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GOLFMUSEUM
historie

Sinds het Nederlands Golfmuseum in 2016 zijn 
deuren opende, werd het al meerdere keren 
 uitgebreid en bleef ook de collectie maar groeien. 
Een gang door de Nederlandse golfgeschiedenis 
aan de hand van tien museumstukken.

MUSEUM 
STUKKEN

PRAKTISCH 

Stichting  
Nederlands  
Golfmuseum

Bleijenbeek 14
5851 EE Afferden
T 0485 53 00 84
E info@golfmuseum.nl
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TEKST NEDERLANDS GOLFMUSEUM 
EN REDACTIE GOLFERS MAGAZINE

FOTOGRAFIE KOEN SUYK

HOUTEN 
COLFBAL
VOOR ZOVER BEKEND waren de 
 allereerste ballen die in het colfspel 
werden gebruikt van hout. Althans, in 
Nederland. Of dat ook in Schotland 
het geval was, daarvoor is geen 
 overtuigend bewijs gevonden. De 
zeventiende-eeuwse houten ballen 
waren vaak gemaakt van het zeer 
harde buxus- of beukenhout, dat veel 
in Nederland voorkwam. Ze waren 
glad en vlogen niet verder dan 
 ongeveer 75 meter.

DIT SCHILDERIJ (ca. 1624) wordt 
 toegeschreven aan Nicolaes Eliasz 
(1588-1653/1656). De replica in  
het museum is kleiner dan het ori-
gineel dat in het huis van de familie 
Six aan de Amstel in Amsterdam 
hangt. Op dit schilderij zit groot-
moeder Tulp, Gerritgen Dircksdr. 
Poelenburgh (1550-1630), naar 
het colfspel van haar drie klein-
kinderen Pieter (1618-1645), Egbert 
(1619-vóór 1643) en Catharina 
(1622-1664) Tulp te kijken.

Het schilderij bevat een aantal 
opmerkelijke bijzonderheden. Zo 
heeft de koets van de familie Tulp 
wielen, terwijl in die tijd in Amster-
dam koetsen geen wielen moch-
ten hebben. Dit vanwege het 
gevaar van verzakking van de  
huizen door de trillingen die de 
wielen zouden veroorzaken. Alle 
koetsen in Amsterdam waren 

daarom verplicht voorzien van 
glijders, al bestond daar een uit-
zondering op: de burgemeester en 
de chirurgijn mochten als enigen 
van een koets met wielen genieten. 
De koets op dit schilderij behoorde 
toe aan vader Tulp, de beroemde 
chirurgijn dr. Nicolaes Tulp, die 
later in 1632 door de toen 
25-jarige Rembrandt van Rijn 
werd geschilderd in diens ‘anato-
mische les’. Een tweede bijzonder-
heid – en van belang voor de 
golfgeschiedenis – is dat de golf-
ballen van de twee golfende jon-
gens zijn gemerkt. Dat betekent 
dat men in die tijd ook al met een 
eigen bal speelde. En kennelijk 
spelen de jongens echt, want 
anders dan de meeste andere 
 kinderen op portretschilderijen in 
die tijd dragen ze geen belemme-
rende jurken, maar kleding waarin 
je lekker kunt bewegen.

FAMILIE TULP

Golfschaak
stukken Anne 
Carlton Studio
COLLECTIE golfschaakstukken van de 
beroemde Anne Carlton Studio uit het 
Verenigd Koninkrijk. Klassieke golfstuk-
ken van hars/polyester uit de periode 
1950-974 gewijd aan ancient golf.   
Elke set is met de hand gemaakt en  
dus uniek.
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TER GELEGENHEID VAN DE HONDERD-
STE EDITIE van het Dutch Open werden 
oud-kampioenen van het toernooi ver-
eeuwigd in de opstelling van misschien 
wel Nederlands’ bekendste schilderij, 
de Nachtwacht van Rembrandt van 
Rijn. Op het werk prijken elf oud-win-
naars van het KLM Open, onder hen 
ook twee Nederlandse kampioenen: 
Maarten Lafeber, die het toernooi in 
2003 won, en Joost Luiten, die de beker 
in 2013 en 2016 in ontvangst mocht 
nemen. De Engelsman Peter Townsend 
(72 jaar), die het toernooi in 1967 op 
zijn naam schreef, is de oudste gepor-
tretteerde. Helemaal links figureert de 
jongste Dutch Open-winnaar ooit, de 
toen negentienjarige Engelsman Paul 
Way, die het KLM Open in 1982 won. 
Tobias Dier, die in 2002 de laagste 
score (60) wist te maken, neemt een 
bescheiden plek in op de foto en wordt 
geflankeerd door Ashun Wu, de eerste 
Aziaat die het KLM Open won. De enige 
vrouw op het schilderij is zijn echtge-
note Rebekha Wu. Bijzonder detail is 
dat de foto gemaakt is in het Rijks-
museum in Amsterdam, waar ook de 
originele Nachtwacht hangt.

DE DELCOURTBEKER was een wisselbeker voor 
 competitieteams en was als eerbetoon vernoemd naar 
Gerry del Court van Krimpen. In 1915 deed Gerry del 
Court mee aan het tweede Professioneel Kampioenschap 
op de Haagsche. Er werden vier rondes van negen holes gespeeld 
en Del Court won met een score van 152 . Gerry del Court heeft negen keer het NK Match-
play gewonnen en schreef in 1931, 1932 en 1936 het Nationaal Foursome Kampioenschap 
op zijn naam. Uit zijn legaat is het Del Court Fonds opgericht, bestemd ‘ter ondersteuning 
van Nederlandse golfprofessionals, baanpersoneel en hun gezinnen bij pensionering, 
arbeidsongeschiktheid of overlijden’. De doelstelling is in 1991 aangepast aan de moderne 
tijd en luidt nu: ‘Het behartigen van de belangen van diegenen die beroepsmatig aan de 
Nederlandse golfsport zijn verbonden, dan wel daartoe worden opgeleid.’

Het Nederlands Golfmuseum beschikt over de meest uitgebreide golf-
bibliotheek van Nederland. Het grootste deel van de boeken is in 
te zien door bezoekers. Een dertigtal museale werken liggen 
achter slot en grendel. De collectie breidt zich nog altijd 
uit, omdat het museum regelmatig boeken ontvangt 
van particulieren. Maar bijvoorbeeld ook van Golfers 
Magazine, dat na een verhuizing een deel van zijn 
bibliotheek niet meer kon huisvesten.

De meeste boeken mogen gelezen worden, maar sommige 
heel  bijzondere boeken liggen veilig achter glas en worden 
alleen bij speciale gelegenheden aan nadere beschouwing 
 onderworpen.

VLNR: PAUL WAY, SERGIO GARCÍA, REBEKHA WU, 
GONZALO FERNÁNDEZ-CASTAÑO, MARTIN KAYMER, 
DAVID LYNN, MAARTEN LAFEBER, JOOST LUITEN, 
PETER TOWNSEND, TOBIAS DIER, ASHUN WU, 
JAVIER BALLESTEROS.
OORSPRONKELIJK BEELD TIVA PAM

NACHT-
WACHT 
KLM OPEN 
100 JAAR

historie

GOLFBIBLIOTHEEK

DELCOURTBEKER 
(1915)
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HOLE OF FAME
CONSERVATOR JOHN OTT kan zich de 
eerste initiatieven voor het Nederlands 
Golfmuseum nog goed herinneren. ‘Het 
was natuurlijk van de gekke dat er in 
Nederland, met zijn lange golftraditie, 
nog geen vergelijkbaar museum was. 
We ontdekten al snel dat er wel pogin-
gen waren gedaan om er eentje op te 
richten, maar die waren niet succesvol 
geweest. Het kostte hier en daar best 
wat overtuigingskracht, maar het is nog 
altijd geweldig dat het in 2015 wel is 
gelukt. De locatie was, in samenspraak 
met Dirk Jan Vink van Golfbaan Land-
goed Bleijenbeek, redelijk snel gevon-
den. Toen was het een kwestie van het 
opbouwen van de collectie. Daarin is 
sinds de opening veel veranderd. Door 
giften, door op veilingen soms wat aan 
te kopen en door bruiklenen zijn we 
door de jaren heen steeds groter gewor-
den en vooral ook van een steeds hoger 
niveau. Zo vind ik het nog altijd heel bij-
zonder dat we hier de vondsten uit het 
Biddinghuizer Colfschip tentoon mogen 
stellen (in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw werden de restanten van 
een zestiende-eeuws handelsschip 
opgegraven, met aan boord onder 
meer diverse colfmaterialen, een bewijs 
dat Nederland in elk geval handelde in 
golfmateriaal, red.). Het zegt wat over 
de status die we inmiddels hebben als 
museum, al wil het zeker niet zeggen 
dat we er ‘warmpjes’ bijzitten. Zonder 
ondersteuning van vrienden, legaten, 
soms wat eigen geld en onze status als 
ANBI-instelling zouden we niet zijn waar 
we nu zijn. Al zijn we er wat ons betreft 
zeker nog niet. We blijven op zoek naar 
aanvullingen van de collectie en denken 
nu bijvoorbeeld aan een hole of fame: 
een historisch overzicht van de Neder-
landse golfclubs, waarbij de betref-
fende clubs hun hole kunnen steunen.’

Buggy van 
Robbie van 
Erven Dorens
IN 2019 schonk Robert Eduard 
van Erven Dorens – ofwel 
 Robbie, zoals iedereen hem 
noemde – zijn buggy aan het 
door hem geopende Neder-
lands Golfmuseum. Op deze 
buggy, waarin hij vele 
beroemdheden en adellijke 
personen heeft rondgereden, 
zien we op de voorkant REVED 
International B.V. staan. Dit is 
het in 1980 door hem opge-
richte golfpromotiebureau dat 
de organisatie van het Dutch 
Open overnam van de Neder-
landse Golf Federatie. Dankzij 
zijn charismatische uitstraling 
en het uitmuntende gebruik 
van zijn contacten groeide het 
oudste sporttoernooi van 
Nederland uit tot een interna-
tionaal toernooi op topniveau. 
De Nederlandse Golf Federa-
tie maakte hem lid van ver-
dienste en gaf hem tijdens 
een jaarvergadering de ere-
titel ‘Mister Golf’. Sinds 2005 
wordt de Robbie van Erven 
Dorens Trofee uitgereikt aan 
de amateur die bij het Dutch 
Open na het halen van de cut 
het hoogst eindigt. Robbie van 
Erven Dorens overleed in 
december 2020 op 83-jarige 
leeftijd. Te zijner nagedachte-
nis heeft het Nederlands 
 Golfmuseum zijn buggy een 
prominente plaats gegeven in 
de hal van het museum.

HICKORY 
CLUBS IAIN 
FORRESTER
IAIN FORRESTER IS GOLFPRO bij Golf & Coun-
try Club Hoenshuis in Voerendaal en specialist 
op het gebied van historisch golfmateriaal. Hij 
herstelt antieke golfclubs en maakt ze speel-
klaar voor hickory-wedstrijden. Een deel van 
zijn collectie heeft hij in bruikleen gegeven aan 
het Nederlands Golfmuseum.

Meer informatie over hickory clubs is te vinden op 
de website van Iain Forrester: hickoryclubs.eu.

UIT HET RUIM VAN HET COLFSCHIP 
KWAMEN ONDER MEER DE  
RESTANTEN VAN DEZE KOLFSTOKKEN.

AUDIOTOUR — De golfobjecten zijn mooi, maar de verhalen erachter geven ze nog net wat meer glans. Die verhalen 
kun je bij je bezoek aan het museum op verschillende manieren tot je nemen. Scan de op de vitrines geplaatste 

QR-codes of download de gratis app izi.travel en je hoort de verhalen die de gidsen hebben ingesproken.

GOLFTEGELS
DE TEGELINDUSTRIE heeft in de Noordelijke 
 Nederlanden met name van circa 1600 tot 
begin 20e eeuw gebloeid. Men maakte ook 
blauwe tegels met personen die colf, kolf of 
golf speelden. Dit thema is gebruikt van de 
17e tot diep in de 19e eeuw.


