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Kolven op het ijs

-

H et kolfspel - nobele voorga nger van ons golf spel - werd behalve_op h et land (in de st raten , op
d e singe ls, buiten d e poorten, ja op kerkpleinen en
kerkh oven . .) 's wi nters veelvuldig op h et ij s gespeeld . Geen mooier kolfbaan dan h et spiegelgladde
ij s en dat men z ich op h et ijs n iet bepe rkte tot het
spelen van een kolfspel zooals wij dat heden ten dage
kenn en in een bep erkte ruimte en waarb ij de bal
- gelijk bij h et putten in golf - langs den grond
werd geschoven , bewijst w el de plaats in Bred ero 's
" Moortj e" . waarin hij Lambert de Vad er ten tooneele voert , die aan den Amsteldijk naar h et gew arrel der dui z enden schaatsenrijd ers en ij sliefh ebbers
staat te kijken en dan pl otse lin g een kolfbal tegen
h et h oofd kr ij gt !
Six van C h an deli er, di e in z ijn werk " Poesie"
(1 65 7 ) den Amsterdamsc h en Winter in de tail beschrijft , geeft de volgende ontb oezem ing over h et
kolven op h et ij s :
De kuluer bindt zijn ijssp oo r aan ,
Of heeft iets stram s om op te staan ,
\Vant ' t gladde ijs, is ' t on besnee uwt ,
M et effe sa aien lach t , en spreemut ,
En naa h et looten uan paartij,
Schra pstaande slaat syn esp, met biy
c•erswaart. of sy ne sch o tse klik ,
\'an palm, dry uingers breed, één dik.
1\.fet loot er in, den pen nebal
\fan ·t druif je a nsicht baar uoor haar ual
\lan baliemerkers opgemerkt.
Voo rt s koluende aan een paal gep2rht .
Of slaat om ·t c•erdste. slach om slach ,
Om witjes of een uaan in 't lach.
G ekoruen o p een dunn en tah ,
Die ieder ueur in 't wam bois stak .
J\lf ids wie syn herfs toh niet neemt w aar ,
Uit ueegen sa / uo or alle gaar .

Uit dit gedicht z iet m en dat de kolvers speeld en
met een " Schotse klik ", met lood verzwaard aan
den kop , en m en waa nt z ich op de go lfbaan , wa ar
een " cl eek " , door kundige Schotsche va kli eden ver vaardigd , nog steeds een werktui g is, waarmed e de
golfbal m et succes wo rdt voor tgedrev en.
Merkwaardige gan g va n zaken: in de ! Se eeuw
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R-: prcductie Schimme lpenning h

K ol uen o p het ijs, re product ie uan een oude grauu re naar een
schilderij uan A . uan de Ve lde.

moes ten de Sch otsche koningen den invoer van golf ballen uit H olland ver bi eden , omdat daardoor d e
hand elsb alans ongunstig werd beïnvloed , in de l 7e
ee uw sp ee lden de Holland ers m et uit Schotland ge importeerde stokken!
H et spel w erd op verschillende manieren op b et
ijs gesp eeld. Six zegt er van in z ijn gedicht, dat men
kolfd e " aan een pa al geperkt", wat wijst op den
huidi gen vorm van h et kolven , waarbij twee palen
(op een twintig m eter van elkaar ) h et strijdperk b egren zen . Dan sloeg men ook no g om het verst ,
" slach om slach". Dit nu doet verbluffend veel aan
ons golfspel denken , zooa ls ook blijkt uit de schilderijen en prenten van dien tijd , bijv. Avercamp's
" Gezicht op de Haarlemmermeer" , waarop me n een
ouden Hollander een " full swing" met een eleganten stok n aar een kl ein balletje z iet maken .
H et kan niet anders of m en had voor het paal kolven en het vè r-slaan verschillend e soorten stokken en ballen , voor h et eerste de zwa re sajetten
ball en , voor het laatste kleine ball en , m et de hand
gemaakt uit een geitevell etj e, ~et een p en zw aar
gevuld m et veeren, de " pennebal' '. Dit ball etj e kon den de Schotten voor hun golfspel ev en eens benut ten , vandaar de invoer uit Holland.
Een scorekaart k end e m en ook al in die dagen , zij
het dat de slagen toen genoteerd werden op een
" kerfstok " . D e " bogeyscore" van d en Amstel hebben we ech ter nog niet vermogen te ontdekken! Dat
de oude Holland ers echter in staat waren den bal een
groo ten afstand voort te drijven, wordt overigens
bewezen uit h et feit, dat bekend is , dat z ij bij het
mali ën -- een verwant spel - in staat waren de
groo te maliebanen (men kent ze nog in Den Haag
en Utrecht ) in slechts e nk el e slagen af te leggen .
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