11

WINTERGEZICHT, ETS VAN
PIETER NOLPE (±1613 – ±1653),
GESCHONKEN AAN HET NEDERLANDS
GOLFMUSEUM DOOR LOOK BODEN
Tekst: Ferd Vrijmoed

Lught, Ianuarius
Onderaan in de marge een tweeregelig vers in het
Nederlands en in het Frans:

“Hanght nu de nar, sijn
bellen Aen, met d’ijsslee
op de Vlught
Op Schaetsen rijdt, Wilt kolven gaen tis nu
gesonde Lught”
“Attelez aux traisneau les chevaux du
carosse ca sonnettes au vent; ou prenze
vos patins
Pour glissez sur la glace ainsi que du lutins
Enfans il fait beau temps pour jouer à la
crosse.”

Look (74) is een ondernemende golfer, radioman en zwerfkattenbeschermer.
Dat laatste vinden we terug in zijn minicamping Felis Hoeve, die hij samen met
‘zijn’ Miranda heeft en waar volwassenen tot rust komen (geen kinderen!) en
genieten van de natuur. Maar we zien het ook terug in zijn rol als organisator
van het Charity Golf Event ten behoeve van de Stichting Superkatten (hulp aan
verwilderde en schuwe zwerfkatten) dat 2 keer is gehouden.

Look Boden (li) overhandigt de ets aan archivaris Ferd Vrijmoed (re)
De prent komt uit een serie van verschillende maanden, die eveneens een
element of seizoen verbeelden. Hier is de maand januari, lucht is één van de
vier elementen zoals we die in het westen kenmerken: vuur, water, aarde en
lucht. Op het ijs vermaakt men zich met kolven, sleetje rijden en ijszeilen. Bij
een uitspanning binden mensen hun ijzers onder. We zien een eendenvanger
met zijn buit, vergezeld van zijn zoon en hond. Een jongen gaat onderuit. In
de arrenslede zitten dames goed ingepakt tegen de kou, de handen in een
mof, voor het gezicht een masker, het paard dat de slede trekt is rijk versierd.
Kolf (Colf) en Jeu de Crosse (Chole) worden hier door Nolpe op één lijn gezet.
Pieter Nolpe was een uitstekend graveur van de Hollandse School. Kenmerkend
zijn een vaste snede en schilderachtig effect in zijn werken zoals Strandgezigt
en Veldgezigt. Het Nederlands Golfmuseum werd aangenaam verrast met deze
schenking van Look Boden.

De camping

De kat

Tijdens het Charity Golf Event bleek overigens maar weer hoeveel BN-ers er
golfen en van katten houden. Dat zijn er veel! Look rolde al vroeg de radiowereld
in. Op 19 jarige leeftijd was hij de jongste DJ van Nederland bij zeezender Radio
Dolfijn. Ook was hij DJ bij de eerste popzender Radio 227, maar dat is een geheel
ander station dan het Radio 227, waar hij nu actief is. Nu kan men genieten van
40+ easy listening. Zijn ondernemingsdrang resulteerde in de oprichting van
groothandel Mulbo en de winkelketen Multishop, waar hij 32 jaar als eigenaar de
scepter zwaaide. Onvermoeibaar onderneemt, produceert en regisseert hij maar
door. Zijn vele functies in bedrijfsleven en politiek (hij heeft er wel 100 gehad)
doen vermoeden dat hij op de golfbaan meerdere holes tegelijk speelt. Maar op
de golfbaan is Look een andere Look. Dan golft hij alle 19 holes een voor een, in
gezonde lucht, zoals dat vier eeuwen geleden ook al gebeurde.

WORDT VRIEND
Het Nederlands Golfmuseum is gevestigd op Landgoed Bleijenbeek in Afferden, een landgoed
met onder meer een golfbaan. Het bouwen van een museum kost veel geld. Wordt Vriend van het
Nederlands Golfmuseum en help mee aan de verdere ontwikkeling van het boeiende reizen in de tijd.
Kijk op onze website om te lezen hoe je Vriend kunt worden.
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