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Ten geleide

Door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden

Hoewel er ove r de go lfspo rt bibliotheken vo l zij n geschreven is de th ans voor u li ggende catalog us 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 geschiede ni s va n go lf te maken heeft. Deze te ntoonste lling is het prod ukt van de jarenlange ho bby van de heer S.J.H.
van Henge l, die op zij n tochten door Europa in musea zocht naar sc hilde rijen waarop mannetjes met stokke n tegen ee n bal sloege n . 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 oorspro ng vindt
in Nederland e n niet in Schot land , zoals alge meen 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 balspo rten wier oo rsprong in de neve ls van de cultuurgesc hiedeni s van ve le, ve r uit elkaar ge lege n vo lkeren te zoe ken is.
De naspeurin ge n van de heer Van Henge l resulteerden desalniettemin in ee n unieke verzameling, die ook uit kun sthi sto ri sc h oogpunt bij zonder waardevo l is.
Het is te hopen , dat deze catalogus voo r de vier tentoo nstellingen in Nederl and en België een
grote lezerskring mag vinden , ook in go lfkringe n ver buiten de Nederl andse grenze n. Het kan
ee n originee l gesc henk worden voor een dee l van de 50 miljoen golfspe lers die de we reld
thans kent.
Hi sto ri sc h gez ien is co lf of ko lf oo it ee n vo lkss port geweest. Ik spreek derhalve ook de hoop
uit , dat dit boek ee n duwtj e in die richtin g za l geven aan o nze tegenwoordi ge go lf-sport .
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Waarom de naam Colf - Kolf - Golf?

Why Colf - Kolf - Golf?

De tentoonstelling COLF - KOLF - GOLF wil de bezoeker een overzicht geven van één van ' 5 werelds
meest verspreide sporte n va naf het vroegste bestaan tot
aan de dag va n va ndaag. Hoewel de nau wkeuri ge oorsprong 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 o ntwikkeling van de spelen go lf en kolf in de vroege tijd
de belangrijkste bijdrage hebben geleve rd .
De on twik kel ingsgesc hiedeni s is duidelijk te verdele n
in 3 tijd vakke n:
1300-1700
A. Het lange co lfspel, de voo rloper van het golf in
zijn huidi ge vorm
1700-hede n
B. Het o ntstaan en de ontw ikkeling van het uit dit
colfspel voortgekome n kolf;
C. De ve rdere o ntw ikke lin g in Schotland in de 18de
en 19de eeuw va n colf to t het huidi ge 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 tentoonste llin g en z ijn ook in de tentoonstelling ze lf te herkennen.

The purpose of the ex hibition COLF - KOLF - GOLF
is to provide visitors with a hi stary of one of the
warld's greatest sports from its early days to today.
Although it is unlike ly that it wil! eve r be possible to
fi nd the exact origin of the ga me, it is ce rtain that the
earliest traces co me from rhe Low Cauntries and also
rh ar these co untri es made the most important contribu tions to the development of the game of golf and kolf
in its early days.
The hi story o f the game can be divided into three periods 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 o f the short game o f
ko lf from the earl ier co lf;
C. the further development of colf to go lf in Scotland
in the l 8the and 19th ce nturies 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 exhibitio n and may be
recagn ized in it.

Het tentoonstellingscomité
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The ex hibiti oncammittee

Van het tentoonstellingscomité

Zoals wel mee r gebeurt, is ook deze tentoo nstelling to t
stand gekomen naar aanle iding van een terl oo pse opmerking .
Het is nu ruim vier jaar gelede n dat éé n va n de lede n
van het latere werkcomité tegen ee n der ande ren ze i:
' Zo u al dat documentat ie materiaal nie t een goede basis
kunne n z ijn voor een go lftenlOonstelling?' .
Waarop het antwoord was: ' Ja , waarom eigenlijk
niet?' .
De voo rbereidingen hiertoe hebbe n desondanks nog
drie jaren geve rgd en de tentoonstelling zo u nooit tot
stand gekomen zijn zo nder de medewerking van een
groo t aa nt al archi varissen , directeure n van musea ,
kunsthistorici en particuliere verzame laars. Oo k oudmedewerkers van openbare instituten waren be hulpzaam. Op gevaar af anderen tekort te doen wil het
co mité , naast gro te dank aan alle voornoemden en hun
medewerkers, ee n speciaal woord van dank uitspreken
aan de here n Renckens en Fo x te 's-Grave nh age en de
hee r Slootmans te Bergen op Zoom.
Een te ntoonste lling a ls deze , op vier versc hillende
plaatsen te houden, komt niet uit ove rheid smidd ele n
allee n tot stand . Zij zo u niet gerealiseerd kunnen worde n zo nde r de fi nanciële steun van een aanta l sponsors. Hen ge ldt wel ee n bijzonder woo rd van erke ntelij kheid .
Een grote zorg was de uitgave van de catalogu s. Het
comité was er van overtu igd dat er, gez ien het histori sch e n kun st historisch belang van deze tentoon stelling , ee n be redeneerde catalog us moest komen. Ook
dit vergt middelen en bre ngt risico's met zic h mede.
De uitgeverij Terra in Zutphen bleek bereid de uitgave
op zich te ne men en het re sult aat 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 verlee nden aan het tot stand komen van deze ex posities , zijn
wij zeer vee l dank versc huldigd.
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Wintergezicht (coh'er aangereden door een arrcslee)
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( 16 19- 1688)
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Colf

Over de go lfsport zijn in de loop der jaren ruim 4500
boeke n gesc hreve n. In ve le da arvan treft men ee n verhaal aan over de vroege gesc hiedeni s van deze spo rt .
Die ve rh alen zijn eve nwel vaak op ee n aantal hi stori sc h nict zeer gefundeerde vero nderstellingen gebasee rd. Het beeld dat er uit te voorsch ijn ko mt is dan
ook vertrokken of gehee l o njui st.
Slec ht s een enkelin g hee ft oo it de moed ge had aan ee n
onderzoek te beg inne n dat all es behalve eenvoudig
was. Met ere di ent hier wij len de hee r J .A. Brongers
te worden verme ld die tot aan zijn te vroege ove rlijd en
in 1954 bez ig is geweest met onderzoek ove r dit onderwerp . Gebruik make nde van wat toen reeds was
gevonden is hel onderzoek voo rt gezet.
In gangen op het onderwerp sport in o ude archieve n
z ijn sc haars. Een ge lukkige omstandighe id was dat het
spe l door stedelijke en lande lijke autoritei ten ni et met
vreugde werd gezien . Dit vo nd zijn oorzaak in het feit
d at er nog we l wat sc hade b ij werd aangericht (gebro ken ruiten, kerkramen, ge raak te passanten etc.). De
spelers deden dat niet met opzet. De toen in geb ruik
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
gevo lgen bleve n niet uit. De autoritei ten hebbe n met
ijve r gepoogd de entho usiaste spe lers, die ni et ware n
te stuiten , uit de steden te we ren en ze naar de wa ll en
buiten de muren te verwijzen waar minder sc hade kon
worden aangericht. In so mmige geva ll en ge noten zij
daar o p be paalde terre inen ee n zekere besche rming .
Dank zij de tall oze keuren (men bezie de bronn enopgave aan het e inde van dit artike l) is het goed moge lijk
het spel en zijn ve rspre iding te volgen zo lang als er
stedelijke ordonnanties zijn ge maakt. Dit brengt o ns
tot aan het beg in van de l4de eeuw. Daarvoor zijn er
nauwelijks dergelijke ordonnanties gewees t.
He laas zij n evenwe l lang ni et all e keu rboeken bewaard
geb leven . Daarnaast heeft het spel , voora l in de l6de
en l7de eeuw ee n grote aantrekk in gskracht op bee ldende kunste naars gehad. Het verzame len van afbee ldingen van sc hilderij en e n pre nten en het bestuderen
daarvan leverde vee l nuttige gegevens op. Ten slotte is
veel materiaal van andere aard onderzoc ht. Gilde -archi eve n, voorzover nog aanwez ig , bevatten gegevens
omtrent de vervaard igers van het spelmateri aal ; tege ls
bl eken van nut en ze lfs gevelstenen, straatnamen en
II

ve le andere in c idente le kun st- en gebruiksvoo rwerpe n
zijn bruikbaar gebleke n.
Twee opmerkinge n diene n nog te worden gemaakt.
Wanne er men naar de hi stori sc he oorsprong van eni g
onderwerp zoe kt dient men zovee l moge lijk van de
feiten te blij ve n uitgaan. Lan g niet all e ke urboeken
zijn bewaard geb leve n. In ee n aa ntal geva llen is het
zee r we l mogelijk dal op ee n bepaalde plaats eerder
go lf ges pee ld is dan aantoonbaar was. In so mmi ge geva ll en wa s e.e.a . we l duide lijk. Wanneer in een reeks
keuren op ee n bepaald moment het co lfspel * verschijnt
e n er eerdere ke uren va n ge lijk e strekking zijn , waarin
het spe l niet is opge nom en (bijv . I tf m 6) , mag gevoege lijk worden aa ngenome n dat het eerder nauwelijks of nie t ter plaatse is gespeeld. Voo r het sc hrijven
van dit artikel is het uitgangspunt dat het co lf e rgen s is
gespee ld als het daar oo k sc hrifte lijk of iconografi sc h
kon worde n aangetoond.
Middelee uwse spelling is niet erg unifo rm. In de stukken komt men het tege n als: den bal mitter co lve te
slaen , co lven, kolve n, colffven, colfs lae n, colf te spelen , cloten mitter co lve, doe n mil col ve n etc .
Aan dit artikel ligt onderzoek ten gro nd slag van of in:
4 Rijksarchieven. 46 Gemee ntearchieven , 10 andere
openbare en particuliere arc h ieven en biblio th eken, 55
binn en- e n buitenland se openbare en partic uli ere mu sea
en co ll ecties alsmede een vrij uitgeb re ide hoevee lhe id
literatuur. Het o nde rzoek pretendeert overigens ni et
vo ll edig te zijn gewees t.

Schotland en Holland
Er bestaat ee n al zeer lang s lepende, en so ms hartstoc hte lijke , di sc uss ie over de vraag of het spe l nu van
oo rspron g Ho ll ands of Schot s is. [k mee n mij van een
slandpunt in die di sc uss ie te moeten onthouden. De
kwe stie is niet op te lossen. Om dil met succes te
kunnen doe n zo u men het exac te moment van het ontstaan van het spel moeten kunnen aangeve n. Dit is tot
nu toe on mogelijk geb leken en ik ac ht het ook ni et
denkbaar dat dit ooit zal lukken. Het enkel e feit dat
het spel ni et in archiefstukken of op afbeeldin gen
voo rkomt wil nog niet zeggen dat het niet bestond. In -

* Ondank s het feit dat het tot ca. 1700 in de Lage Landen gespeelde
colfspeJ in zijn gehe le karakteristiek duidelijk de vorm van het hedendaagse golf vertoont. willen wij ter wi lle van de duidelijkheid het
oude spe l met ee n c e n 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 vermelding .

di en de feite n onder ogen worden gezien staat onom stotelijk vast dat deze aan de Oostzijde van de Noordzee aanzienlijk talrijker en ouder zij n dan aan de
Wes tzijde. De ee rste afbeelding in Schotland dateert
van 1746. In de Nederlanden he bbe n we er dan al
ruim 450 achter de ru g. Zij nog eens herhaald : voor de
kriti sc he his toric us pleit dit alles niet vóór noch tegen
het standpunt van een der partijen aan de discussie.
Merkwaardig is ove rige ns we l dat me n, de onlwikkeIingskaarten beziende, kan co nstateren dat alle plaatsen
in Schotl and waar vroeg voorkome n van go lf aannemelijk is Iiggen aan de naar Nede rl and toegekeerde
zijde van Schotl and en in of nab ij zee-havens die ve rkeer met Nederl and hadden.
Er is een zeke re wisselwe rking tu sse n beide zijden van
de Noo rdzee geweest. Omstreeks 1650 werd in Holland met 'Schotse klieken ' gespeeld A en aan het begin
van diezelfde ee uw zijn in het groo t in Holland en
Brabant geprod ucee rde ballen in Schotland terec htgekomen Bil . Het regelmatige handelsve rkeer bood hi ervoor de ge legenhe id 22-26 . Ook de rege lmat ige stroom
van Schotse huursoldaten in beide richtin gen zal tot de
communicatie het zij ne he bbe n bijgedragen. Vee l van
die soldate n waren afkomstig uit de plaatsen waar het
spel in Schotland werd gespeeld 00.
Oorsprong
Over de oorspro ng van go lf is vee l gesc hreve n. Alvoren s dit op zij n merites te kunnen beoordelen zal eerst
een defin itie dienen te worden opgeste ld . Golf is een
spel waarb ij de speler /laaSI de spellijn staat en met
ee n stok ee n bal slaat om a. het minste aanta l slage n
van een vas t punt naar een ander vast punt of b. om
de grootste afstand in ee n overeengekomen aan tal slage n. Stellen we de definitie ruimer, dan va llen alle
mogelijke spelen en spo rten die met go lf niets van
doe n hebben binnen de definitie . Daarn aast dienen we
nog een defin itie vast te legge n: Onder go lf wordt verstaan ee n lang spel (afstanden van 100 meter e n daarboven). Aan deze twee defin ities vo ldoet he t co/f-spel
zoals he t hi er wordt be hande ld . Wanneer ove r ko lf
wo rdt ges proke n wordt hiermede bedoeld het korte
spel dat zich va n omstreeks 1720 af uit het oudere spel
heeft ont wik keld .
Wanneer we de bovenaangehaalde bescho uwingen
toetse n aan de definitie s blijft er wei ni g bruikbaars
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1297 Loenen aan de Vecht
1360 Brussel
138 7 Brie lle
4 1390 Haarlem
5 1401 Dordrecht
6 140 I Utrec ht
7 1429 Zierikzee
8 1431 ROllcrdam
9 1436 Amersfoort
10 1455 Leiden
lt
1456 Naarden
i2 1461 Middelburg
i3 ca. 1469 Goes
t4 1477 Brugge
t5 1480 Amsterdam
t6 148 1 Mec helen
t7 1488 Go uda
t8 c a . 1500 De lft
t9 153 1 Hoorn
20 1548 Veere
2i 1550 Muiden
22 c a . 1550 Alkmaar
23 155 3 Antwerpen

2
3

24
25
26
27
28
29
30
3i
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1561 Kampen
1566 Lee uwarde n
1571 Do kkum
ca . 1580 Egmond
1581 Schiedam
158 3 's-Gravenhage
1583 Woe rden
ca. 1590 Edam
[595 Breda
1606 Muiderberg
1612 Enkhuizen
1625 Haarle mmermeer
1634 IJsse lmuide n
c a. 1640 Zwo lle
ca. 1650 O ud Zuilen
1654 Beetslerzwaag
1659 Ouderkerk aan de
Am Sle l
4t 1659 Fort Orange e n het
dorp Bcverwijc k. Nieuw Nederland (Albany. N . Y., U.S. A .)
42 ca . 1660 Nieuwkoop

ove r. Van geen va n de rome inse, griekse, perzische en
ze ifs egypti sc he ve rmee nde voorl opers staat ook maar
enigszins vast dat zij bij benadering aan de definities
vo ldoen. Wij kunnen hier eve nzee r te maken hebben
met voo rlopers van hockey, polo , croq uet e.d.
Er zijn eigenlijk maar twee oudere spelen die in de
buurt van de defi nitie komen: malie en chol e. Malie is
een spel waarbij een houten hamer aan ee n fl exibele
steel wordt gebru ikt voo r hetze lfde doel als golf B. c.
Chole is een spel waarbij ee nzelfde soo rt stok word t
gebru ikt als bij golf (zij het dat deze ee n holle kop
heeft - een Keur te Leiden van 1455 spree kt dan ook

Plaatsen in Sc hotla nd waar
'golf' kan zijn gespeeld vóór
1650.

Banfl

Aberdeene

Montrose e
Carnoustie.
Perth.

Leve~1 Andrews

Edi~bur~h
Bruntstield

'"

van 'smacken mit lepele n ') 60 doch waarvan de re ge ls
wee r vrij aanzien lijk afwijke n c. Bij gebrek aan beter
wordt hi er gesteld dat colf is ontstaan doo r het spelmateriaal van chole te combineren met de regel s van
het ' mail à la chi cane ' zoals dat in Frankrijk word t besc hreven. Malie is in de historische ontwikkeling zijn
e igen weg gegaa n. In de 17de eeuw zij n in Holland en
Utrec ht vier malie-banen aangelegd ('s-Gravenhage,
Leiden, Amsterdam en Utrecht). Er bestaat voldoende
bewijs dat op die malie-banen ook gecolfd is, waarover later meer. Aan het e inde van de l 7de eeuw
houdt het malie even plotseling op als het co lf. Ook
hierop zal nog te rug worden gekomen. Van be ide
spelen zijn nog residue n over . Er wo rdt nog altijd
chole gespeeld in de gebieden langs de grens tu ssen
België en Frankrijk . Malie, zij het in eni gszins vera nderde 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 th ans ,
verschijnt in het merendeel van de keuren in één adem
meI colf. Het blad had de ze lfde hinderlijke bijverschij nselen. Colf werd met houten ballen gespeeld.
Van kaatsen is dit nooit aangetoond; het zo u waarsc hijnlijk ook niet mogelijk geweest zij n me t houten
ballen te kaat se n , in aanmerking nemende dat men de
bal hard met de blote handpalm wegs loeg. De eerSte
' balmaeckers' worden trouwe ns ook in verband met
kaatsen genoemd n. Wanneer wij omstreeks 1500 de
eerste witte balle n bij golf zien verschij nen is de ve ronderstelling nogal voor de hand liggend dat de col13

ve rs de ballen van de in dezelfde plaatsen spe lende
kaat sers zijn gaan gebruiken . Het gaat hi er om wit-leren ballen, gevu ld met koeienhaar (ook andere materialen worden genoemd) die lange r houdbaar waren
dan de houten ballen. Deze laatste , uit iepe n- of beukenhout vervaardigd, hadden een neiging te splijten.
Bove ndien is de klap bij het slaa n van de bal wat
zac hter bij ee n leren bal dan bij ee n houten . Door mij
uitgevoe rde experimenten hebbe n bo vendien aangetoond dat deze ballen beter ' hun lijn houden ' dan hun
houten tegenhangers. Ze waren ec hter wel duurde r.
Het zal om deze reden geweest zijn dat ook in de I7de
ee uw nog houten balle n bij colf worde n aangetrofFen t6. De kaatsers van heden gebruiken trouwens nog
steeds diezelfde leren bal , gev ul d met kalfshaar MM.
Hij wo rdt ook vandaag nog op dezelfde wijze gemaak t
als 400 jaar gelede n.
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 symbolisc h en histori sc h begin . Op 27
jun i 1296 werd bij Muiderberg Floris V, graaf van
Holland en Zeeland , vermoo rd . Er is ove r die moo rd
al veel geschreven. De hoofddader van deze moord , of
lieve r doodslag want de ' voo rbedac hte rade' ve reist
voo r moord is niet aan getoo nd , was Gerard van Velsen , heer van Kronenburg 95 . Krone nburg nu was een
gedeeltelijk met Loenen aan de Vec ht geco mb ineerde
heerlijkheid . Het kasteel Kronenburg was ee n 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 , waarschij nlijk
vergeze ld van een aantal van de medeplichti gen , naar
Kronenburg is gevlucht en zic h daar heeft verschanst.
Het kasteel is vervo lge ns belegerd en uitgehongerd.
Men gaf zich over op 26 dece mber 1296 en Gerard
van Ve lsen zou vóór zijn eigen kastee l zijn geradbraakr. Hiermee was dan , naar de middeleeuwse
rec htsopvattingen de weerwraak gedaan e n, wat deze
moordenaar betreft, de zaak afgedaan . Ter he rinnering
aan dit feil moet toe n die jaarlijks herhaalde colf-partij
op de tweede Kerstdag zijn ontstaan. Zij is daarna gespeeld gedurende bijna 550 jaar tot 1831 K . DO. Toen
werd het kasteel - of wat er van over was - ges loopt

Kaart van Loenen en omgeving
Hierop staat de coifbaan aangege ven. die voor ' t eerst in 1297
gebruikt zou zijn.

en vie l daarmee ee n van de doelen va n de partij weg .
Bij gebrek aan doc ume ntatie is het verh aal a llee n te
toetse n aan de partij ze lf: de middeleeuwse sy mboliek
is ruim sc hoo ts aanwez ig!
De partij die gespeeld we rd met houte n col ven en een
houten bal bestond ui t twee vierta llen di e bij toe rbe urt
tege n de per tea m in spe l gebrachte bal slaande,
trac htten deze voor het doel te brenge n.
De partij bego n vóór het Rechthuis te Loe ne n oos twaart s naar kasteel Krone nbu rg en daar tege n de keu ke nde ur (mogelijk de de ur waar de belegerden tevoorsc hijn geko men waren) . De hee r van Kro nen burg verbeurde aa n de winnaars een vat bier en aa n de toescho uwers e n verliezers appe ls die van de trans van
het kas teel naar be neden werden geworpen (mogelij k
heeft dil ook iets te maken gehad met de belege ri ng).
Vervo lgens g ing het van daar langs de Vec ht naar de
molen en daar wedero m tege n de de ur. De molen was
dan wel ee n heerlijk bezit , maar de molenaar werd ni et
aanges proken . De derde ' hole' liep van de molen
noordwestwaarts naar het Huis te Velde, het ande re
kasteel te Loe nen, tege n de voo rde ur. Wedero m kwa m
er een vat bier voo r de winnaars en appels voor de
ove rige n. Te nslotte ging men vand aar langs de gro te
weg teru g naar Loenen e n dáár tege n de de ur van het
Rec hthu is, waar de partij was begonne n. Bove ndie n
kwa m de hee r va n Kronenburg op voor alle bre uk en
sc hade d ie er tijdens de partij we rd aange ri cht tI:!
Hoewel de exacte docu me ntatie over het begin van de
partij ontbree kt komt het mij voo r dat de dest ijds zo
belangrijke symboliek zó du idelijk is dat men in dit
14

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

geval met ee n redelij k ge ru st hart van de overlevering
mag uitgaan . Vroege r dan 1297 kan de partij , gezie n
haar opze t nauwelijks zijn bego nn en . Veel later oo k
ni et want dan was het ge beurde al zove r ac hterhaald
ge weest dat men weer iets anders zou hebben bedacht.
Dal men toe n ter he rinnering aa n ee n hi stori sc h fe it
zijn keuze op het colfspe l heeft late n va llen be wij st
we l dat het spel toen al bes tond e n populariteit genoo t.
Bove ndien leren wij de aard van he t spel ke nne n. Het
was een uitgesproken ' lang' spe l. De baan, die ook
va nd aag nog te traceren is, mat maar liefst ca. 4500
meter. Bij ex perimenten is mij gebleken dat met houten balle n ge makkel ijk ee n lengte van ca. 100 meter
pe r slag is te be ha len . Rekening houdende me t het feit
dat we l niet iedere slag eve n recht zal zijn geweest e n
oo k de deuren niet mei de ee rste slag zullen zijn geraakt moete n we ons ee n uit slag voorste llen d ie voo r
de gehele baan ongeveer 50 à 70 slagen zal hebben
bed ragen.

De 14de eeuw, de eerste charters
In 1360 stelt de magistraat van de stad Brussel ee n ordonn anti e vas t: ' Wie me t col ven tsolt, es om twintich
scellinge aft op hare overste e1eet'. Kort en duide lij k!
Reeds had daar ken nelijk het co lfspel aanl eidi ng gegeven to t breuk en sc hade. 'Tsolt ' is ' te solle n' een alge meen begrip voo r het spelen met ballen in die tijd.
Deze vroege ordo nn antie ope nt een lange reeks van
honderde n keuren in tie ntallen steden die, meestal vergeefs, hebben getrac ht het spel bi nne n hun muren te
we ren . De voor d ie tijd hoge boe te wijst op de e rn st

IJ sgezic ht
Hc ndric k A verca mp

( 1585- 1634)
Penteke ning in kleur

17 .6 x 30 .3 cm
Tey lers Mu se um, Haarlem.
lnv. nr . Ox 7
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van de magistraten. Het afnemen van ee n jas of iets
derge lij ks was vrij gebruikelijk , men kon mees tal de
jas tege n betaling van de boete inlosse n 3S .
Op Sint Barbarendach (4 december) 1387 zegelt AIbrecht 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 Ceni ghe rhande spil ... om geld , oec
hoe dat ge noe mt si'). Op het algemene verbod worden
echter vier ui tzonderinge n gemaakt: ' kaetse n, 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 ac hterh alen is
of deze vier uitzo nderin gen zijn gemaak t op voo rstel
van de magistraat van Brielle dan we l in opdrac ht van
ruwaard Albrec ht , en we l omdat deze spelen ook aa n
het Hof van Holland populair waren en de grave n van
Ho lland altijd notoire wedde rs zijn geweest K . Hoe het
15

zij , uit het charter is duidelijk te zie n dat het colfspel
we rd getoleree rd , zelfs met wedden er bij , als het
maar buiten de stad gebe urde. We staan hier aan het
begin van een eindeloze rij pogingen van de besture n
van vrij wel alle steden in Holland en Utrec ht , om het
spel, dat ke nne lijk zu lk een grote popul ariteit genoo t
dat het niet helemaal kon worden ve rbode n, althans
buiten de wallen te krij gen waar sc hade aan perso ne n
en goederen to t het minimum ko n worden beperkt. Dat
die sc hade er was leest men in de ke uren regelmatig:
straten werden onvrij , goede lu yde n beseert en glaesen
werden uytgesmeten D, quetsingen co men te antstae n,
slick ende vuylnis met hare ca lve n tegens de hu yse n te
smijten, de persoons die 's heerene straten sij n ge·
bruyckende worden in hae r ae ngesichten, tegen haar
lijff ende be nen aanges lagen 91. 92 , gras ende gewas
werden ve rtrapt , koeie n verjaagd 66 e nfin , het is maar
een klei ne 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

Me n begon ee nvoudigweg voor zij n eigen deur te
spelen (i n de 17de eeuw ziet men op schilderijen kindere n zelfs binne n huis aan de gang) en trok zic h van
schade niets aa n. Het grootste aan tal malen wordt het
breken van glas (al of niet aan ope nbare gebouwen
kerken en woonhui ze n, al of niet gebrandschi lderd)
vermeld bijv. 8J.
Al vorens Brielle te verl ate n zij nog opgemerkt dat daar
een brede en lange straat lang het Kolfslop heette
(thans: Kaatsbaan) en aan de hoe k van die straat een
herberg sto nd ge naamd ' de Kolf . He' zal de magistraat we l 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), th ans is dat dan
1390, zegelt dezelfde hertog Albrec ht, inmiddels graaf
van Holland en Zeeland geworden , een ander c harter.
Hij wenste de stad Haarlem zijn dank te betuige n voo r
verlee nde diensten. Hij hoopte trouwens nog op meer,
dat is in dat charter te lezen 53. Hij sc honk de stad ,
voo r eeuwig , 'd ie baene' die zij overi gens reeds in gebruik hadden. He t 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 e n also cleyn alst nu ter
tijt daer leyt ' . Er zat een bestemmingsplan aan vas l.
De baan was bedoeld ' tot eenen speelve lde' - ' tot
ewighe n daghen ' . De term baan wordt in die tijd nagenoeg alleen gebruikt in verband met kaatsen e n colven - ee n enkele keer ook in verband met schutters.
16

Bladzijde uil ee n Vlaams getij.
denboek meI colvcrs
ca. 1500
British Mu seum. Londen

Hoewel hier he, colfspe l op dit mome nt niet specifiek
wordt vermeld blijkt dit uit een later charter, co nfi rmatie van het hierna ge noemde 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 Holland nauwe lijks keuren tege n 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 dece mber 1483 geven
de burgemeesters va n Haarle m de 'grashuur ' van de
baan aan de getijdemeeste rs van de ' prochiekerk ' (de
huidige Grote of St. Bavo-kerk) doc h bspalen tevens
nadrukkelijk: 'be houdeli<:k dat dieselve baen ni et jege nstae nde en conse nt sal blijven e n legge n tot ee n
speel velt als die van ouds e n tot nog toe geweest is , na
inhout der hand veste' . Ui t dat stu k blijkt trouwens dat
de baan daarvóór al doo r de schutters werd gemaaid 5J .
Toen de beoefe nin g va n het spel in de 17de eeuw toenam is nog een 'co lfvelt ' ontstaan, ju ist aan de tege noverliggende Noordzijde van de stad tussen de Kruisweg en de Jansweg . Wannee r Haarlem zic h de sportstad van Nederland noemt , en daar trots op is , kan zij
in de historie wijzen op de eerste openbare colf- e n
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 ,
Utrec ht en Zeeland en Vlaanderen . Wanneer men de
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bij d it artike l afgedrukte ont wikkelingskaart beziet
wordt teve ns duide lijk dat de graafsc hap Ho ll and ee n
zee r be lang rij k aa ndeel in de ontwikke lin g Vim het spe l
heeft gehad . ie t minder dan 7 van de 14 stede n waar
het te vinden is li gge n dáár. T wee liggen in Utrech t
(de stede n Utrecht e n Amersfoort). drie in Zeeland
(Middelburg, Goes en Zierikzee) en 2 in Vl aandere n
(Brugge en Mec helen) .
Op 28 septembe r 140 I is het nie uwe ke urboe k va n
Dordrec ht gereed , Artikel 204 is nogal duid elijk:
'Ba/spe/re halllierell. Ite m e n za l niement ghee nderhande balspel hantie ren optie grote straten andie poortsyde noc h aend ie lant sijde. noc h sollen. lIoch dOlelI
mine!" ('oh'e, noc h op gheenen kerchove n of in kercken , noc h in cloosteren , op I pont. rechtevoort uut te
panden so waermen t bevonde '.
De hoge boete en de specifieke aanduidi nge n geve n
een goede indruk van het e nthousiasme voo r het spe l
in Dordt " . In datze lfde jaar 140 1 is in het buurtspraakboe k va n Utrec ht de vo lgende passage te vinde n:
' voorts verbiel de Rae t.
noc hte met kolve n en spele n noc hte en teneyze n (tenisse n, waarsc hijn lijk kaat sen) to t Oud wijke r ve lt 9J. Drie ee uwe n late r word t op
dat zel fd e Oudwijker- ve ld de malie-baa n aange legd di e
zo fraai was , dat Lodewijk XIV bij zijn bezoe k aan
Utrec ht dc we ns te ke nne n gaf de ge he le baan naar
Parijs mee te wi llen ne men. a ls he t maar mogel ijk zo u
zijn geweest l.l.,
18

Een keur van Zierikzee va n 1429 verb ied t 'dat nyemant ... den ba l en sla up de strate n met colve n, di e
vo ren verlood of verijsert sijn ' waaruit kan wo rde n geco nstatee rd dat reeds twee type n stokke n in geb ru ik
waren , name lijk éé n met ee n lode n e n één met ee n ijzere n kop 101.
In Rotte rdam worden in ee n ke ur va n 28 juli 1431
reeds voorzienin ge n ge troffe n voor gebroken ge brandsc hild erd glas (' in deselve glaesen bee lden o f wa pen')
e n de vergoe din g van derge lijke sc hade 84.
maart 1455 verbiedt de mag istraat va n Le ide n he t
colfspel binnen de stad 60. Hier wordt voo r het ee rst
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 ee n kerkhof kreeg een dubbele boete .
Op 29 december 1480 word t in het keu rboek va n Amsterda m 8 over het colfspel in de Nes. dat we inig
vleie nd met boeve rij op éé n lij n wo rdt gesteld , bepaald
dat de spe lers indie n me n ze althans be trapte, speelden
'o p die ve rbuern isse van hoere c ledere n die ze an he bbe n'. Me n kleedde ze blijkbaar ineens naakt uil. Elde rs wo rdt wel ee ns ee n jas, hoed of 'sc hort ekle ed '
ge pand 92 , maar de Am sterdamse keur gaat nogal ver.
Uit diezelfde dagen , 9 januari 1484. dateert ee n keur
op de rederijkers Ie Midde lburg. Zij wa ren ge rec hti gd
'eene n pallore' te dragen. Doc h wie daarin de bal
slaande aangetroffen we rd 'die zo ude verbueren zijn
pall ore' (lange cape) 77.

Hugo de Groot (1583- 1645) op
\ie rjarige leeftijd met colfstok
en bal
1587
Jacob Willemsz. Delfr (ca.
m O- I 60 I ) (?)
Potloodschets
Particuliere collectie

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

Ook in Gouda wO rdl , in 1488 , reeds gesproken van
Î oden colven '" . In Delf! word l in 1500 hel spel toege laten voor vo lwassenen (' persoenen hoir selfs meeste r wesende') voo rzove r dat gesc hiedt ' in ge loi rlofde
plaetsen' (gee n nadere aanduiding) en 'om me ee m
mat ich gelach ... nae die co nditie ende staete van den
speelres' 38 .
Het is jammer dat d ie geoo rl oofde plaatsen niet nader
zij n aangeduid. In Leiden was het spe l toegelate n op
·beheynde werven ' 60, maar verder werd van overheidswege gee n sugges tie gedaan waar men het spe l
da n we l binnen de jurisdictie van de stad mocht spelen.
Dar er vo ldoende colf gespeeld werd om ook aan ambachtslieden in de 15de eeuw een bestaan te ve rsc haffe n kan in Middelburg worden geconslaleerd. Op II
maart 1437 beslu il Wel en raad van Middelburg dal
·Jan die balmakere' di e het huis ' in den Hase rt ', eigendom van de markies van Veere, had ge huurd 'ende
alda ir caetspel ende and er quade vergari nge houdt ' niet
va lt onder de acc ijnsv rijdom die de markies zelf genoot 72 .
De ordonnan tie op het Sint Nicolaas- of kramersgilde
van die stad van 22 december 1474 bepaalt dat poorters of poorteressen die col ven en ballen ve rkope n onder dit gilde zullen va llen voo rzover het gaat om ' mee r
dan hij aft zij ze lve binnen haeren huyse n maecken' 75 .

De 16de eeuw , groei en verbreiding
Aan het begin van de 16de eeuw stuiten wij op de eerste afbeeldi nge n van het spel. Misschien is deze co nstatering niet helemaal eerlijk , omdat e r een man met
een stok naar ee n bal slaande te vinden is in het glasin-lood raam , bekend als het ' Crécy ' raam , in de kaIhedraal van Glouc hesler (zie afb. in kl eur). Hoewel
de man de karakte ri sti eke stand van een co lfer heeft is
de bal te groo l voor co lf en de stok Ie grof. Hel raam ,
dat daar omstreeks 1350 is aangebrachl , dient Ier herinne ring aan de uit die buurt gevallen manne n in de
slag van Crécy ( 1346) en het beleg van Calais (1347).
Het gaat hier ve rmoedelijk om ee n 'c houl eur' die zij in
Frankrijk hadden gezien . Ook in andere medaillons in
hetzelfde raam vi ndt men voo rstellingen uit Frankrijk.
Keren wij du s lerug naar 1500. Omstreeks die lijd
werd het gebruikelijk 0 111 de randen van getijdenboeken en mi ssalen bestemd voo r deftige pe rsonages te
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De wapens op de achtergrond zij n
die van haar grootouders . V.l.n .r.
Van Camstra . Juche ma. Aebbinga
e n Van Bronckhorsl.

illustrere n met profa ne voorstellingen van alle rlei aard.
In dergelijke rand-illuminaties treffen wij voor het
ee rst go lfspelers aan. In ee n zeer fraai getijde nboek in
het British Muse um te Londen (zie afb. in kle ur) vinde n wij een gezelschap va n 4 go lfers met, zo te zien ,
ij ze ren stokken met houten stelen , bezig met vier ballen rondom een putje in de gro nd . Drie van de ballen
zijn bruin (hout) t~rwij l er één wit is (leer. met hare n
vu ll ing?) . De voorstelling in de andere gebedenboeken
is van soortge lijke aard doch vaak nie t zo duidelijk te
onderscheiden . Tegen hel midd en van de ee uw vindt
men spelers op voorstellingen di e verband houden met
de winter. Een enkele keer ook in ee n ander seizoe n.
Op een sc hilderij van een anonieme meester voo rstellende hel kasteel te Egmond en dalerende van omstreeks 1560 is hel duidelijk zomer. Tegen he l einde
van de ee uw begint een se rie bij zonder aantrekkelijke
kinderportretten van diverse kunste naars te ontstaan.
Deze kindere n, in leeftijd variëre nde van 2 tot 12 jaar
hebben dan zee r fraai vervaard igde stokke n en ballen
in de hand . Het eerste in de rij dateert van 1587. was
ve rmoedelijk van Jacob Willemsz. Delff I, en slell
Hugo Grotius voo r, oud 4 jaren , met ee n golfstok in
zijn rechterhand en ee n leren bal aan zijn voeten y .
Het sc hilderij zelf is helaas verdwenen. Er resteert een
potloodsc hets. Men vraagt zich we l ee ns af waarom er
in die tijd slec hts jongeren met go Jfattributen worden
gesc hilderd . Te bedenken ware dal deze sc hilderijen
midden in de SO-jarige oo rl og zijn on tstaan . Het was
voor manne n erg kinderac hti g zic h in zul k een tijd met
speJmateriaaJ te late n afbeelden. He n ziet men dan ook
gepo rtrelleerd aIs krijgshaftige militairen of peinzende
kooplieden bezig mei de zo belangrijke econom ische
oorlogsvoe ring . 's Winters op het ijs ziet men eve nwel
ook vo lwassenen met go lf bezig. In dat seizoen stond
de oorlogsvoering praktisch stil en ko n men zic h du s
rustig met zijn favoriete spel laten afbee lden .
De 16de eeuw vertoo nt een duide lijke spreiding van
hel colf. Buite n Holland vinden we hel in Friesland
(Leeuwarden en Dokkum) 65. 66 en voorts te Kampen ,,_ Opvallend is dal he l vrijwel al tijd hande ls- e n
have nsteden zijn waar het spe l hee ngaat. Zeelieden
hebben daar hun aandeel in gehad. In Dokkum 66 wo rden sc hippers specifiek als één der categorieën spelers
genoemd. Binnen de graafschap Holland treedl een
sterke ve rdichting van hel spel op. Bij de beschouwing

Glas-in-Jood rondeel meI een
'c holileur'
in hel Crécy -raam
i n de kathedraal Ic Gl o ucheste r
Engeland
ca . 1350

en

van ke uren zijn overigens renovati es en klein e amplialies buiten be sc houwing ge laten aangez ien er anders
een eindelo ze herhaling van feiten zou optreden. We l
wijzen deze er op dat het optreden tegen het spel binnen de steden weinig succes had. Sommige steden
trac hten met andere methode s succes te bereiken. In
Vee re worde n bij voo rbee ld naast de opgelegde boete
ook de colven verbeurd verklaard 97 . Slechts Schiedam
ste lt zich wat positie f op; bij een ordo nn ant ie va n omstreeks 1550 wordt bepaald dat 'die cJoters' op ' die
Aerden Lange Vest van der mol en totter brugge toe '
zullen mogen spelen zonde r te worden tege nge houden 87.
De Reformatie doet haar in vloed gelden. Jui st al s de
machtige abt Hendrik van Kesse l van het Bonifatius
Kloo ster te Dokkum aanstalten maakt de magistraat
van Dokkum voo r het Hof va n Friesland te Leeuwarden te dagen , aangez ien zij 'onw illich ende in gebreke' waren geb leven op zijn he rhaalde verzoeken het
co lf-spel e n het kaat se n op de terre inen van het klooster te verbieden verli est hij zijn positie 66 . Elde rs, in
Schi edam 88 en Woerde n 99 wordt het spele n tijdens de
pree k ve rboden. Was het eerder verboden in de buurt
van de kerk vanwege de herrie en de sc hade, thans
stelt me n zich op he l standpunt dat de spelers er beter
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aan zouden doen de preek aan te horen.
De toename va n de beoefening brengt ook vraag naar
stokken en ballen met zich mee . Omstreeks 1520 krijgt
de Kolfmakerss teeg te Leiden haar naam , di e zij trouwe ns ook vandaag nog heeft. We vin den hi er de aa nvang van een ambacht dat in Leiden een grote vlu cht
heeft ge nome n en later tot vorm in g van ee n kolfmakersg ilde aa nleiding zal geven. Nog omstreeks 1800
stond op ee n luifel in de Kolfmakerssteeg ' Looft God
bovenal , hier verkoopt me n stok en bal '. Te Leeuwarden worden in het burgerboe k twee colfm akers vermeld en ook te Am sterdam vinden we er in 1585 een.
Buiten Leiden zijn het ec hter slechts incidentele vermeldin gen.
Wat de fabricage van ballen betreft vinden wij dri e
duidelijke ce ntra: West-Brabant , Delft en Goirle.
Daarnaast zijn e r een aantal ballen make rs te Am sterdam die echter in die grote stad minder gemakkel ijk te
localiseren zijn dan in de andere twee plaatsen.
In 155 2 versch ijnt te Goirle de ee rste ' balmaeker' in
de documente n 48 . Het zull en er toen wel al mee r geweest zijn . Het gehe le dorp Goirle is van toe n af tot
1850 één groot ce ntrum van ballenprodukti e geworden ,
zozee r dat de bewoners va n Goirle ook vandaag nog in
hun omgev in g de bijnaam van ' Ballefrutters' dragen .
Men make zic h van hun produktie geen te ge rin ge
voo rstellin g. De kleine witte lere n bal di e voor het
colfspel en het kaatspe l werd be nodigd was vervaardigd van ' bazaa n' , zacht wit sc hapenlee r. Hij bestond
uit vie r of zes seg menten di e met pekdraad aan ee ngenaaid werden op ee n openin g na (de ' mond ') . Ve rvolge ns we rd de bal binnenste buiten gekeerd en gev uld
met gewassen koe ien- of kalfshaar. Wanneer men er
men ee n priem geen haar meer bij kon krij gen we rd de
mond tenslotte va n buiten dichtgenaaid. Later \'indl
men ballen van twee segmenten en ze lfs van ée n.
Er worden ook andere vulmateri alen gebruikt: '·eren.
run , sajet enz. , maar het kalfshaar heeft zich tOl o p cle
huidige dag gehandhaafd. In Friesland zijn er thans
nog enige balmakers die op die mani e r de kaat::..:- rs van
hun ollmisbaarste spelmate riaal voorzie n. Hel ma ken
van één bal verg t ongevee r een uur.
Als Sebastiaan van Warendorp. Iegeraan\oe rder \'an de
hertog van Parma in 15 88 voor Tilb urg \çr~ chi.i nt en
dit dorp een brandsc hattin g o plegt \ an 1~ 000 kaa tsballen wenden de Ti lburgers zich in hun 1xnJU\\ enis

PlU:lt sc n w:lur co lfS lOkken werden ve rvaard igd.

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 Ko lfm akc rsstccg haar
naam. nog o mstree ks 1800
sto nd hie r o p een gevel ' Looft
God boven al. Hie r verkoopt
men stok en bol!"

ca. [650 Haólrlc lll
aan de Zij lweg buite n de Zij lpoo rt woo nt ee n 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
kra keel.
M allkl II/ell (,C'II pil/Ij/' of {'/' II
\·(/lll1.

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

1540/44 Leeuwarden
is e r sprake van 'Ever! Dircx.
col ffm a ker" gebore n Ie Jo rwerd
e n 'Jan Claeszoen, colffmaker'
van Corny um
1585 Am sterd am
'Claes Dircxsz, colffmaker'
1634 Amsterdam
I colvcnmake r
1646 Amsterdam
I eol"enll1ó1kcr

Al is dl' willll'r koud (' 11 fe l.
lVij s /aall dl' bal ah'\·c'lIwd .
1659 Le iden
Th ijs Piete rsz Groc llc lld:wl en
Acn de Noorla nder ve rzoc kc n
namen s de colfmakers opne ming
in het Stoc [make rs- en Wiel d raaiers Gilde en om besc hermi ng tegen de conc urre ntie te n
plattenlande
1655 Amsterdam
1 colvenmaker

to t hun bure n te Go irle. Er wordt snel verzam e ld wal
me n zo in het do rp ge reed heeft: 6500 ball en! Dit
gee ft we l ee n indruk van de toen daar reeds bestaande
prod uktie . Er was te Go irle ook ee n leerlin ge nste lse l.
In 1560 laat de m ees t e r ~ ba lm ake r Frans Petersse n ee n
ve rvo lging inste ll en tege n zijn voo rma lige leerlin g Jan
Co rn e lis Geryts Hermansse n die he m de bedo nge n 2
Rijn se Gu lden voor zijn leerlingsc hap niet hee ft b e~
taald , en dat nog we l terwij l zijn mees ter he m ' gewassche n ende gewro ngen ende pottage gegeve n hee ft ' ..\8 .
Er zij n aanw ij zin ge n dat Go irl ese ba llen make rs naar
elders zijn getro kke n en daar hun vak hebben u it geoe-
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fe nd, zo te Ro tterdam en te De lft. Het kan we l zij n dat
d it het begin van de De lftse ba ll en industrie is ge weest.
Verk oo p va n de Generalite its lnnd en naar Ho ll and e n
Zee land was nie t ee nvo udi g. Er wa re n all e moge lijke
to ll en en protec ti e- rege linge n. Dit zal oo k we l hebben
bij gedragen tot vesti ging in de buurt va n de afne mers .
Hoe d it zij, in 1586 z ie n wij ee n ee rste ke ur te De lft
ove r ' ballemaekers' . Aa ngez ien zij me i het wasse n va n
'he t haar dye ne nde tot de ballen' de stad s watere n 'infeste ren en bederve n' e n 'o nreyn ichh eyt e n putre facti e'
kunnen veroorzake n word en zij aan geweze n dal ve rder
maar te doen in de vaart bu ite n de stad genaa md Ko rstang ien ac hter het pest hui s (daar deed d ie put re facti e
e r blijkbaar ni et mee r zoveel l oe~ ..\0 . De ball enm akers
in Am sterdam ware n trouwe ns gevest igd aan he t St.
Marg ietenpad buiten de wallen (than s Elandsgrac ht) e n
dat za l we l om dezel fde red en gewees t zijn . De hare n
zat en in ee rste aa nl eg vo l met mest e n de wasse rij was
d us ee n wat o nfri s gebe uren. De ballemak e rs te De lft
ve renigd en zich al snel in het St. Mi chie ls-g ild c. Dit
omvatte ballen makers e n knope nm akers (knopen wa ren
oo k vaak gevu ld met haar). Hoewe l de, ge lukki g bewaa rde, gi ld ebrieve n va n het St. Mi ch ielsg il de te De lft
uit de 17de ee uw datere n. doe t de naam ve rmoede n
dat het g ilde reeds voor de Reformati e bes to nd . \..\.

De 17de eeuw , het hoogtepunt
In de loop va n de 17de ee uw bere ikt het spe l zij n absol ute hoogtepu nt. Steeds mee r wo rd t het in plaat sen
bi nne n en buiten Ho lla nd. Zee lan d en Utrec ht aangetroffen (z ie ove rzichtskaart ). Ook binnen de o ude ont wi kke lin gsge bieden komen meer pl aa tse n va n beoefening voor. Het blij ve de sc hrij ver bespaard de leze r
ee n e inde loze opso mming te geven va n de ve le keure n
die er o p betrekkin g hebben . Het spe l wo rdt in di e tijd
oo k naar het buite nland mee genome n, In 1622 maa kt
Corne lis Poe lenburgh , d ie dan als zoveel ande re Ne derl and se sc hilders ee n tijd dee l uitm aak t van de
'sc hi ldersbent ' te Ro me een pente kenin g van twee
mannen in uite rst vaderl andse costuum s d ie hun geli efd e spe l tu sse n de ruïnes van Rome aan het beoefenen zijn . De kans is vrij groot dat d it zijn vriende n e n
vakge no ten Paul Bril e n Bartho lomeus Bree nberg z ijn ,
wa armee hij daa r vee l same n was. Ze lfs de ' Kle ine
Banc k va n Ju stitie voor Fo rt Orange e n het do rp Beverw ij ek' in Nieuw Nederland (than s Albany. de

In Roomen (detail)
Cornelis Poelcnburgh (ca.
1586·1667)
1622
Pentc kening
18.7 x 3 115 c m (gehele te kening).
Rij ksprenten kabinet. Amsterdam . In .... nr. A 24
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Waarsc hijnlijk zijn dit Bartholo me us Bree nbcrg (l inks) en
Paul Bril (rechts).
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hoofdstad van de staat New York in de Vere ni gde
Slale n) ziel zic h in 1659 genoodzaakt ee n keur voo r
dÎl fo rt en het er omheen liggende dorp uil Ie vaardi ge n, waarbij het colfspe l wordt verboden langs de
straten (op een boe te van 25 gulden). De redenen zijn
prec ies deze lfde als in het vaderl and: sc hade aan de
ru ite n der hui ze n, kans op verwonden van niet-spelers
en onvrij geworde n straten w.
Bij ee n aantal steden worden malie-ba nen aangelegd:
1609 Den Haag, lengte 1073 m. (Daarnaast had men
daar ook nog ee n Malie· ve ld aange legd);
1637 Le ide n, le ngte 696 m;
1637 Utrec ht , lengte 75 2 m;
1651 Amste rdam, lengte 650 m .
Ee n malie-baan bestond uit een lange , aan weerszijde n
met lage houte n sc hotten beg ren sde, baa n met aan beide e inden een fraaie paal waarachter ee n hoge r sc hot
(het ' rabat'). Precies in het midden van de baan bevo nd zic h een ij zeren poo rtj e de ' passe' waardoor de
bal di ende te wo rden ges peeld alvorens de paal te bereiken K. cc. LL. Er werd dan van paal naar paa l - en
terug - gespeeld met houten ballen e n fl ex ibe le hou ten
hamers. Ik meen op goede gronden te kunne n stellen
dat e r niet zo erg vee l malie op die banen gespeeld is
maar des te meer colf.
De in 1637 te Leiden gezamenlijk doo r de cu ratore n
va n de uni ve rsite it en burgemeesters (d ie de baan ook
samen hadden aange legd) op 3 juni gep ub liceerde 'O r22

Studie ... an co lfspclcrs
Lambe rt 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 he ts uit
zij n Antwerpse tijd .

donn antie Op het speelen in de Palmma lie Baan ' wij st
al in die richting . Zij was overi ge ns opges teld vo lgens
het model van een ee rdere Haagse ordo nnanti e. Al bij
de openin g wordt bepaald (a rt. 7) dat op di e baan gee n
co lf mag worden ges peeld , Art. 4 bepaa lt voo rt s dat
men zijn bal 'op de ge lijcke gro nt ' moe t laten li ggen
'sonder deselve op hoopies te seHen'. Dit laatste had
met malie niets te make n maa r des te meer met colft
De ma lie-meester za l we l mee r geïn teresseerd zijn geweest in de gebru iksgelden dan in de boetes. In ieder
geval bestaan er een groot aa nt al l7de ee uwse tegels
waarop me n spe lers met duidel ijk colf-ge reedschap afgebeeld ziet naast ee n even duidelijke 'passe' op het
midden van de malie-baan. Het zal de mag istraten we l
wat waard geweest zij n om doo r mid de l van deze ,
voo r de wa llen ge lege n, ' kun st-straten' de colfers
e nigszin s uil de stad te krij gen .
In Haarle m wordt in het begin van de l 7de eeuw ee n
'colf ve lt ' in ge bruik ge nomen aan de noo rdz ijde van
de stad tu sse n de Krui sweg en de Jansweg, dat eve nwe l bij ee n uitl eg in de tweede he lft van de I7de eeuw
weer ve rd wij nt. Ui t het Keurboe k va n Naarde n 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 begroef 83 wel niet tot de aantrekkingskrac ht op de spelers hebbe n bijgedragen .
Men ziet het, vee l steden trachtte n er het beste van te
make n door in enige vo rm ruimte besc hi kbaar te stelle n bu iten de wa lle n, waar de spelers dan ook een zekere bescherming geno te n door be pa li ngen tegen nietspe lers die er doorhee n liepen , op ginge n zitte n etc.
etc. Met inbegrip van de malie- banen ware n er in de
17de eeuw 7 Holl andse stede n die voo rzie ningen had den ge troffen nl. Amsterdam , Delft, Haarl em, 's-Orave nhage. Leiden , Naarden en Schiedam. Daarnaast
was er dan de malie-baan te Utrec ht waarvan al eerde r
de lof is gezonge n.
AI di t enthousiasme leidde uiteraard oo k tot grotere
vraag naar ballen e n stokken . Met ui tzonderi ng van
ee n en kele balmaker te Rotterdam (afko mstig uit
Go irle) zijn er maar vijf plaatse n waar het maken van
ballen aanzie nlij ke omvang aa nnee mt: Be rgen op
Zoo m, Steenbergen , Goirle , Delft en Amsterdam.
Over Goi rle is reeds ee rder iets gesc hreven. In de l 7de
eeuw be re ikt de produk tie hi er haar hoogste punt . Illustrat ief voor de pro dukt iecapaci teit van de balmakers is

ee n ve rkl arin g van dri e balmakers , Hendri ck Geri t Mi chie lss , Jan Janssoo n van de Loo en Goosse n Ae rt s uit
163 1, dat zij aan Bartho lomeus Jan Joachim ss. , voerman uit Tilburg, 17.700 ba ll en he bbe n meegegeven
naar Maas tri cht , te neinde die daar voor he n te verko pe n (ve rm oede lij k gingen die naar de kaatsbanen in
Fran krijk ) en dat zij die ballen zel f me t hun knec hten
hebbe n ve rvaa rdi gd .\8 . In ee n in het Gemeentearch ief
van Tilburg aa nwezige inwoners lijst va n Goi rl e uit
1665 komen 24 mees ler-balmak ers voor.
Dat er ve rband bestaat tu sse n de ba lmake rs te De lft e n
Go irle blijkt bijvoorbeeld uit ee n aCle te Hil varenbeek
uit 1656 die Jan Peter Otle n, balmaker te De lft , geboo rti g van Go irle ve rm e ldt 46. Pog ingen to l het sti chten van ee n g ilde te Go irle zijn nooit goed ge lukt.
Men produceerde daar indi vidueel en verkoc ht de produktie bij voorke ur aan eve neens te Goi rle gevesti gde
handelare n die voo r de verkoop en ex port ui t Braban t
zorgde n.
Te De lft was dat anders. Daar bestond het St. Michie ls- of slagba ll emake rs-g ilde, waarin ook de knope n make rs wa ren ondergebracht. Reeds bij ee n o rdonnan tie van 1626 van schou t en sc hepe ne n va n De lft
wordt het aa ntal lee rl ingen per meeste r teruggeb rac ht
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tot éé n .\.\. Hoewel van de afzetgebiede n van de balIemak ers niet vee l bekend is, is he t we l aanneme lijk dat
ee n gedee lte van de produk tie va n Delft en/of Goi rl e
in Schot land te recht is ge ko men.
In een ac te van 3 1 december 1669 voor sc hepe nen van
Tilbu rg e n Goi rle sluite n Gijsbrech t Janssen Ve lsen e n
Roe land us van Edenburch , burgers va n De lft een overeenkomst voo r 10 jaar met 9 meester-ba lmakers te
Goirle voor afname va n hun gehe le produktie. De ac te
bevat tal va n bij zon derh eden. Onder mee r blijkt de
lee rtijd in het vak 2 jaar te bed ragen. In Delft is dat 3
jaar .\4 . 4 8 .
Ri chten w ij than s o nze aandacht o p de Wes t-Brabantse
ball enproduktie. Hoewel, voo rzove r d it a lth ans uit de
arc hie ven is te co nstate ren, in Bergen o p Zoo m gee n
colf is gespee ld , nam deze stad ten aanzien van de
balle n een zee r belangrijke plaats in . Er waren daar
reeds vroeg balle makers gevesti gd , doc h vee l zij n er
d it niet geweest. Vee l belang rijker was de handel in
ball en. Reeds in 1461 be paa lde de mag istraat van Bergen op Zoom dat de hande laren in ba lle n z ich met hun
hande lswaar tijde ns de week markt hadde n op te ste llen
langs de "Grebbe' vanaf de brug voor het hui s van
. Meeste r Arent' tot aan een zekere verderop staa nde

Po rtret van Mau rits de Hé raugiè res. oud twee jaar ( 1595)
Adriaen van der Linde (geb .
Brugge 1609)
O lieverf op paneel
85 x 66 c m
Part ic uliere col1ectÎe
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15 83 Amste rdam
tot 1601 kome n in de o nde rtro uwreg isters 16 balrllakcrs
voor
158 5 Amsterdam
'Jacob Me ynerlz. bal1emakcr"

MAASTRtCHT
(MARKT)

/\

1506 Stee nbe rgen
B:l hmlkcI"s
14:28 Berge n up Zunm
op 26 nu"e m ber word t Cprne lis
Boek inge .. chrc\cn in he t
P(\o n er~b(lek als balm aker

6 j uni. blij kt (IC Be rge n op

14 37 Midde lburg
lor sprak e va n ' Jan die Halmakerc'

1517 St ee nbe rgen
16 januari. l\tleree li s Wille1l1sz ,
bal make r \':111 Stee nbergen w ordt
ingesc hreven al s poorte r van
Be rge n o p Zoom

i~

1461 Berge n o p Zoom
1 nO\'cm be r , o rdOflll'HlI h! in zake
de () p ~ t e 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_ ufllo nnant ie op de

maximum pri js van ba lle n
1474 Middel bu rg
fabricage v:ln- e n hande l inballen e n col "en valt o nde r het
St. N ic(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 in g
\'Jll ee n wever a l ~ 1'(l orter
1 4~5 Be rgen op Zoom
to t 1521 kome n ve rdere 6 balmakers voor in de poorterboeken

1502 Be rgen o p Zoum
9 mei , Co rn e li ~ Janss , timm erman 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
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Zoom ) dat Jan van Stape le.
kleerm ake r eerde r ballen gekoc ht hee ft van de we duwe
Catlijne Aernt sd oehter

15 18 Be rgen o p Zo0 1l1
5 maart. Corncl is Wil1cm sz ,
cordewage e n c ru yder beloo ft
aan Jacob Laureys . bal1l1aker
300 min 25 ballen te le veren
vóó r de . dac h van de generaalde 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 voo r c a . 40.000
bal1e n) e n had nog meer wil1en
kope n
1543 Amste rdam
is cr s prake van "Cornelis. ba lma ke r"
15 52 G o irle
is c r s prake van ·Laureys . die
bal make r '
155 3 G o irle
'Anto ni s Aerdt sen de balmaeker '
1560 Go irle
Frans Pete rsen. (..,l r. Bairnaker'
e n 'J an C ornelis Ge ryts He r-

1586 Delft
keu r op het wassen v<l n 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 he t S in! M argric tenpad
buiten de w.tllen (thans: Elandsgracht)
16 17 ROlle rdam
is cr s prake van Anton is W o uterszoon. balmaker uit G o irle en
Jan Adriaan szoo n Vcrschuere n .
bulmaker

e hiels- of balle n e n kno pe nmakers 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
lijst van 24 ba l makers en e nige
bal naaisters
1669 Goi rle/ Delft
contract tu sse n twee Del ft enaren
(G ij s brec ht Jansse n Velsen en
Roelandus van Edenburgh. notaris door be m iddeling V,Hl Mich iel Ja nsse n Ve lse n wo nende te
De lft doc h geboren te Goi rle a ls
factoo r(makelaar) met 11 meester bal make rs te Goi rle over de
afname van hu n gehele productie gedure nde 10 jaar . De leert!jd i n Goirle was o p dat moment 2 jaar

1626 Delft
keu r inzake beperking van he t
aanta l leerlingen in het SI. Mi -

'hey me lic he it ' (openbaar toil et). Deden ze e lders zake n
dan verbe urden ze 16 groten. Berge n op Zoo m bezat
naast ee n ac ti eve wee kmark t , die meer voorzag in
plaatselijke be hoefte n, twee jaarmarkten di e int e rna t i o~
na Ie faam ge noten. Naast het omvangrijke archi ef va n
Be rge n op Zoom zij n bove nd ien vee l gegeve ns bewaard ge bleve n va n de Tol va n Ierse ke roord , ook we l
de 'Grote Zee uwse Tol' ge heten BB. Deze tol was ee n
heffin g op alle goedere n en sc hepen die de Ooster- e n
Weste r-S chelde op e n af voeren en had afgez ie n van
drij vende tolle naars ee n aant al vaste tolhui ze n (o. a. te
Bergen op Zoom , Kat s, Middelburg en Antwerpen).
Na de ' Koude Markt ' van 1486 ze ilde het sc hip va n
Per Bolle uÎt met ee n aantal duid elijk En gelse en
Schotse koo plieden aan boo rd . Onder he n was Rit saert
Clays (Richard Clay?) die 6 groten to l betaa lde voor
de export van éé n vat ballen . Na de daarop vo lgende

25

Tazza met voorstell ing van de
winter
Adam van Viane n ( 1569- I 627)
1627
Ve rgulde zi lve r
Hoogte 17 c m, di amete r 18,5

Op de sok kel van de IllZZU is
een man afgebeeld mei een co lfstok en bal.

cm
Ce ntraal Museum , Utrecht
Inv .nr. 19505

Paasc hmark t van 1487 voer Hann e Maes uit met ee n
schi p vo l Enge lse n en Schotten waaronder Jan Berke
(Jo hn Berwi ck?), T homas Wynans (Winants?) ma n die
16 grote n betaa lde voor '2 pype (g rote vaten) ballen' .
He laa s z ijn ni et altijd de exporteurs ve rm eld , maar in
1494 werden 6 vaten ballen uitgevoe rd , in 1495 2 vaten e n in 1496 5 vaten . Toen Karel V in 15 19 de tarieven voor de to l opnieuw vast legde - en gedee lte lij k
ve rl aagde - stond in de enorme lijst van goedere n
verme ld : ' Balle n, cae tsballen, ee n smal (Q nne ...
2 gr.' ••.
Ook de Reg isters van Procuratie n en Certificat ien van
de stad geve n ee n indru k van de om vang van de handel in balien. In 1502 is er sprake van ee n koo p en
ve rkoop va n 40.000 balien n!
In 1524 kocht Melchior Claes zoon uit Stee nbergen in
de herberg 'de Rode Tore n' te Bergen op ZOO I11 in éé n
tran sac ti e 3000 pond balhaar van de balmake r Mi chi el
Jacobszoo n bal maker te Be rge n op Zoom 26, Vo ldoe nde om 1I bal make rs in Stee nbergen ee n heel jaar aan
de gang te houden. En we l omdat hij het ni et nodig
vo nd om voo r zo 'n kl e ine hoeveelhe id haar naar
's-Hertogenbosc h te re izen , waar men dat haar norm ale rwijze koc ht ! Het klinkt wat opsc hepperig . Trou we ns
uit het verdere verh aal in de acte blijkt we l dat de heren nogal wat gedronken hadden in de herbe rg terw ijl
zij daar hun zaken zate n te doen . Deze acte is ee n va n
de ve le d ie er op wijst dat e r in Stee nberge n een vrij
fors aanta l balmake rs zat. He laas is daar in Stee nbergen ze lf niets van terug te vinden. Uit de poorte rboeken van Bergen op Zoom blijk t ook dat rege lmatig inwon ers va n Steen berge n met als beroep balmaker als
poorter in Bergen op Zoom werden ingesc hreven.
Waarschijn lijk een soort import va n goedkope arbe idskrachten. Het zijn de e xporten uit Be rge n op Zoo m e n
waa rsc hijnlij k ook De lft (v ia De lfshave n) waa r Jacobus VI van Sc hotl and op doelt wannee r hij op 5 augustu s 16 18 ee n patent ve rleent aa n James Me lvill e n
William 8 erwick (ee n nazaat va n de expo rteur uit
1487?) voor het alleenrec ht tot het vervaardigen en
importe ren van coifba llen in Schotl and omdat; ' no
small quant itie of go ld and silue r is tran sported ze irlie
out of His Hienes ki ngdo me of Sca t land for bying of
golf baliis' (Edinburgh , Registrum Sec reti Sig ilii ,
Lib . LXXXV IJ , fol. 169).
Nemen wij de prod ukti e van ballen in alle Brabantse
26

ce ntra e n De lft bij e lkaar in het midden van de 16de
eeuw dan blij ven wij met omstree ks 400.000 ba lle n
pe r jaar aa n de ve ilige kan t van een sc hatt in g. Dit dan
voor col ven e n kaatsen geza men lijk.
Die witte lere n ballen, gevu ld met gewasse n koeie nhaar, hebbe n ee n grote plaats inge nome n. Later is er
ook sprake van andere vulm ate ri alen a ls sajet en
vere n A. F. G .
Ook than s worde n in Friesland voo r de tegenwoord ige
kaat se rs nog prec ies die ze lfde leren ballen me t harenvullin g ge maakt. Zelfs de seg menten waa ruit de balle n
zijn opgebo uwd zijn in vier ee uwen niet ve randerd. Bij
bes tuder in g van het iconografi sc he materiaal blijkt dat
er vier ve rschillende man ieren ware n waarop men die
ballen in e lkaar kon ze tten . Naast deze fraa ie prod ukten is ee uwe nl ang oo k de houte n ba l in gebrui k geb leve n. Op de ten toonstell in g is ee n Amsterdam s exemplaar aanwezig ui t 1589 (cat.nr. 29) en in 1642 is in
Ant werpe n nog sprake van ho ute n ballen 16. Ook op
sc hilderijen uit die tijd zij n ze nog wel Ie zie n. Ze
waren vee l goedkoper .
Over de Amsterd amse ba llenm akers is we in ig meer
beke nd da n dat zij ee rst binnen de stad e n late r aan het
St. Margri etenpad , li ggende buiten de wa llen (thans:
Eland sgrac ht) gevestigd wa ren. Dit za l ve rb and hebben
ge houden met de noodzaak van he t wasse n van het
koe ienhaar hetgee n, zoa ls wij reeds te De lft zagen,
ni et bepaa ld bijdroeg tot het schoo nhoude n va n de
stadswate ren. Well ich t was het oo k prakti sc h voo r de
colfe rs die bui te n de wa lien speelden . Men had de leveranciers dan vlak bij de hand . Dát er in Amsterdam
bu iten de walle n is ges peeld blij kl uit tal van sc hilderijen uit de 17de eeuw.
Over de gebruikte 'calve n' is vee l minder bekend . Het
is de schrij ve r, ond ank s naargees tig speuren , niet ge-

Co l vers op het ijs
Gerard ter Borch Jr.
( 1617-1681 )
ca. 1640
Tekenin g

Twee spe lers bij een paaltje.
waurvall één knielend aan s lag
met z ij n hoed o nder de knie met
he t oog o p de koude.

16.5 x 20.8 cm
Rijk sprente nkabinc t. Amsterdam. lnv.nr. A 794
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lukt ook maar één en kel onbeschadigd exe mplaar, van
de vele duizenden die er geweest moeten zij n , te vinden. Slechts het Historisch Mu seum te Amsterdam bezit enkele te Amsterdam opgegraven koppen van stokken (lood) en ook in particuliere co ll ec ti es 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 spree kt van
' mit loden col ve n slaen mit slachball en ' 49 . De stokke n
met een loden of ij zeren kop waren du s al vroeg populair. Toch ben ik gene igd de eerste colven als zijnde
geheel va n hout gemaakt aan te nemen. Ook in de
17de eeuw ware n no g geheel houten stokken in gebruik. Six beschrijft deze als te zijn gemaakt van
palmhout 'drie vin gers breed , één dik ' . Hij noemt dit
een 'Schotse kliek' A . De veronderste llin g 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 thui s
gemaak t 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 vervaard igers e n handelaren in
stokken in 1659 opneming te verkrij gen 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 colfmakers-gilde opgeric ht 64 . De meester-proef bestond uil
het maken van 'een kolff uit rou hout , mitsgaders een
vorm daer de kolff mede o mgoten sal werden'. In de
gi lde-brief is ook sprake van colfmakers e n colfverkopers ' 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 di e 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 vand aan kwamen. Slechts op de
ene kop van een stok die te Haarlem werd opgegraven
kom t een dergelijk stempel op de slagzijde van de kop
voor (caenr. 24). Het slads -merk is helaas on leesbaar,
het merk van de colf-m aker is een duide lijke letter D.
Tenslotte dan het spel zelf. Dat men speelde met twee
perso nen en met vier personen , in het laatste geva l met
twee ballen die de spelers om e n om sloegen dan wel
met vie r ballen , één voor e lke spele r, is op veel schilderijen uit die tijd te zie n. Meer informatie verschaft
ons het kleine gedichtje van 1657 van J . Six vam
Chandelier uit zijn bundel ' Poesy ' . Op pagina 63 vinden 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 la ch,
Gekorven op een dunne lak ,
Die ieder in ' I wamboÎs stak,
Mids wie sijn kelfslok /liel /l eem! \Vaar,
Uit ve ugen sal voor allegaar . A

Naamen d

rfcs boeken,&c.
.
.

'BeiinnenJe elI: Joel: ,melktgelll
ie,/jd/!,
J.

p.
1 °9.

deel

145·

293het

5°7, (f.I •

..

POE

S Y

V A N

1.

Six van ChacodeÎier.
traal"

IS

i/I

AmRcrdammers Wintct.

Sch!=tfe van Venccie:
Afraadinge van Vreede met de teegen~
woordige Regeeringe ' Van Enge.
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Gierigheits wooninge en geaàlteni/Ie.
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Eklips of verduiReringe det Sonne.

\'loc meenigh hoo,r d, 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:ufcDralken :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,
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Hyhccftccnblaauwonrugbolçpl
Van {Ch32perj, alsccn twcedc~op: . ".
Hybou~'''''Dboo"h.3Iç. op doon.kI '
En fiingen Fmi eclillaagcn
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Gevelsteen hui s aan Grote Oort
hoek Schoolsteeg te Hoorn

Gevelstee n uil huis 'de Ko lf' ,
Oude Langedijk 7, Delft

ca. 1610

164 1

Een Haarl ems gedich tje uit diezelfde lijd spreek t dan
nog bij het soort partijen dat we rd ges peeld over ee n
' pin tje ' of ee n ' vaan'.
Uit het ged ic htje van Six e n de besc ho uwin g va n de
ve le schilderijen j uit de l7de ee uw va lt ten aanzie n
van het colfspel het een e n ande r op te maken:
Er waren twee soorten spel nl.
I, naar vaste doe le n, z ij het vlaggen in gaten , pale n of
va n te voren overee nge komen doe len ('wi tjes') voo r
het minste aanta l slage n pe r doe l.
2. om de groo tst afge legde afs tand voor een vast aantal slagen.
Voorts we rd er gespee ld door twee pe rso nen iede r met
een e igen bal. door vier pe rso ne n me t twee ballen.
verdeeld in twee partije n e n om e n 0111 de bal slaande
en ten slottc doo r vier perso nen met vicr ballen , wederom ieder met ee n e ige n bal.
Panijen we rde n geloo t en de te lling we rd bijgehouden
op een ke rfslok. Nie l bijhouden van de le ll ing le idde
tot di skwalificatie, Er werden ' ballemerk ers' gebruik t.
mannen of jonge ns di e voo ruit gingen om te zie n waar
de ballen te rec ht kwamen, (Wel ee n indicati e van de
lengte van de slagen! ) AI deze e leme nten vind t men in
het hedend aagse golfs pe l nog ge heel terug.
Er ware n drie types stokken in gebruik , loden, ij zeren
en geheel houten. Er bes tond en dri e soo rte n balle n, iepen- of be uke nhou ten , baza an- Iere n gev ul d met vere n

en bazaan-Ieren gev uld met haar. Bij de afslag werd
de ba l op ee n hoopj e zand gezet dan we l op ee n pennetj e.
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Het einde van het colr-spel, 1700
Nadat het spel ee uwen lang zo immens populair was
geweest ve rdwijnt het , vrij we l prec ies in 1700 inee ns
volledig. Ee n duidelijke verk laring daarvoor is ni et te
geven. Reeds kon daarna zoch t ee n cultuurhisto ri cus
al s dr. Le Fracq van Be rkey H naar ee n verklaring,
doch ka n e r gee n ande re voor vinden dan de ' vergetelhe id' . ' Concorde nous guide ' ho udt er zic h niet mee
bezig F. G. Jan ter Go uw K sc hrij ft he t toe aan het popul air worden va n het biljart , de ve rfijning va n de
18de eeuwen de daarmee gepaard gaande ve rwezenlijking. Waarsc hijnlijk is dit laats te nog de beste ve rklaring. He t spel werd in de buitenlucht beoefe nd ,
men we rd er vuil bij. De 18de ee uw se kledij kon daar
minde r goed tegen dan d ie uit eerdere ee uwe n . Hoe
het zij he t spe l was in ee n oogwe nk ve rdwe nen. Het
heeft trouwens maar ee n haar gesc hee ld of het zo u in
de ge he le we reld verdwene n zij n. In tege nstelling met
wat men vroeger ve rond erste lde he bbe n rece nte onde rzoekinge n aa ngeweze n dat het spel tot 1850 helemaa l
nooit pop ul air is geweest in Schotl and uu.
Van 1750 tot 1800 bestonden er daar prec ies 6 go lfclubs die gedurende di e tijd samen nooit meer dan on-

Mfljoli ca cflrtouc he
~1:Ikkum. ca. 1800
54 x 45 c m
Partic uliere co llecti e (c aL nr. 18)

De afbeelding is he t spiege lbeeld van:
lJ sgezic ht met col vers bij Haarlem ( 1668)
Adriaen VlIrl de Velde
( 1635-1672)
Olieverf op pflneel

30.3 x 36.4 cm
National Galle ry . Lo nden
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Het Sint NicolaasfeeS I
Jan Steen ( 1625- 1679)
O lieve rf op panee l
58 .5 x 49 cm
Mu se um Boymflns-vtln Be uninge n. Rotterdam. In v. nr . 18 26
Op dit detai l toont het jongetje
vo l trots zij n zojui st gekregen
co lfsto k.
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De ganse wereld

gevee r 500 spelers hebben om val. Deze c lubs z ijn alle
opge ri cht door vrij metse laars die hel spel een goede li chaam soefening vo nd en vóó r de co pie uze maa lt ijden

di e zij gewoo n waren gezame nlijk te gebruike n. Dank
zij deze les c lubs heeft het spel de onderga ng overleefd. Het spel is in Schotland uitsluitend aan de Oostku st beoefe nd , dat was de zijde die de hande l met de
Lage Landen dreef, e n is pas na 1850 aan de Wes tku st
va n Schot land te rec ht geko men. Dient te wo rde n geco nstateerd dat Schot land het spe l zijn tege nwoo rdige
vorm en de daarb ij beho rende rege ls hee ft gegeve n en
dal het in d ie vo rm ee n onwaarschijnlij ke groei ove r
de ge he le were ld heeft doorge maakt in de 19de e n
20ste ee uw . Th ans is he t met ru im 48 112 milj oe n gereg istreerd e beoefe naren (e n ve le miljoenen mee r die
nergens gereg istree rd staan) 's werelds groo tste sport.
Aan het e inde van de 19de ee uw kwam het ook in de
Lage Landen terug (het ee rst in Antwerpen e n 's-Graven hage) e n bego n ee n nieuwe bloe i die thans in vo ll e
ga ng is.
Toch was het in 1700 niet he lemaa l afgelo pen. Kort
daarna o ntwikk eld e zic h uit het oude spe l ee n nie uwe
' mini ' -vonn : ko lf. Men bouwde ee n sterk verko rte
ma li e- baan , met de traditione le twee palen aan be ide
e inden doch zo nder de ' passe' (het poortj e) in het
midden , bij de herberge n en begon het nieuwe spel er
o p te o ntwikke len . Deze inkortingen had uiteraard ook
invloed op het te gebrui ken spe lmateriaal , de spe lrege ls e n de telli ng. Hi ervoor zij ve rweze n naar he l vo lgend art ikel.
S .J.H . va n Henge l
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'Colvcr'
Rembrandt Harmensz. van Rij n

(t606-t669)
t654
Et s
9.5 x 14.3 c m
Rijksmuse um , Amsterdam.
ln v. nr. B 125/ 1
Dit is, ondank s de gangbare benaming van deze prent , geen
co lfspele r maar ee n beuge laar!

'Gezigl van de Coifbaa n by he l
Groole Huys op Zuydwind'
Aart Sc ho u man ( [710-1792)
's- Gr.: vezande, 8 januari 1749
Te ke ning 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 kollbanc n in hun e igen tuin , zoals hie r te 's-Gravezande
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Kolf

De exacte oors prong van het ko lf-spel is eve n moe ilijk
te bepalen als di e van het colf-spel. zij het dan dat deze binnen ee n kort ere peri ode va lt nl. tu sse n 1700 en
1730, In 1730 valt de oprichting va n de nog bes ta ande
Kolfclllb ' Utrecht', Oo rspronkelijk lag de ko ltbaan
naast het St. Eloye n-Gasthlli s achter de herberg 'de
Holl andse Tu y' in de Bote rstraat in Utrecht. Toen de
herberg werd geslo ten hee ft men de baan ee nvo udi g
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 ri ge die nen wij uil ee n
aantal gege ve ns co ncl usies te trekken. De ano ni e me
auteur die onde r hel mo llo 'Caneo rde nous guide' in
1769 en 1792 twee ed ities van de 'Verhandeling over

..

het ko lven'

F, G

het licht deed zien. helpt ons op dit

punl ook nict ve rder . Te co nstateren va lt dat alle ko lf-

banen altijd bij herbergen zijn aangelegd. Voorts dal
zij naar vo rm ee nvo udi g sterk inge kort e maliebanen
zijn en tenslotte dat de kolf-rege ls zoals di e in de
boekjes van 'Concorde' voo rk omen ee n duidelijke
ve rwantheid met de regels va n malie ve rtonen. Uiteraard zijn zij aangepast aan de kortere baan, Het meest
wezen lijke ve rschil met malie is dat de bal via de paal
erge ns naar lOe wo rdt geslagen in plaats va n dat de
paal he t einddoel is, We moeten du s veronderstellen
dal he t spel in een herberg is bedacht. wellicht door
ee n aantal co lve rs en ee n herbergie r samen, De colvers, die hun oude spel ni cl helemaa l wensten prijs te

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

Schematisc he voorste llin g van
het verloop van het kolfs pel

,
geven , vonden bij de herbergier, die zij n verteringen
van de verdwe nen co lvers moest missen , geen gewillige medeligge r. Dat die verterin ge n van belang ware n
blijkt al vroeg. Reeds omstreeks 1500 bepaalt de magistraat van Delft dat colf kan worden toege laten voo r
vo lwasse ne n mits dat e r wordt gespeeld om 'een matic h gelach ' .
' nae die co nditie ende staete vanden
speelres' 38 en in 1762 bepalen dieze lfde magistraten
dat de houders va n ko lf-banen binnen Delft verplich t
zijn tot het hebbe n of aanvragen van een ' Acte van
groot tappen ' 43.
De herbe rgier van de he rberg ' ln den witten Hond en
den zwarten ' te Rotterdam liet aan zijn bedoelingen
ook al gee n twijfels bestaan. Op zijn uithangbord
stond in de 18de eeuw het volge nde 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 ontboezemi ng van ee n der spe lers op de muur
van ee n Haagse kolfbaan is duidelijk:
Men speelt hier kolf goedkoop. men ZIVeet hier uit plezier,
Daar ' 1 balie/eren doet de beurs en . t ligc/wam zwe t eil ;

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
trekke n. Het aldu s on twik ke lde kolfspel heeft in korte
tijd een enorme vluc ht genomen . In zijn ee rste druk F
geeft 'Conco rde ' ons een overzicht van niet minde r
dan 190 kolfbanen in en om Amsterdam waarvan er 3 1
ove rdekt waren. In de tweede druk G, slec hts 23 jaar
later, zijn er in e n om Amsterdam 165 waarvan 45
overdekte. Het gehele in het boekj e van 1792 opgenomen 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 bestonden talrijke ko lf-banen . In Goes bijvoorbee ld waren er kolf-banen bij de herbergen Prinses Marie e n de
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Beschrijv in g "ltll het kolrs pel
Spe l
Bij het kolven kan een tcam
(ee n ko rps) en een persoon winnen. Er zijn korpsprijzen en persoon lijke prij ze n. Daarnaast z ijn
er bijzondere prijzen als j unior-.
dag- e n poedelprijzen.
Een korps bestaat uit d rie personen . die vijfmaa l ee n co mbinatie
va n drie s lagen (de I/Îl.I'la g. de
opslag en de {JI/I/lellsla g) doen.
Bij de puntens lag kunnen
maximaal 12 punten behaald
worden. In totaal kan één persoon 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 gummiballen gespee ld.
De uitslag
De speler legt zij n ba l naast de
voorpaal en s laat met zijn kolfsto k (kliek ) de bal naar de achterpaal. Raakt hij de paa l. dan
mag hij de ba l naa r eigen keuze
op de ci rke lomtrek in vak 6 legge n.
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De opslag
De bal wordt nu vi a de achterpaa! geslagen in de richting van
de voorpaa!. De puntens lag
wordt gedaan vanaf de plaats
waar de bal is stil komen tc liggen.
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 vermindert 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.

Verspreiding van het ko lve n in
de tweede helft van de 18de
eeuw.
~c:;:::::;>:..-..,~~
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De kolfbaan van de Kol fclub
Utrecht in ·St. Eloycn Gasthuis'
in 1913 e n 1981

Archief Ko lfclub Utrecht in 'St.
Eloyen Gasthuis'. Utrecht

(nog bestaande) Prins van Oranj e. Van de laa tste baan,
die nog tot na de laatste wereldoo rlog bespeeld is , zij n
twee fra aie kolf- pale n afkoms ti g di e het jaart al 1772
dragen (cat. nr . 59). Op de 18de ee uwse afbeeld in ge n
va n deze banen ziet Jll en de spe lers er in de ee rste tij d
nog met du id elijke co lF-s tokke n e n -ba lle n spelen. A llengs werd ec hter hel materi aa l aa ngepas t aan de andere e isen van het ko rte re spel. De balle n werde n
groter e n de kolven (of klieken ) zwaarder. Op de n
duur we rden de pa len d ie ee rst ve rti caal stonden
sc huin (na ar e lk aar toe) gep laat st. ' Conco rd e' zingt de
lof van ball en gev uld met saje t (s tij f o pgero ld) overtrokk en me I leer dat me t kope rd raad is genaaid. Dit
laatste bleek het mees t ho udbaar als de ba ll en op de
o noverdekte ba nen nat werden. Ook waren er ba lle n
gev uld met haar (a ls bij het co lf-spe l) en met ve ren die
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Dit kallrtje is grotendeels
gebaseerd op de 2de druk van
de Verhllndcli ng over de oorsprong van het kolven etc .. uitgegeven te Amsterda m 1792.
De opgaven in di t boekje beperken z ich duidelijk lOt de o mgeving van Amsterdam: ook worden er e nige banen in ZuidHolland e n 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. Haarle m ( 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 hadde n s meedijzeren dan wel kopere n koppen. Hij vo nd lange ba ne n
(33-39 me te r) moo i e n mee nde dat een goede baa n
toch zeke r 24-27 meter lang moest zijn . Er waren
eve nwe l ook ve le aanz ienlijk kortere (een modern e
ko lfbaa n is o mstree ks 17 ,5 meter lang).
Omstreeks 1800 is de be langstelli ng voo r ko lf dus nog
eno rm . De ontwikke ling van het beg in na 1700 to t
ve le honde rden banen in een groo t ge bied is be paald
spec tac ula ir te noe men. In het beg in van de 19de ee uw
beg int eve nwe l de be lan gstellin g voor kolf te tane n.
Het aantal banen nee mt af en ook de invoering van de
rubbe r(g umm i-)bal o mstreeks 1840 heeft aan de ac hte ruitgang geen ha lt toe kunne n roe pe n.
De overde kte banen worde n omgezet in to nee l- e n
vergade rza len . Het biljart ve rd ringt gaa ndeweg hel

Û

Verspreiding van het ko lven in
de 19dc ee uw

Genoemd:
I Groningen. 18 14 (Prov.
Gro n. C n . d.d. 3 1-5-1814)
Oprichtende clubs van de Nedcrlansc he Ko lfbo nd 13 me i

1885:
2 Bo lsward
3 A lkmaar
4 De lft
5 Goes
6 Gouda
7 Haarle m (2 clu bs)
8 Nieuwe Niedorp
9 Sc hiedam
10 Spanbroek
11 Zuid Scharwoude

Ko lfbanen in 1982
lede n van de Nederlandse
Ko lfbond .

In de 19de eeuw toegetreden
clubs: 1887
12 Boskoop
13 Wateringen
14 Zevenhuizen
15 O verschie
1888

16 Hoorn
17 Do rdrecht
18 Mo ntfoort

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lid rond 1900:
19 Schellinkhout
20 Krom me nie
21 Koog a.d . Zaan
22 Utrecht (bestaat s inds 1730,
zelfstand ige club s inds 190 1)

ko lf- spe l. S lec ht s in Noord -Ho ll and blijft me n spe len .
Op 13 me i 1885 ric ht d r. C. van Balen Blanke n uit
Noord Scharwoude de Nede rl andsc he Ko lf Bond te
Haarl e m op tene inde a ldus te pogen het kolf-s pe l voor
de ond ergang te behoeden . Het streven hee f( succes.
Reed s in 184 1 was gewaarsc hu wd tegen de ac hte ruit gang van het kolf. Bij de opr ichting s loten zich 9 ko lfsoc iëte ite n aa n, waarvan er than s nog 3 bestaan : ' de 4
Enen' te Spanbroek, ' Op Maat' te Zuid Scharwoude
e n 'Over de Helft ' te N ieuwe N iedorp. In ee n later
stad iu m s lu it zich oo k hel o ud e 'Utrec ht ' bij de Ko lf
Bo nd aan . Thans is het aantal kol ve rs weer groe iende
in een twintigtal bij de Bond aa nges lo ten cl ubs. De
lemen- e n late r ce me nten vloer van de bane n is vervange n door kun ststof. De ijzeren e n kope re n kolve n
maakte n plaats voor roe stv rij stalen exemp lare n en de

37

Het sc hijnbare o pschuiven van
het spel naar de ko p van NoordHo ll and word t o ngetwijfeld veroorzaakl door een tekort aan onze ke nni s betreffende de ve rspreiding va n de ko ltbanen in de
ISde ee uw .

Wieri ngerw.mrd
St. Maanc nsbrug
O ud Knrspc l
Bargingcrhorn
Noord Scharwoudc
Zuid Sch;lT\\'oude
Nieuwe Niedorp
Hoogwoud
Bc rkhn u\
Andij k
Grootebroe k
Venh uizen
Wijdenes
Kromme nie
Wormer
Utrec ht

ve rde lin g va n de spe lers in twee 'k lasse n' name lijk
' saje t" en 'gummi ' kwa m te ve rva ll e n. De kol ve rs
wo rste le n slechts met één esse ntiee l problee m . In de
loop van de tijd is geb leke n dal ee n gummi -ba l pas
ec ht goe d voor kolf te gebru iken is al s hij zowat hon derd jaar o ud is. Hij is dan wat mind er e laslÎsc h geworden , springt ni et mee r en ro lt ru sti ge r ove r de
baan . Hoe ee n ni euw e kolf-en th o us ias( aan zul k ee n
ba l moet ko men is nog noo it opge lost. Op den duur
zull en de o uderwetse sajet-ba ll en bij toe nemende belangstel lin g dan ook we l de ove rh and krijgen.
S.J . H va n He nge l

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 notule 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 .
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Go lf

K~arlj e van de golfbanen in Nederland en Be lg ië anno 1982

o

aantal holes
• golfbaan in a'lnleg
golfblwn in voorbereiding

*

We lke co nc lu sies me n oo k moge wi ll en tre kken uit de
vroege ontwikkel ing va n het colf-spe l in de Nede rlan de n e n in Schotland. éé n ding is zeker: he t golf- spe l
zo al s wij het than s kenn en is te danken aan hel bcw n-

reil va n 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 de ze 7
stamvaderen ee ns noemen:
Thc Royal Burgess Golfing Society te Edinburgh
( 1735), The Honou rab le Company of Edinburgh Golfers (1744). The Royal and Ancient Golf Club te St.
Andrews ( 1754). The Bruntsfield GolfClub (1761).
The Ro yal Musse lburgh Golf Club ( 1774). The Royal
Blackhea th Go lf Club te Londen ( 17 66) en de Crail
Golfing Soc iety te Crail ( 1786). Zoa ls reeds is gezegd
hebben zij gro tendee ls ee n vrijmetse laars-achte rgrond.
De vrijmetselaars besc houwden go lf ni et als ee n specifiek doel doch meer als een gezonde lichaamsoefenin g vóór de omvangrijke maaltijden die cr op plachten te volgen. Sommige onderdelen van het ceremonieel bij de jaardin ers en andere maaltijden herinn eren
op enige va n die clubs ook nu nog aa n dat lange verleden. Zij omvatten samen in die tijd hoogstens 500
lede n. Het is aa n die leden te dank en dat golf in de
19de eeuw te rec ht is gekome n. In di e 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 ee uw.
In België wordt in 1888 de (thans) Koninklijke Antwerpse Go lf Club opgericht. in 1906 gevolgd door de
Koninklijke Golf Club van België te TervuereIl. Gaandeweg breidt het aanta l clubs en banen zich uil. De
Konink lijke Be lgische Golffederati e word t opge richt in
1948 en omvat than s 14 clubs met 7300 lede n.
In Nede rland begint het modern e golf Jllet ee n privé
init iat ief. Baron va n Brienen van de Grote Lindt leg t
in 1890 op zijn landgoed bij Den Haag ee n aa ntal holes aan en begint er met zijn vri enden en kenn issen op
te spe len. Uit dit initiati ef ontwikke ls zic h in 189 3 de
Haagsc he Golf Club . In 1894 volgt de oprichting van
de Doorn sc he Golf Club (thans Utrechtse Golf Cl ub
' de Pan ') en in 1895 van de Rosendaelsc he Golf Club
te Arnhem. In 19 10 worden in hetzelfäe jaar de Hilversum sc he Golf Club en de Kennemer Golf Club opgericht.
Vier van deze vijf clubs (de Rose nd ae lsc he sloot zic h
39

kort daarna aan) richtt en in 19 14 het Nederlandsche
Golf Comité op. th ans de Nederlanclsc he Golf Federatie. De uitbreiding va n golf gaa t dan geslaag doo r. Bij
het uitbreken van de tweede wereldoorl og zijn er reeds
16 clubs. In 1980 zijn het er 26 met 11.400 leden.
Van 197 1 af beginnen openbare golf-bane n te ontslaan. Het vooroordeel tege n golf als ee n e litair spel
voo r wein igen verdwij nt ge leidelijk aan en het besef
da t ook golf ni et kan groeien zo nd er steun en belangstelling van de ove rheid wint ve ld . In 1980 zijn er
reeds 4 ope nbare galtbanen .
In beide landen mag golf zich ve rheugen in actieve
belangstelling va n de ko ninklijke hui ze n. De leden van
de koningshu ize n behoren ni et allee n tot cic spelers
maar kun nen op goede prestaties bogen . Bego n men
ook in di e familie s vroeger op een wat latere leeftijd.
dit kan ni et gezegd worden va n prins Friso va n Oranje
di e reeds op I I-jarige lee ftijd aan het go lfspe l is begon nen.
S.J. H. van Hengel
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Summary

Research into the bac kgroun d o f the game of golf ove r
the ce nturi es. ba th in Great Britain and in The Ne~
the rl and s. ove r the last 30 years has produced an ill1a ~
ge q uite differe nt from the roma ntic Vic torian stories
sa afte n repeated in many golf books.
By now it is poss ible to di vide th e hi sto ry of the game
into three pe ri ods:
1300- 1700
th e developmc nt of the ga me of co lf in the Net h er~
la nd s and - sa me wh at later - the re lated game of
'Gorf' in Scotla nd:
1700-today
the develo pme nt of the ShOl1 ga me of Kolf wh ich was
develo ped o ut of the old ga me of colf in the beg inn in g
o f that period and is still playe d today in parts of
Ho ll and:
17S0-today
th e development , in a small c irc1e of 7 'go lfin g~soc i e
ties' (6 in Scotland and I near Londo n). of the prese nt -day ga me of go lf out o f ilS anc ien t predecessors
and its sp reading a ll ove r the wo rld.
The misinte rpretati o n lead in g 10 a theoretical term ' Het
Ko lve n'. desc ribed in q uite a few go lf books, arose
o ut of mi xin g up parts o f the ga me of co lf and the
game of kolf.
Th is d ivis io n in to three parts is also the basis of the
exh ib itio n. albe it th at o ut of the third period only the
return of the game of go lf lO th e Low Countries is represe nted . The reg ister of so urces, onl y a c hoice of all
th e refere nees, gives a good impression of the facls
Ih at have co me to li ght. Outside the reco rds the re~
search co uld be based on th e st udy o f sa me 450 paill~
ting and prints datin g from the 16th and 17th cen tu ry.
Altho ugh there is no specific ev ide nce to th at effect.
and it is unli ke ly that it ca n eve r be fo un d , the o ri gi n
of the game of colf lies in all like lyhood in the co mbinati o n of IwO old er medi eva l games ba th ha iling fro m
th e region of Soulhe m Be lgium and Not hem Fra nce:
Chole (a lso: c ho ul ette) and Ma il (a lso: pall e-maille.
pall mali , Duteh: Ma li e etc.).
The c lubs and balls of chole were co mbined w ith the
rule s of mail (more in part ic ular 'mail à la chicane ' ).
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The firs t game of co lf that can be Iraeed goes back to
Box in g Day 1297 . Jt was played aro und th e village of
Loenen aan de Vecht near Utrec ht. Two team s o f fo ur
men . each slrikin g the bali in turn, pl ayed fo r Ihe mi nimum of strokes pe r 'holc' over fo ur ' holes'. The
targe ts were the doors of Iwo casltes, a mill and a
cOllrthouse. The total length of the course was about
5000 yard s. Balls and cl ubs were of wood . The co urse
can still be traced loday .
The l4th ce nt ury produces the firsl of an e ndless se ri es
of o rd in ances of the mag istrates of the e ities in the
Low Coun tries who tried la curb of the damage to perso ns and properti es ari sin g o ut of il. Playin g materiai s,
more in partictl1ar the smooth wood en and later leather
ba lls made it no ne too e~l sy to play a bali in the intended direction. The ba lis had a te ndency to veer off
Ih e ir inte nded line of play . In co nseque nce w indow
panes and c hurc h~window s were braken, passers- by
hurt. catlle driven away and crops damaged. The many
un succe sful effort s of the mag istrates provide a good
impress io n o f the ex tens ion of the area where lhe ga~
me was played. As the ga me grew it prov ided a li vin g
fo r profess io nal bali-makers and club-makers.
By the middl e of the ISth century the co lfers started
usin g the lea ther ball s slUffed with hair, the n already
in lIse by the 'kaatsers' (hand-t enni s players who still
lIse these ve ry same ba lls today). Nonc lhe less Ihe
c heaper woode n ball s remained in use until the middle
of the 17th ce ntury.
By 1420 there were c lu bs wit h forged~ iro n and leade n
heads. The latte r were cast onto the shaft. Cl ubs of
thi s type re mai ned popu lar until 1700.
The effo rt s of the magistrates, who co uld not SlOp Ihe
popu lar game, we re di rec ted at moving the players o ut
of the cit ies o nto th e ramparts and into the surro und in g
co untry where the dam age would be slighter. Assigned
places where Ihe game was permi ssible were rare.
Thanks to a gift of Ae lbrecht of Bavaria in 1390 the
ci ty of Haarle m possessed at colf field from there on.
Interestin gly there is ev idence 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 Be rge n o p Zoo m dates
fro m 1486. Se ll ers of ball s stood o n the wee kl y market
the re at th at time. Transaction s of 40 .000 balls in o ne
deal are know n. A conservati ve estim ate of the ann ual

producti on of balls around 1500 (for 'kaatse n' and co lf
togeth er) amounts to some 500.000 balls per year.
After a spectacular grow th and an immense popularity
the game of co lf suddenl y disappears almost exac tl y in
the year 1700 . There is na sati sfac tory ex planation fo r
the disappearance. It mu st have been ca used by the
more refin ed way of life and attire of the 18th ce ntury.

Assembling the fac ts the game of co lf can be described as follow s:
the game
The game con sisted of dri ving a ba li w ith a club from

a cenain po int to a target ag reed in advance (and repeating thi s over the same stretch in return or onward s

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 anything else consid ered suitab le .
There were two types of play: 'ho le ' by ' hole' for the
minimum of strokes per 'hole' (match-play . in pre sent

day terms) and striking for th e maximum di stan ce for
an agreed number of strokes (today: flag-match).

Sides weTe drawn . There weTe sin gles, foursomes ,
four-balls and even eight-somes.
Scoring was do ne by notching a sti ck.
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 da ys;
2. clubs with forged-iron heads (at leas t sin ce 1429);
3 . Ash- and haze l-shafted clubs with a leaden cast-on
head (at least since 1429). In later days man y 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

fed with was hed cow's hair were made from around
1425. and pe rh aps earlier, and traded on th e 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 Sco tland from Bergen op Zoom. Shipments may be traced
in th e records of the years 1486 , 1487 , 1494 , 1495
and 1496.
4 types of templates were in use for composing the
cover of th e balls . The cover was sown together but
for a small opening , the cover then turn ed in side out
and subsequently stuffed through the hole with hair
and sown shut.
Today th ere are still a few bali-makers in Friesland
making these same ball s for today's hand tennispJayers. Bali-makers marks can be discerned on painting s of 1600 and later.
A bali on a painting o f J.A. van Ra vesteyn of 1626
shows a regulare pane rn 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-caddi es (Bali-markers) were known in 1657.
Greenkeeping
The co lf co urse at Haarlem was mown regularly in
1483 and probably much earli er 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 we re also roughened for
th e same purpose.
Scores
Scorin g was done by na tc hes on a sti ck.

and ane finger wide over th e face. (Second quarter of

the 17the ce ntury and later). Clubs made by Hu gh
Philp around 1820 still confornled to th is spec ification) .
Balls
The earliest ball s weTe turned of elm- and beechwood. 8eing cheaper than the later leather balls they
remained popular untiJ at least th e midd le of the 17th
cen tury, White sheepskin (' bazaan ') leather ball s stuf45

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

me 24 meters, although many were sho rter. Today a
court's le ngth 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 heav ier and larger. The esse ntial
difference between co lf and kolf lies in th e fact that
the former cons ist of playing for a target wh ile in kolf
one plays via the post for points. The game of kolf
again grew tremendou sly popular in a ve ry short time.
In hi s 'Treatise on Kolf' of 1769 th e anonymous author , writi ng under the motto 'Concorde nou s g uide ',
mentions no less than 190 kolf-courts in and around
Amsterdam , 31 of them cove red . In the later edition of
1792 350 cou rt s in th e provinces Holland and Utrec ht
are mentioned, 149 of them cove red. His survey is
nowhe re nea r com plete . In other provinces like Friesland and Zeeland kolf was equally popular. In the 19th
century kolf rece des. In 1841 there a is warning
against its becoming exti nct. NOl even the introduction
of the rubber bali around th at time helped.
On the 13th May 1885 dr. van Balen Blanken from
Noo rd Scharwoude rallies the rema inders of the kolfclubs into the Nederlandse Kolf Bond (Un ion). 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 membe rs. All the
early kolf-courts were by public hou ses . The publicans
mu st have had a co nsiderable 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 , deve lop the old game of 'goff' into go lf.
They did not sa much play th e game for its own sake,
but rather as a healthy exercise in the open air prior to
their sumptuou s meals. Thanks to the se 7 who had
around 500 members at any one time between 1750
and 1800 go lf came inta the 19th century , when from Scotland and London - it co mmen ced it s triumphant ex pansion over the who le world after 1830. In
the Low Countries the game of golf commenced towards the end of that century.
(Now) Royal Antwerp Go lf Club was founded in
1888.
The Royal Belgian Golf Club at Tervueren near Brussels followed in 1906. The Royal Belgian Golf Federation (founded in 1948) today unites 14 clubs with
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about 7300 players.
In 1890 Baron van Brie nen van de Groote Lindt lay s
out same holes on hi s estate 'Clingendael ' near The
Hague and starts to play golf with hi s friends. His initiative gives birth to the Haagsc he Golf Club in 1893.
1894 sees the foundation of the Doornsc he Golf (now
Utrechtsche Golf Club ' De Pan'), followed by the Rose ndaelsche Golf Club near Arnhem in 1895. In 191 0
the Hilversum sc he Golf Club is founded as we il as th e
Kennemer Golf Club at Santpoort near Haarlem (now :
Kenn eme r Golf & Co untry Club at Zandvoort). Four
of these five (Rosendaelsc he joined them shortly afterwards) found ed the Nederlandsch Golf Comité
(now: Netherlands Golf Fede ration) in 1914.
Before World War II some 16 clubs had co me into
existe nce . Taday they number 26 , uniting about
\1 .400 golfers.
1971 saw the first public golf in the Netherlands. Gradually 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 co untry). In 1980 there were
4 public courses and more on the drawing boards. The
27-holes public course near Haarlem is already overcrowded by more than 1000 players three years after
il s opening.
Finally golf enjoys the act ive interest of Ihe Royal
House s in Belgium and Holland , sa me members being
proficient golfers. If some of the m started playing at a
later age thi s 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 wesentIic anderes Bild entstehen als die romantischen Geschichten 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 En twicklung des Colf-spiels in den

iederlande n

und - etwas später - des damit zusammenhängenden
' Goff' in Schot land ;
1700-he ute

die Ent wicklung des aus dem Colfsp iel hervorgegangenen kurzen Kolf- spiels, das auch heute noc h in
Holland gespielt wi rd ;
1750-hcute

die Entwicklung , in einem klein en Kreise vo n 7 Golfc lubs (6 in Schotland und e iner be i Londen ) des he uti -

gen Golfspiels aus dem alten Vorfahren und se ine
Verbreitu ng über die ganze Welt.

Im 14. Jah rhundert erschei nen die ersten Mag istratsverordnungen die dem Spiel innerhalb der Städte Ei nhalt zu geb ieten versuchten . Die Sch läger und die
glatten Bälle erschwerten das schl agen der Bälle in der
beabsichtigten Linie . Die glatten Bälle hatten die Ne igu ng zu erhebl iche n Kursabwei chun ge n. Die Folgen

blieben nicht aus. Eingeschlagene Scheiben, verletzte
Passanten, aufgescheuchtes Vieh und anderes mehr
veran lassten 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 erwe rben. Die Karte gi bt
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 abe r unprakti sche n Holzbä ll e

vertauscht haben für die dam als schon vo n de Kaat sspielern (Hand-Tennis) verwendeten kleinen weissen
Lederbälle die mit Kälberhaar ausgestopfl waren. Die
billigeren Holzbälle blieben jcdoch auc h noch bis in
die Milte des 17. lahrhundcrt s in Gcbrauch . Um 1420

gab es bereits Schläger mit Eisen- und Blei-köpfen.
Letztere wurden an den Stiel gegossen und blieben bis

Diese Drei-Teilung war auch die Grundlage für die

etwa 1700 in Gebrauch . Obwohl das Spie l nic ht zu

Ausste llun g Colf-K olf-Golf, sei es da ss aus dem dritte n Te il nur die Rüc kkeh r de s Go lf-sports in die Nie-

derlande herausgenommen worden ist. Das Quellenverzeichnis, das nur eine Auswahl aus dem aufge fundenen Material umfasst, gibt einen Eindruck der ver-

bremsen war. versuchten die Behörden es wegen des
zu envartenden Schaden aus den Städten in deren Umge bungen zu verlegen . Nur selten wurden Plätze angew iesen wo es zulässig war. Haarlem besass, dank
einer Schenkung von Albrecht von Baye rn -Graf von

fügba ren Fakten. Daneben stützt sich dieser Artike l auf

Holland , bereits 1390 e inen öffe ntli chen Colf-p larz.

das Stud ium vo n mehr als 450 Bildern , Radi erungen

Der erste Export von den neu-artigen Lederbällen von

und Zeichnun ge n aus dem 16. und 17 . lah rhundert.

Bergen op Zoom aus nach Sc ho tland fand bere its 1486

Mutmass lich ist das Colfspiel ei ne Kombination von
zwei älteren mittelalterichen Spielen - Chole und Mail
- beide stammend aus dem Süd-Belgischen und Französ ischen Raum , und zw ar der Spielgeräte von Chole
mit den Rege ln des Mail (i nsonders Mail 'à la chica-

platz. In dieser Stadt waren in der Zeit schon regelmäss ig Ball-verkäufer auf dem Wochel1l11arkt tätig.
Geschäfte von 40 .000 Bälle in einem Kauf waren keine Ausnahme. Die Erzeugung von Bällen um 1500
dürfte pro Jahr - vors ichtig eingeschätzt - schon mehr

ne'). Das erste Spiel das aufzufinden war fand am 2 .

al s 500.000 Stück betrage n haben. Fast genau urn
1700 hört das Colfspiel plötzlich ganz auf. Eine be-

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 Gebäuden. Die Länge der gespielten Bahn war etwa 4500
Meter. Die Schläge r und Bälle waren von Hol z. Die

Bahn is auch heute noch zu verfalgen.
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friedigende Erklärung dafür iSl nicht zu finden. Es
wi rd wo hl mil der feineren und etwas verweichlichten
Lebensart zu tun gehabt haben .
Kurz danach, etwa um 1720 , ent wickelt sich aus dem
a lten langen Colfspiel das kurze Ko lf-spiel. Den 1730
geg ründete n Kolfclub ' Utrecht ' gibt es auc h he ute

noch. Dieses Spiel wird auf einer mit niedrigen Bretterzäunen eingesch lossenen Erdbahn von etwa 20-35
Meter Län ge ges pielt auf der sich an jedem Ende ein
Pfosten befindel gespjelt. Die Bah n is eine kürzere

Golfsp iel ve rdan ke n .
In der Ze it zw isc hen 1750 und 1800 hatte n sic zu-

sammen nie mehr als 500 Mitglieder. Diese 500 SpieIer haben das Go lf vo n seinem heutigen Regeln verse-

Fassung der alte n Mail-bahn. Die Sch läger und Bälle

hen und es in das 19. Jahrhu ndert übertrage n. Ab 1830

wurden dem neuen Präzisions-spiel ange passt. Sie
wurden schwerer und grösser. Auch dieses Spiel erlebten einen Kolossalen Aufschwung in einer sehr kurzen Zeit.
Die von dem anonymen Autor ·Concorde nous guide'

fängt dan von England und Schot land aus der gigantische Aufstieg , zum gröss ten Sport der Welt arn heuti-

1769 gesc hrie be ne ' Verh andlu ng über das Ko lfspieJ'

zählt bereits 190 Bahnen in und urn Amsterdam auf,
vo n denen 3 J überdacht waren . Die zwe ite Ausgabe
dieses Buchs vo n 1792 nennt 350 Bahne n in den Provinze n Ho lland und Utrech t, vo n de ne n 149 übe rdach t

waren. Seine Aufzählung ist keineswegs vo llständig.
Auch in anderen Pro vi nzen, wie etwa Friesland und
Zeeland , wurde mil Begeisterung ges pielt.
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 Gummiba lIs urn
diese Zeil vermochte den Rückg ang nicht aufzuhalten.
A ls Or. va n Balen Blanken aus Noo rd Sc harwoude am
13. Mai 1885 in Haarlem den Niede rl änd isc hen Ko lf

gen Tage, an.

In den Niederlanden kehrt das moderne Go lf erst am
Ende des Jahrhun de rts zurüc k. 1888 w ird in Belgien
der Königliche Antwerpe r Go lf Club geg ründe t. 1906
fo lg t der Kö nigli c h Belg isc he Golf C lu b in T ervu eren
be i Brüssel. 1948 wird der Kö ni gJi che Belg isc he Go lf
Verband gegrü ndet dem heute 14 C lubs mit e twa 7300

Mitgliedern angehören.
In Holland legt Baron va n Brienen van de Groote
Lindt 1890 einige Löcher auf seinem Landgut bei Den
Haag an und fang t dort mit seinen Freunden zu spielen
an. Drei Jahre später entwiekelt sich daraus der Haager
Golf C lub . 1894 e ntste ht der Golfclub in Doorn , der
heute Utrec htse Golfclub ' de Pan' he iss t, und wi eder
e in Jahr später, 1895, wird in Rose ndael be i Arnhe im
der Rosendae ler Go lf C lub gegründet. 1910 wi rd der

Hil versummer Go lfclub gegründet und im gleichen

Verband gründete, urn dem Verfall Einhalt zu geb ieten, schlossen sich gan ze 9 Kolf-clubs aus NoordHoll and all. Das war Alles was noch übrig war. Die
anderen Ko lf-bahnen waren inzwischen in Theatersäle
und Speisesäle umgewandelt . Später schloss sich dern

Jahr de r Kennemer Golf C lub in Santpoort (heu te:
Kennemer Go lf & Co untry C lub in Zand voort ). Vier
d ieser Clubs (Rosendael sc hloss sich kurz da nach an)
g ründe te n 1914 das Niede rl änd ische Golf Kommittee,
heute de r Niederlän di sc he Go lf Verband . Vor dem

Verband auch de r alte Utrechter C lub an. Danac h g ing

letzten Weltkrieg umfasste dieser bereits 16 Clubs.

es wieder langsam bergauf. Heute sind dem Verband
etwa 20 Vereine in Noord-Holland angeschlossen. Der

He ute s ind es deren 26 mit etwa 11.400 Mitg Jiede rn .
Ab 197 1 fan gt au s das Go lf auf öffentJiche n Golfplät-

al te Utrec hter Club beg in g 1980 se ine n 250. Stift un gstag .

zen an. Die 8ehörden verlieren langsam ihr Vorurteil ,
dass Golf ein Spiel für eine kleine Elite se i, und
kommen zu der Einsicht dass auch Golf ohne öffentl iw
che Unterstützung nicht viel we iIer kommen kann.

Kolf-bahnen befanden und befinden sich immer bei
Gasthäusem. Die Wirte, die einmal den Konsum der
Colfspie ler hatten wegfa ll en sehen, dü rften e ine n g uten
Anteil an der Entwickl ung des Ko lf-spie ls gehabt haben .
Im 18. Jahrhundert e ntwi cke ln 6 Go lfclubs in Sc hot-

land und einer in London das heutige Go lfspiel. 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 ausg iebigen Mah lzei ten setzten. sind diejenigen denen wir das heutige
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1980 g ibt es 4 ö ffe ntJic he Golfplätze , daru nter e ine n
bere its überfüllte n 27- Löc he r-Platz bei Haarle m .

Mehrere sind in Vorbereitung .
Sch liessJich erfreut sic h das Go lf sowo hl in Belgien als

in Ho lland des aktiven Interesses der beiden Königshäuser, die gu te Golfspieier in ihren Reihen zählen.
Der jugendlichste davon ist sicher Prinz Friso von
Oraniën de r bere its mit II Jahren ange fan ge n hat Go lf

zu spielen.

Résumé

en viron 4500 mètres . Les clubs e t les balies étai em e n
bois.
Le XIVe siècle vit paraître les premières ordo nn ances
municipales qui voulaient in terdire Ie jeu dan s la ville
même . Les c lubs et les ba lies li sses ne fac ilitaient pas
I" envoi des balies dan s la direction envi sagée . Les
balies lisses ava ie nt la tendance de dé vier de leur course . La suite de ces acc ident s se laisse dev iner: des fenê tres brisées, des passants blessés, Ie bétail épouvanté. Tous ces accidems avaie nt pour e ffet qu e les autode 1300 à 1700: Ie développe ment du jeu de colf Ueu
rités co ntinu a ient leurs effort s d ' interdiction , sans
de crosse) aux Pays-Bas - et un peu plus tard Ie je u
grand succès d'a illeurs. Grace à ces ordonnances il
analogu e ' goff' en Ecosse .
nous est possible d 'avoir un aperçu clair en ce qui
concern e la diffu sion du jeu .
de 1700 à no s jours: I'évo lution du je u de ' kolf' co urt
L' épanoui sse ment du jeu donnait nai ssance aux méti ers
déve loppé du jeu de colf (crosse) se pratiquant encore
de fai seur de balies et de cro sses . C 'esl vers Ie mili e u
du XV e sièc le, que les joueurs de colf a ient éc hangés
en Hollande.
leurs ba lies en bois - bon marché mai s peu pratiques co ntre les petites balies en cuir , re mp lies de poils de
de 1750 à no s jours: I'évolution , dan s Ie cercle resve au . Ces balies étaient déjà e n usage chez les joue urs
treint de 7 clubs de golf (do nt 6 en Ecosse et un dan s
du jeu de paume (hand -tenni s). Po urtant, les balies en
les environs de Londres) du jeu mode rne de golf e n
bois s' utilisaient encore jusqu ' au milie u du XVlle
partant du jeu historique et sa di spersion à travers Ie
siècJe . Vers 1420 ex istai e nt déjà des cro sses à tête de
monde .
fe r et de plomb. Ces derni ères étaient coulées à la
crosse mê me et restai ent e n usage jusque vers 1700.
L'exposition es t basée sur cette di vision e n troi s parBien que la popularité du jeu grandi ssait , les autorités,
lies avec cette restri ction qu e, pour la troi siè me partie,
vu les dégats prévisibles, fai sai ent des effort s pour déseuleme nt Ie retour du je u de golf aux Pays-Bas, es t
placer Ie jeu du ce ntre de la vi lle vers les environs . On
pris en considération.
ne trou ve presque pas de communes ou Ie je u était
Le régistre des sources historiques - seule ment un
permi
s . La ville de Haarlem possédait depuis 1390 une
choix Iimité du matéri el retrou vé - no us donne un
place publique spéciale destinée au je u de crosse
aperçu de la richesse de sa n hi sto ire . En plus I' article
(colf) ; c 'éta it un don d' Albrec ht van Beiere n (Bavière),
e st basée sur une étude d ' au moins 450 images, gracomte de Hollande . Depuis 1486 on co nnait I'exportavures et dessins du XVl e et XVIle siècles .
tion des balies Illode rn es en cuir de Bergen op Z00 111
Probablement Ie jeu de golf est une combinaison de
vers l' Ecosse . Dans cette ville à ce tte époque là il Y
deux jeux médi évaux plus anc iens - chole et mai l
avait des marchands de balies au marché hebdomadai(palle-maille) . Ces je ux ont comme origin e Ie sud de
re . Des tran sacti ons de 40 .000 balies en un e foi s n'éla Belgique et les régions fran çai ses limitrophes. Les
taient pas un e exce ption. La production annue lIe de
ustensiles du jeu de chole et les règlements du jeu de
mail (s urtout Ie mail ' à la chi cane') se sont entre mê lés . balies , vers 1500 , pe ut être estim ée à plus de 500.000
pièces. Sans rai son apparente, e n 1700 , Ie je u de colf
Les premi er jeu qu 'on a retrou vé, fut joué autour du
di sparaÎt co mpl èteme nt. L'e xpli cation est pe ut être à
village Loenen aan de Vec ht près d' Utrec ht , Ie le ndechercher dans la faço n de vivre: plus raffinée même un
main de la Noël de 1297 . Deux équipe s, chacun e de
pe u effé min ée .
quatre joueurs, jouaienl avec deux balies, que les
Que lques années plus tard , vers 1720, Ie jeu de colf
joueurs devai ent placer dan s les quatre trou s avec un
minimum de coups . Les quatre trou s étaient des portes co urt se dé ve la ppe du vie ux jeu de colf long. Le
Kolfc1ub ' Utrecht', fondé en 1730 , existe e ncore de
de bätime nts . La longueur du chemin parcouru était

La recherche sc ientifique conce rnant I'histoire du je u
de golf, pendant les tre ntes derni ères ann ées , e ffectuée
aussi bien au x Pays-Bas qu 'e n Grande Bretagne, no us
ré vèle une image profondément différente de ce je u e n
comparaison de I' image romantique propagée dan s
beaucoup de li vres du XIXe et XXe sièc les traitant du
jeu de golf.
Maintenant , il est de ve nu poss ible de divi se r ce tte
histoire e n troi s étappes :
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nos jours. Ce je u se pratique sur une piste en te rre
d ' une long ue ur de 20 à 35 mètres, e ntourée par une
basse clóture en bois. Sur les deux ex trémités éta it
planté un pi'luet. La piste es t plus co url e 'lue ce lle de
J' anci en jeu de mail. Les clubs et Jes balies devaient
être adapt és à ce nouveau jeu de précision: il fallait les
aIJ ourdir et Jes aggrandi r. Ce jeu co nnût en très pe u de
tem ps un esso r formidable .
Dans so n 'Verh ande lin g ove r de oorsprong va n het
ko lve n' (Disco urs sur Ie jeu de ko lf) de 1769, I'auteur
anon yme 'Conco rde nou s gu ide' co mpte déjà 190 pis·
les à Amsterdam ou dan s ses enviro ns, donl 3 1 étaient
couve rtes. Dans la de uxiè me édili on de ce li vre datée
de 1792 , I'auteur donne une li ste de 350 pistes dans
les pro vinces d' Hollande et d ' Ut rech t do nt 149 couverte s. Cene liste nOes t pas dl! tout co mpl ète. Dans les
autres pro vinces , comme la Frise et la Zélande , Ie je u
se prariquait avec Ie même e nthousias me.
Au XIXe sièc le la popularité du je u diminua. Déjà e n
1841 on prédi sait Ie déclin . Mê me I' introduction d ' une
grande balie massive en caou tcho uc ne pul pas arrêter
ce déclin .
Quand, Ie 13 mai 1885, Ie doc te ur va n Bale n Blanken
de Noo rd Scharwoude , fond ait à Haarlem la Société
Neerl andaise du Ko lf (Nede rl andsche Kolfbond) , se ulement 9 clu bs de kolf s'y joindraien t. 11 n'y avaient
plus d ' aut res c lubs. Les autres pistes de kolf avaie nt
été e ntre te mp s Iransformées en th éà tres et restaurant s.
Plus tard , I' ancien c lub d'Utrec ht se joindrait à la So·
c iété. Puis, pe u à peu I'on re monta la pen te. Aujourd ' hui c nv iron 20 cl ubs de la Holl ande du Nord y
sont affili és, l'aneien club d' Utreeht eélébrait en 1980
SOIl 250me anni ve rsaire.
Les pistes de kolf, au ssi bie n dans Ie passé 'lue ma intenani , se trouvent toujours près d ' une hos te llerie. Les
hóteliers, 'lui avai ent dû subir Ie déc lin du je u et en
même temps la dimi nution de le urs recettes, ont cu
certainemen t une part décisive dans I'évo lution du jeu
de go lf.
Pendant Ie XV IIIe siècle Ie jeu de go lf moderne s'était
développé e n 6 clubs de go lf en Ecosse et e n un à
Londres. Ces clubs, fondés pour la plus part par des
francs- maço ns, so nt à I'origine du jeu de go lf actue l.
Le urs membres ne jouaie nt pas te lle me nt 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 go lf ont été dressées et retran smises au XIXe
siècle. Depuis 1830 I'essor gigantesq ue commence ,
partant de I' Ang leterre et de l'Ecosse , qui fe ra, aujourd ' hui , du jeu de go lf Ie sport Ie plus répandu du
monde.
Les Pays- Bas ne co nnaissent Ie jeu mode rn e qu ' à partir de la fin du siècle précéde nt. En 1888 fut fo ndé en
Be lgiqu e Ie Royal Antwerp Go lf Club et en 1906 su ivai l à Tervuren près de Bru xe lles Ie Roya l Golf C lub
de Be lgique, En 1948 fut fondé la Fédérati on Roya le
Be ige de Go lf à laque lle aujourd ' hui 14 c lubs avee environ 7300 membres sant affiJ iés .
En 1890 , Ie Baron va n Brie nen van de Groote Lindt
fa isait c reuser qu e l'l ues trou s sur son doma ine près de
La Haye et co mme nça à y jouer avec ses amis. Tro is
an s plus tard ce fait donn a naissance au Golf Club de
La Haye (Haag sc he Go lf Clu b), En 1894 fut fond é Ie
Golfcl ub à Doorn , maintenant co nnu sous Ie nom
d ' Utrechtse Golf Club 'de Pan ' . Une année plus tard
fut fondé à Roosendae l près d ' Arnhem Ie Golf Cl ub de
Rose ndael. En 19 10 c'était à Hilve rsum que fut fondé
Ie Go lf Club de Hil versum et , e n la même année à
Santpoo rt Ie Kenn emer Go lf Club (aujo urd 'h ui Ke nne mer Golf e n Co untry C lu b à Zand voort). Quatre de
ces c lubs (Ro se ndae l y adhérait un peu plu s tard) fon·
dè rent en 19 14 Ie Co mité Née rl andaise de Go lf (Nede rl andse h Golf Comité), aujourd ' hui 'Nederla nds
Golf Ve rbond ', Celte ligue réuni ssait déjà 16 clubs
avant Ia dern ière guerre mondi ale. Aujourd "hui pas
mo ins de 26 cl ubs sant affili és avec que lques 11.400
me mbres.
Depuis 1971 on joue Ie go lf sur de s terrain s publiques.
Les autorités perde nt le ntement leur préjudice que Ie
je u de go lf doil être un je u pour une élite e l so nt d' avis que Ie jeu de golf ne peut pas se développer san s
sub sides, En 1980 il y a 4 pistes publiques e ntre aut res
la piste à 27 trous de Haarle m; plusieurs autres san t en
préparation.
Les maiso ns royales aussi bie n de la Hollande que de
la Be lgi'l uc ont un inté rêt actif au je u de golf et
co mptent dan s leur ran gs de bons joueurs . Le plus
jeun e es t ass urément Ie prince Fri so van Ora nje 'l ui a
co mmencé 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 l 7de
ceu\\) mei kandelaber rand .
Posere nde hee r mei colfstok in de
e ne en een bal in de andere hand .

3 Wandtegel (2de helft l 7de
eeuw) meI 'ossckop' hoe kmolie f.
Een colfs pe ler. die een full-swing
demonstreert .

2 Wandtegel (ca 1650) meI WanLi rand .
Wandelende hee r met colfstok in
de hand .

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 colfspel e r.
Museum Flehile, Amersfoort.
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Een iconografische studie van Nederlandse wandtegels met colf-, kolf- en golfspelers

Inleiding
Vóór de 16de ee uw waren in de Lage Landen de
meeste hui ze n in de stede n van hout gebouwd; de
wande n besto nden uit met leem bestreken vlec htwe rk.
de duurdere hui ze n waren beplankt. Slec hts de kerk ,
ee n belangrijk gebo uwe n de muur rond de stad waren
van natuur- of baksteen . Onder dergelijke omstandi gheden was het gevaar voo r snelle uitbreidi ng van brand
groo t en vanaf 1450 zien we dat daaro m de stadsbesturen stenen zijmure n bij herbou w verplic ht gaan
ste llen; ro nd 1650 hadd en de meeste hui zen in de steden stenen voor-, achter- en zijgevels .
In het begin van de 16de ee uw vesti gde Guido di Savino uit het Italiaanse Castel Durante zich in Antwerpen. Hij noemde zich hi er Guido Andries e n hij begon
een atelier waar hij majolica vervaardigde . Tot die tijd
bedekte men aardewerk met tran sparant loodglazuur
waardoor de kle ur van de gebakken kle i voo rn amelijk
het aspect van het voo rwerp be paalde. De Italianen
ge bruikte n ec hter het wi tte ondoorzic hti ge tin glazuur
als een basis waaro p motieven in heldere kleure n werden gesc hilderd , dat is de maj olica-technie k.
Naast luxe vaatwe rk vervaardigde het atelier van Guido Andries ook tege ls waarmee vloere n en later ook de
wa nden van de stene n huizen ter afwerk ing bedekt
werden.
Deze majolica-i ndustrie, vaatwerk e n tegels. veroverde
ook de Noordelijke Nederlande n. Vooral na de verovering va n Antwerpen door de Spanjaarden in 1585
e n de vlucht van veel protestantse inwoners naar het
Noorden , verrezen er werkplaatsen in Midde lburg,
Rotterd am, Delft, Gouda , Leide n, Haarl em en Harlinge n. Deze produktiecentra name n al in het begin van
de 17de eeuw een industriekarakte r aan; het verstedelijkte westen van de Noordel ijke Nederlanden met zijn
stenen hui zen was ee n goede afnemer . De tegels werden ook geëxporteerd naar heel Europa , éé n van de
grootste afnemende landen was Portugal. Om aan ee n
zodanig grote vraag te vo ldoen moesten er we l industriële methode n worden gebruikt ; sterke onde rverdeling
van het we rk was daar één eleme nt van .
Het bedrijf had een soo rt lopende band karakter: mengen en kn eden van de deels geïmporteerde kle i, vormen van de tegels, ee rste maal bakken (b isc uit),
tinglazuur aanb rengen , beschilderen , tweede maal bakken e n tenslotte ve rpakken en ve rze nde n. Daarn aast
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was er ee n aparte afdelin g om het glazuur e n de ve rven te maken .
He t besc hilderen moe t in ve rband met ons o nderwerp
nog wat in detail behandeld worde n. De hoofd lijn
(contour) van de besc hilderin g werd aa ngebrac ht met
behulp va n sc habl onen ; in de tegelindustrie wordt zo 'n
sc habl oo n een 'spons' genoemd . Een spons is een vel
papier waarop de co ntour van de tekening is aangebracht in de vorm van kleine , me t een naald geprikte,
gaatjes. De spons wo rdt op de van tin glazuur voo rziene bisc uinege l ge legd . Door de gaatjes wordt fijn
houtskool poeder gesto ve n uit ee n linnen zakj e. waardoor de omtrek van het deco r op de tege l ko mt. Mei
een pe nseel wordt deze omtreklijn gevo lgd. Sc hadu wen , ee n enke l persoonlijk initiatief en indi viduele
vaardi ghe id maken ogenschij nlijk van iede re tegel ee n
aparte creat ie; het is ec hter een industrieel massaprodukt.
De tegelindustrie heeft in de Noorde lijke Nede rl ande n
van ca. 1600 tot in het beg in va n de 20ste ee uw
gebloeid. In Makkum is nu , in 1982 , nog éé n industri e
in vo l bedrijf. Nadat de markt van de stene n hui ze n
verzadigd was , we rde n in de 18de en 19de ee uw de
sc houwe n van de houten boerderijen in het binne nland
nog als gat in de markt ontde kt. De kom st van het behang in de 18de ee uw deed het belang van tegels a ls
wandbedekking in de steden sterk verm inde ren .
De beschildering
In het begin werden de tegels besc hilderd met sterk
geometri sche deco rs in helde re , mediterrane, kleuren
als bruin , geel, groen en hardblau w. De decors bestonden uit zespuntige sterren. vierkanten e n plantaard ige mot ieve n als granaatappe ls en ranke n met druiven trossen. Iedere indi vidue le tegel had ee n ze ke re
sy mm etri e; het deco r was pas co mpleet al s men vier o f
so ms zestien exemplaren op ee n wand bijeenzag.
Rond 1625 Irek t het geometrisc he motief zich terug
naar de hoeken en in het mi dde n ontstaat ee n ronde of
vierkante ruÎmte waarin een op zich ze lf staande afbeelding van een mens, dier of plant gep laatst word t.
Na ee n rage, rond 1635, waarb ij vee lal nog ge kle urde
tulpen worden afgebee ld , ontstaat een ni euwe mode.
Op ee n enkele uitzondering na , worden va naf die tijd
de tegels geheel in ee n bepaald zacht blauw uitgevoerd
ter imitatie van het in de Nederlanden door de Oost

In dische Compagn ie ingevoerde Chinese porsele in.
De ze blauwe wandtegel zal tot het e inde van de ind ustrie in de 20ste eeuw dominant blijven .
Wij besc hrij ven nu de be ide ele me nten van de besc hil dering (hoek moti ef e n voorstelling) wat meer in detai l
waarb ij wij aandacht zull en sc he nken aan de chron ologische aspec ten.

Het hoekmotief
Het motief in de vier hoeken in deze Chinees-blauwe
pe ri ode wordt , o ndank s bedrijfsvarianten, zeer gestandaardi seerd; het is pas co mpl eet als men vier tege ls
bijee n ziet, deze vier moeten dan we l uit éé n ove n lad in g van éé n bed rij f stamm en . In het begin zijn de
hoek moti e ven nog groot, herinnering aan de tijd dat de
gehele tegel met een geometri sc h mo ti ef gevu ld was.
Z ulke grote motieven zijn de kandelaberrand , de Wal/Li, dej7ellr de fis en de zogenaamde ossekop. Bij de
kandelaberrand , vaak geco mbineerd 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 va n
ee n kande laar met knobbe ls zic htbaar word t. De Wal/U is ee n rege lrechte kopie van een bepaald e le me nt uit
de porseleinen borden met Wal/-Li-decoratie uit Ch ina.
De zogenaamde osse kop lij kt wel wat op ee n st ierekop
met uitsteke nde hoorns; het zal ec hter wel een ste rk
vereenvoud igde fleur de lis moeten voorstell en .
Na 1660- 1670 wo rden de hoek motieven kle iner . Voo rnamel ijk blijft de ve rkle inde ossekop ove r; deze wordt
na ca. 1700 vervangen door het spinnetje, een co mbi natie van gebogen lij ntj es met vij f stippen . In de loop
van de 19de en 20ste ee uw worden de gebogen lij ntj es
van het spinnetje rec ht. De hoekmal ieven zijn dan heel
kl e in of ze lfs verdwe nen.
Samenvattend kan men zeggen dat het hoek mo tief de
ne iging vertoont o m in de loop van de o nt w ikke lin g
van de tegelindustrie steeds minder belangrij k Ie worden.

De voorstelling
De aantrekkelijkhe id van de blauwe wandtegel is voor
de meeste mense n ge lege n in de voors telling. Bijna
e inde loos zij n de thema's die op tegelwanden aa n de
o rde komen: planten, di eren , ambachten, spelende
mensen, personages in fraai e kleren , muzikanten, soldate n, paardrijders en Bijbe lse tafere len. Som s is de
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tekening op de tegel terug te voeren tot ee n prent uit
een boek; van deze prent is een spons ge maakt e n ee n
ni euwe decoratie was geboren, auteursrecht besto nd
ni et. De tege lwanden zull en ook we l de funct ie van
het huidi ge prentenboek hebben gehad.
Ook in de veranderin g van de voors telling is ee n algeme ne lijn te zien. In het begin wordt de on tstane
ruimte binne n de vier hoekmo ti eve n o pgev uld me t
grote fi g uren. Deze kunne n fo rs en zw ierig, met enkele lijnen , opgezet zijn ; zij ku nnen oo k hee l gedeta illee rd getekend zijn. Mensen worde n gedurende de
ge he le 17de eeuw voorn ame lijk solitair afgebeeld;
twee perso nen ko men ze lden voo r. Eén persoon kan
we l op ee n paard zitten of met de attributen van zijn
ambacht afgebeeld z ijn.
In het de rde kwart van de 17de eeuwe n de loop va n
de 18de en 19de ee uw wo rden fig uren kle iner en met
minde r zo rg , so ms ze lfs ho uteri g , getekend . Een belangrijke uitzonde ring op deze regel vo rme n de Bijbelse tegels di e jui st in de 18de en 19de ee uw ee n gro te
bloeiperiode beleve n; deze tegels gaa n naar de sc houwe n van de boe rderij en op de zandgronden , waar men
wat godsdienstige r is. De andere tegels verdw ijnen
naar de keu kens, to iletten e n kelders van de grote stad.
Mi ssc hie n ter co mpe nsati e van het kleiner worde n van
de in div idue le fig uurtjes worden er in de 18de en 19de
ee uw vrij vee l tege ls gefabricee rd waarop men twee of
d ri e perso nen afgebee ld vindt.

Wandtegels mct colf-, kolf- en golfspelers
Na deze, mee r alge mene , beschouwin ge n over Nederland se wandtegels en de stili sti sc he veranderinge n
daarvan in de loop der tijd, wil ik nu één groep in he t
bij zo nder besc hrijven en bespreken. Het zij n blauwe
tege ls met personen di e colf, kolf of go lf spe len; zij
zijn vierkant met een zijde van ca. 12 ,8 cm .
He t is ee n groe p, di e interessa nt is om iconografi sc h te
onderzoeken o mdat zij opvalt door ee n grote variab iliteit (44 typen) binnen een bepe rkt thema , o ngetwijfeld
sa me nh angend met de toenmalige po pularite it van het
afgebeelde spel. Het thema wordt gebruikt van de
17de tot di ep in de 19de ee uw.
Het hie r geprese nteerde materiaal is een selec tie van
72 exe mplaren , waarvan er 69 door mij n vader, tusse n
ca. 1930 en 1954, toen zij nog te kust e n te keur verkr ijgbaar waren , syste matisc h themati sc h ve rza me ld

zijn . De ove ri ge zich in de collectie be vindende exe mplaren wijken ico ni grafisch niet wezenlijk af va n de in
deze selec ti e afgebee lde typen. In de selectie zijn de
typen als groepjes tegels opgeno me n, di e lichte variante n va n e lkaar zijn; deze groepjes geve n ee n indruk
va n het. reeds ve rme lde . indi viduele karakte r va n iedere lege I. Naas t de ico nografi sche aspecten va n het
gekozen thema geeft het hier ge bode n ove rzicht zo ook
een in zicht in de tec hni eke n die de tegelproduce nten.
deels bewust. deels onbewust. gebruikten om een l11 assaprodukl Ie kunnen levere n met de touch van oge nschijnlijk. afzo nde rlijke creatie. tege n ee n redelijke
prijs.
Ik heb gee n sys tematisc h onde rzoek gedaa n om voorbeelden (prent en) te vinden, die gebruikt zijn om de
sponse n te make n di e verba nd met ons the ma he bbe n .
Verme lding verdient een prentje. overigens niet als
spons gebruikt , van Jan Luijken ( 1649-1712) in zijn
boekje: ' Des mensc hen beg in. midden e n e inde' uit
17 12 waa r twee mannen zijn afgebee ld di e colf spe le n
(cat.nr . 14). De één is aa n de beurt , de ande r wac ht
op zijn be urt . De bal ligt op ee n hoopje za nd , het
tuitj e, wamdoo r zonder ri sico om in de grond te slaa n
ee n krachti ge slag gegeve n kan wo rden om zo ve r moge lijk te komen. De sc hach ten van de stokke n zijn
glad zo nder pluimpje of andere ve rsierin g. Er is gee n
paal zichtbaar ofsc hoo n we wete n dat me n die als doe l
bij het colven wel gebruikte.

fi guren ondergeb rach t: dit nagenoeg altijd gepaa rd met
ee n spinnetje als hoekmotief. in twee gevall en ook met
een kl e ine osse kop. In de vierde groe p zijn ook twee
zee r afw ijkende tege ls met go lfspe lers onde rgebrach t.
Wij bes preken de tege ls in de versc hillende groepe n nu
wat gedetai llee rder.

Vier groepen

Groep I, 19 tegels, 8 typen
We zie n in de ze groep tegels met drie versc hillende
fors ge tekende hoekmotieve n . De he re n in de rij en A,
B e n C zijn statig , zij hebbe n ee n hoed met pluim of
ee n hoge hoed. Zij drage n ee n pofbroek met ee n strik
onder de knie en ee n kort jasje waarbove n een lllo1enstee nkraag. De bal is, behal ve bij C l e n 2, nauwelijks
zichtbaar; de stok is, zoals op de co nt e mporaine sc hilderijen, dominant. De tegels me t Wal/-U rand vertonen ee n heer met baret: het handvat van de stok, zoals
we dat van de sc hilderijen kenn en, is apart aangegeven. Er zijn vari an te n in de vo rm van ee n spiegelbeeld
(A3, 4) (de spons is o mgekeerd op de tegel ge legd) en
ee n baret met en zonder pluim (C I, 2). Wij hebben
hier ongetwijfeld te doen me t colfspelers, die niet
spele n maar wachten op hun beurt o f poseren. Eén va n
de pose renden (A I) staat op ee n stu kje grond met
bloe me n: de Wcm-U tegel (C I, 2) laat we liswaar ee n
paal zien maar de stok is ee n typisc he buitenstok met
hand vat e n flexibele sc hac ht. De paal op deze tege l
moet ee n va n de doelen zij n, zoals we die bij de buitenvari ant (he t colve n) kennen. De tege ls uit de rij en
A. B en C worden in de periode 1630- 1650 gedateerd.

De se lec ti e kan , op gro nd van de vo lgende cri teria.
ico nog rafi sc h ingedeeld wo rden in vier groepen. In
groep I zijn tegels bijeengebracht met gro te dominante
hoe kmoti eve n (Wan-Li , kandel abe r e n grote ossekop)
en grote krachti g geteke nde figure n. In groep 2 is het
hoekmoti ef voo rname lijk een klein afgebee lde ossekop:
de figuren zijn ove r het algemeen kleiner dan in groep
I , maar zij zijn ove r het algemeen ook vlot ge te kend.
Er is ee n exe mplaar in opgeno me n met ee n f7e l/r de lis
hoek moti ef, doorslaggevend voor plaatsing in groep 2
was de kleinhe id van de figu ur . In groep 3 zijn voorname lijk tege ls met het spinnetje als hoek motief ondergebracht , ee n aan tal tegels heeft zelfs geen hoe kmoti ef. De kleine osseko p is hier terecht geko me n om
de ondergroep de r putti bijeen te houde n.
In de laatste groep zijn voornamelijk tegels met twee

In de rije n D. E en F ko men allee n tegels met ee n
grote ossekop als hoekmoti ef voor: de liguren zijn fors
geteke nd , maar zij zijn eenvo udi ge r ge kleed . Op de
tegels in rij D zijn op hun beurt wac htende n afgebeeld.
De tekeninge n van de tegels D3. 4 zijn wal houteri g;
zij lijke n duidelijk ee n afgeleide va n A2 . 3. 4, alhoewe l zij de stok anders v"st hebben. Op de tege ls DI , 2
is de bal zichtbaar.
De tege ls in de rijen E en F zijn in princ ipe e lkaars
spiegelbeeld; ee n versc hijnse l dat door omdraaie n van
de spo nse n te verklaren is. De sc haduwe n blij ve n
ec hter dezelfde kant uit wijzen; deze we rde n dan oo k
zonde r sc habloon aangebracht. De afgebeelden maken
ee n spele nde indruk : e r lijkt ee n duidelijk ve rsc hil in
bee ngebruik , het naar vo ren geplaatste been is ee n
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standbee n . De ba l is duidelijk zichtbaar , de here n zij n
gekl eed in ee n korte pofbroek , zij dragen ee n lage
hoed met brede rand. De tege ls E3 e n F3 zo uden op
de binnen vari ant van het ko lf kunne n duiden. Op E3 is
ee n laag paaltje z ichtbaar, de man op F3 rookt ee n
pijp wat een binnenhui s-scè ne (in een herbe rg?) sugge ree rt. De tege ls in de kolommen 0 , E en F wo rden
in he t alge meen in het derde kwart van de 17de ee uw
geda teerd.
Groep 2, 19 tegels, 13 typen
In deze groep zijn ook ee n aa nt al ondergroe pe n te ondersche ide n. Het hoek motie f is , voorn ame lijk , de kl e ine ossekop . Allereerst hebben we in de rij A en B o p
hun be urt wachtenden; de fi guren staan rec ht op met
nage noeg ven ica le stok o f zij leunen op de sto k. De
sc hac ht en va n de stokken in rij B zijn duide lijk voorzien van ee n kwastj e. z ij lijke n daardoor sterk op de
buitenstokken d ie op de sc hilde rije n afgebee ld zijn. Er
is soms een bal zichtbaar. Op vie r tege ls is een laag
paaltje zichtbaar. De tege l A4 is gez ien de sc hildering
van het fi guurtje , chron o log isch laat ; hij laat zie n dat
het , in het algemeen vroege , fleu l' de lis hoe km oti ef
nog lan g in gebruik bleef.
Rij C bevat tege ls met ee n spe lende man gekleed in
lan ge jas met ee n breed gerande hoed; de bal is duidelijk zichtbaar. De rijen D en E bevatten tege ls met
versc hill ende spe le nde mann en; ee n enkele maal zijn
de bal e n ee n laag paaltje zichtb aar. De tege l E3 lijkt ,
qua spelhoudin g , wat op de colfspe ler op het pre ntje
van Jan Luijken uit 1712.
In rij F zijn ee n aanta l spe lers van colf afge bee ld ; de
hi er gedemonstreerde 'full sw ing ' kan slechts op de
buite nvariant betrekkin g hebben. Qua hoek moti e f en
vlo th e id van teke nin g zo u F I we l in groe p I thui s
kunnen horen , de overeenkomst van spe lsituatie brac ht
ze in deze groe p .
Op tege l F3 li gt de bal duide lij k op ee n tuitj e , zoa ls op
het prentje van Jan Luijken. De tegels in deze groep
worden in de tweede he lft van de 17de ee uw gedateerd , sommigen mi ssc hi en nog we l iets later.
Groep 3, IS tegels, 11 typen
Op twee na hebben de tegel s in de ze groep het spinnetj e als hoekmot ief of geen hoek mo tief. De groe p kan
aan het e ind van de 17de ee uw en in de 18de ee uw
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geda tee rd worde n. Ee n zee r late tege l is D4 waarop
ee n hee r met lan ge broe k is afgebee ld , de paal is een
typi sc he binne nko lfpaal met knop; de tege l is 19de
ee uws. Opvallend is de o ndergroe p der putti (rij A e n
B); op tege l A2 wordt de bal na een harde ve rre slag
nage ke ken , een typi sc he buitens ituatie.
Groep 4 , 19 tegels , 12 typen
Gemeensc happe lijk kenmerk is voo rnam e lijk het voo rkome n va n twee fig uren , de tege ls hebben o p twee
na(A I e n Cl) een spinnetj e als hoekmo lief. In de rij en
A, B, een D is er telke ns éé n spe lende en één wachtende man ; ee n situatie ana loog, maar niet ide nti ek,
aan die op het prentje van Jan Luij ken uit 171 2 .
Op tegel A4 is hel pluimpje aan de sc hacht va n de
Slok Ie herken nen. In rij 0 wordt door de ' full sw in g '
de buitenvariant ges uggereerd. In rij E is de ij s-variant
afgebee ld ; ee n colver met ee n man in ee n prikslee (EI)
en twee schaatsers, waarva n één met ee n colfstok
(E 2). De daterin g van rij A-E is 19de ee uws; A I e n
C l zijn I8de ee uws.
Tenslotte bev inden zic h op rij F twee zee r afwijkende
tege ls met vroege golfafbeeld in gen . Zij zijn ca . 1900
gemaakt door de fa . Van Hulst te Harlingen. De gebruike lijke hoekmotieveng zijn vervangen doo r de
utensiliën van het go lf: vlag , hole-boo r, stok e n bal ;
van de typisc he symmetrie is zo ni ets mee r over. De
tege l F3 bee ldt een go lfspele nde dame af; F4 laat ee n
caddy zien .
Colf, kolf, ijscolf en golf
Zo zijn e r vier groepen tege ls uit de 17de, 18de e n
19de ee uw besc hreven met vier vari ant en van éé n spel.
Analyse van de tege ls met betrekking tot de vraag
we lk spel is afgebeeld blijkt , wege ns de sterke vereenvo udiging van de afbee lding , moe ilijk. Er zijn Illaar
twee tege ls waarop zonde r twijfe l ko lfspe lers zijn afgebee ld (3 04 e n 48 I); 30 4 vanwege de typ isc he binne npaal e n 4B t om de twee op eni ge afstand geplaatste pale n. De tegel 2E2 vertoont ook twee palen maar
die staan te di cht bijeen , terwijl ee n grote afstand tu sse n 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 ee ns een paal (die bij de buite nvariant als
doel gebruikt kon worden) op de tege l is afgebeeld.
Voor mij ga f dan het 'gro ndje' ( l A l ), het pluimpje
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aa n de sc hac ht (IC I ,2; 2 BI ,3; 3F3 ; 4A4), de r uil
swi ng' (2 FI -4) of het ' nazien ' (3 A2 ) de doo rslag;

daarnaast laat de prent va n Jan Luijken zien dat buiten
ook g ladde sc hachten werden gebruikt. Alleen het ij sco lven en golf leve rt we ini g twijfe ls.
Wij komen tot de co nclus ie dat bij het hie r besc hreven
the ma anac hron is tisc he afbeeldi nge n ee n ro l spee lden ;
o ndank s het fe it dat in de 18de eeuw het spe l ee n fundame ntele wij zigin g o nde rgaat (van buiten naar binnen
gaat; van co lf tot ko lf wo rdt) is daarvan in het al gemeen niets, beho ude ns op 4B 1 en de zeer late tege l
3D4, op tege ls duidelijk te merken . De tege lmake rs
blijven de oude vari ant (het co lven) afbee lden , zoa ls
ze ook ridders in de 17de ee uw afbee ldde n; het blijkt

een ruim twee-en-een- halvc-eeuw verkoopbare afbeeld ing te zijn!

O n do nne un bref aperç u hi storique de la fo net ian du
carreau da ns la société née rl andaise en tre 1550 et
1900. La tec hniqu e de pe intu re est déc rite pour iIl ustrer co mm cnt chaque carrca u, malgré l'application des
méth odes de la product ion en série, ail pu garder un
caractè re plus ou moin s ind ividuel.
Les c hange ments subis au cours des s iècies par Je motif angulaire et la représentatio n so nt déc rits.
La co nn aissance des carac téri stiques généraJes de carreaux est appliquée aux carreaux avec des joueurs de
co lf, kolf et golf. La variabi lité de ce gro upe de carreaux est dé mo nstrée: la co ll ecti on thématique parut
co nte nir 44 ty pes différe nt s ! Ces types avec que lque s
var ian ts, au nombre to tal de 72, so nt déc rits en 4
gro upes principau x. II n' a pas paru poss ible de fa ire
une di slinctio n nette entre les joueurs de co lf et les
joueurs de ko lf.

J .A. Bronge rs

Summary

Zusammenfassung

An inconographi ca l stud y o f Dutch tiles depicting
co lf- , kolf- and go lf-players.

Eine iko nog raphi sche Studie niederl ändi sc her Fliese n
mit Colf- , Ko lf- und Gol f-spie lem .

A short hi sto rica l survey of th e fun cti on o f the ti le and

Nach einem kurzen hi storischen Uebe rblick über die
Bedeutung der Wandfli ese n in den N iederlande n zw isc hen 1550- 1900, wird di e Bemalung stec hnik besc hri eben. Es ze igt sich , dass jede Fliese , trotz angewandter Masse nprod uktion , e ine n mehr ode r we niger
indi vidue llen Charakter behalten konnte. Auch beschäftigl s ich der Autor mil den Aenderungen in Abbildung und Eckmu ster, d ie dem Wande l der Ze il un terlagen. Die all gerne in e C harakteri stik de r Fliese n
wird auf die Exemplare mit den Colf- , Ko lf- und Golfspi e lern angewe ndet, sowie di e Variabi lität in diese r
Fliesengruppe erläutert: bei e ine r themati sc hen Sammlun g kon nten 44 Typen festges tellt werde n. Die insgesa1111 72 Exemp lare s ind e in igen Vari anten in vier
Hauptgruppen beschriebe n worden. Einen de utlichen
Untersc hied zwisc hen Colf- und Ko lf-spielern li ess
s ich n icht fes tell en .

its production in Dutch society durin g th e period
1550- 1900 is g iven. Th e painting tec hnique is de scribed in so me detail to illustrate how every tile gal an
indi vidua l charac ter in s pite o f the use o f rnass-prod uetian methods fo r its fabrication .
The chan ges. co me r-mo tif and represe nta tio n under·
we nt in (he co urse o f time are desc ribed ; th is informatio n is applied to til es depict in g co lf· , kolf- , and go lfplayers. Th e variability within this g ro up is de mon strated: it appeared th at a thematic co ll ec ti e n co ntained
44 types. These types, together with so me s li ght variatio ns, in tata 1 72 specime ns. are descr ibed in f O UT
main categori es. It was nol poss ib le to di sting uish
colf- and kolf-pl ayers c1e arly.

Résumé
Une étude iconographique de carrea ux née rlanda is
avec des joue urs de co lf, ko lf et go lf.
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De beste ko lver slaat wel eens
de bal of de plank mis

Men moet de kolf niet naar de
bal we rpen

Het is een groot kolfhout van
ee n men s

Iema nd de ba l onder de voeten
wegslaan
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Spreekwoorden en zegswijzen aan hel c(k)o lt's pel
ontleend

Vo lgens Van Dale 'drukke n spreekwoorde n in het kort
ee n e rkend e , op erv aring berustende waa rhe id of wijs~
he id ui t. Om het aansc houwe lij ke en het kernachti ge
erva n worde n ze te lkens wee r toege past op zic h voordoende s itu ati es'.
Z ij danke n hun o ntstaan aan een ambac ht of ve rm aak,
dat iedereen ken t b.v. aa n landbo uw, sc heepvaart o f
een popu la ire sport. Ze ve rd wijnen ook weer evenred ig
aan dc popularite it ervan; da t zu lle n we bij co l ve n
zien. De Zu idnederl andse schilder Pieter Breughel de
Oude (ca. 1515-1569) sloffee rde zij n ' Jagers in een
w in terla ndsc hap' we l met enke le ijs-co lve rs, maar in
zijn ' De Blauwe Huik ' ofwe l . Spreek woorden' bee ldde
hij er géé n uil die l11et ca l ven te maken had. In het
Zu ide n was deze sport d us niet zo popu lai r.
Spreckwoordc n zij n de w ij sbegeerte van het vo lk 2. A ls
we d an in een Igde eeu ws sp reekwoordenboek er ru im
twinti g vinde n die aa n het kolfspe l ontleend zijn , was
ko lve n in die tijd ee n volkss port of is dat althans lange
tijd gewees t. Spreekwoorde n hebben wel ee n zekere
ove rlev ingstijd: de kruik gaat zo lan g te water tot zij
breekt! Maar we laten a l vijfti g jaar gee n kruike n mee r
te wate r.
In het spreekwoo rd en boek van Sroctt , begin 20ste
ee uw, vinden we dan ook nog maar twee keer he t
stee kwoo rd 'kolf'.
Gelukkig wa ren er de taa lboe kjes uit o nze jeugd.
waa rin af e n toe e nke le spreekwoorde n met tekst e n
uit leg . die be paa lde uitdrukkingen in ons ge he uge n
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 hee ft gehad.

De korle kollbaan
He t woo rd koWe is trouwens ee n typi sc h West-Fries
un derstateme nt. Het ko lfj e hee t tege nwoord ig de
' k li ek' e n hij is behoo rlijk zwa ar. We hebben dal ze lf
kunnen constateren bij de kolfsocië te it ' De 4 Ee ne n' te
Spanbroek-Opmeer.
In West-Fries land gebruiken ze graag een ve rkleinwoord voo r mensen of d in gen waar ze o nt zag e n liefde
voo r hebben, li e fde voo r het ko lfspe l e n o ntzag voor
de goede spelers in het do rpscafé. We zagen daar d ri e
spe lers 0 111 de beurt hu n bal s laan , terw ij l de andere n
op krukke n aan de bar zate n en geest ig com menlaar
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gaven. De voorz itter leg t ons uit we lke de gUll1m i- e n
de sajet ballen zijn . We zien dat de spelers de o nde rkan t va n de paal met ee n lap nat make n o m te kunnen
bew ij ze n dat hun bal de paa l geraak t hee ft , dat de van
boven ve rli chte pa len iets sc huin geste ld zijn naar he t
midde n 0 111 vooral de ba l ni et o mhoog te late n springe n e n wc begrijpen o p hetze lfd e moment de ui tdruk kinge n Zo glad als een koljbaal/ 1 e n Hel is een \\leg
als een koljbaan I . Vroeger maakte me n de bane n van
lee m , later van ce ment , maar deze is doo r de leden
ze lf ge maakt van gewape nd beton waarover een spec iaa l mengsel is ges treken dat het aanz ie n van viny l
geefl J .
Hij slaar de paal mis 1 en Kolf (1(/// s fek! (de bal hee ft
de paa l geraak t), zijn ve rdere zegsw ij ze n die alleen
kun ne n voortko me n ui t het spe l op de korte ko lfbaan
en op het ij s . Tot zover de spreekwoorde n di e zeke r
ni et van de lan ge baan afko mstig z ijn .

De lange baan
Zeker ni et van de korte baan afkom sti g z ijn b.v.: Men
ziel aal/ het werk ieders ooglllerk I . Een oog merk is op
de korte ko lfbaan niet beke nd en zee r zeke r oo k niet
nod ig. Voor de lange buitenbanen kunne n ze voo r secure e n voo r m inder goed ziende ca l vers onm isbaar
gewees t zijn.
De bal is (Wil de kuil gebracht 1 (nu is het bijna geklaa rd ), Hel ballelje bij hel p//lje spelea I (ie ls di chl bij
de oploss in g bre ngen ) , Her ballerje op lier lIIilje zelle1l 6 (met iets beginne n, iets op tou w zetten). Deze
spreekwoorde n. o ntleend aan het lange spe l dat de
co l ve r tens lo tt e bij het einddoel: put , kuil of ho le
brac ht , zo uden ze nie t weer ee ns in de mode kunnen
komen? Bij voo rbeeld bij po li li ci, di e a hij d bl ij zij n
met ee n ni euwe 'oor 'va nge r en d ie alwee r ee n tij d lang
met ' hete hang ijzers' hebbe n geso ld , hun ' nek uitgesto ken' o f ' he t voortouw ge no men' hebbe n. Ech t al
c lic hés gewo rde n ~
De lange en de korle baan
En wat d unkt u van de vo lge nde , d ie zowel op de la nge als de korte baan kun ne n duide n:
Her is geen regr spel dal lIIen mei kromme kolven
slam 1 (met slinkse streken ko mt men nie t tot ee n goed
res uhaal).
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 voelel/ wegslaan I (het gras voor de voeten wegmaaie n,
ee n kans ontnemen) , MeI/ moel de bal sla(1I1 ~oals hU
ligl I (met de oms tandigheden re ke ning houde n, gee n
moe ilijkhede n verdoezele n, het nie t mooier voors te llen, het ne men zoa ls het komt), Hij geep hem bal en
SlOk il/ heli/den I (iemand alles geve n wat hij in ee n bepaalde situatie nodig heeft. de ge lege nhe id geven 0 111
in te grij pen of ook ee n twist met hem uitlokken 4,
Zulke kolven zulke balleu I (naarge lang het (mensen)
materiaal, zo is ook het res ult aat), ve rge lij k het huidige ' De appel va lt niet ve r van de boom ' , ofsc hoon dat
spreekwoord meer naar famili ere laties ve rwijst.
lets de rge lijks vi nden we bij: Den gek behaagl zijn e
kolf , (a lles wat van hemze lf is, vi ndt hij prachti g). Zo
zegt men heden ten dage: e lk mee nt zijn uil ee n va lk
te zijn .
Ter ge ru stste lling van iéde ree n kan di ene n: Daar lJin
veel "a rren zOl/cler koh'en I (oo k z ij die ni et spe len
kun ne n dwaas zijn). En: Zo alle zotlell kolven droegen
mell vond geen hall! genoeg 0111 zich I e wa rmen I.
Tot slot nog een paar zegsw ijze n uit oude literatuur:
Dat heel ik je ka/veil \ (dat zo u ik jou we l ee ns wi lle n
zie n doe n, doe dat eens na !), Hel is eell graal kolj710111
Wl11 eell mellscll I (het is ee n grote onbehouwe n man of
vrouw). Coi fhout had in het Midde lnederla nds al de
be tekenis va n kinkel of botterik e n werd oo k van ee n
vrouw gezegd 5 .
Nog dri e spreekwoorden blijven over: Hij is oveNiI bij
met zijn ko rt kolfje 1. We zo ude n nu ze ggen : ' Spuit e lf
gee ft oo k modder' of 'Hij staat oo k ove ral met zijn
snufferd bij'. Op het sc hilderij Sint Nico laasavo nd va n
Jan Steen 1626-1679 heeft de jonge zoo n een ' kort
colfje ' gek rege n. Mannen e n jongens. daar reppen de
spreekwoo rden allee n van e n op talloze sc hilde rij en
staan ze met colfstok e n spe le nd afgebeeld.
Toch zijn er ook enkel e sc hild erij en en te ken in ge n bekend waarop me isjes en vrijsters colfstok e n bal dragen. Mi ssc hien waren ze net zo uitzonderlijk al s nu
een vrouw di e een zware vracht wage n bestuurt? Zij
sc haatsten , speelde n op het virginaa l, schonken me lk
uit , dronken ook we l ee ns ecn roemertje tevee l, aten
oeste rs (toen volksvoedsel), lazen ee n brieF e n ontlui sde n so ms een kinde rhoofdje. Maar buitens hu is colven ... Missc hien lu isterde n ze erg goed naar de rij me n van Vader Cats , die in zijn ' Regels voor de
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Huyshoudin ge in Spreueken , Spreec k-Woorden en Gedichten , rakende de onderlinge pl ic hten tu ssc hen Man
en Wijf' nee rsc hreef:
Quade bee ne n, goede wij ve n,
Dienen wel in hui s te blij ven 9 .
Pas in 1966 moc hten dame s li d wo rde n van ee n va n de
16 nog bestaande kolfverenigingen 8. En in het blad
Go lf van juni 198 1 la zen we dat zé lfs in de buurt van
Stratford-on-A von het parkeerterreintje voo r de damesgo lfsters sc hril afsteekt tegen de immense parkee rplaats voor heren!
Zoa ls de bes te breiste r nog we l ee ns een steek mocht
laten va llen, sloeg de beste kolve r HOg IVel eens eell
bal /IIis I!
En ee n vro lijk besluit geeft het laalSte gezegde: Hij
heeft goed geko lfd 2 (hij heeft goed geboe rd , het is
he m in de were ld meegelopen ).
Th . M. Grosfe ld-van Balen

Bronnen

1

P.J . H arrebomée , Spreekwoorde nboek der Nederlandsc he T aal of Verza meli ng va n Nederland sche
Spreekwoorden en Spreekwoordelijke Ui tdrukkingen
van vroegeren en lateren tijd , Amsterd am 1980 . Fotomechanische herdruk va n de afl eve rin ge n di e in 1858,
186 1 en 1870 in drie de le n we rde n ge bunde ld .
2 Van Dale Groot Woo rde nboek der Nederla ndse
Taal, 's-G ravenh age 1970.
3 F.A. Stoelt , Ne derland sc he Spree kwoo rden ,
Spreekwijzen. Uitdrukk ingen en Gezegden, naar hun

oo rspro ng e n betee kenis verklaard , Zutphe n 1923.
4 l.M . Fuchs en W.l. Simons, She ll-jou rn aa l van
oude sporten. 1976.
5
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J. V erd alll. Middelnederlands H andwoordenboek.
J. Ier Gouw , De V olksvermaken, Haarlem 187 1.
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J. Kla ve r. pe rsoo nlijke medede ling 1981.
A. van Hul ze n. 250 jaar Ko lfbaan , Utrec ht 198 1.
AI de Werk en van Jacob CalS. Schiedam 1855.
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Het wapen vun Thcunis Kliek op
het orgel van de kerk in Cule mborg. Kl iek was afkomstig uit
Hoorn en vestigde zich in 17 12 in
Leerdam . waar hij o rganist we rd.

Ook uil Leerdam is bekend dat hij
daar in de kerk bepaalde sch ildc rswc rkl.aamheden verrichtte.

Hij overleed in 173 1.

:Bornecolve
J1n~

Hol/

",

llornt\ó)

Bij een aantal fami lies d uidt 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 Armoria' 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 wapenfigu ren al dan nict juist zij n

weergegeven.
Deze lfde o nduide lij khe id bestaat

bij een wapen als dal van de
fa mil ie Bom waar een etui tie
cro.\'St! is weergegeve n.
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De colfslok in de heraldiek

De co lf, colfstok of co ifham er wordt in de heraldiek
gerangschikt o nder de kunstmatige wapenfiguren , dit
wiJ zegge n voorwe rpen welke door mensenhanden ge~
maakt zijn .
Deze wapenfigu ur wo rdt s lechts sporadisch o p fami liewapens aa ngetroffen. Daar het co lfspel mogelijk van
Nederlandse or igine is, is het niet ve rwo nde rlijk dat de
meeste wapens met colfstokken voo rko me n bij geslachte n uil de Lage Lande n.
Waarom deze geslachten ee n de rge lij ke wapenfiguur
verkoze n za l vee lal nict mee r te ac hterhal en z ijn , beho udens bij die ges lachte n wicr familienaam toc h dui delij k een aanw ijz ing geeft dat het 0 111 een zoge naa md
sprekend wapen gaat.
Zo voe n het uil Brabant stamm ende geslacht Kalff
drie co l ven in de vo rm va n hame rs, ee n Gents ges lacht
Colve ee n co lfstok ge plaatst in de richtin g van ee n
sc huinbalk , ee n ges lacht Bornecolve uit Antwe rpen
dri e co lFstokke n met de ste len naar boven, ee n Vlaams
ges lacht Sproncholff twee schuingekruiste co lfstok ke n
en een ges lacht ColFF uit het Zuid-Hollandse eve neens
drie co lfslokken.
Een Hoo rn s geslac ht Klick voerde twee sc huingekruiste co lfstok ken. Dit wapen kunne n wij eve neens
o nder de spreke nde wape ns rangschikken. Het OudHo ll andse woord voo r een bepaald type co lfstok is
namel ijk klik .
Van éé n wapen van ee n geslac ht waarva n de naam
geen d irecte con nec ties met het colfspel doet ve rmoeden is de herko mst echter we l bekend indie n wij tenminste enige waarde aan de daarop betrek kin g hebbe nde famili eoverlevering kunnen hec hten. Het betreft
hier hel wape n van het o ud-ade llijk geslacht Van 8alve re n uil het Ge lderse.
De overle ve ring zegt name lijk dat de verande rin g van
het o ude b lazoen der Van Balveren' s - een lee uw - en
de keus van co lven ui t een colfpartij met ee n herrog
va n Ge lre is voortgespro ten. Deze co lfpartij zo u ca.
1425 hebben pl aalsgevo nden lus se n de toe nmali ge
hertog van Gelre , Arnold van Egmond en heer Evert
va n Bal ve ren , overste rentmeester van het he rtogdo m .
Vooral in de Zu idelijke Nederla nde n en in Fra nkrijk
voe ren versc hei dene geslac hten voo rwerpe n in hun
wapen, waarvoor de in de Franse taal ges telde hera ld isc he term crosse wordt gebezigd. Dit woo rdje crosse
betekent zowe l b issc hops- of herde rss taf als co lfstok .
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Wapens van de familie Van
Balvere n (onder) en het wapen
van de ge meente Wamel. dat
waarschijnl ijk gedeeltelijk afgeleid is van dal van de Van Bal ·
vercns.

Bij fam ilies met nam en als Evesque , Pasteur , Abbé e n
Bissc hof mag men we l aannemen dat dan inderdaad
bissc hops- of herderssta ve n zijn bedoe ld .
Het ve rwarrende is echter dat deze bissc hopss taven
so ms op prec ies dezelfde ma nier worden afgebeeld als
de co lfsto kken. Zie b.v. het wape n van het ge s lacht
Co lve waar toch zeker ee n co lfstok za l zij n bedoe ld.
Zo komt ook de term ellli de crosse voor, ee n soo rt
Foudraal voor de ko lf van ee n gewee r. Ee n derge lijk
Foudraal ka n ec hter ook gebruikt worden voor ee n
co lfstok of een krom staf, zodat ook hier weer enige
verwa rring kan ontstaan.
In de vroegste hera ld ische tijden, toen afbee ldingen
va n wapens ac ti ef gevoerd werde n, zullen va n wa pe ns
met b issc ho psstave n e n co lfstokkcn afbee ldingen voorhande n zijn geweest we lke later ve rl ore n zijn gegaan.
Eeuwen daarn a werden deze wa pe ns well ich t wee r opge te kend uit monde linge overleveringen en we rden
door ve rkeerde interpretatie bissc hopsstave n to t co lfstokken en co lfstokken tot b issc hopsstave n ve rvormd .
Bij de wape ns van b. v. de ges lac hte n Groot , Maas en
Van Daetse laer kunnen wij ni et mee r nagaan wat nu
eige nlijk wordt bedoeld , ee n co lfstok of ee n bi ssc hop sslaf.
Slec ht s één Nederland se gemee nte voert co lfstok ken in
haar wapen. Het wapen va n deze gemee nte - Wamel za l onge twijfeld ontlee nd zijn aan dat va n het reeds
genoemde ade ll ijke geslacht der Van Bal vere n' s, we lke heren van Dreum el en Wamel waren. De twee
dwarsbalken uit het Bal ve re nwa pe n zijn hi er ec hter
verva nge n door éé n golvende dw ar sbal k , we lke de rivier de Waal , waaraan dit dorpje is ge lege n, moe t
sy mbo li seren .
A.C.A va n Soesl
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De tilatc Hc en de golfspo rt

Dc eerste postzegels
De ee rste plakpostzegels ter wereld we rden op 6 mei
1840 in om loop gebracht in Groot-Britt annië. Het wa ren de beroe mde 'one penny black' en de ' IWO pence
bluc' met de bee lt eni s van koningin Victoria. Vóór die
tijd werde n d ic htgevo uwen brieve n - er waren nog
gee n enve loppen - verzege ld met was of lak. Met ee n
zege lrin g of een cachet drukte me n daarin ee n fa mili eof stadsw apen o f de eigen initialen.
C irca d ri e jaar late r ve rschee n de ee rste pos tzegel buitcn Groot-8riuan nië e n we l in het Zwi tse rse kanton
Züri ch.
Binnen tic n jaren vo lgden toen bijna vijftig state n dit
voo rbee ld waaro nder Frankrijk op I jan uari 1849 . Het
bu url and België waagde de spron g op I juli van dalze lfde jaar met twee zegels die de beelteni s droege n
van koning Leopo ld I. En ook het o nafhanke lijke
Duitse ko ninkrijk Beie ren dee d va n toe n af mee.
Nederl and vo lgt in 1852; de postzege l draag t eve nee ns
de afbeeldin g van de dan rege rende vors t, koni ng
Will e l11 111.
De afbeeldin gen op postzegels
Toen sir Row lan d Hili in 1840 de eers te postzege ls liet
druk ke n om o p di e manie r de diensten va n de pos te rije n vooraf te laten betalen , kon hij ni et ve rmoeden
we lke gevo lgen zijn in itiat ief zo u he bbe n. A I spoedig
na de invoering van de postzege l waren er me nse n di e
e r mee r in zage n dan a lleen ee n frankee rm idde l. Die
eerste postzege ls, moo i geg raveerde mees te rwerkjes,
wilde men graag ve rzamelen , men w ilde ze aan and eren kunn en tonen e n erover kunnen praten. Zo o ntstonden de albu ms e n de eerste catalogi. Th ans is de
filate li e ze ker de meest voo rkom ende mani er van verzamele n.
Vee l landen spee lden in op deze dran g tot co ll ec ti oneren, o.a. door het uitgeven van zegels di e ee n bepaald onderwe rp weergaven.
Postzegels met golfafbeeldingen
De versc hill ende landen g in gen onderlin g wed ij veren
o m he t grootste aa nta l postzegels op de markt te brengen . In het bij zonder na de tweede were ldoorl og kwam
er ee n stroo m va n nieuwe zege ls d ie allerlei ve rsc hillende o nderwe rpen uitbeelde n. Hierdoo r raa kte n nog
mee r mense n geïnteressee rd in het verzamele n daar-
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van, so mmigen doo rdat de afbee ld in g iets met hun
beroep of hun hob by te make n had, anderen doordat
ze ge boe id we rden door culturele eve ne menten of ee n
be paa lde tak va n sport, ko rtom voo r iede reen was er
wel ee n onderwerp dat he m aa nsprak .
Vanaf 195 3 versc henen er in mee rd ere lande n pos tzege ls met go lfafbee ldinge n . Het grootste gedee lte va n
deze zege ls is uitgegeve n o p een e il and of ee n e ilande ngroep; e lfmaal op eil ande n rond de Caraïbi sc he
Zee. Het mere ndeel ko mt uit Amerika. Op de tweede
plaats kome n Europa e n A rrika. Dan vo lgt Australië
en te nslo tte Az ië.
He t is ni et verwonde rlijk dat Amerika hierb ij voorop
loopt. De go lfspe lers in dat co ntin ent zijn talrijk.
Daare nboven zull en de ei landen rond de Caraïbisc he
Zee, idyllische go lfparadijzen bij uit stek , hun banen
uit toe ri sti sc h oogpunt graag in de public ite it brengen.
We lke zijn nu de onderwerpen di e o p go lfpos tzege ls
wo rd en afgebee ld en te r ge lege nhe id waarva n worden
zij o ntworpen?
Meestal tonen de zegels o ns ee n go lfterre in of zijn ze
uit gegeven ter ge lege nhe id van ee n ope ning o f ee n zovee l-jarig bestaan van ee n baa n . Ve rvo lgens wo rde n ze
uit gegeve n naar aanleiding van kampi oe nsc hap pe n of
wedstrijden. Ook wo rden go lfspele rs afgebeeld, ze lfs
ee n sw inge nde Do naid Duc k zit er tu ssen, uitgekome n
in 1979, het jaar van het kind . Voo rts zien we tasse n
en stokken e n tens lotte zijn er nog zege ls versc hene n
als pur- sang toe ri st isc he publi cati e.

Een vo lledige lij st van de 36 tal nu loe in omloop gebrachle series vo lgt hieronder.
De Y voo r de num mers verwijst naar poslzegelcala logus Y ve rt el Tilli er.
De S ve rwijst naar postzegelcatalogus Seolt.

I

Japan. 20 november 1953. Y547 S592. zic ht op

de set 590-596.
16 Dominicaanse re publiek , 24 ok tobe r 1974 , vier
versc hille nde zegels. C222 , C223, Y756-757+
LP268 /269, S729 en S730. Ter gelege nheid van de
Wereldkampioen schappen Golf voor Amateurs.

17

St. KillS Nev is, 1975. Y320-323 S308-3 11 . Vier

ve rsch illende gekl eurde zege ls Ier gelegenheid van de

Mt U nzen va nuil Sasebo Golf Course. De eerSle postzege l die iets met golf Ie maken heeft .

ope ning van de Frigate Bay Golf Co urse .
18 Ie rl and , 26 juni 1975. Y 324 , 325 S371 e n 372.

2

T er ere va n het negende Europese A mateur Golf Team
Kampioenschap in Killarney.

Frans Wes t-A frik a. 15 maart 1958. YLP27 SC-27.

herdenking va n hel honderdjarig bestaan van Dakar.

Links golfstokken.
3 Kaap Verde. 18 janu ari 1962. Y320 (315-320)
S325. uit de set 320-325. De eerste ec hte go lfpostzegel. waarop een swingi ng golfer.

4

Frankrijk, 3 septembe r 1962, YI 355 S 1027. her-

denking van het 300-jarig bes taan va n Duinkerken.
links een tas met golfstokken.

5 Nicarag ua . 12 decem ber 1963. Y505 (493-505)
SC-535 , uit de set C523-525. Ter ere va n de Olympi sc he Spele n 1964. Uitgebeeld is het pUllen .
6 Montserrat, 29 december 1967. Y 192 ( 189- 192)
S192. uit de se t 189- 192 . Ui tgegeve n ter ge legen heid
van het internationale toerislcnjaar.

7

Bahamas . augustus 1968. Y261 (261-264) S272.

uil de se t 272-275 . Een toeristi sche uitgave.

19 St. Vincent , 31 ju li 1975 , Y410 (409-4 13) S431.
Aquaduct Go lf Course .
20 Gambia. 25 februari 1976, Y321-323 S232-234,
elfde onafhanke lijkheidsdag: drie kijkjes op Banjul
Golf Course.
21 Granada , 25 feb ru ari 1976, Y558 S704 St. Georges Go lf Course.
22 Ec uador, 11 september 1975 , Y929 (92 1-936)
S922 , uit de se t 9 14-929. Ter ge lege nheid van de derde Equadorian At hlet ic Games in 1974.
23 Zu id-Afrika , 2 dece mbe r 1976 , Y41 0 S459. Gary
Pl ayer.
24 Sharjah. Gaf een set postzege ls uit in 1971 of
1972. zowel gewo ne als luc ht postzegels; op twee er
van is een golfer afgebeeld die een bal slaa t met een
houten stok.

8 Cook eilanden. 7 jul i 1969. Y212 (203-212) S263.
uit de set 254-263. Te r ere van de derde Pacific Ga-

25

mes .

V ier pos tzege ls, uitgegeven ter ere van H arry Vardon.

9 Montserrat. 30 november 1970, Y25 1 (248-251)
S251. uit de set 248-25 1. Toeristische uitgave. waarop

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-Afrik a , 4 oktober 1979 , Y467 (467-470)
S525 (525-528). Vier rozen-zege ls uit gegeven bij de

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. Te r gelege nheid va n
de vie rde Soulh Pacific Games.

11 Bermuda , I nove mber 1971, Y272-275 S284-287.
Afgebee ld zijn de ba ne n: Ocean View , Port Royal.
CastIe Harbo ur en Belmont.
12 Ras el-Cheirna . 197 1 Y64 , Apollo XIV Maa npos tzege l. waarop Alan Sheperd die golf spee h op de

Jersey, 28 februari 1978. Y 167-170 S 183- 186.

vierde Worl d Rose Conven tie gehouden in Pretori a.
Een roos heeft de naam ' Gary Player' gekregen.

28 Granada, 2 no ve mbe r 1979 , Y870 (866-874)
S954 (950-958). Een serie va n negen postzegels die
Walt D isney- fi guren uitbee lden, 0 111 het jaar va n het

kind te he rdenken. Op de 4C postzegels staat een

maan .

sw ingende Donaid D uck.

13 Marokko. 8 feb ruari 1974. Y695 S310. Internationale Golf Grand Prix om de Hassan 11 trofee .
14 Frans Po lynesië . 27 februari 1974, Y94-95 S275
en 276. Zicht op de At imaono goltbaan.
15 Austral ië . 24 juli 1974. Y538 (535-54 1) S5 92, uit

29 Griekenland, 24 november 1979 , YI362
( 1356- 1364) S1325 (1319-1327). Een se t uit ee n serie
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van negen zegels lcr ere va n het 27ste toernooi om de

we reldbe ker gehoude n op de Glyfada Go lfbaa n.
30 Jamaica, 26 november 1979 , Y475 (474-479)

Bronnen

S466 (465-470). Een ui t een se rie van vie r. waarop
verschillende gebeurtenissen en plaa tsen op Jamaica
worde n afgebeeld.
31 ChriSlmas Eiland (Indisc he Oceaa n), Y 134 , 135
S93, 94, 12 febr uari 1980. Twee postzegels te r herdenking van 2S jaar go lf op het eil and.
32 Lu xe mburg, 28 april 1980. Y96 1 S643. Een zegel
die een sport propageert voor de gezondheid .
33 Fran krijk. 20 oktober 1980. Y2108. Uitgegeven
tcr e re va n de Franse Go lffederatie . Laat een swingende golfer zien.

34 Bophuthatswa na, 6 december 1980, Y64. 65
(64-69). Twee postzege ls die de Gary Playe r Co un try
Club Golf Co urse late n zien bij het Sun C it y Hotel.
35 Columbi a, 1980 , Y657 .
36

V eren igde Staten van A merik a. september 198 1.

Ter e re va n Robby Jones en Mildred Jahari a.
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Golfco llectors Socie ty Bulletin. nr. 34. jan . 1977.
Frans de Troyer. De thematische fil atelie . Brussel.
Kenneth Chapman en 8arbara Baker. Postzege ls. Amsterdam.

Sc hul e nburg Go lf Library, Arcad ia , Pretori a.

Aug . P.e. Laa ne

Ill ustratie uit ' Journa l de s Dames ct de s Modes' ( 1912)
Nederlands KOSluummuse ulll,
's-Gravenhage
(cal.nr, 71)

Il lustratie uit 'Modes ct Man ières d'aujourd hui' (1919)
(cat.nr. 71 )
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Go lfkledi ng

S inds de 15de ee uw zijn er berichten e n afbeeldingen
to t o ns gekom en, die ee n idee geven over de kleding
die gedrage n werd bij het go lfspe l. We zien dat de
heren mees tal gekleed ware n, zoals dat nOfmaal ove rdag te doen gebru ik elijk was .
In he l midd en va n de 18de eeuw nam de club vormi ng
toe e n de lede n nam en evena ls de leden va n de jacht e n cri cketc lubs een clubunifo rm aan. He l was verp lic ht
dit uniform te dragen gedurende het spe le n va n ee n
wedstrijd op straffe van boe te (b.v. 'n fles rum). Voor
go lfe rs besto nd dit un ifo rm mees tal uit ee n rode jas.
lichte nau w passende knie broek , w itte kousen en do nkergek leurde sc hoene n. Ee n 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 va n de 18de
ee uw steeds meer tot uiting in de di ve rse kleuren va n
de kraag van de j as e n in de spreuke n en afbee ld ingen
op knopen e n badges di e op de jas aangebrach t werde n
e n op de jas ze lf. Het un iform van de Roya l and Ancie nt Go lf C lu b of St. Andrews ziet er in 1784 als
vo lgt uit:
'Red coat with dark blue ve lvet cape (kraag) , w ith
plain white butl ons, wi th an e mbroidered c lub and ba lI
on eac h s id e of the ca pe. w ith two large buttons o n 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 spo rtieve doe le inden gedragen we rd,
kan oo k aangeven uit we lke 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 voo r de nerin gdoenden en hun s ge lijken . De rode kleu r werd bij
voorkeur door boogschutters en jagers gebruikt. Doo r
deze fell e kleur ware n de dragers gemakke lijk he rke nbaar. Deze lfde argum ente n golden voor de go lfspe le rs.
De ba lle n uit d ie dagen wilden nog we l ee ns aanzienlijk van hun koers afw ijken. Het me re ndee l va n de
go lfspele rs in de 18de eeuw spee lden o p openbaar
terrein . De overige gebruikers van de 'Commons '
dienden dus de beoefe naars van deze gevaar lijke s port
van ve rre te kunnen zie n aan komen te neinde z ichze lf
tijdig in ve il ighe id te kunnen bre nge n . Bij de Roya l
Blac kheath Go lf C lu b bij Lo nden was het dragen van
rode jasjes offic iëel nog ve rp licht in deze ee uw. Dil
duurde lOt de cu lb in 1923 naar een particulier terre in
in Eltham verhui sde. In de 19de eeuw d iend e iedere
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partij o p 81ack heath d aare nboven nog voorafgegaa n te
worde n doo r ee n man met ee n rode vlag. Vroeger
spee lde iedereen go lf en de clubvo rmi ng bracht ee n
ze kere exc lus iviteit in het spe l.
Rond de ee uw wisse ling kwam de hoge 'hoed voor dage lijks ge bruik in de mode. Op de golfcourses was het
zeer modie us 0 111 ee n w itte te dragen . He t werd op de n
duur ee n tege nhan ger va n de Schotse barette n (Tam
o'S hante r) en de pe tten d ie vooral na 1820 erg ge liefd
wa ren.
De kn iebroek werd vervangen doo r ee n lichte lan ge
broe k toe n in de eerste he lft van de 19e1e eeuw de mode voor de here n in deze richtin g ve rande rde en ook
de jas kreeg de slippen die we op de modeprenten uit
deze tijd tege nk o men .
Handsc hoe nen werden in de 18de ee uw al gedrage n,
bij het golfspe l, maar in de loop va n de 19de ee uw
nam het ge bruik va n hand schoenen , eve nals he t gebruik va n slo bkouse n toe.
De plicht het c lubun ifo rm te drage n ve rmi nde rd e e n in
de j aren 1840 - 1850 zi en we afbeeldi ngen va n profess io nal s di e de voo rkeur geve n aan kl edin g vervaardigd
van tweed of laken naar persoo nlijke s maak. Me n
droeg er meestal ee n pet bij.
In de jaren di e hi erop volgden steeg de popu lar ite it
va n het go lfspe l. Na 1860 zien we dat de lange broek
co ncurrent ie krijgt van de z.g. kn ickerbocker. ee n
wijdvall iende kni ebroek, bij de knie vastge maakt met
een knoops luit in g of een gesp. Vanaf 1880 ko men er
ve rsch ill ende modellen spo rtjasjes in de mode. Bij de
knicke rboc ke r werd meestal ee n geta illeerd jasje met
cei ntuur ged rage n en een pet. dit alles ve rvaa rd igd van
he tze lfde materiaal, meestal tweed.
De rode jas werd in de jaren negenti g nog stee ds verkoc ht , we lezen in ee n adve rt enti e uit 1894:
'T hese jackets are made in all so rt s o f material s but
(he go lf jacket proper is scarl et se rge, so me clubs
being recog ni se d by th e co ll ar , whic h is o f different
c lo th . faccd ' (T ai lor and cutte r. 1894).
Er waren c lubs die trou w bleven aan de 'rode jas trad it ie' en andere waren va n meni ng dat he t ee n o ndersc heid in g moest blij ve n va n de ·maestro'.
Maar de g lo rie van dit één- , hoog uit tweek leurig kledingstuk werd in de sc haduw geste ld door ee n nieu we
mode: het overv loedig gebru ik van veelk le uri ge ruitpa tro ne n voor jasjes, vesten, petten , knic kerboc kers,

lange broe ken (met omslag) en dik gebre ide kousen in
ru it- en streepdessin .
'De go lrer is een voge l van le ve ndi g e n geva ri ee rd gekleurd pl uimage gewo rden', staat te lezen in 'Golf
an no 1902.
Na 19 14 zie n we de kn icke rbocke r langzame rhand
overgaan naar een wijder losser valle nd model dat na
1920 de vorm va n de plusfours benadert. ( Het overhangend gedeelte bij de knie vereis te 4 inches SlOf
mee r dan het mode l dat ee rder in de mode was).
In ee n prijscouran t va n 'Burbe rry" 19 12- 19 15 staat ee n
uitge bre ide co llecti e sportkleding besc hreve n ve rvaardi gd va n sto rfe n, die 'rainproof and selrve ntilatin g'
zijn. Deze kledin g is o.a. bedoeld voor jagers. visse rs ,
auto- en motorbezi tters, skiers en go lfspele rs.
De plooi in de rug van de jasjes. de royale za kken en
het ruime mode l va n de mo uw wo rden voo r go lfkleding ex tra aanbevole n. Ook wordt reclame ge maakt
voor korte regenj asjes e n het 'Klis c10 th su it '.
Dit is een pak ge maak t van sto r, dat ee n e lasti sc h erreet geeft bij inspan ne nde bewegi nge n (28 tot 35 inc hes). Dit costu um bestaat uit een gewone lange broek
en een colbertjasje, De aanbeve lin g zegt: 's morgens
ke urig gek leed naar hel we rk e n na gedane arbeid zo nder van kleding te verw isse len naar de go lfco urse.
De plusro urs bleve n lot in de tweede were ldoo rl og ee n
ge lie fd kledin gstuk bij de beoefen in g va n de d ive rse
spo rte n.
Wat de sc hoe ne n en laarze n betreft. deze wa re n stev ig
van mode l e n werde n in de loo p der jare n stecds mee r
van spikes voorzie n.
Slobkousen bleven in trek en de pet ve randerde van
mode l.
In he t begin va n de 20ste ee uw bestond de kle ine bol
uit ac ht seg mente n, late r groe ide deze uit tot ee n
roya le r model dat bete r bij de plusfours pas te. ook het
jasje kreeg een vlotter aanzien.
Uit de notul en van de Kennemer Golf Club te Sant poo rt van 1911 blijkt, dat in dat jaar de here n steeds
speelden met het colbe rtjasje aan. hoe hoog oo k de
te mperatuur was gestege n . In ove rl eg me t de Haagsche
Golf Clu b we rd besloten. dat in het ve rvo lg. alleen bij
zee r warm wee r, het spelen in hemd smouwen kon
wo rd en geto le ree rd .
Ee n vaste rege l voo r de kleding op de go lfco urse bestaat niet e n naast de pet zien we go lfspele rs met hun
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onafsc heide lijke tweed -vi lt-stro o f bolhoed en naast de
keurige ge kl ede heren zien we zwoegers met opgero lde
he md smouwen en jersey slipove rs.
Wat de dames be treft zien we he t ee rste be ric ht ve rsc hijne n in de notule n va n de ' Musselburgh golfc lu b'
in Sc hotland in 18 10. Het hande lt ove r de prijze n besc hikbaar ges te ld voor ee n op handen zijnde we dstrijd.
In 1873 komen we ee n afbee lding tege n van twee dames di e druk bezig zijn met putten op de tv;aalfde hole
va n de ' Westward Ho gol fhouse' . Zij zij n gek leed naa r
de mode va n die tijd , ee n lange japon met strok en ,
naar ac hte rcn opgenomen e n ee n rijk versie rde hoed
met strui sve ren.
Ee n ech tpaar met kinderen op weg naar de go lfcourse
in 1885 too nt ons wat mee r prac ti sc he kl eding: de dame draag t ee n japon met nauwsluite nd bove nlijfje en
een ged rapeerde rok. Hie rbij heeft ze ee n ca p of pe t
opgeze t naar he t ' Sherlock Ho lmes ' mode l. dat haar
man draagt.
In de j.:lre n nege ntig werd ook bij de dames he t ga l fspel zeer popula ir. In 1893 werd voo r hel ee rst o m het
kamp ioensc hap bij de dames ges trede n, de mees te
c lu bs waren in die jaren zo c harman t gewees t voo r hen
go lfbanen te c reëren me t kortere holes. Het bleek name lijk dat zij moe ite hadde n met het maken van ee n
full leng th drive.
In plm . 1889 sc hrijft mrs. DOllghls in th e ge ntle wornan' s Baa k of Dress: ' as for go lf a ll the va riely th at
go lf requires is to have a skirt a trifle shorter anel the
sleeves and bodice a th ough t looser th an uSlIa l to ensure freedom of stroke' .
In 1902 schrijft lord Moncrieff in 'Golf': 'We ve ntu re
to sugges t seve nt y or eigh ty yards as the average limit
o f a dri ve adv isedl y, nOl because we doubt a lady's
powe r to make a long drive, but because Ihat cannot
we il be do ne without rai sing th e club above the shoul der ... th e posture and gestu res req uired for a fu ll
swing are not particularly gracefull when Ihe playe r is
c lad in fema le dress'.
Op ee n afbee lding Uil 1894 zien we ee n dame gek leed
in rok en blouse. Deze blouse is ruimer in de sc houders dan normaal is voo r d ie tijd en ook de rok is
korte r van model.
Ee n sc hotse baret , ee n petj e o f ee n hoed van vilt o f
stro met bloe men en linten w,lren ele sporti eve hoofdbedekk in ge n in deze dagen .

Illustratie uit 'Gazelle du Bon
Ton' (1923/24)
Paniculiere collectie
(c at. nr . 71)

LA C ITRO Ë

ET L ES S PO RTS

Na 1893 kwame n go lfca pes in de mode. Z ij reikte n lOl
op de he up e n werden door midde l van twee gekrui ste
bande n aan de voorkant op de plaats ge ho ude n. Deze
capes werde n meestal gevoe rd me i ee n sc hot se rui t.
In de koude maanden gaven de dames de voo rkeu r aan
strakke jasj es e n rokken van tweed of wo ll en SlOf. in
de zo mer droge n z ij bij voorkeur rok en blouse of een
li cht ge kleurde japon, op w inde ri ge dagen geco mpletee rd met een jasje vn n fl ane l.
Het was in deze jaren ni et all een het go lfspel dal de
aandacht van de emanciperende dames kreeg. Ook
te nni s. hockey. picnic. bootplez iertjes, het strandleven,
paardrijde n, de jacht en voo ral de opkomst van de fiets
vroegen om gemakkelijker z ittende kleding. Kled ing
voo r 'an y oU ldoor excc rc isc '. dal was t wc later sportkleding zull e n gaa n noc men .
In 1907 zie n we dc rok voo r spo rtbeoefin g plm. 17
c m. van de gro nd o mh oog gaa n. Aan de binnenkaJ1l
werd er vaak ee n leren tegenzoom ingezet ter besc herming .
In Nederla nd zien we op de golfcourses nog enkellange rokken gedrage n worde n tot o ngeveer 19 17. In de
zo mer waren w itte japonnen erg ge li efd e n in de wi nte r gaf men de voo rke ur aa n donker gek le urde rokken.
Hierb ij we rden blo uses, truien, jasjes en hoeden gedrage n naar de steeds w isse lende modevorme n. Het
meest 'Nede rl andse' plaatje zag ik in de ' Rev ue der
Spon e n' 1913-19 14 , Op 18 en 19 octobe r 19 13 werd
ee n wedstrijd uit gesc hreve n op he t golfterre in in San tpoort e n de k le ine caddies, d ie de go lfspe lers vergezelden droegen kn ic ke rbockers. pl atte petjes e n k lompe n .
De blo uses, va n ka toe n o f fla nel gemaakt, zij n nu
voo rzien van ee n hoge boord of een platl igge nd
kraagj e. Bij beide modellen werd een stro pdas ged ra-
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gen. Soms werden de mouwe n o pgerold. Ko rte re rokken vragen 0 111 modieu zer sc hoeise l. Er we rd ge adviseerd sc hoenen e n laarsjes te dragen met platte hakken. Zo len en hakken werde n ook bij de dames voorzicn van spikes. Bruine sc hoe nen van zac ht lee r waren
't mec st in trek en slobko use n va n leer of stof co mpleteerden de voet bedekk in g.
In deze jaren z ien we de wo lle n sporttruien en vesten
verschijne n. Zowel de dames a ls de heren maken hier
een vee lvuld ig gebrui k van e n rood is oo k dan weer
ee n zee r ge li e fde kl eur bij de go lfspe ler.
De hoede n krege n ee n mee r prac tische uit voe rin g e n
di e tijd dat de au to tot het straatbee ld gi ng beho re n
we rd aa n de ree ks hoofdbedekk in gen nog ee n soort
mo torcap toegevoegd, meestal va n de zelfde sto f gemaakt als de res t van de uitrusting.
Na 1909 vo lgde me n vaak de A merikaan se mode e n
werd de hoed steeds minder a ls vaste rege l gedrage n.
Ook de handsc hoe n kreeg ee n spec iale plaats bij de
go lfkleding , We c iteren Mary Hezlet: ' as they do no t
intc rfere at all w ith the grip o n the c lub , and are a
great protec ti o n 10 Ihe hand s sav in g them from the di sfiguri ng marks o f chaps and blisters'.
De spo rtkleding volgt de jaren di e hierna komen de a lgemene modetrent. De rokken langer of ko rter, hel
mode l van de blouses, truitje s. vestjes, speciale co rsetten, we l of niet ee n hoedje, het wisse lt met de jaren. Onde r in vloed va n Coco C hane l, di e vee l ge makke lijk zitt ende sporti eve kleding in jersey stoffe n
creëerde in de twintiger jaren evo lueerde de sportk leding in sne l tempo . We komen in de modebladen dan
ook steeds meer afbee ld inge n tege n va n kleding die
aanbevo le n word t om op de go lfco urse te d ragen.
In de jaren dert ig geeft de mode weer en wa l 'langgerek te r' bee ld te z ien, d it is ook in de sportk led in g
waa rn eembaar. Pas na de tweede were ldoorlog wo rdt
e r meer aandac ht besteed aa n zee r spec ifieke k led in g
voor s po rtieve doelei nde n. Daar golf een 'all wea the r
Spo rt ' is moge n vooral de ga l fspe lers zich ve rheugen
over de nie uwe moge lijkheden d ie de on twikke lin g van
de rege nkl ed in g he n biedt. De o nt werpers va n de vr ije
lijdsk iedi ng zij n de laatste jaren zeer creatief bez ig en
op de go lfcou rse zie n we dan oo k een duide lijke wee rspiege lin g van hu n kunne n.
Wat de spec ifieke go lfkl edin g betreft ko mt deze voo ral
lOt uitdrukkin g in de allee nstaa nde linkerhand sc hoen

naar spec iaal mode l gemaakt ; voo r linkshandi ge n zijn
er hand sc hoe nen voor de rec hterhand ve rkrijgbaar en
in het confortabe l mode l van de go lfsc hoe ne n e n
laarsjes .
De hand sc hoe ne n zijn verkrijgba ar in lee r en in kun st*
stof voor rege nachti ge dage n, als het natte lee r gaat
glijde n. Voo r de w inter zij n e r hand sc hoe nen in paren.
de bo venkan t is dik gevoerd en de binne nk ant is van
dun lee r. 'Sho ni es ' zijn hand sc hoenen met halve vingers .
Ook de sc hoe nen zijn in ve rsc hille nde uit voerin ge n
ve rkrij gbaar: in lee r. rubber. li nnen of kun ststof. Ze
zijn bij voo rk eur waterdi cht gemaakt , behal ve de lin nen exemplaren ge drage n op zo nn ige da ge n . De zo len
en hakk en zijn voo rzien van spikes of van ee n spec iaal
rubbe rprofi e l.
Ook zijn e r herenpantalon s in de han de l met ko rtere
pijpen dan no rm aal en met mee r ruimte ter hoog te van
het bo venbee n: de pijpen hebben dan ni et zo te lijde n
van het natte gras e n de ex tra ru imte gee ft mee r bewegingsv rij he id .
De dames ge ve n de voo rke ur aan kledin g, die niet o p
kan waa ien. O.a . broekrokke n, strakke korte of langere
rokjes e n de hedendaag se mode voo rziet hen van pantal o ns met ex tra ruimte, ofwe l midd e ls het mode l. o f*
we l zijn ze ve rvaardi gd van de moderne ' strec h' stoffen . Het ruitdess in en de kni ckerboc ker zijn nog steeds
H.G . Hutc hin so n zegt: 'There are cert ain poi nt s of eti qu ette such as Ihose connec ted w ith dress , whic h cliffer
locall y and yo u sho uld eve r end eavour la co nform
yo urself la the etiquette of the links o n whi ch you are
playin g ' .
In het frande modeblad ' L' Officie]" lezen we in 1945.
dus vlak na de tweede were ldoorlog: 'On pe ut cho isir
sa ns hés itatio n I' iron , Ie c leek o u Ie niblick qui convient à un coup c lass iq ue. Mai s en deho rs de to ute
co nsidérario n cle snobisme , iJ est des spo n s, co mme Ie
go lf, qu i traditione lle ment , par le ur atmosphè re et leur
c1imat exige nt un certain comporleme nt. So uh aitons
qu e Paris, qui fut toujours la capital e de Ie mes ure,
des raffi ne me nts d' elegances e t du go ût , donn e Ie to n
exact dan s ce re to ur au x joies délicats , si lon gtcmp s
dé fend ues, de s sport s de haute qualité' .
Uil deze twee uitspraken kunnen we des till ere n dal de
kleding die gedragen wo rd t op de golfco urse moet
vo ldoe n aan de e ise n die de golfspol'I er aan ste lt ,

76

maar dat ee n ze ke re e legantie er niet vreemd aan hoeft
te zijn . Hel dragen van al te bu iteni ss ige kl edin g is
onverstandi g , het haalt jezelf en je medes pe lers uit de
nodi ge co nce ntrati e en het be in vloedt zo de score.
Het is o m deze reden de nk ik: dal we op de go lfco urses mee r opgedoft e go lftasse n dan uitgedoste golfspelers tege nko men!
M .A. Chering-va n lerlmlt
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.... I Charter van de stad H,larlern
gezegeld door hertog A lbrcc ht
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 . En sch~dë. 1-4 1
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2 Hand veste n e n Pri vilegien
van de Stad Haarlem
Uitgegeven bij Izaak e n 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
o mnle onscn ondersaten en in wonende derse lvc r stede daar o p
te gaen spaeieren spelen balsb en cn recreacic te nc men .
~
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3 Kaan van de zu idelijke
stad swal met omgcvi ng van de
stad Haarle m met daaro p de
' Baan'
1542
Pen e n penseel in kle uren 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 diene n ' Iot

e ne n speelveldc·. Dit was een
coUbaa n van ca. 320 mete r

lang.

.. 4 Pomet van een jongeman
Slijper. oud 7 jaar
Ano niem. Noord -Nederlands
1612
Olieve rf o p 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 66c m
Gemeentem useum het Markieze nhof. Bergen op Zoom

6 Portret van twee kinderen.
waarvan de jongen een colfstok
in de hand ho udt
Ano niem. Noord-Nederlands.
omgevi ng W ybrand S imonsz. de
Geest (1592-1660)
ca. 1635
O lieverf op panee l
33 x 28 cm
Kellllcrner Golf e n Country
Club. Zandvoort
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.... 7 Win te rgezic ht o p Oude rke rk
aan de Amsle l me i col vers o p

hel ijs
J:m Abrahurns z. Bccrstrmen
( 1622-1666)
1659

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

..
1

7:1 Acrt van der Neer
( 1603- 1677)
O lieverf o p panee l

35 x 47 cm
Dienst Verspreide RijkscoJlcctics. ·s-Gravc nhagc. in bruikleen
aan Stedelijk Museum hel Ca-

Iharin;lgasthuis. Goud:l,

Inv .nr.
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K 2494

.. 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 , Antwerpen,
Ca1.nr. 111/ 8 . 192
Duidelij k zichtbaar is midden op
de prent een bal op een tee. Eén
van de spelende apen demonstreert een li nk shandige 'full
sw ing', terwijl de andere op zijn
beurt wacht.

"::;;;::;~:;~~;~~i!Il;:;:;;i'l " 9 IJ sgezicht met col ve r 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, Amsterdam,
lnv.nr. 08 5718 *

.. 10 lanuarius
Jan van de Ye lde (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 colvers op he t ijs tot
een vast element behoorden bij
de winteruitbee ldingen.
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De Zijlpoort te Ha:lrlem
Jan van de Ve lde ( 1593- 1641)

.... 11

C:L 1617

Gravure

9,8x 19,7 cl1l
Rijksprcnte nkabincl , Am sterdam,
Inv.nr. OB 5720·
Links op
voorgrond
ee n co lfop de
sc haatsen.
verderop
in
11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;:;;;;;;;;;~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~ '" despeler
richling van de Zijlpoon een
panij van twee s pc le~ (êê n
spelend . êé n wachtend).

12 Brand op de Leidsc hegrac ht
te Amsterdam mei colvc r op hel
ijs
Jan van der Heijdcn
( 1637-1712 )
C;L

1690

G ravure

32 x 24.5 cm
Rij kspre nte nkabinet. Amste rdam.

lnv. nr. FM 230 1/16·

.'

/ ""';"
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13 Col ver me i lode n colf o p
hel ijs
Ror1l(~ ij n de Hooghe
( 1645-1708)
Col . 1700
Gravure
16 x 11 .8 cm
Rij ksprcntcnkabincL Amsterdam .
ln v. nr . A.S711 '"

I~ De Kolr
J:1I1 Luij ke n ( 1649- 17 12)
Gravure uit . Des Me nsche n Begin . Midden e n Einde' (171 2)
15.5 x9 c m
Particulier!! co llectie

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

... 15 Buile n Al kmaar anno 16 19
Simon Fokke ( 1712·1784) naur
He ndri" k Ave rc;1I11p
( 1585-1634)
Gravure
15.5 x 23.5 Cm
Museum Fle hile. Arnersfoon.
Sporthi slorisc he collec lie J .A .
Brongers
"
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.... 16 De Haarlemme r Mee r anno
1625

Simon Fokke ( 17 12 - 1784) nuur
Hendric k Ave rcamp
( 1585- 1634)
Gravure
20 x 30 cm
Muse um Fle hite. A me rs foort.
Spon historisc he collect ie J .A.
Brongers
Ee n wachte nde en ee n spe lende
,·o lve r. De spele r gebrui kt \\' ,l;Irsc hij nlijk een Sc hotse klie k .

.... 17 IJ sgezic ht met colvers
N:llIr Jan van de Ve lde

( 1593- 164 1) (')
Schotel. Delfts aurdewe rk
Dia mete r 2 J cm
Koninklij kc Muse;l voor Kun ~ t
cn Gesc hieden is. Bru ssel.
[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

Parti cul 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 holten (vcnnocdc lijk huursoldaten) .
De voorstelling is OIulce nd aan
een gravure van Jacques AliameI ( 1726-1788) vun omstreeks
1750 (38 x 32 cm). Dele gravure. op zijn be urt . is he t spie-

ge lbee ld van ee n sc hilderij van
Adrinen v:m dc Ve lde
( 1635- 1672) gedateerd 1668 in
de Nation .. t Gal lcry IC Londe n.

.... 19 PUn!SCh01C I
Pictcr Arcntz. ( 1582-1648)
Amstc rd:tm 1633
Zil ver. gegraveerd
Di amete r 29.8 cm

Mu seum BOyllluns-vall Beuni ngen. Rotterda m . Inv . nr.

MBZ.20S ·

De rand van deze schOIe l is gedecoreerd met afbeeldingen naar
gravures van Jan van de Velde
(1593-1641), Linksbove n een
wintertaferccl met colfspcle r~,
20 Keur, Leiden
l 7de ec uw
55 x 42 cm
P:lnicul iere collect ie

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

~

22 Twee replic a' s van co lfstokken 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

Het ll1u liespel was nauw verwant aan het colfspel. Maliebanen zij n gebouwd te ' s-GravcnDe koppen zijn exac te kopieën
hage. Leide n. Utrecht en Amsterdam. De spelers genoten op
van de in Amsterdam opgegrade maliebaan een zekere beven koppen van col fstokken da scherming (zic urt. 5). De bete rende uit het begin van de
17de eeuw. De overige maten
doeling was dat er niet op deze
en materialen zijn ontleend aan
banen gecolfd werd (zie art . 6),
de afbeeldingen van stokken op
maar in de praktijk gebeurde dit
wel. De Leidse maliebaan is in
schilderij en cn prenten uit dezelfde periode. Stokken van dit
1637 aangelegd en geopend op
een stuk grond - tegenwoordig
type worden reeds vermeld in
Noordeindsplein. eve nwijdig aan
een keur te Zierikzee van 1429.
de Rijn- en Schiekade - waarop
aanvankelijk de studenten van
~23 Vier koppen van co lfstokken
ca. 1600
de ingenieurssc hool van prins
MaurÎts het landmeten oefenden.
Lood-t in legering en lood
De lcngte was 185 Rijnlandse
De le ngtes zijn 10.4. 8.1. 6.1
roeden (696 m).
en 7.4 cm
Amsterdams Hi storisch Museu 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 Amsterdam opgegraven. Drie
rec ht sh;md ige zijn kennelijk bedoeld geweest voor mannen.
jongens e n kinderen (deze kop~
pen zijn om de stok gegote n) .
Het vierde exemplaar is linkshandig en aanzienlijk primitiever
(het is uit een blad lood om de
stok geslagen).
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... 24 Ko p van een colfstok mei
merken
17de ee uw
Lood
4 x 9 cm . 225 g
Particulie re co ll ec tie
Blijkens de Ordo nnanti e op het
Col frnak e rsgilde te Le iden van
1660 die nden 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 ie n: het stads·
ste mpel is vervaagd. het ste mpe l
van de maker is een D.

24a Vijf koppen van <:olfstok·
ken
15de·18de eeuw
lood
Parti culie re co llerlie
De eo lfko ppe n zij n gevonden
in AmSlerd:lm in 1974 en 198 1
(17de e n 18de eeuw).
Noorcle inde in 1971 ((l7de
eeuw) en Re imerswaal in 1976
e n 1980 ( 15de/begin 16de eeuw
e n 15de eeuw ).

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

... 25 Repl ica van malickolf met
ba l
De sto k is van haze laar·, e n de
ko p van notenhout, beslage n
met koper. De bal is van iepen·
hout
Le ngte kolf 107 c m. gew ichl
4 10 g. diameter bal 5 cm. ge·
wicht 65 g
Parti c ul iere co llect ie

Uit J. Lauthie r' s 'Jeu de Mail'
uil 17 17 welen wij dat er slok·
ken van versch ill e nde len gte beo
sto nden en meI ko ppen van ver·
sc hillend gewicht. aangepast aan
hel gewicht van de houte n ba l
waarmede gespeeld werd. Er
bestonden stok ken van verschil·
lende soorten hout. Haze laar e n
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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 e n lengte
e n aangepast aan de daarbij getoonde bal.

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. we rd gebruikt a ls de bal
in een gat of legen een helling
aan lag. ( Voor 'chole' zij verwezen naar het artike l over
colt) .

27 Gildebrieven van hel balle nmakersgilde te Del ft (St. M ic hie lsg ilde)
14 december 1626-6 maart 1703
Ee n perkamen te n deeltje met 19
gepagineerde bladzijden en ee n
losliggend c harter zo nder zege ls
d. d . 12 septe mbe r 1653
32 x 2 1 cm (dee ltje) . 38 x 27,5
c m (c harter)
Ge mee nte 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 leve rde gilde ·
brief. Reeds in 1586 worden de
ballenmakers in een keU T te
De lfl ve rme ld .
De eerste brief diende ter be per·
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.

À
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... 28 Vitrine kas tje meI b"lIen makersgcrccdschap
De e ls en dl' ka p()[Ic b:tl l ij n u il
vroege r tijd. de rest is rece nielij k vervaard igd .
Vitrine kastje . ho ut. 20 x 45 x
10 cm:
vorm voor hel ronden vlIn dc
bal. ho uI. 243 CI11:
c is. ho ut meI metale n prie m .
16 c m:
hamer. hout. 26 ('fn:
twec ba lle n. sc ha pe nleer gevuJd
me i ge loogd koeien haar: \\:I:l Tvan
opcngc\\cd..t. d iamete r
4 cm
De Hee mk undige Kring ' De vij c r Heenganghe n', Goirle.
[n v ,nr . A - 173

een

He l vitrine kastje OC\ al een ho ute n vo rm voor hel ronden van
de b.. l: ee n cis \oor hel , uile n
van dl' ba l meI h;lar: ee n h;Hllcr
voor hel in model kloppen van
dc ba r: een origi ne le Goirlcsc
kaat sbal e n een nicu\\c Friese
kaalsbal vcn'aardigd Oltar hel
Goirlcsc procêdc.

29 Collbal
1589
IcpcnhoUi

Diame te r 5 c m . gcw iclH thans
85 g. oors pronke lijk ge wicht c a.
40 g
Pa rtic ul iere collectie
De 'snede n' in de bal z ij n vcroorzaakt door het tege n de bal
slaan met co lfStokke n. De bal is
tevoorsd lijn gekomen bij de
sloop van ee n bakke rij st:l:lI1de
aan de noordzijde van de Jode nbreeslraat bij de Oude Schans IC
Arnste rdum . De bakkerij is gebo uwd in de jare n 1589- 1590 .
De bal muct ve rloren zij n in de
bou wput V:1I1 de in aanbo uw
z ij nde bakke rij. tijde ns het spele n waar.!tChij nl ijk. Hij is met
een he ip:ml mee he l moeras inge heid e n kwam tevoorschijn
toen d ie paal ruim 375 jaar later
tijde ns de sloop getrokke n we rd .
Hij is ge('on!oervee rd met bije nwas , w:I:trdoor z ij n gewicht aanz ie nlijk is toegeno me n.

.... 30 Vie r re plica's van verschi lle nde types 17de ee uwsc col fballe n e n de malle n waarnaar
he t leer van die balle n we rd gesnede n
De balle n we rde n recentelijk
vervaardigd door I. de l'laan te
Pe ins ( Fr.)
De balle n zij n ge maakt \' .10
ku ifs leer. gevuld me i koe ienhaar
Diameter 4· 6 c m . gewic ht
20-70 g (niet afgebee ld )
Part icu liere co llec tie
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3 1 T wee re plica 's van me t haar
gevulde coifballe n
Recente lijk vcrvaOlrdi gd door I.
de Haan te Pe ins (Fr. ) naar
voorbee lden uit COl. 1600
Kal fslee r gevuld me i koc ienhanr
Di ame te r 4 c m , gew icht 22 g
Partic uliere co llectie
De ze balle n. thans nog in gebruik bij ka'lIllen. zijn volkome n
ide ntiek aan de balle n die afgebee ld z ij n op ee n g root aanta l
sc hilde rije n uit de 16de e n 17de
eeuw. Me n moet zic h dit type
balle n voorste lle n al s he t exI>ortarti ke i waarte ge n het pate nt
va n ko ning James VI v:m
Sc ho tland van 5 a ugustus 16 18
geric ht was. De export n:t:lr
Schotl and vond waarschijn lijk
hoofd zake lijk plaats via Bergen
o p Z OOI1l . De lfsh:l ven en Amste rdam .

& 32 Gez icht op Amsterdam vanaf de Buiten Amstel
Adolf van der Laan (l648-na
1755)
1740
Gravure . één blad uit een vogelvluchtkllan van meerdere
bladen
56,5 x 95,5 cm (ge hele kaan )
Rij kspre ntenkabinet. Arnsterdllm.
lnv,nr. d'Ailly 193
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Dit is waarschijnlijk de eerste
afbeelding van een buiten kolfbaan 7.Ouls deze na 1700 werd
ontwikkeld. liggende achter de
herberg ' De Pauwentui n' aan de
Buiten Arnstel.

Kolf'

r:::=-=======================================il .. 33

De ko lfbaa n bij de he rberg
'Stad lande r' Ie Amsterdam
Nicolaas Mallhijsz. Aan rnan
(1713- 1760)

[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 Rijksmuseu m staat.

•

... 34 Het nieuwe Nederlandsehe . .... 35 Speelkaart me t a fbee ldi ng
Franse he. Amcrkaanschc en
van een kol fba an
Engelschc ku lf~pe l
18de eeuw
Gravure
Toneelstuk in drie bedrijven uilgege"en bij D. Sc huu mlan in
7 x 4.8 cm
Amste rdam
M use um Flc hilc. Ame rsfoon .

I .,,-

[782

Spon hislorisc hc collectie J.A.

22 x 13.5 CI11
Museum Flchitc. A mersfoort.
Sponhi slorbc hc collectie L A.
Brongers

Bronge rs

De titelprent is vervaardigd door
J. e. Sc hults (1749- 18 12) en uitgegeven door D. Sc huunnan
( 16 x 9.7 cm).
Dit st uk spee lt zic h af o p twee
kolfbane n. De Engelse pa rt ij
word t door ccn Frans-Nederlandse cornbinm ic verslage n e n
neemt de vl u('hL De ze allegorie
duidt op het ~l reven van de patriotten de Engelse in vloed in de
Re publiek te verm indere n.
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J;.. 36 Drie bladzijden me I illu slra-

1

lies van Henry Brown
(1810-1870) uil hel art ikel 'De
kolver' in De Nederlanden .
Kantklersche lsen. kleede rd ragten. ho uding e n voorkome n v.m
versc hillende st:mdcn .
's-Grave nhagc ( [841 )
Elk b[:ld is 23.2 x [6 cm
tvluse um Fle hile. Ame rsfoort.
Sponhistorische collec tie J.A.
Brongers
.... 37 Inte rieur kolfbaan
J. Halff jr
Begi n 20ste eeuw ('7)
Olieverf o p dock
29.5 x 45 cm
Museu m Fleh ite. Amcrs foon .
Sponhis lorische colleclie J.A.
Brongers
Ha[rr hee f! dil s( hildc rijlje samengesle ld naar de afbee ldingen
Vlm He nry 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 Niedorp
Jaap Oudcs (1858-1921)
ca. 1900
Olieverf op doek
48,5 x 59 CI11

Mu se um Flchi te . Amersfo ort.
Sporthistorische collectie J.A.
Brongers

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

.... 39 De burgemeeste r van Groo-

Icbroek
Jo Schrijnder (1894-1968)
Teke ning. gekleurd krijt
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 burgemeester van GroOlcbrock was.
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39a Gerard Co rne li s van Bale n
Blan ken ( 1852- 19 39)
Sytze He nstnl
1932
Co ntétekc ning
25.5 x 20 cm
Pan icul ie rc collectie
G .c. va n Ba le n Blanken was dc
o pric hte r van dc ko lfsoc ië te it
. De Vie r Eene n' te Spanbroek :
hie r o ntstond in 1885 de Nede rl andsc he Kolfbond .

"40 Wapenbo rd e n naamlijst van
de re ge nte n en rege ntcsse n van
het le proos- en pro ve niershu is
de r stad Rotte rdam

1788
O lieverr o p doek
Met lijst 114. 5 x 19 1.5 cm
Histo risch Museum van Rotterdam. Ro tte rdam
In v./lT. Cat. Muse um van Oudheden 1904 nr. 663
Op dit bo rd ko mt hel allianti e·
wape n SuemlOndl-K o lff voor
( 12 x 12 c m).
Dit wapen bestalll uil drie ve r·
laagde kol ve n in de vorm van
hame rs (2- 1) in he t sc hi ldhoofd
ve rgezeld van een le lie. all es
van go ud in ee n veld van
blau w . (Zie wapen link sonder)

Foto van G.c. van Balen Blanke n op o udere lee ftijd . Ko lfc lub
Utrecht in ·St. Eloye n Gasthui s '. Utrec ht.
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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
41 Minimuur ko lfbaa n met drie
kol ...e rs
18de ee uw
Zil ...er
Amste rdams keur, Gouds herkeur. Geen jaarleltc r, geen
mee~te neke n

3,4 x 8,6 x 3 cm
Stede lijke Musea Gouda.
bruikleen e rvan \V . V,In Vliet.
[n .... nr. 53.658

dtr Litfotbbt".

42 Mi nialuur kolfbaan me t
twee kolvers
rvleester Arno ldus "'al1 Geffe

( J700· J769)
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 oorsprong van hct kolven
Ui tgegeven bij Jan e n Gerbrand
Roos, Amsterda m. tweede druk
1792
16,5 x 10,5 c m
Uni\'e rsiteits Bibliotheek Am ste rdam. 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, wmlfvan 31 overdek te). Dit boekje.
de tweede druk. maakt melding
V,IIl 350 kolfb:ll1e n. W:larVlln 149
ove rde kte.
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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 regleme nt geeft uitvoerige
informatie over de bij het kol fspel ge ldende regels e n de daarbij gebruikte te rme n.
4S A. P.L. Spuybroek
Het kolfspel. geïllustree rde
handleiding
Baarn (1909) (7 1 blz.)
19x 12.5 c m
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 jare nlang secretaris van de Nederlandsche Kollbond .
46 Ordon nantie. Den Hang
16 maart 1778
Uitgegeven bij Jacobu s Vlm
Kamebeek. 's-Gra venhage
( 1778 )
26 ,5 x 21,5 c m
Museum Flehi te, Ame rsfoon,
Sponhi storische collectie van
J.A. Brongers
De mngistraat van 's-Gmvenhage verbood hierin aan herbergiers om zonder toestemming
va n de overhe id openbare kolfbane n aan te legge n. Dit in verba nd met moge lij ke overlast.
47 Huishoudelijk Reg lement
voor de kolfsoc iële it 'De Prins
van O ranje' te Goes
Uitgegeven bij S.J. de Jonge.
Goes
1862
12.5 x 8.5 cm
Arc hief Nederlandse Kolfbo nd.
Hoorn
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Dit regleme nt rege lt het func tio·
neren van ee n kolfsocië tei t.
waarvan de baan in eige ndom
was bij een kas telei n. De le iding
ove r alles m.b.t. he t ko lfspel
binnen deze sociëteit werd ve rzorgd door de koni ng en de
prins. die hun waardigheid voor
een jaar verkregen tijdens ee n
wedst rijd in de eerste he lft van
de maand nuguSIllS.
48 Drie wedstrijdreglementen
Bolsward 1882. Alkmaar 1919.
Spanbroe k 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 wedstrijd ge rege ld. Ke nnc lijk waren
er te vee l lok aal variabe lc gebruike n o m zo' n regle ment bekend te veronderste lle n. Het
programma uit 1919 bevat ee n
reg leme nt . zoals vastgesteld
door de Nede rl andsthe Kol f. bond.
Het programma zonder reglement uit 1981 ge ldt zowe l voor
dames als heren.
49 Twee kolfstokken. éé n gemerkt met ee n plaatje 'Fokker'
19de eeuw
Ho ut met metalen kop
137 x 16 c m
124 x 15 c m
M useum Fle hite. Amersfoon.
Spo nhi sto risc he co llectie J.A.
S rongers
De ge me rkte sto k was het e igendom vnn de vnder van Anthon y Fok ker te H.. arlem.

50 Drie kolfstokken
ca. 1900. 1918. ca . 1900
lepc n-. iepen- e n essenhout
133 x 17.6 cm
126.7 x 18.5 c m
126.5 x I I c m
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 ru bbcrballe n . De stee l is geme rkt
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 he rming van ee n beschadi 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 ne n
we rd door \V.e. van lu yn van
de Kolfclub Utrecht in ·St.
Eloyen G asthuis'.

51 Rek met ac ht kolfstokke n,
afl;omstig uit kolfsociëte it 'De
Prins van Ornnje' te Goes
Begi n lOste eeuw
Zes stokken he bocn een o pschrift: C. Breen. K. B. J vE .
MP. FXM
Esse nhout met ijze re n kop
C;L 130 cm
Muse um voor Zuid- en Noo rdBeve land. Goes . Inv .nr. 37 13
t/ m 3720
52 Mode rne ko lfstok
Roestvrij staal
ca. 130 c m
Nede rlnndse Kolfbonel. Hoorn
53 Twee kolfba lle n
19de eeuw
Gummi
Diameter 10.5 cm e n II cm
Museum Fle hi te, Ame rsfoon .
Sporthistorische collectie J.A.
Brongers
Van gummiballe n is ee rst sprake
nu 1832 als het vulcani se re n is
uitgevonden.

54 Drie koltballe n
Een v:ln de drie b" lIell is rece nte lijk vcrv:mrdigd. dc andc rc
zij n van oude re datUIll
S:tjet
De twec linke r ba llcn hebben
een diame ter van 12 Ctn. de
rechte r van 10 cm
Kolrclub Utrecht in ·St. Eloyen
Gasthuis'. Utrec ht
De twee linker balle n zij n van
s:ljet ge na:l id met koperd raad .
Aan de e ne zijde van dc bal
kruise n de nade n e lkaar. aun de
andere zijde nie t. Dit hee ft Ie
ma ken met het pat roon volgens
we lk he t saje t gesneden wordt
alvore ns het als b:llo rnhul se l Ie
gebruike n. De reduc r bul is ee n
mode rne waarbij de segme nten
sajet o p ee n kern ge pl:tkt zijn.

55 Kistje voor kolfbal. afkomstig uit kolrsoc iëteit ' De Prin ~
van Oranje' te Goes
Begi n 20sle eeuw
Signatuur' F"
Notenho ut lI1e t kopere n sluiti ng
17.5 x 17.5 x 17 .5 cm
Museum voor Zuid- e n NoordBcve land. Goes. ln v. nr. 3721
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56 Ko ltballenki stje. gemerkt
C. v. Bc tLsekom
ca. 1900
Ho ut mei melale n handgreep
19x 18x 18 cm

Partic uliere collect ie.
In zo'n kislje kon de bal gehee l
onde rsteu 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 lijde m
het spel gere md zou worden .

57 Kol rsloor
ca. 1880
Eike nho ut met ijzeren hand vatte n
109 x 85 x 45 c m
Ko lrclub Utrecht in ·St. Eloye n
Gasthuis'. Utrecht
In de ruimte. aFgeslote n door de
o nderste klep . kan ecn comFoor
met gloeiende kooltjcs gCpl:l:ttSI
worde n. Deze onderste ruim te
~ ta:t t via een latte nroostc r in
verbinding met dl,.' bovenste
ruim te. ook aFslui tb:tar met ee n
klep. waarin de s:ljcllc n ko lrb:tl le n gelegd e n verwa rmd kunne n worden .
Ve rwarmde s:tjelb:tlle n lope n
sne lle r tijde ns he t spd . In onze
tijd. met centrale verwarming.
hee n de stooF zijn fun c tie verlore n.

58 Ko lfballc nm:\!
ca. 1900
Cocos met ee n opsl:lande achte rkant van gevlochten cocostOLLW

ca. 40 x 25 cm
Ko lfdub Utrecht in ·St. Eloyen
Gasthuis'. Utrec ht
Op de ze mat werde n met name
de sajet balle n gelegd als cr nie t
mee gespeeld werd. Hierdoor
werd voorkomen. dat zic h a:Hl
één zijde een plal vl akje vormde. waardoor de bal in z ijn loop
tijdens het spe l ge hinde rd zou
kunnen wo rde n.
59 T wee kol fpale n :lili.o msli g
uil kolfsocië lci l ' De Prins van
Oranje ' te Goes
177 2
Hou\. besc hilderd me i stroke n
rood-wil-blauw. Elke p:lal hee ft
ee n kopere n band. éé n mei hel
o pschrift: Anno 1772 Hube nus
Simons
Hoo gte 98 cm
Museum voor Z uid- e n NoordBcve la nd. Goes. Inv. nr.

3723/24
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60 Vaandel afkom stig uit kol fsocië tei t 'De Prins van Oranjc '
Ic Goes
1855 (1)
Geprepareerd papier o p achte rgrond va n stof
75 x 59 c m
Mu seum voor Zuid- e n NoordBeve land. Goes . In v. nr . 3496
Op hel vaandel st:!an afgebeeld
het wapen va n Goes en een
ko lfpaa l met stokken en b:!l1e n.
De tekst o p 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 diamante n :1:111 ketti ng
Diameter 5 e m
Museu m Flc hite . Ame rsfoort.
Sporthi slo risc he co llecti e J A.
Brongers

62 Prijsmcd:.il lc afk o mstig uil

64 Siervomlige prijsTlledai llc.

ko lfsoc iëte il 'De Prins van
Oranje' tc Goes

afkomstig uit de kolfsoeiëtei t
' Prinses Marie ' te Goes
Augustus 1863
zilver
G rootste breedte 5.8 cm
Museu m voor Zuid- c n NoordBeve land . Goes. Inv .nr. 444

1865
Zil vef
Di ame te r 4 cm
Muse um VOOf Zuid- e n NoordBeveland. Goes. Inv. nr. 437
Op dc voorzijde sl:lan nfgebceld
ee n kolfpaal. twec ko lfslokken.
zes ba llc n c n de lekst: Koning
der kolfbaan .
Op de keerzijde ee n ruiter te
paard met de tekSI: Prins van
Oranje .

63 Prijsmednillc afkomstig uit
kolfsoci ëlc it 'De Prins van
Oranje' te Goes. in de vorm van
ee n kolfstok mCI prijs medail 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 NoordBeve land . Goes. Inv. nr. 4885 A

Het opschrift luidt : I c prijs behnald door J.A.E. Stokmans
A ug. 1863

65 Vc rcnig ingsinsi gne afkomslig 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 NoordBeve la nd . Goes. In v. nr. 435
He t schi ldje is omgeven door
een lauwe rkrans met daaroverheen twee ge kruiste kolfstokke n.
Onde r het schild een banderol
me t opschrift : De Prins van
Oranje . Op hel sc hildje dc tekst:
Ko lfsoc iëteit en een afbeeldi ng
van drie kolfballen.

66 Vercn igingsinsigne .. fk ol11stig uit de kolfsoc iëlcit . De
Prins van Oranjc' te Goes
Zi lve r
Le ngte kolfpaal 3.8 c m
Museum voor Zu id- en NoordBevelund . Goes. Inv. nr . 436
Kolfp'lal als dmagspc ld mei o pschrift : M .D. Ramondt 1862.
hie raan aan schakeltjes twee gekruistc ko lfstokken mc t op de
kruising een ba l.
67 Aankondigingsbi ljct natioI1: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 Dive rse tege ls Illet colvers.
kolvers e n 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 he t artike l 'Ee n iconogmfische studie
van Nedcrlandse wandtegels me t
colf-. kolf- e n 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
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Go lf'

Illustratie uil 'Ellimans Universal EmbrOCalion' ( 1894)

Particuliere collectie
(cuLnr. 7 1)

70 Fotoreportage golfwedsl rijd
4 ju li 19 15

[lliMANS UNIVERSAl
fr.IBROCATION

l/H','

Zwart-wil foto's
28x24cm
Kenneme r Go lf cn Country

Club . Z:mdvoon
Deze fOlorcponage loont hel

tweede hcren kumpioenschap 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 midden in de zomer mét colbertjasje. He l 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 Mo nve l)
22xl4cm
c, Modes el Manières d'au·
jourdhui. 19 19
(lek . André Man y)
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 ieve rf 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 e n C. Wiclingavan 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 rlandse taal uitgegeven boek over
gol ft ech nie k. G. de W it was een
zeer succesvolle inte rnationa le
spe ler en oe fe llmeester.

78 Een doos Kurgo speel kaarten. (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
Partic uliere collec tie
Dit was een vorm van go lfkwartet uit de jaren vóór de
1.latste wereldoorlog .
79 Bladen met go lfpostzegels
Partic uliere co llec tie
Zie lijst in het artikel 'De filat elie 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. afkom stig uit ZuidAfrika is een van de beste e n
meest succesvolle go lfprofessionals 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 o n gehouden in Preto ria, 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 "

FrankriJk
10-10-1980
\.In

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

1900

Pan içulkrl' ~'~llk~'li~

Partk ulicrc collec tie
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in hl'! !m iJ..d ' 0 ... lilJldi ...
e n de golf) JXln'.
83 Twee po!tlzcgcJ, \..tn BorIHuhslswan:t
6· )2- 1980 (FiTst D:I~ CO\ L'n
Partic ul ie re ('o tlcctic
Deze zege ls I:lIcn dc Gar)'
PI:I}cr Country Club golfcour!tc
zie n. Deze we rd 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 .
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Ll·ngtl.· I I..! ,:m
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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 p ro fc.' ss io n a l~ in de.' ge."
schiedenis. die hu n ei g ~ 11 ijlere.'11
ko ppen voor golfslokke 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 o mwikkeld
Eén c lub hee ft heeft een kop

van ij7.cr (gemerkt: Anderson
:mSlrulher. w:lrranled. handfor·
ged Army & na "y London. hold
fast). de ande r een van ho ut
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 jo ng
aan begon .
87 Kinde rgolftas
ca . 1920
Canvas mei lee r afgewe rkt
Le ngle 6 1 c m
Pan k-ulierc collectie
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88 Tas met veertien mode rne
go lfstokken
Particuliere collectie
Dit zijn e nkele van de vele honderden modellen golfstokken
zoals deze thans in gebruik zij n.
De tas bevat het toegestane
maximum van 14 stokken ; vier
' houten'. nege n 'ijzers' waaronder 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 ificaties. waarbij de max imalc aa nvangssnelheid 76.2 meterlseeonde 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 gebruikt (ziek ook cal.nr. 14).
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91 Prijspenning voor golfwedstrijden
Gemerkt HU (de fi rma H. Hannoue Ie Ut recht) 1927
Brons
Diameter 4 cm
Kon inklijk Kabinet van MUOIen.
Penningen en Gesnede n Stenen.
's-Gravenhage
92 Moderne golfwi ssclbeker.
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

.•

.
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Wisse lprijs voor het senioren
kampioe nschap van België. aangeboden door koni ng Lcopold 111 van België. Si nds 1960
wordt om deze bekcr internatio·
naai door landenteams gestreden. De wedstrijd vindt eens in
de twee j aar 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 iculieren. Het plan constatee n de
noodzaak lot aanleg van 10
openbare golfban en op korte
term ij n. Op middellange tcrmij n
zal gestree fd moeten worde n
naar éé n golfbaan per 200.000
inwoners.
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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 .

Colofon

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)

28 (r)
Museu m Boymans·van Bcunin ·
gen. Rotterdam: blz . 29 ( rIo).
84 (foto FrÎI S rvl o1\shollwer)
Nation:ll Gallery. Londen: blz.

kaa rten
Dick Letelllll en Emiel Vle ugels

29 (1 /0)
Archief Ned. Kolfbond : blz. 33
Museum Fleh ite. Amers foort:
blz . 34. 52. 56. 57. 59. 60. 82
(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 . 5 1
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)
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Tekeningen
Emicl Vleugels (blz. 30.62)

Vomlgev ing lenloonste lling
en cutulogus
Dick Lctema gvn. Almerc·haven
Druk :
Tesink. Zutphen

•

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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