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HET NEDERLANDS
GOLFMUSEUM
BREEKT DOOR!
Na de groots gevierde officiële opening in april 2016 door Robby van Erven Dorens en Jan
Dorresteijn vindt er weer een doorbraak plaats van de 2e Kamer naar een 3e prachtige
ruimte voor het doorgroeiende golfmuseum.
Het is niet het tempo van het scheppingsverhaal,
maar dat kan natuurlijk ook niet, wij zijn geen goden,
maar mensen. En we zijn ook zeker nog niet klaar.
Maar er is weer een stap gezet. De doorbraak
verschaft ons niet alleen meer expositieruimte maar
brengt tevens een logischer verband tussen de verschillende ruimtes. De indeling was aan onderhoud
toe en ruimtelijke uitbreiding was nodig nadat
we weer enkele schenkingen en legaten hebben
ontvangen, zoals dit prachtige schilderij uit 1918
uit de nalatenschap van golfjournaliste en regeldeskundige Aleid Kemper, die ons begin dit jaar is
ontvallen.
Na de verbouwing zal een hoog op wanden weergegeven tijdslijn als rode draad door het museum
gaan lopen. Daarover in een volgend artikel.
Hopelijk kunnen we ook meer ruimte geven aan
onze vaderlandse golfpioniers en aan golfclubs
van het eerste uur van wie we een keur aan jubileumboeken hebben. Daarnaast willen we voor
het Nederlandse golf van belang zijnde personen
en gebeurtenissen van meer recentere datum
eveneens een plek in het museum bieden.

twintig holes in één slag gespeeld en met Kerstmis
gelukte het zoowaar nog aan onzen scratch-speler
B. Carp de viifde hole te Hilversum in één slag te
doen tijdens een partii met één onzer bekende
veteraanen ir J. H. C. Salberg. Beide spelers
zoomede hun caddie zagen den bal op den green
pitchen en na de tweede pitch hoorden en zagen zij
den bal met een lichte knal in de hole verdwijnen!
Dit was de tweede maal tijdens zijn golfloopbaan
dat Carp er in slaagde deze vijfde Hilversumsche
hole in één slag te spelen. De fortuin is daar wèl
met hem!
Enkele objecten, die van uitzonderlijke waarde zijn
in de geschiedenis van het Nederlandse golf willen
wij nog prominenter voor het voetlicht brengen. Om
er hier een paar uit te lichten:
Het boek Tyrocinium linguae Latinae van Pieter van
Afferden (zie foto)

We hebben veel bijzondere objecten in het museum
en we kunnen deze objecten vaak niet alle aandacht
geven die ze verdienen. Wat te denken bijvoorbeeld van het fraaie bewijs van lidmaatschap van de
Lucas Bols ‘hole in one’ club uit 1941, geslagen op
de 5e hole van de Hilversumsche Golfclub (zie foto).

De vigerende KLM Open beker, wisselprijs van het
oudste sporttoernooi van Nederland:

Een van de oudste golftassen van Nederland,
draagtas uit ca 1900, met initialen SBWvLS van
Mr. S .(Sjuck) B.W. graaf van Limburg Stirum en
de kampioensstok (rut niblick met zilveren band,
gegraveerd 17-6-1899) van Aalbrecht del Court van
Krimpen, vader van Gerry:

Ik hou er mee op, want het wordt te veel. Maar het
is bedoeld om u lekker te maken, om u te triggeren
het Nederlands Golfmuseum te bezoeken. En om u
te interesseren voor onze vaderlandse golfgeschiedenis, waartoe het heden over enige tijd ook zal
behoren.
De digitalisering van het museum houdt gelijke trend
met de fysieke aanpak, zowel wat vernieuwing van de
website betreft als de verdere ontwikkeling van onze
digitale museumtour. Alle omschrijvingen worden
herschreven en aangevuld en zullen bij de objecten
worden geplaatst in het Nederlands, Duits en Engels.

De Clauis plumbatis (druk 1553)
Wie deze ace heeft geslagen heb ik (nog) niet
kunnen achterhalen, maar hole 5 was ongetwijfeld
favoriet bij de barkeepers van de Hilversumsche GC
als we het volgende artikel uit het blad ‘Golf’ (5e
Jaargang No. 11, Januari 1942) lezen:
DE LAATSTE HOLE-IN-ONE IN J941
Op Eersten Kerstdag werd op de vijfde hole van
de Hilversumsche Golfclub waarschijnlijk de laatste
hole-in-one van het op dit punt zoo vruchtbare
jaar 1941 gemaakt. Volgens de ons ter beschikking
staande gegevens waren er tot dien dag in dit jaar

De colfstok uit de 16e eeuw, gevonden in het
talud van de gracht bij kasteel Huis te Riviere in
Schiedam, opgegraven door amateur archeologe
Machteld gravin van Limburg Stirum (zie foto)

Maakt u dit niet razend nieuwsgierig? Dat komt
dan goed uit, want dit jaar bestaat het Nederlands
Golfmuseum 5 jaar. Richting einde van dit jaar hopen
we u feestelijk weer een toonbaar grotendeels
vernieuwd museum te kunnen presenteren.
We zullen dit dan combineren met het Nederlands
Golfmuseum Open Hickory Toernooi dat veiligheidshalve dit jaar verplaatst is naar 3 oktober. Dat geeft
ons voorbereidingstijd om ons eerste lustrum te vieren
tegelijk met dit internationale, reünieachtige toernooi,
dat ook de moeite van het bezoeken waard is.
Meespelen mag ook!
We houden u op de hoogte.
Ferd Vrijmoed

