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Ten geleide 

Door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden 

Hoewel er ove r de go lfsport bibliotheken vo l zij n geschreven is de thans voor u li ggende ca

talogus co lf-ko lf-golf een uniek go lfboek , althans voorzover ik de go lf- literatuur kan overzien. 

Het begeleidt een tentoonste lling ove r alles wat met ontstaan en geschiedeni s va n go lf te ma

ken heeft. Deze te ntoonste lling is het produkt van de jarenlange hobby van de heer S.J.H. 

van Henge l, die op zij n tochten door Europa in musea zocht naar schilde rijen waarop man

netjes met stokken tegen een bal sloegen. Bij opgrav ingen in oude stadsgedeel ten contro leerde 

hij of er materiaal naar boven kwam dat kon bewijzen , dat de go lfspo rt haar oorsprong vindt 

in Nederland e n niet in Schot land , zoals algemeen wordt aangenomen door mensen die niet te 

ver in de hi storie teruggaan. Ook het voorli ggende boekwerk za l over deze vraag geen voor 

een iede r aanvaardbaar antwoord geven, zoa ls dat gaat met ve le sporten - vooral balsporten -

wier oo rsprong in de neve ls van de cultuurgeschiedeni s van ve le, ve r uit elkaar ge legen vo l

keren te zoeken is. 

De naspeuringen van de heer Van Henge l resulteerden desalniettemin in een unieke verzame

ling, die ook uit kunsthi stori sch oogpunt bij zonder waardevo l is . 

Het is te hopen , dat deze catalogus voo r de vier tentoonstellingen in Nederl and en België een 

grote lezerskring mag vinden , ook in go lfkringen ver buiten de Nederl andse grenzen. Het kan 

een originee l geschenk worden voor een dee l van de 50 miljoen golfspe lers die de we reld 

thans kent. 

Histo ri sch gez ien is co lf of ko lf oo it een vo lkssport geweest. Ik spreek derhalve ook de hoop 

uit , dat dit boek ee n duwtj e in die richting za l geven aan onze tegenwoordige go lf-sport . 
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Waarom de naam Colf - Kolf - Golf? 

De tentoonstelling COLF - KOLF - GOLF wil de be
zoeker een overzicht geven van één van ' 5 werelds 
meest verspreide sporten vanaf het vroegste bestaan tot 
aan de dag van vandaag. Hoewel de nauwkeurige oor
sprong van het spel moeilijk za l zijn te traceren , staat 
we l vast dat de vroegste sporen er van in de Lage 
Landen zijn te vinde n en dat deze landen aan de ont
wikkeling van de spelen golf en kolf in de vroege tijd 
de belangrijkste bijdrage hebben geleverd . 
De ontwikkel ingsgeschiedeni s is duidelijk te verdelen 
in 3 tijd vakken: 
1300-1700 
A. Het lange co lfspel, de voorloper van het golf in 
zijn huidige vorm 
1700-heden 
B. Het ontstaan en de ontw ikkeling van het uit dit 
colfspel voortgekomen kolf; 
C. De ve rdere ontwikke ling in Schotland in de 18de 
en 19de eeuw van colf to t het huidige golfspel en de 
terugkeer daarvan aan het einde van de 19de eeuw 
naar de Lage Landen . 
Deze duidelijk herkenbare 3 perioden zijn aanleiding 
geweest tot de keuze van het motto van de tentoon
ste lling en z ijn ook in de tentoonstelling ze lf te her
kennen. 

Het tentoonstellingscomité 
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Why Colf - Kolf - Golf? 

The purpose of the exhibition COLF - KOLF - GOLF 
is to provide visitors with a histary of one of the 
warld's greatest sports from its early days to today. 
Although it is unlike ly that it wil! ever be possible to 
fi nd the exact origin of the game, it is certain that the 
earliest traces co me from rhe Low Cauntries and also 
rh ar these countries made the most important contribu
tions to the development of the game of golf and kolf 
in its early days. 
The hi story of the game can be divided into three pe
riods of development: 
1300- 1700 A.D. 
A. covering the long game of calf, the forerunner of 
go lf in its present farm; 
1700-today 
B. the origi n and development of the short game of 
kolf from the earl ier colf; 
C. the further development of colf to golf in Scotland 
in the l8the and 19th centuries and its return to the 
Low Countries at the end of the 19th century . 
These c learly defined periods have been the basis of 
the chaice of the title of this exhibition and may be 
recagn ized in it. 

The exhibitioncammittee 



Van het tentoonstellingscomité 

Zoals wel meer gebeurt, is ook deze tentoonstelling to t 
stand gekomen naar aanle iding van een terloopse op
merking . 
Het is nu ruim vier jaar geleden dat één van de lede n 
van het latere werkcomité tegen een der anderen zei: 
' Zou al dat documentat iemateriaal nie t een goede basis 
kunne n z ijn voor een golftenlOonstelling?' . 
Waarop het antwoord was: ' Ja , waarom eigenlijk 
niet?' . 
De voorbereidingen hiertoe hebben desondanks nog 
drie jaren gevergd en de tentoonstelling zou nooit tot 
stand gekomen zijn zonder de medewerking van een 
groot aantal archivarissen , directeuren van musea , 
kunsthistorici en particuliere verzamelaars. Ook oud
medewerkers van openbare instituten waren behulp
zaam. Op gevaar af anderen tekort te doen wil het 
comité , naast gro te dank aan alle voornoemden en hun 
medewerkers, een speciaal woord van dank uitspreken 
aan de heren Renckens en Fox te 's-Gravenhage en de 
heer Slootmans te Bergen op Zoom. 
Een tentoonste lling a ls deze , op vier verschillende 
plaatsen te houden, komt niet uit overheidsmiddelen 
alleen tot stand . Zij zou niet gerealiseerd kunnen wor
den zonder de financiële steun van een aanta l spon
sors. Hen geldt wel een bijzonder woord van erkente
lijkheid . 
Een grote zorg was de uitgave van de catalogus. Het 
comité was er van overtu igd dat er , gezien het histo
ri sch en kunsthistorisch belang van deze tentoonstel
ling , een beredeneerde catalogus moest komen. Ook 
dit vergt middelen en brengt risico's met zich mede. 
De uitgeverij Terra in Zutphen bleek bereid de uitgave 
op zich te nemen en het resultaat ligt thans voor U. 
De voorbere iding van deze tentoonste lling heeft meer 
dan 7000 man-uren gevraagd . 
Allen die verder in enige vorm medewerking verleen
den aan het tot stand komen van deze ex posit ies , zijn 
wij zeer veel dank verschuldigd. 
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Colf 

Over de golfsport zijn in de loop der jaren ruim 4500 
boeke n geschreven. In ve le daarvan treft men een ver
haal aan over de vroege geschiedenis van deze spo rt . 
Die ve rhalen zijn eve nwel vaak op een aantal hi sto
ri sch nict zeer gefundeerde veronderstellingen geba
seerd. Het beeld dat er uit te voorsch ijn komt is dan 
ook vertrokken of geheel onjuist. 
Slechts een enkeling heeft oo it de moed gehad aan een 
onderzoek te beginne n dat alles behalve eenvoudig 
was. Met ere dient hier wij len de heer J .A. Brongers 
te worden verme ld die tot aan zijn te vroege overlijden 
in 1954 bezig is geweest met onderzoek over dit on
derwerp . Gebruik make nde van wat toen reeds was 
gevonden is hel onderzoek voortgezet. 
Ingangen op het onderwerp sport in oude archieven 
z ijn schaars. Een ge lukkige omstandighe id was dat het 
spe l door stedelijke en lande lijke autoritei ten niet met 
vreugde werd gezien . Dit vond zijn oorzaak in het feit 
dat er nog wel wat schade bij werd aangericht (gebro
ken ruiten, kerkramen, geraak te passanten etc.). De 
spelers deden dat niet met opzet. De toen in gebruik 
zijnde ballen, naar uit ex periment is vas tgeste ld , waren 
erg moe ilijk in de bedoelde spe llijn te houden. Z ij 
waren te glad en hadden de neiging tot ' zeilen'. De 
gevolgen bleve n niet uit. De autoritei ten hebbe n met 
ijver gepoogd de enthousiaste spe lers, die niet ware n 
te stuiten , uit de steden te weren en ze naar de wallen 
buiten de muren te verwijzen waar minder schade kon 
worden aangericht. In sommige gevallen genoten zij 
daar op be paalde terre inen een zekere besche rming . 
Dank zij de talloze keuren (men bezie de bronnenop
gave aan het e inde van dit artike l) is het goed mogelijk 
het spel en zijn ve rspre iding te volgen zo lang als er 
stedelijke ordonnanties zijn gemaakt. Dit brengt ons 
tot aan het begin van de l4de eeuw. Daarvoor zijn er 
nauwelijks dergelijke ordonnanties gewees t. 
He laas zij n evenwel lang niet alle keurboeken bewaard 
gebleven . Daarnaast heeft het spel , voora l in de l6de 
en l7de eeuw een grote aantrekkingskracht op beel
dende kunste naars gehad. Het verzame len van afbee l
dingen van schilderijen e n pre nten en het bestuderen 
daarvan leverde vee l nuttige gegevens op. Tenslotte is 
veel materiaal van andere aard onderzocht. Gilde-ar
chieven, voorzover nog aanwezig , bevatten gegevens 
omtrent de vervaard igers van het spelmateriaal ; tegels 
bleken van nut en ze lfs gevelstenen, straatnamen en 
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ve le andere inc idente le kunst- en gebruiksvoorwerpen 
zijn bruikbaar gebleke n. 
Twee opmerkingen diene n nog te worden gemaakt. 
Wanneer men naar de hi stori sche oorsprong van enig 
onderwerp zoekt dient men zoveel mogelijk van de 
feiten te blij ven uitgaan. Lang niet alle ke urboeken 
zijn bewaard gebleven. In een aantal gevallen is het 
zeer wel mogelijk dal op een bepaalde plaats eerder 
golf gespeeld is dan aantoonbaar was. In sommige ge
va llen was e.e.a . we l duide lijk. Wanneer in een reeks 
keuren op een bepaald moment het colfspel * verschijnt 
e n er eerdere ke uren van gelijke strekking zijn , waarin 
het spe l niet is opgenomen (bijv . I tf m 6) , mag ge
voegelijk worden aangenomen dat het eerder nauwe
lijks of nie t ter plaatse is gespeeld. Voor het schrijven 
van dit artikel is het uitgangspunt dat het colf e rgens is 
gespeeld als het daar ook sc hrifte lijk of iconografi sch 
kon worden aangetoond. 
Middelee uwse spelling is niet erg unifo rm. In de stuk
ken komt men het tegen als: den bal mitter co lve te 
slaen , colven, kolven, colffven, colfs lae n, colf te spe
len , cloten mitter colve, doe n mil col ven etc . 
Aan dit artikel ligt onderzoek ten grondslag van of in: 
4 Rijksarchieven. 46 Gemeentearchieven , 10 andere 
openbare en particuliere archieven en biblio theken, 55 
binnen- e n buitenlandse openbare en partic uliere musea 
en collecties alsmede een vrij uitgebre ide hoeveelhe id 
literatuur. Het onde rzoek pretendeert overigens niet 
vo lledig te zijn gewees t. 

Schotland en Holland 
Er bestaat een al zeer lang s lepende, en soms harts
tochte lijke , disc uss ie over de vraag of het spe l nu van 
oorsprong Holl ands of Schots is. [k meen mij van een 
slandpunt in die discuss ie te moeten onthouden. De 
kwestie is niet op te lossen. Om dil met succes te 
kunnen doen zou men het exacte moment van het ont
staan van het spel moeten kunnen aangeven. Dit is tot 
nu toe on mogelijk gebleken en ik acht het ook niet 
denkbaar dat dit ooit zal lukken. Het enkele feit dat 
het spel niet in archiefstukken of op afbeeldingen 
voorkomt wil nog niet zeggen dat het niet bestond. In-

* Ondanks het feit dat het tot ca. 1700 in de Lage Landen gespeelde 
colfspeJ in zijn gehe le karakteristiek duidelijk de vorm van het he
dendaagse golf vertoont. willen wij ter wi lle van de duidelijkheid het 
oude spe l met ee n c en het moderne met een g spell en . 



Plaatsen in de Lage Lande n 
waar - naar thans bekend - vóór 
1700 colf gespeeld werd. met 
het jaar van de o udste vermel
ding . 

dien de feite n onder ogen worden gezien staat onom 
stotelijk vast dat deze aan de Oostzijde van de Noord
zee aanzienlijk talrijker en ouder zij n dan aan de 
Westzijde. De eerste afbeelding in Schotland dateert 
van 1746. In de Nederlanden hebben we er dan al 
ruim 450 achter de rug. Zij nog eens herhaald : voor de 
kritische his toric us pleit dit alles niet vóór noch tegen 
het standpunt van een der part ijen aan de discussie. 
Merkwaardig is overigens wel dat men, de onlwikke
Iingskaarten beziende, kan constateren dat alle plaatsen 
in Schotland waar vroeg voorkomen van golf aanne
melijk is I iggen aan de naar Nederland toegekeerde 
zijde van Schotland en in of nab ij zee-havens die ve r
keer met Nederland hadden. 
Er is een zekere wisselwerking tussen beide zijden van 
de Noordzee geweest. Omstreeks 1650 werd in Hol
land met 'Schotse klieken ' gespeeld A en aan het begin 
van diezelfde eeuw zijn in het groot in Holland en 
Brabant geproduceerde ballen in Schotland terechtge
komen Bil . Het regelmatige handelsverkeer bood hier
voor de ge legenhe id 22-26 . Ook de regelmat ige stroom 
van Schotse huursoldaten in beide richtingen zal tot de 
communicatie het zij ne hebben bijgedragen. Vee l van 
die soldaten waren afkomstig uit de plaatsen waar het 
spel in Schotland werd gespeeld 00. 

Oorsprong 
Over de oorsprong van golf is veel geschreven. Alvo
rens dit op zij n merites te kunnen beoordelen zal eerst 
een defin itie dienen te worden opgeste ld . Golf is een 
spel waarbij de speler /laaSI de spellijn staat en met 
een stok een bal slaat om a. het minste aanta l slagen 
van een vas t punt naar een ander vast punt of b. om 
de grootste afstand in een overeengekomen aan tal sla
gen. Stellen we de definitie ruimer, dan va llen alle 
mogelijke spelen en sporten die met golf niets van 
doen hebben binnen de definitie . Daarn aast dienen we 
nog een defin itie vast te leggen: Onder go lf wordt ver
staan een lang spel (afstanden van 100 meter en daar
boven). Aan deze twee defin ities vo ldoet he t co/f-spel 
zoals he t hier wordt behandeld . Wanneer over ko lf 
wordt gesproken wordt hiermede bedoeld het korte 
spel dat zich van omstreeks 1720 af uit het oudere spel 
heeft ontwikkeld . 
Wanneer we de bovenaangehaalde beschouwingen 
toetsen aan de definitie s blijft er weinig bruikbaars 
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o 1300_1450 

o ~50-1600 
o 1600 -1700 

1297 Loenen aan de Vecht 24 1561 Kampen 
2 1360 Brussel 25 1566 Lee uwarde n 
3 1387 Brie lle 26 1571 Do kkum 
4 1390 Haarlem 27 ca . 1580 Egmond 
5 1401 Dordrecht 28 1581 Schiedam 
6 140 I Utrec ht 29 1583 's-Gravenhage 
7 1429 Zierikzee 30 1583 Woe rden 
8 1431 ROllcrdam 3 i ca. 1590 Edam 
9 1436 Amersfoort 32 [595 Breda 

10 1455 Leiden 33 1606 Muiderberg 
lt 1456 Naarden 34 1612 Enkhuizen 
i2 1461 Middelburg 35 1625 Haarle mmermeer 
i3 ca. 1469 Goes 36 1634 IJsse lmuide n 
t4 1477 Brugge 37 ca. 1640 Zwo lle 
t5 1480 Amsterdam 38 ca. 1650 Oud Zuilen 
t6 148 1 Mec helen 39 1654 Beetslerzwaag 
t7 1488 Go uda 40 1659 Ouderkerk aan de 
t8 ca . 1500 De lft Am Sle l 
t9 153 1 Hoorn 4t 1659 Fort Orange e n het 
20 1548 Veere dorp Bcverwijc k. Nieuw Ne-
2i 1550 Muiden derland (Albany. N . Y., U.S. A .) 
22 ca . 1550 Alkmaar 42 ca . 1660 Nieuwkoop 
23 1553 Antwerpen 

over. Van geen van de romeinse, griekse, perzische en 
zei fs egyptische vermeende voorlopers staat ook maar 
enigszins vast dat zij bij benadering aan de definities 
vo ldoen. Wij kunnen hier evenzeer te maken hebben 
met voorlopers van hockey, polo , croquet e.d. 
Er zijn eigenlijk maar twee oudere spelen die in de 
buurt van de definitie komen: malie en chole. Malie is 
een spel waarbij een houten hamer aan een fl exibele 
steel wordt gebru ikt voor hetzelfde doel als golf B. c. 
Chole is een spel waarbij eenzelfde soort stok wordt 
gebruikt als bij golf (zij het dat deze een holle kop 
heeft - een Keur te Leiden van 1455 spreekt dan ook 



Banfl 

Aberdeene 

Montrosee 

Carnoustie. 
Perth. 

Leve~1 Andrews 

Edi~bur~h 
Bruntstield '" 

van 'smacken mit lepelen ') 60 doch waarvan de regels 
weer vrij aanzienlijk afwijken c. Bij gebrek aan beter 
wordt hier gesteld dat colf is ontstaan door het spel
materiaal van chole te combineren met de regel s van 
het ' mail à la chicane ' zoals dat in Frankrijk wordt be
schreven. Malie is in de historische ontwikkeling zijn 
e igen weg gegaan. In de 17de eeuw zij n in Holland en 
Utrecht vier malie-banen aangelegd ('s-Gravenhage, 
Leiden, Amsterdam en Utrecht). Er bestaat voldoende 
bewijs dat op die malie-banen ook gecolfd is, waar
over later meer. Aan het e inde van de l7de eeuw 
houdt het malie even plotseling op als het co lf. Ook 
hierop zal nog te rug worden gekomen. Van beide 
spelen zijn nog residuen over . Er wordt nog altijd 
chole gespeeld in de gebieden langs de grens tussen 
België en Frankrijk . Malie, zij het in enigszins veran
derde vorm , wordt nog gespeeld in de buurt van 
Montpellier in Frankrijk RR. 

Tenslotte dient kaatsen te worden vermeld. Dit spel 
dat vroeger een veel grotere verbreiding had dan thans , 
verschijnt in het merendeel van de keuren in één adem 
meI colf. Het blad had dezelfde hinderlijke bijver
schij nselen. Colf werd met houten ballen gespeeld. 
Van kaatsen is dit nooit aangetoond; het zou waar
schijnlijk ook niet mogelijk geweest zijn met houten 
ballen te kaatsen, in aanmerking nemende dat men de 
bal hard met de blote handpalm wegsloeg. De eerSte 
' balmaeckers' worden trouwens ook in verband met 
kaatsen genoemd n. Wanneer wij omstreeks 1500 de 
eerste witte ballen bij golf zien verschij nen is de ver
onderstelling nogal voor de hand liggend dat de col-
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Plaatsen in Sc hotla nd waar 
'golf' kan zijn gespeeld vóór 

1650. 

ve rs de ballen van de in dezelfde plaatsen spelende 
kaatsers zijn gaan gebruiken . Het gaat hier om wit-le
ren ballen, gevuld met koeienhaar (ook andere mate
rialen worden genoemd) die langer houdbaar waren 
dan de houten ballen. Deze laatste , uit iepen- of beu
kenhout vervaardigd, hadden een neiging te splijten. 
Bovendien is de klap bij het slaan van de bal wat 
zachter bij een leren bal dan bij een houten . Door mij 
uitgevoerde experimenten hebben bovendien aange
toond dat deze ballen beter ' hun lijn houden ' dan hun 
houten tegenhangers. Ze waren echter wel duurder. 
Het zal om deze reden geweest zijn dat ook in de I7de 
eeuw nog houten ballen bij colf worden aangetrof-
Fen t6. De kaatsers van heden gebruiken trouwens nog 
steeds diezelfde leren bal , gevuld met kalfshaar MM. 

Hij wordt ook vandaag nog op dezelfde wijze gemaakt 
als 400 jaar geleden. 

Het begin, de 13de eeuw 
Op 26 december 1297 vond waarsc hijnlijk te Loenen 
aan de Vecht de eerste colf-partij plaats. Het betreft 
hier een uiterst symbolisch en historisc h begin . Op 27 
jun i 1296 werd bij Muiderberg Floris V, graaf van 
Holland en Zeeland , vermoord . Er is over die moord 
al veel geschreven. De hoofddader van deze moord , of 
liever doodslag want de ' voorbedachte rade' vereist 
voor moord is niet aangetoond , was Gerard van Vel
sen, heer van Kronenburg 95 . Kronenburg nu was een 
gedeeltelijk met Loenen aan de Vecht gecombineerde 
heerlijkheid . Het kasteel Kronenburg was een dege lijke 
torenvesting. Na de verwarring die op de doodslag 
vo lgde vluchtten de daders. Hetgeen verder volgde is 
noo it helemaal duidelijk geworden , maar het ligt nogal 
voor de hand dat Gerard van Velsen, waarschijnlijk 
vergezeld van een aantal van de medeplichtigen, naar 
Kronenburg is gevlucht en zich daar heeft verschanst. 
Het kasteel is vervolgens belegerd en uitgehongerd. 
Men gaf zich over op 26 december 1296 en Gerard 
van Velsen zou vóór zijn eigen kastee l zijn gerad
braakr. Hiermee was dan , naar de middeleeuwse 
rechtsopvattingen de weerwraak gedaan en, wat deze 
moordenaar betreft , de zaak afgedaan . Ter herinnering 
aan dit feil moet toen die jaarlijks herhaalde colf-partij 
op de tweede Kerstdag zijn ontstaan. Zij is daarna ge
speeld gedurende bijna 550 jaar tot 1831 K . DO. Toen 
werd het kasteel - of wat er van over was - ges loopt 



en viel daarmee een van de doelen van de partij weg . 
Bij gebrek aan documentatie is het verhaal a lleen te 
toetsen aan de partij ze lf: de middeleeuwse symboliek 
is ruimschoots aanwezig! 
De partij die gespeeld werd met houten col ven en een 
houten bal bestond ui t twee vierta llen die bij toerbeurt 
tegen de per team in spel gebrachte bal slaande, 
trachtten deze voor het doel te brengen. 
De partij begon vóór het Rechthuis te Loenen oost
waarts naar kasteel Kronenburg en daar tegen de keu
kendeur (mogelijk de deur waar de belegerden tevoor
schijn gekomen waren) . De heer van Kronenburg ver
beurde aan de winnaars een vat bier en aan de toe
schouwers en verliezers appels die van de trans van 
het kas teel naar beneden werden geworpen (mogelij k 
heeft dil ook iets te maken gehad met de belegeri ng). 
Vervolgens g ing het van daar langs de Vecht naar de 
molen en daar wederom tegen de deur. De molen was 
dan wel een heerlijk bezit , maar de molenaar werd niet 
aangesproken. De derde ' hole' liep van de molen 
noordwestwaarts naar het Huis te Velde, het andere 
kasteel te Loenen, tegen de voordeur. Wederom kwam 
er een vat bier voor de winnaars en appels voor de 
overigen. Tenslotte ging men vandaar langs de grote 
weg terug naar Loenen en dáár tegen de deur van het 
Rechthuis, waar de partij was begonnen. Bovendien 
kwam de heer van Kronenburg op voor alle breuk en 
schade d ie er tijdens de partij werd aangericht tI:! 
Hoewel de exacte documentatie over het begin van de 
partij ontbreekt komt het mij voor dat de dest ijds zo 
belangrijke symboliek zó du idelijk is dat men in dit 
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Kaart van Loenen en omgeving 
Hierop staat de coifbaan aange
geven. die voor ' t eerst in 1297 
gebruikt zou zijn. 

De oudste vermelding van het 
colfspe l in de Zuidelij ke Neder
landen 
Ordonnantie Brussel. 1360 
Archief van de Slad Brussel. 
(nv .nr. A.V .B .. A.A., Cartula
dum 11 fol. 2 15 v 

geval met een redelij k gerust hart van de overlevering 
mag uitgaan. Vroeger dan 1297 kan de partij , gezien 
haar opzet nauwelijks zijn begonnen. Veel later ook 
niet want dan was het gebeurde al zover achterhaald 
geweest dat men weer iets anders zou hebben bedacht. 
Dal men toen ter herinnering aan een hi storisch fe it 
zijn keuze op het colfspel heeft laten va llen bewij st 
wel dat het spel toen al bes tond en populariteit genoot. 
Bovendien leren wij de aard van het spel kennen. Het 
was een uitgesproken ' lang' spel. De baan, die ook 
vandaag nog te traceren is, mat maar liefst ca. 4500 
meter. Bij experimenten is mij gebleken dat met hou
ten ballen gemakkel ijk een lengte van ca. 100 meter 
per slag is te behalen. Rekening houdende met het fe it 
dat wel niet iedere slag even recht zal zijn geweest en 
ook de deuren niet mei de eerste slag zullen zijn ge
raakt moeten we ons een uitslag voorste llen d ie voor 
de gehele baan ongeveer 50 à 70 slagen zal hebben 
bedragen. 

De 14de eeuw, de eerste charters 
In 1360 stelt de magistraat van de stad Brussel een or
donnantie vas t: ' Wie met col ven tsolt, es om twint ich 
scellinge aft op hare overste e1eet'. Kort en duidelij k! 
Reeds had daar kennelijk het co lfspel aanleidi ng gege
ven to t breuk en schade. 'Tsolt ' is ' te sollen' een al
gemeen begrip voor het spelen met ballen in die tijd. 
Deze vroege ordonnantie opent een lange reeks van 
honderden keuren in tientallen steden die, meestal ver
geefs, hebben getracht het spel binnen hun muren te 
weren. De voor d ie tijd hoge boete wijst op de ernst 



IJ sgezicht 
Hcndric k A verca mp 
(1585- 1634) 
Pentekening in kleur 
17 .6 x 30 .3 cm 
Tey lers Mu se um, Haarlem. 
lnv. nr . Ox 7 

J 

van de magistraten. Het afnemen van een jas of iets 
dergelij ks was vrij gebruikelijk , men kon meestal de 
jas tegen betaling van de boete inlossen 3S . 

Op Sint Barbarendach (4 december) 1387 zegelt AI
brecht van Beieren, dan nog ruwaard van Holland , een 
charter voor de stad Brielle. Het charter richtte zich in 
het algemeen tegen het wedden op kansspelen binnen 
de stad Brielle 29 Cenigherhande spil ... om geld , oec 
hoe dat genoemt si '). Op het algemene verbod worden 
echter vier ui tzonderingen gemaakt: ' kaetsen, wor(p) 
tafelen, bi dage ende niet bi nagte , den bal mifler col· 
ven Ie slaen buten der veSle Ol/ser Stede voirscreven 
ende scieten mitten boge'. Niet meer te achterhalen is 
of deze vier uitzonderingen zijn gemaakt op voorstel 
van de magistraat van Brielle dan wel in opdracht van 
ruwaard Albrec ht , en wel omdat deze spelen ook aan 
het Hof van Holland populair waren en de graven van 
Ho lland altijd notoire wedders zijn geweest K . Hoe het 
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zij , uit het charter is duidelijk te zien dat het colfspel 
werd getolereerd , zelfs met wedden er bij , als het 
maar buiten de stad gebeurde. We staan hier aan het 
begin van een eindeloze rij pogingen van de besturen 
van vrijwel alle steden in Holland en Utrecht , om het 
spel, dat kennelijk zulk een grote populariteit genoot 
dat het niet helemaal kon worden verboden, althans 
buiten de wallen te krijgen waar schade aan personen 
en goederen to t het minimum kon worden beperkt. Dat 
die schade er was leest men in de keuren regelmatig: 
straten werden onvrij , goede luyden beseert en glaesen 
werden uytgesmeten D, quetsingen comen te antstaen, 
slick ende vuylnis met hare ca lven tegens de huysen te 
smijten, de persoons die 's heerene straten sijn ge· 
bruyckende worden in haer aengesichten, tegen haar 
lijff ende benen aanges lagen 91. 92 , gras ende gewas 
werden vertrapt , koeien verjaagd 66 enfin , het is maar 
een kleine se lectie . 



De oudste vermelding van het 
co lfspcl in de Noorde lijke Ne· 
derlanden 
Chaner Brielle. gezegeld door 
henog Albrecht van Beieren. 
ruwaard van Holland 
4 Dece mber 1387 
Gemeente Archie f Brielle 

Men begon eenvoudigweg voor zijn eigen deur te 
spelen (in de 17de eeuw ziet men op schilderijen kin
deren zelfs binnen huis aan de gang) en trok zich van 
schade niets aan. Het grootste aantal malen wordt het 
breken van glas (al of niet aan openbare gebouwen 
kerken en woonhuizen, al of niet gebrandschi lderd) 
vermeld bijv. 8J. 

Al vorens Brielle te verlaten zij nog opgemerkt dat daar 
een brede en lange straat lang het Kolfslop heette 
(thans: Kaatsbaan) en aan de hoek van die straat een 
herberg stond genaamd ' de Kolf . He' zal de magi
straat wel wat waard geweest zijn de colvers buiten de 
stad te krijgen. 
'Twintich daghe in februario ' in 1389 ' na den lope van 
onsen hove ' (volgens de Paas-stijl), thans is dat dan 
1390, zegelt dezelfde hertog Albrecht , inmiddels graaf 
van Holland en Zeeland geworden , een ander charter. 
Hij wenste de stad Haarlem zijn dank te betuigen voor 
verleende diensten. Hij hoopte trouwens nog op meer, 
dat is in dat charter te lezen 53. Hij schonk de stad , 
voor eeuwig , 'd ie baene ' die zij overigens reeds in ge
bruik hadden. Het grondstuk was wat vreemd van 
vonn en dus moeilijk te omschrij ven. Wij lezen dat 
het gaat om de baan 'die leyt buten der houtpoort ten 
houtwaert ' en wel ' also groet en also cleyn alst nu ter 
tijt daer leyt ' . Er zat een bestemmingsplan aan vas l. 
De baan was bedoeld ' tot eenen speel velde ' - ' tot 
ewighen daghen ' . De term baan wordt in die tijd na
genoeg alleen gebruikt in verband met kaatsen en col
ven - een enkele keer ook in verband met schutters. 
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Bladzijde uil ee n Vlaams getij. 
denboek meI colvcrs 
ca. 1500 
British Mu seum. Londen 

Hoewel hier he, colfspe l op dit moment niet specifiek 
wordt vermeld blijkt dit uit een later charter, confi r
matie van het hierna genoemde besluit omtrent de 
grashuur, door Filips de Schone op 22 augustus 
1497 5J , zie ook cat. 1·J . 

Men komt in Haarlem , als vrijwel enige stad in Hol
land nauwelijks keuren tegen het colfspel in de stad 
tegen. Waarom ook , wanneer men zulk een fraaie 
speelgelegenheid vlak buiten de poort had? De baan 
werd zelfs gemaaic;!. AI op 12 december 1483 geven 
de burgemeesters van Haarlem de 'grashuur ' van de 
baan aan de getijdemeesters van de 'prochiekerk ' (de 
huidige Grote of St. Bavo-kerk) doch bspalen tevens 
nadrukkelijk: 'behoudeli<:k dat dieselve baen niet je
genstaende en consent sal blijven en leggen tot een 
speel velt als die van ouds en tot nog toe geweest is , na 
inhout der handveste' . Ui t dat stuk blijkt trouwens dat 
de baan daarvóór al door de schutters werd gemaaid 5J . 

Toen de beoefening van het spel in de 17de eeuw toe
nam is nog een 'co lfvelt ' ontstaan, ju ist aan de tegen
overliggende Noordzijde van de stad tussen de Kruis
weg en de Jansweg . Wanneer Haarlem zich de sport
stad van Nederland noemt , en daar trots op is , kan zij 
in de historie wijzen op de eerste openbare colf- en 
kaatsbaan in de wereld . 

De ISde eeuw, opkomst 
In de loop van de 15de eeuw vinden we het spel terug 
in keuren van niet minder dan 14 steden in Holland , 
Utrecht en Zeeland en Vlaanderen . Wanneer men de 
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bij d it artike l afgedrukte ontwikkelingskaart beziet 
wordt tevens duide lijk dat de graafschap Ho ll and een 
zeer be langrij k aandeel in de ontwikkeling Vim het spel 
heeft gehad . ie t minder dan 7 van de 14 steden waar 
het te vinden is liggen dáár. Twee liggen in Utrecht 
(de steden Utrecht en Amersfoort). drie in Zeeland 
(Middelburg, Goes en Zierikzee) en 2 in Vlaanderen 
(Brugge en Mechelen) . 
Op 28 september 140 I is het nieuwe keurboek van 
Dordrecht gereed , Artikel 204 is nogal duidelijk: 
'Ba/spe/re halllierell. Item en zal niement gheender
hande balspel hantie ren optie grote straten andie poort
syde noch aend ie lantsijde. noch sollen. lIoch dOlelI 
mine!" ('oh'e, noch op gheenen kerchoven of in kerc
ken , noch in cloosteren , op I pont. rechtevoort uut te 
panden so waerment bevonde '. 
De hoge boete en de specifieke aanduidi ngen geven 
een goede indruk van het enthousiasme voor het spe l 
in Dordt " . In datzelfde jaar 140 1 is in het buurt
spraakboek van Utrecht de volgende passage te vinden: 
' voorts verbiel de Raet. nochte met kolven en spe
len nochte en teneyzen (tenissen, waarschijn lijk kaat 
sen) to t Oudwijker ve lt 9J. Drie eeuwen later word t op 
datzel fd e Oudwijker-veld de malie-baan aangelegd die 
zo fraai was , dat Lodewijk XIV bij zijn bezoek aan 
Utrecht dc wens te kennen gaf de gehele baan naar 
Parijs mee te wi llen nemen. a ls he t maar mogel ijk zou 
zijn geweest l.l., 
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Een keur van Zierikzee van 1429 verbiedt 'dat nye
mant ... den bal en sla up de straten met colven, die 
voren verlood of verijsert sijn ' waaruit kan worden ge
constateerd dat reeds twee typen stokken in gebru ik 
waren , namelijk één met een loden en één met een ij
zeren kop 101. 

In Rotte rdam worden in een keur van 28 juli 1431 
reeds voorzieningen ge troffen voor gebroken gebrand
sc hilderd glas (' in deselve glaesen bee lden o f wapen') 
en de vergoeding van derge lijke schade 84. 

maart 1455 verbiedt de magistraat van Le iden he t 
colfspel binnen de stad 60. Hier wordt voor het eerst 
specifiek over het spelen op het ijs gesproken Cupt ijs 
soe wel als upt lant' ). Wie speelde in de buurt van een 
kerk of op een kerkhof kreeg een dubbele boete . 
Op 29 december 1480 word t in het keu rboek van Am
sterdam 8 over het colfspel in de Nes. dat weinig 
vleiend met boeverij op één lij n wordt gesteld , bepaald 
dat de spelers indien me n ze althans be trapte , speelden 
'op die verbuern isse van hoere c lederen die ze an heb
ben'. Men kleedde ze blijkbaar ineens naakt uil. El
ders wordt wel eens een jas, hoed of 'schortekleed ' 
gepand 92 , maar de Am sterdamse keur gaat nogal ver. 
Uit diezelfde dagen , 9 januari 1484. dateert een keur 
op de rederijkers Ie Middelburg. Zij waren gerechtigd 
'eenen pallore' te dragen. Doch wie daarin de bal 
slaande aangetroffen werd 'die zoude verbueren zijn 
pallore' (lange cape) 77. 



Hugo de Groot (1583- 1645) op 
\ie rjarige leeftijd met colfstok 
en bal 
1587 
Jacob Willemsz. Delfr (ca. 
m O- I60 I ) (?) 

Potloodschets 
Particuliere collectie 

Maria Allegonda van Camstra 
(geb . ca 1661 ) 
Julius de Gheest 
1670 
ol ieverf op paneel 
108 x 87 cm 
Paniculiere collectie . 

Ook in Gouda wOrdl , in 1488 , reeds gesproken van 
Î oden colven '" . In Delf! wordl in 1500 hel spel toe
ge laten voor volwassenen (' persoenen hoir selfs mees
te r wesende') voorzover dat geschiedt ' in geloi rlofde 
plaetsen' (geen nadere aanduiding) en 'om me eem 
mat ich gelach ... nae die conditie ende staete van den 
speelres' 38 . 

Het is jammer dat d ie geoorloofde plaatsen niet nader 
zij n aangeduid. In Leiden was het spe l toegelaten op 
·beheynde werven ' 60, maar verder werd van over
heidswege geen sugges tie gedaan waar men het spel 
dan wel binnen de jurisdictie van de stad mocht spe
len. 
Dar er voldoende colf gespeeld werd om ook aan am
bachtslieden in de 15de eeuw een bestaan te verschaf
fe n kan in Middelburg worden geconslaleerd. Op II 
maart 1437 beslu il Wel en raad van Middelburg dal 
·Jan die balmakere' die het huis ' in den Hasert ', ei
gendom van de markies van Veere, had gehuurd 'ende 
aldair caetspel ende ander quade vergari nge houdt ' niet 
va lt onder de acc ijnsvrijdom die de markies zelf ge
noot 72 . 

De ordonnantie op het Sint Nicolaas- of kramersgilde 
van die stad van 22 december 1474 bepaalt dat poor
ters of poorteressen die col ven en ballen verkopen on
der dit gilde zullen vallen voorzover het gaat om ' meer 
dan hij aft zij zelve binnen haeren huysen maecken' 75 . 

De 16de eeuw, groei en verbreiding 
Aan het begin van de 16de eeuw stuiten wij op de eer
ste afbeeldingen van het spel. Misschien is deze con
statering niet helemaal eerlijk , omdat e r een man met 
een stok naar een bal slaande te vinden is in het glas
in-lood raam , bekend als het ' Crécy ' raam , in de ka
Ihedraal van Glouchesler (z ie afb. in kleur). Hoewel 
de man de karakte ristieke stand van een co lfer heeft is 
de bal te grool voor co lf en de stok Ie grof. Hel raam , 
dat daar omstreeks 1350 is aangebrachl , dient Ier her
innering aan de uit die buurt gevallen mannen in de 
slag van Crécy ( 1346) en het beleg van Calais (1347). 
Het gaat hier vermoedelijk om een 'chouleur' die zij in 
Frankrijk hadden gezien. Ook in andere medaillons in 
hetzelfde raam vindt men voorstellingen uit Frankrijk. 
Keren wij dus lerug naar 1500. Omstreeks die lijd 
werd het gebruikelijk 0 111 de randen van getijdenboe
ken en mi ssalen bestemd voor deftige personages te 
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De wapens op de achtergrond zij n 
die van haar grootouders . V.l.n .r. 
Van Camstra . Juchema. Aebbinga 
en Van Bronckhorsl. 

illustreren met profane voorstellingen van alle rlei aard. 
In dergelijke rand-illuminaties treffen wij voor het 
eerst golfspelers aan. In een zeer fraai getijdenboek in 
het British Museum te Londen (zie afb. in kleur) vin
den wij een gezelschap van 4 golfers met, zo te zien , 
ijzeren stokken met houten stelen , bezig met vier bal
len rondom een putje in de grond . Drie van de ballen 
zijn bruin (hout) t~rwij l er één wit is (leer. met haren 
vu ll ing?) . De voorstelling in de andere gebedenboeken 
is van soortgelijke aard doch vaak nie t zo duidelijk te 
onderscheiden. Tegen hel midden van de eeuw vindt 
men spelers op voorstellingen die verband houden met 
de winter. Een enkele keer ook in een ander seizoen. 
Op een schilderij van een anonieme meester voorstel
lende hel kasteel te Egmond en dalerende van om
streeks 1560 is hel duidelijk zomer. Tegen hel e inde 
van de eeuw begint een serie bij zonder aantrekkelijke 
kinderportretten van diverse kunstenaars te ontstaan. 
Deze kinderen, in leeftijd variërende van 2 tot 12 jaar 
hebben dan zeer fraai vervaard igde stokken en ballen 
in de hand . Het eerste in de rij dateert van 1587. was 
vermoedelijk van Jacob Willemsz. Delff I, en slell 
Hugo Grotius voor, oud 4 jaren , met een golfstok in 
zijn rechterhand en een leren bal aan zijn voeten y . 

Het schilderij zelf is helaas verdwenen. Er resteert een 
potloodschets. Men vraagt zich wel eens af waarom er 
in die tijd slechts jongeren met goJfattributen worden 
geschilderd . Te bedenken ware dal deze schilderijen 
midden in de SO-jarige oorlog zijn ontstaan . Het was 
voor mannen erg kinderachtig zich in zulk een tijd met 
speJmateriaaJ te laten afbeelden. Hen ziet men dan ook 
geportrelleerd aIs krijgshaftige militairen of peinzende 
kooplieden bezig mei de zo belangrijke econom ische 
oorlogsvoering . 's Winters op het ijs ziet men evenwel 
ook volwassenen met golf bezig. In dat seizoen stond 
de oorlogsvoering praktisch stil en kon men zich dus 
rustig met zijn favoriete spel laten afbeelden . 
De 16de eeuw vertoont een duidelijke spreiding van 
hel colf. Buiten Holland vinden we hel in Friesland 
(Leeuwarden en Dokkum) 65. 66 en voorts te Kam-
pen ,,_ Opvallend is dal hel vrijwel al tijd handels- en 
havensteden zijn waar het spel heengaat. Zeelieden 
hebben daar hun aandeel in gehad. In Dokkum 66 wor
den schippers specifiek als één der categorieën spelers 
genoemd. Binnen de graafschap Holland treedl een 
sterke verdichting van hel spel op. Bij de beschouwing 



Glas-in-Jood rondeel meI een 
'c holileur' en in hel Crécy -raam 
in de kathedraal Ic Gl ouchester 
Engeland 
ca . 1350 

van keuren zijn overigens renovaties en kleine amplia
lies buiten be schouwing gelaten aangezien er anders 
een eindeloze herhaling van feiten zou optreden. Wel 
wijzen deze er op dat het optreden tegen het spel bin
nen de steden weinig succes had. Sommige steden 
trachten met andere methodes succes te bereiken. In 
Veere worden bij voorbeeld naast de opgelegde boete 
ook de col ven verbeurd verklaard 97 . Slechts Schiedam 
ste lt zich wat positie f op; bij een ordonnant ie van om
streeks 1550 wordt bepaald dat 'die cJoters' op ' die 
Aerden Lange Vest van der molen totter brugge toe ' 
zullen mogen spelen zonder te worden tegengehou
den 87. 

De Reformatie doet haar in vloed gelden. Juist al s de 
machtige abt Hendrik van Kesse l van het Bonifatius 
Klooster te Dokkum aanstalten maakt de magistraat 
van Dokkum voor het Hof van Friesland te Leeuwar
den te dagen , aangezien zij 'onwillich ende in gebre
ke' waren gebleven op zijn he rhaalde verzoeken het 
co lf-spel en het kaatsen op de terre inen van het kloos
ter te verbieden verliest hij zijn positie 66 . Elde rs, in 
Schiedam 88 en Woerden 99 wordt het spelen tijdens de 
preek ve rboden. Was het eerder verboden in de buurt 
van de kerk vanwege de herrie en de schade, thans 
stelt men zich op he l standpunt dat de spelers er beter 
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aan zouden doen de preek aan te horen. 
De toename van de beoefening brengt ook vraag naar 
stokken en ballen met zich mee . Omstreeks 1520 krijgt 
de Kolfmakerss teeg te Leiden haar naam , die zij trou
wens ook vandaag nog heeft. We vinden hier de aan
vang van een ambacht dat in Leiden een grote vlucht 
heeft genomen en later tot vorm ing van een kolfma
kersgilde aanleiding zal geven. Nog omstreeks 1800 
stond op een luifel in de Kolfmakerssteeg ' Looft God 
bovenal , hier verkoopt men stok en bal '. Te Leeuwar
den worden in het burgerboek twee colfmakers ver
meld en ook te Am sterdam vinden we er in 1585 een. 
Buiten Leiden zijn het echter slechts incidentele ver
meldingen. 
Wat de fabricage van ballen betreft vinden wij drie 
duidelijke centra: West-Brabant , Delft en Goirle. 
Daarnaast zijn e r een aantal ballen make rs te Am ster
dam die echter in die grote stad minder gemakkel ijk te 
localiseren zijn dan in de andere twee plaatsen. 
In 1552 versch ijnt te Goirle de eerste ' balmaeker ' in 
de documenten 48 . Het zullen er toen wel al meer ge
weest zijn . Het gehe le dorp Goirle is van toen af tot 
1850 één groot centrum van ballenproduktie geworden , 
zozeer dat de bewoners van Goirle ook vandaag nog in 
hun omgev ing de bijnaam van ' Ballefrutters' dragen . 
Men make zich van hun produktie geen te geringe 
voorstelling. De kleine witte leren bal die voor het 
colfspel en het kaatspe l werd benodigd was vervaar
digd van ' bazaan' , zacht wit schapenleer. Hij bestond 
uit vie r of zes seg menten die met pekdraad aaneenge
naaid werden op een opening na (de ' mond ') . Vervol
gens werd de bal binnenste buiten gekeerd en gevuld 
met gewassen koe ien- of kalfshaar. Wanneer men er 
men een priem geen haar meer bij kon krijgen werd de 
mond tenslotte van buiten dichtgenaaid. Later \'indl 
men ballen van twee segmenten en ze lfs van ée n. 
Er worden ook andere vulmaterialen gebruikt: ' ·eren. 
run , sajet enz. , maar het kalfshaar heeft zich tOl op cle 
huidige dag gehandhaafd. In Friesland zijn er thans 
nog enige balmakers die op die manie r de kaat::..:- rs van 
hun ollmisbaarste spelmate riaal voorzie n. Hel maken 
van één bal verg t ongeveer een uur. 
Als Sebastiaan van Warendorp. Iegeraan\oerder \'an de 
hertog van Parma in 1588 voor Tilburg \çr~ chi.i nt en 
dit dorp een brandsc hatting oplegt \ an 1 ~ 000 kaa ts
ballen wenden de Ti lburgers zich in hun 1xnJU\\ enis 



PlU:lt sc n w:lur co lfS lOkken wer

den ve rvaardigd. 

Colfmakcrs 
1474 Middelburg 
ve rkoop V:ln col ven "oorzover 
niet ze lf gemaakt v.llt onder het 
St. Nico laas- of Kra mers-gil de 

ca. 1520 Leiden 
krijgt de Kolfm akc rsstccg haar 
naam. nog omstreeks 1800 
stond hie r op een gevel ' Looft 

God boven al. Hie r verkoopt 
men stok en bol!" 

1540/44 Leeuwarden 
is e r sprake van 'Ever! Dircx. 

col ffmaker" gebore n Ie Jorwerd 
e n 'Jan Claeszoen, colffmaker' 

van Cornyum 

1585 Am sterd am 
'Claes Dircxsz, colffmaker' 

1634 Amsterdam 

I colvcnmaker 

1646 Amsterdam 

I eol"enll1ó1kcr 

ca. [650 Haólrlc lll 
aan de Zij lweg buiten de Zij l
poort woo nt een colfrn akcr meI 

op de luifel van zijn hui s: 
Hier m{/(/kt ml' lI ko ll'ell pI/ik C' I/ 

e(;l. 
Ko lfl mel/ meI ple:.i(' r . :,olldcr 

krakeel. 
M allkl II/ell (,C'II pil/Ij/' of {'/' II 

\·(/lll1. 

Maar laat dell /Jol' r :. ij ll mJll' lI 
5/(/(111. 

Al is dl' willll'r koud (' 11 fe l. 
lVij s /aall dl' bal ah'\·c'lIwd . 

1659 Leiden 
Th ijs Piete rsz Groc llc lld:wl en 
Acn de Noorla nder ve rzoc kcn 

namen s de colfmakers opneming 
in het Stoc[make rs- en Wiel 

draaiers Gilde en om besc her
mi ng tegen de concurre ntie ten 
plattenlande 

1655 Amsterdam 
1 colvenmaker 

to t hun bure n te Goirle. Er wordt snel verzame ld wal 
me n zo in het dorp gereed heeft: 6500 ballen! Dit 
geeft we l een indruk van de toen daar reeds bestaande 
prod uktie . Er was te Go irle ook een leerlingenste lsel. 
In 1560 laat de meeste r~ ba lmaker Frans Petersse n een 
ve rvo lging inste llen tegen zijn voorma lige leerling Jan 
Corne lis Geryts Hermanssen die he m de bedongen 2 
Rijnse Gu lden voor zijn leerlingsc hap niet heeft be~ 
taald , en dat nog wel terwij l zijn mees ter he m ' gewas
schen ende gewrongen ende pottage gegeven hee ft ' ..\8 . 

Er zij n aanw ijzingen dat Go irlese ballen make rs naar 
elders zijn getrokke n en daar hun vak hebben uitgeoe-
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fe nd, zo te Rotterdam en te De lft. Het kan we l zij n dat 
d it het begin van de De lftse ballen industrie is geweest. 
Verkoop van de Generalite its lnnden naar Holl and e n 
Zee land was nie t eenvoudig. Er ware n alle moge lijke 
to llen en protec tie- regelingen. Dit zal ook we l hebben 
bijgedragen tot vesti ging in de buurt van de afne mers . 
Hoe d it zij, in 1586 z ie n wij een eerste ke ur te De lft 
ove r ' ballemaekers' . Aangezien zij me i het wassen van 
'he t haar dyene nde tot de ballen ' de stads watere n 'in
festeren en bederven' e n 'onreynichheyt e n putre facti e' 
kunnen veroorzake n worden zij aangewezen dal ve rder 
maar te doen in de vaart bu ite n de stad genaamd Kor
stang ien achter het pesthuis (daar deed d ie put re factie 
e r blijkbaar niet meer zoveel loe~ ..\0 . De ballenmakers 
in Amsterdam waren trouwens gevest igd aan he t St. 
Margietenpad buiten de wallen (thans Elandsgracht) e n 
dat za l we l om dezel fde reden gewees t zijn . De haren 
zaten in eerste aanleg vo l met mest e n de wasse rij was 
dus een wat onfri s gebe uren. De ballemake rs te De lft 
ve renigden zich al snel in het St. Michie ls-gildc. Dit 
omvatte ballen makers e n knope nm akers (knopen waren 
ook vaak gevu ld met haar). Hoewel de, ge lukki g be
waarde, gi ldebrieven van het St. Michielsg ilde te De lft 
uit de 17de eeuw datere n. doe t de naam vermoede n 
dat het g ilde reeds voor de Reformatie bes tond ..\..\. 

De 17de eeuw, het hoogtepunt 
In de loop van de 17de eeuw bere ikt het spe l zij n ab
solute hoogtepunt. Steeds meer word t het in plaatsen 
bi nne n en buiten Holland. Zee land en Utrec ht aange
troffen (z ie overzichtskaart ). Ook binnen de oude ont 
wikke lingsgebieden komen meer pl aa tsen van beoefe
ning voor. Het blij ve de sc hrijver bespaard de lezer 
een e inde loze opsomming te geven van de ve le keure n 
die er op betrekking hebben . Het spe l wordt in die tijd 
ook naar het buite nland meegenome n, In 1622 maakt 
Corne lis Poe lenburgh , d ie dan als zoveel andere Ne
derlandse schilders ee n tijd deel uitmaak t van de 
'schi ldersbent ' te Rome een pente kening van twee 
mannen in uite rst vaderlandse costuums d ie hun ge
liefde spel tussen de ruïnes van Rome aan het beoefe
nen zijn . De kans is vrij groot dat d it zijn vrienden e n 
vakgenoten Paul Bril e n Bartho lomeus Breenberg z ijn , 
waarmee hij daa r vee l same n was. Zelfs de ' Kle ine 
Banc k van Justitie voor Fort Orange e n het dorp Be
verw ijek ' in Nieuw Nederland (thans Albany. de 



In Roomen (detail) 
Cornelis Poelcnburgh (ca. 
1586·1667) 
1622 
Pentckening 
18.7 x 3 115 cm (gehele teke
ning). 
Rij ksprenten kabinet. Amster
dam . In .... nr. A 24 
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Waarsc hijnlijk zijn dit Bartho
lo meus Bree nbcrg (l inks) en 
Paul Bril (rechts). 
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hoofdstad van de staat New York in de Verenigde 
Slalen) ziel zich in 1659 genoodzaakt een keur voor 
dÎl fo rt en het er omheen liggende dorp uil Ie vaardi 
gen, waarbij het colfspel wordt verboden langs de 
straten (op een boete van 25 gulden). De redenen zijn 
prec ies dezelfde als in het vaderland: schade aan de 
ru iten der huizen, kans op verwonden van niet-spelers 
en onvrij geworden straten w. 

Bij een aantal steden worden malie-banen aangelegd: 
1609 Den Haag, lengte 1073 m. (Daarnaast had men 
daar ook nog een Malie·veld aangelegd); 
1637 Leiden, lengte 696 m; 
1637 Utrecht , lengte 75 2 m; 
1651 Amsterdam, lengte 650 m . 
Een malie-baan bestond uit een lange , aan weerszijden 
met lage houten schotten begrensde, baan met aan bei
de einden een fraaie paal waarachter een hoger schot 
(het ' rabat '). Precies in het midden van de baan be
vond zich een ij zeren poortje de 'passe' waardoor de 
bal diende te worden gespeeld alvorens de paal te be
reiken K. cc. LL. Er werd dan van paal naar paal - en 
terug - gespeeld met houten ballen en fl ex ibele houten 
hamers. Ik meen op goede gronden te kunnen stellen 
dat e r niet zo erg veel malie op die banen gespeeld is 
maar des te meer colf. 
De in 1637 te Leiden gezamenlijk door de curatoren 
van de universite it en burgemeesters (die de baan ook 
samen hadden aangelegd) op 3 juni gepubliceerde 'Or-
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Studie ... an co lfspclcrs 
Lambert Lombard (Luik 
1505· 1566) 
ca. 1550 
Pentekening 
19.8 x 28,9 cm 
Musée de rATt Wallon. Luik . 
In .... nr .2138 
Waarsch ij nlijk cen sc hets ui t 
zij n Antwerpse tijd . 

donnantie Op het speelen in de Palmmalie Baan ' wij st 
al in die richting . Zij was overige ns opges teld vo lgens 
het model van een eerdere Haagse ordonnantie. Al bij 
de opening wordt bepaald (art. 7) dat op die baan geen 
co lf mag worden gespeeld , Art. 4 bepaa lt voorts dat 
men zijn bal 'op de gelijcke gront ' moet laten li ggen 
'sonder deselve op hoopies te seHen'. Dit laatste had 
met malie niets te maken maar des te meer met colft 
De malie-meester zal wel meer geïn teresseerd zijn ge
weest in de gebru iksgelden dan in de boetes. In ieder 
geval bestaan er een groot aantal l7de eeuwse tegels 
waarop men spelers met duidel ijk colf-gereedschap af
gebeeld ziet naast een even duidelijke 'passe' op het 
midden van de malie-baan. Het zal de magistraten wel 
wat waard geweest zij n om door middel van deze , 
voor de wallen gelegen, ' kunst-straten' de colfers 
enigszin s uil de stad te krijgen. 
In Haarlem wordt in het begin van de l7de eeuw een 
'colf velt ' in gebruik genomen aan de noordzijde van 
de stad tussen de Krui sweg en de Jansweg, dat even
wel bij een uitleg in de tweede helft van de I7de eeuw 
weer verdwijnt. Ui t het Keurboek van Naarden van 
1623 blij kt ook daar van het bestaan van een colf-baan 
al zal het fe it dat men er ook de dode beesten be
groef 83 wel niet tot de aantrekkingskracht op de spe
lers hebben bijgedragen. 
Men ziet het , veel steden trachtten er het beste van te 
maken door in enige vorm ruimte beschikbaar te ste l
len bu iten de wallen, waar de spelers dan ook een ze
kere bescherming genoten door bepalingen tegen niet
spelers die er doorheen liepen, op gingen zitten etc. 
etc. Met inbegrip van de malie-banen waren er in de 
17de eeuw 7 Holl andse steden die voorzieningen had
den getroffen nl. Amsterdam , Delft, Haarlem, 's-Ora
venhage. Leiden, Naarden en Schiedam. Daarnaast 
was er dan de malie-baan te Utrecht waarvan al eerder 
de lof is gezongen. 
AI di t enthousiasme leidde uiteraard ook tot grotere 
vraag naar ballen en stokken. Met ui tzondering van 
een enkele balmaker te Rotterdam (afkomstig uit 
Go irle) zijn er maar vijf plaatsen waar het maken van 
ballen aanzienlij ke omvang aanneemt: Bergen op 
Zoom, Steenbergen, Goirle , Delft en Amsterdam. 
Over Goirle is reeds eerder iets geschreven. In de l7de 
eeuw bereikt de produktie hier haar hoogste punt . Illu
strat ief voor de produkt iecapaci teit van de bal makers is 



een verklaring van drie balmakers , Hendrick Geri t Mi 
chie lss , Jan Janssoon van de Loo en Goossen Aerts uit 
163 1, dat zij aan Bartho lomeus Jan Joachimss. , voer
man uit Tilburg, 17.700 ba llen he bbe n meegegeven 
naar Maas tricht , te neinde die daar voor he n te verko
pen (vermoede lij k gingen die naar de kaatsbanen in 
Frankrijk ) en dat zij die ballen zel f me t hun knec hten 
hebbe n ve rvaardigd .\8 . In een in het Gemeentearch ief 
van Tilburg aanwezige inwoners lijst van Goi rle uit 
1665 komen 24 meesler-balmakers voor. 
Dat er ve rband bestaat tussen de ba l make rs te De lft e n 
Go irle blijkt bijvoorbeeld uit een aCle te Hil varenbeek 
uit 1656 die Jan Peter Otle n, balmaker te De lft , ge
boortig van Goirle ve rmeldt 46. Pogingen tol het stich
ten van een gilde te Go irle zijn nooit goed gelukt. 
Men produceerde daar indi vidueel en verkocht de pro
duktie bij voorke ur aan eveneens te Goi rle gevestigde 
handelaren die voor de verkoop en ex port ui t Braban t 
zorgde n. 
Te De lft was dat anders. Daar bestond het St. Mi
chie ls- of slagballemake rs-gilde, waarin ook de kno
pen makers waren ondergebracht. Reeds bij een or
donnan tie van 1626 van schout en schepene n van De lft 
wordt het aantal lee rl ingen per meeste r teruggebracht 
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tot één .\.\. Hoewel van de afzetgebieden van de balIe
makers niet veel bekend is, is he t we l aannemelijk dat 
een gedeelte van de produktie van Delft en/of Goi rle 
in Schot land te recht is gekomen. 
In een ac te van 3 1 december 1669 voor schepenen van 
Tilbu rg e n Goirle sluiten Gijsbrecht Janssen Ve lsen e n 
Roe landus van Edenburch , burgers van De lft een over
eenkomst voor 10 jaar met 9 meester-ba l makers te 
Goirle voor afname van hun gehe le produktie. De ac te 
bevat tal van bij zonderheden. Onder meer blijkt de 
leertijd in het vak 2 jaar te bedragen. In Delft is dat 3 
jaar .\4 . 48 . 

Richten wij thans onze aandacht op de West-Brabantse 
ballenproduktie. Hoewel, voo rzover d it a lthans uit de 
arc hieven is te constate ren, in Bergen op Zoom geen 
colf is gespeeld , nam deze stad ten aanzien van de 
balle n een zeer belangrijke plaats in . Er waren daar 
reeds vroeg ballemakers gevestigd , doch veel zij n er 
d it niet geweest. Veel belangrijker was de handel in 
ballen. Reeds in 1461 be paalde de magistraat van Ber
gen op Zoom dat de hande laren in ba lle n z ich met hun 
hande lswaar tijde ns de weekmarkt hadde n op te ste llen 
langs de "Grebbe' vanaf de brug voor het huis van 
. Meester Arent' tot aan een zekere verderop staande 
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B:l hmlkcI"s 

14:28 Berge n up Zunm 

op 26 nu"e mber word t Cprne lis 

Boek inge .. chrc\cn in he t 
P(\oner~b(lek als balm aker 

1437 Midde lburg 
i ~ lor sprak e va n ' Jan die Halma

kerc' 

1461 Berge n o p Zoom 

1 nO\'cm be r , o rdOflll 'HlI h! in zake 

de ()p ~ te ll i n g van de hal-lie den 

met h un balle n up de week markt 

l'l1lgs de Gre bhe V:Hl "opr 

meester A rc nt ~ Goes huis lOt 
:w n de ï1c irnc liJkhe id' 

1472 Be rgen op Z00 111 
2 aug uslO s_ ufl lo nnant ie op de 

maximum pri js van ba lle n 

1474 Middel bu rg 

fabricage v:ln- e n hande l in
ballen e n col "en valt o nde r het 

St. Nic(ll a:h- o f Krame rs-Gi lde 

1476 Bergen op Zoo m 

11 o ktobe r , J:K'o b (10.: balmake r 
.. wat borg voor de i l1 ~c h r ijv ing 

\'Jll ee n wever a l ~ 1'(l orter 

1 4~5 Be rgen op Zoom 

tot 1521 kome n ve rdere 6 bal

makers voor in de poorterboe

ken 

1502 Be rgen o p Zoum 
9 mei , Corne li ~ Janss , timm er

man vc rkoopt 40.000 balle n aan 

C laus Lau reys. koo pman en 

be looft he m dcze te levere n "in 

deze tege nwoordige S internerel 

24 

1506 Stee nbe rgen 

6 j uni. blij kt (IC Be rge n op 
Zoom ) dat Jan van Stape le. 

kleerm ake r eerde r ballen ge
koc ht hee ft van de we duwe 

Catlijne Aernt sd oehter 

1517 St ee nbe rgen 
16 januari. l\tleree li s Wille1l1sz , 

bal make r \':111 Stee nbergen wordt 

ingesc hreven al s poorte r van 

Be rge n o p Zoom 

15 18 Be rgen o p Zo0 1l1 
5 maart. Corncl is Wil1cm sz , 

cordewage e n c ruyder beloo ft 
aan Jacob Laureys . bal1l1aker 

300 min 25 ballen te le veren 
vóór de . dac h van de generaal

de r processie ' 

152 4 Stee nberge n 

ee n man uit Stee nbergen koo pt 
o p de Paas markt te Be rgen op 

Zoo lll 3000 pond 'ba lhaers ' 

(vo ldoe nde voor c a . 40.000 

bal1e n) e n had nog meer wil1en 
kope n 

1543 Amste rdam 
is cr sprake van "Cornelis. ba l

ma ke r" 

1552 G o irle 

is c r s prake van ·Laureys . die 
bal make r ' 

1553 G o irle 
'Anto ni s Aerdt sen de balmae

ker ' 

1560 Go irle 

Frans Pete rsen. (..,l r. Bairnaker' 

e n 'J an C ornelis Ge ryts He r-

manssen ' leerl ing 

1567 Amste rdam 

'Go ve rt Ae rtszoon. baIrnaker' 

en ' Jacob Peterszoo n . bal maec
keT" 

1583 Amste rdam 

tot 1601 kome n in de o nde r

tro uwreg isters 16 balrllakcrs 
voor 

158 5 Amsterdam 

'Jacob Me ynerlz. bal1emakcr" 

1586 Delft 
keu r op het wassen v<ln haar 

door de ballemakers Sebasliaan 

va n WarendoTp , legeraanvoerder 
van P.lrma legt Ti lburg een 

br:lndschatting op van 12.000 
ballen. de lopende voorraad in 

Goirle blijkt 6000 ba llen IC zij n 

1610 Am sterdam 

ballc makers blijken gevesti gd te 

zijn aan het S in! Margric tenpad 

buiten de w.tllen (thans: Elands
gracht) 

16 17 ROlle rdam 

is cr sprake van Anton is Wo u

terszoon. balmaker uit G o irle en 
Jan Adriaan szoo n Vcrschuere n . 

bulmaker 

1626 Delft 

keu r inzake beperking van het 
aanta l leerlingen in het SI. Mi -

Po rtret van Mau rits de Hé rau

giè res. oud twee jaar ( 1595) 

Adriaen van der Linde (geb . 

Brugge 1609) 
O lieverf op paneel 

85 x 66 cm 

Part ic uliere col1ectÎe 

e hiels- of balle n e n kno pe nma
kers Gilde. Leertijd : 3 jaar. 

Ampliatie in 1650 

1631 Goirle 

3 ba lma kers hebbe n met hun 

gezin ne n en leerli ngen 17 .700 

ba llcn gemaakt voor verkoop in 
Maastricht 

1634 Am ste rda m 
I ba lmaker 

1656 Delft 

' Jan Peter O lten. ba l maker' uit 

Goirle 

1665 Goirle 

lijs t van 24 ba l makers en e nige 
bal naaisters 

1669 Goi rle/ Delft 
contract tu sse n twee Del ft enaren 

(G ijsbrec ht Jansse n Velsen en 

Roelandus van Edenburgh. no

taris door be middeling V,Hl Mi
ch iel Ja nsse n Ve lse n wonende te 

De lft doc h geboren te Goi rle a ls 
factoo r(makelaar) met 11 mees

ter bal make rs te Goi rle over de 
afname van hu n gehele produc

tie gedure nde 10 jaar . De leer
t!jd i n Goirle was o p dat mo

ment 2 jaar 

'heymelic he it ' (openbaar toilet). Deden ze e lders zaken 
dan verbeurden ze 16 groten. Bergen op Zoom bezat 
naast een ac tieve weekmark t , die meer voorzag in 
plaatselijke behoeften, twee jaarmarkten die internat i o~ 

na Ie faam genoten. Naast het omvangrijke archief van 
Bergen op Zoom zij n bovend ien vee l gegevens be
waard gebleven van de Tol van Ierse keroord , ook wel 
de 'Grote Zee uwse Tol' geheten BB. Deze tol was een 
heffin g op alle goederen en schepen die de Ooster- en 
Weste r-Schelde op en af voeren en had afgezien van 
drij vende tollenaars een aantal vaste tolhui zen (o. a. te 
Bergen op Zoom, Kats, Middelburg en Antwerpen). 
Na de ' Koude Markt ' van 1486 zeilde het schip van 
Per Bolle uÎt met een aantal duidelijk Engelse en 
Schotse kooplieden aan boord . Onder hen was Ritsaert 
Clays (Richard Clay?) die 6 groten to l betaa lde voor 
de export van één vat ballen . Na de daarop volgende 
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Tazza met voorstell ing van de 
winter 
Adam van Vianen ( 1569- I 627) 

1627 
Ve rgulde zi lve r 
Hoogte 17 cm, di amete r 18,5 

cm 
Ce ntraal Museum , Utrecht 
Inv .nr. 19505 

Op de sok kel van de IllZZU is 
een man afgebeeld mei een co lf

stok en bal. 

Paaschmark t van 1487 voer Hanne Maes uit met een 
schip vol Engelsen en Schotten waaronder Jan Berke 
(John Berwick?), Thomas Wynans (Winants?)man die 
16 groten betaa lde voor '2 pype (grote vaten) ballen' . 
Helaas z ijn niet altijd de exporteurs vermeld , maar in 
1494 werden 6 vaten ballen uitgevoerd , in 1495 2 va
ten en in 1496 5 vaten . Toen Karel V in 15 19 de ta
rieven voor de to l opnieuw vast legde - en gedee lte lij k 
ve rl aagde - stond in de enorme lijst van goederen 
vermeld : ' Ballen, caetsballen, een smal (Q nne ... 
2 gr.' ••. 
Ook de Reg isters van Procuratien en Certificat ien van 
de stad geven een indruk van de om vang van de han
del in balien. In 1502 is er sprake van een koop en 
verkoop van 40.000 balien n! 
In 1524 kocht Melchior Claeszoon uit Steenbergen in 
de herberg 'de Rode Toren' te Bergen op ZOO I11 in één 
transactie 3000 pond bal haar van de balmaker Michiel 
Jacobszoon bal maker te Bergen op Zoom 26, Vo ldoen
de om 1I bal makers in Steenbergen een heel jaar aan 
de gang te houden. En wel omdat hij het niet nodig 
vond om voor zo 'n kle ine hoeveelhe id haar naar 
's-Hertogenbosch te re izen , waar men dat haar norma
le rwijze kocht ! Het klinkt wat opschepperig . Trou wens 
uit het verdere verhaal in de acte blijkt wel dat de he
ren nogal wat gedronken hadden in de herberg terw ijl 
zij daar hun zaken zaten te doen . Deze acte is een van 
de vele d ie er op wijst dat e r in Steenbergen een vrij 
fors aanta l bal makers zat. Helaas is daar in Steenber
gen zelf niets van terug te vinden. Uit de poorte rboe
ken van Bergen op Zoom blijkt ook dat rege lmatig in
woners van Steen bergen met als beroep bal maker als 
poorter in Bergen op Zoom werden ingeschreven. 
Waarschijn lijk een soort import van goedkope arbe ids
krachten. Het zijn de exporten uit Bergen op Zoom en 
waarschijnlij k ook Delft (v ia Delfshaven) waar Jaco
bus VI van Schotl and op doelt wanneer hij op 5 au
gustus 16 18 een patent ve rleent aan James Melvill en 
William 8 erwick (een nazaat van de exporteur uit 
1487?) voor het alleenrecht tot het vervaardigen en 
importe ren van coifba llen in Schotland omdat; ' no 
small quant itie of gold and silue r is transported zeirlie 
out of His Hienes kingdome of Sca t land for bying of 
golf baliis' (Edinburgh , Registrum Secreti Sig ilii , 
Lib . LXXXVIJ , fol. 169). 
Nemen wij de produktie van ballen in alle Brabantse 
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centra en Delft bij e lkaar in het midden van de 16de 
eeuw dan blij ven wij met omstreeks 400.000 ba llen 
per jaar aan de ve ilige kan t van een schatt ing. Dit dan 
voor col ven en kaatsen gezamen lijk. 
Die witte leren ballen, gevu ld met gewassen koeien
haar, hebben een grote plaats ingenomen. Later is er 
ook sprake van andere vulmate rialen a ls sajet en 
veren A. F. G . 

Ook thans worden in Friesland voor de tegenwoord ige 
kaatsers nog precies diezelfde leren ballen met haren
vulling ge maakt. Zelfs de segmenten waaruit de ballen 
zijn opgebouwd zijn in vier eeuwen niet veranderd. Bij 
bes tuder ing van het iconografi sche materiaal blijkt dat 
er vier verschillende man ieren waren waarop men die 
ballen in e lkaar kon ze tten . Naast deze fraa ie produk
ten is eeuwenlang ook de houten ba l in gebruik geble
ven. Op de tentoonstell ing is een Amsterdams exem
plaar aanwezig ui t 1589 (cat.nr. 29) en in 1642 is in 
Antwerpen nog sprake van houten ballen 16. Ook op 
schilderijen uit die tijd zij n ze nog wel Ie zien. Ze 
waren vee l goedkoper . 
Over de Amsterdamse ba llenmakers is wein ig meer 
bekend dan dat zij eerst binnen de stad en late r aan het 
St. Margrietenpad , li ggende buiten de wallen (thans: 
Elandsgracht) gevest igd waren. Dit zal verband hebben 
gehouden met de noodzaak van he t wassen van het 
koe ienhaar hetgeen, zoals wij reeds te Delft zagen, 
niet bepaald bijdroeg tot het schoonhouden van de 
stadswate ren. Well icht was het ook prakti sch voor de 
colfers die bui ten de walien speelden. Men had de le
veranciers dan vlak bij de hand . Dát er in Amsterdam 
bu iten de wallen is gespeeld blij kl uit tal van schilde
rijen uit de 17de eeuw. 
Over de gebruikte 'calven' is veel minder bekend . Het 
is de schrij ver, ondanks naargees tig speuren , niet ge-



Col vers op het ijs 
Gerard ter Borch Jr. 

( 1617-1681 ) 
ca. 1640 
Tekenin g 
16.5 x 20.8 cm 

Rijk sprentenkabinc t. Amster
dam. lnv.nr. A 794 

.\ 
' I . 
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Twee spe lers bij een paaltje. 
waurvall één knielend aan s lag 

met z ij n hoed onder de knie met 
he t oog op de koude. 

lukt ook maar één en kel onbeschadigd exemplaar , van 
de vele duizenden die er geweest moeten zijn , te vin
den. Slechts het Historisch Mu seum te Amsterdam be
zit enkele te Amsterdam opgegraven koppen van stok
ken (lood) en ook in particuliere co llec ties bevinden 
zich er enkele van derge lijke koppen (zie cat. nr. 23 , 
24) . 
In het keurboek van Zierikzee van 1429 wordt reeds 
gesproken van 'colven , die voren verlood of verijserl 
sijn ' tOt . Ook een Goudse keur van 1488 spreekt van 
' mit loden col ven slaen mit slachballen ' 49 . De stokken 
met een loden of ijzeren kop waren dus al vroeg po
pulair. Toch ben ik gene igd de eerste colven als zijnde 
geheel van hout gemaakt aan te nemen. Ook in de 
17de eeuw waren nog geheel houten stokken in ge
bruik. Six beschrijft deze als te zijn gemaakt van 
palmhout 'drie vingers breed , één dik ' . Hij noemt dit 
een 'Schotse kliek' A . De veronderste lling dat deze uit 
Schotland werden geïmporteerd ligt voor de hand. De 
ordonnantie te Middelburg van 22 december 1474 
spreekt reeds van meer col ven of ballen dan men thuis 
gemaakt had 75 . Wij mogen dus veronderstellen dat er 
daar toen reeds colven werden gemaakt. Verder vinden 
wij colfmakers vermeld te Amsterdam, Haarlem , 
Leeuwarden en Leiden. 
In Leiden trachten de vervaardigers en handelaren in 
stokken in 1659 opneming te verkrijgen in het Stoel-
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draaiers- en Wiel makers Gilde. Dit lukt evenwel 
niet 63 . Op 29 januari 1660 wordt dan echter een colf
makers-gilde opgericht 64 . De meester-proef bestond uil 
het maken van 'een kolff uit rou hout , mitsgaders een 
vorm daer de kolff mede omgoten sal werden'. In de 
gi lde-brief is ook sprake van colfmakers en colfverko
pers ' ten plattenlande wonende ' waaru it blijkt dat de 
produktie ook in de omgeving plaatsvond. Deze lieden 
werden overigens in Leiden geweerd. Bepaald werd 
ook dat de stokken zouden worden gemerkt door de 
meester die ze gemaakt had en dat stokken, uil andere 
steden ingevoerd , dienden Ie zijn gemerkt door de 
meester die ze gemaakt had alsmede met het stadsmerk 
van de stad waar ze vandaan kwamen. Slechts op de 
ene kop van een stok die te Haarlem werd opgegraven 
komt een dergelijk stempel op de slagzijde van de kop 
voor (caenr. 24). Het slads -merk is helaas on leesbaar, 
het merk van de colf-maker is een duide lijke letter D. 
Tenslotte dan het spel zelf. Dat men speelde met twee 
personen en met vier personen , in het laatste geval met 
twee ballen die de spelers om en om sloegen dan wel 
met vie r ballen , één voor e lke speler, is op veel schil
derijen uit die tijd te zien. Meer informatie verschaft 
ons het kleine gedichtje van 1657 van J . Six vam 
Chandelier uit zijn bundel ' Poesy ' . Op pagina 63 vin
den wij: 

's Amsterdammers Winter 

De kolver bindl zijn i-spoor aan, 
Of heefl iels slrams 01/1 op Ie slaan, 
Wal/t 't gladde ijs, is ' I ol/beslleeuw!, 
MeI effe saaIelI lachl ell spreeuwl, 
Eli lUW het loorell va ll paartij, 
Schrapsraande slaar Sijll esp meI blij 
Verswaarr of sij/le scholse klik, 
Vall palm, dry vingers breed, een dik, 
MeI faal er in, de pennel/baf 
Vall 'I dmiJje ol1sichlhaar voor haar vaf, 
Van hallemerkers opgemerkl, 
Voorts ko/vende aan een paal geperkt. 
Of slaal 0/1/ ' I verdsle , slaelI om slaeh, 
0/1/ wiljes of een vaan in't lach, 
Gekorven op een dunne lak , 
Die ieder in ' I wamboÎs stak, 
Mids wie sijn kelfslok /liel /l eem! \Vaar, 
Uit veugen sal voor allegaar . A 



POE S Y 
V A N 

1. Six van ChacodeÎier. 

traal" i/I 

IS AmRcrdammers Wintct. 

Sch!=tfe van Venccie: 

Afraadinge van Vreede met de teegen~ 
woordige Regeeringe ' Van Enge. 
land •. 

Gierigheits wooninge en geaàlteni/Ie. 

.' ' E N 

Eklips of verduiReringe det Sonne. 

Naamen d r fcs boeken,&c. . . 
'BeiinnenJe elI: Joel: ,melkt gelll 

ie, /jd/!, 

deel 

het 

. . 

\'loc meenigh hoo,rd, 1.00 meenlgh (pui i ' 
Elk; h,ir hecf,een berond,. krul. .' 
Dcnhool' hoopt,.,,! Den ouderdom . 
V crmeogbt tic:h, onder lil ~nd,<im. 
Hctzccdigb vrouwvolkwáçl~ ermee .. 
Elkmuk, neh in{yn WlI:\pnCD· r~.'" 
D~ rcha:ufcD ralken :lan cfevocr 
V:m D'lceftcrs) cndiclcerc:n'mocr. 
De kolver bind, .fyo y,rpóor aan, 
OEh.eft iet Ilromsom op.tell.an, 
W::tnt 'e g:l'1dde glu) is't onbefncc:uwc, 
M~tc.tfcfoolcnlacht, cn fprc:cuwr, 
En Duhet looren van pa3r{Y, 
Schrapftaoodc n,ot {rn elp. met bly 
Vcrfw,m,. offyoe Icho,feklik, 
VanJulm, dry vingers breed, eendik, 
Mer 100' der in, den'Penoebal 
V.n 'c druifje onfic1ubaar voor hur,val, 
Von b:>llemerkera opgemerkt, 
Voortskolvend ... nocnpialgel'.rkt. 
OEn •• com ''''erd''e, O.chom fi.c~, 
Omwjtjes,ofeccvoanin'tla.ch, 
Gekorven op een dunnen t:lk • . 
Die ieder vc:ur in 't' wamb:lis' 1hk. 
Mids \vic Cyn kermok nict neemt WU~. 
Uitvccienz41 voor:illega.ar. 
Gins komt eenllerkl!evolghdeBocr, 
Volwinds. gereeD, Ult.l't Vccncrmocr,. 
Ruigh om fyo ongekcmde kiD, 
Met lange licege-Is ys cr in t ' _ . 

D:lt ~s een kraaIbos • om het balie, 
Gcl~èh ,r.unm'lC!Ddwic\Y:l.uwt{W4ar, i 

Hyhccftccnblaauwonrugbolçpl 
Van {Ch32perj, alsccn twcedc~op: . ". 
Hybou~'''''Dboo"h.3Iç. op doon.kI ' 
En fiingen Fmi eclillaagcn ".l:; . ,; 

J. 

p. 
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293-
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Gevelsteen hui s aan Grote Oort 
hoek Schoolsteeg te Hoorn 
ca. 1610 

Een Haarlems gedichtje uit diezelfde lijd spreekt dan 
nog bij het soort partijen dat werd gespeeld over een 
' pint je ' of een ' vaan'. 
Uit het ged ichtje van Six en de besc ho uwing van de 
ve le schilderijen j uit de l7de eeuw valt ten aanzien 
van het colfspel het een en ander op te maken: 
Er waren twee soorten spel nl. 
I , naar vaste doe len, z ij het vlaggen in gaten , palen of 
van te voren overeengekomen doe len ('wi tjes') voor 
het minste aanta l slagen per doe l. 
2. om de grootst afgelegde afs tand voor een vast aan
tal slagen. 
Voorts werd er gespee ld door twee personen ieder met 
een e igen bal. door vier pe rsonen met twee ballen. 
verdeeld in twee partijen en om en 0111 de bal slaande 
en ten slottc door vier personen met vicr ballen , weder
om ieder met een e igen bal. 
Panijen werden geloot en de te lling werd bijgehouden 
op een kerf slok. Niel bijhouden van de le ll ing le idde 
tot diskwalificatie, Er werden ' ballemerkers' gebruik t. 
mannen of jongens die vooruit gingen om te zien waar 
de ballen te recht kwamen, (Wel een indicatie van de 
lengte van de slagen! ) AI deze e lementen vindt men in 
het hedendaagse golfspel nog geheel terug. 
Er waren drie types stokken in gebruik , loden, ij zeren 
en geheel houten. Er bes tonden drie soorten ballen, ie
pen- of beukenhouten , bazaan-Ieren gevuld met veren 
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Gevelstee n uil huis 'de Ko lf' , 
Oude Langedijk 7, Delft 
164 1 

en bazaan-Ieren gevuld met haar. Bij de afslag werd 
de ba l op een hoopje zand gezet dan wel op een pen
netje. 

Het einde van het colr-spel, 1700 
Nadat het spel eeuwen lang zo immens populair was 
geweest verdwijnt het , vrij we l prec ies in 1700 ineens 
volledig. Een duidelijke verk laring daarvoor is niet te 
geven. Reeds kon daarna zocht een cultuurhistoricus 
als dr . Le Fracq van Berkey H naar een verklaring, 
doch kan e r geen andere voor vinden dan de ' vergetel
heid' . ' Concorde nous guide ' ho udt er zich niet mee 
bezig F. G. Jan ter Gouw K schrij ft he t toe aan het po
pul air worden van het biljart , de ve rfijning van de 
18de eeuwen de daarmee gepaard gaande verwezen
lijking. Waarschijnlijk is dit laats te nog de beste ver
klaring. Het spel werd in de buitenlucht beoefend , 
men werd er vuil bij. De 18de eeuwse kledij kon daar 
minder goed tegen dan d ie uit eerdere eeuwen. Hoe 
het zij he t spel was in een oogwenk verdwenen. Het 
heeft trouwens maar een haar geschee ld of het zou in 
de gehele wereld verdwenen zij n. In tegenstelling met 
wat men vroeger veronderste lde hebben recente onder
zoekingen aangewezen dat het spel tot 1850 helemaal 
nooit populair is geweest in Schotl and uu. 
Van 1750 tot 1800 bestonden er daar prec ies 6 go lf
clubs die gedurende die tijd samen nooit meer dan on-
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Mfljoli ca cflrtouc he 
~1:Ikkum. ca. 1800 
54 x 45 cm 
Partic uliere co llecti e (c aL nr. 18) 

De afbeelding is he t spiege l
beeld van: 
lJ sgezic ht met col vers bij Haar
lem ( 1668) 
Adriaen VlIrl de Velde 
( 1635-1672) 
Olieverf op pflneel 
30.3 x 36.4 cm 
National Galle ry . Londen 

Het Sint NicolaasfeeS I 
Jan Steen (1625- 1679) 
O lieve rf op panee l 
58 .5 x 49 cm 
Mu se um Boymflns-vtln Beunin
ge n. Rotterdam. In v. nr . 1826 
Op dit detai l toont het jongetje 
vo l trots zij n zojuist gekregen 
co lfstok. 
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geveer 500 spelers hebben omval. Deze c lubs z ijn alle 
opgericht door vrij metse laars die hel spel een goede li 
chaamsoefening vonden vóór de copie uze maa lt ijden 
die zij gewoon waren gezamenlijk te gebruiken. Dank 
zij deze les c lubs heeft het spel de ondergang over
leefd. Het spel is in Schotland uitsluitend aan de Oost
kust beoefe nd , dat was de zijde die de hande l met de 
Lage Landen dreef, e n is pas na 1850 aan de Westkust 
van Schot land te rec htgekomen. Dient te worde n ge
constateerd dat Schot land het spe l zijn tegenwoordige 
vorm en de daarb ij behorende rege ls heeft gegeven en 
dal het in d ie vorm een onwaarschijnlijke groei over 
de gehe le were ld heeft doorgemaakt in de 19de e n 
20ste eeuw . Thans is he t met ru im 48112 miljoen gere
gistreerde beoefe naren (en vele miljoenen meer die 
nergens geregistreerd staan) 's werelds groo tste sport. 
Aan het e inde van de 19de eeuw kwam het ook in de 
Lage Landen terug (het eerst in Antwerpen e n 's-Gra
venhage) e n begon een nieuwe bloe i die thans in vo lle 
gang is. 
Toch was het in 1700 niet he lemaal afgelopen. Kort 
daarna ontwikkelde zich uit het oude spe l een nie uwe 
' mini ' -vonn : ko lf. Men bouwde een sterk verkorte 
malie-baan , met de traditione le twee palen aan be ide 
e inden doch zonder de 'passe' (het poortje) in het 
midden , bij de herberge n en begon het nieuwe spel er 
op te o ntwikke len . Deze inkortingen had uiteraard ook 
invloed op het te gebruiken spe lmateriaal , de spe lre
gels e n de telling. Hiervoor zij ve rwezen naar he l vol
gend art ikel. 

S .J.H . van Hengel 
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'Colvcr' 
Rembrandt Harmensz. van Rij n 
(t606-t669) 
t654 
Et s 
9.5 x 14.3 cm 
Rijksmuse um , Amsterdam. 
ln v. nr. B 125/ 1 
Dit is, ondank s de gangbare be
naming van deze prent , geen 
co lfspele r maar ee n beuge laar! 
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'Gezigl van de Coifbaa n by hel 
Groole Huys op Zuydwind' 
Aart Sc hou man ( [710-1792) 
's-Gr.: vezande, 8 januari 1749 
Tekening uil Album v.m jhr. 
van Tets van Goudrhuln, nr , 7 
Partic ulie re collectie 
Ook part ic ulie ren bouwden in de 
18e1e eeuw kollbancn in hun ei
gen tuin , zoals hie r te 's-Grave
zande 



Kolf 

De exacte oorsprong van het kolf-spel is even moe ilijk 
te bepalen als die van het colf-spel. zij het dan dat de
ze binnen een kortere periode va lt nl. tu sse n 1700 en 
1730, In 1730 valt de oprichting van de nog bestaande 
Kolfclllb ' Utrecht', Oorspronkelijk lag de koltbaan 
naast het St. Eloyen-Gasthlli s achter de herberg 'de 
Holl andse Tuy' in de Bote rstraat in Utrecht. Toen de 
herberg werd gesloten hee ft men de baan ee nvoudig 
aangesloten aan hel belendende gasthui s waar hij ook 
thans nog ligt en in gebruik is. Hier hebben wij dus 
een vaste datum. Voor hel ove rige dienen wij uil een 
aantal gegevens conclusies te trekken. De anonieme 
auteur die onder hel mollo 'Caneorde nous guide' in 
1769 en 1792 twee ed it ies van de 'Verhandeling over .. 
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het kolven' F, G het licht deed zien. helpt ons op dit 
punl ook nict verder . Te constateren va lt dat alle ko lf
banen altijd bij herbergen zijn aangelegd. Voorts dal 
zij naar vorm eenvoudi g sterk ingekorte maliebanen 
zijn en tenslotte dat de kolf-rege ls zoals die in de 
boekjes van 'Concorde' voorkomen een duidelijke 
verwantheid met de regels van malie ve rtonen. Uiter
aard zijn zij aangepast aan de kortere baan, Het meest 
wezen lijke verschil met malie is dat de bal via de paal 
ergens naar lOe wordt geslagen in plaats van dat de 
paal he t einddoel is, We moeten dus veronderstellen 
dal he t spel in een herberg is bedacht. wellicht door 
een aantal co lvers en een herbergier samen, De col
vers, die hun oude spel nicl helemaal wensten prijs te 

Een vooroorlogse kolh\ edstrijd 
op de kolfbaan van Lopik 
Archief Nede rl andse Kolfbond , 
Hoorn 

Kolfwedmijd op het iJS Ie 
Krommenie op 27 januari 1897 
Archief 'ede r1and~e Kolfbond , 
Hoorn 
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Reglement op het kolfspel en 
speel wetten. Ca. 1800 (?) 

(caL nr. 44). 

geven , vonden bij de herbergier , die zijn verteringen 
van de verdwenen co lvers moest missen , geen gewilli
ge medeligger. Dat die verteringen van belang waren 
blijkt al vroeg. Reeds omstreeks 1500 bepaalt de ma
gistraat van Delft dat colf kan worden toegelaten voor 
volwassenen mits dat e r wordt gespeeld om 'een ma
tich gelach ' . ' nae die conditie ende staete vanden 
speelres' 38 en in 1762 bepalen dieze lfde magistraten 
dat de houders van kolf-banen binnen Delft verplich t 
zijn tot het hebben of aanvragen van een ' Acte van 
groot tappen ' 43. 

De herbergier van de herberg ' ln den witten Hond en 
den zwarten ' te Rotterdam liet aan zijn bedoelingen 
ook al geen twijfels bestaan. Op zijn uithangbord 
stond in de 18de eeuw het volgende gedicht: 

Liej7lebbers, hier hallgl kolf ell bal, 
Hagelldeveld (al/eman ) van Rotterdammers al; 
Die kolven lViI, komt hier rel' steé, 
Brengt dukatons ell ballen /IIee. 

Ook de ontboezeming van een der spelers op de muur 
van een Haagse kolfbaan is duidelijk: 

Men speelt hier kolf goedkoop. men ZIVeet hier uit ple
zier, 
Daar ' 1 balie/eren doet de beurs en . t ligc/wam zwe
teil ; 

Ik ben zoo gek niel //leer , noch koop geen zweel zoo 
dier , 
Maar l1Iill , ill matigheid, \Vijn. Trijn en lekker eten. 

Herbergiers loofden ook prijzen uit in de vorm van 
zil veren kolfballen en dergelijke om de spelers aan te 
trekken. Het aldus ontwikkelde kolfspel heeft in korte 
tijd een enorme vlucht genomen . In zijn eerste druk F 

geeft 'Concorde ' ons een overzicht van niet minder 
dan 190 kolfbanen in en om Amsterdam waarvan er 3 1 
overdekt waren. In de tweede druk G, slechts 23 jaar 
later , zijn er in en om Amsterdam 165 waarvan 45 
overdekte. Het gehele in het boekje van 1792 opge
nomen overzic ht maakt melding van 350 kolf-banen in 
Holland en Utrecht waarvan 149 overdekt. Dat is dan 
lang niet alles , want ook in Zeeland en Friesland be
stonden talrijke kolf-banen. In Goes bijvoorbeeld wa
ren er kolf-banen bij de herbergen Prinses Marie en de 
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Schematisc he voorste llin g van 
het verloop van het kolfs pel 

HE T KOLFSPE L EN HOE HET GESPEE LD WORDT 
-: tweede · 
E: I \ slag 

, eerste · 

: 
s lag 

derde 
Slag 

0')0 I \ 
~ I \ : ~ 

! fjêi-
\SI j 

I 

i ;20 

1 1 

1 
I 
1 

, • 
E 1 , 

N 
~ 1 
~ , 
c I \ 
0 J I • 5! , 
~ 

I , , 
0 

, 
;;, 4 , \ 
c , 
0 
~ I , , , \ 

5 , 'I , 
, 

I 

l ~ 
~ 

1- ----- 5m ------·1 

Beschrijv in g "ltll het kolrs pel 

Spe l 
Bij het kolven kan een tcam 

(ee n korps) en een persoon win
nen. Er zijn korpsprijzen en per
soonlijke prij ze n. Daarnaast z ijn 
er bijzondere prijzen als j unior-. 
dag- e n poedelprijzen. 
Een korps bestaat uit d rie perso

nen . die vijfmaa l ee n co mbinatie 
va n drie s lagen (de I/Îl.I'lag. de 

opslag en de {JI /I/lellslag) doen. 
Bij de puntens lag kunnen 
maximaal 12 punten behaald 
worden. In totaal kan één per

soon dus 5 x 12 = 60 punten 
halen: een korps kan 3 x 60 = 

180 pun ten halen. He t korps of 
de persoon met het hoogste 
aantal punten wi nt. 
De weds trijden worden hetz ij 

met sajet-. hetzij met gummi
ballen gespee ld. 
De uitslag 
De speler legt zij n ba l naast de 
voorpaal en s laat met zijn kolf
sto k (kliek ) de bal naar de ach
terpaal. Raakt hij de paa l. dan 
mag hij de ba l naa r eigen keuze 
op de ci rke lomtrek in vak 6 leg
ge n. 
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De opslag 
De bal wordt nu vi a de achter

paa! geslagen in de richting van 
de voorpaa!. De puntens lag 
wordt gedaan vanaf de plaats 
waar de bal is stil komen tc lig
gen. 
De pUIlteIls lag 
Dit is ee n slag, via de voo rpaal. 
in de richting van de achterpaal. 
Hoe verder de bal komt des te 
meer punten: als de bal ec hte r 
te rugspringt via de achterkant 
(het rabat) van de baan vermin

dert het aantal punten! Het 
nummer van het vak (1- 12) , 
waar de bal lot stil sta nd komt. 
bepaalt dit aantal. 

De uitslag en de opslag dienen 
om de bal op ee n min of meer 
o nvoorspe lbare positie. waarbij 
de beide pale n en de wanden 
een rol spelen. in de baan te 
bre ngen ; daarna is een uiterst 

beheerste puntens lag nodig om 
ee n zo hoog mogelijk aantal 
punte n Ie score n. 
Dit zijn de basisregels van het 
spel , daarnaast zijn er een aantal 
detail-regel s die het spel nader 
regelen. 



~) 
De kolfbaan van de Kol fclub 
Utrecht in ·St. Eloycn Gasthuis' 

in 1913 e n 1981 

Archief Kolfclub Utrecht in 'St. 

Eloyen Gasthuis'. Utrecht 

(nog bestaande) Prins van Oranj e. Van de laa tste baan, 
die nog tot na de laatste wereldoorlog bespeeld is , zijn 
twee fraaie kolf-palen afkoms tig die het jaartal 1772 
dragen (cat. nr . 59). Op de 18de eeuwse afbeeld ingen 
van deze banen ziet Jll en de spe lers er in de eerste tijd 
nog met du idelijke co lF-s tokken e n -balle n spelen. A l
lengs werd echter hel materiaa l aangepas t aan de an
dere e isen van het ko rte re spel. De balle n werde n 
groter e n de kolven (of klieken) zwaarder. Op den 
duur werden de pa len d ie eerst ve rticaal stonden 
schuin (naar e lkaar toe) geplaatst. ' Concorde' zingt de 
lof van ballen gevuld met saje t (s tij f opgero ld) over
trokken me I leer dat me t kope rdraad is genaaid. Dit 
laatste bleek het mees t houdbaar als de ba llen op de 
onoverdekte banen nat werden. Ook waren er ba lle n 

gevuld met haar (a ls bij het co lf-spe l) en met ve ren die 
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Verspreiding van het ko lve n in 
de tweede helft van de 18de 
eeuw. ~c:;:::::;>:..-..,~~ 

ti' 
() 

Dit kallrtje is grotendeels 

gebaseerd op de 2de druk van 
de Verhllndcli ng over de oor
sprong van het kolven etc .. uit
gegeven te Amsterda m 1792. 
De opgaven in di t boekje beper
ken z ich duidelijk lOt de omge
ving van Amsterdam: ook wor
den er enige banen in Zuid

Holland en in de stad Utrecht 
ve rmeld. Tusse n haakjes het 

aantal banen Ier plaatse: de I ste 
druk uit 1769 vermeldl alleen de 
banen in Amsterdam . 
I. Amsterdam (in de I ste druk: 
182: in de 2de d ruk: 2 12) 
2. Utrecht (2 1) 
3. Rotterdam (107) 

4. Den Haag (2 5) 

5. Leiden (46) 
6. Haarlem ( 12) 
7. Wecsp (6) 
8. Montfoort (5) 

9. Buiksloot (6) 
10. Nieuwcndam (4) 
11 . Schellingwoude (2) 
12. De Rijp ( I) 
13. Goes (gedateerde kolrpaal. 
1772. in museum Goes. zie 

caL nr. 59) 
14. Amersfoort. genoemd in 
1778 (IS. Flehite 13. 1981. 
p.30) 
15. Bergen op Zoom. 1796 
(t ransportacte Drossa:lrdhuis). 

sti jf aaneengerold waren. De kol ve n hadden smeedij
zeren dan wel koperen koppen. Hij vond lange bane n 
(33-39 me te r) mooi e n meende dat een goede baan 
toch zeke r 24-27 meter lang moest zijn . Er waren 
evenwe l ook ve le aanzienlijk kortere (een moderne 
kolfbaan is o mstreeks 17 ,5 meter lang). 
Omstreeks 1800 is de belangstelli ng voor kolf dus nog 
enorm . De ontwikke ling van het begin na 1700 to t 
ve le honde rden banen in een groo t gebied is be paald 
spectac ula ir te noe men. In het begin van de 19de eeuw 
begint evenwel de belangstelling voor kolf te tane n. 
Het aantal banen neemt af en ook de invoering van de 
rubber(gummi-)bal omstreeks 1840 heeft aan de ach
te ruitgang geen ha lt toe kunne n roe pe n. 

De overdekte banen worde n omgezet in to nee l- e n 
vergade rzalen . Het biljart ve rdringt gaandeweg hel 



Verspreiding van het ko lven in 
de 19dc ee uw 

Genoemd: In de 19de eeuw toegetreden 
I Groningen. 18 14 (Prov. clubs: 1887 

Gron. C n . d.d. 3 1-5-1814) 12 Boskoop 
Oprichtende clubs van de Ne- 13 Wateringen 
dcrlansc he Kolfbond 13 me i 14 Zevenhuizen 
1885: 15 O verschie 

2 Bolsward 1888 

3 Alkmaar 16 Hoorn 

4 Delft 17 Dordrecht 

5 Goes 18 Montfoort 

6 Gouda Lid rond 1900: 

7 Haarlem (2 clu bs) 19 Schellinkhout 

8 Nieuwe Niedorp 20 Krom menie 

9 Sc hiedam 21 Koog a.d . Zaan 

10 Spanbroek 22 Utrecht (bestaat s inds 1730, 

11 Zuid Scharwoude zelfstand ige club s inds 190 1) 

kolf- spe l. Slechts in Noord-Holland blijft me n spe len . 
Op 13 me i 1885 ric ht d r . C. van Balen Blanke n uit 
Noord Scharwoude de Nede rlandsc he Kolf Bond te 
Haarle m op tene inde a ldus te pogen het kolf-spe l voor 
de ondergang te behoeden . Het streven heef( succes. 
Reeds in 184 1 was gewaarschu wd tegen de ac hte ruit 
gang van het kolf. Bij de oprichting s loten zich 9 kolf
soc iëte ite n aan, waarvan er than s nog 3 bestaan : 'de 4 
Enen' te Spanbroek, ' Op Maat' te Zuid Scharwoude 
e n 'Over de Helft ' te Nieuwe Niedorp. In een later 
stad iu m s lu it zich ook hel oude 'Utrec ht ' bij de Kolf 
Bond aan . Thans is het aantal kol ve rs weer groe iende 
in een twintigtal bij de Bond aangeslo ten cl ubs. De 
lemen- e n late r ceme nten vloer van de bane n is ver
vangen door kunststof. De ijzeren e n kopere n kolve n 
maakte n plaats voor roestv rij stalen exemplare n en de 
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Kolfbond . 

Kolfbanen in 1982 Û 
lede n van de Nederlandse 

Het sc hijnbare opschuiven van 
het spel naar de ko p van Noord-
Ho ll and wordt ongetwijfeld ver-
oorzaakl door een tekort aan on-
ze kenni s betreffende de ve r-
spreiding va n de ko ltbanen in de 
ISde ee uw . 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Wieri ngerw.mrd 
St. Maancnsbrug 

O ud Knrspc l 
Bargingcrhorn 
Noord Scharwoudc 
Zuid Sch;lT\\'oude 
Nieuwe Niedorp 
Hoogwoud 
Bcrkhnu\ 
Andij k 

Grootebroe k 
Venh uizen 
Wijdenes 
Krommenie 
Wormer 
Utrecht 

ve rde ling van de spe lers in twee 'k lasse n ' name lijk 
' saje t" en 'gummi ' kwam te ve rva lle n. De kol ve rs 
worste le n slechts met één essentiee l probleem . In de 
loop van de tijd is gebleke n dal ee n gummi-ba l pas 
ec ht goed voor kolf te gebru iken is als hij zowat hon 
derd jaar oud is . Hij is dan wat minder e laslÎsch ge
worden , springt niet mee r en ro lt rusti ger over de 
baan . Hoe een nieuwe kolf-enthousias( aan zul k een 
ba l moet komen is nog nooit opgelost. Op den duur 
zullen de ouderwetse sajet-ba llen bij toe nemende be
langstel ling dan ook we l de overhand krijgen. 

S.J . H van He nge l 
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De eersle golf-regel s 
In 1744 stelden de 'Ge nt le men 
Golfers' te Edinburgh (thans: 
Thc Honourable Company of 
Ed inburgh Go lfe rs. te Mu irfield 
bij Gull ane in Sc hotland) de 
ee rste 13 spel rege ls op. 
In 1754 werd de St. Andrews 
Golfi ng Soc iety (thans: Royal 
and Ancienl Golf Club of St. 
And rews) opge richt. Bij haar 

o prichting nam zij deze rege ls 
ove r en schreef ze in haar notu
le nboe k. 
De betreffende pagina van hel 
notulenboe k is hier afgebeeld. 
Deze 13 regels vormen ook 
vandaag nog de basis van hel 
golfspel. De ' R. & A.' is ook 
thans nog verant woordel ij k voor 
de redactie en toepassing van de 
go lf-rege ls in de gc hele wereld . 

.' 

, 
, , . 



Golf 

We lke conc lusies me n ook moge wi llen trekken uit de 
vroege ontwikkel ing van het colf-spel in de Nederlan
de n e n in Schotland. één ding is zeker: he t golf-spe l 
zoals wij het than s kennen is te danken aan hel bcwn
re il van het oude spel en hel ontwikkelen daarvan in 
de tweede helft van cle 18de eeuw door zes golf-c lubs 
in Schotland en éé n bij Londen. Laten wij deze 7 
stamvaderen eens noemen: 
Thc Royal Burgess Golfing Society te Edinburgh 
( 1735), The Honourable Company of Edinburgh Golf
ers (1744). The Royal and Ancient Golf Club te St. 
Andrews ( 1754). The Bruntsfield GolfClub (1761). 
The Royal Musse lburgh Golf Club ( 1774). The Royal 
Blackheath Go lf Club te Londen (1766) en de Crail 
Golfing Soc iety te Crail ( 1786). Zoa ls reeds is gezegd 
hebben zij grotendee ls een vrijmetse laars-achtergrond. 
De vrijmetselaars beschouwden go lf niet als een spe
cifiek doel doch meer als een gezonde lichaamsoefe
ning vóór de omvangrijke maaltijden die cr op plach
ten te volgen. Sommige onderdelen van het ceremo
nieel bij de jaardiners en andere maaltijden herinneren 
op enige van die clubs ook nu nog aan dat lange ver
leden. Zij omvatten samen in die tijd hoogstens 500 
leden. Het is aan die leden te danken dat golf in de 
19de eeuw te rec ht is gekomen. In die eeuw hee ft het. 
van 1830 zijn wereldwijde vlucht genomen. 
In de Lage Landen komt er pas golf terug aan het ein 
de van die eeuw. 
In België wordt in 1888 de (thans) Koninklijke Ant
werpse Go lf Club opgericht. in 1906 gevolgd door de 
Koninklijke Golf Club van België te TervuereIl. Gaan
deweg breidt het aantal clubs en banen zich uil. De 
Konink lijke Be lgische Golffederatie word t opge richt in 
1948 en omvat than s 14 clubs met 7300 lede n. 
In Nederland begint het moderne golf Jllet een privé 
init iat ief. Baron van Brienen van de Grote Lindt legt 
in 1890 op zijn landgoed bij Den Haag een aantal ho
les aan en begint er met zijn vrienden en kenn issen op 
te spe len. Uit dit initia tief ontwikke ls zic h in 1893 de 
Haagsche Golf Club . In 1894 volgt de oprichting van 
de Doornsche Golf Club (thans Utrechtse Golf Cl ub 
' de Pan ') en in 1895 van de Rosendaelsche Golf Club 
te Arnhem. In 19 10 worden in hetzelfäe jaar de Hil
versum sche Golf Club en de Kennemer Golf Club op
gericht. 
Vier van deze vijf clubs (de Rosendae lsc he sloot zich 
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K~arlje van de golfbanen in Ne

derland en Be lg ië anno 1982 

o aantal holes 
• golfbaan in a'lnleg 

* golfblwn in voorbereiding 

kort daarna aan) richtten in 19 14 het Nederlandsche 
Golf Comité op. th ans de Nederlanclsche Golf Federa
tie. De uitbreiding van golf gaat dan geslaag door. Bij 
het uitbreken van de tweede wereldoorlog zijn er reeds 
16 clubs. In 1980 zijn het er 26 met 11.400 leden. 
Van 197 1 af beginnen openbare golf-banen te ont
slaan. Het vooroordeel tegen golf als ee n e litair spel 
voor wein igen verdwij nt ge leidelijk aan en het besef 
da t ook golf niet kan groeien zonder steun en belang
stelling van de overheid wint ve ld . In 1980 zijn er 
reeds 4 openbare galtbanen . 
In beide landen mag golf zich verheugen in actieve 
belangstelling van de koninklijke hui zen. De leden van 
de koningshu ize n behoren niet allee n tot cic spelers 
maar kunnen op goede prestaties bogen . Begon men 
ook in die familie s vroeger op een wat latere leeftijd. 
dit kan niet gezegd worden van prins Friso van Oranje 
die reeds op I I-jarige lee ftijd aan het go lfspe l is be
gon nen. 

S.J.H. van Hengel 



Bronnen 

Gemeen te Archief A lkmaar 15 18 . fo l. 13v50. In v. Nr. R .326-11 
I 
2 

Ke urboe k ca. 1450. fo l. 90V50. Inv. Nr. 
Keurboe k 1575. fo l. 5 1. Inv. Nr. 28 

20 25 Registers van Procuratie n en Certificatien. 
1518. fol. 15. Inv. Nr. R .326- 11 

3 Keurboe k 1581. fo l. 16. In v. Nr. 28 
4 Keurboek 1587 . fo l. 20. Inv. Nr. 20 
5 Keurboek 16 18. fol. 35 . 1nv. Nr. 28 
6 Keurboek 1655. fol. 32vso. Inv. Nr. 29 

Gemeente Archief A mersfoort 
7 Raets dagheli x boeck. 11 post Agate Virgin is 1436 

Gemeente A rch ier Amsterdam 
8 Ke urboek A. fo l. 114. 1nv. Nr. 111 . XV III -8 
9 Keurboek E. fo l. 117 

Gemeente Archief Antwerpen 
10 Gebodboek A bis. fo l. 18v50. 20V50. 50: 
1448- 1473. 1nv. Nr. Pk . 9 13 
11 Gebodboek A. rol. 15 v50 . 25. 3 1. 52. 57v50. 
179.213 .220. 1497- 1537. Inv. Nr. Pk . 9 14 
12 Ge bodboek C. fol. 128 . 1570. Inv. Nr. Pk . 9 16 
13 Gebodboek D. fo l. 275v50. 485. 524. 1580-1588. 
1nv. Nr. Pk . 917 
14 Gebodboek E ( I ). fol. 100v50. 17 1. 260. 
1597- 1611 . 1nv. Nr. Pk . 918 
15 Gebodboek F. fol. 14.93.95. 95v50 . 119. 
16 13- 16 19. Inv. Nr. Pk . 919 
16 Gebodboe k G. fol. 22. 147v50. 235. 238 . 
1627-1643. In v. Nr. Pk . 920 
17 Gebodboek H. fol. 24v50 . 25v50. 108. 
1645% 1651. Inv. Nr. Pk. 921 
18 Gebodboek 1. fo l. 12v50, 51v50. 6 1. 92v50 . 
123v50. 166v50. 166 1- 1669 . Inv. Nr. Pk. 922 
19 Gebodboek M . fol. 175v50. 284. 285. 
1709-1726 . Inv. Nr. Pk . 925 

Gemeente Archief Bergen op Zoom 
20 Ordonnant ieboe k La G. 146 1. fol. 17v50. Inv. 
Nr. 157 
21 Ordon nantieboek La F. 1472. fo l. 29 & 29v50. 
1n v. Nr. 158 
22 Registers van Procuratien en Certificat ien. 
1486. fol. 136. 1n v. Nr. R.30 1 
23 Registers van Proc uralien en Ce rtificatie n, 
1502 . fol. 130. Inv. Nr. R. 3 13 
24 Registers van Procuralien en Ce rtificatie n. 
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26 Registers van Procuratien en Certificalien, 
1524. fol. 100v50 & 10 1. Inv. Nr. R. 393 
27 Ordonnan tie La G. 1540. fo l. 330V50, Inv. Nr. 
157 
28 Poorterboeken 1428-15 18 

Gemeente Archief Brielle 
29 Charte r van 4- 12- 1387 
30 Voerbodenboek 1405. Arl. 9. 1nv. Nr. B. 

Gemeellle Archief Brugge 
31 Stadsrekening 1476-77. fo l. 13 1 
32 Hallegeboden. 15 13- 15 30 , 1524. fo l. 395v50 
33 Ha llegeboden . 1584- 1596 , 1585. fol. 164 
34 Hallegeboden. 1596-160 I , fo l. 87 

Gemeente Archief Brussel 
35 Ordonnantie van 1360. Inv. Nr. A.V.B .. A .A. , 
Carl. 11 

Gemeente Archief Dein 
36 Ke urboek 1400-1420. fo l. 87/88v50 . Inv. Nr. Hb 
39 A 2 1 
37 Ke urboe k ca. 1450- 1500. Inv. Nr. Hb 39 B 3 
38 Ke urboek I ca. 1500 . fo l. 6 1, In v. Ie Afd. 
39 Keurboek 2. fol. 285v50, Ie Afd. 
40 Ke urboe k 4. fol. 94v50. Ie Afd . 
41 Ke urboe k 6. fol. 302 . Ie Afd. 
42 Keurboek 7. fol. 3 15. Ie Afd. 
43 Keurboek 10. fo l. 20 1 v50/202v50. Inv. Ie Afd. 
44 Gi ldebrieven. Inv. Ie Afd. Nr. 1988 

Dokkul11 - zie Rijks Archief Leeuwarden 

Gemeente Archief Dordrecht 
45 Keurboek I. 140 1. Arl. 204 

Gemeente A rchief Goes 
46 Voorbodenboek 1. ca. 1469. fo l. 65 & 65v50 , 
In v. Nr. 675 
47 Voorbodenboek 11. 1469- 1568 , ro l. 16. 17v50 & 
18. Inv. Nr. 676 



Goirle 
48 Docume ntatie van de Sticht ing Heemkundige 
Kring ' De Vyer Heertganghen ' 

Gemeente Archief Gouda 
49 Keurboek I , fo l. 12 vso , 15vso , 19vso , 48vso. 
Inv. Nr. 289 
50 Keurboek 2 , fo l. 37 , Inv . Nr. 290 
51 Keurboek 4, fol. 12 , Inv. Nr. 292 

Gemeente Archief ' s-Gravenhage 
52 Reg ister van de Placcaren Anno MDL & C. , blz. 
39 , 40 , 41 , 42 , 44 en 45 

Gemeente Archief Haarlem 
53 Charter van 20-2- 1389, In v. Nr. Mr. A. J. E . 1-41 
54 Gedrukte Handvesten en Privileges van Haarle m , 
175 1, blz. 152& 164 
55 Keurboek Steynaart, fo l. 64vso , In v. Nr. Lok. 
K.B . 2 No. 38 & 39 

Gemeente Archief Kampen 
56 Digestum Vetus, fo l. 58vso , Inv . Nr. 8 
57 Digestum Novum , fol. 204vso , Inv . Nr. 242 
58 Ontwerp Stadsrecht Kampe n, blz. 4 17 , Inv. Nr. 
19 
59 Ontwerp Stadsrecht Kampe n, blz. 425 , Inv. Nr. 
19 

Gemeente Archief Le iden 
60 Keurboek 1420-1479 , fo l. 63 , In v. Nr. 343 
61 Gerechts Dagboek E , fo l. 204 , In v. Nr. 9253 
62 Ke urboek 1658, fo l. 232/233, In v. Nr. 15 269 
63 Gerechts Dagboek HH , fo l. 128 ssqq , In v. Nr. 
9280 
64 Gerechts Dagboek HH , fo l. 128/1 30 , In v. Nr. 
9280 

Gemeente Archief Leeuwarden 
65 Plakkaatboek I, 12-2- 1566 

Rijks Archie f Leeuwarden 
66 Archief van het St. Boni fac iusklooster in Dokkum , 
O ud Register Nr . 28 
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Gemeente Archie f Meche len 
67 Mag istraats Ordonnanties , 148 1, fo l. 134vso , Inv. 
Nr. S lIl , No. 2A 
68 Magi straats Ordonnanties, 1700, fo l. 45, Inv . Nr. 
S V , No . 8 
69 Magistraats Ordonnanties , 1705, fo l. 87v50 , In v. 
Nr. S V , No. 8 
70 Mag istraats Ordonnanties , 17 15 , fo l. 154vso, Inv . 
Nr. S V , No. 8 
71 Magistraats Ordonnanties , 1753, fo l. 157vso, Inv . 
Nr. S V , No. 9 K 

Ge meente Archief Midde lburg 
72 Unger , Deel 2 , pag . 54 , In v . Nr. 110 
73 Unger , Deel 2, pag . 341 , In v. Nr. 240 
74 Unger , Dee l I , lnv . Nr. 67 
75 Unger , Deel 3 , pag. 136/137 , ln v. Nr. 28 1 
76 Unger , Deel I , In v. Nr. 242 
77 Unger , Deel I , pag. 257/25 8 , In v. Nr. 242 

Gemeente Archief Muiden 
78 Ke urboek van 1432 
79 Keurboek beginnende 161 9, fol. 10vso, lnv. Nr. 
27 
80 Keurboek Muide rberg , fo l. 2vso , lnv. Nr. 2 

Gemeente Archief Naarde n 
81 Keurboek 19-2- 1623, Art . 18 , lnv . Nr. C-III-6 
82 Ke urboek 19-2-1 623 , Art. 26 , ln v. Nr. C- IIl -6 
83 Ke urboek 19-2- 1623 , Art . 60 , lnv . Nr. C-IlI-6 

Ge meente Archief Rotterdam 
84 Ke urboek 1420- 1470, fo l. 126, ln v. Nr. 492 

Ge meente Archief Schiedam 
85 Keurboek I , fol. 11 , lnv. Nr. 3 15 A en B 
86 Keurboek I , fo l. 48 , In v. Nr. 3 15 A en B 
87 Ordonnantie van ca . 1550 , (Heeringa bl z. 336) 
88 Ordonnantie van 18-5- 1578 , (Heeringa blz. 148) 
89 Keurboek 3 , fo l. 14 , lnv . Nr. 3 17 
90 Keurboek 4 , fo l. 19 1, Inv . Nr. 3 18 
91 Keurboek 5 , fo l. 28vso , [n v . Nr. 3 19 
92 Keurboek 5 , fol. 120 , lnv. Nr . 3 19 
93 Keurboek 5, fo l. 167 , Inv. Nr. 3 19 



Gemeente Archie f Utrecht 
94 Buurspraakboek 1401 , fol. 307 , 1nv. Nr. 1- 16 

Rij ks Archief Utrecht 
95 Archief van de Heerlij kheid Kronenburg 

Gemeente Arch ie f Veere 
96 Keurboek 1349- 1519 , Art. 4 & 61 , Inv. Nr. 1083 
97 Rood Costuumboek, fol. 137. In v. Nr. 3 11 
98 Zwarte Register. fo l. 56vso. In v. Nr. 3 12 

Gemeente Archief Woerden 
99 Ke urboek 156 1- 1583, fol. 145, In v. Nr. K 1-5 
100 Keurboek 23-1 0-1609, fo l. 142vso ssqq , 1n v. Nr. 
K 1-4 

Gemeente Archief Zierikzee 
101 Ke urboek 1429 , fo l. 2vso 
102 Ke urboek 1463 , fo l. 47 
103 Keurboek 1485 , fol. 9 1 
104 Ke urboek 1559 , fo l. 19 
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Summary 

Research into the background o f the game of golf ove r 
the centuries. ba th in Great Britain and in The Ne~ 
the rlands. over the last 30 years has produced an ill1a ~ 

ge quite differe nt from the romantic Vic torian stories 
sa aften repeated in many golf books. 
By now it is possible to di vide the history of the game 
into three pe riods: 

1300- 1700 
the developmcnt of the game of co lf in the Nether~ 
lands and - same wh at later - the re lated game of 
'Gorf' in Scotland: 

1700-today 
the development of the ShOl1 game of Kolf wh ich was 
developed out of the old game of colf in the beginn ing 
o f that period and is still played today in parts of 
Ho lland: 

17S0-today 
the development , in a small c irc1e of 7 'go lfing~soc i e

ties' (6 in Scotland and I near London). of the pre
sent-day game of golf out o f ilS anc ient predecessors 
and its spreading a ll over the world. 

The misinte rpretation lead ing 10 a theoretical term ' Het 
Ko lven'. desc ribed in quite a few go lf books, arose 
out of mi xing up parts o f the game of co lf and the 
game of kolf. 
Th is d ivis ion in to three parts is also the basis of the 
exh ibition. albe it that out of the third period only the 
return of the game of golf lO the Low Countries is re
presented . The reg ister of sources, only a choice of all 
the referenees, gives a good impression of the facls 
Ihat have co me to light. Outside the records the re~ 

search could be based on the study o f same 450 paill~ 
ting and prints dating from the 16th and 17th cen tu ry. 
Although there is no specific evidence to that effect. 
and it is unlike ly that it can ever be fo und , the origin 
of the game of colf lies in all like lyhood in the combi
nation of IwO older medieva l games bath ha iling from 
the region of Soulhem Belgium and Nothem France: 
Chole (a lso: choulette) and Ma il (a lso: pa lle-maille. 
pall mali , Duteh: Malie etc.). 
The c lubs and balls of chole were combined with the 
rules of mail (more in part icular 'mail à la chicane ' ). 
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The firs t game of co lf that can be Iraeed goes back to 
Box ing Day 1297 . Jt was played around the village of 
Loenen aan de Vecht near Utrecht. Two teams o f fo ur 
men . each slriking the bali in turn, pl ayed fo r Ihe mi
nimum of strokes pe r 'holc' over four ' holes'. The 
targe ts were the doors of Iwo casltes, a mill and a 
cOllrthouse. The total length of the course was about 
5000 yards. Balls and cl ubs were of wood . The course 
can still be traced loday . 
The l4th century produces the firsl of an endless se ries 
of ord inances of the magistrates of the e ities in the 
Low Countries who tried la curb of the damage to per
sons and properties aris ing out of il. Playing materiais, 
more in partictl1ar the smooth wood en and later leather 
ba lls made it none too e~lsy to play a bali in the inten
ded direction. The ba lis had a tendency to veer off 
Ihe ir intended line of play . In consequence window 
panes and church~windows were braken, passers-by 
hurt. catlle driven away and crops damaged. The many 
unsuccesful effort s of the magistrates provide a good 
impression o f the extens ion of the area where lhe ga~ 
me was played. As the game grew it prov ided a living 
fo r professional bali-makers and club-makers. 
By the middle of the ISth century the co lfers started 
using the lea ther ball s slUffed with hair , then al ready 
in lIse by the 'kaatsers' (hand-tennis players who still 
lIse these very same ba lls today). Nonclhe less Ihe 
cheaper wooden ball s remained in use until the middle 
of the 17th century. 
By 1420 there were c lubs with forged~ iron and leaden 
heads. The latte r were cast onto the shaft. Cl ubs of 
thi s type remai ned popu lar until 1700. 
The efforts of the magistrates, who could not SlOp Ihe 
popu lar game, were di rec ted at moving the players out 
of the cit ies onto the ramparts and into the surround ing 
country where the damage would be slighter. Assigned 
places where Ihe game was permissible were rare. 
Thanks to a gift of Ae lbrecht of Bavaria in 1390 the 
ci ty of Haarlem possessed at colf field from there on. 
Interestingly there is evidence that thi s fie ld was mown 
regu larl y. 
The firs t traceable ex po rt of the leathe r balls stuffed 
with hair to Scotland from Bergen op Zoom dates 
from 1486. Se llers of ball s stood on the weekly market 
the re at that time. Transaction s of 40 .000 balls in one 
deal are known. A conservati ve estimate of the annual 



production of balls around 1500 (for 'kaatsen' and co lf 
together) amounts to some 500.000 balls per year. 
After a spectacular growth and an immense popularity 
the game of colf suddenly disappears almost exactly in 
the year 1700. There is na sati sfactory explanation for 
the disappearance. It must have been caused by the 

more refined way of life and attire of the 18th century. 

Assembling the facts the game of co lf can be descri
bed as follow s: 
the game 
The game consisted of dri ving a bali w ith a club from 

a cenain po int to a target ag reed in advance (and re
peating this over the same stretch in return or onwards 

10 another target). The targets were: doors, trees, 
posts, holes in the ground (as early as 1500) , in winter 
sometimes even a dingh y fro zen in the iee and any
thing else considered suitable . 
There were two types of play: 'ho le ' by ' hole' for the 
minimum of strokes per 'hole' (match-play . in present 
day terms) and striking for the maximum di stance for 
an agreed number of strokes (today: flag-match). 

Sides weTe drawn . There weTe singles, foursomes , 
four-balls and even eight-somes. 
Scoring was do ne by notching a stick. 
Rules 
Failure to keep correct score led to disqualification. 
Clubs 
4 types of clubs were used (al ways one club per 
player): 
I, fairly coarse all-wooden clubs in the early days; 
2. clubs with forged-iron heads (at least since 1429); 
3. Ash- and hazel-shafted clubs with a leaden cast-on 
head (at least since 1429). In later days many of these 
WeTe stamped with city- and clubmakers-marks; 
4. ' Scotti sh c1eeks', boxwood-headed clubs (filled 
with lead) three fi ngers \V ide over the top of the head 

and ane finger wide over the face. (Second quarter of 

the 17the century and later). Clubs made by Hugh 
Philp around 1820 still confornled to th is spec ifica
tion) . 
Balls 
The earliest ball s weTe turned of elm- and beech
wood. 8eing cheaper than the later leather balls they 
remained popular untiJ at least the middle of the 17th 
century, White sheepskin (' bazaan ') leather ball s stuf-
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fed with washed cow's hair were made from around 
1425. and perh aps earlier, and traded on the market at 
Bergen op Zoom before 1461. Originall y made for the 
hand-tennis players, they were adopted by the colfers 
before 1500. Ball s of thi s type were shipped to Scot
land from Bergen op Zoom. Shipments may be traced 
in the records of the years 1486, 1487 , 1494, 1495 
and 1496. 
4 types of templates were in use for composing the 
cover of the balls . The cover was sown together but 
for a small opening , the cover then turned inside out 
and subsequently stuffed through the hole with hair 
and sown shut. 
Today there are still a few bali-makers in Friesland 
making these same ball s for today's hand tennis
pJayers. Bali-makers marks can be discerned on pain
tings of 1600 and later. 
A bali on a painting o f J.A. van Ravesteyn of 1626 
shows a regulare panern of punches rather like today' s 
indents on a golf-bali , probabl y to improve its line of 
f1ight. 
Tees 
For driving ball s were placed on a mound of so il but a 
'peg ' type of tee can be clearl y seen on an engraving 
of Jan van der Borcht dating from about 1590. 
Fore-caddies 
Fore-caddies (Bali-markers) were known in 1657. 
Greenkeeping 
The co lf co urse at Haarlem was mown regularly in 
1483 and probably much earlier than that. 
Shoes 
No spec ial colf-shoes were known but in winter when 
playing on the ice-spurs were used to prevent slipping 
( 1657) and the soles of shaes were also roughened for 
the same purpose. 
Scores 
Scoring was done by na tc hes on a stick. 

Shortly af ter 1700 , about 1720 a new short game was 
developed out of the old long co lf-game: Kolf. In 
1980 the Kolf-Club ' Utrecht ' celebrated its 250th an i
versary. This game was played on a flat court with 
low boards on e ither side and high boards at either 
end. Two posts stand permanentl y in the center of the 
court at bath ends . In the early days courts measured 
up to 40 meters in length and good courts at least 50-



me 24 meters, although many were shorter. Today a 
court's length is about 17. 50 meters. The kolf-court is 
a c1ear miny-variety of the 17th century mail-course. 
Gradually clubs and balls were adapted to the new 
game and became heavier and larger. The essential 
difference between colf and kolf lies in the fact that 
the former consist of playing for a target while in kolf 
one plays via the post for points. The game of kolf 
again grew tremendously popular in a very short time. 
In his 'Treatise on Kolf' of 1769 the anonymous au
thor , writi ng under the motto 'Concorde nous guide ', 
mentions no less than 190 kolf-courts in and around 
Amsterdam , 31 of them covered . In the later edition of 
1792 350 courts in the provinces Holland and Utrecht 
are mentioned, 149 of them covered. His survey is 
nowhere near complete . In other provinces like Fries
land and Zeeland kolf was equally popular. In the 19th 
century kolf recedes. In 1841 there a is warning 
against its becoming extinct. NOl even the introduction 
of the rubber bali around th at time helped. 
On the 13th May 1885 dr. van Balen Blanken from 
Noord Scharwoude rallies the remainders of the kolf
clubs into the Nederlandse Kolf Bond (Union). 9 clubs 
joined , of wh ich 3 survive to th is day. Later the a id 
'Utrecht' club also joined the Union. At present there 
are some 20 kolf-clubs who are members. All the 
early kolf-courts were by public houses . The publicans 
must have had a considerable share in the development 
of the game. 
Around 17506 'go lfing societies ' in Scot land and one 
at Blackheath near London , all of them with a mason ic 
background , develop the old game of 'goff' into golf. 
They did not sa much play the game for its own sake, 
but rather as a healthy exercise in the open air prior to 
their sumptuous meals. Thanks to these 7 who had 
around 500 members at any one time between 1750 
and 1800 golf came inta the 19th century , when -
from Scotland and London - it commenced it s trium
phant expansion over the whole world af ter 1830. In 
the Low Countries the game of golf commenced to
wards the end of that century. 
(Now) Royal Antwerp Golf Club was founded in 
1888. 
The Royal Belgian Golf Club at Tervueren near Brus
sels followed in 1906. The Royal Belgian Golf Fede
ration (founded in 1948) today unites 14 clubs with 
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about 7300 players. 
In 1890 Baron van Brienen van de Groote Lindt lays 
out same holes on his estate 'Clingendael ' near The 
Hague and starts to play golf with his friends. His ini
tiative gives birth to the Haagsche Golf Club in 1893. 
1894 sees the foundation of the Doornsche Golf (now 
Utrechtsche Golf Club ' De Pan'), followed by the Ro
sendaelsche Golf Club near Arnhem in 1895. In 191 0 
the Hilversumsche Golf Club is founded as weil as the 
Kennemer Golf Club at Santpoort near Haarlem (now : 
Kennemer Golf & Country Club at Zandvoort). Four 
of these five (Rosendaelsc he joined them shortly af
terwards) found ed the Nederlandsch Golf Comité 
(now: Netherlands Golf Federation) in 1914. 
Before World War II some 16 clubs had co me into 
existence . Taday they number 26 , uniting about 
\1 .400 golfers. 
1971 saw the first public golf in the Netherlands. Gra
dually the authorilies lost their prejudice againsl golf 
as a game for the happy few. They now realize how 
dependent the further development of golf is on public 
support (like in any other country). In 1980 there were 
4 public courses and more on the drawing boards. The 
27-holes public course near Haarlem is already over
crowded by more than 1000 players three years af ter 
il s opening. 
Finally golf enjoys the act ive interest of Ihe Royal 
Houses in Belgium and Holland , same members being 
proficient golfers. If some of them started playing at a 
later age this can not be said of Prince Friso of Orange 
who commenced play at 11 . 



Zusammenf'assung 

Die Forschung in die Geschichte des Golf-spiels, die 
in den letzten 30 Jahren , sowohl in den Niederlanden 
al s in Grossbrittannien, betrieben wurde , lässt ein we
sentIic anderes Bild entstehen als die romantischen Ge
schichten darüber in vielen Golfbüchern des 19 . un 20. 
Jahrhunderts. Es ist jetzt mögl ich diese Geschichte in 
3 Teile zu teilen, nämlich: 

1300- 1700 
die Entwicklung des Colf-spiels in den iederlanden 
und - etwas später - des damit zusammenhängenden 
' Goff' in Schot land ; 

1700-heute 
die Ent wicklung des aus dem Colfsp iel hervorgegan
genen kurzen Kolf-spiels, das auch heute noc h in 
Holland gespielt wird ; 

1750-hcute 
die Entwicklung , in einem kleinen Kreise von 7 Golf
c lubs (6 in Schotland und e iner be i Londen) des heuti 
gen Golfspiels aus dem alten Vorfahren und se ine 
Verbreitu ng über die ganze Welt. 

Diese Drei-Teilung war auch die Grundlage für die 
Ausste llung Colf-Kolf-Golf, sei es dass aus dem drit
ten Te il nur die Rückkehr des Go lf-sports in die Nie
derlande herausgenommen worden ist. Das Quellen
verzeichnis, das nur eine Auswahl aus dem aufge fun
denen Material umfasst, gibt einen Eindruck der ver
fügba ren Fakten. Daneben stützt sich dieser Artike l auf 
das Stud ium von mehr als 450 Bildern , Radierungen 
und Zeichnungen aus dem 16. und 17 . lahrhundert. 
Mutmasslich ist das Colfspiel ei ne Kombination von 
zwei älteren mittelalterichen Spielen - Chole und Mail 
- beide stammend aus dem Süd-Belgischen und Fran
zösischen Raum , und zw ar der Spielgeräte von Chole 
mit den Rege ln des Mail (i nsonders Mail 'à la chica
ne'). Das erste Spiel das aufzufinden war fand am 2 . 
Weihnac htstag 1297 rundum das Dorf Loenen aan de 
Vecht be i Utrecht statt . Zwe i Mannschaften van je vier 
Mann spielten zwe i Bälle, die im Turnus geschlagen 
wurden, über 4 'Löcher'. Dieses waren Türen van Ge
bäuden. Die Länge der gespielten Bahn war etwa 4500 
Meter. Die Schläger und Bälle waren von Holz. Die 
Bahn is auch heute noch zu verfalgen. 
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Im 14. Jah rhundert erschei nen die ersten Magistrats
verordnungen die dem Spiel innerhalb der Städte Ei n
halt zu gebieten versuchten . Die Sch läger und die 
glatten Bälle erschwerten das schl agen der Bälle in der 
beabsichtigten Linie . Die glatten Bälle hatten die Ne i
gung zu erhebl ichen Kursabweichungen. Die Folgen 
blieben nicht aus. Eingeschlagene Scheiben, verletzte 
Passanten, aufgescheuchtes Vieh und anderes mehr 
veranlassten die Behörden zu ihren , übrigens wenig 
erfo lgreichen Anstrengungen . Besonders dank dieser 
Verordnungen ist es mög lich einen guten Eindruck von 
der Verbreitung des Spiets zu erwerben. Die Karte gibt 
davon einen Eindruck. 
Der Aufstieg des Spiets brachte das Entstehen eines 
Ballmacher- und Schläger-macher Gewerbes mit sich. 
Etwa um die Mitte des 15. Jahrhunderts dürften die 
Colfspie ler ihre billigen aber unpraktischen Holzbälle 
vertauscht haben für die dam als schon von de Kaats
spielern (Hand-Tennis) verwendeten kleinen weissen 
Lederbälle die mit Kälberhaar ausgestopfl waren. Die 
billigeren Holzbälle blieben jcdoch auch noch bis in 
die Milte des 17. lahrhundcrts in Gcbrauch . Um 1420 
gab es bereits Schläger mit Eisen- und Blei-köpfen. 
Letztere wurden an den Stiel gegossen und blieben bis 
etwa 1700 in Gebrauch . Obwohl das Spie l nicht zu 
bremsen war. versuchten die Behörden es wegen des 
zu envartenden Schaden aus den Städten in deren Um
gebungen zu verlegen . Nur se lten wurden Plätze an
gew iesen wo es zulässig war. Haarlem besass, dank 
einer Schenkung von Albrecht von Bayern-Graf von 
Holland , bereits 1390 e inen öffentlichen Colf-p larz. 
Der erste Export von den neu-artigen Lederbällen von 
Bergen op Zoom aus nach Schotland fand bere its 1486 
platz. In dieser Stadt waren in der Zeit schon regel
mäss ig Ball-verkäufer auf dem Wochel1l11arkt tätig. 
Geschäfte von 40 .000 Bälle in einem Kauf waren kei
ne Ausnahme. Die Erzeugung von Bällen um 1500 
dürfte pro Jahr - vors ichtig eingeschätzt - schon mehr 
als 500.000 Stück betragen haben. Fast genau urn 
1700 hört das Colfspiel plötzlich ganz auf. Eine be
friedigende Erklärung dafür iSl nicht zu finden. Es 
wi rd wohl mil der feineren und etwas verweichlichten 
Lebensart zu tun gehabt haben . 
Kurz danach, etwa um 1720 , entwickelt sich aus dem 
a lten langen Colfspiel das kurze Ko lf-spiel. Den 1730 
gegründeten Kolfclub ' Utrecht ' gibt es auch heute 



noch. Dieses Spiel wird auf einer mit niedrigen Bret
terzäunen eingesch lossenen Erdbahn von etwa 20-35 
Meter Län ge gespielt auf der sich an jedem Ende ein 
Pfosten befindel gespjelt. Die Bah n is eine kürzere 
Fassung der alten Mail-bahn. Die Sch läger und Bälle 
wurden dem neuen Präzis ions-spiel angepasst. Sie 
wurden schwerer und grösser. Auch dieses Spiel er
lebten einen Kolossalen Aufschwung in einer sehr kur
zen Zeit. 
Die von dem anonymen Autor ·Concorde nous guide' 
1769 geschrie be ne ' Verhandlung über das Ko lfspieJ' 
zählt bereits 190 Bahnen in und urn Amsterdam auf, 
von denen 3 J überdacht waren . Die zweite Ausgabe 
dieses Buchs von 1792 nennt 350 Bahne n in den Pro
vinze n Holland und Utrech t, von de ne n 149 übe rdach t 
waren. Seine Aufzählung ist keineswegs vo llständig. 
Auch in anderen Provi nzen, wie etwa Friesland und 
Zeeland , wurde mil Begeisterung gespielt. 
Jm 19 . Jahrhundert wird auch dieses Spiel rückgängig. 
Bereits in 184 1 wird vor dem Verfa ll gewarnt. Auch 
die Einführung des grosse n rnassiven GummibalIs urn 
diese Zeil vermochte den Rückgang nicht aufzuhalten. 
Als Or. van Balen Blanken aus Noord Sc harwoude am 
13. Mai 1885 in Haarlem den Niederländischen Kolf 
Verband gründete, urn dem Verfall Einhalt zu gebie
ten, schlossen sich ganze 9 Kolf-clubs aus Noord
Holl and all. Das war Alles was noch übrig war. Die 
anderen Kolf-bahnen waren inzwischen in Theatersäle 
und Speisesäle umgewandelt . Später schloss sich dern 
Verband auch de r alte Utrechter Club an. Danach g ing 
es wieder langsam bergauf. Heute sind dem Verband 
etwa 20 Vereine in Noord-Holland angeschlossen. Der 
al te Utrechter Club beg ing 1980 seine n 250. St ift ung
stag . 
Kolf-bahnen befanden und befinden sich immer bei 
Gasthäusem. Die Wirte, die einmal den Konsum der 
Colfspie ler hatten wegfa llen sehen, dü rften e ine n guten 
Anteil an der Entwicklung des Kolf-spie ls gehabt ha
ben . 
Im 18. Jahrhundert e ntwicke ln 6 Golfclubs in Schot
land und einer in London das heutige Golfspiel. Diese 
Vereine, die grossenteil s von Freimaurem gegründet 
waren, die das Golfspiel nicht sosehr des Sports wegen 
beüblen aber es als eine guten Freiluft-beschäftigung 
betrachte ten bevor sie sich an ihre ausgiebigen Mah l
zei ten setzten. sind diejenigen denen wir das heutige 
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Golfspiel ve rdanke n . 
In der Zeit zw ischen 1750 und 1800 hatte n sic zu

sammen nie mehr als 500 Mitglieder. Diese 500 Spie
Ier haben das Go lf von seinem heutigen Regeln verse
hen und es in das 19. Jahrhundert übertrage n. Ab 1830 
fängt dan von England und Schot land aus der gigant i
sche Aufstieg , zum grössten Sport der Welt arn heut i
gen Tage, an. 
In den Niederlanden kehrt das moderne Go lf erst am 
Ende des Jahrhunderts zurück. 1888 wird in Belgien 
der Königliche Antwerpe r Golf Club gegründe t. 1906 
fo lg t der Königlic h Belg ische Golf Clu b in Tervueren 
be i Brüssel. 1948 wird der KönigJiche Belgische Golf 
Verband gegründet dem heute 14 Clubs mit e twa 7300 
Mitgliedern angehören. 
In Holland legt Baron van Brienen van de Groote 
Lindt 1890 einige Löcher auf se inem Landgut bei Den 
Haag an und fang t dort mit se inen Freunden zu spielen 
an. Drei Jahre später entwiekelt sich daraus der Haager 
Golf Club . 1894 e ntsteht der Golfclub in Doorn , der 
heute Utrec htse Golfclub 'de Pan' he iss t, und wieder 
e in Jahr später , 1895, wird in Rosendael be i Arnhe im 
der Rosendae ler Golf Club gegründet. 1910 wi rd der 
Hil versummer Golfclub gegründet und im gleichen 
Jahr de r Kennemer Golf Club in Santpoort (heute: 
Kennemer Golf & Country Club in Zandvoort ). Vier 
d ieser Clubs (Rosendael schloss sich kurz danach an) 
g ründe te n 1914 das Niederländische Golf Kommittee, 
heute de r Niederländische Go lf Verband . Vor dem 
letzten Weltkrieg umfasste dieser bereits 16 Clubs. 
He ute s ind es deren 26 mit etwa 11.400 MitgJiede rn . 
Ab 197 1 fangt aus das Go lf auf öffentJiche n Golfplät
zen an. Die 8ehörden verlieren langsam ihr Vorurteil , 
dass Golf ein Spiel für ei ne kleine Elite se i, und 
kommen zu der Einsicht dass auch Golf oh ne öffentl iw 
che Unterstützung nicht viel we iIer kommen kann. 
1980 gibt es 4 öffe ntJic he Golfplätze , daru nter e ine n 
bereits überfüllte n 27-Löc he r-Platz bei Haarle m . 
Mehrere sind in Vorbereitung . 
Sch liessJich erfreut sich das Golf sowohl in Belgien als 
in Holland des aktiven Interesses der beiden Königs
häuser, die gute Golfspieier in ihren Reihen zählen. 
Der jugendlichste davon ist sicher Prinz Friso von 
Oraniën de r bere its mit II Jahren ange fan gen hat Golf 
zu spielen. 



Résumé 

La recherche sc ientifique concernant I'histoire du jeu 
de golf, pendant les trentes dernières années , effectuée 
aussi bien aux Pays-Bas qu 'en Grande Bretagne, no us 
révèle une image profondément différente de ce jeu en 
comparaison de I' image romantique propagée dans 
beaucoup de livres du XIXe et XXe sièc les traitant du 
jeu de golf. 
Maintenant , il est devenu poss ible de diviser cette 
histoire en trois étappes : 

de 1300 à 1700: Ie développement du jeu de colf Ueu 
de crosse) aux Pays-Bas - et un peu plus tard Ie jeu 
analogue ' goff' en Ecosse . 

de 1700 à nos jours: I'évolution du jeu de ' kolf' court 
développé du jeu de colf (crosse) se pratiquant encore 
en Hollande. 

de 1750 à nos jours: I'évolution , dan s Ie cercle res
treint de 7 clubs de golf (do nt 6 en Ecosse et un dans 
les environs de Londres) du jeu moderne de golf en 
partant du jeu historique et sa dispersion à travers Ie 
monde . 

L'exposition es t basée sur cette division en troi s par
lies avec cette restriction que, pour la troisième partie, 
seulement Ie retour du jeu de golf aux Pays-Bas, es t 
pris en considération. 
Le régistre des sources historiques - seulement un 
choix Iimité du matériel retrouvé - no us donne un 
aperçu de la richesse de san hi sto ire . En plus I' article 
est basée sur une étude d ' au moins 450 images, gra
vures et dessins du XVle et XVIle siècles . 
Probablement Ie jeu de golf est une combinaison de 
deux jeux médiévaux plus anciens - chole et mai l 
(palle-maille) . Ces jeux ont comme origine Ie sud de 
la Belgique et les régions fran çai ses limitrophes. Les 
ustensiles du jeu de chole et les règlements du jeu de 
mail (surtout Ie mail ' à la chicane') se sont entremêlés . 
Les premier jeu qu 'on a retrou vé, fut joué autour du 
village Loenen aan de Vecht près d' Utrec ht , Ie lende
main de la Noël de 1297 . Deux équipes, chacune de 
quatre joueurs, jouaienl avec deux balies, que les 
joueurs devaient placer dans les quatre trous avec un 
minimum de coups . Les quatre trous étaient des portes 
de bätiments . La longueur du chemin parcouru était 
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en vi ron 4500 mètres . Les clubs e t les balies étaiem en 
bois. 
Le XIVe siècle vit paraître les premières ordonnances 
municipales qui voulaient in terdire Ie jeu dans la ville 
même . Les c lubs et les ba lies li sses ne fac ilitaient pas 
I"envoi des balies dans la direction envisagée . Les 
balies lisses ava ient la tendance de dévier de leur cour
se . La suite de ces accidents se laisse dev iner: des fe
nê tres brisées, des passants blessés, Ie bétail épouvan
té. Tous ces accidems avaient pour effet que les auto
rités continuaient leurs efforts d ' interdiction , sans 
grand succès d'a illeurs. Grace à ces ordonnances il 
nous est possible d 'avoir un aperçu clair en ce qui 
concerne la diffusion du jeu . 
L' épanoui ssement du jeu donnait nai ssance aux métiers 
de fai seur de balies et de crosses . C 'esl vers Ie milieu 
du XVe sièc le, que les joueurs de colf a ient échangés 
leurs ba lies en bois - bon marché mai s peu pratiques -
contre les petites balies en cuir , remplies de poils de 
veau . Ces balies étaient déjà en usage chez les joueurs 
du jeu de paume (hand-tenni s). Po urtant, les balies en 
bois s' utilisaient encore jusqu ' au milieu du XVlle 
siècJe . Vers 1420 ex istaient déjà des crosses à tête de 
fe r et de plomb. Ces dernières étaient coulées à la 
crosse même et restaient en usage jusque vers 1700. 
Bien que la popularité du jeu grandissait , les autorités, 
vu les dégats prévisibles, fai saient des efforts pour dé
placer Ie jeu du centre de la vi lle vers les environs . On 
ne trou ve presque pas de communes ou Ie jeu était 
permis . La ville de Haarlem possédait depuis 1390 une 
place publique spéciale destinée au jeu de crosse 
(colf) ; c 'éta it un don d' Albrecht van Beieren (Bavière), 
comte de Hollande . Depuis 1486 on connait I'exporta
tion des balies Illodernes en cuir de Bergen op Z00 111 

vers l ' Ecosse . Dans cette ville à cette époque là il Y 
avait des marchands de balies au marché hebdomadai
re . Des transactions de 40 .000 balies en une foi s n'é
taient pas une exception. La production annue lIe de 
balies , vers 1500, peut être estimée à plus de 500.000 
pièces. Sans rai son apparente , en 1700, Ie jeu de colf 
disparaÎt complètement. L'explication est peut être à 
chercher dans la façon de vivre: plus raffinée même un 
peu efféminée . 
Quelques années plus tard , vers 1720, Ie jeu de colf 
court se dévela ppe du vieux jeu de colf long. Le 
Kolfc1ub ' Utrecht ', fondé en 1730 , existe encore de 



nos jours. Ce jeu se pratique sur une piste en te rre 
d ' une longueur de 20 à 35 mètres, entourée par une 
basse clóture en bois. Sur les deux ex trémités éta it 
planté un pi'luet. La piste es t plus courle 'lue ce lle de 
J' ancien jeu de mail. Les clubs et Jes balies devaient 
être adaptés à ce nouveau jeu de précision: il fa llait les 
aIJ ourdir et Jes aggrandi r. Ce jeu connût en très peu de 
tem ps un essor formidable . 
Dans son 'Verhandeling over de oorsprong van het 
ko lven' (Discours sur Ie jeu de kolf) de 1769, I'auteur 
anonyme 'Concorde nous gu ide' compte déjà 190 pis· 
les à Amsterdam ou dans ses environs, donl 3 1 étaient 
couvertes. Dans la deuxième édilion de ce li vre datée 
de 1792 , I'auteur donne une li ste de 350 pistes dans 
les provinces d' Hollande et d ' Ut recht dont 149 cou
vertes. Cene liste nOes t pas dl! tout complète. Dans les 
autres provinces , comme la Frise et la Zélande , Ie jeu 
se prariquait avec Ie même enthousiasme. 
Au XIXe sièc le la popular ité du jeu diminua. Déjà en 
1841 on prédisait Ie déclin . Même I' introduction d ' une 
grande balie massive en caoutchouc ne pul pas arrêter 
ce déclin . 
Quand, Ie 13 mai 1885, Ie doc teur van Balen Blanken 
de Noord Scharwoude , fondait à Haarlem la Société 
Neerlandaise du Ko lf (Nederlandsche Kolfbond) , seu
lement 9 clubs de kolf s'y joindraien t. 11 n'y avaient 
plus d ' aut res c lubs. Les autres pistes de kolf avaient 
été entre temps Iransformées en théàtres et restaurants. 
Plus tard , I' ancien c lub d'Utrecht se joindrait à la So· 
c iété. Puis, peu à peu I'on remonta la pente. Au
jourd ' hui cnv iron 20 clubs de la Holl ande du Nord y 
sont affili és, l'aneien club d' Utreeht eélébrait en 1980 
SOIl 250me anni versaire. 
Les pistes de kolf, aussi bien dans Ie passé 'lue main
tenani , se trouvent toujours près d ' une hoste llerie. Les 
hóteliers, 'lui avaient dû subir Ie déc lin du jeu et en 
même temps la diminution de leurs recettes, ont cu 
certainement une part décisive dans I'évo lution du jeu 
de golf. 
Pendant Ie XV IIIe siècle Ie jeu de golf moderne s'était 
développé en 6 clubs de golf en Ecosse et en un à 
Londres. Ces clubs, fondés pour la plus part par des 
francs-maçons, sont à I 'origine du jeu de golf actuel. 
Leurs membres ne jouaient pas te llement pour Ie spon 
même mais pour prendre un peu d' air frais avan t les 
diners copieux. 
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Entre 1750 et 1800 ces clubs ne comptaie nt pas plus 
de 500 joueurs. Grace à ces 500 les règles J110dernes 
du jeu de golf ont été dressées et retransmises au XIXe 
siècle. Depuis 1830 I'essor gigantesque commence , 
partant de I' Ang leterre et de l'Ecosse , qui fe ra, au
jourd ' hui , du jeu de golf Ie sport Ie plus répandu du 
monde. 
Les Pays- Bas ne connaissent Ie jeu moderne qu ' à par
tir de la fin du siècle précédent. En 1888 fut fondé en 
Belgique Ie Royal Antwerp Go lf Club et en 1906 su i
vai l à Tervuren près de Bru xelles Ie Royal Golf C lub 
de Belgique, En 1948 fut fondé la Fédération Royale 
Beige de Go lf à laque lle aujourd ' hui 14 c lubs avee en
vi ron 7300 membres sant affiJ iés . 
En 1890 , Ie Baron van Brienen van de Groote Lindt 
fa isait c reuser quel'lues trous sur son domaine près de 
La Haye et commença à y jouer avec ses amis. Trois 
ans plus tard ce fait donna naissance au Golf Club de 
La Haye (Haagsche Go lf Club), En 1894 fut fondé Ie 
Golfcl ub à Doorn , maintenant connu sous Ie nom 
d ' Utrechtse Golf Club 'de Pan ' . Une année plus tard 
fut fondé à Roosendael près d ' Arnhem Ie Golf Cl ub de 
Rosendael. En 19 10 c'était à Hilversum que fut fondé 
Ie Go lf Club de Hil versum et , en la même année à 
Santpoort Ie Kennemer Go lf Club (aujourd 'hui Ken
nemer Golf en Country C lub à Zandvoort). Quatre de 
ces c lubs (Rosendael y adhérait un peu plu s tard) fon· 
dè rent en 19 14 Ie Comité Néerl andaise de Go lf (Ne
de rlandseh Golf Comité), aujourd ' hui 'Nederlands 
Golf Verbond ', Celte ligue réunissa it déjà 16 clubs 
avant Ia dern ière guerre mondiale. Aujourd "hui pas 
mo ins de 26 clubs sant affiliés avec quelques 11.400 
membres. 
Depuis 1971 on joue Ie go lf sur des terrains publiques. 
Les autorités perdent lentement leur préjudice que Ie 
je u de go lf doil être un jeu pour une élite e l sont d' a
vis que Ie jeu de golf ne peut pas se développer sans 
subsides, En 1980 il y a 4 pistes publiques entre aut res 
la piste à 27 trous de Haarlem; plusieurs autres sant en 
préparation. 
Les maisons royales aussi bien de la Hollande que de 
la Belgi'l uc ont un inté rêt actif au je u de golf et 
comptent dans leur rangs de bons joueurs . Le plus 
jeune es t assurément Ie prince Fri so van Oranje 'l ui a 
commencé à jouer à onze ans. 



Portre t van twee kinderen. 

Noord+Nederlands. Ca. 1635 
(cat.nr. 6). 
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I Wandtegel (lslc helft l7de 
ceu\\) mei kandelaber rand . 
Posere nde hee r mei colfstok in de 
ene en een bal in de andere hand . 

2 Wandtegel (ca 1650) meI Wan
Li rand . 
Wandelende hee r met colfstok in 
de hand . 
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3 Wandtegel (2de helft l7de 
eeuw) meI 'ossckop' hoekmolie f. 
Een colfspe ler. die een full-swing 
demonstreert . 
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4 Wandtegel (2de helft t 7de 
eeuw) mei 'ossekop' hoekmotief. 
waarbij de omtreklijnen van de 
voorstelling zij n aangegeve n in 
mangaan (een zgn . paarse trek). 
Een aan slag zijnde colfspeler. 

Museum Flehile, Amersfoort. 
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Een iconografische studie van Nederlandse wandte
gels met colf-, kolf- en golfspelers 

Inleiding 
Vóór de 16de eeuw waren in de Lage Landen de 
meeste huizen in de steden van hout gebouwd; de 
wanden bestonden uit met leem bestreken vlechtwerk. 
de duurdere huizen waren beplankt. Slechts de kerk , 
een belangrijk gebouwen de muur rond de stad waren 
van natuur- of baksteen . Onder dergelijke omstandig
heden was het gevaar voor snelle uitbreidi ng van brand 
groot en vanaf 1450 zien we dat daarom de stadsbe
sturen stenen zijmuren bij herbou w verplic ht gaan 
ste llen; rond 1650 hadden de meeste huizen in de ste
den stenen voor-, achter- en zijgevels . 
In het begin van de 16de eeuw vestigde Guido di Sa
vino uit het Italiaanse Castel Durante zich in Antwer
pen. Hij noemde zich hier Guido Andries en hij begon 
een atelier waar hij majolica vervaardigde . Tot die tijd 
bedekte men aardewerk met transparant loodglazuur 
waardoor de kleur van de gebakken klei voornamelijk 
het aspect van het voorwerp bepaalde. De Ita lianen 
gebruikten echter het wi tte ondoorzichti ge tinglazuur 
als een basis waarop motieven in heldere kleuren wer
den geschilderd , dat is de majolica-techniek. 
Naast luxe vaatwerk vervaardigde het atelier van Gui
do Andries ook tege ls waarmee vloeren en later ook de 
wanden van de stenen huizen ter afwerking bedekt 
werden. 
Deze majolica-industrie, vaatwerk en tegels. veroverde 
ook de Noordelijke Nederlanden. Vooral na de ver
overing van Antwerpen door de Spanjaarden in 1585 
en de vlucht van veel protestantse inwoners naar het 
Noorden , verrezen er werkplaatsen in Middelburg, 
Rotterdam, Delft, Gouda , Leiden, Haarlem en Harlin
gen. Deze produktiecentra namen al in het begin van 
de 17de eeuw een industriekarakter aan; het verstede
lijkte westen van de Noordel ijke Nederlanden met zijn 
stenen huizen was een goede afnemer . De tegels wer
den ook geëxporteerd naar heel Europa , één van de 
grootste afnemende landen was Portugal. Om aan een 
zodanig grote vraag te voldoen moesten er wel indus
triële methoden worden gebruikt ; sterke onderverdeling 
van het werk was daar één element van . 
Het bedrijf had een soort lopende band karakter: men
gen en kneden van de deels geïmporteerde klei, vor
men van de tegels, eerste maal bakken (biscuit), 
tinglazuur aanbrengen , beschilderen, tweede maal bak
ken en tenslotte verpakken en verzenden. Daarnaast 
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Aan mijn vader 
Johannes Aijolt Brongcni 
(1906-t954) 

was er een aparte afdeling om het glazuur en de ver
ven te maken . 
Het beschilderen moet in verband met ons o nderwerp 
nog wat in detail behandeld worden. De hoofd lijn 
(contour) van de beschildering werd aangebracht met 
behulp van schablonen ; in de tegelindustrie wordt zo 'n 
schabloon een 'spons' genoemd . Een spons is een vel 
papier waarop de contour van de tekening is aange
bracht in de vorm van kleine , met een naald geprikte, 
gaatjes. De spons wordt op de van tinglazuur voorzie
ne biscuinegel gelegd . Door de gaatjes wordt fijn 
houtskool poeder gestoven uit een linnen zakje. waar
door de omtrek van het decor op de tegel ko mt. Mei 
een penseel wordt deze omtreklijn gevolgd. Schadu
wen , een enkel persoonlijk initiatief en individuele 
vaardigheid maken ogenschij nlijk van iedere tegel een 
aparte creat ie; het is echter een industrieel massapro
dukt. 
De tegelindustrie heeft in de Noorde lijke Nederlanden 
van ca. 1600 tot in het beg in van de 20ste eeuw 
gebloeid. In Makkum is nu , in 1982 , nog één industrie 
in vol bedrijf. Nadat de markt van de stenen huizen 
verzadigd was , werden in de 18de en 19de eeuw de 
schouwe n van de houten boerderijen in het binnenland 
nog als gat in de markt ontdekt. De komst van het be
hang in de 18de eeuw deed het belang van tegels a ls 
wandbedekking in de steden sterk verm inderen. 

De beschildering 
In het begin werden de tegels beschilderd met sterk 
geometrische decors in heldere , mediterrane, kleuren 
als bruin , geel, groen en hardblauw. De decors be
stonden uit zespuntige sterren. vierkanten en plantaar
d ige mot ieven als granaatappels en ranken met drui
ventrossen. Iedere indi viduele tegel had een zekere 
symmetrie; het decor was pas compleet al s men vier o f 
soms zestien exemplaren op een wand bijeenzag. 
Rond 1625 Irekt het geometrische motief zich terug 
naar de hoeken en in het midden ontstaat een ronde of 
vierkante ruÎmte waarin een op zichzelf staande af
beelding van een mens, dier of plant geplaatst word t. 
Na een rage, rond 1635, waarb ij veelal nog gekleurde 
tulpen worden afgebeeld , ontstaat een nieuwe mode. 
Op een enkele uitzondering na , worden vanaf die tijd 
de tegels geheel in een bepaald zacht blauw uitgevoerd 
ter imitatie van het in de Nederlanden door de Oost 



Indische Compagn ie ingevoerde Chinese porsele in. 
Deze blauwe wandtegel zal tot het e inde van de in
dustrie in de 20ste eeuw dominant blijven . 
Wij beschrij ven nu de be ide elementen van de beschil 
dering (hoekmotief en voorstelling) wat meer in detai l 
waarbij wij aandacht zullen schenken aan de chronolo
gische aspecten. 

Het hoekmotief 
Het motief in de vier hoeken in deze Chinees-blauwe 
pe riode wordt , ondanks bedrijfsvarianten, zeer gestan
daardi seerd; het is pas compleet als men vier tege ls 
bijeen ziet, deze vier moeten dan wel uit één oven la
d ing van één bedrij f stammen. In het begin zijn de 
hoek motie ven nog groot, herinnering aan de tijd dat de 
gehele tegel met een geometri sch motief gevu ld was. 
Zulke grote motieven zijn de kandelaberrand , de Wal/

Li, dej7ellr de fis en de zogenaamde ossekop. Bij de 
kandelaberrand , vaak gecombineerd met dejlel/r de 
lis, moet men twee tegels naast e lkaar plaatsen om te 
zien dat er langs de zijkant van de tegels de stijl van 
een kandelaar met knobbels zichtbaar word t. De Wal/
U is een rege lrechte kopie van een bepaald e lement uit 
de porseleinen borden met Wal/-Li-decoratie uit Ch ina. 
De zogenaamde osse kop lij kt wel wat op een st ierekop 
met uitstekende hoorns; het zal echter wel een sterk 
vereenvoudigde fleur de lis moeten voorste llen . 
Na 1660- 1670 worden de hoek motieven kle iner . Voor
namel ijk blijft de verkle inde ossekop over; deze wordt 
na ca. 1700 vervangen door het spinnetje, een combi
natie van gebogen lij ntjes met vij f stippen . In de loop 
van de 19de en 20ste eeuw worden de gebogen lij ntjes 
van het spinnetje recht. De hoekmal ieven zijn dan heel 
kle in of zelfs verdwenen. 
Samenvattend kan men zeggen dat het hoekmotief de 
ne iging vertoont om in de loop van de ontwikkeling 
van de tegelindustrie steeds minder belangrij k Ie wor
den. 

De voorstelling 
De aantrekkelijkheid van de blauwe wandtegel is voor 
de meeste mensen gelegen in de voors telling. Bijna 
e inde loos zij n de thema's die op tegelwanden aan de 
orde komen: planten, dieren , ambachten, spelende 
mensen, personages in fraai e kleren , muzikanten, sol
daten, paardrijders en Bijbe lse tafere len. Som s is de 

54 

tekening op de tegel terug te voeren tot een prent uit 
een boek; van deze prent is een spons gemaakt en een 
nieuwe decoratie was geboren, auteursrecht bestond 
niet. De tegelwanden zullen ook wel de funct ie van 
het huidige prentenboek hebben gehad. 
Ook in de verandering van de voors telling is een al
gemene lijn te zien. In het begin wordt de ontstane 
ruimte binnen de vier hoekmotieven opgevuld me t 
grote fi guren. Deze kunnen fors en zw ierig, met en
kele lijnen , opgezet zijn ; zij kunnen ook hee l gede
ta i lleerd getekend zijn. Mensen worden gedurende de 
gehe le 17de eeuw voornamelijk solitair afgebeeld; 
twee personen komen zelden voor. Eén persoon kan 
we l op een paard zitten of met de attributen van zijn 
ambacht afgebeeld z ijn. 
In het de rde kwart van de 17de eeuwen de loop van 
de 18de en 19de eeuw worden figuren kle iner en met 
minde r zorg , soms zelfs houterig , getekend . Een be
langrijke uitzondering op deze regel vormen de Bijbel
se tegels die jui st in de 18de en 19de ee uw een gro te 
bloeiperiode beleven; deze tegels gaan naar de schou
wen van de boerderijen op de zandgronden , waar men 
wat godsdienstiger is. De andere tegels verdw ijnen 
naar de keukens, to iletten en kelders van de grote stad. 
Mi sschien ter compensatie van het kleiner worden van 
de indiv idue le fig uurtjes worden er in de 18de en 19de 
eeuw vrij veel tege ls gefabriceerd waarop men twee of 
drie personen afgebeeld vindt. 

Wandtegels mct colf-, kolf- en golfspelers 
Na deze, meer algemene, beschouwingen over Neder
landse wandtegels en de stili sti sche veranderingen 
daarvan in de loop der tijd, wil ik nu één groep in he t 
bijzonder beschrijven en bespreken. Het zij n blauwe 
tegels met personen die colf, kolf of golf spe len; zij 
zijn vierkant met een zijde van ca. 12 ,8 cm. 
He t is een groep, die interessant is om iconografi sc h te 
onderzoeken omdat zij opvalt door een grote variab ili
teit (44 typen) binnen een beperkt thema, ongetwijfeld 
samenhangend met de toenmalige popularite it van het 
afgebeelde spel. Het thema wordt gebruikt van de 
17de tot diep in de 19de eeuw. 
Het hie r gepresenteerde materiaal is een selec tie van 
72 exemplaren , waarvan er 69 door mij n vader, tussen 
ca. 1930 en 1954, toen zij nog te kust en te keur ver
kr ijgbaar waren , systematisc h themati sch verzameld 



zijn . De overige zich in de collectie bevindende exem
plaren wijken iconigrafisch niet wezenlijk af van de in 
deze selec tie afgebeelde typen. In de selectie zijn de 
typen als groepjes tegels opgenomen, die lichte va
rianten van elkaar zijn; deze groepjes geven een indruk 
van het. reeds vermelde . indi viduele karakter van ie
dere lege I. Naast de iconografi sche aspecten van het 
gekozen thema geeft het hier geboden overzicht zo ook 
een inzicht in de technieken die de tegelproducenten. 
deels bewust. deels onbewust. gebruikten om een l11 as
saprodukl Ie kunnen leveren met de touch van ogen
schijnlijk. afzonderlijke creatie. tegen een redelijke 
prijs. 
Ik heb geen systematisch onderzoek gedaan om voor
beelden (prenten) te vinden, die gebruikt zijn om de 
sponsen te maken die verband met ons thema hebben. 
Vermelding verdient een prentje. overigens niet als 
spons gebruikt , van Jan Luijken (1649-1712) in zijn 
boekje: ' Des menschen beg in. midden en e inde' uit 
17 12 waar twee mannen zijn afgebeeld die colf spelen 
(cat.nr . 14). De één is aan de beurt , de ander wacht 
op zijn beurt . De bal ligt op een hoopje zand , het 
tuitje, wamdoor zonder ri sico om in de grond te slaan 
een krachtige slag gegeven kan worden om zo ver mo
ge lijk te komen. De schachten van de stokken zijn 
glad zonder pluimpje of andere versiering. Er is geen 
paal zichtbaar ofschoon we weten dat men die als doel 
bij het colven wel gebruikte. 

Vier groepen 
De se lec tie kan , op grond van de volgende cri teria. 
iconografi sch ingedeeld worden in vier groepen. In 
groep I zijn tegels bijeengebracht met gro te dominante 
hoekmotieven (Wan-Li , kandelaber en grote ossekop) 
en grote krachtig getekende figuren. In groep 2 is het 
hoekmotief voornamelijk een klein afgebee lde ossekop: 
de figuren zijn over het algemeen kleiner dan in groep 
I , maar z ij zijn over het algemeen ook vlot ge tekend. 
Er is een exe mplaar in opgenomen met een f7e l/r de lis 
hoekmotief, doorslaggevend voor plaatsing in groep 2 
was de kleinheid van de figu ur . In groep 3 zijn voor
namelijk tegels met het spinnetje als hoekmotief on
dergebracht , een aantal tegels heeft zelfs geen hoek
motief. De kleine ossekop is hier terechtgekomen om 
de ondergroep der putti bijeen te houden. 
In de laatste groep zijn voornamelijk tegels met twee 
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fi guren ondergebracht: dit nagenoeg altijd gepaard met 
een spinnetje als hoekmotief. in twee gevallen ook met 
een kle ine ossekop. In de vierde groep zijn ook twee 
zeer afwijkende tegels met golfspe lers ondergebracht. 
Wij bespreken de tege ls in de verschillende groepen nu 
wat gedetai lleerder. 

Groep I, 19 tegels, 8 typen 
We zien in deze groep tegels met drie verschillende 
fors ge tekende hoekmotieven. De heren in de rijen A, 
B en C zijn statig , zij hebben een hoed met pluim of 
een hoge hoed. Zij dragen een pofbroek met een strik 
onder de knie en een kort jasje waarboven een lllo1en
steenkraag. De bal is, behal ve bij C l en 2, nauwelijks 
zichtbaar; de stok is, zoals op de contemporaine schil
derijen, dominant. De tegels met Wal/-U rand verto
nen een heer met baret: het handvat van de stok, zoals 
we dat van de schilderijen kennen, is apart aangege
ven. Er zijn varian ten in de vorm van een spiegelbeeld 
(A3, 4) (de spons is o mgekeerd op de tegel gelegd) en 
een baret met en zonder pluim (C I, 2). Wij hebben 
hier ongetwijfeld te doen met colfspelers, die niet 
spelen maar wachten op hun beurt o f poseren. Eén van 
de poserenden (A I) staat op een stukje grond met 
bloemen: de Wcm-U tegel (C I, 2) laat weliswaar een 
paal zien maar de stok is een typische buitenstok met 
handvat en flexibele schacht. De paal op deze tege l 
moet een van de doelen zij n, zoals we die bij de bui
tenvariant (he t colven) kennen. De tegels uit de rijen 
A. B en C worden in de periode 1630- 1650 gedateerd. 

I n de rijen D. E en F ko men alleen tegels met een 
grote ossekop als hoekmotief voor: de liguren zijn fors 
getekend , maar zij zijn eenvoudiger gekleed . Op de 
tegels in rij D zijn op hun beurt wachtenden afgebeeld. 
De tekeningen van de tegels D3. 4 zijn wal houterig; 
zij lijken duidelijk een afgeleide van A2 . 3. 4, alhoe
wel zij de stok anders v"sthebben. Op de tege ls DI , 2 
is de bal zichtbaar. 
De tege ls in de rijen E en F zijn in princ ipe elkaars 
spiegelbeeld; een verschijnse l dat door omdraaien van 
de sponsen te verklaren is. De schaduwen blij ven 
echter dezelfde kant uitwijzen; deze werden dan ook 
zonder schabloon aangebracht. De afgebeelden maken 
een spelende indruk : e r lijkt een duidelijk verschil in 
beengebruik , het naar voren geplaatste been is een 
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standbeen . De ba l is duidelijk zichtbaar , de heren zij n 
gekleed in een korte pofbroek , zij dragen een lage 
hoed met brede rand. De tegels E3 e n F3 zo uden op 
de binnen variant van het kolf kunne n duiden. Op E3 is 
een laag paaltje z ichtbaar, de man op F3 rookt ee n 
pijp wat een binnenhui s-scène (in een herbe rg?) sug
gereert. De tege ls in de kolommen 0 , E en F worden 
in he t algemeen in het derde kwart van de 17de ee uw 
gedateerd. 

Groep 2, 19 tegels, 13 typen 
In deze groep zijn ook een aantal ondergroepe n te on
derscheide n. Het hoek motie f is , voornamelijk , de kle i
ne ossekop . Allereerst hebben we in de rij A en B op 
hun be urt wachtenden; de fi guren staan rec htop met 
nagenoeg ven ica le stok o f zij leunen op de stok. De 
schachten van de stokken in rij B zijn duide lijk voor
zien van een kwastje. z ij lijke n daardoor sterk op de 
buitenstokken die op de schilde rije n afgebeeld zijn. Er 
is soms een bal zichtbaar. Op vie r tege ls is een laag 
paaltje zichtbaar. De tegel A4 is gezien de schildering 
van het fi guurtje , chronolog isch laat ; hij laat zie n dat 
het , in het algemeen vroege , fleu l' de lis hoekmotief 
nog lang in gebruik bleef. 
Rij C bevat tege ls met een spe lende man gekleed in 
lange jas met een breed gerande hoed; de bal is duide
lijk zichtbaar. De rijen D en E bevatten tege ls met 
verschillende spe le nde mannen; een enkele maal zijn 
de bal e n een laag paaltje zichtbaar. De tegel E3 lijkt , 
qua spelhouding , wat op de colfspe ler op het prentje 
van Jan Luijken uit 1712. 
In rij F zijn een aanta l spe lers van colf afgebeeld ; de 
hier gedemonstreerde 'full sw ing ' kan slechts op de 
buite nvariant betrekking hebben. Qua hoekmotie f en 
vlo the id van teke ning zou F I wel in groep I thuis 
kunnen horen , de overeenkomst van spe ls ituatie brac ht 
ze in deze groep . 
Op tegel F3 ligt de bal duide lij k op een tuitje , zoals op 
het prentje van Jan Luijken. De tegels in deze groep 
worden in de tweede he lft van de 17de ee uw geda
teerd , sommigen misschien nog wel iets later. 

Groep 3, IS tegels, 11 typen 
Op twee na hebben de tegels in deze groep het spin
netje als hoekmot ief of geen hoekmotief. De groep kan 
aan het e ind van de 17de eeuw en in de 18de eeuw 
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geda teerd worden. Ee n zeer late tege l is D4 waarop 
een heer met lange broek is afgebeeld , de paal is een 
typi sche binne nkolfpaal met knop; de tegel is 19de 
eeuws. Opvallend is de ondergroep der putti (rij A e n 
B); op tege l A2 wordt de bal na een harde verre slag 
nagekeken , een typi sche buitensituatie. 

Groep 4 , 19 tegels , 12 typen 
Gemeenschappe lijk kenmerk is voornamelijk het voor
komen van twee figuren , de tegels hebben op twee 
na(A I e n Cl) een spinnetje als hoekmolief. In de rijen 
A, B, een D is er telke ns één spe lende en één wach
tende man ; een s ituatie ana loog, maar niet ide ntiek, 
aan die op het prentje van Jan Luij ken uit 171 2 . 
Op tegel A4 is hel pluimpje aan de schacht van de 
Slok Ie herkennen. In rij 0 wordt door de ' full sw ing ' 
de buitenvariant gesuggereerd. In rij E is de ij s-variant 
afgebeeld ; een colver met een man in een prikslee (EI) 
en twee schaatsers, waarvan één met een colfstok 
(E2). De datering van rij A-E is 19de eeuws; A I e n 
C l zijn I8de eeuws. 
Tenslotte bevinden zich op rij F twee zeer afwijkende 
tegels met vroege golfafbeeld ingen . Zij zijn ca . 1900 
gemaakt door de fa . Van Hulst te Harlingen. De ge
bruike lijke hoekmotieveng zijn vervangen door de 
utensiliën van het golf: vlag , hole-boor, stok e n bal ; 
van de typische symmetrie is zo niets meer over. De 
tegel F3 bee ldt een go lfspele nde dame af; F4 laat een 
caddy zien . 

Colf, kolf, ijscolf en golf 
Zo zijn e r vier groepen tegels uit de 17de, 18de e n 
19de ee uw beschreven met vier vari anten van één spel. 
Analyse van de tegels met betrekking tot de vraag 
welk spel is afgebeeld blijkt , wegens de sterke vereen
voudiging van de afbeelding , moeilijk. Er zijn Illaar 
twee tegels waarop zonde r twijfe l ko lfspe lers zijn af
gebeeld (3 04 e n 48 I); 30 4 vanwege de typ ische bin
ne npaal e n 4B t om de twee op enige afstand geplaat
ste pale n. De tegel 2E2 vertoont ook twee palen maar 
die staan te dicht bijeen , terwijl een grote afstand tus
sen de speler e n de pale n gesuggereerd wordt. Bij alle 
andere tege ls gaat het om colfspelers , ondanks het feit 
dat e r wel eens een paal (die bij de buite nvariant als 
doel gebruikt kon worden) op de tege l is afgebeeld. 
Voor mij gaf dan het 'grondje' ( l A l ) , het pluimpje 
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aan de schac ht (IC I ,2; 2BI ,3; 3F3 ; 4A4), de r uil 
swing' (2FI -4) of het ' nazien ' (3 A2) de doorslag; 
daarnaast laat de prent van Jan Luijken zien dat buiten 
ook g ladde schachten werden gebruikt. Alleen het ij s
colven en golf levert we inig twijfe ls. 
Wij komen tot de conclusie dat bij het hie r beschreven 
the ma anac hron is tische afbeeldingen een ro l spee lden ; 
ondanks het fe it dat in de 18de eeuw het spel een fun
dame ntele wij ziging onde rgaat (van buiten naar binnen 
gaat; van colf tot ko lf wordt) is daarvan in het alge
meen niets, behoude ns op 4B 1 en de zeer late tegel 
3D4, op tege ls duidelijk te merken . De tege lmake rs 
blijven de oude variant (het colven) afbeelden , zoals 
ze ook ridders in de 17de eeuw afbee ldde n; het blijkt 
een ruim twee-en-een-halvc-eeuw verkoopbare afbeel
d ing te zijn! 

J .A. Brongers 

Summary 

An inconographical study of Dutch tiles depicting 
colf- , kolf- and golf-players. 

A short histo rical survey of the function of the ti le and 
its production in Dutch society during the period 
1550- 1900 is g iven. The painting technique is descri
bed in some detail to illustrate how every tile gal an 
indi vidual charac ter in spite of the use of rnass-pro
duetian methods fo r its fabrication . 
The changes. come r-motif and representa tion under· 
went in (he course of time are described ; th is informa
tion is applied to tiles depict ing colf· , kolf- , and golf
players. The variability within this g roup is de mon
strated: it appeared th at a thematic collec tie n contained 
44 types. These types, together with some s light va
riations, in tata 1 72 specimens. are descr ibed in fOUT 

main categories. It was nol poss ible to distinguish 
colf- and kolf-players c1early. 

Résumé 

Une étude iconographique de carreaux néerlandais 
avec des joue urs de colf, kolf et golf. 
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O n donne un bref aperçu historique de la fonet ian du 
carreau dans la société néerlandaise en tre 1550 et 
1900. La technique de peinture est décrite pour iIlu
strer commcnt chaque carrcau, malgré l'application des 
méthodes de la product ion en série, ail pu garder un 
caractè re plus ou moins individuel. 
Les c hangements subis au cours des s iècies par Je mo
tif angulaire et la représentation sont décrits. 
La connaissance des carac téri stiques généraJes de car
reaux est appliquée aux carreaux avec des joueurs de 
colf, kolf et golf. La variabi lité de ce groupe de car
reaux est dé monstrée: la co llection thématique parut 
conte nir 44 types différents ! Ces types avec que lques 
var ian ts, au nombre to tal de 72, sont décrits en 4 
groupes principaux. II n' a pas paru poss ible de fa ire 
une dislinction nette entre les joueurs de colf et les 
joueurs de ko lf. 

Zusammenfassung 

Eine ikonographische Studie niederländischer Fliesen 
mit Colf- , Kolf- und Gol f-spie lem . 

Nach einem kurzen hi storischen Ueberblick über die 
Bedeutung der Wandfliesen in den Niederlande n zwi
schen 1550- 1900, wird die Bemalungstechnik be
schrieben. Es ze igt sich , dass jede Fliese , trotz ange
wandter Massenproduktion , e ine n mehr oder weniger 
individue llen Charakter behalten konnte. Auch be
schäftigl s ich der Autor mil den Aenderungen in Ab
bildung und Eckmuster , d ie dem Wande l der Zeil un
terlagen. Die allgerneine Charakteri stik de r Fliesen 
wird auf die Exemplare mit den Colf- , Kolf- und Golf
spie lern angewendet, sowie die Variabi lität in dieser 
Fliesengruppe erläutert: bei e ine r thematischen Samm
lung konnten 44 Typen festges tellt werde n. Die insge
sa1111 72 Exemplare s ind e in igen Varianten in vier 
Hauptgruppen beschriebe n worden. Einen de utlichen 
Unterschied zwischen Colf- und Kolf-spielern liess 
s ich nicht fes tellen . 
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Het is een groot kolfhout van 
ee n men s 
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Men moet de kolf niet naar de 
bal we rpen 

Iema nd de ba l onder de voeten 
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Spreekwoorden en zegswijzen aan hel c(k)olt'spel 

ontleend 

Volgens Van Dale 'drukken spreekwoorden in het kort 
een e rkende , op ervaring berustende waarhe id of wijs~ 
he id ui t. Om het aanschouwe lij ke en het kernachtige 
ervan worden ze te lkens weer toegepast op zic h voor
doende s ituaties'. 
Z ij danke n hun ontstaan aan een ambacht of ve rmaak, 
dat iedereen ken t b.v. aan landbouw, scheepvaart of 
een popu la ire sport. Ze ve rd wijnen ook weer evenredig 
aan dc popularite it ervan; da t zu lle n we bij col ve n 
zien. De Zu idnederlandse schilder Pieter Breughel de 
Oude (ca. 1515-1569) sloffeerde zij n ' Jagers in een 
w in terlandschap' wel met enke le ijs-col ve rs, maar in 
zijn ' De Blauwe Huik ' ofwel . Spreekwoorden' beeldde 
hij er géén uil die l11et cal ven te maken had. In het 
Zu ide n was deze sport dus niet zo popu lai r. 
Spreckwoordc n zij n de w ij sbegeerte van het vo lk 2. A ls 
we dan in een Igde eeuws spreekwoordenboek er ru im 
twintig vinde n die aan het kolfspe l ontleend zijn , was 
kolven in die tijd een volkssport of is dat althans lange 
tijd gewees t. Spreekwoorde n hebben wel een zekere 
overlevingstijd: de kruik gaat zo lang te water tot zij 
breekt! Maar we laten a l vijftig jaar geen kruiken meer 
te wate r. 
In het spreekwoordenboek van Sroctt , begin 20ste 
eeuw, vinden we dan ook nog maar twee keer he t 
steekwoord 'kolf'. 
Gelukkig waren er de taa lboekjes uit onze jeugd. 
waarin af e n toe e nke le spreekwoorde n met tekst e n 
uit leg . die be paa lde uitdrukkingen in ons gehe ugen 
ve rankerden . Daarom wee t iemand uil de Lage Landen 
nog altijd wat Ee1l kolfje lIaar Zijll hand I. 3 is , terwij l 
h ij s inds 1700 geen co lf meer in de hand heeft gehad. 

De korle kollbaan 
He t woord koWe is trouwens ee n typisch West-Fries 
understatement. Het ko lfj e hee t tegenwoord ig de 
' k liek' e n hij is behoorlijk zwaar. We hebben dal ze lf 
kunnen constateren bij de kolfsocië te it ' De 4 Eene n' te 
Spanbroek-Opmeer. 
In West-Fries land gebruiken ze graag een ve rklein
woord voor mensen of d ingen waar ze ontzag e n liefde 
voor hebben, lie fde voor het ko lfspe l e n ontzag voor 
de goede spelers in het do rpscafé. We zagen daar d rie 
spelers 0 111 de beurt hu n bal s laan , terw ij l de anderen 
op krukke n aan de bar zate n en geest ig commenlaar 
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gaven. De voorz itter leg t ons uit welke de gUll1m i- e n 
de sajet ballen zijn . We zien dat de spelers de onder
kan t van de paal met een lap nat make n o m te kunnen 
bew ijzen dat hun bal de paa l geraak t hee ft , dat de van 
boven ve rlichte palen iets sc huingeste ld zijn naar he t 
midde n 0 111 vooral de bal niet omhoog te late n sprin
ge n e n wc begrijpen op hetze lfde moment de ui tdruk
kingen Zo glad als een koljbaal/ 1 e n Hel is een \\leg 
als een koljbaan I . Vroeger maakte me n de bane n van 
leem , later van cement , maar deze is door de leden 
ze lf gemaakt van gewape nd beton waarover een spe
c iaa l mengsel is ges treken dat het aanzie n van vinyl 
geefl J . 

Hij slaar de paal mis 1 en Kolf (1(/// s fek! (de bal hee ft 
de paal geraakt), zijn ve rdere zegsw ijzen die alleen 
kun ne n voortkome n ui t het spe l op de korte ko lfbaan 
en op het ij s . Tot zover de spreekwoorden die zeker 
niet van de lange baan afkomstig z ijn . 

De lange baan 
Zeker niet van de korte baan afkomstig z ijn b.v.: Men 
ziel aal/ het werk ieders ooglllerk I . Een oogmerk is op 
de korte ko lfbaan niet bekend en zeer zeke r ook niet 
nodig. Voor de lange buitenbanen kunnen ze voor se
cure e n voor minder goed ziende ca l vers onm isbaar 
gewees t zijn. 
De bal is (Wil de kuil gebracht 1 (nu is het bijna ge
klaard ), Hel ballelje bij hel p//lje spelea I (ie ls dichl bij 
de oplossing bre ngen) , Her ballerje op lier lIIilje zel
le1l 6 (met iets beginnen, iets op touw zetten). Deze 
spreekwoorde n. ontleend aan het lange spe l dat de 
col ve r tenslo tte bij het einddoel: put , kuil of hole 
bracht , zouden ze nie t weer eens in de mode kunnen 
komen? Bij voorbeeld bij po li lici, die a hijd bl ij zij n 
met een nieuwe 'oor 'vanger en d ie alweer een tijd lang 
met ' hete hangijzers' hebbe n geso ld , hun ' nek uitge
stoken' of ' he t voortouw genomen' hebbe n. Ech t al 
c lic hés geworde n ~ 

De lange en de korle baan 
En wat dunkt u van de vo lgende , d ie zowel op de lan
ge als de korte baan kunnen duide n: 
Her is geen regr spel dal lIIen mei kromme kolven 
slam 1 (met slinkse streken komt men nie t tot een goed 
resuhaal). 
Men Illoer de kolf I/ier I/aar de bal werpen I. J (het er 



niet bij neergoo ien), Iemand de bal 1'(/1/ ol/der de voe

lel/ wegslaan I (het gras voor de voeten wegmaaie n, 
een kans ontnemen) , MeI/ moel de bal sla(1I1 ~oals hU 
ligl I (met de omstandigheden rekening houden, geen 
moe ilijkheden verdoezelen, het nie t mooier voors te l
len, het nemen zoals het komt), Hij geep hem bal en 
SlOk il/ heli/den I (iemand alles geven wat hij in een be
paalde situatie nodig heeft. de gelegenheid geven 0 111 

in te grij pen of ook een twist met hem uitlokken 4, 

Zulke kolven zulke balleu I (naargelang het (mensen) 
materiaal, zo is ook het resultaat), vergelij k het huidi
ge ' De appel va lt niet ver van de boom' , ofschoon dat 
spreekwoord meer naar famili ere laties ve rwijst. 
lets de rge lijks vi nden we bij: Den gek behaagl zijne 
kolf , (a lles wat van hemzelf is, vindt hij prachtig). Zo 
zegt men heden ten dage: e lk meent zijn uil een valk 
te zijn . 
Ter gerustste lling van iédereen kan dienen: Daar lJin 
veel "arren zOl/cler koh'en I (ook zij die niet spelen 
kun nen dwaas zijn). En: Zo alle zotlell kolven droegen 
mell vond geen hall! genoeg 0111 zich I e warmen I. 

Tot slot nog een paar zegsw ijzen uit oude literatuur: 
Dat heel ik je ka/veil \ (dat zou ik jou wel eens wi llen 
zien doen, doe dat eens na !), Hel is eell graal kolj710111 
Wl11 eell mellscll I (het is een grote onbehouwen man of 
vrouw). Coi fhout had in het Middelnederlands al de 
betekenis van kinkel of botterik en werd ook van een 
vrouw gezegd 5 . 

Nog drie spreekwoorden blijven over: Hij is oveNiI bij 
met zijn kort kolfje 1. We zouden nu zeggen : ' Spuit e lf 
gee ft ook modder' of 'Hij staat ook overal met zijn 
snufferd bij'. Op het schilderij Sint Nicolaasavond van 
Jan Steen 1626-1679 heeft de jonge zoon een ' kort 
colfje ' gekregen. Mannen en jongens. daar reppen de 
spreekwoorden alleen van en op talloze schilderijen 
staan ze met colfstok en spelend afgebeeld. 
Toch zijn er ook enkele schilderijen en teken ingen be
kend waarop meisjes en vrijsters colfstok en bal dra
gen. Mi sschien waren ze net zo uitzonderlijk als nu 
een vrouw die een zware vrachtwage n bestuurt? Zij 
schaatsten , speelden op het virginaal, schonken melk 
uit , dronken ook wel eens ecn roemertje teveel, aten 
oeste rs (toen volksvoedsel), lazen een brieF en ontlui s
den soms een kinderhoofdje. Maar buitenshuis col
ven ... Misschien luisterden ze erg goed naar de rij 
men van Vader Cats , die in zijn ' Regels voor de 
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Huyshoudinge in Spreueken , Spreeck-Woorden en Ge
dichten , rakende de onderlinge pl ichten tusschen Man 
en Wijf' neerschreef: 
Quade beenen, goede wij ven, 
Dienen wel in huis te blij ven 9 . 

Pas in 1966 mochten dames lid worden van een van de 
16 nog bestaande kolfverenigingen 8. En in het blad 
Go lf van juni 198 1 lazen we dat zélfs in de buurt van 
Stratford-on-Avon het parkeerterreintje voor de dames
golfsters schril afsteekt tegen de immense parkeer
plaats voor heren! 
Zoals de bes te breiste r nog we l eens een steek mocht 
laten va llen, sloeg de beste kolve r HOg IVel eens eell 
bal /IIis I! 
En een vrolijk besluit geeft het laalSte gezegde: Hij 
heeft goed gekolfd 2 (hij heeft goed geboerd , het is 
hem in de were ld meegelopen). 

Th . M. Grosfe ld-van Balen 
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:Bornecolve 
J1n~ Hol/ 

" , 
llornt\ó) 

Het wapen vun Thcunis Kliek op 
het orgel van de kerk in Cule m

borg. Kl iek was afkomstig uit 
Hoorn en vestigde zich in 17 12 in 
Leerdam . waar hij organist we rd. 

Ook uil Leerdam is bekend dat hij 
daar in de kerk bepaalde sch il
dc rswc rkl.aamheden verrichtte. 
Hij overleed in 173 1. 

Bij een aantal fami lies duidt de 
naam op een duide lij k verband 
meI het colfspc l, zoals Kalfr, 
Bornecolve. Colff. en Colve. Bij 
de laatste drie families is door de 
tekenaar van J .B. Rietstap' s Ar

moria' gélléra( de herald isc he 
term cros.\'e duidelijk fo ul geïmer
preleerd . 
Bij wape ns van fa milies als 
Groot en Van Daatsc laer is niet 

meer na te gaan of de wapenfi
gu ren al dan nict juist zij n 
weergegeven. 
Deze lfde onduide lij khe id bestaat 
bij een wapen als dal van de 
fa mil ie Bom waar een etui tie 
cro.\'St! is weergegeve n. 



De colfslok in de heraldiek 

De co lf, colfstok of coifhamer wordt in de heraldiek 
gerangschikt onder de kunstmatige wapenfiguren , dit 
wiJ zeggen voorwerpen welke door mensenhanden ge~ 

maakt zijn . 
Deze wapenfigu ur wordt s lechts sporadisch op fami 
liewapens aangetroffen. Daar het co lfspel mogelijk van 
Nederlandse or igine is, is het niet ve rwonde rlijk dat de 
meeste wapens met colfstokken voorko me n bij ge
slachte n uil de Lage Lande n. 
Waarom deze geslachten een de rgelijke wapenfiguur 
verkozen za l vee lal nict meer te achterhalen z ijn , be
houdens bij die ges lachte n wicr familienaam toc h dui 
delij k een aanwijz ing geeft dat het 0 111 een zogenaamd 
sprekend wapen gaat. 
Zo voen het uil Brabant stammende geslacht Kalff 
drie col ven in de vorm van hame rs, een Gents ges lacht 
Colve een colfstok geplaatst in de richting van een 
schuinbalk , een ges lacht Bornecolve uit Antwerpen 
drie co lFstokke n met de ste len naar boven, een Vlaams 
ges lacht Sproncholff twee schuingekruiste colfstokke n 
en een ges lacht ColFF uit het Zuid-Hollandse eveneens 
drie co lfslokken. 
Een Hoorn s geslac ht Klick voerde twee schuinge
kruiste colfstok ken. Dit wapen kunne n wij eveneens 
onder de sprekende wapens rangschikken. Het Oud
Ho llandse woord voor een bepaald type co lfstok is 
namel ijk klik . 
Van één wapen van een geslacht waarvan de naam 
geen d irecte connec ties met het colfspel doet ve rmoe
den is de herko mst echter wel bekend indien wij ten
minste enige waarde aan de daarop betrekking hebbe n
de familieoverlevering kunnen hechten. Het betreft 
hier hel wapen van het oud-ade llijk geslacht Van 8al
ve re n uil het Gelderse. 
De overleve ring zegt name lijk dat de verande ring van 
het o ude blazoen der Van Balveren' s - een leeuw - en 
de keus van co l ven ui t een colfpartij met ee n herrog 
van Gelre is voortgespro ten. Deze colfpartij zou ca. 
1425 hebben plaalsgevonden lussen de toenmali ge 
hertog van Gelre , Arnold van Egmond en heer Evert 
van Bal ve ren , overste rentmeester van het he rtogdom . 
Vooral in de Zu idelijke Nederlande n en in Frankrijk 
voeren verscheidene geslachten voorwerpe n in hun 
wapen, waarvoor de in de Franse taal ges telde hera ld i
sche term crosse wordt gebezigd. Dit woordje crosse 
betekent zowel b isschops- of herde rss taf als colfstok . 
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Wapens van de familie Van 
Balvere n (onder) en het wapen 
van de ge meente Wamel. dat 
waarschijnl ijk gedeeltelijk afge
leid is van dal van de Van Bal · 
vercns. 

Bij fam ilies met namen als Evesque , Pasteur , Abbé e n 
Bisschof mag men we l aannemen dat dan inderdaad 
bisschops- of herdersstaven zijn bedoeld . 
Het ve rwarrende is echter dat deze bissc hopss taven 
so ms op prec ies dezelfde manier worden afgebeeld als 
de co lfstokken. Zie b.v. het wapen van het ges lacht 
Co lve waar toch zeker een colfstok za l zij n bedoe ld. 
Zo komt ook de term ellli de crosse voor, een soort 
Foudraal voor de ko lf van een geweer. Ee n derge lijk 
Foudraal kan echter ook gebruikt worden voor een 
co lfstok of een kromstaf, zodat ook hier weer enige 
verwarring kan ontstaan. 
In de vroegste hera ld ische tijden, toen afbee ldingen 
van wapens ac tief gevoerd werde n, zullen van wape ns 
met b isschopsstave n e n co lfstokkcn afbee ldingen voor
hande n zijn geweest welke later ve rloren zijn gegaan. 
Eeuwen daarna werden deze wape ns well ich t weer op
ge te kend uit monde linge overleveringen en werden 
door ve rkeerde interpretatie bisschopsstaven to t colf
stokken en colfstokken tot b isschopsstaven ve rvormd . 
Bij de wapens van b. v. de ges lachte n Groot , Maas en 
Van Daetselaer kunnen wij niet meer nagaan wat nu 
eige nlijk wordt bedoeld , ee n colfstok of ee n bi sschops
slaf. 
Slechts één Nederlandse gemeente voert co lfstokken in 
haar wapen. Het wapen van deze gemeente - Wamel -
za l onge twijfeld ontleend zijn aan dat van het reeds 
genoemde ade ll ijke geslacht der Van Bal veren' s, wel
ke heren van Dreumel en Wamel waren. De twee 
dwarsbalken uit het Bal ve re nwape n zijn hier echter 
vervangen door één golvende dwarsbalk , welke de ri
vier de Waal , waaraan dit dorpje is ge legen, moe t 
symbo liseren . 

A.C.A van Soesl 
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De tilatc Hc en de golfsport 

Dc eerste postzegels 
De eerste plakpostzegels ter wereld werden op 6 mei 
1840 in omloop gebracht in Groot-Brittannië. Het wa
ren de beroemde 'one penny black' en de ' IWO pence 
bluc' met de beeltenis van koningin Victoria. Vóór die 
tijd werde n dichtgevouwen brieven - er waren nog 
geen enveloppen - verzegeld met was of lak. Met een 
zegelring of een cachet drukte me n daarin ee n fa milie
of stadswapen of de eigen initialen. 
C irca drie jaar late r ve rscheen de eerste pos tzegel bui
tcn Groot-8riuan nië e n wel in het Zwi tserse kanton 
Zürich. 
Binnen ticn jaren vo lgden toen bijna vijftig staten dit 
voorbee ld waaronder Frankrijk op I januari 1849 . Het 
buurland België waagde de sprong op I juli van dal
zelfde jaar met twee zegels die de beeltenis droegen 
van koning Leopo ld I. En ook het onafhankelijke 
Duitse koninkrijk Beieren deed van toen af mee. 
Nederl and volgt in 1852; de postzegel draag t eveneens 
de afbeelding van de dan regerende vors t, koni ng 
Wille l11 111. 

De afbeeldingen op postzegels 
Toen sir Row land Hili in 1840 de eers te postzegels liet 
druk ke n om op die manie r de diensten van de pos te rij
e n vooraf te laten betalen , kon hij niet ve rmoeden 
we lke gevo lgen zijn in itiat ief zou he bbe n. AI spoedig 
na de invoering van de postzege l waren er me nse n die 
e r meer in zagen dan a lleen een frankeerm idde l. Die 
eerste postzegels, mooi gegraveerde mees te rwerkjes, 
wilde men graag verzamelen , men wilde ze aan ande
ren kunnen tonen e n erover kunnen praten. Zo ont
stonden de albums e n de eerste catalogi. Thans is de 
filate lie zeker de meest voorkomende manier van ver
zamelen. 
Veel landen speelden in op deze drang tot co llec tio
neren, o.a. door het uitgeven van zegels die ee n be
paald onderwerp weergaven. 

Postzegels met golfafbeeldingen 
De verschillende landen gingen onderling wedij veren 
om he t grootste aanta l postzegels op de markt te bren
gen . In het bijzonder na de tweede were ldoorlog kwam 
er een stroom van nieuwe zege ls die allerlei ve rschil
lende onderwerpen uitbeelden. Hierdoor raakte n nog 
meer mensen geïnteresseerd in het verzamelen daar-
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van, sommigen doordat de afbeelding iets met hun 
beroep of hun hobby te make n had, anderen doordat 
ze geboe id werden door culturele evenementen of een 
be paa lde tak van sport, kortom voor iede reen was er 
wel een onderwerp dat hem aansprak . 
Vanaf 1953 verschenen er in meerdere lande n pos tze
ge ls met golfafbee ldingen . Het grootste gedeelte van 
deze zegels is uitgegeven op een e iland of ee n e ilan
de ngroep; e lfmaal op eilande n rond de Caraïbische 
Zee. Het mere ndeel komt uit Amerika. Op de tweede 
plaats komen Europa e n Arrika. Dan volgt Australië 
en te nslo tte Azië. 
He t is niet verwonde rlijk dat Amerika hierb ij voorop 
loopt. De golfspe lers in dat continent zijn talrijk. 
Daarenboven zullen de ei landen rond de Caraïbische 
Zee, idyllische golfparadijzen bij uitstek , hun banen 
uit toeri sti sch oogpunt graag in de public ite it brengen. 
Welke zijn nu de onderwerpen die op golfpos tzegels 
worden afgebee ld en te r ge legenhe id waarvan worden 
zij ontworpen? 
Meestal tonen de zegels ons een golfterre in of zijn ze 
uitgegeven ter ge legenhe id van een opening o f een zo
vee l-jarig bestaan van een baan . Ve rvolgens worde n ze 
uitgegeven naar aanleiding van kampioensc happe n of 
wedstrijden. Ook worden golfspele rs afgebeeld, ze lfs 
ee n sw ingende Donaid Duck zit er tussen, uitgekomen 
in 1979, het jaar van het kind . Voorts zien we tassen 
en stokken e n tenslotte zijn er nog zege ls verschene n 
als pur-sang toe rist isc he publicatie. 



Een volledige lij st van de 36 tal nu loe in omloop ge
brachle series volgt hieronder. 

De Y voor de num mers verwijst naar poslzegelcalalo
gus Y vert el Tillier. 
De S verwijst naar postzegelcatalogus Seolt. 
I Japan. 20 november 1953. Y547 S592. zicht op 
Mt Unzen vanuil Sasebo Golf Course. De eerSle post
zege l die iets met golf Ie maken heeft . 
2 Frans West-A frik a. 15 maart 1958. YLP27 SC-27. 
herdenking van hel honderdjarig bestaan van Dakar. 
Links golfstokken. 
3 Kaap Verde. 18 januari 1962. Y320 (315-320) 
S325. uit de set 320-325. De eerste echte golfpostze
gel. waarop een swinging golfer. 
4 Frankrijk, 3 september 1962, YI 355 S 1027. her
denking van het 300-jarig bestaan van Duinkerken. 
links een tas met golfstokken. 
5 Nicaragua . 12 december 1963. Y505 (493-505) 
SC-535 , uit de set C523-525. Ter ere van de Olympi 
sche Spelen 1964. Uitgebeeld is het pUllen . 
6 Montserrat , 29 december 1967. Y 192 (189- 192) 
S192. uit de set 189- 192 . Ui tgegeven ter ge legenheid 
van het internationale toerislcnjaar. 
7 Bahamas . augustus 1968. Y261 (261-264) S272. 
uil de set 272-275 . Een toeristische uitgave. 
8 Cook eilanden. 7 jul i 1969. Y212 (203-212) S263. 
uit de set 254-263. Ter ere van de derde Pacific Ga
mes . 
9 Montserrat. 30 november 1970, Y25 1 (248-251) 
S251. uit de set 248-25 1. Toeristische uitgave. waarop 
een Tee en een Fairway te zien is. 
10 Frans Po lynesië . 8 september 197 1. YLP52 
(52-54) SC75 , uit de set C74-77. Ter gelegenheid van 
de vierde Soulh Pacific Games. 
11 Bermuda , I november 1971, Y272-275 S284-287. 
Afgebee ld zijn de banen: Ocean View , Port Royal. 
Cast Ie Harbour en Belmont. 
12 Ras el-Cheirna . 197 1 Y64 , Apollo XIV Maan
postzege l. waarop Alan Sheperd die golf speeh op de 
maan . 
13 Marokko. 8 feb ruari 1974. Y695 S310. Interna
tionale Golf Grand Prix om de Hassan 11 trofee . 
14 Frans Po lynesië . 27 februari 1974, Y94-95 S275 
en 276. Zicht op de Atimaono goltbaan. 
15 Austral ië . 24 juli 1974. Y538 (535-54 1) S592, uit 
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de set 590-596. 
16 Dominicaanse republiek , 24 oktober 1974 , vier 
verschillende zegels. C222 , C223, Y756-757+ 
LP268/269, S729 en S730. Ter gelegenheid van de 
Wereldkampioenschappen Golf voor Amateurs. 
17 St. KillS Nevis, 1975. Y320-323 S308-3 11 . Vier 
versch illende gekleurde zege ls Ier gelegenheid van de 
opening van de Frigate Bay Golf Course . 
18 Ierland , 26 juni 1975. Y 324 , 325 S371 en 372. 
Ter ere van het negende Europese Amateur Golf Team 
Kampioenschap in Killarney. 
19 St. Vincent , 31 ju li 1975 , Y410 (409-4 13) S431. 
Aquaduct Golf Course . 
20 Gambia. 25 februari 1976, Y321-323 S232-234, 
elfde onafhanke lijkheidsdag: drie kijkjes op Banjul 
Golf Course. 
21 Granada , 25 februari 1976, Y558 S704 St. Geor
ges Go lf Course. 
22 Ecuador, 11 september 1975 , Y929 (92 1-936) 
S922 , uit de set 9 14-929. Ter ge legenheid van de der
de Equadorian Athlet ic Games in 1974. 
23 Zu id-Afrika , 2 december 1976, Y41 0 S459. Gary 
Pl ayer. 
24 Sharjah. Gaf een set postzege ls uit in 1971 of 
1972. zowel gewone als luchtpostzegels; op twee er 
van is een golfer afgebeeld die een bal slaat met een 
houten stok. 

25 Jersey, 28 februari 1978. Y 167-170 S 183- 186. 
V ier postzegels, uitgegeven ter ere van Harry Vardon. 
26 St. ChrislOpher Nevis . Angiulla , Y388 (379-393) 
S364 (355-369),8 september 1978. Laat het Royal St. 
KiltS Hotel zien en de Golfcourse . 
27 Zu id-Afrika , 4 oktober 1979 , Y467 (467-470) 
S525 (525-528). Vier rozen-zegels uitgegeven bij de 
vierde World Rose Conven tie gehouden in Pretoria. 
Een roos heeft de naam 'Gary Player' gekregen. 
28 Granada, 2 november 1979, Y870 (866-874) 
S954 (950-958). Een serie van negen postzegels die 
Walt D isney-figuren uitbee lden, 0 111 het jaar van het 
kind te herdenken. Op de 4C postzegels staat een 
sw ingende Donaid Duck. 
29 Griekenland, 24 november 1979, YI362 
( 1356- 1364) S1325 (1319-1327). Een set uit een serie 
van negen zegels lcr ere van het 27ste toernooi om de 
wereldbeker gehouden op de Glyfada Golfbaa n. 
30 Jamaica, 26 november 1979 , Y475 (474-479) 



S466 (465-470). Een ui t een serie van vier. waarop 
verschillende gebeurtenissen en plaatsen op Jamaica 
worden afgebeeld. 
31 ChriSlmas Eiland (Indische Oceaan), Y 134, 135 
S93, 94, 12 februari 1980. Twee postzegels ter her
denking van 2S jaar go lf op het eil and. 
32 Luxemburg, 28 april 1980. Y96 1 S643. Een zegel 
die een sport propageert voor de gezondheid . 
33 Frankrijk. 20 oktober 1980. Y2108. Uitgegeven 
tcr ere van de Franse Go lffederatie . Laat een swingen
de golfer zien. 
34 Bophuthatswana, 6 december 1980, Y64. 65 
(64-69). Twee postzege ls die de Gary Player Country 
Club Golf Course laten zien bij het Sun City Hotel. 
35 Columbia, 1980, Y657 . 
36 Veren igde Staten van Amerika. september 198 1. 
Ter ere van Robby Jones en Mildred Jaharia. 

7 1 

Bronnen 

Golfcollectors Society Bulletin. nr. 34. jan . 1977. 
Frans de Troyer. De thematische fil atelie . Brussel. 
Kenneth Chapman en 8arbara Baker. Postzege ls. Am
sterdam. 

Schulenburg Go lf Library, Arcadia , Pretoria. 

Aug . P.e. Laane 
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Ill ustratie uit ' Journa l de s Da
mes ct de s Modes' ( 1912) 
Nederlands KOSluummuse ulll, 
's-Gravenhage 
(cal.nr, 71) 

Il lustratie uit 'Modes ct Man iè
res d'aujourd hui' (1919) 
(cat.nr. 71 ) 
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Golfkledi ng 

Sinds de 15de eeuw zijn er berichten e n afbeeldingen 
to t ons gekomen, die een idee geven over de kleding 
die gedragen werd bij het go lfspe l. We zien dat de 
heren mees tal gekleed waren, zoals dat nOfmaal over
dag te doen gebru ikelijk was . 
In he l midden van de 18de eeuw nam de clubvormi ng 
toe e n de leden namen evenals de leden van de jacht 
e n cricketc lubs een clubuniform aan. He l was verp lic ht 
dit uniform te dragen gedurende het spe le n van ee n 
wedstrijd op straffe van boete (b.v. 'n fles rum). Voor 
golfers bestond dit un iform mees tal uit een rode jas. 
lichte nauw passende knie broek , w itte kousen en don
kergek leurde schoene n. Een driestee k of ec n grote 
ronde hoed sie rde het hoofd van de man in deze tijd. 
De un ifo rm ite it kwam tegen het ei nd van de 18de 
eeuw steeds meer tot uiting in de di ve rse kleuren van 
de kraag van de j as e n in de spreuke n en afbee ld ingen 
op knopen e n badges die op de jas aangebrach t werden 
e n op de jas ze lf. Het un iform van de Royal and An
cie nt Go lf Club of St. Andrews ziet er in 1784 als 
vo lgt uit: 
'Red coat with dark blue ve lvet cape (kraag) , w ith 
plain white butlons, wi th an e mbroidered c lub and ba lI 
on each s ide of the cape. w ith two large buttons on the 
sleeves' . 
Het versch il in de kle ur van de rokjas, het mode l dat 
in d ie jaren in de mode was, en van het korte re jasje 
dat soms voor sportieve doe le inden gedragen werd, 
kan ook aangeven uit welke klasse van de bevolking 
de cl ub leden afkomst ig waren. Rood bij voorbee ld voor 
de ade l en de deftige stand en groen voor de nering
doenden en huns gelijken . De rode kleu r werd bij 
voorkeur door boogschutters en jagers gebruikt. Door 
deze fell e kleur waren de dragers gemakke lijk he rke n
baar. Dezelfde argumente n golden voor de golfspe le rs. 
De balle n uit d ie dagen wilden nog we l eens aanzien
lijk van hun koers afw ijken. Het me re ndeel van de 
go lfspele rs in de 18de eeuw spee lden op openbaar 
terrein . De overige gebruikers van de 'Commons ' 
dienden dus de beoefenaars van deze gevaar lijke sport 
van ve rre te kunnen zie n aankomen te neinde z ichzelf 
tijdig in ve il igheid te kunnen bre nge n . Bij de Roya l 
Blackheath Go lf Club bij Londen was het dragen van 
rode jasjes offic iëel nog ve rp licht in deze eeuw. Dil 
duurde lOt de cu lb in 1923 naar een particulier terre in 
in Eltham verhuisde. In de 19de eeuw diende iedere 
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partij op 81ackheath daare nboven nog voorafgegaan te 
worden door een man met een rode vlag. Vroeger 
spee lde iedereen go lf en de clubvormi ng bracht een 
zekere exclusiviteit in het spe l. 
Rond de eeuw wisse ling kwam de hoge 'hoed voor da
gelijks gebruik in de mode. Op de golfcourses was het 
zeer modie us 0 111 een witte te dragen . He t werd op den 
duur een tegenhanger van de Schotse barette n (Tam 
o'S hante r) en de pe tten d ie vooral na 1820 erg ge liefd 
waren. 
De kn iebroek werd vervangen door een lichte lange 
broe k toen in de eerste he lft van de 19e1e eeuw de mo
de voor de heren in deze richting ve rande rde en ook 
de jas kreeg de slippen die we op de modeprenten uit 
deze tijd tegenkomen . 
Handsc hoenen werden in de 18de eeuw al gedragen, 
bij het golfspe l, maar in de loop van de 19de eeuw 
nam het gebruik van handschoenen , evenals he t ge
bruik van slobkouse n toe. 
De plicht het c lubun iform te dragen ve rmi nde rde e n in 
de j aren 1840- 1850 zien we afbeeldi ngen van profes
s ional s die de voorkeur geven aan kleding vervaardigd 
van tweed of laken naar persoonlijke smaak. Me n 
droeg er meestal een pet bij. 
In de jaren die hierop volgden steeg de popular ite it 
van het go lfspe l. Na 1860 zien we dat de lange broek 
concurrent ie krijgt van de z.g. kn ickerbocker. een 
wijdvall iende kniebroek, bij de knie vastge maakt met 
een knoopsluit ing of een gesp. Vanaf 1880 ko men er 
ve rsch illende modellen sportjasjes in de mode. Bij de 
knicke rbocke r werd meestal een geta illeerd jasje met 
ceintuur gedragen en een pet. dit alles ve rvaard igd van 
he tze lfde materiaal, meestal tweed. 
De rode jas werd in de jaren negentig nog steeds ver
kocht , we lezen in ee n adve rtentie uit 1894: 
'These jackets are made in all so rt s o f material s but 
(he go lf jacket proper is scarlet se rge, some clubs 
being recognised by the co llar , which is of different 
c lo th . faccd ' (Tai lor and cutte r. 1894). 
Er waren c lubs die trouw bleven aan de 'rode jas tra
d it ie' en andere waren van meni ng dat he t ee n o nder
scheid ing moest blij ven van de ·maestro'. 
Maar de g lo rie van dit één- , hooguit tweek leurig kle
dingstuk werd in de schaduw geste ld door ee n nieuwe 
mode: het overv loedig gebru ik van veelk le urige ruit
pa tronen voor jasjes, vesten, petten , knickerbockers, 



lange broeken (met omslag) en dik gebre ide kousen in 
ru it- en streepdessin . 
'De golrer is een vogel van levendig en gevarieerd ge
kleurd pl uimage geworden', staat te lezen in 'Golf 
an no 1902. 
Na 19 14 zien we de kn ickerbocker langzamerhand 
overgaan naar een wijder losser valle nd model dat na 
1920 de vorm van de plusfours benadert. (Het over
hangend gedeelte bij de knie vereis te 4 inches SlOf 
meer dan het mode l dat eerder in de mode was). 
In ee n prijscouran t van 'Burberry" 19 12- 19 15 staat een 
uitgebre ide co llectie sportkleding beschreve n vervaar
digd van sto rfen, die 'rainproof and selrventilating' 
zijn. Deze kleding is o.a. bedoeld voor jagers. vissers , 
auto- en motorbezi tters, skiers en golfspele rs. 
De plooi in de rug van de jasjes. de royale zakken en 
het ruime mode l van de mouw worden voor golfkle
ding extra aanbevolen. Ook wordt reclame ge maakt 
voor korte regenjasjes en het 'Klis c10th su it '. 
Dit is een pak ge maakt van sto r, dat een e lasti sch er
reet geeft bij inspannende bewegingen (28 tot 35 in
ches). Dit costuum bestaat uit een gewone lange broek 
en een colbertjasje, De aanbeveling zegt: 's morgens 
keurig gek leed naar hel werk en na gedane arbeid zon
der van kleding te verwisse len naar de golfcourse. 
De plusrours bleven lot in de tweede wereldoorlog ee n 
ge lie fd kledingstuk bij de beoefen ing van de d iverse 
spo rten. 
Wat de schoenen en laarzen betreft. deze waren stev ig 
van model en werden in de loop der jaren stecds meer 
van spikes voorzien. 
Slobkousen bleven in trek en de pet veranderde van 
model. 
In he t begin van de 20ste eeuw bestond de kle ine bol 
uit ac ht segmenten, late r groe ide deze uit tot een 
royale r model dat bete r bij de plusfours pas te. ook het 
jasje kreeg een vlotter aanzien. 
Uit de notulen van de Kennemer Golf Club te Sant
poort van 1911 blijkt, dat in dat jaar de heren steeds 
speelden met het colbe rtjasje aan. hoe hoog ook de 
temperatuur was gestegen. In overleg met de Haagsche 
Golf Club werd besloten. dat in het ve rvo lg. alleen bij 
zeer warm wee r, het spelen in hemdsmouwen kon 
worden getole reerd . 
Een vaste rege l voor de kleding op de golfco urse be
staat niet en naast de pet zien we go lfspele rs met hun 
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onafscheide lijke tweed-vi lt-stro o f bolhoed en naast de 
keurige geklede heren zien we zwoegers met opgerolde 
hemdsmouwen en jersey slipovers. 
Wat de dames be treft zien we he t eerste bericht ver
schijnen in de notulen van de ' Musselburgh golfc lub' 
in Schotland in 18 10. Het hande lt over de prijzen be
schikbaar ges te ld voor een op handen zijnde wedstrijd. 
In 1873 komen we een afbee lding tegen van twee da
mes die druk bezig zijn met putten op de tv;aalfde hole 
van de ' Westward Ho gol fhouse' . Zij zij n gekleed naar 
de mode van die tijd , een lange japon met stroken , 
naar achte rcn opgenomen en een rijk versie rde hoed 
met struisveren. 

Een echtpaar met kinderen op weg naar de golfcourse 
in 1885 toont ons wat meer prac tische kleding: de da
me draag t een japon met nauwsluitend bovenlijf je en 
een gedrapeerde rok. Hie rbij heeft ze een cap of pet 
opgezet naar he t ' Sherlock Ho lmes ' model. dat haar 
man draagt. 
I n de j.:lren negentig werd ook bij de dames he t gal f
spel zeer popula ir. In 1893 werd voor hel eerst o m het 
kampioenschap bij de dames ges treden, de meeste 
c lubs waren in die jaren zo charmant geweest voor hen 
go lfbanen te c reëren met kortere holes. Het bleek na
melijk dat zij moe ite hadden met het maken van een 
full length drive. 
In plm . 1889 schrijft mrs. DOllghls in the ge ntlewo
rnan' s Baak of Dress: ' as for golf a ll the variely that 
golf requires is to have a skirt a trifle shorter anel the 
sleeves and bodice a thought looser than uSlIa l to en
sure freedom of stroke' . 
In 1902 schrijft lord Moncrieff in 'Golf': 'We venture 
to sugges t seventy or eighty yards as the average limit 
o f a dri ve advisedly, nOl because we doubt a lady's 
power to make a long drive, but because Ihat cannot 
we il be do ne without raising the club above the shoul
der ... the posture and gestu res required for a fu ll 
swing are not particularly gracefull when Ihe player is 
c lad in fema le dress'. 
Op ee n afbeelding Uil 1894 zien we een dame gekleed 
in rok en blouse. Deze blouse is ruimer in de schou
ders dan normaal is voor d ie tijd en ook de rok is 
korte r van model. 
Een sc hotse baret , een petje o f een hoed van vilt o f 
stro met bloe men en linten w,lren ele sportieve hoofd
bedekk ingen in deze dagen . 



LA CITRO Ë ET LES SPO RTS 

Na 1893 kwamen golfcapes in de mode. Z ij reikten lOl 

op de he up e n werden door midde l van twee gekruiste 
banden aan de voorkant op de plaats gehoude n. Deze 
capes werden meestal gevoerd mei een schotse rui t. 
In de koude maanden gaven de dames de voorkeur aan 
strakke jasjes e n rokken van tweed of wollen SlOf. in 
de zomer drogen z ij bij voorkeur rok en blouse of een 
licht gekleurde japon, op winde rige dagen gecomple
teerd met een jasje vnn fl ane l. 
Het was in deze jaren niet alleen het golfspel dal de 
aandacht van de emanciperende dames kreeg. Ook 
te nni s. hockey. picnic. bootpleziertjes, het strandleven, 
paardrijde n, de jacht en vooral de opkomst van de fiets 
vroegen om gemakkelijker z ittende kleding. Kleding 
voor 'any oUldoor exccrc isc '. dal was t wc later sport
kleding zulle n gaan noc men . 
In 1907 zie n we dc rok voor sportbeoefin g plm. 17 
c m. van de grond omhoog gaan. Aan de binnenkaJ1l 
werd er vaak een leren tegenzoom ingezet ter be
scherming . 
In Nederland zien we op de golfcourses nog enkellan
ge rokken gedragen worde n tot ongeveer 19 17. In de 
zomer waren witte japonnen erg ge liefd e n in de wi n
te r gaf men de voorkeur aan donker gek le urde rokken. 
Hierb ij werden blouses, truien, jasjes en hoeden ge
dragen naar de steeds wisselende modevorme n. Het 
meest 'Nederlandse' plaatje zag ik in de ' Revue der 
Spon e n' 1913-19 14 , Op 18 en 19 october 19 13 werd 
ee n wedstrijd uitgesc hreven op he t golfterre in in Sant
poort e n de kle ine caddies, d ie de go lfspelers verge
zelden droegen kn ic ke rbockers. platte petjes e n klom
pen . 
De blouses, van ka toen of fla nel gemaakt, zijn nu 
voorzien van een hoge boord of een platl iggend 
kraagje. Bij beide modellen werd een stropdas gedra-
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Illustratie uit 'Gazelle du Bon 
Ton' (1923/24) 
Paniculiere collectie 
(c at. nr . 71) 

gen. Soms werden de mouwe n opgerold. Korte re rok
ken vragen 0 111 modieuzer schoeise l. Er werd geadvi
seerd schoenen e n laarsjes te dragen met platte hak
ken. Zo len en hakken werden ook bij de dames voor
zicn van spikes. Bruine schoenen van zacht leer waren 
't mecst in trek en slobkousen van leer of stof com
pleteerden de voet bedekk ing. 
In deze jaren z ien we de wolle n sporttruien en vesten 
verschijne n. Zowel de dames a ls de heren maken hier 
een vee lvuld ig gebruik van e n rood is ook dan weer 
een zeer ge lie fde kleur bij de golfspe ler. 
De hoede n krege n een meer prac tische uitvoering e n 
die tijd dat de au to tot het straatbeeld ging behore n 
werd aan de reeks hoofdbedekkingen nog een soort 
motorcap toegevoegd, meestal van de zelfde sto f ge
maakt als de res t van de uitrusting. 
Na 1909 volgde me n vaak de A merikaanse mode e n 

werd de hoed steeds minder a ls vaste regel gedragen. 
Ook de handschoen kreeg ee n speciale plaats bij de 
golfkleding , We c iteren Mary Hezlet: ' as they do no t 
intc rfere at all w ith the grip on the c lub , and are a 
great protec tion 10 Ihe hands saving them from the dis
figuri ng marks of chaps and blisters'. 
De sportkleding volgt de jaren die hierna komen de a l
gemene modetrent. De rokken langer of korter, hel 
mode l van de blouses, truitjes. vestjes, speciale cor
setten, wel of niet een hoedje, het wisse lt met de ja
ren. Onde r in vloed van Coco Chanel, die vee l gemak
ke lijk zittende sportieve kleding in jersey stoffen 

creëerde in de twintiger jaren evo lueerde de sportk le
ding in sne l tempo . We komen in de modebladen dan 
ook steeds meer afbee ldingen tegen van kleding die 
aanbevole n word t om op de golfcourse te d ragen. 
In de jaren dert ig geeft de mode weer en wal 'langge
rek te r' beeld te z ien, d it is ook in de sportk led ing 
waarneembaar. Pas na de tweede were ldoorlog wordt 
e r meer aandacht besteed aan zeer spec ifieke kled ing 
voor sportieve doeleinde n. Daar golf een 'all wea the r 
Sport ' is mogen vooral de gal fspelers zich ve rheugen 
over de nieuwe mogelijkheden d ie de ontwikke ling van 
de regenkled ing he n biedt. De o ntwerpers van de vr ije 
lijdsk ieding zij n de laatste jaren zeer creatief bez ig en 
op de golfcourse zien we dan ook een duide lijke weer
spiege ling van hun kunne n. 

Wat de spec ifieke golfkleding betreft komt deze vooral 
lOt uitdrukking in de alleenstaande linkerhandschoen 



naar spec iaal model gemaakt ; voor linkshandi gen zijn 
er handschoenen voor de rechterhand verkrijgbaar en 
in het confortabe l model van de golfschoenen en 
laarsjes . 
De hand sc hoenen zijn verkrijgbaar in leer en in kunst* 
stof voor regenachti ge dagen, als het natte leer gaat 
glijden. Voor de winter zij n e r handschoenen in paren. 
de bovenkan t is dik gevoerd en de binnenkant is van 
dun leer. 'Shonies ' zijn handsc hoenen met halve vin
gers . 
Ook de schoenen zijn in ve rschillende uit voeringen 
verkrij gbaar: in leer. rubber. li nnen of kunststof. Ze 
zijn bij voorkeur waterdicht gemaakt , behal ve de lin 
nen exemplaren gedrage n op zonn ige dagen . De zo len 
en hakken zijn voorzien van spikes of van een spec iaal 
rubbe rprofie l. 
Ook zijn e r herenpantalon s in de hande l met kortere 

pijpen dan normaal en met mee r ruimte ter hoogte van 
het bovenbeen: de pijpen hebben dan niet zo te lijden 
van het natte gras en de extra ru imte geeft meer bewe
gingsvrij he id . 
De dames geven de voorkeur aan kleding, die niet op 
kan waaien. O.a . broekrokken, strakke korte of langere 
rokjes en de hedendaagse mode voorziet hen van pan
talons met extra ruimte, ofwel midde ls het model. o f* 
wel zijn ze vervaardigd van de moderne ' strech' stof
fen . Het ruitdess in en de knickerboc ker zijn nog steeds 
H.G . Hutchinson zegt: 'There are certain point s of eti 
quette such as Ihose connected with dress , which cliffer 
locally and you should ever endeavour la conform 
yourself la the etiquette of the links on which you are 
playing ' . 
In het frande modeblad ' L' Officie]" lezen we in 1945. 
dus vlak na de tweede were ldoorlog: 'On peut cho isir 
sans hésitation I' iron , Ie c leek ou Ie niblick qui con
vient à un coup c lass ique. Mai s en dehors de toute 
considérarion cle snobisme , iJ est des spon s, comme Ie 
golf, qu i traditione llement , par leur atmosphè re et leur 
c1imat exigent un certain comporlement. Souhaitons 
que Paris, qui fut toujours la capitale de Ie mesure, 
des raffi nements d' elegances e t du go ût , donne Ie ton 
exact dans ce re tour aux joies délicats , s i longtcmps 
défend ues, des sports de haute qualité' . 
Uil deze twee uitspraken kunnen we des tilleren dal de 
kleding die gedragen wordt op de golfcourse moet 
vo ldoen aan de e isen die de golfspol'I er aan ste lt , 
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maar dat een zeke re e legantie er niet vreemd aan hoeft 
te zijn . Hel dragen van al te bu iteniss ige kleding is 
onverstandig , het haalt jezelf en je medespe lers uit de 
nodige co ncentratie en het be invloedt zo de score. 
Het is om deze reden denk ik: dal we op de go lfcour
ses meer opgedoft e go lf tassen dan uitgedoste golfspe
lers tegenkomen! 

M.A. Chering-van lerlmlt 
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.... I Charter van de stad H,larlern 
gezegeld door hertog A lbrccht 
V:1I1 Beiere n. graaf van Holland 
( [330-[404) 

17 februari 1390 
Pe rkame nt en zegel in g roene 
was 

J 4 x 3 1 cm (excl. zegelsIaart) 
Gemeente Archief Haarlem. 
Inv.nr. Mr. A .J . Ensch~dë. 1-4 1 

2 Hand veste n en Pri vilegien 
van de Stad Haarlem 
Uitgegeven bij Izaak en Johan
nes Enschedé. Haarlem 
1751 
Particu lie re collectie 

[n een ac le van confirmatie van 
Filips tie Schone ( 1478-1506) 
d.d. 22 augustus 1497 lezen wij 
over deze baan' ... de Bane 
omnle onscn ondersaten en in 
wonende derse lvc r stede daar op 
te gaen spaeieren spelen bals
b en cn recreacic te ncmen . 

~ 3 Kaan van de zu idelijke 
stad swal met omgcvi ng van de 
stad Haarlem met daarop de 
' Baan' 

1542 
Pen en penseel in kleuren op 
p .. pier 
31 x 42.5 cm 

Gcmee nte Arch ief Haarlem. 
In v.nr. 429-2 Topogr. atlas 

Hertog Albrccht schenkt in deze 
oorkonde aan de stad Haarlem 
als dank voor bewezen diensten 
een terrein. gelegen buite n de 
Houtpoorl . dat zal dienen ' Iot 
enen speelveldc·. Dit was een 
coUbaa n van ca. 320 meter 
lang. 
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.. 4 Pomet van een jongeman 
Slijper. oud 7 jaar 
Anoniem. Noord -Nederlands 
1612 
Olieve rf op paneel 
121 x 78 cm 
Gemeente Enkhuizcn 

~ 5 Portrc t van een jongeman met 
col fstok 
Anonie m. Noord-Nede rlands 
1615 
O lieverf op panee l 
107 x 66cm 
Gemeentem useum het Markie
ze nhof. Bergen op Zoom 

6 Portret van twee kinderen. 
waarvan de jongen een colfstok 
in de hand houdt 
Ano niem. Noord-Nederlands. 
omgevi ng Wybrand S imonsz. de 
Geest (1592-1660) 
ca. 1635 
O lieverf op panee l 
33 x 28 cm 
Kellllcrner Golf en Country 
Club. Zandvoort 
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.... 7 Win te rgezic ht op Oude rke rk 
aan de Amsle l mei col vers op 
hel ijs 
J:m Abrahurnsz. Bccrstrmen 
( 1622-1666) 
1659 

Olieverf op doe k 
95 x 132.5 cm 
Amsterdams Historisch Mu 
seum. Amsterdam. 
Inv .nr. A 7450 

1 

.... 7:1 Acrt van der Neer 
( 1603- 1677) 

O lieverf op panee l 
35 x 47 cm 
Dienst Verspreide RijkscoJlcc
tics. ·s-Gravc nhagc. in bruikleen 
aan Stedelijk Museum hel Ca-
Iharin;lgasthuis. Goud:l, 
Inv .nr. K 2494 
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.. 8 Zomer(spelende apen ) 
Justus Sadeler ( 1583-na 1620) 
naar Pieter van der 8 0rcht 
( 1540- 1608) 
Gravure 
23,9 x 30 cm 
Museum Plant in Morctus , Ant
werpen, 
Ca1.nr. 111 / 8 . 192 

Duidelij k zichtbaar is midden op 
de prent een bal op een tee. Eén 
van de spelende apen demon
streert een li nk shandige 'full 
sw ing', terwijl de andere op zijn 
beurt wacht. 

"::;;;::;~:;~~;~~i!Il;:;:;;i'l " 9 IJ sgezicht met col ver die 
~ door he t ijs zakt 

Jacob de Gheijn 11 ( 1565-1629) 
naar Roelant Save rij 
( 1576-1629) 
Gravure 
11,lx 17,7cm 
Rijksprentcnkab inet, Amster
dam, 
lnv.nr. 08 5718* 

.. 10 lanuarius 
Jan van de Yelde (1593-1641 ) 
Gravure 
15x21cm 
Museum Flehite, Amersfoort , 
Sporthistorische collect ie J.A. 
8rongers 

Deze prent van Van de Velde is 
er één uit een serie van twaalf. 
elk een maand van het jaar 
voorstellend. Uit deze prent van 
januari blijkt weer overduidelijk, 
hoezeer col vers op het ijs tot 
een vast element behoorden bij 
de winteruitbee ldingen. 
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.... 11 De Zijlpoort te Ha:lrlem 
Jan van de Ve lde ( 1593- 1641) 
C:L 1617 
Gravure 
9,8x 19,7 cl1l 
Rijksprcntenkabincl , Am ster
dam, 
Inv.nr. OB 5720· 

11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;:;;;;;;;;;~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~ '" Links op de voorgrond ee n co lf-speler op sc haatsen. verderop in 
de richling van de Zijlpoon een 
panij van twee spc le~ (êê n 
spelend . êé n wachtend). 

.' . 
/ ""';" ; •. '"'' • nr'_"'''''''' ,'". , . 

12 Brand op de Leidsc hegracht 
te Amsterdam mei col vc r op hel 
ijs 
Jan van der Heijdcn 
( 1637-1712 ) 
C;L 1690 
Gravure 
32 x 24.5 cm 
Rij kspre nte nkabinet. Amster
dam. 
lnv. nr. FM 230 1/16· 
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13 Col ver mei loden colf op 
hel ijs 
Ror1l(~ ij n de Hooghe 
( 1645-1708) 
Col . 1700 
Gravure 
16 x 11 .8 cm 
Rij ksprcntcnkabincL Amster
dam . 
ln v. nr . A.S711 '" 

" 

'f' I~ De Kolr 
J:1I1 Luij ken ( 1649- 17 12) 
Gravure uit . Des Menschen Be
gin . Midden en Einde' (171 2) 
15.5 x9 cm 
Particulier!! co llectie 

De speler spee lt ee n bal. die 'op 
een hoopjen' is geze l. 

... 15 Builen Al kmaar anno 16 19 
Simon Fokke ( 1712·1784) naur 
Hendri"k Averc;1I11p 
( 1585-1634) 
Gravure 
15.5 x 23.5 Cm 

Museum Flehile. Arnersfoon. 
Sporthi slorisc he collec lie J .A . 
Brongers 
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.... 16 De Haarlemmer Mee r anno 
1625 
Simon Fokke ( 17 12- 1784) nuur 
Hendric k Ave rcamp 
( 1585- 1634) 
Gravure 
20 x 30 cm 
Muse um Flehite. Amersfoort. 
Spon historisc he collect ie J .A. 
Brongers 

Een wachtende en ee n spe lende 
,·o lve r. De speler gebrui kt \\' ,l;Ir
sc hij nlijk een Sc hotse kliek . 

.... 17 IJ sgezic ht met col vers 
N:llIr Jan van de Ve lde 
( 1593- 164 1) (') 
Schotel. Delfts aurdewerk 
Dia meter 2 J cm 
Koninklij kc Muse;l voor Kun ~ t 

cn Gesc hieden is. Brussel. 
[n v. nr . EV 130 C 
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18 Majolica canouchc 
M;lkkum, ca. 1800 
Aardewerk. geglazuurd mei 
blauwe besc hilderi ng 
54 x 45 cm 
Particul iere co llectie 

De cartouche is voorzien van 
ccn :Ifbcclding v:ln co lfspc lers 
o p hel ijs. st:landc bij dc sl uis te 
Spaarndam benoorden Haarlem. 
De colfspclcrs zij n twee Sc hol
ten (vcnnocdc lijk huursoldaten) . 
De voorstelling is OIulce nd aan 
een gravure van Jacques Alia
meI ( 1726-1788) vun omstreeks 
1750 (38 x 32 cm). Dele gra
vure. op zijn beurt . is he t spie
ge lbee ld van een sc hilderij van 
Adrinen v:m dc Ve lde 
( 1635- 1672) gedateerd 1668 in 
de Nation .. t Gal lcry IC Londen. 

.... 19 PUn!SCh01C I 
Pictcr Arcntz. ( 1582-1648) 
Amstc rd:tm 1633 
Zil ver. gegraveerd 
Di ameter 29.8 cm 
Mu seum BOyllluns-vall Beuni n
gen. Rotterda m. Inv .nr. 
MBZ.20S· 

De rand van deze schOIe l is ge
decoreerd met afbeeldingen naar 
gravures van Jan van de Velde 
(1593-1641), Linksbove n een 
wintertaferccl met colfspcle r~, 

20 Keur, Leiden 
l 7de ecuw 
55 x 42 cm 
P:lnicul iere collect ie 

Deze ke ur wus gericht lege n ' ' I 
slacn van Balle n met Kolven', 



21 Ordonnantie op het Speelen 
in de Pal mmalie Baan. Leiden 
17de eeuw 
Handschrift op papier 
59 x 44 cm 
Museum Flehite. Amersfoort. 
Sponhistorische collectie J A. 
Brongers 

Het ll1u liespel was nauw ver
want aan het colfspel. Malieba
nen zij n gebouwd te ' s-Gravcn
hage. Leide n. Utrecht en Am
sterdam. De spelers genoten op 
de maliebaan een zekere be
scherming (zic urt. 5). De be
doeling was dat er niet op deze 
banen gecolfd werd (zie art . 6), 
maar in de praktijk gebeurde dit 
wel. De Leidse maliebaan is in 
1637 aangelegd en geopend op 
een stuk grond - tegenwoordig 
Noordeindsplein. eve nwijdig aan 
de Rijn- en Schiekade - waarop 
aanvankelijk de studenten van 
de ingenieurssc hool van prins 
MaurÎts het landmeten oefenden. 
De lcngte was 185 Rijnlandse 
roeden (696 m). 
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~ 22 Twee replic a ' s van co lfstok
ken met loden koppen 
Recente lijk vervaardigd naar 
voorbeelden uit ca. 1600 
De ste len zijn van notcn - res p. 
essenhout. de koppen van lood 
met enig tin. de handvallcn van 
gevlochten zwart cn wil lecr 
Lengte ca. 110 cm . gew icht ca. 
2300 g 
Particuliere collect ie 

De koppen zijn exac te kopieën 
van de in Amsterdam opgegra
ven koppen van col fstokken da 
te rende uit het begin van de 
17de eeuw. De overige maten 
en materialen zijn ontleend aan 
de afbeeldingen van stokken op 
schilderij en cn prenten uit de
zelfde periode. Stokken van dit 
type worden reeds vermeld in 
een keur te Zierikzee van 1429. 

~23 Vier koppen van co lfstokken 
ca. 1600 
Lood-t in legering en lood 

De lengtes zijn 10.4. 8.1. 6.1 
en 7.4 cm 
Amsterdams Hi storisch Mu
seu m. Amsterdam. [n v. nr. MW 
4-8. cal.no. 861, MWp 1-24. 
cut.IlO. 863. MH 1-56. cat. no. 
864 en MWp 1-39. eat.no. 862 

Deze koppen zijn in de laatste 
jaren bij de metro bouw in Am
sterdam opgegraven. Drie 
rec ht sh;md ige zijn kennelijk be
doeld geweest voor mannen. 
jongens en kinderen (deze kop~ 
pen zijn om de stok gegote n) . 
Het vierde exemplaar is links
handig en aanzienlijk primitiever 
(het is uit een blad lood om de 
stok geslagen). 



... 24 Kop van een colfstok mei 

merken 
17de ee uw 
Lood 
4 x 9 cm . 225 g 
Particulie re co ll ec tie 

Blijkens de Ordonnanti e op het 
Col frnakersgilde te Le iden van 
1660 dienden de col ven. daar 
ge maakt of van e lders inge· 
voerd. voorzien te zijn van twee 
stem pels . name lij k éé n van de 
make r en eén van de stad van 
herkomst. Op de ze kop z ijn bei· 
de stempel s tc z ien: het stads· 
stempel is vervaagd. het ste mpe l 
van de maker is een D. 

... 25 Repl ica van malickolf met 

ba l 
De stok is van haze laar·, en de 
kop van notenhout, beslage n 
met koper. De bal is van iepen· 
hout 
Lengte kolf 107 cm. gew ichl 
4 10 g. diameter bal 5 cm. ge· 
wicht 65 g 
Parti cul iere co llect ie 

Uit J. Lauthie r' s 'Jeu de Mail' 
uil 17 17 welen wij dat er slok· 
ken van versch ill ende len gte beo 
stonden en meI koppen van ver· 
sc hillend gewicht. aangepast aan 
hel gewicht van de houten ba l 
waarmede gespeeld werd. Er 
bestonden stok ken van verschil· 

lende soorten hout. Hazelaar en 
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24a Vijf koppen van <:olfstok· 

ken 
15de·18de eeuw 
lood 
Parti culie re co llerlie 

De eo lfkoppen zij n gevonden 
in AmSlerd:lm in 1974 en 198 1 
(17de en 18de eeuw). 
Noorcle inde in 1971 ((l7de 
eeuw) en Re imerswaal in 1976 
en 1980 ( 15de/begin 16de eeuw 
en 15de eeuw ). 

essen waren het meest in ge· 
bruik. De kop hee n een rech te 
en ee n sc huine kant. De rerhte 
kant diende 0 111 slagen langs de 
gro nd te doen (zowel korte als 
lange). de schuine o m de ba l in 
de hoogte IC krijgen en bij min · 
der weerstand de bal ve rder 
vooruit Ie kunnen spele n. De 
kop was met koper of ijze r beo 
slagen teneinde het splijten te· 
gen te gaan en zo nodig hel ge· 
w icht van de kop te verzwaren. 

De hier getoonde replica is van 
een gemidde ld gewicht en lengte 
en aangepast aan de daarbij ge
toonde bal. 

... 26 Twee chole (ook thou le tte 
of crosse) stokken 
20ste eeuw 
Essenhouten stele n meI smeed· 
ijzeren koppen 
Lengte 102 cm . gewicht 540 en 
550 g 
Particuliere co llectie. 

De ene stok is lin kshandig . de 
andere rec ht shandig . Deze stok· 
ken zijn ge!l1<lakt in de 20ste 
ee uw doch volgens ee n mode l 
dm si nds ! 300 nauwel ij ks is 
verande rd. Evenals de maliekolf 
konden zij op twee manieren 
worden gebruikt. De bijna ve rti· 
cale vlak ke zijde diende om de 
bril op effen terrei n vooru it te 
slaan . De holle . lepclvormige 
z ijde. werd gebruikt a ls de bal 
in een gat of legen een helling 
aan lag. ( Voor 'chole' zij ver
wezen naar het artike l over 
colt) . 

27 Gildebrieven van hel bal
lenmakersgilde te Del ft (St. Mi
chie lsg ilde) 
14 december 1626-6 maart 1703 
Een perkamen ten deeltje met 19 
gepagineerde bladzijden en ee n 
losliggend charter zo nder zege ls 
d. d . 12 september 1653 
32 x 2 1 cm (dee ltje) . 38 x 27,5 
cm (c harter) 
Ge meente Archie f De lft. 
ln v.nr. Ie afd. no. 1988 

Hel ballenmakersgi lde is waar· 
sch ijnlijk aanzienlijk ouder dan 
de oudste ove rge leverde gilde · 
brief. Reeds in 1586 worden de 

ballenmakers in een keU T te 
Delfl ve rmeld . 

De eerste brief diende ter beper· 
king van het llantal leerlingen. 
De tweede ter beperking van he t 
overgaan van leerlin gen va n de 
ene naar de andere lee rm eester 
binnen deze lfde stad. 
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... 28 Vitrinekas tje meI b"lIen ma
kersgcrccdschap 
De e ls en dl' kap()[Ic b:tl l ij n u il 

vroeger tijd. de rest is recenie
lij k vervaard igd . 
Vitrinekastje . hout. 20 x 45 x 
10 cm: 
vorm voor hel ronden vlIn dc 
bal. hou I. 243 CI11: 

c is. hout meI metale n prie m. 
16 cm: 
hamer. hout. 26 ('fn: 
twec ba llen. sc ha pe nleer gevuJd 
mei ge loogd koeien haar: \\:I:l T

van een opcngc\\cd..t. d iamete r 
4 cm 
De Hee mk undige Kring ' De vij 

c r Heenganghen', Goirle. 
[n v ,nr . A-173 

He l vitrine kastje OC\ al een ho u

ten vorm voor hel ronden van 
de b .. l: ee n cis \oor hel , uilen 
van dl' ba l meI h;lar: ee n h;Hllcr 
voor hel in model kloppen van 
dc bar: een origi nele Goirlcsc 
kaat sbal en een nicu\\c Friese 
kaalsbal vcn'aardigd Oltar hel 
Goirlcsc procêdc. 

À 
29 Collbal 
1589 

IcpcnhoUi 

Diamete r 5 cm. gcw iclH thans 
85 g. oors pronke lijk ge wicht ca. 
40 g 
Particul iere collectie 

De 'sneden' in de bal z ij n vcr

oorzaakt door het tege n de bal 
slaan met co lfStokke n. De bal is 

tevoorsd lijn gekomen bij de 
sloop van ee n bakkerij st:l:lI1de 
aan de noordzijde van de Jode n
breeslraat bij de Oude Schans IC 

Arnste rdum . De bakkerij is ge
bouwd in de jaren 1589- 1590 . 
De bal muct ve rloren zij n in de 
bou wput V:1I1 de in aanbo uw 

zij nde bakkerij. tijdens het spe
len waar.!tChij nl ijk. Hij is met 
een he ip:ml mee he l moeras in
ge heid en kwam tevoorschijn 
toen die paal ruim 375 jaar later 
tijde ns de sloop getrokken werd . 
Hij is ge('on!oervee rd met bijen
was , w:I:trdoor z ij n gewicht aan
zienlijk is toegenomen. 

.... 30 Vie r replica's van verschi l
le nde types 17de ee uwsc col f
ballen en de mallen waarnaar 
he t leer van die ballen werd ge
sneden 

De ballen we rden recentelijk 
vervaardigd door I. de l'laan te 
Pe ins (Fr .) 

De ballen zij n ge maakt \' .10 

ku ifs leer . gevuld mei koe ienhaar 
Diameter 4·6 cm. gewic ht 
20-70 g (niet afgebeeld) 
Part icu liere co llec tie 

3 1 T wee replica 's van met haar 
gevulde coifballen 
Recente lijk vcrvaOlrdi gd door I. 
de Haan te Pe ins (Fr. ) naar 
voorbee lden uit COl. 1600 
Kal fslee r gevuld mei koc ienhanr 
Di amete r 4 cm, gew icht 22 g 
Particuliere co llectie 

De ze ballen. thans nog in ge
bruik bij ka'lI llen. zijn volkomen 
identiek aan de ballen die afge
bee ld z ij n op ee n groot aanta l 
sc hilde rijen uit de 16de en 17de 
eeuw. Men moet zich dit type 
ballen voorste llen al s he t ex
I>ortarti ke i waartegen het patent 
van koning James VI v:m 
Schotland van 5 augustus 16 18 
geric ht was. De export n:t:lr 
Schotl and vond waarschijn lijk 
hoofd zakelijk plaats via Bergen 
o p Z OOI1l . De lfsh:l ven en Am
ste rdam . 
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& 32 Gez icht op Amsterdam van
af de Buiten Amstel 
Adolf van der Laan (l648-na 
1755) 

1740 
Gravure . één blad uit een vo

gelvluchtkllan van meerdere 
bladen 

56,5 x 95,5 cm (ge hele kaan ) 
Rij ksprentenkabinet. Arnster
dllm. 
lnv,nr. d'Ailly 193 

Dit is waarschijnlijk de eerste 
afbeelding van een buiten kolf
baan 7.Ouls deze na 1700 werd 
ontwikkeld. liggende achter de 
herberg ' De Pauwentui n' aan de 

Buiten Arnstel. 



Kolf' 

r:::=-=======================================il .. 33 De ko lfbaan bij de he rberg 
'Stad lande r' Ie Amsterdam 
Nicolaas Mallhijsz. Aan rnan 
(1713- 1760) 

• 

I .,,-
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... 34 Het nieuwe Nederlandsehe . .... 35 Speelkaart met afbee ldi ng 
Franse he. Amcrkaanschc en van een kol fbaan 
Engelschc kulf~pe l 18de eeuw 
Toneelstuk in drie bedrijven uil- Gravure 
gege"en bij D. Sc huu mlan in 7 x 4.8 cm 
Amsterdam 
[782 
22 x 13.5 CI11 
Museum Flchitc. A mersfoort. 
Sponhi slorbc hc collectie L A. 
Brongers 

De titelprent is vervaardigd door 
J. e. Schults (1749- 18 12) en uit
gegeven door D. Sc huunnan 
(16 x 9.7 cm). 
Dit st uk spee lt zich af op twee 

kolfbanen. De Engelse pa rt ij 
wordt door ccn Frans-Neder
landse cornbinm ic verslage n en 
neemt de vl u('hL De ze allegorie 
duidt op het ~l reven van de pa
triotten de Engelse invloed in de 
Republiek te vermindere n. 

Muse um Flchilc. Ame rsfoon . 

Sponhislorisc hc collectie J.A. 
Bronge rs 

[755 
Pen en pensee l in grijs 
29 x 40.5 cm 

Gemeente Archief Amsterda m. 
Topogr. atlas 
De herberg 'S tadlandcr" bevond 
zich waaf thans het Rijksmu
seu m staat. 
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J;.. 36 Drie bladzijden meI illu slra
lies van Henry Brown 
(1810-1870) uil hel art ikel 'De 
kolver' in De Nederlanden . 
Kantklerschelsen. kleederd rag
ten. houding en voorkomen v.m 
versc hillende st:mdcn . 
's-Grave nhagc ( [841 ) 
Elk b[:ld is 23.2 x [6 cm 
tvluse um Flehile. Amersfoort. 
Sponhistorische collec tie J.A. 
Brongers 

.... 37 Inte rieur kolfbaan 
J. Halff jr 
Begi n 20ste eeuw ('7) 
Olieverf op dock 
29.5 x 45 cm 
Museu m Fleh ite. Amcrs foon . 
Sponhis lorische colleclie J.A. 
Brongers 

Ha[rr hee f! dil s( hildcrijlje sa
mengesle ld naar de afbee ldingen 
Vlm Henry Brown (18 10-1870) 
bij het hoofdslu k ·De ko lver' in 
De Neder1:l11den. ·s-Gr:. venhage 
(1841). 
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38 Kol fbaan in herberg . De 
Prins Maurits' tc Nieuwe Nie
dorp 
Jaap Oudcs (1858-1921) 
ca. 1900 
Olieverf op doek 
48,5 x 59 CI11 

Muse um Flchi te . Amersfoort. 
Sporthistorische collectie J .A. 
Brongers 

De voorste figuur is Jacob 
Kuilman. de man mei de bakke
baarden Piel Haringhuizcn. bei 
den bekende kol ve rs in die tijd . 

.... 39 De burgemeester van Groo
Icbroek 
Jo Schrijnder (1894-1968) 
Tekening. gekleurd krij t 
57 x 46 cm 
Muse um Flchitc. Amersfoort. 
Sporthislorischc collectie J.A. 
Brongers 

Wellicht is dil een ze lfpo rtret 
van de maker. die lot 1947 bur
gemeester van GroOlcbrock was. 



Foto van G.c. van Balen Blan
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39a Gerard Corne li s van Balen 
Blan ken ( 1852- 1939) 
Sytze Henstnl 
1932 
Contétekcning 
25.5 x 20 cm 
Pan icul ie rc collectie 

G .c. va n Ba len Blanken was dc 
oprichte r van dc ko lfsoc ië te it 
. De Vie r Eenen' te Spanbroek : 
hie r ontstond in 1885 de Ne
de rl andsc he Kolfbond . 

"40 Wapenbord en naamlijst van 
de regenten en rege ntcsse n van 
het le proos- en pro ve niershu is 
de r stad Rotte rdam 
1788 
O lieverr op doek 

Met lijst 114.5 x 19 1.5 cm 
Histo risch Museum van Rotter
dam. Ro tte rdam 
Inv./lT. Cat. Muse um van Oud
heden 1904 nr. 663 

Op dit bo rd komt hel allianti e· 
wapen SuemlOndl-Kolff voor 
( 12 x 12 cm). 
Dit wapen bestalll u il drie ve r· 
laagde kol ve n in de vorm van 
hamers (2- 1) in he t sc hi ldhoofd 
ve rgezeld van een le lie. all es 
van go ud in een veld van 

blau w. (Zie wapen link sonder) 

" ., 



41 Minimuur ko lfbaa n met drie 
kol ... e rs 
18de ee uw 
Zil ... er 
Amsterdams keur, Gouds her
keur. Geen jaarleltc r, geen 
mee~teneken 

3,4 x 8,6 x 3 cm 
Stede lijke Musea Gouda. 
bruikleen ervan \V . V,In Vliet. 
[n .... nr. 53.658 
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42 Mi nialuur kolfbaan met 
twee kolvers 
rvleester Arno ldus "'a l1 Geffe 
( J 700· J 769) 
Amsterd:lm . jaarIe lIe r V (1755) 
Zilve r 
Zilve ren pl:l:ltje 3,2 x 9 ('m. 
gewic ht 40 g 
Particuliere collectie 

43 Verhande ling over de oor
sprong van hct kolven 
Ui tgegeven bij Jan en Gerbrand 
Roos, Amsterda m. tweede druk 
1792 
16,5 x 10,5 cm 
Uni\'e rsiteits Bibliotheek Am 
sterdam. In v.nr. 1053 Tc 33 

De eersle druk uit 1769 bev:!1 
ee n nauwkeurige beschrijving 
van hct kol fspel alsmede ccn in 
ventarisatie va n de kolfb:men in 
Ho lland en Utrec ht ( 190, wmlf
van 31 overdek te). Dit boekje. 
de tweede druk. maakt melding 
V,IIl 350 kolfb:ll1e n. W:larVlln 149 
ove rdekte. 

VERHANDELING 
OVER DE OO RSPRONG VAN HET 

K o L v E N, 
Onderwys in de Manier hoc het Spel gerpeel t word, 

en .)rdonnantie op hCI Kolven. De Nun igheid van 
dit Spel bo\'(:n anderen rpeclcn aangeprCC2cn. Re. 

gister der Spreekwoordent in het Ncderduitsch 
en Franseh. En eindelyk een I\aamwyzer 

der Kol fOOanen binnen en builen hmllcr · 
dam, als ook in verreheide andere Ste · 

den co Dorpen. • 

Opgtfltlt fot Jl t rfud dtr Litfotbbt". 

DI ' T\VEEDJ: VIIl-BRT.IDR tI.UK. 

T. 
B, 

.ti M S TER D' A M . 
JAN R 0 0 S, '" 
G E RB R A N D R 0 0 S, 

Boeherkoopcrs. 
J.JDC'XCII. 

J-Û n f ,e;;"'A Ih-.~ 7' I 



44 Reglement op het kolfspel 
en spcelwellen 
Uitgegeven bij H. Moole nijzer. 
Amsterdam 
ca. 1800 (?) 
56 x 47 .5 cm 
Muse um Flehile . Amersfoon. 
Sponhislorische co llectie J. A. 
Brongers 

Dit reglement geeft uitvoerige 
informatie over de bij het kol f
spel ge ldende regels en de daar
bij gebruikte te rmen. 

4S A. P.L. Spuybroek 
Het kolfspel. geïllustree rde 
handleiding 
Baarn (1909) (7 1 blz.) 
19x 12.5 cm 
Muse um Flehite. Amersfoort. 
Sport histori sc he collectie J.A . 
Brongers 

De heer Spuybroek. ee n kol ver 
afkomstig uit Goes. later lid van 
de kolfbaan te Utrec ht . was ja
renlang secretaris van de Ne
derlandsche Kollbond . 

46 Ordon nantie. Den Hang 
16 maart 1778 
Uitgegeven bij Jacobus Vlm 

Kamebeek. 's-Gravenhage 
( 1778) 
26 ,5 x 21,5 cm 
Museum Flehi te, Ame rsfoon, 
Sponhistorische collectie van 
J.A. Brongers 

De mngistraat van 's-Gmvenha
ge verbood hierin aan herber
giers om zonder toestemming 
va n de overhe id openbare kolf
banen aan te leggen. Dit in ver
ba nd met moge lij ke overlast. 

47 Huishoudelijk Reg lement 
voor de kolfsoc iële it 'De Prins 
van Oranje' te Goes 
Uitgegeven bij S.J. de Jonge. 
Goes 
1862 
12.5 x 8.5 cm 
Archief Nederlandse Kolfbond. 
Hoorn 
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Dit reglement rege lt het functio· 
neren van ee n kolfsocië tei t. 
waarvan de baan in eige ndom 
was bij een kas telei n. De le iding 
over alles m.b.t. he t ko lfspel 
binnen deze sociëteit werd ve r
zorgd door de koni ng en de 
prins. die hun waardigheid voor 
een jaar verkregen tijdens ee n 
wedst rijd in de eerste helft van 
de maand nuguSIllS. 

48 Drie wedstrijdreglementen 
Bolsward 1882. Alkmaar 1919. 
Spanbroek 198 1 
21.5 x 13.5 cm. 22 x 14 cm. 
21 x 14.5 cm 
Archief Nederlandse Ko ltbond. 
Hoorn 

In het reglement vnn 1882 wordt 
betrekkelijk en detail de wed
strijd ge rege ld. Kennc lijk waren 
er te vee l lok aal variabe lc ge
bruiken om zo' n reglement be
kend te veronderste llen. Het 
programma uit 1919 bevat ee n 
reg leme nt . zoals vastgesteld 
door de Nede rl andsthe Kol f-

. bond. 

Het programma zonder regle
ment uit 1981 ge ldt zowe l voor 
dames als heren. 

49 Twee kolfstokken. éé n ge
merkt met ee n plaatje 'Fokker' 
19de eeuw 
Hout met metalen kop 
137 x 16 cm 
124 x 15 cm 
Museum Fle hite. Amersfoon. 
Sponhi storisc he co llectie J.A. 
S rongers 

De ge merkte sto k was het e i
gendom vnn de vnder van An
thon y Fok ker te H .. arlem. 

50 Drie kolfstokken 
ca. 1900. 1918. ca . 1900 
lepc n-. iepen- en essenhout 
133 x 17.6 cm 
126.7 x 18.5 cm 
126.5 x I I cm 
Kolfcl ub Utrec ht in ·St. Eloye n 
Gasthui s'. Utrecht 

links ee ll kolfstok in etui vnn 
groen sa<li. [n he t midden een 
kolfstok met een kop voor rub
bcrballen . De stee l is gemerkt 
met ee n messing plantje. waa rin 
gegraveerd A .P.L. Spuybrock . 
Even boven de kop bevindt zich 
ee n st ukje velours. vermoede lijk 
ter besc herming van ee n be

schadi gi ng in het hout. Rechts 
ee n kolfstok oorspronkelijk van 
H.J. Mol hoek uit Goes, die de 
stok als prijs ter beschikking 
stel de W:lama hij gewon nen 
we rd door \V.e. van luyn van 
de Kolfclub Utrecht in ·St. 
Eloyen Gasthuis'. 

51 Rek met ac ht kolfstokken, 
afl;omstig uit kolfsociëte it 'De 
Prins van Ornnje' te Goes 
Begi n lOste eeuw 
Zes stokken hebocn een op
schrift: C. Breen. K. B. JvE . 
MP. FXM 
Esse nhout met ijze ren kop 
C;L 130 cm 
Muse um voor Zuid- en Noo rd
Beve land. Goes . Inv .nr. 37 13 
t/m 3720 

52 Moderne ko lfstok 
Roestvrij staal 
ca. 130 cm 
Nede rlnndse Kolfbonel. Hoorn 

53 Twee kolfba llen 
19de eeuw 
Gummi 
Diameter 10.5 cm en II cm 
Museum Flehi te, Ame rsfoon . 
Sporthistorische collectie J.A. 
Brongers 

Van gummiballen is ee rst sprake 
nu 1832 als het vulcani se ren is 
uitgevonden. 



54 Drie koltballe n 
Een v:ln de drie b" lIell is rece n
te lijk vcrv:mrdigd. dc andcrc 
zij n van oude re datUIll 
S:tjet 
De twec linke r ba llcn hebben 
een diameter van 12 Ctn. de 
rechter van 10 cm 
Kolrclub Utrecht in ·St. Eloyen 
Gasthuis'. Utrec ht 

De twee linker ballen zij n van 
s:ljet ge na:l id met koperd raad . 
Aan de ene zijde van dc bal 
kruise n de naden elkaar. aun de 
andere zijde nie t. Dit hee ft Ie 
maken met het pat roon volgens 
we lk he t saje t gesneden wordt 
alvorens het als b:llornhul se l Ie 
gebruiken. De reducr bul is ee n 
mode rne waarbij de segme nten 
sajet o p ee n kern ge pl:tkt zijn. 

55 Kistje voor kolfbal. afkom
stig uit kolrsoc iëteit ' De Prin~ 
van Oranje' te Goes 
Begi n 20sle eeuw 
Signatuur' F" 
Notenhout lI1e t kopere n sluiti ng 
17.5 x 17.5 x 17 .5 cm 
Museum voor Zuid- en Noord
Bcve land. Goes. ln v. nr. 3721 
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56 Ko ltballenki stje. gemerkt 
C. v. Bc tLsekom 
ca. 1900 

Hout mei melalen handgreep 
19x 18x 18 cm 

Particuliere collect ie. 

In zo'n kislje kon de bal gehee l 
ondersteu nd liggen. Zo werd 
voorkomen dm de bal aan ecn 
zijde een pl al ,' Jakjc ve rkreeg. 
w:l:udoor hij in zijn I(lop lijdem 
het spel gere md zou worden . 

57 Kol rsloor 
ca. 1880 

Eike nhout met ijzeren hand vat
ten 
109 x 85 x 45 cm 
Ko lrclub Utrecht in ·St. Eloye n 
Gasthuis'. Utrecht 

In de ruimte. aFgeslote n door de 
onderste klep . kan ecn comFoor 
met gloeiende kooltjcs gCpl:l:ttSI 
worden. Deze onderste ruim te 
~ ta:t t via een lattenroostcr in 
verbinding met dl,.' bovenste 
ruim te. ook aFslui tb:tar met ee n 
klep. waarin de s:ljc llcn ko lr
b:tl len gelegd en verwa rmd kun
nen worden . 
Verwarmde s:tjelb:tllen lope n 
sne lle r tijdens he t spd . In onze 
tijd. met centrale verwarming. 
hee n de stooF zijn functie ver
lore n. 



58 Ko lfballcnm:\! 
ca. 1900 
Cocos met ee n opsl:lande ach
te rkant van gevlochten cocos
tOLLW 

ca. 40 x 25 cm 
Kolfdub Utrecht in ·St. Eloyen 
Gasthuis'. Utrec ht 

Op de ze mat werden met name 
de sajet ballen gelegd als cr nie t 
mee gespeeld werd. Hierdoor 
werd voorkomen. dat zic h a:Hl 
één zijde een plal vl akje vorm
de. waardoor de bal in z ijn loop 
tijdens het spe l ge hinderd zou 
kunnen wo rden. 

59 T wee kol fpalen :lili.omsli g 
uil kolfsocië lci l ' De Prins van 
Oranje ' te Goes 
1772 
Hou\. besc hilderd mei stroke n 
rood-wil-blauw. Elke p:lal hee ft 
ee n kopere n band. éé n mei hel 
opschrift: Anno 1772 Hubenus 

Simons 
Hoogte 98 cm 
Museum voor Z uid- en Noord
Bcve land. Goes. Inv. nr. 

3723/24 
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60 Vaandel afkom stig uit kol f
socië tei t 'De Prins van Oranjc ' 
Ic Goes 
1855 (1) 
Geprepareerd papier op achte r
grond va n stof 
75 x 59 cm 
Mu seum voor Zuid- en Noord
Beve land. Goes . In v. nr . 3496 

Op hel vaandel st:!an afgebeeld 
het wapen va n Goes en een 
kolfpaa l met stokken en b:!l1en. 
De tekst op hel vaandel luidt: 
Ko lfsoc iëtcit De Prins van 
Oranje. Opgericht 1855. 

6 1 Ko lfprijs 
19de ee uw 
Sajetten bal gevat in mess ing 11 -
ligrain werk met namaak dia
manten :1:111 ketti ng 
Diameter 5 em 
Museu m Flchite . Ame rsfoort. 
Sporthi slorisc he co llecti e J A. 
Brongers 



62 Prijsmcd:.il lc afkomstig uil 
ko lfsoc iëte il 'De Prins van 
Oranje' tc Goes 
1865 
Zil vef 
Di ameter 4 cm 
Muse um VOOf Zuid- en Noord
Beveland. Goes. Inv. nr. 437 

Op dc voorzijde sl:lan nfgebceld 
ee n kolfpaal. twec ko lf slokken. 
zes ba llcn cn de lekst: Koning 
der kolfbaan . 
Op de keerzijde ee n ruiter te 
paard met de tekSI: Prins van 
Oranje . 

63 Prijsmednillc afkomstig uit 
kolfsociëlc it 'De Prins van 
Oranje' te Goes. in de vorm van 
ee n kolfstok mCI prijsmedail les 
gedatcerd 1900. 1902. 1904 cn 
z.j . 
De kolfstok is v:1n zil ver 
Lengle spe ld is 10.5 CI1\ 
Muse um voor Zuid- en Noord
Beve land . Goes. Inv. nr. 4885 A 
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64 Siervomlige prijsTlledai llc. 
afkomstig uit de kolfsoeiëtei t 
' Prinses Marie ' te Goes 
Augustus 1863 
zilver 
Grootste breedte 5.8 cm 
Museu m voor Zuid- cn Noord
Beve land . Goes. Inv .nr. 444 

Het opschrift luidt : I c prijs be
hnald door J.A.E. Stokmans 
Aug. 1863 

65 Vcrcnig ingsinsi gne afkom
slig uil dc kolfsoc iëteit 'De 
Prins van Oranje' te Goes 
1880 
Het schildje is van zilver 
Grootste hoogte is 4.1 cm 
Mu se um voor Zuid- en Noord
Beve land . Goes. In v. nr. 435 

Het schi ldje is omgeven door 
een lauwerkrans met daarover
heen twee ge kruiste kolfstokke n. 
Onder het schild een banderol 
met opschrift : De Prins van 
Oranje . Op hel sc hildje dc tekst: 
Ko lfsoc iëteit en een afbeeldi ng 
van drie kolfballen. 

66 Vercn igingsinsigne .. fko l11-
stig uit de kolfsoc iëlcit . De 
Prins van Oranjc' te Goes 
Zi lve r 
Le ngte kolfpaal 3.8 cm 
Museum voor Zu id- en Noord
Bevelund . Goes. Inv. nr . 436 

Kolfp'lal a ls dmagspc ld mei op
schrift : M .D. Ramondt 1862. 
hieraan aan schakeltjes twee ge
kruistc ko lfstokken mct op de 
kruising een ba l. 
67 Aankondigingsbi ljct natio
I1:lle kolfwedst rijd. Sch icdam 
144:< 66cl1\ 
Arc hief Nedc rlandse Ko lfbond. 
Hoorn 

68 Model kolfbaan. schaal 
I : 10 
Ncdcrlandse Ko lfbond . Hoorn 

69 Diverse tegels Illet colvers. 
kolvers en go lven; 
1635-1900 
Museum Flehite. Amers foon. 
Spon historische collec tie J .A. 
Brongers 

Voor dc besch rijving van deze 
tcgels zij verwezcn nU:l f het ar
tikel 'Ee n iconogmfische studie 
van Nedcrlandse wandtegels met 
colf-. kolf- en gol fspe lers'. door 
J .A. Brongers in dC7.e cal::llog us. 
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72 Golfb:lan 
Ab Vlm Overdam (geb. 1939) 
1978 
Olieverr op doek 
70x70cm 
Particuliere collectie 



Golf' 

Illustratie uil 'Ellimans Univer
sal EmbrOCalion' ( 1894) 

Particuliere collectie 
(cuLnr. 7 1) 
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70 Fotoreportage golfwedsl rijd 
4 ju li 19 15 
Zwart-wil foto's 
28x24cm 
Kennemer Golf cn Country 
Club . Z:mdvoon 

Deze fOlorcponage loont hel 
tweede hcrenkumpioenschap van 
Nederland op zondag 4 ju li 
19 15 op de baan van de Ken
nemer Golf Club IC Sanlpoort. 
De winnaar was jhr. A. van de 
Poll (Kcnncmcr G.c.). Heren 
spee lden in die dagen ook mid
den in de zomer mét colbertjas
je. Hel lange kostuum vun de 
dames werd ook tijdens het 
spele n gedragen. Hoeden waren 
een vanzelfsprekendheid. De pel 
van de spe ler op de lee was al 
zeer modern . 

.... 7 1 Vier golfmodeprcnlcn 
a. Ellimans Universal Embro· 
calion. J 894 
19.5 x 15 .5 cm 
b. Joumal des Dames el des 
Modes . nr. 16. 19 12 
(lek . Bernard Boulel de Monve l) 
22xl4cm 
c, Modes el Manières d'au· 
jourdhui. 19 19 
(lek . André Many) 
18 x 27.5 cm 
d, Gazelle du Bon Ton. 
1923/24 
24.5 x 19,5 cm 
Nederlands Kosluummuseum. 
·s·Gravcnhagc (b en c) 
Particuliere collect ie (a en d) 

73 Sandbunkcr 
Aat Verhoog (geb. 1933) 
1979 
Olieverr op doek 
80 x 120 cm 
Paniculiere collecl ie 
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... 74 Golf hallLLcin~l!ic 
Em irl Vleugel s (geb. 1942) 
Ol ieverf op doek 
120x Ilütm 
Part ic uliere co llectie 

... 75 Col f - Kol f - Golf 
Emie l Vleugels (geb. 1942) 
Ol ieverf op doek 
50 x 60 cm 

Parti culiere collec\ie 

... 76 De golfspe ler 
José Pirkncr 
Brons 
ca. 40 cm hoog 

Particuliere collect ie 

77 G. de Wil en C. Wiclinga
van Rijn. Leer golf met Gerard 
de Wit 
De Vrienseborch. Haarlem 1978 
( 160 blz.) 
29.5 x 2 1 C!Tl 
Parti culi e re collectie 

Dil is hel en ige in de Nede r

landse taal uitgegeven boek over 
gol ft ech niek. G. de Wit was een 
zeer succesvolle inte rnationa le 
spe ler en oe fe llmeester. 

78 Een doos Kurgo speel kaar

ten. (53 stuks) in elui e n mei 
spc lrcgelbockje 
Papier 
Kaarten en boekje 8 .8 x 5.8 cm . 
etui JO x 6.5 x 2.6 cm 
Particuliere collec tie 

Dit was een vorm van go lf
kwartet uit de jaren vóór de 
1.latste wereldoorlog . 

79 Bladen met go lfpostzegels 
Partic uliere co llec tie 
Zie lijst in het artikel 'De filate
lie en de golfsport" . 
Ontbreken de nrs. I . 2. 4, 6, 9 , 
12.17 . 21. 23. 24. 26. 27. 28. 
33 en 34. 

80 Postzegel van Zuid-Afrika , 
voorstellende Gary Player 
2- 12-1976 (First Day Cover) 
Particulie re co llec tie 

Gary Playe r. afkomstig uit Zuid
Afrika is een van de beste en 
meest succesvolle go lfprofessio
nals ter wereld, 

Nr. 23 va n de lijst in he t artike l 
'De fi late lie en de goJfsport' 

81 Vier rozenzegeJs van Zuid
, Afrika 

4-1 0·1979 (First Day Cover) 
Part ic ulie re co llect ie 

Deze zegels zijn uitgegeve n bij 
de vie rde World Rose Con ven 
ti on gehouden in Pretoria, Een 
roos heeft de naam 'Gary 
Pl ayer" ge kregen. Nr. 27 Vllll de 
lijst in het artike l 'De fil atelie 
en de golfspon ' . 
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82 Blo\.. \ an \ il'r JX1!tllcgd " 
\.In FrankriJk 
10-10-1980 
Paniçulkrl' ~'~llk~'li~ 

Ui lgcg"'\t.'11 Il'f "rc \..tn d~' Fr,ul
st' gc,]f f ... dcr;IIIL' ;\r .t., \.ln Je 

l ij ~ 1 in hl'! !m iJ..d ' 0 ... lilJldi ... 
en de golf) JXln'. 

83 Twee po!tlzcgcJ, \..tn Bor
IHuhslswan:t 
6· )2- 1980 (FiTst D:I~ CO\ L'n 
Particul ie re ('o tlcctic 

Deze zege ls I:lIcn dc Gar)' 
PI:I}cr Country Club golfcour!tc 
zien. Deze werd door Ptaycr 
OI1I\\ Orpc n en onder zijn leiding 
a!lngelegd . Nr. 34 van dc lijst in 
hel anikei "I)C fi latelie en dc 
golfsporf . 

8-1 Vij f golfstokken met linnen 
dr.laglu, 
t':1. 1900 

Partk ulicrc collec tie 

H:: G\llt .. !\l}... g":IllL'rJ.. t A.J . Ifc 
Th ... HJfUC HI,IIJnd 
El'roll!' }..\\.In \ . .In J~z~ ~(,U\\ 

D(' '1I.:1.'j !' \.In .-\m~nh,J . .In' n.'· 
I~nt>o.'me.'nh"ul Ihi,M 'r~ ' . he." 
h.mJ\.lt \.1n kc.'r c.'n J~' I\"r \.In 
Amc.'nh.1.ln, r.llm~'mc.'nh 'UI 

rp~r'llllnlt1fll 

Ll·ngtl.· I I..! ,:m 

P;tnKuhc.'r~ ~·I,I1" ... u~ 

Ir" \\ .1" U" e~r'le En; el...:' 11.' . 

fell mc.'c." tc.'r in ;\euerlJno c.'n .11 .. 
zod:lI1i~ \\ e.' rkZ3l m op ue.' HJ,J~. 

s<:hc Golfdu b \ an 1'104 Wt ziJn 
dood in 1917 . Hij \ \ :1. " e~n \.tn 
de drie pro fc.' ss io na l~ in de.' ge." 
schiedenis. die hu n ei g~ 11 ijlere.'11 
ko ppen voor golf slokke n 
smeedden. Deze stok is geheel 
door hem met de hand \ en aar· 
digd. 

86 Twee kindergolfclubs 
ca . 1920 
Beide hand vallen zijn van ho ut 
met lee r omwikkeld 
Eén c lub heeft heeft een kop 
van ij7.cr (gemerkt: Anderson 
:mSlrulher. w:lrranled. handfor· 
ged Army & na "y London. hold 
fast). de ander een van hout 
Lengtes 64 .5 en 82 cm 
Pan ic ul ic- re collectie 

Golf is eve nals co lf ee n spe l 
ge ble ve n. waar men zeer jong 
aan begon . 

87 Kinde rgolftas 
ca . 1920 
Canvas mei lee r afgewe rkt 
Lengle 6 1 cm 
Pan k-ulierc collectie 



88 Tas met veertien mode rne 
go lfstokken 
Particuliere collectie 

Dit zijn e nkele van de vele hon
derden modellen golfstokken 
zoals deze thans in gebruik zij n. 
De tas bevat het toegestane 
maximum van 14 stokken ; vier 
' houten'. nege n 'ijzers' waaron
der de 'sandwedgc' voor slagen 
uit bunkers en één ' puller ' voor 
het spelen van de blll naar de 
ho le wunnecr deze op de 'green' 
ligt. 

89 Doos moderne golfbullen 
De ballen zijn van gew ikkeld 
rubberdraad waaromheen ee n 
zeer hard geperste kunststo fhuid 
Gewicht 45 .93 g. Diameter niet 
minder dan 4 1.15 mm 
Particul iere collectie 

Deze golfballen zij n één van de 
vele produkten op dit terre in. 
Zij moelen voldoe n aan de in de 
gol frege ls opge nomen spec ifica
ties. waarbij de max imalc aa n
vangssnelheid 76.2 meterlse
eonde bedraagt. 

90 Verzameli ng ' tees' 
Hout. kunststof of been 
Particuliere collectie 

Deze pennen dienen om de bal 
op de afs lagplaals boven de 
grond te plaatsen waardoor er 
gemakke lij k tegen geslagen kan 
worden. Tot vóór de laatste 
wereldoorlog werden in plaats 
van de penneljes ook nog 
hoopjes zand voor dit doel ge
bruikt (ziek ook cal.nr. 14). 
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91 Prijspenning voor golfwed
strijden 
Gemerkt HU (de fi rma H. Han
noue Ie Ut recht) 1927 
Brons 
Diameter 4 cm 
Kon inklijk Kabinet van MUOIen. 
Penningen en Gesnede n Stenen. 
's-Gravenhage 
92 Moderne golfwissclbeker. 
Challenge International Seniors 
Belgique 
1960 
Zilveren coupe op ZW(lrt mar· 
meren voetstuk 
Hoogte 20 cm. di ameter 26 cm 
Assoc iation Royale des Seniors 
de Belgique 

Wisse lprijs voor het senioren 
kampioe nschap van België. aan
geboden door koni ng Lcopol-
d 111 van België. Si nds 1960 
wordt om deze bekcr internatio· 
naai door landenteams gestre
den. De wedstrijd vindt eens in 
de twee jaar plaats . In 1981 is 
hij gewonnen door het team van 
de U.S. A. De namen van de 
landenwinnaars worden met het 
jaartal gegra veerd in zil veren 
plaatjes op het voetstuk . 

93 Ontwikkelingsplan voor golf 
in Nederland 
De Nederlandse Gol f Federatie 
maakte ee n ontwikkelingsplan 
voor de toekomstige ve rbreiding 
van golf in Nederl and ten be· 
hoeve van overheid en pan icu
lieren. Het plan constatee n de 
noodzaak lot aanleg van 10 
openbare golfbanen op korte 
termijn. Op middellange tcrmijn 
zal gestree fd moeten worde n 
naar éé n golfbaan per 200.000 
inwoners. 
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Verantwoording 

Foto 's 

Kon . Mu sea v. Kunst en 
Gesch . . Brussel: omslag (b) 
Rijksmuseum. Amsterdam: om· 
slag (m). blz . 22. 27. 31. 80. 
82 (bfl en 0). 88 
Jan van Dij k. Den Haag: omslag 
(0). blz . 99 (0) 
Chri stic·s. Londen: blz. 2 
SOlheby·s. London : blz. 10 
SJ .H. van Hengel. Bentvcld : 
blz. 14 (r). 16. 20. 25 . 29 (0). 

32.38.78 (b). 85. 86. 87. (b 
en 0) 

Teylers Museum. Haarlem: blz . 
15 
Briti sh Museum. Londe n: blz. 
17 
Iconografisc h Bure:lU . Den 
Haag: blz . 18 ( I) 

A C L . Brussel( blz . 23. 83 (0) 

Centraal Museum. UtfCcht: blz . 
26 
Gem. Archiefdiensl. Delft: blz . 
28 (r) 

Dicnst Openbare Werken. Am· 
slcrdam His!. Mus. afd. Arch .: 
blz. 85 (0) 
'De Vyer Hcc rtganghc n'. Goir· 
Ie: blz. 87 ( I) 
Gem . Archiefdicnst. Amsler· 
dam: blz . 89 (b) 
Historisch Museum. Roucrdam: 
blz. 92 (0) 

Stedelijk Musea. Gouda: blz. 93 
( I) 

Universiteitsbibliotheek. Am· 
sIerdam: blz . 93 (r) 
Fotodienst gcm. Utrecht: blz . 
94. 95. 96 (bil en 0) 
Muse um voor Zuid· en Noord 
Bc,'c1:md. Goes: blz. 96 (b/r). 
97 
B. Freq uin . Voorburg: blz. 98 
Emicl Vleuge ls. Antwerpen: 
blz. 100 
Foto Smit. Al melo: blz . 101 ( I ) 

Kon . Penningkabinet. Den 
Haag: blz . 102 (b) 

Museu m Boymans·van Bcunin· kaa rten 
gen. Rotterdam: blz . 29 ( rIo). 
84 (foto FrÎIS rvl o1\shollwer) Dick Letelllll en Emiel Vle ugels 
Nation:ll Gallery. Londen: blz. 
29 (1 /0) 

Archief Ned. Kolfbond : blz. 33 Tekeningen 
Museum Fleh ite. Amers foort: 
blz . 34. 52. 56. 57. 59. 60. 82 Emicl Vleugels (blz. 30.62) 
(bi ' ). 83 (b). 89 (0). 90. 91 
Kolfclub Utrecht : blz . 36 (b). 
36 (0) (foto RoeI Troost). 92 (b) 
(foto Jan de Vos. Hoogwoud) 
Kennemer Golf en Country 
Cl ub . Z:mdvoort: blz . 51 
J .M. Srceman. Culemborg: blz. 
66 (b) 

Fotolino. Bergen op Zoom: blz. 
68. 10 1 (,) 
M.A. Chering·,'an lerlant. Bcr· 
gcn op Zoom: blz . 72. 75. 99 
(b) 

Gemeente Archie f. Huarlem: 
blz. 77 
Gem . Museum het Markiezen· 
hof. Bergen op Zoom: blz . 78 
(b/<). 102 (0) 

Stedel ijk Museum. Amsterdam: 
blz. 79 (b) 
Dienst Verspreide RijkscolIcc. 
ties. Den Haag: blz. 79 (0) 

Colofon 

Vomlgev ing lenloonste lling 
en cutulogus 
Dick Lctema gvn. Almerc·haven 
Druk: 
Tesink. Zutphen 
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Colf Het colfspel is waarschijnlijk in de 12de/13de eeuw ontstaan 
uit de Franse spelen 'chole' en 'mail à la chicane' (malie). 
Het werd buiten (ook op het ijs!) gespeeld. De deelnemers moesten de 
bal met behulp van een stok, in zo min mogelijk slagen, naar een 
bepaald doel slaan. 
De eerst bekende wedstrijd werd misschien in 1297 gespeeld. 
De oudste vermeldingen van het spel zijn uit 1360 (Brussel) en 1387 
(Brielle). 

Kolf N a een enorme populariteit van het colfspel in de 16de en 17 de 
eeuw, verdwijnt het rond 1700 vrij plotseling. 
Er voor in de plaats kwam het kolfspel, dat binnen beoefend werd. 
Ook hier moest door het slaan van stok tegen een bal een bepaald 
doel bereikt worden. 
Toen dit spel in de 19de eeuw bijna verdwenen was, vond toch weer 
een opleving plaats door de oprichting van de Nederlandsche 
Kolfbond (1885). 

Golf Of het colfspel in de middeleeuwen vanuit de Nederlanden 
naar Schotland is geëxporteerd is niet meer met zekerheid vast te 
stellen. Wel is zeker dat het colf zich in Schotland ontwikkelde tot het 
golfspel, dat wij thans nog kennen: een buitenspel waarbij door slagen 
een bal verschillende opeenvolgende doelen moet bereiken. 
In 1888 en 1890 deed het golfspel vanuit Groot Brittannië weer zijn 
intree respectievelijk in België en Nederland. 
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