking. 29 november 1948. 
A. j .M. van Da l, Bouwen en spinnen. 127 . 
loh. cle Vri es, 'C. L. Stu lemeijer' in j . Chari té, ed. Biografisch woordenboek 
\,1n Nederland , I, 568. 

Stu lemeijer 99 . Stulemeijer aan Kortenhorst, 6 augustu s 1931. 
RANB, Stu lemeijer 46. Correspondentie tussen pastoor va n Genk en Stulemeijer 
20 en 22 oktober 1927 . 

Stulemeijer 128. Verslag aan RK Werkgevers Vereniging, 3 juli 1937 . 
RAN B, Stu lemeijer 160. Stul emeijer aan Mr K.P. va n der Mandeie, 
I <'l'ptember 1945. 
RAN B, Stulemeijer 160 . Stu lemeijer aan d irecti e M achinefabri ek Breda, 
') juli 1945. 

Bijzondere Rechtspleg ing, 78055 . Dossier Stul emei jer. 
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2 Het begin 

RANB, Stulemeijer 159. Stu lemeijer aan Mr j.H. jacobs 31 augustus 1944. 
RANB, Stulemeijer 64. Opgave juli 1928. 
S.j .H . van Hengel en j.K . Kokke, Kennemer Kroniek 1910-1 985, 19. 
RANB, Stulemeijer 64. Mr F.H.j.j. Su ij s aan Stulemeijer 24 ju li 1928. 
TA 1.2.1 Notulen vergadering 5 juni 1928 . 
A.j.M . va n Dal , Bouwen en Spinnen. Oe geschiedenis van een 
ondernemersgeneratie., 120 vlg. 
TA 1.2. 1. Notulen 26 juni 1928. 
TA 1.1.1. Notulen opri chtingsvergadering 5 jul i 1928. 
TA 1.2.1 Notulen bestuursvergadering 5 juli 1928. 
M aandblad Golf 15 juli 1953. Wim Thunnissen 25 jaar Toxandria. 
RANB, Stul emei jer 77. Rekening HKI 6 juni 1929. 
RANB, Stulemeijer 93 . Plan Thunnissen 28 maart 1931. 
Weekblad Oe Corinthian, 20 sep tember 1929 . 
Fred Haw tree, Colt & Co, Go lf Course Architects. 
Maandblad Oe Corinthian, November 1931. Artikel K.A.NederloL 
RANI3, Stul emeij er 77. Rekening van Baarsma 30 maart 1929. 
S. j.H. va n Hengel en j.K. Kokke Kennemer Kroniek 1910-1985, 24 . 
RANB, Stu lemeijer 69. Offerte Cop ijn 24 mei 1929 . 
RANB, Stulemeijer 64. Vergadering 8 september 1928. 
Weekblad Oe Corinthian, 26 oktober 1928. 
De verhouding tussen de HKI en Toxa ndria was wel onderwerp va n gesprek in 
een commissar issenvergadering va n de HKI in juli 193 1, dat is oms treeks de tijd 
dat de toezegging va n de tweeduizend gulden HKI-contributie afliep. Van deze 
vergadering z ijn geen notul en bewaard gebleven. (RANB, Stu lemeijer 93. 
Stul emeijer aan voorzitter Fentener van Vlissingen 13 juli 1931 ). 
RANB, Stul emeijer 68. Bernsen Ja n Stul emeij er 12 maart 1929 . 
RANI3, Stulemeijer 77. Verslag financiële commissie 17 juni 1929 . 
RANB, Stulemeijer 77. Opgave boekhouding HKI 1 mei 1929 . 

3 Sport, spel en sociëteit 

RANB, Stulemeijer, 70. Ledencirculaire 18 juli 1929. 
RANB, Stu lemeijer ,70. Ledencirculaire 29 augustus 1929. 
RANB, Stulemeijer , 70, 81. Ledencircu laires 8 november 1929, 
16 september 1930. 
RAN B, Stulemeijer ,8 1. Ledencirculaire 27 maart 1930. 
RANB, Stul emeijer ,81. Ledencirculaire 27 oktober 1930. 
TA 1.4.5. Wedstrijdboek. 

RANB, Stulemeijer, 93. Leclencirculaire 1 augustus 193 1. 
Stu lemeijer, 70. Nederlof aan Hanken 11 clecember 1929. 

RANB, Stul emeijer, 109. Ledencirculaire 28 Ooktoberl933. 
RANB, Stu lemeij er, 123. Thunnissen aan bestuur 23 oktober 1936. 
RANB, Stu lemeijer, 81. Leclencirculaire 10 oktober 1930. 
RANI3, Stu lemeijer, 135 . Ledenci rcu laire september 1938. 
RANI3, Stul eme ijer, 123 . Leclencirculaire 1 december 1936. 
TA 1.4.5. Wedstrijd 8 ok tober 1933. 
Maandblad Golf15 ju li 1953. Wim Thunnissen: 25 jaar Toxandria 
Weekb lJd Oe Corinthian, 30 mei 1930 . 
RANB, Stulemeij er, 102. Stu lemeijer aan Thunnissen 26 november 1932 . 

4 Geldzorgen 

RANB, Stu lemeijerl 14. Begroting voor 1934. 
RANB, Stu lemei jer 157. Thunnissen aJn bestuur 27 Jpri11 943. 
S. j.H. van Henge l en j .K. Kokke, Kennemer Kroniek /970-/985,24 e.v. 
RANI3, Stulemeijer 93. Ledencirculaire 27 mJJrt 193 1. 
MaandblJd Golf 15 juli 1953. Wim Thunnissen: 25 jaar geschiedenis 
lan Toxandria. 
RANB, Stu lemeij er 114, 123, 128, 135, 1 1. JJJrcijfersl933-1938 
TA 2.10.2. jaJrcijfers 1939 . 

Stul emeij er 135. Stu lemeijer JJn Thunnissen 25 maa rt 1938. 
Roth Jan Stul emeijer 14 Jpri l 1938. 
RANB, Stul eilleijer 135. Stu lemei jer aa n Roth 16 april 1938. 
TA 1.2.1. Notu len bes tuursvergadering 31 mJJrt 1931. 
rA 1.1.1 . Notulen ledenve rgader i ng 24 apri I 1937. 
RANI3 Stu leilleijer 135 . Rapport financ iële com mi ss ie 11 maJrt 1938 . 
rA 2. 10.2. jaarvers lag penningmeester over 1939. 
RANB, Stulemeijer 135. jaJrvers lag Roth 8 februari 1938 . 
RANB, Stulemeijer 81. Betaling 3 februari 1930. 
RANB, Stulemeijer 141. Stu lemeijer aan Roth 3 augustu s 1939. 
RANI3, Stuleille ijer 135. Huurcontract 1938-1943 . 
RANB, Stulemeijer 81. Stul emeijer aan Neder lo f 9 januar i 1930. 
R/\NB, Stulemeijer 141. Stulemeijer aan Roth 13 november 1939. 

1.,7 



5 Naar een complete baan 

RANB, Stulemeijer 64. Stulemeijer aan Staatsbosbeheer, augustu s 1928 . 
RANB, Stulemeijer 62. Stul eme ijer aan Van Sonsbeeck, 26 september 1928. 
RANB, Stul emei jer 81. 7 november 1930. 
RAN 13, Stu Ieme ij er 109. Staatsbosbeheer aa n Stulemeijer, 27 december 1933 . 
Maandb lad Golf 15 juli 1 gS3 . Wim Thunni ssen 25 jaar Toxandria. 
RANB, Stulemeijer 123. Thunni ssen aa n bestuur, 7 augustus 1936. 
TA 7.1.2. Thunni ssen bij ovC'rdracht, 10 apr il 1937. 
RANB, Stulemeijer 123. St uleme ij er aan Smits, 17 januari 1 g36 . 
RANB, Stul emeijer 128. jaarverslag va n K. Roth over 1 g36 . 

I! RANB, Stul emeijer 123. Thunnissen aa n bestuur, 7 augustus 1 g J6 . 
11 TA, 9.6.9. Gesprek met Mevrouw G. H . van Genk-Bogers. 

RANB, Stul emeijer 77. Opgave 1 mei 1929 . 
TA 1.1.1 . Notulen 24 april1 g37 . 
Maandblad Golf 15 jul i I g5.3. Wim Thunni ssen 25 jaar Toxandria. 

1, RANB, Stul emeijer 128 . Ledenc irculaire, ongeclateerd. 
11 Maandblad Goll; 15 maart 1937. 

H. Li eve, j.H.C. Thomassen cd, 100 jaar go lf in Nederland, blz 17 v lg. 
RANB, Stulemei jer 141. jaarvers lag Roth, 30 maart 1939. 

6 Oorlog! 

RANB, Stulemeijer 14 1. Thunnissen aan bestuur 6 november 1 g39 . 
RANB, Stulemeijer 157. Opgave Thunni ssen 27 april 1943. 
Maanclblad Golf 15 apri I 1940. 
L. de jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 
Deel 3, 198 v lg. 
TA 1.2.4. Opgave voor Schade enquète commi ss ie 24 december 1940. 
Maandblad Golf april 1941. 
TA 3.2. Bestuur aa n mej. Ti ebacks 25 september 19-10 . 
Maandblad Golf 15 mei 194 1. 
RANB, Stul eme ijer 152. Ledencirculaire 28 mei 1942 . 
Maandblad Golf 15 juli 1953. Wim Thunni ssen 25 j aar Toxandria. 
RANB, Stulemeijer 146, 152,157,159 . jaa rc ijfers 1940- 1944. 
RANB, Stu lemeijer 157. Ledenci rculaire 17 maart 1943. 

Stulemeijer 146,152,157,159, TA 2.10.2. j aa rc ijfers 1940- 1945. 
RANB, Stulem ei jer 159. Stul eme ijer aan Mr j .H. jacobs 31 augustus 1944. 
RANB, Stul eme ijer 157. Stu leme ijer aan Laman Trip 4 november 1943. 

Stu lemeijer 157. Bescheinil-:unl-: van de Ortskommandant Tilburl-: juni 1943. 

Maandblad Golf 15 ju li 1953. Wim Thunnissen 25 jaar Toxa ndria. 
B. Mincer ' De bevrijding va n Dorst in 1944', 196 . 
TA 9.6 .17. Rapport opperwa chtmeester Bult, 28 november 1944. 
RANB, Stu lemeijer 159 . Notitie voor Stu lemeijer 16 november 1944. 
RANB, Stulemeijer 156. Ir A.M.j. j . Smits va n W aesberghe aan Stulemeijer 
1 september 1943 . 
RANB, Stu lemei jer 160. Brief Hanken aan Stu lemeijer 24 juli 1945. 

t liJ, 

RANB, Stu leme ijer 160. Mr j .j.A.H. Houben aan Stu lemeijer 31 december 1945. 
RANB, Stulemeijer 160. Stulemeijer aan notari s B.j.W. Drion 30 juli 1945. 
RANB, Stulemeijer 160. Or C. Dijkstra aan Stu lemeijer 17 mei 1945. 
RANB, Stulemeijer 161. Stulemeijer aan Or C. Dijkstra 4 januari 1946 . 
RANB, Stulemeijer 160. Stulemeijer aan Van Sonsbeeck 26 oktober 1945. 
RAN B, Stu lemeijer 163 . Or C. Dijkstra aan Stulemeijer 28 januari 1946. 
Maandb lad Golf 15 april 1946. 
Maandblad Golf 15 augustus 1946. 
RANB, Stu leme ijer 165. Ledencirculaire 5 november 1946. 
RANB, Stu lemeijer 173 . Uitnodiging 8 januari 1948. 
RANB, Stul emeijer 170. Ir A.M. j.j. Sm its van Waesberghe aan Stu lemeijer 
23 juli 1947 . 
RANB, Stulemeijer 173 . Thunnissen aan de commi ss ie 27 december 1948. 
TA 1.2.2. Thunni ssen aa n Schoenmakers 10 oktober 1949. 
RANB Stulemeijer 179. Stu lemeijer aa n Van Sonsbeeck 4 januari 1949. 
TA 7.1 .2 . Bestuur Toxa ndria aa n de Klokkenberg 13 mei 1949 . 
Maa ndblad Golf 15 juli 1953. Wim Thunni ssen 25 jaar Toxandria. 
W im Schoenmaker en Thij s Postma Oe vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht 
vanaf 797 3 . 

Mensen van Toxandria 2. Janus en Dina van Genk 

I)il hoofdstuk is v rij we l gehee l gebaseerd op gesprekken met mevrouw 
C.H. van Genk-Bogers in 1992, 1999 en 2000. De transcripten daarva n bev inden 
/ it h in TA 9.6 .9. 
!I \,l,l ndblad Golf15 juli 1953 . Wim Thunni ssen, 25 jaar Toxa ndria . 
11\ 4 .2 en 4.6. 
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7 Feesten, crisis en een redding 

Maandblad Golf 15 juli 1953. Wim Thunni ssen 25 jaar Toxandria. 
Maandblad Golf juli 1979. Interv iew met Bertus van Mook. 
Maandblad Golf 15 augustus 1950. 
RANB, Stulemeijer 196. Ledencirculairc 3 maart 1951. 
Maandblad Golf15 apri l 1952. 
TA 8.3.1 . Uitnodigingen 1957,1958,1959. 
Maandblad Golf1 5 april 195G, 15 augustus 1957. 
TA 8.3.1. Ledencirculairc juli 1953. 
RANB, Stu lcmei jer 93. Plan Thunnissen 28 maart 1931 . 
RANB, Stulemei jer 258,261,280,287. Afrekcn ingen Grobben. 
Maandblad Golf 15 juni 1955. 
TA2.10.2 
RANB, Slulcmc ijer 23 1. Van der Schricck aan Sluiemeijer 23 juni 1955 . 
RANB, Stu lcmcijer 196. Slulcmeijer aan Thunnissen 14 dccember 1951. 
RANB, Sluiemeijer 232, Nota Stul emeijcr voor bespreking 24 fcbruari 1955. 
RANB, Slu lcmc ijer 23 I. Van der Schricck aan Stu lemeijer 16 februari 1955. 
RANB, Slui emci jer 232. Vcrslag van de besprcking v<Jn 24 februari 1955. 
RANB, Stulemcijer 233. Lcdencirculaire 22 fcbruar i 1955. 
RANB, Slulcmeijer 232. Nola Slui emeijcr. 
RANB, Stulemeijer 232. Nota van de Commissie van Adv ics. 
TA 1.2. 1. Bestuursvergadcring 20 novcmbcr 1954. 
TA 1.1.1. Lcdenvergadering 7 juni 1955. 
RANB, Slui emeijer 232. Bestuursvergadcring 18 juni 1955. 
RANB, Stu lemeijer 240. Secretaris aan echtpaar van Genk 1 oktober 1956. 
RANB, Sl uiemcijer 258. D'Arnaud Gcrkcns <Jan SIulcmeijcrl1 maart 1958 . 

8 Werken aan de baan 

Maandblad Golf 22 mei 1937. Werkzaamheden aa n de baan. 
RANB Stulemeijer, 287. Notulcn bestuursvergadering 7 juni 1962. 
RANB Stulemeijer, 249 . Correspondentie Sluiemeijer met Wirken 15 januari 1957. 
RANB Stu lemeijer, 240. Verslag bijeenkomsl bestuur 19 december 1956. 
RANB Stul emeijer, 258. A.M. j .j. Smits van Waesberghe aa n 'Vr ienden van de go lf' 
25 maa rt 1958. 
TA 9.6.15. Notities janus van Genk 1955, 1956. 
TA 1.2.2. H .Kuik aa n besluur september 1982. 

9 Dl' oude lijd voorbij 

RANI3 , Slu lclllci jcr .105. ,1,111 A.M .l.I . Slllih V, lIl W.lt",ht'rgllt' 
2 I oklobcr 1960. 
RANB, Slulcme ijer 305. Slu iemeijcr aan Th. SIrengcrs 16 dcccmber 1960. 
RANB, Stulemeijer 299. Notulen bestuursvcrgadering 16 scplember 1964. 
RANB, Stul emeijer 305. Notu len bestuursvergadering Esther Evrard Fonds 
12 augustus 1966. 
Maandblad Golf 15 mei 1960. 
RANB, Stulemeijer 271. Notu len bestuursvergadering 7 december 1960. 
Maandblad Golf 15 augustus 1958. 
Maandblad Golf 15 auguslus 1965. 
Maandblad Golf 15 januari 1961. 
RANB, Stulemeijer 287. Notulen bestuursvergadering 7 juni 1962. 
Ibidem. 
RANB, Stulcmeijer 280. Notulen bestuursvergadering 26 oktober 1961. 
TA 1.1.1 . NOlulenledenvcrgadering 25 april 1970. 
TA 1.1 .1. Notulen Icdenvergader ing 15 april 1967. 
TA 1. I. I . Correct ic op hc l concept van de notul en va n dc ledenvergadering van 
12 mci 1973. 

Mensen va n Toxandria 3. Oick Gerkens 

De gcgevens voor dil onderdeel z ijn vooral ontleend aan gesprekken met 
mevrouw T. W. H. d' Arnaud Gerkens-Wa Ideck, mevrouw L. C. Luns-d' Arnaud 
Gerkens, mevrouw E.H .M. Tonnet- Kunst cn de heer P. Necb, waarvan de verslagen 
zijn bewaard in TA 9.6.14. Ik ben mevrouw Luns zeer erkentelijk voor de inzage 
die zij mij toestond in dc dagboeken van haar vader. 
Dagboek D.R. d' Arnaud Gerkens, 6 maart 1949. 
RANB, Stulemeijer 258 . Ledencirculaire februari 1958. 
RANB, Stulemeijer 172. Uitspraak va n de Zuiveringsraad voor het Bedrijfsleven 
28 november 1947. 
Dagboek D.R. d'Arnaud Gerkens, 22 juni 1947. 
lIJ idem, 7 maart 1945. 
Ihidem, 14 september 1944. 
Ih idem, 30 november 1947. 
Ih idem, 10 april 1955. 
lIJidem, 12 februari 1956. 
rA 9.6.9. Gesprekken met mevrouw G.H . van Genk-Bogers, juni 1992. 
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10 Pas op de plaats 

RANB, Stulemeijerl57. Agenda bestuursvergadering mei 1943. 
TA 1.2.1. Notulen bestuursvergadering 10 augustus 1967. 
TA 1 A .3. E. aan secretaris 14 juni 1977. 
TA lA.3. Ballotagecommissie aan secretaris 23 oktober 1978. 
TA 1.2. 1. Notulen bestuursvergadering 18 november 1982. 
TA lA.3. Nota voorzitter oktober 1993. 

11 Sport na arbeid 

TA 1.2.1 A. Notulen oprichlingsvergadering, 5 juli 1928. 
RANB, Stulemeijer, 114, 123, 128, 135, 141 , 146, TA 2.10.2 Jaarcijfers 1993-1941. 
RANB, Stulemeijer , 128. Ledencirculaire mei 1937. 
TA l.I. 1 . Agenda ledenvergaderi ng 8 apri I 1941. 
RANB, Stulemeijer, 165. Ledencirculaire 5 november 1946. 
Ibidem. 
RANB, Stulemeijer ,261. Bestuursvergadering 20 januari 1959. 
TA 1.2.1. Notulen bestuursvergadering 20 november 1954. 
TA 1.2.1. Notulen bestuursvergadering 14 november 1966. 
Maandblad Go"; 15 april 1947. 
Voor de interne geschiedenis van SNA kon ik gebruik maken van de 
notulenschriften en kasboeken, afkomstig uit de co llectie S.A.M . van der Werf. 
Veel is ook ontleend aan de gesprekken met de heren S.A.M. van der Werf en 
A.F. Daelman, waarvan de verslagen zijn opgeborgen in TA 9.6.14 en 9.6.10. 

I' Co llectie S.A.M. van der Werf. Notu len SNA 22 maart 1953 doorlopend tot 
10 maart 1969. 
Collectie S.A.M. van der Werf. Notu len SNA 18 augustus 1954. 
Collectie S.A.M. van der Werf. Notulen SNA juni 1958. 

I, Maandblad Golf 15 juni 1973. 
Maandblad Golf 15 juli 1977. 

12 Baas op eigen erf 

RANB, Stulemeijer 135. Huurcontract 1928-1938. 
RANB, Stu lemeijer 232. Nota Stu lemeijer aan Commiss ie van Advies, 
februari 1955 . 
RANB, Stulemeijer 299. Notulen bestuursvergadering 16 september 1964. 
TA 7. 1.2. Notiti e F. Smits van Waesberghe 14 juni 1965. 
TA 1.2. I . Notulen bestuursvergadering 14 januari 1966. 

TA 9.6. 14. Gesprek met J.J.M. Kaulingfreks 25 april 2001. 
TA 7.1.2. Schellenbach aan Sprangers en Kohnstamm begin september 1982. 
TA 7.1.2. Notitie Van Zwieteren 8 november 1982. 
TA 7.1.2. Aantekeningen Van Zwieteren 21 februari 1983. 
TA 7. I .2. Bolwidt aan Van Zwieteren 18 augustus 1982. 
TA 7.1.2. Klokkenberg aan gemeente Gilze en Rijen 28 juni 1977. 
TA 7. 1.2. Notitie Van Zwieteren 29 novelllber 1983. 
Ibidem. 
TA 9.6.14. Gesprek Illet J.J.M. Kaulingfreks 25 april 2001. 
TA 9.6.14. Gesprek Illet J.G.M. Kegelacr 29 februari 2000. 
TA 9.6.14. Gesprek met J. Terwisscha van Scheltinga 11 Illaart 2000. 

Mensen van Toxandria 4. Chiel Oaelman 

Dit hoofdstuk is voornaillelijk gebaseerd op gesprekken met de heer A.F. DJelman 
in 1989 en 1999. De transcripten daarvan werden opgeborgen in TA 9.6.10. 

13 Jeugd 

r,\ 1.2.1. Notulen bestuursvergadering 23 novelllber 1973. 
1,\ 1.2.1. Notulen bestuursvergadering 7 februari 1974. Vragen NGF. 
1,\ 1.2.1. Notulen bestuursvergadering 28 septelllber 1977. 
1/\ 1.2.1. Notulen bestuursvergaderingen 24 septelllber 1981 , 26 april 1984. 
1\ 11.4.86. Mevr. Burgersdijk aan bestuur 17 januari 1986. 
I \ 11.4.1l6. Timlllerillan aan Illevr. Burgersdijk 3 februari 1986. 
I \ 1l .... 1l6. Tilllmerillan aan J.F. Drijver (Jeugdcoördinator NGF) 6 Illaart 1986. 
I \ 1l.·1.1l6. Timlllerillan aan Illevr. Burgersdijk 18 januari 1986. 
I \ 'Ul. lil. Thoillas Bjorn aan Timlllerillan 14 novelllber 2001. 

14 Grote sprongen voorwaarts 

I \ I I I . Ágt'neb voor ledenvergadering 13 decelllber 1986. 
1\ I . '.1. Noiu ien I)('sluursvl'rgadering 29 juni 1988. 
I \ I . '.1. NOlult'n bl'<,llIlirsvl'rg,lClering 16 apri l 1992. 
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