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Dagboek 1977 

Zaterdag 1 januari Intens begonnen met Adrienne alles op een rijtje gezet. Na een heerlijk 
liefdes spel opgestaan. Jan Maarten mijn flatje laten zien. 
Zondag 2 januari Amsterdam,Weinnachtsoratorium van Bach in Westerkerk. Fijn om met de 
kinderen te zijn, daarna langs alle vroegere huizen in Amsterdam zoals Gerrit van der Veen 
(vroeger Euterpestraat) naar Koningsweg in Baarn en te eindigen in Jan van Goyenlaan in Soest. 
Adrienne bleef hier.  Heerlijk om het eten voor haar klaar te maken Ze bleef hier en versierde mij 
!! Wat er warmte en rust van haar uit gaat en dan ook van ons. Nu kunnen we er weer tegen. 
Maandag 3 januari Na ontbijtje vertrekt Adrienne weer om kwart voor negen Zo begint dus 
een nieuwe bladzijde van het leven. Probeer de optimale kans ten volle te benutten. Om 1 uur 
bezoek Joost. Doel: om te komen tot conclusie van onze strijd. Het werd een aanval op de 
uitvoerende macht in het bijzonder de het openbaar ministerie. 
Dinsdag 4 januari Met Adrienne gebeld had alles goed doorstaan en zag het nu wel weer zitten. 
Nu een brief met richtlijnen naar Ellen. 
Donderdag 6 januari Overdag brief van Ellen . Het begint toch al duidelijker voor mij te 
worden het is de enige manier om werkelijk vanuit een rustpunt te werken . Het valt gewoon 
NIET te combineren met het burgerlijke bestaan van Koningsweg met mijn strijd. Indien Ellen 
zichzelf zelfstandig ontwikkelt dan zie ik het wel zitten. Ik heb erg verlangen om met mensen  
(niet meer in mijn eentje) de niet vrijblijvend  de strijd te voeren 
Vrijdag 7 januari Naar Utrecht gesprek met SPD met Romkema vermoeiende bespreking. Thuis 
gekomen nogal geprikkeld . Wist niet waarom waarschijnlijk onder de relatie met Ellen. Adrienne 
protesteerde terecht tegen mijn houding. 's Avonds in Baarn strafexpeditie van Paul van Eewijk 
en de zigeunerkoning Petalo, vervelend gesprek. Zij vermoeden dat ik hun steeds anoniem belde. 
Zaterdag 8 januari Van Baarn naar flat. Klap op het hoofd. Zeer boze woedende brief van 
Ellen. Alles lijkt verloren. Weer de zoveelste teleurstelling meteen naar haar toe om afspraak te 
maken, afspraak 8 uur 's avonds in flat. Bezoek van Allard en Janine Jiskoot. Heel erg gezellig. 
Tragisch dat juist deze mensen tot de andere (mijn vroegere) wereld behoren. 's Avonds naar 
flatje. Ellen kwam om 8.45. Zeer gespannen nacht Ook met heel grote diepte. Het is in feite de 
3e keer dat we scherp tegenover elkaar staan. Liebe neckt sich. 
Zondag 9 januari Vrijwel niet geslapen. Beide uiterst gespannen. Hoofdpijn etc.  In ieder geval 
hopelijk weer de allerlaatste keer diep op alle problemen ingegaan .'s Ochtends om 10 uur naar 
Baarn. Ellen bleef slapen in flat. Tegelpaadje in tuin van Baarn gelegd. Adrienne nog wel erg 
verdrietig maar gedurende de dag weer rustiger. Erik kwam langs om te zeggen dat hij langs de 
flat was geweest (had dus waarschijnlijk Ellen gesproken) 's Avonds rustig thuis gezet vroeg naar 
bed. 
Maandag 10 januari Zeer goede start van de week. Heel lief met Adrienne. Moest werken bij 
Subite gewandeld met Dino naar flatje. Hard gewerkt, eerst opgeruimd. Brief geschreven naar 
Ellen 's Avonds bliksembezoek. 
Dinsdag 11 januari Ellen had maandagnacht geslapen met de schilder. Prima zo dat is een goed 
teken Haar eigen leven opbouwen. Geen jaloersheid cerebraal, doch misschien iets emotioneel. 
Bezoek van Joost'. 's Avonds naar Ellen. Had geen zin om te komen want had buikpijn heel 
gezond teken we moeten elkaar niet belemmeren in onze bewegingsvrijheid. 
Woensdag 12 januari. Slecht geslapen van 3-5 uur wakker, alles werkt nog wel na.. Moet 
langzaam evenwicht vinden. Naar Utrecht met Erik gepraat over zijn  toekomst, wil meer op 
eigen benen staan. Naar flat, Ellen was er al. Slecht geslapen zit zelf met een probleem dat ik en 
niemand anders kan oplossen. Daarna thuis gegeten en weggebracht door Adrienne naar de trein. 
Adrienne belde nog dat ik mijn bril had laten liggen. Slecht geslapen. 
Donderdag 13 januari Met trein naar Baarn om bril op te halen Ook Adrienne gezegd dat ik het 
zelf moet oplossen en niemand anders er mee op te zadelen letterlijk en figuurlijk. Ik wil te veel 
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verwachten van mensen en moet daarmee de zaak terug draaien. Ik ben dan te laf om dat eerlijk 
en oprecht et doen en probeer alles  weg te ....(niet meer leesbaar) met de bekende catastrofale 
bijwerkingen. 
Donderdag 13 januari vervolg bijgeschreven. Goede harde lieve discussie gehad met Ellen. 
Alles tot op de bodem uitgezocht. Mijn grote fout werkelijk eens uit te spreken. Nieuwe afspraak 
gemaakt. Heel goed contact gehad lichamelijk en daarna geestelijk. Werkelijke ontspanning. Wat 
een zegen dat de vriendschap behouden is gebleven. Om 5 uur ging ze weg en 1 uur later kwam 
Adrienne samen geborreld daarna eten in de Prom. Heerlijk gevoel, geslapen in Baarn  
Vrijdag 14 januari  Gelopen naar Soest, 's avond gegeten in Baarn. 
Zaterdag 15 januari Met Adrienne boodschappen gedaan. Ellen had gebeld en geschreven. 
Even naar Ellen alles goed doorgepraat.  
Zondag 16 januari Naar mijn Moeder sterfdag van mijn vader 'gevierd'. 's Avonds thuis bleek 
Erlandt en Colette langs waren gekomen . In de avond kwamen ze nog eens langs. Heel typisch 
gevoel Adrienne zeer geëmotioneerd en  zeer ontroerd Was ontzettend blij om hun nieuwe 
relatie. Heerlijk om te zien  hoe Adrienne in staat is om haar diepere gevoelens bloot te geven. 
Naar Soest werd nogmaals gebeld door Adrienne. Slecht geslapen.  
Maandag 17 januari 's Middags Ellen op bezoek. 
Dinsdag 18 januari  Verjaardag Jan Maarten. Lezing in Groningen samen met Adrienne, vond 
het een goede lezing Daarna naar huis rond 2 uur de liefde bedreven. Heel dicht bij haar. Ze 
geniet er zo van na al die ellende. 
Woensdag 19 januari. Lekker uitgeslapen. Op flat Werkvergadering Openbaar Ministerie. 
Opstelling van 10 punten. Het eerste punt: Principe van de scheiding der machten en de 
uitwerking daarvan in onze rechtsstaat. 
Zaterdag 22 januari Nog al somber. Hard gewerkt aan werkstuk O.M. Om 5 uur naar huis 
gezellig met Jan Maarten en Mariette. 
Maandag 24 januari Verder gewerkt aan werkstuk OM . 's Avonds negatieve telefoon van Ellen. 
Zag het kennelijk niet meer zitten. 
Dinsdag 25 januari. Ellen belde iets positiever. Afspraak voor Donderdag. Adrienne op bezoek, 
kopje koffie, heel fijn en gezellig.  
Woensdag 26 januari  Stencil .gemaakt O.M.  
Donderdag 27 januari. Gesprek met burgemeester van Loenen over Romkema. 
Vrijdag 28 januari Naar notaris Meyer. Daarna naar George en Ellen goed gesprek, zitten in 
impasse. 's Avonds 6.30 thuis. Erg moe. 
Zaterdag 29 januari Eric was weer doorgezakt. Begint maandag 31 januari aan studie strafrecht 
Zondag 30 januari Vroeg naar flat. 
Maandag 31 januari.  Heerlijk nummer met Adrienne. Heel innig verbonden, zeer goed begin 
van de  week. Naar flat vergadering WEDOFOM Joost met vriendin Mechteld. Ellen en George 
en ik zeer nuttig taken verdeeld betreffende. Veel werk eindelijk na mijn ontslag Geologisch 
Instituut een perspectief voor de rest van mijn leven.  
Einde dagboek maand januari. Hierna volgen publicaties in de maand januari  
 
Inhoudsopgave van publicaties, documenten van januari 1977 

1. Oproep van V.A.W. van Dirk de Vroome alias de Rooie Reus  
2. Toneelstuk over Rechterlijke macht in Bajes krant 
3. Artikel NRC Handelblad:Aanslag past in serie acties tegen farmacie 

1. Oproep van V.A.W. van Dirk de Vroome alias de Rooie Reus  
BOODSCHAP aan de gezamenlijke vergaderingen van Aktiegroepen die zich verzetten tegen 
Uitbuiting van Mens en Natuur.  
WIJ BOEREN, 8URGERS EN BUITENLUI, ALLEN DIE DIT ZULLEN ZIEN OF 
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HOREN LEZEN GEGROET!!!! !  
Wij regelmatig constateren en ondervinden, dat de rechten en wensen van het volk met voeten 
wordt getreden, de volksvertegenwoordigers zo als zij zich noemen, functioneren als 
VOLKSVERLAKKERS niet luisteren en niet uitvoeren wat het volk wil.  
DAARDOOR HET AANTAL AKTIEGROEPEN STEEDS GROTER WORDT. Maar te 
weinig invloed kunnen uitoefenen op het z.g. parlement.  
Dat steeds meer blijkt, dat de regering en leden van het parlement ALS SPREEKBUIS 
OPTREDEN VOOR DE AMBTENAREN.  
KLASSEJUSTITIE steeds grotere vormen gaat aannemen, waartegen op dit moment totaal niets 
wordt ondernomen.  
HET DAARDOOR WENSELIJK EN NOODZAKELIJK IS DE ACTIE VAN DE 
BURGERS ZIJN ENTREE TE LATEN MAKEN MET BUITENPARLEMENTAIRE 
ACTIE'S IN HET PARLEMENT.  
Uit deze gedachten gang het VERBOND TEGEN AMBTELIJKE WILLEKEUR, afgekort 
V.A.W. is ontstaan en wel op 1 januari 1977 tijdens een vergadering van verschillende 
actiegroepen, vertegenwoordigd door de ondergetekende oprichters.  
Welk verbond gebruik wil maken van deze naam ten behoeve van de komende verkiezingen van 
de leden der Tweede Kamer der Staten Generaal.  
MET ALS DOELSTELLING: De MENS, NIET van boven geregeerd en gedirigeerd, maar zelf 
bepalend wat er' gebeuren moet in WIJKEN, GEMEENTE'S, WOONWAGENPLAATSEN, 
SCHOOLGEMEENSCHAPPEN en BEDRIJVEN, om gezamenlijk vrijwillig te strijde te 
trekken tegen de huidige machtconcentratie en tegen de ten koste van elkaar levende 
maatschappij.  
En onze wereld niet achter te laten voor ons nageslacht als een uitgewrongen dweil. .  
Maastricht, 1 januari 1977. Albertus, Mania Schoon - Langenakker 301, Berg en Terblijt Ned. 
geb. 27-12-1940), Petro Sebes Langenakker 301, Berg en Terblijt (Ned. geb. 7-7-1930), D. de 
Vroome, St. Rochusstraat SS, Nederweert (Ned. geb. 6-11-1925)  

2. Januari/februari Artikel in de Bajeskrant met een toneelstuk door mij in het Huis van 
bewaring in Scheveningen geschreven in november 1976   
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EERSTE BEDRIJF: DE POLITIE WORDT DOODZIEK  

Plaats van handeling op straat en op het politiebureau  
Rolverdeling: politieman, verdachte ,hulp officier van justitie (H.O.V.J.) officier van justitie 
(Q.V.J.)  
_ (politieman houdt een man staande en begint met hem te ondervragen)  
P. Ga je even met ons mee naar het bureau? Je bent zo weer terug, maar we moeten met je 
babbelen over een paar dingen.  
V. Kunt u zich legitimeren?  
P. Doe nou niet zo formeel.  
V. Moet ik hieruit opmaken, dat u zich niet kunt of wilt legitimeren?  
P. Ga nu rustig met ons mee, het is voor je eigen bestwil 
V. Kunt u me zeggen of u me aanmerkt als degene die in het artikel 27 van het Wetboek van 
Strafvordering wordt omschreven?  
P. Dat weet ik niet zo precies allemaal, maar wel dat we je van iets verdenken.  
V. Ben ik nu door u aangehouden krachtens artikel 54 van het Wetboek van Strafvordering?  
P. Doe niet zo lullig, begrijp goed, het is ons werk, wij willen dit ook niet, maar ja onze haas geeft 
ons opdracht om jou op te halen. Kom, ga nu met ons mee, anders moeten we andere 
maatregelen nemen.  
V. Welke redelijke vermoedens van schuld heeft u tegen mij om mij als verdachte te behandelen?  
P. Dat hoor je allemaal wel op het bureau. Vooruit, stap nu maar in.  
(Op het bureau gekomen, moet de verdachte zijn zakken leeghalen, veters uit zijn schoenen doen wordt vervolgens 
ingeschreven, etc. etc. en ... in een cel gestopt. Nu komt het gaar stomen. Ze laten de verdachte ruim 3 uur zitten. 
De periode wettelijk bestemd voor verhoor is zes uur (artikel 61, 2de lid). Het wachten moe drukt de verdachte op 
de bel en vraagt of hij naar de wc mag en neemt zijn kans waar aan de politieagent iets te vragen)  
V. Wanneer word ik voorgeleid voor de hulpofficier van justitie, zoals men krachtens artikel 14 
van het Wetboek van Strafvordering verplicht is te doen?  
P. Ik zal het doorgeven.  
(dan komt eindelijk een man in de cel, die hem uiterst vriendelijk zegt van welk strafbaar feit hij wordt verdacht)  
V. Kunt U me aantonen dat ik nu voor me heb een hulpofficier van justitie?  
H.O.V.J. Ik krijg niet bepaald de indruk dat u goed bent doordrongen van de ernst van de situatie 
waarin u nu is komen te verkeren. Luistert u nu eens goed. Ik wil u van dienst zijn en u wel 
verklappen dat wij getuigen hebben die zeer bezwarende verklaringen tegen U hebben afgelegd. 
Als u bekent, dan zal dat aanzienlijk helpen om een lichtere straf voor u te bewerkstelligen. Grijp 
uw kans. Denk aan uw familie. 
V. Sinds wanneer heeft u geen behoefte meer om uw functie op een normale manier uit te 
oefenen?  
H.O.V.J. Als u niet een beetje normaler begint te denken, zijn wij genoodzaakt u op andere -
minder vriendelijke manier aan te pakken en eens behoorlijk aan de tand te voelen.  
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V. Wilt u daarmee zegen dat u nu begint met het verhoor zoals de wet dat voorschrijft in artikel 
54 van het Wetboek van Strafvordering?  

 
                        
H.O.V.J. Ja, wat dacht u anders, dat we sprookjes van Moeder de Gans gaan vertellen?  
V. Ik ben niet van plan te antwoorden. Kan ik nu weer gaan?  
H.O.V.J. Wat dacht u wel? Nee, we kunnen u 105 dagen vasthouden en de Officier van Justitie 
heeft vele trucjes om u nog langer vast te houden  
V. Dus hieruit moet ik opmaken, dat U mij van mijn vrijheid heeft beroofd?  
H.O.V.J. Nu moet u eens goed naar me luisteren. U moet ophouden met al die geleerde praatjes. 
Het maakt uw zaak er alleen maar erger op. Weest u toch verstandig en bekent u nou maar. U 
hebt uzelf er alleen maar mee geholpen. De rechter houdt er altijd rekening mee of iemand 
bekent. Dat scheelt u aanzienlijk in uw straf. 
V. Om misverstanden te voorkomen zou ik u er op willen wijzen dat u als ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie zich zult moeten houden aan de wet, speciaal zoals deze is vastgelegd in 
artikel 29 eerste lid van het Wetboek van Strafvordering. U zou misschien anders het risico lopen 
dat ik tegen u bij de Officier van Justitie een aanklacht zal indienen voor het plegen van een 
ambtsmisdrijf vastgelegd in artikel 365 van het Wetboek van Strafrecht. Heeft u dat goed 
begrepen?  
H.Q.V.J. Al u niet ophoudt met die onzin, dan krijgt u, als u zo denkt door te gaan, gegarandeerd 
T.B.R 
V. U begrijpt toch wel dat ik door deze dreigementen van u me niet in staat acht om welke 
verklaring dan ook af te leggen waarvan gezegd kan worden dat zij in vrijheid is afgelegd. Dit 
betekent met zoveel woorden dat u mij verder geen vragen meer mag stellen. Weet u eigenlijk wat 
dat bewuste artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering inhoudt betreffende uw 
ambtsverplichtingen?  
H.O.V.J. U bakt ze wel bruin, dat moet ik zeggen. Wie stelt hier eigenlijk alle vragen?  
V. Mag ik u erop wijzen dat zelfs door het stellen van die vraag u zich schuldig maakt aan het 
plegen van een strafbaar feit?  
H.O.V.J.  Zo, ik weet nu genoeg. Het verhoor is hiermede ten einde en ik stel u hierbij in 
verzekering. U heeft anders aardig kans gezien om uw zaak behoorlijk voor uzelf te verzieken. 
Maar ja, wie niet horen wil moet voelen.  
V. Hiervan zal ik goede nota nemen.  
(De verdachte wordt teruggebracht naar zijn cel. Na nog eens zo'n formulier te hebben gekregen waarop staat dat 
hij 2 x 24 uur opnieuw in verzekering gesteld is, wordt de verdachte, na het uitzitten van die tijd, voorgeleid voor 
de Officier van Justitie)  
Q.V.J. U blijft zich nog steeds beroepen op artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering?  
V. Mag ik u er eveneens op wijzen dat juist dit artikel 29 u verbiedt om deze vraag te stellen?  
O.V.J. Krachtens mijn recht, artikel 63 zal ik aan de Rechter-commissaris vorderen om een bevel 
van Bewaring aan U te verlenen.  
V. Dat is uiteraard geheel voor uw verantwoording. Ik heb uw mededeling voor kennisgeving 
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aangenomen. Wilt u aan de Rechter-commissaris zeggen dat het geen zin heeft mij nog nader te 
horen, want ook de Rechter Commissaris zal zich moeten onthouden van het stellen van vragen.  
(Rechter-commissaris heeft de verstandigste weg gekozen, namelijk om alleen, zonder verder commentaar, het bevel 
tot bewaring van de verdachte uit te reiken. De termijn is zes dagen, maar vervolgens nogmaals verlengd met  zes 
dagen, volgens artikel 65. Na die twaalf dagen vordert dan de Officier van Justitie nu  
de Rechtbank de gevangenhouding van de verdachte voor dertig dagen. Deze termijn kan door dezelfde handelingen 
nogmaals voor 2 x 30 worden verlengd)  
V. (in zichzelf) Artikel 29, artikel 29, artikel 29. Gewoon de dagen aftellen tot ze doodziek zijn 
geworden en me wel op vrije voeten moeten stellen als de termijnen verstreken zijn. Blijf altijd 
een vraag stellen, zelfs wanneer zij een vraag stellen, antwoordt dan met een wedervraag. Nooit je 
in de verdediging laten dringen door op hun vraag te antwoorden. Men verliest dan het initiatief. 
LAAT DE JUSTITIE DE KANKER KRIJGEN! Er zijn meer mensen die zich erin hebben 
geluld dan mensen die hun kop stijf dicht houden.  
(verdachte wordt, na zijn vier dagen politiebureau, overgebracht naar  het Huis van Bewaring)  
EINDE EERSTE BEDRIJF 

  
 
 
TWEEDE BEDRIJF: DE OFFICIER VAN JUSTITIE WORDT KRANKZINNIG  

Rolverdeling: Officier van Justitie (O.V.J.), Politieman (P),,Huisgenoot van verdachte (H. V.), 
Rechter-commissaris (R.C.), Rechter (R)  
(Nu de verdachte veilig in bewaring is afgegeven aan het Huis van Bewaring, alwaar hij onder de diktatoriale 
macht van de Directeur is komen te staan, gaat de Officier proberen door middel van huiszoeking in de woning van 
de verdachte nadere bewijsmiddelen bijeen te scharrelen om de verdachte te kunnen aanklagen bij de rechter. Deze 
nader te verwachten bewijsmiddelen heeft de Officier van Justitie immers zo broodnodig, gezien het feit dat de 
verdachte met succes en zeer tot ongenoegen van de Officier van Justitie, artikel 29 van het Wetboek van 
Strafvordering heeft weten te hanteren. De Officier van Justitie stuurt politiemannen, met een schriftelijke last tot 
het binnentreden, naar de woning van de verdachte. en laat de de betreffende wetsartikelen uit het hoofd leren)  
P. (Belt aan de woning van de verdachte? 
H.V Wie is daar?  
P. Politie, mogen wij binnenkomen?  
H.V. Kunt u zich legitimeren?  
P. Doet u nu maar gauw open want we hebben de bevoegdheid uw woning voor een huiszoeking 
te betreden. (art. 173 van de Grondwet)  
H.V. Dat kan wel zijn, maar u zult zich te allen tijde niet kunnen onttrekken aan het feit dat dit 
binnentreden van deze woning tegen de wil van de bewoner geschiedt. Weet u de consequenties 
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van deze mededeling?  
P. Ja, dat wij genoodzaakt zijn om, zoals artikel 120 van het Wetboek van strafvordering dat 
voorschrijft, binnen 2 x 24 uur procesverbaal op te maken en dat daarin het tijdstip van het 
binnentreden en van het daarmede beoogde doel melding wordt gemaakt 
H.V: U heeft uw lesje goed geleerd.  
(Huisgenoot van verdachte doet de deur open)  
H.V. Indien u krachtens uw recht binnentreedt, doet u dit tegen de wil van de bewoner. Is dit 
goed begrepen?  
(Politie begint met het doorsnuffelen van het huis)  
P. Wilt u deze kastdeur even openmaken? 
H.V. (huisgenoot houdt sleutel in de hand) De sleutel van deze deur geef ik niet. Zoudt  U daarvan 
melding willen maken in uw procesverbaal?  
P. Ik zie mij dan helaas genoodzaakt om deze sleutel in beslag te nemen .  
V. Artikel 99 Wetboek van Strafvordering wijst u daarin de weg. Kent u uw verplichtingen die de 
wet in dit geval u voorschrijft?  
P. Ik zal u moeten verhoren en pas dan overgaan tot inbeslagname, indien ik u vruchteloos 
uitnodig de sleutel van die deur vrijwillig te willen afgeven. (art.99 W.v.Sv.) 
H.V. U zult dan inderdaad moeten·overgaan tot het met geweld in beslag nemen van de sleutel. 
Uiteraard zult u deze inbeslagname in het proces-verbaal moeten vermelden. Beseft u dat het 
doorzoeken van het in beslag nemen van de talrijke voorwerpen doosjes, sleutels van kasten, 
koffers etc.- op zo'n manier veel tijd en energie van u in beslag zal nemen?  
P. Ja, ik geloof dat het inderdaad verstandiger is om even contact met de officier van Justitie op te 
nemen, alvorens ik mij in dit wespennest steek.  
P. (verslag uitbrengende aan de Officier van Justitie). Inderdaad, geen land mee te bezeilen: Zal ik alsnog 
teruggaan en met de zo tijdrovende huiszoeking doorgaan?  
O.V.J. Laat u maar. Ik zal de Rechter-commissaris krachtens mijn recht (art. 181 W.v.S.) vragen 
om een gerechtelijk vooronderzoek in te stellen. 
( En zo begint de Rechter-commissaris met frisse moed een gerechtelijk vooronderzoek) 
R.C. Zo, u bent die man die denkt dat kan blijven beroepen op artikel 29 Wetboek van 
Strafvordering?  
 V. Ik zou u dan willen wijzen op het feit dat dit wetboek voor u nog een speciaal artikel heeft 
toebedeeld, d.w.z. artikel 173: Geene vragen worden gedaan (door de Rechter-commissaris) welke 
de strekking hebben verklaringen te verkrijgen waarvan niet gezegd kan worden dat zij in vrijheid 
zijn afgelegd. Begrijpt u de consequentie hiervan voor het verdere verloop van ons gesprek?  
R.C. Laat ik u eens uitleggen dat uw duiding van de twee artikelen 29 en 173 berusten op een 
verkeerde opvatting van het woord vrijheid. De wetgever heeft daarmee bedoeld dat niet door 
pressie-middelen, d.w.z. derdegraads-verhoor, of andere dwangmiddelen gedwongen wordt tot 
het afleggen van een verklaring. U kunt hier echter in alle rust en vrijheid uw verklaring afleggen.:  
V. Boek I, de titel IV van het Wetboek van Strafvordering behelst "Eenige bijzondere middelen". 
Hieronder worden hegrepen aanhouding, in verzekeringstelling, voorlopige hechtenis, 
inbeslagneming, binnentreden van woningen, enz. Deze dwangmiddelen, die op mij zijn 
toegepast, hebben tot gevolg gehad, dat ik mij bedreigd voel, zowel in de letterlijke als figuurlijke 
zin en mij niet in staat acht om een verklaring af te leggen waarvan gezegd kan worden dat zij in 
vrijheid is afgelegd. Ik voel mij door uw aanwezigheid alleen al in hoge mate bedreigd. Wat mij 
betreft is dit alles wat ik u te zeggen heb. Of heeft u nog wat hierop alleen te antwoorden, 
aangezien de wet u verbiedt mij vragen te stellen?  
R.C. U weet toch dat u door uw halsstarrige houding uw verblijf in het Huis van Bewaring 
nodeloos aanzienlijk verlengt?  
V. Behalve uw minachting voor artikel 29 en artikel 173, maakt u zich vermoedelijk ook nog 
schuldig aan overtreding van artikel 365 van het Wetboek van Strafrecht. Wilt u vragen aan de 
parketwachter om mij terug te brengen naar mijn cel?  
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De Rechter-commissaris ziet wel in dat verder praten met deze volslagen krankzinnige verdachte geen enkele zin 
heeft en laat hem afvoeren.  
De inmiddels naar zijn cel teruggebrachte verdachte richt zich in een schrijven tot de Rechter-Commissaris, om hem 
te vragen een aantal getuigen (+ enkele honderden) nader aan de tand te willen voelen (artikel 208 W.v.Sv.) De 
Rechter-commissaris deelt de verdachte mede dat hij ervan afziet om, volgens het verzoek van de verdachte, getuigen 
op te roepen. De verdachte dient onmiddellijk een bezwaarschrift daartegen in bij de rechtbank. (artikel 208, 3de 
lid). De rechtbank beschouwt het bezwaarschrift als niet-ontvankelijk. Verdachte gaat tegen deze beslissing in 
beroep bij het gerechtshof. Uiteraard vangt hij ook daar bot. De Rechter-commissaris, ten einde raad, deelt de 
verdachte mede dat hij het gerechtelijk vooronderzoek sluit (art.237, 2de lid W.v.Sv). De Officier van Justitie 
stuurt verdachte een bericht dat het gerechtelijk vooronderzoek is gesloten (art.238 1ste lid W.v.Sv). Verdacht. 
vraagt na enkele dagen (max. termijn binnen 8 dagen) een betekening van de sluiting, om heropening van het 
gerechtelijk vooronderzoek, aan de Rechter-commissaris. De Rechter-Commissaris wijst dit verzoek af( wie had het 
anders verwacht, mag het zeggen). Verdachte gaat tegen deze beschikking in hoger geroep bij de rechtbank. Ook 
dit wordt afgewezen een aan de verdachte betekent (art. 238 W.v.Sv.) krachtens zijn recht - volgens art.. 241 
W.v.Sv ) gaat verdachte de rechtbank vragen verzoeken, zoals dat zo fraai heet, "de Rechter-commissaris bepaalde 
handelingen van nader onderzoek op te dragen". Het wordt uiteraard eentonig, maar tegen de afwijzing in hoger 
beroep bij het gerechtshof. Dat dit alles op niets uitloopt, weet de verdachte maar al te goed. Zijn doel: de Officier 
van Justitie krankzinnig te maken, begint naderbij te komen. De officier deelt verdachte mede dat hij de zaak zal 
gaan vervolgen. De verdachte dient tegen de kennisgeving van verdere vervolging (termijn binnen 8 dagen; een 
bezwaarschrift in bij de rechtbank in. (art.2S0 W.v.Sv.). De verdachte wordt nu gehoord door de rechtbank. 

R. Wat is uw bezwaar tegen de verdere vervolging van u?  
V.  Ook u zou ik daarop willen wijzen, dat artikel 29.W.v.Sv. niet voor niets is geschreven en dat 
mijn bezwaar tegen deze verdere vervolging bestaat uit het simpele feit dat de justitiële 
ambtenaren van hoog tot laag de rechten van de verdachte met voeten treden. Ben ik duidelijk?  
(De rechter sluit de zitting en verwijst de verdachte naar de terechtzitting, art. 250. De verdachte gaat tegen deze 
verwijzing in hoger beroep bij het gerechtshof. Het gerechtshof wijst alles af, uiteraard. Zo komt dan eindelijk het 
grote moment dat de Officier van Justitie door middel van een dagvaarding de zaak tegen de verdachte aanhangig 
maakt (art. 258 W.v.Sv.) bij de rechtbank: begin van rechtsgeding. Dit moest wel gebeuren  voor de termijn van 
105 dagen. De Officier van Justitie is door de dreiging van deze termijn op de rand van ineenstorting gebracht, 
door de eindeloze vertragings-acties van de verdachte. Immers, was hij daarin niet geslaagd, dan had hij de 
verdachte moeten laten gaan, d.w.z.: hem zijn mogelijkheid terug moeten geven om een verklaring af te leggen 
waarvan gezegd kan worden dat zij in vrijheid is afgelegd. Zo komt dan ook het grote moment dat de verdachte 
zijn recht krachtens art. 263 van het W.v.Sv. kan doen gelden. En vraagt de Officier van Justitie een zeer groot 
aantal (13 miljoen - 1 ) getuigen te dagvaarden  
(art. 26 4e lid). Hij kan hoog of laag springen, maar aangezien hij geen rechter is, maar tegenpartij van de 
verdachte, zal hij wel aan het verzoek van de verdachte helaas moeten voldoen. Hij roept de verdachte op om het 
onderzoek nader toe te lichten.)  

 
O.V.J. Bent u krankzinnig geworden, om zo'n waanzinnige lijst op te geven?  
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V. Moge Ik nogmaals erop wijzen dat u van mij geen verklaringen mag verkrijgen waarvan niet 
gezegd kan worden dat zij in vrijheid zijn afgelegd ?  
O.V.J. Mijn God ik word krankzinnig!   
EINDE TWEEDE BEDRIJF 

       

DERDE BEDRIJF: HET GEBEFTE GAJES SLAAT TERUG 

Plaats van handeling: de rechtszaal 
Rolverdeling : president rechtbank (P.), rechter (R), officier van justitie (O.V.J.) verdachte (V.) 
(De President vraagt aan de deurwaarder om de zaak te laten uitroepen en vraagt vervolgens aan de verdachte om 
voor het hekje te komen staan)  
P. Is uw naam .... 
V. (onderbreekt de President) Mag ik u er wel opmerkzaam op maken dat u zich te houden heeft aan 
hetgeen geschreven staat onder art. 274, 2de lid? .  
P. Zo, zo, u begint goed.  
V. Het wordt nog beter want ik wil u, krachtens mijn recht, gezien art. 516 van het Wetboek van 
Strafvordering, wraken. De redenen waarom ik u wil wraken, zullen u wel bekend zijn?  
P. Krachtens mijn recht (art. 517, 5de lid, W.v.Sv.) stel ik daar tegenover dat de voordracht tot 
wraking niet ontvankelijk is.  
V. Krachtens mijn recht (art. 279, 1ste lid, W.v.Sv.) ben ik bevoegd om nietigheid der 
dagvaarding, de niet-ontvankelijkheid van de Officier van Justitie en de onbevoegdheid van uw 
rechtbank te vragen. Wat is hierop uw antwoord?  
P. Heeft u hierop iets te antwoorden, mijnheer de Officier van Justitie?  
O.V.J. Geen behoefte om hierop te antwoorden.  
V. Nee, mijnheer de Officier van Justitie heeft inmiddels zijn lesje wel geleerd, is het niet?  
P. Ik schors de terechtzitting om hierover in de raadkamer te beraadslagen.  
(na tien minuten keren de rechters terug)  
( De officier draagt vervolgens de zaak voor. Geen der door de verdachten opgeroepenen is verschenen) 
V. Zoudt u alle processen-verbaal kunnen voorlezen?(art. 297. 2de lid) 
P. Ambtshalve ga ik niet op het verzoek in (art. 297. 2e lid va W.v.S.). Ik zou aan de Officier van 
Justitie willen vragen om  zijn vordering aan de rechtbank voor te leggen (art.311, 2de lid lid 
W.v.Sv,)   
O.V.J. Ik acht het ten laste gelegde feit overtuigend bewezen en tevens dat dit door verdachte is 
begaan en derhalve strafbaar is, aangezien de verdachte, mede door het hanteren van artikel 29 
van het Wetboek van Strafvordering, nergens een uitsluitingsgrond van strafbaarheid heeft 
kunnen aanvoeren.  Ik vorder levenslang omdat verdachte een aanslag heeft ondernomen om het 
Rijk geheel onder vreemde heerschappij te brengen. Hij heeft nu de gelegenheid om het laatst te 
spreken (art. 311. 4de lid).  
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V. Ik moge u erop wijzen dat in de eerste plaats u tijdens uw uitspraak de laatste is die mag 
spreken.  In de tweede plaats staat in artikel 311, 2de lid, dat ik de Officier van Justitie kan 
antwoorden op zijn vordering. De Officier mag dan het woord voeren, waarna de verdachte het 
recht wordt gelaten om het woord te voeren. Kunt u mij nog volgen, tijdens dit college 
wetskennis?  
P. Goed, antwoordt u dan op de vordering van de Officier van Justitie.  
V. Geen commentaar aangezien ik de Officier van Justitie niet beschouw als mijn procespartij en 
dus alles wat hij zegt niet ernstig kan nemen. Wat heeft de Officier van Justitie hierop te zeggen?  
P. Aan u de mogelijkheid om van dupliek te dienen.  
O.V.J. Geen behoefte om van deze gelegenheid gebruik te maken.  
P. Verdachte, U kunt thans de gelegenheid te baat nemen om het laatst te spreken.  
V. Ik beschouw de justitie een staats-apparaat dat in stand gehouden wordt door de 
overheersende klasse om daarmee hun overheersing te kunnen doen voortduren. Laat de justitie 
de kanker krijgen. Ik heb gezegd.  
P. Uitspraak over 14 dagen. Ik sluit hierbij de terechtzitting.  

               
( de verdachte wordt afgevoerd en voor zijn leven lang weggeborgen in de bajes. Het doek valt en de verdachte begint 
aan zijn eenmansstrijd voort te zetten binnen de gevangenismuren). 
EINDE DERDE BEDRIJF 

Einde artikel in de Bajes krant 

REPRESSIE 
Oh, ja, er is een beetje paniek geweest over dat toneelstuk, want bij Dekker hebben ze het in 
beslag genomen, hij moest het afgeven daarmee sprak de directer van 'opruiende ' taal . 
Bovendien over het "afnemen van mijn schrijfmachine "en over vleugel D(isolatie). Ik ben door 
de knieën gegaan en heb het toneelstuk afgegeven.  
 
3. Vrijdag  28 januari Artikel NRC Handelsblad  voorpagina: Aanslag past in serie acties 
tegen farmacie 
ARNHEM/ DEN HAAG, 28 jan. De mislukte bomaanslag op dr. ir. F. Prakke in Oosterbeek, 
die tot 1973 lid was van de raad van bestuur van Akzo, lijkt nauw verband te hebben met een 
reeks van incidenten en aanslagen op leidenden functionarissen in. de farmaceutische industrie in 
Nederland, die tot dusver geheim zijn gehouden. Ook de betrokken functionarissen gaven weinig 
ruchtbaarheid aan de incidenten, inmiddels zouden zij de minister van justitie hebben ingelicht en 
hun woning onder bewaking gesteld. Onder de auto's van dr. Prakke en zijn echtgenote werden 
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vorige week vrijdag benzinebommen gevonden, voorzien van tijdmechanisme en ontsteking. 
Naar nu bekend is geworden werd in maart vorig jaar een benzinebom gegooid door een raam 
van de woning van een directeur van een farmaceutisch bedrijf. De man sliep een kamer brandde 
geheel uit. Bij andere functionarissen werden 's nachts stenen door de ruiten gegooid. In een 
woning ontstond op raadselachtige wijze brand en werd later nog een steen door de ruit gegooid 
met een en duidelijk briefje eraan.  
'Tal van andere betrokkenen in de farmaceutische industrie en importeurs van geneesmiddelen 
zijn' het doelwit geweest van acties in de vorm van nachtelijke telefonades, waarbij bedreigingen, 
beledigingen en platitudes - werden geuit, pamfletten, valse telegrammen, het bezorgd krijgen van 
niet bestelde goederen en dergelijke. Sommige acties zouden nog doorgaan, voor zover de 
slachtoffers, geen ander telefoonnummer of adres hebben gekregen. Op het  ministerie van 
justitie wilde men vanmorgen niet ingaan op de vraag, of men van een en ander op de hoogte is.  
De politie van Ede heeft inmiddels bekend gemaakt, dat bij een Enka bedrijf in Ede, een Akzo-
dochter, afgelopen dinsdag telefonisch werd gemeld, dat er een bom was geplaatst op de 
expeditie. Er werd echter niets gevonden. In farmaceutische kring wordt in verband met de 
aanslagen en acties genoemd de actiegroep Helder van geest, schoon van lichaam, waarin 
voormalige psychiatrische patiënten ijveren tegen het zgn. "platspuiten", het verstrekken van 
grote doses medicijnen om psychiatrische patiënten rustig te houden. Ook de actiegroep 
Ambtelijke willekeur is genoemd. Het Akzo-concem, waartoe dr. Prakke tot zijn pensionering in 
l973 behoorde strekt zich ook uit tot de farmaceutische industrie . Het staat echter vast, dat 
Prakke persoonlijk niet betrokken was bij de fabricage van geneesmiddelen. Dr. Prakke was in 
Nederland o.m  bedrijfsdirecteur van· een vestiging in Emmen.  

Grepen uit dagboek van de maand februari 1977 

Dinsdag 1 februari Gebeld naar advocaat Etty Bos, brief geschreven. 
Brief aan Mr Etty Bos met enkele vragen betreffende het losmaken van de burgerlijke 
status van T. de Booij  
Hoe zit het met de wachtgeldregeling Universiteit, tot welk bedrag kan de rechter gaan om het in 
beslag te nemen?  
Hoe is het gesteld, met de te verwachten erfenis van mijn vader en moeder van T. de Booij 
In hoeverre kan dit te verwachten vermogen over maken (legateren) aan mijn kinderen en/of 
echtgenote.  
Wat zijn de gevolgen van de event. scheiding tov ambtelijke stukken, formulieren ?  
Indien T. de Booij van domicilie gaat veranderen door bv een flatje te kopen, moet deze flat dan 
op zijn naam worden geschreven of op naam van zijn vrouw? Indien een strafrechterlijke 
veroordeling heeft plaats gevonden,dan heeft de civiele rechter vrij spel en zelfs in geval Bastiaans 
waarbij villa het vlijmscherpe zwaard van het kort geding (uit voorraad!!) is gehanteerd  ben ik 
toch weer aansprakelijk.  
De centrale vraag die wij je hierbij voorleggen is : Hoe kan ik voorkomen dat mijn vrouw en 
kinderen rekening letterlijk en figuurlijk moeten betalen van mijn 'hobby': Het opblazen van een 
onmenselijk systeem dat mij  en iedereen dwingt te doen die ten detrimente van mij en mijn 
samenleving zijn! 
Wij, mijn vrouw en ik, zijn doordrongen van de ernst van de situatie en zien geen andere weg dan 
tot het komen van een losmaken van de strikt zakelijke burgerlijke wettelijke banden zodat mijn 
vrouw en kinderen niet voor mijn daden - al of niet crimineel moeten bloeden. De complicatie 
die hierbij optreedt is dat de menselijke banden tussen ons in feite nooit hechter zijn geweest dan 
nu, maar we zien in dat indien we doorgaan met het bewandelen van de weg die wij in de 
afgelopen jaren( 12) hebben afgelegd deze menselijke banden in gevaar komen, dan ze nu al zijn 
indien wij door de burgerlijke banden status verder kunnen worden verstikt.  
Woensdag 2 februari Dirk de Vroome gebeld. 's Middags met Ellen naar Hoek van Holland 
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(lezing) erg gezellig en goede sfeer. Wel een afknapper die mentaliteit van die kinderen. 's Avonds 
thuis 7 uur, sfeer is toch warm  en fijn thuis, dat merk je vooral na andere contacten. 
Donderdag 3 februari Stomme verbazing artikel NRC over waar 'Heerlijk van Geest' in relatie 
gebracht met bommengooiers, waarbij ook mijn naam genoemd werd. Door politie van Bruggen 
gebeld Vele pers mensen flat die me lastig kwamen vallen. Panorama, Parool AD, Haagse 
courant, NRC etc. Bezig tegen verhaal op te schrijven.  
Vrijdag 4 februari Stencil gemaakt. Ellen heeft goed geholpen met maken van stencil en tot diep 
in de nacht. Goede vriendschappelijke relatie en de verliefdheid totaal verdwenen. 
Zaterdag 5 februari Zeer slecht geslapen.  's ochtends kwam Joost, samen verhaal geschreven 
5.30 Dirk de Vroome weinig resultaat was VAW bespreking was om half tien weer weg. 
Zondag 6 februari Heerlijk dag ontspannen met Adrienne en Jan Maarten gewandelde op de hei 
precies zelfde plek waar de verliefdheid 4 maanden geleden begonnen was. Nu is de cirkel 
gesloten.  Stencils weggebracht naar politie bureau etc. Jan Ebeltjes kwam nog even langs. 
Maandag 7 februari Met trein naar Utrecht. Paleis van Justitie 9.15 koffie gedronken met OVJ 
G.W. von Meijenfeldt kwam aan mijn tafeltje zitten, gepraat over Eric etc. Wist niet dat hij 10 
maanden in voorarrest had gezeten. schandalig Toen kwam de parketwachter van de cellen me 
halen. Hij maakte een buiging en zei "Gaat u mij meneer de Booij".Von Meyenfeldt keek wel 
even vreemd toen ik zei dat ik 4 dagen gereserveerd had in het hotel aan het Wolvenplein. Bij 
fouillering alles uit zakken mocht ballpoint klaarblijkelijk houden. In cel met  Utrechtse 
woonwagenklant 8/9 jaar gezeten nu slechts 4 / 5 weken. Was klem gereden en zaterdag 
opgepakt, op paardenveld in strafcel omdat hij te veel op de bel had gedrukt  voor een shaggie te 
roken,  weer terug in de gewone cel. Om 12 uur op transport naar Wolvenplein,.Er werd 
geroepen 'Inkomst''.  Wonderlijk om weer terug te zijn van weggeweest een soort veilig gevoel. 
De woonwagenklant keek op de muur: veel bekende namen (kan dus wel lezen!). Uit cel gehaald. 
Bij administratie kreeg 3 ipv 4 dagen en werd alleen gezet. Van hoger hand zeker. Naar 
badmeester gloednieuwe ruimte voor badhokken minder gezamenlijk dan gezamenlijk badhuis als 
vroeger, duidelijk vervreemdend hoewel het er fraai uitziet. Verder nieuwe sporthal die morgen in 
gebruik wordt genomen. Mocht alle boeken en papier houden. Naar cel B 1/26 reg 183329. 
Lekker rustig Bibliotheek man kwam meteen vragen naar boeken ook kantine mocht tot 
donderdag f 15 bestellen. Alles erg duur. Vele bekenden op de vleugel. Bert Gijzen en Willem de 
Kraker (was 6 jaar niet voor schut gegaan maar maar nu 3-4 kerstbomen). Ik moest bij de 
psychiater komen dit was vergissing er werd een ander bedoeld. Daarna kwam bewaarde voor lijst 
inventaris te tekenen. Warm water gehaald.. Jongen die ergens stond zei; Hé ben jij de Booij niet?. 
Je bent en gevaarlijk man! Lachend. Je doet maar. Zat voor oplichting 3 1/2 maand wist niet hoe 
lang nog. Werkmeester aardig man die ik goed kende, helaas doodgereden. Grote schok voor 
iedereen hier. 
Om 5 uur brood  + 2 sneetjes kaas + 1 kopje koffie. Eindeloos veel brieven geschreven. Om 
zeven uur kwam pas bewaarder (1  1/4 uur na het laatst te hebben gebeld). Door 4 mannen 
aangesproken die me herkenden van vroeger zelfs mijn voornaam Tom. Toch wel een prettig 
gevoel. Om zeven uur mocht ik even naar toilet zoals dat heet, even naar de WC zeggen wij, 10 
min. Daarna de deur dicht tot de volgende morgen 7 uur. Redelijk geslapen. 
Dinsdag 8 februari  Geschreven aan reconstructie van alle strafzaken in mijn leven tot nu toe. 
Wonderlijk mengelsmoes  1/2 uur luchten. Gelukkig mijn verhaal over OM kwijt gekund. Ze 
stonden allemaal om me heen. Zo had ik hun aandacht,dat de bewaarder zei dat we niet te veel 
op mekaar moesten staan. Bang voor opruiing. Ook de werkmeester gezien, die dacht dat ik 
overrede zou zijn. Was klaarblijkelijk een ander. Vreemde gewaarwording. De directeur kwam 
nog even binnen om te vragen wat ik had, zou nog terugkomen. Na eten kwam Schoemaker 
binnen 3 uur,  de huisraadsman. Ik kende hem uit '71. Vroeg naar Jan Ebeltjes en Bertus van de 
Poorten, vond leuk om te horen dat alles goed was gegaan. Vertelde over hier dat het regiem 
strakker was geworden. 12 man per recreatie en maar een paar mensen op de vleugel tegelijkertijd 
ook de lucht minder. Alleen omdat er in 1972 gezegd was dat er een wapen was in het huis. Toen 
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was de mobiele brigade er bij geweest toen hebben diensten  (vakbond bestuurders) van de 
bewaarder die bij de directie een grote stem  hebben voor elkaar gekregen dat het regiem strenger 
is geworden. Inderdaad heel veel strenger Over Breda wist hij hele slechte verhalen te vertellen. 
Toen het van lang naar kortgestraften over ging is men van het Min van Justitie gekomen met een 
onmenselijk alhoewel duidelijk systeem! Niets maar dan ook niets mag er vond dat Min van 
Justitie geen visie had, Zeevalking ook al een prul. Daarna kwam van der Broek nog langs. Ik kon 
hem van alles kwijt durfde niets te zeggen en gaf de indruk op bepaalde punten het met mee eens 
te zijn, s avonds naar groep over wonen. Ik zat naast Schoenmaker aan de enen kant en aan de 
andere kant Bert en daarna zit de jongen Jan die samen met Bert bij mij had ingebroken in het 
tuinhuisje en mijn cheques hadden gestolen.. Om 9 uur weggeroepen door de advocaat, het bleek 
Etty Bos te zijn, heel gezellig maar even toen moest de zaak hier weer sluiten. Wolven radio en 
om 11uur licht uit.  
Woensdag 9 februari 7.19 uit kooi. Willem de Man gegeven het toneelstuk. Bert mijn boeken. Ik 
hoef hier niet te werken te korte dag. Hier maken ze nog knijpers voor Wabo plastics. 
Luchtplaats met woonwagenklant. Had met kerstmis een sigaar aangepakt 4 dagen stafcel. Het is 
werkelijk ongelooflijk wat hier allemaal gebeurd. Om 6.39 een bezoek van 1 1/2 van de adjunct 
directeur van der Broek zeer progressief en wil ook een discussie van de grond te brengen. Hier 
zien ze het niet zo zitten met zo'n progressiekling. Willen de Man had rotzooi met hem gemaakt 
op het vlak. Vond dat een directeur niet in vrije tijdskleding mocht rondlopen, de omgekeerde 
wereld. Zeer interessant. Ja die zal het wel moeilijk krijgen hier vooral de bewaarders zien dat 
progressieve gedoe helemaal niet zitten. In Leeuwarden had hij 4 jaren lang zich tot een legende 
gemaakt. In ieder geval toch wel leuk dat ik mijn ideeën kon spuien Daarna even met Willem in 
zijn cel. Verteld over zijn geval gaf me zijn dagvaarding mee. Afscheid genomen van Bert Gijzen, 
ook Tom die hier naast me zit.  Kleine wereld met al 3 kameraden. Zo dat waren dus maar 3 
daagjes, maar wel heel goed besteed, s avonds voetbal wedstrijd Nederland-Engeland 2-0. Ik had 
de radio uitgedaan om het gejoel te horen, bij een goal en dat was vooral bij de 2 e goal voor 
Nederland (zien was er niet bij). Soms verging je, overal fluiten, bonken, schreeuwen want een 
opgekropte energie die dan los kan komen. 
Woensdag 9 februari Brief aan Ivo Schöffer  
Beste Ivo. Het was niet zonder verrassing om te horen dat van Agt jouw heeft gevraagd om een 
onderzoek te doen naar de lotgevallen van ons aller vriend Menten. De reden waarom ik je schrijf 
is gelegen in het feit dat ik in mei 1945 samen met mijn groep van de Binnenlandse Strijdkrachten 
de twijfelachtige eer heb mogen smaken om Menten op zijn platje samen met mijn vriend Stahl 
aan te houden en over te brengen naar het Mariene hospitaal te Overveen. Daarna hebben we 
met een kleine groep de bewaking van zij huis (dag en nacht) toegewezen gekregen. De rechter 
commissaris van het  A.R. te Haarlem  heeft mij enkele jaren later gehoord om uit te vinden of ik 
tijdens deze bewakingstijd iets uit het huis had toegeëigend Op een paar slaatjes, sigaren en 
sigaretten hadden we niets ontvreemd en was er niets in het huis opgevallen van grote waarde 
zoals briljanten of waardepapieren. Van een bewoner op de Schulpweg de makelaar Wildeboer 
(nu met pensioen en levend op een bejaardenflat in Bloemendaal) hoorde ik vorig jaar augustus 
dat hij indertijd voor vele miljoenen guldens aan huizen voor Menten had gekocht in Amsterdam 
in de jaren 43,44,45. Hij kwam vrijwel dagelijks bij Menten en had hem ook een timmermannetje 
aangeraden om een schuilplaats voor zijn schatten et laten maken in zijn huis. Om een vreemde 
reden werden wij enkele dagen nadat wij de bewaking van het huis in 1945 hadden verzorgd, 
vervangen door een andere B.S. Groep. Wildeboer wist nog te vertellen dat hij bij het B.S. 
kantoor in het Kenaupark te Haarlem  op de schoorsteenmantel had zien liggen een zeemleren 
zakje met briljanten die hij ook in het huis van  Menten had zien liggen! Er zijn misschien gekke 
dingen gebeurd in de meidagen van 1945. Misschien is het bovenstaande verhaal iets voor de 
officier van justitie Habermehl .Mocht je meer inlichtingen willen hebben dan kan ik je daar iets 
over vertellen. Vele succes ermee. Ik zit in het HvB niet altijd, alhoewel gelukkig wel vaak. Met de 
hartelijke groeten, Tom de Booij 
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Antwoord van Ivo Schöffer, voorzitter Commissie Onderzoek inzake Menten 
Beste Tom, Hartelijk dank voor je brief. Hetgeen je daarin over de bewaking van het huis van 
Menten in Aerdenhout vertelt en over" de gekke dingen" die in de meidagen van 1945 zijn 
gebeurd, hebben we reeds bevestigd gevonden in het door ons nu bestudeerde en nog veel meer 
te bestuderen materiaal. Ook de naam van Wildeboer is ons bekend, en wat je over hem schrijft 
lijkt eveneens te bevestigen wat er reeds in geschrifte is vastgelegd. Omdat Menten voor de 
veronderstelde diefstallen uit zijn huis later schadevergoeding heeft ontvangen, werd het allemaal 
destijds grondig onderzocht en vastgelegd. Toch zullen er wel lege plekken en onzekerheden 
blijken te zijn. Het ligt dan ook in onze bedoeling daarover te zijner tijd, nadat we alles grondig 
hebben bekeken, getuigen te horen. Het is prettig te weten dat ook jij eventueel tot nadere 
verklaringen bereid bent en we ons desgewenst tot je kunnen richten voor inlichtingen. Op het 
ogenblik kunnen we nog niet precies overzien wat we precies te weten kunnen en moeten komen 
en het kan nog wel even duren voor je eventueel iets van ons hoort. In ieder geval zijn we je 
dankbaar voor je brief en goede wensen. Ivo. 
Donderdag 10 februari Toch vroeger wakker dan normaal, zeer normaal verschijnsel in de bak. 
Even gedommeld  toen de bewaarder in de buurt kwam gevraagd om het licht aan te doen. Brief 
geschreven aan Zeevalking. Om 6.15 de koperen bel  om 7 uur moest ik er uit, rustig aangedaan 
en Willem kwam nog op bezoek. Wilde wel de boel opnaaien. Moest woensdag zijn uitspraak 
halen bij gerechtshof 3 jaar. Daarna bij de badmeester H. van Zwakhoven. Bewijs van ontslag 1 
dag rechtbank 2 april 1976,  25 gulden, 1 dag rechtbank 6 juli 1976  50 gulden en 1 dag  eveneens 
6 juli 1976 25 gulden 
Donderdag 10 februari Mariette was thuis, haar uitgelegd dat ze de verhalen van stiefvader niet 
moest geloven. Liet haar alle knipsels lezen. Ze zit er lelijk tussen . 's Middags naar flat voor 
stofzuigen, 's avond weer naar huis. 
Vrijdag 11 februari Mauk jarig brommer tijdperk. Naar Arie Romkema, gelukkig niet thuis met 
vrouw gesproken, besliste om nazorg familie over te geven aan gemeente Loenen.. Daarna nog 
met Romkema was erg druk. Toen naar Ellen alles goed doorgepraat, zeer positief gesprek.  
Maandag 14 februari. Dag dat in de Staatscourant staat dat V.A.W. is toegelaten als partij. Om 
8.20  's avonds weggereden naar Zwitserland om 7 uur in Grindelwald, vriezend weer 
Dinsdag 15 februari Hotel gevonden, meteen op de skis.  Brief op de bus voor verzekering 
(Later pas beseft dat het net op tijd was!!!) 
Woensdag 16 februari Wengen, Männlichen 
Donderdag 17 februari Veel sneeuw,weinig zicht  
Vrijdag 18 februari. Heerlijke neuschnee 
Zaterdag 19 februari Heerlijk geluncht op Männlichen. Onderaan de Eiger Noordwand breekt 
Adrienne been. Grote schrik, slee, lift, trein, dokter, auto, operatie tafel. Intensive care 4.00 -11.00 
Ongelooflijk goed georganiseerd. Adrienne heel flink. Streep door de rekening. Brief geschreven 
in restaurant. 
Zaterdag 19 februari Brief aan Adrienne Interlaken  
Lieve lieve en nog eens lieve schat van mij "Sie sind eine tapfere Frau". Ja lieve schat dat ben je , 
niet omdat je het beendergestel hebt wat niet erg solide is dat heb je nu eenmaal hebt 
meegekregen Nee dart zijn maar details over een paar maanden lach je er om, néé ook niet dat je 
goed tegen pijn kan en niets laat merken, nee dat is het niet het is iets anders, dat je het wat heel 
diep in je hart zit en wat bij mij mee trilt (ik huil een beetje terwijl ik dit schrijf). Misschien komt 
het van de Dole  1/2 liter, die bezig ben om op te drinken de andere 1/2 heb je nog te goed. Ik 
heb geen bril bij me en ik zit in het Bahnhof restaurant te Interlaken waar ik van de zomer met 
Mauk zat, nadat we Mariette hadden weggebracht  en het schrift is dus onleesbaarder dan ooit ik 
hoor tegelijkertijd allemaal tophits via de juke box zoals Chicago etc . Nee dat is het allemaal niet, 
dat mijn hart zo vol maakt met warmte gelijk en liefde of wat het ook moge heten het is iets dat 
zich niet onder woorden laat brengen, het is iets dan geen dimensie heeft in tijd en ruimte. De tijd 
staat voor mij gewoon stil, want ik heb de tijd en het is niet zoals de dokter daarnet zei: we doen 
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niet meer aan rekverband want dat kost zoveel tijd en de mensen hebben geen tijd tegenwoordig. 
Tijd hebben we want die hoeven we niet meer te winnen of verliezen, die is er altijd. De ruimte 
ook niet of jij nu in je celletje ligt in het Spital Interlaken of ik in het HvBtje dat ook is zelfs 
onbelangrijk. Dwars door iets heen, voel ik iets heel essentieels, namelijk dat we beiden staan op 
een punt in ons leven dat weer een begin is van iets nieuws en tegelijkertijd een einde van een 
bepaald deel van ons ( of beter ieder van ons) leven. Het eerste contact punt was je linker been, 
dat ik in het ziekenhuis kwam en steeds de Citroën van mijn vader mocht lenen om je 's avonds 
te bezoeken en daaruit voorkwam de 23 jaar die we nu samen hebben geleefd, nu het rechterbeen 
zoals het op de röntgenfoto staat. Het zijn twee breuken zichtbaar op de foto maar onzichtbaar 
op de röntgenfoto's van onze hersenen. Het is iets wat een tijdperk inluidt voor ons beiden  dat 
anders zal zijn tot weer een breuk komt namelijk dat een van ons (liefst allebei tegelijkertijd) alles 
breekt incl. het hart. Ik ga nu een tekening maken om uit te drukken wat ik wil zeggen. 
 

 

De afstand zal groter worden maar de binding kan die afstand ook overbruggen omdat de 
afstotende krachten dan minder hun kracht kunnen laten gelden. Het zijn zoals je weet altijd 
tegenstellingen die alles laten bewegen. Een breuk geeft ontspanning. Vandaag nog heb ik het je 
nog gezegd als er spanning ontstaat kan er slechtst ontspanning komen door een breuk! Die 
breuk is er deze ontspanning zo voel ik het en jij ook, hoe beroerd of  high je ook bent het is een 
nieuw startpunt voor ons beider leven. Hoe meer we los van elkaar komen hoe dieper en intenser 
de bindingskracht is die ons prikkelt steeds meer los van ons zelf te komen. Het hoogste doel 
voor een mens, het loskomen van zich zelf  omdat het betekent dat men zich zelf übersteigt. Nu 
lieve schat morgen als je wakker wordt  uit je narcose uit je droom is dit iets wat je opvangt in het 
vacuüm, je bent niet alleen en een kameraad die je altijd als kameraad hebt gezien verlaat je niet. 
Samen aan een touw, snij je het touw niet door want dat is een  solidariteit die juist iets is wat 
onze vijand niet begrijpt en nooit zal begrijpen (zie x op de tekening ) dat ik geloof hier het 
beginpunt zal zijn van iets nieuws hoe weet ik nog niet, dat zoeken we samen met elkaar uit Chou 
d'amour ton ament  
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Adrienne met gebroken been in ziekenhuis Interlaken 

Zondag 20 februari Bezoek aan ziekenhuis Interlaken 's middags nog geskied.  
Maandag 21 en Dinsdag 22 februari Idem 
Woensdag 23 februari. Verhuisd naar Interlaken. Pension Beatrice. Erg eenzaam gevoeld. 
Adrienne had zo veel met zich zelf  te doen, dat we over onze problemen niet konden spreken. 's 
Avonds Entebbe (kaping) film gezien. 
Donderdag 24 februari Naar Bern bezoek Agnes Bonhôte, erg gezellig 
Vrijdag 25 februari Vertrek 12.12  met auto uit Interlaken met Adrienne  om 21.39 thuis in 
Baarn. 
 Zondag 27 februari. Van Baarn naar flat. 
Maandag 28 februari. Gebeld  door Dirk de Vroome. V.A.W. Officieel erkend door Kiesraad. 
Met Joost besloten om mee te doen met de 2e kamer verkiezing 
Einde dagboek februari  
 
Hieronder publicaties e.d over de maand februari 
Inhoudsopgave 
1. Februari Publicatie Wetenschappelijk onderzoek over het functioneren van het 
Openbaar Ministerie 
2. Woensdag 2 februari 1977 NRC-Handelsblad Actie greep Helder van Geest, Jong van 
Lichaam richt aanvallen op farmaceutische industrie. Door Kees van Klaveren en Kees 
van der Hoeven 
3. Februari Artikel in de Gekkenkrant 'redactie is geen loopjongen. Geen kommetaar 
4. 3 februari Artikel in de Haagsche Courant  Actiegroep "Helder van geest , schoon van 
lichaam "Grove intimidatie tegen geneesmiddelen industrie", door Jan Kees Kokke en 
Madeleine Roumen   
5. Zaterdag 5 februari Artikel in Vrij Nederland van Rudy van Meurs: Lucien van Hoesel 
betrapt op het bezit van een Hema wekker. 
6. Maandag 7 februari  Artikel in Leidsch Dagblad Activist Tom de Booy: Openbaar 
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Ministerie houdt teveel geheim 
7. 12 februari Artikel in Elsevier magazine. Terreurbewegingen ongrijpbaar voor Justitie  

1. Wetenschappelijk Deel-Onderzoek in het kader van het onderzoek naar het 
functioneren van het Openbaar Ministerie met 5 hoofdstukken waaronder hoofdstuk 2 
die hieronder volgt: 
Geschiedkundig Overzicht van het Openbaar Ministerie sinds de 14e eeuw 
Om een eerste aanzet te geven om de historische ontwikkeling te bestuderen van het Openbaar 
Ministerie geven we al vast enkele gegevens, die echter duidelijk meer onderzoek vragen. Maar op 
deze manier krijgt de lezer toch een oppervlakkige indruk van de manier waarom wij ons 
onderzoek in de historische zin willen gaan uitvoeren. De instelling van het O.M. in onze 
rechtsstaat is afkomstig uit Frankrijk. Reeds in het begin van de 14e eeuw waren er ambtenaren 
die de titel droegen van procureur du roi ( procureur van de koning) en de taak hadden om de 
belangen van de Koning te behartigen: als het ging om het bij de gerechtelijke procedures te 
vertegenwoordigen. Het ging daarbij in de eerste plaats om het behartigen van de geldelijke 
belangen. De koning had in die tijd veel geld nodig om zijn staatsapparaat in stand te houden. Zo 
zien we dat de Koning van Engeland in die tijd veel geld leende van een zekere bastaard zoon 
Willem van Duyvenvoorde tegen een hoge rente (soms tot 30%). In zijn boek Van Hunebed tot 
Hanze stad zegt J. de Rek op p.333 : Uiteraard wakkere duitendieven met veel verstand van 
commerciële en andere zakelijke kwesties. Een zeer bijzondere verschijning onder hen was 
Willem Snikkenrieme, bastaardzoon van de heer van Duvenvoorde". Wel interessant om te 
vermelden is , dat de erfgename en achternicht van deze Willem van Duvenvoorde trouwde met 
Engelhardt van Nassau, de voorvader van onze Oranje vorsten. De opbrengsten van de 
geldleningen aan de vorsten van Europa door Willem van Duivenvoorde, vormde het 
basiskapitaal voor het huis van Oranje Nassau.De Koning had in die tijd bij de gedingen een 
geldelijk belang, daar de Koning de opbrengst mocht opeisen van de boeten en de 
verbeurdverklaringen. Veel geld en bezittingen kwamen vrij in de veertiende eeuw door de 
vervolging van Joden, vooral in Frankrijk en Engeland. De Joden waren gehaat omdat zij wel in 
tegenstelling tot de christenen - geld tegen rente mochten lenen. De katholieke kerk verbood 
namelijk in die tijd aan haar belevingen - op gevaar van excommunicatie - om geld uit te lenen 
tegen rente. Sinds de 13e eeuw waren het de Joden en de Lombarden (vandaar ook de lommerd 
voor de bank van lening) die de vorsten van Europa geld leenden. Van Duvenvoorde was een 
van de eerste christenen die het verbod van de kerk naast zich neerlegde. Het is nu de procureur 
du roi die het recht heeft gekregen om tegen iemand een strafvervolging in te stellen. Ze werden 
bij de raden en hoven aangesteld, voornamelijk zoals we reeds hebben gezegd om de belangen 
van de Koning te behartigen. Maar we kunnen nog niet direct spreken van een zelfstandig 
lichaam zoals het Openbaar Ministerie van onze tijd. Ons huidige O.M. is dan ook slechts zeer 
gedeeltelijk als een voortzetting van de oud-vaderlandse instellingen op dit gebied. te 
beschouwen. Het is zoals we in het begin al stelde meer van Franse afkomst. In Frankrijk was de 
centrale Macht van de Koning veel sterker dan hier in Nederland. Lodewijk de veertiende gilde 
het immers uit: "L'etat c'est moi". (De staat, dat ben ik). Pas tijdens de tijd van Napoleon, 
ontstond tussen de vervolgingsambtenaren bij de verschillende gerechten een hiërarchisch 
verband. Onder het Keizerrijk kwam namelijk bij de wet van 20 april 1810 een ordering van het 
O.M. tot stand, waarbij het stelsel van ondergeschiktheid voltooid werd door zelfs de keizerlijke 
procureurs te maken tot substituten van den keizerlijken procureur-generaal. Daardoor was de 
hiërarchische keten, die de substituten van den keizerlijken procureur aan den ministerbond, 
gesmeed ". Dit stelsel is toen ook hier te lande ingevoerd en gehandhaafd in de wet Rechterlijke 
Organisatie van 1827.  
(Dit manifest werd aan 160 personen gestuurd o.a.  Hoogwaardigheidsbekleders van de 
Rechterlijke macht en ook gevangenen waarmee ik gezeten heb )  
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2. Woensdag 2 februari 1977 NRC-Handelsblad Actie greep Helder van Geest, Jong van 
Lichaam richt aanvallen op farmaceutische industrie. Door Kees van Klaveren en Kees 
van der Hoeven 
AMSTERDAM 2 febr. - De naam Van Driel In dit artikel is verzonnen. Hij wil niet herkenbaar 
in de krant omdat hij "al ellende genoeg heeft". Zijn omstandigheden de druk waaronder hij leeft 
het feit dat hij zijn huis door een particuliere organisatie moet laten bewaken zijn echter wel 
degelijk representatief voor een groepje van vijf tot zes Nederlanders dat de gramschap van de 
actievoerders van Helder van geest Schoon van lichaam heeft opgewekt.  Vanaf het moment dat 
de eerste brandbommen werden geplaatst zoals onlangs in Oosterbeek bij dr. ir. F. Prakke oud-lid 
van de raad van bestuur van Akzo is het gevoel van wrevel over de pesterijen omgeslagen in 
angst, hoewel niet duidelijk is of er lijnen lopen van "Van DrieI" naar Prakke." Wie zich achter 
Helder van geest, Schoon van lichaam verschuilen is niet bekend. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk 
dat het de zes gearresteerde leden van de inmiddels opgeheven Rode Hulp zijn.  
Goed taalgebruik  
De slachtoffers van HGSL zijn merendeels topfunctionarissen in de farmaceutische industrie of 
bewegen zich op het terrein van de zwakzinnigenzorg. Ook de journalist Rudie van Meurs van 
het weekblad Vrij Nederland wordt regelmatig bedreigd. HGSL pleegt zijn slachtoffers in brieven 
met een verrassend goed taalgebruik van tevoren uitvoerig van zijn motieven op de hoogte te 
stellen. De actiegroep blijkt grote bezwaren te hebben tegen het gebruik van het middel Largactil, 
een major tranquillizer, veelvuldig gebruikt in psychiatrische inrichtingen. Het feit dat dit middel 
nog steeds wordt geïmporteerd en door psychiaters artsen, verplegend personeel c.q. begeleidend 
personeel in inrichtingen wordt toegediend is een godvergeten schandaal. Want vele 
psychiatrische patiënten, die anders last zouden bezorgen, worden tot planten gemaakt door 
middel van Largactil. Er treedt dan het beeld op van de z.g. wunschlose Indolenz een toestand 
waarin duizenden mensen worden gebracht door medici in inrichtingen waar door 
onderbezetting en dus tijdgebrek geen mogelijkheid tot werkelijke therapie - dus genezing bestaat. 
De actievoerders beweren zelf met het middel behandeld te zijn geweest. De bijverschijnselen 
zijn zo schrikbarend dat zelfs iemand met de meest perfide fantasie ze nog niet zou kunnen 
bedenken. Een van ons kreeg, na een half jaar Largactil gebruikt te hebben alle symptomen die 
duiden op het hebben van de ziekte van Parkinson. Gewoon een bijverschijnsel van Largactil. 
Een ander die graag vist, is gedwongen tijdens deze bezigheid een grote hoed te dragen omdat hij 
anders bij blootstelling van de huid aan zonlicht onmiddellijk verbrandt. Ook een gevolg van 
Largactil-toediening. "Vanwege de ernst van de toestand betreffende Largactil verzoeken we u, 
meneer Van Driel,de verspreiding van dit middel in ons land te staken". "We hopen dan ook niet 
over, te hoeven gaan tot het nemen van tegen uw persoon gerichte passende maatregelen". In een 
latere dreigbrief wordt erop gewezen dat geen gehoor is gegeven aan de oproep het middel uit de 
handel te nemen, dat wij iets minder zachte middelen zullen moeten gaan toepassen omdat 
bovengenoemde verantwoordelijke heren kennelijk meer waarde hechten aan de productie en 
distributie van het middel Largactil dan aan de menselijkheid ervan". Met een wrang gevoel voor 
humor eindigt de mededeling met de opmerking "Mocht deze brief bij u wat hard overkomen 
dan raden wij u aan gedurende enige tijd Largactil in te nemen in de dosering, waarin het op ons 
is toegepast. Dan wordt ook u een aanhanger van Helder van geest Schoon van lichaam"  
Politie 
'Inderdaad escaleerden na elke brief de acties. ,Van Driel: "Stapels bestelcoupons heb ik. Allemaal 
voor artikelen die ik niet gevraagd thuis bezorgd kreeg. Op een na alle zijn in het zelfde 
handschrift ingevuld. De posttempels wijzen erop dat ze 'in de meest uiteenlopende plaatsen op 
de bus zijn gedaan. Ook gaat herhaaldelijk de telefoon zonder dat iemand zich meldt. Onderzoek 
naar vingerafdrukken op de brieven door de politie heeft niets opgeleverd. Trouwens over de 
politie ben ik niet te spreken. Zij kan mij niet de bescherming geven waar ik als staatsburger recht 
op heb. Bovendien verstrekt zij mij geen enkele informatie. Toch heb ik begrepen dat zij 
volkomen van de identiteit van de actievoerder(s) op de hoogte is. Het brein woont in Baarn, de 
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uitvoeder in Loenen, heeft een politieman gezegd. Tot de verscherpte maatregelen behoorden het 
verspreiden van pamfletten waarop, stond "Deze man woont in uw buurt", gevolgd door een 
·beschrijving van Largactil; het opplakken van briefjes met een seksadres en het telefoonnummer 
van Van Driel. Van Driel: "Voor dit soort werkzaamheden is een verkenning van de buurt nodig. 
Eenmaal hebben omwonenden een autonummer genoteerd. Het bleek een wagen te zijn die in 
Winschoten was gehuurd. De huurder was ook bekend maar bleef onvindbaar, volgens de 
politie". Tijdens een alcoholcontrole hield de politie bij Delft een auto aan waarvan de bestuurder 
in het bezit was van een gebruiksaanwijzing voor het voeren van acties. Het werkje zou afkomstig 
zijn van de VA W. Vereniging tegen ambtelijke willekeur. Opvallend was dat het oude patroon 
van de gebruiksaanwijzing vrijwel parallel liep (en loopt) met d. acties tegen Van Driel, zoals "het 
voortdurend opbellen en dan niets zeggen", "het sturen van een telegram uit zijn naam aan een 
bekende van hem", "het bestellen van allerlei zaken op het adres van de aangevallene", "het 
plaatsen van seksadvertenties in de plaatselijke bladen met zijn telefoonnummer erbij. Of men 
schrijft dit nummer overal in de stad of maakt er een plakkertje van dat overal kan worden 
aangebracht", "het beschadigen van persoonlijke bezittingen" enz. Opmerkelijk zijn  de 
schriftelijke adviezen,die de politie in dit geval. aan Van Driel gaf. "Denk "rustig na en u vindt 
"een leuke tegenzet. Raak: vooral niet in paniek. Heb geloof dat het gezag heus de zaak in handen 
heeft", "Gaan ze klieren met de telefoon", aldus het politiële advies, "dan even rustig antwoord 
geven" Als het een mannenstem is aanspreken met schatje daar "ze een hekel hebben aan 
homofielen". Voorts wordt aangeraden een hond te nemen, want "in de regel zijn ze bang voor 
honden". Je zou haast gaan denken aan een gefingeerd bericht, geproduceerd door de actiegroep 
zelf. Ondanks het geloof en het vertrouwen in het gezag ging het in oktober op twee plaatsen 
branden: in een kantoor van een farmaceutische industrie en bij Van Driel thuis. De 
brandstichters maakten gebruik van flessen met een benzine-oliemengsel. In beide gevallen was 
de schade beperkt. In beide gevallen hield de politie de zaak geheim. Aan het eind van de 
zomervakantie publiceerde de Gekkenkrant in Amsterdam een open brief van' Helder van geest, 
Schoon van lichaam gericht tegen de farmaceutische onderneming Rhodia bv. Een van de 
samenstellers Van dit blad, Bert Bakker, vertelt: "Toen we later hoorden dat er allerlei 
"bedreigingen" tegen mensen waren geuit, hebben we zelf een. stuk geschreven. Daarin stelden 
we dat we het met het beoogde doel eens waren maar dat ze de telefonische bedreigingen 
moesten laten. Als jullie bewijzen leveren van de waarheid van jullie stellingen doen we graag 
mee, schreven we. Ook wij wisten en weten nog steeds niet wie achter de actiegroep zit. We 
kregen een woedende brief terug waarin ons werd verweten dat wij de Largactil-zaak 
onvoldoende hadden uitgezocht. Er stond ook het dreigende zinnetje in: "Heer Bakker een 
brandbom is gauw gegooid". De contactpersoon tussen de Gekkenkrant en de actiegroep was en 
is - "hij bood het zelf aan" - dr. T. de Booy uit Baarn. De Booy geniet een zekere 
wetenschappelijke bekendheid als geoloog. Hij kwam uitvoerig in het nieuws ten tijde van de 
Maagdenhuisbezetting toen hij als staflid van de Universiteit de zijde van de bezetters koos. Ook 
later in Baarn ontpopte hij zich als een mengeling van troubleshooter en troublemaker. Zo was 
hij de grote inspirator achter de acties voor eerherstel van zijn plaatsgenoot E. van der Maal, die 
in 1970 krankzinnig was verklaard. Acties, die steeds gewelddadiger werden, zodat onder meer de 
woning van de toenmalige Baarnse burgemeester mr. J. van Haeringen dag en nacht door de 
politie werd bewaakt. De Booy kreeg zijn zin in 1974. Van Haeringen, de man die Van der Maal 
krankzinnig had laten verklaren, moest toegeven dat uit "niets" is gebleken dat de heer Van der 
Maal destijds aan ernstige stoornissen zou hebben geleden. In Baarn beschouwden velen de 
krankzinnigverklaring als een poging van de autoriteiten zich van Van de Maal te ontdoen, die 
zich lastig tegenover de autoriteiten in het dorp gedroeg.  
Postbus  
Journalist Rudie van Meurs wordt nog steeds door Helder van geest, Schoon van lichaam lastig 
gevallen. Aanleiding daarvoor is zijn weigering om - zonder dat hij de identiteit van de mensen 
achter deze groep kent - een algemene discussie over de farmaceutische industrie, toegespitst op 
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·de mogelijke schadelijkheid van Largactil in zijn weekblad te beginnen "Ik wil weten met wie ik 
te doen heb", aldus Van Meurs, die eergisteren nog een "zwijgend" telefoontje kreeg. Bert 
Bakker: "Je weet niet waar ze heen willen. Als ze de nadelige kanten van Largactil aan de orde 
willen stellen dan kan dat, zou je denken, ook op een andere manier. De bedreiging heb ik 
overigens voor kennisgeving aangenomen. Als er echt iets zou gebeuren dan halen ze zich onze 
krankzinnige woede op de hals". Dr. T. de Booy bleek voor nadere informatie niet bereikbaar te 
zijn. Hij neemt geen telefoon aan en houdt zich in Baarn schuil achter een postbusnummer.  
Inzet stukje: 
Bij de heer Th. van Driel valt dusdanig groot en uiteenlopend assortiment dag-, :week- en 
maandbladen op de deurmat dat zich een ongekend brede belangstelling laat vermoeden. De 
Volks krant, De Nieuwe Linie, HP, Gezellige Breipatronen, Story, kortom allerlei periodieken 
waarvoor met behulp van een geperforeerde bestelcoupon in Tussen de Rails een abonnement 
kan worden verworven. Af en toe belt de postbode aan met wat grotere stukken als Ooggetuigen 
in het Midden-Oosten, de Geschiedenis van de arbeidersbeweging, de Winkler Prins, de 
verzamelde werken van Arthur van Schendel. Soms ook staat er iemand ·op de stoep met de 
vraag waar hij de waterontharder moet plaatsen of op welke plek hij een vrachtwagenn 
bloembollen kan leegstorten.  
Bekenden van de heer Van Driel, meestal zakelijke relaties, ontvangen telegrammen met 
merkwaardige mededelingen. Als de PTT om betaling verzoekt, weigert de heer Van Driel. Hij 
heeft geen telegrammen verstuurd, evenmin gaat zijn belangstelling uit naar Het Complete 
Handwerk of heeft hij behoefte aan nieuwe kapstokken. De heer Van Driel is het slachtoffer van 
een campagne van de actiegroep Helder van geest, Schoon van lichaam. 
3 Februari Artikel in de Gekkenkrant: redactie is geen loopjongen. Geen kmmentaar 
Hieronder treft U een brief aan van Helder van Geest en Schoon van Lichaam, een aktiegroep 
die tekeer gaat tegen het "geneesmiddel" largactil in het algemeen en de farmaceutische industrie 
in het bijzonder. In het vorig nummer(nr. 19, pag. 23) hebben wij HvG/SvL aangespoord om 
met nadere informatie over largactil te komen. "Als je gefundeerd materiaal hebt waaruit blijkt, 
dat het nut van het geneesmiddel largactil niet opweegt tegen de gevaren, dan moet dat in de 
publiciteit." Ook hebben we in het vorig nummer HvG/SvL de suggestie aan de hand gedaan 
(telefonische) bedreigingen nu maar eens achterwege te laten. Hier komt hun reaktie:  
Lieve vrienden, 
In jullie laatste bericht over de aktiegroep Helder van Geest/Schoon van Lichaam zien wij tot 
onze onuitsprekelijke verbazing, dat jullie de aktiegroep beschuldigen van zaken, die jullie moreel 
onverantwoord vinden, jullie zijn dus kennelijk in gebreke gebleven doordat jullie geen 
onafhankelijk onderzoek hebben ingesteld naar de gevolgen van het toedienen van largactil aan 
patiënten. Wij willen er wel op wijzen, dat er verschillende goedbekende wetenschappers bestaan. 
Wij wijzen hier slechts op de publikaties gedaan door de weledelgeleerde heren professoren Sijts 
Nijdam, P.C. Kuiper en De Batselier, die onafhankelijk van ons onderzoek tot vrijwel dezelfde 
resultaten kwamen. Het is dus verbazingwekkend, dat jullie in jullie laatste nummer van de 
Gekkenkrant suggereren, dat wij niet weten welke ernstige bijwerkingen het middel largactil heeft 
en hoe wij daar achter zijn gekomen. Wij geven hiermee toe, dat hoewel wij uit de praktijk al 
enige bedenkingen hadden tegen dit onmenselijke middel, wij door literatuuronderzoek versterkt 
zijn in ons oordeel en dat wij daarna, omdat wij weten dat de wetenschappers niet alle wijsheid in 
pacht hebben, zelf een gedetailleerd onderzoek hebben ingesteld> waarvan wij helaas de basis-
gegevens niet ter beschikking kunnen stellen van de Gekkenkrant omdat wij bang zijn, dat zij 
eventueel doorgegeven worden aan bepaalde instanties, zodat onze informatie en de daarbij 
betrokken patiënten gevaar lopen in hun persoonlijke ontwikkeling. Wij verzoeken jullie dan ook 
om kontakt op te nemen ten aanzien van het probleem van largactil met de bovengenoemde 
hoogleraren, zodat jullie ook van onverdacht-wetenschappelijke zijde ingelicht kunnen worden 
over het misdadige largactil. En wij verwachten, dat jullie in jullie volgende nummer aan deze 
brief, gekombineerd aan de resultaten van jullie informaties bij de bovengenoemde professoren, 
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aandacht zullen schenken aan onze ideeën. Wij willen er ten overvloede nog aan toevoegen, dat 
het ons zeer verwondert dat een krant, die zegt op te komen voor de belangen van de "gekken", 
zich zorgen maakt over de leefomstandigheden van diegenen, die zich bezighouden met het 
produceren, het in de handel brengen of het in de handel houden van een "misdadig" (De 
Batselier) middel als largactil. Het moet ons van het hart dat een instelling, die het ene zegt en het 
andere schrijft, naar ons idee de kant kiest van de producenten van largactil, dat wil zeggen de 
kant van diegenen, die denken dat de z.g. gekheid op te lossen is door middel van chemische 
middelen. Het is natuurlijk duidelijk, dat de diskussie in de Gekkenkrant tot op de bodem moet 
worden uitgediept en dat jullie deze brief integraal moeten publiceren, ofwel een kommentaar 
moeten leveren waarin zo de strekking van deze naar voren komt als wel jullie bezwaren 
daartegen. Het is natuurlijk ook volledig duidelijk dat iemand, die bezwaren heeft tegen een harde 
aktie tegen de verspreiders van een "misdadig" (De Batselier) middel als largactil, dat wil zeggen 
iemand, die wel bezwaar heeft maar in feite daar niets konkreets tegen doet, zich aan de kant 
schaart van die verspreiders en daardoor onderhevig kan worden aan dezelfde toestanden waar 
"MISDADIGERS" onderhevig aan zijn. . Hoogachtend, Helder van Geest/Schoon van Lichaam  
P.S. Meneer Bakker, een brandbom is in een ogenblik gegooid. "Gekken"krant 20 - pagina 24  
4. 3 februari Artikel in de Haagsche Courant  Actiegroep "Helder van geest , schoon van 
lichaam "Grove intimidatie tegen geneesmiddelen industrie, door Jan Kees Kokke en 
Madeleine Roumen   
De veronderstelling dat oude-Rode Hulp-leden achter de anonieme actiegroep "Helder van geest, 
schoon van lichaam" zitten wordt- ingegeven door de verijdelde bomaanslag van vorige week op 
de gepensioneerde AKZO-topman dr. ir. F. Prakke in Oosterbeek. De actiegroep richt haar pijlen 
op het volgens haar verderfelijke gebruik van bepaalde medicijnen in de psychiatrie en 
zwakzinnigenzorg. Dr. Prakke is voorzitter van het Nationaal Orgaan Zwakzinnigenzorg. 
Daardoor zou ook hij doelwit kunnen zijn van "Helder van geest, schoon van lichaam".  Dat drie 
topmensen uit de farmaceutische industrie al sinds een jaar anonieme worden bedreigd, is door 
de politie tot dusver zorgvuldig verzwegen. Omdat een aantal bedreigden meent dat de politie te 
weinig heeft gedaan, hebben zij de zaak naar buiten gebracht. De actiegroep "Helder van geest, 
schoon van lichaam" is er met haar intimidaties met name op uit dat het farmaceutische produkt 
Largactil uit de markt wordt genomen. Largactil is een sterke tranquillizer tegen onder meer 
psychosen en hallucinaties bij psychiatrische patiënten en zwakzinnigen. Het middel is volgens de 
actiegroep schadelijk voor de gezondheid. Patiënten worden er volgens haar letterlijk mee 
"platgespoten".  In april vorig jaar startte de actie. Eerste slachtoffer was de in Voorburg 
wonende directeur P. Slagrnulder van Rhodia Nederland in Amstelveen, onderdeel van het 
Rhone-Poulenc-concern, dat Largactil produceert. Hij kreeg een brief die eindigde als volgt "Wij 
hopen dan ook niet over te hoeven gaan tot het nemen van tegen uw persoon gerichte 
maatregelen." Een kopie van de brief werd gestuurd aan een groot aantal mensen in de 
farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. Eén van hen is de vice-president voor Europa 
van een groot internationaal concern, die zijn naam niet genoemd wil zien, een derde is dr. J. C. 
Sanders directeur van Nefarma, de overkoepelende organisatie van de farmaceutische industrie, 
in Utrecht. Ook de vice-president kreeg al gauw aan hem persoonlijk gerichte brieven. Omstreeks 
augustus werd hij dag en nacht lastig gevallen door anonieme telefoontjes. Hij werd tegen zijn zin 
lid gemaakt van honderden verenigingen, er werden de meest uiteenlopende boeken en pakketten 
bij hem thuis bezorgd, de buren kregen brieven en er werden in de buurt in telefooncellen en op 
lantaarnpalen stickers geplakt met de uitnodiging bij hem thuis te komen om sex te bedrijven, 
compleet met telefoonnummer. Nadat er al eerder een ruit van zijn huis was ingegooid, werd op 
een nacht in·oktober een brandbom naar binnen geworpen, een soort Molotovcocktail die 
ontbrandde en schade aan meubilair en vloerbedekking aanrichtte. De man, die voor zijn werk 
veel op reis moet, durft zijn vrouw nauwelijks meer alleen te laten. Hij schakelde een particuliere 
bewakingsdienst in die zijn woning dag en nacht in de gaten houdt. "Maar ik heb geen idee 
wanneer ik die weer kan opheffen. Het kost me handen vol geld. Volgens mij weet de politie wel 



23 
 

ongeveer wie er achter zit maar heeft ze onvoldoende concrete bewijzen om tot arrestatie over te 
gaan. Men weet wie de plakplaatjes heeft aangebracht, maar ik word totaal niet op de hoogte 
gehouden van het onderzoek. Daarom vind ik het best als de zaak nu maar eens in de publiciteit 
komt. Nefarma-directeur dr. Sanders, die zich van de hele zaak veel minder schijnt aan te trekken, 
is onder verwijzing naar het politie-onderzoek niet bereid informatie te verstrekken. Op zijn 
bedrijf zijn als onderdeel van de intimidatie onder andere tachtig kapstokken bezorgd en is er 
voor kapitalen aan kosten gevorderd voor telegrammen die uit naam van Nefarma werden 
verstuurd tot in Saoedi-Arabië toe. Nadat aanvankelijk alleen de plaatselijke politiekorpsen zich 
met de geheimzinnige acties bezig hielden, is het onderzoek sinds kort in handen van het landelijk 
bijstandsteam voor de terreurbestrijding dat ook de zes ex-Rode Hulp leden arresteerde. In Delft 
werd enige maanden geleden bij een routine-controle een man aangehouden die behalve stapels 
opruiende  papieren ook een adreslijst bij zich had van de mensen uit de farmaceutische industrie 
die de eerste dreigbrief hadden gekregen, en voor een instructie van het Verbond tegen 
Ambtelijke Willekeur. Onder de laatste naam heeft onlangs Dirk de Vroome, de Rooie Reus van 
Limburg, zich laten inschrijven voor de Tweede-Kamerverkiezingen. Thuis in Nederweert 
commentarieert De Vroome: "Ik wist dat onder die naam ook groepen opereren die niet vies zijn 
van terreur. Maar ik vond de naam erg goed en heb hem daarom overgenomen; ikzelf heb dus 
met bommengooien  en zo niets te maken."  
Tegenover de bedreigde vice-president heeft de politie zich laten ontvallen dat de bron van het 
kwaad in Baarn zit en de hoofduitvoerder in Loenen. De naam Baarn wijst in de richting van de 
"recalcitrante" actievoerder dr. Tom de Booy, niet alleen omdat hij voor zijn acties dezelfde 
strijdmethodes gebruikt, ook omdat hij in elk geval heeft laten weten (via de Gekkenkrant in 
Amsterdam) dat hij wel met de actiegroep ,,Helder van geest, schoon van lichaam" in contact 
wilde treden. De  Booy, aan wie op het ogenblik geen nadere inlichtingen zijn te ontfutselen, 
genoot aanvankelijk bekendheid als Himalaya-bedwinger, later als de wetenschappelijk 
medewerker aan de Universiteit van Amsterdam die zich tijdens de Maagdenhuisbezetting aan de 
kant van de bezetters schaarde en daarna de wetenschap vaarwel zei, en weer later als 
onvermoeibaar actievoerder tegen de burgemeester van Baarn die een inwoner van zijn gemeente 
krankzinnig had laten verklaren (de man kreeg na een gerechtelijke procedure eerherstel) en tegen 
de Leidse psychiater prof. dr. J. Bastiaans op wiens advies een rijksambtenares door de Centrale 
Raad van Beroep met vervroegd pensioen was gestuurd.  
Deze laatste zaak liep uit op een kort geding van prof. Bastiaans tegen dr. De Booy dat door de 
laatste verloren werd. Behalve het echtpaar Bastiaans wordt ook de voorzitter van de Centrale 
Raad van Beroep, mr. B. S. Tigchelaar in Hilversum, nog steeds regelmatig met telefonische 
bedreigingen overvallen. Dr. Tom de Booy heeft Nefarma-directeur dr. Sanders aan· geboden te 
bemiddelen om met de actiegroep "Helder van geest, schoon van lichaam" in contact te komen 
om vervolgens een open onderlinge discussie aan te gaan in het weekblad Vrij Nederland. 
Overigens zou ook VN-redacteur Rudi van Meurs door de actiegroep bedreigd zijn, met 
brandstichting in zijn huis in Herwijnen. Vraag aan de farmaceutische industrie: waarom gaat u 
eigenlijk niet op de eisen in om Largactil uit de markt te nemen?  
De letterlijk tot in den treuren bedreigde vice-president: "Het heeft geen zin .Er zijn zo zes of 
zeven importeurs in Nederland die het gat in de markt weer vullen. In principe is het artikel, .mits 
juist gebruikt, niet gevaarlijk. Maar als een verpleger, een lastige patiënt heeft en hij merkt dat zo 
iemand van een bepaald middel direct zo mak als een lam wordt, wie zegt dan  dat hij het niet uit 
de kast pikt als daar geen controle op is. Largactil heeft trouwens een grote therapeutische 
breedte, dat wil zeggen dat je het nogal ver kunt overdoseren voordat het werkelijk gevaarlijk 
wordt."  
Largactil (dat is de merknaam, de soortnaam is chloorpromazine) was ongeveer 25 jaar geleden de 
eerste tranquillizer die bij geestesziekten werd toegepast. Het middel werd veelvuldig toegediend 
aan patiënten die anders in het dwangbuis hadden gemoeten. Hoewel Largactil in de psychiatrie 
en zwakzinnigenzorg nog steeds wordt gebruikt. maken veel artsen inmiddels gebruik van nieuwe 
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preparaten waarbij het gevaar van bijwerkingen veel geringer is: o.a. Neuleptil, Brazine, Serenase 
en Trilafon.  
Tot de bijwerkingen van Largactil behoren verschijnselen die gelijkenis vertonen met de ziekte 
van Parkinson (een ernstige zenuwaandoening), die bij het stoppen van de medicatie ook 
ophouden, en verder leverontstekingen en verhoogde gevoeligheid voor licht, bijvoorbeeld 
ernstige verbrandingen door de zon.  
5. Zaterdag 5 februari Artikel in Vrij Nederland van Rudy van Meurs: Lucien van Hoessel 
betrapt op het bezit van een Hema wekker. 
De afgelopen dagen zijn zes voormalige leden van de inmiddels opgeheven organisatie Rode Hulp 
gearresteerd; er werd een primitief bommetje ontdekt onder de auto van een gepensioneerde 
Akzo-directeur en tot grote spijt van de politie raakte bekend dat een vijftal directeuren van 
farmaceutische bedrijven gedurende driekwart jaar achtervolgd worden door een fanatieke 
actiegroep die uiterst boosaardig opereert. Justitie zegt dat er tussen het een en ander geen 
verband wordt verondersteld, maar dan is op z'n minst de toevalligheid  van het tijdstip 
opmerkelijk. Er lijken ook nog andere overeenkomsten te bestaan.  
De ex-leden van de Rode Hulp zouden volgens  de politie, zijn opgepakt in verband met een 
nimmer bekend geworden mislukte bomaanslag bij Autopon in Amsterdam van alweer een half 
jaar geleden. Pas nu zou het onderzoek hebben aangetoond dat wellicht de inmiddels opgeheven 
Rode Hulp er bij betrokken was. Want wat heeft de politie bij de intensieve huiszoekingen die 
met de arrestatie gepaard gingen gevonden? Naast het bed  van het onvermijdelijke slachtoffer 
van de BVD Lucien van Hoessel werd een Hema wekker gevonden. wat bleek toen? Bij de 
poging tot bomaanslag op Autopon werd eveneens gebruik gemaakt van een Hema wekker die 
als tijd mechanisme moest dienen voor de ontsteking. De opmerkelijke vondst zou ertoe kunnen 
leiden dan Van Hoessel c.s minst vier dagen in bewaring gehouden worden en justitie de tijd 
krijgt naar serieuzer materiaal te zoeken. Het is dan ook mogelijk dat straks zal blijken dat de 
mensen van de voormalige Rode Hulp na politieke druk uit Israël, zijn opgepakt omdat ze deze 
staat 'vijandig gezind' zijn. Ook al weer meer dan een maand geleden vertelde Ludwina Janssen in 
Tel Aviv welke acties zij en haar medestanders tegen de 'veiligheid van de Israëlische staat' wilden 
ondernemen. Later trok ze een fors deel van die bekentenissen weer in maar het zaad van de 
twijfel was toen al gezaaid. Zoals bekend reisde Ludwina Janssen, samen met onder meer de zes 
voormalige Rode-Hulpmensen die nu gearresteerd zijn, naar Zuid Jemen om daar een 
guerrillaopleiding te krijgen die in praktijk zou moeten worden gebracht in de burgeroorlog in 
Libanon. Die activiteit was, vanuit Nederlandse juridische maatstaven gezien een legale actie want 
zolang je je maar niet als Nederlander in vreemde krijgsdienst begeeft is er niets illegaals aan de 
hand. 
Een derde mogelijkheid voor de arrestatie is dat justitie straks de vrijheidsberoving van de zes 
gaat baseren op Strafrecht. Een oud en stoffig artikel, sinds mensenheugenis niet meer gebruikt, 
dat deelneming aan een criminele vereniging die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven 
strafbaar stelt. In West-Duitsland is dit artikel de laatste jaren uitbundig in praktijk gebracht en 
werden links en rechts mensen opgepakt die ervan werden verdacht met de Rote Armee Fraktion te 
sympathiseren. In Nederland is artikel 140 volgens sommige juristen terecht nooit meer gebruikt 
want wie is justitie om te beoordelen of bij iemand de gezindheid aanwezig is tot het beoefenen 
van geweld? 
Ten slotte is er nog een vierde mogelijkheid door de arrestatie van de zes ex-leden van de Rode 
Hulp en die brengt ons op het bommetje onder de auto van de Akzo-directeur en de 
bedreigingen aan vijf andere directeuren van farmaceutische bedrijven. In VN van 6 november 
vorig jaar (De bijdrage van de Rode Hulp aan de vervolmaking  van de rechtsstaat) werd gemeld over een 
bijeenkomst van de Rode Hulp in Amersfoort, begin vorig jaar. Daar kwam het tot een scheiding 
van geesten. Een kleine groep die nog slechts wilde praten over geweld en terreur en het dogma 
van de Italiaanse Rode Brigade ('het aanvallen van de macht in de vorm van personen') splitste 
zich af. Dat handjevol mensen, waartoe nadrukkelijk niet de zes behoren die thans gearresteerd 
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zijn,  ging zich onledig houden met werpen van stenen door de ruiten van industriëlen, 
telefonische zenuw campagnes, het verzend van brandbommetjes, dreigbrieven, het overstromen 
van hun slachtoffers met ongewenst drukwerk en ladingen consumptieartikelen.  
Dat is vanaf april vorig jaar aan de gang. De reden dat zij geen publicatie kregen in de anonimiteit 
van de mensen die deel uitmaken van de groep en het feit dat de politie vastberaden de 
bedreigingen en brandbomnetjes verzweeg. In beperkte kring werd het de laatste maanden 
evenwel duidelijk dat de afgesplitste RH-groep en de organisatie die zich tooit met de poëtische 
naam Helder van Geest/ Schoon van Lichaam een en dezelfde moesten zijn. Helder van Geest/Schoon 
van lichaam, ook wel aangeduid als het terroristisch patiëntencollectief  koos het afgelopen driekwart jaar 
voornamelijk directeuren van farmaceutische bedrijven als slachtoffer. Zo kregen de heren P. 
Slagmulder, directeur van het Franse farmaceutische bedrijf Rhodia-Nederland bv in Voorburg; J. 
C. Sanders, directeur Nefarma in Laren en drs. H. van Winzum, voorzitter van Nefarma - de 
vereniging van farmaceutische producenten in Nederland - zeer veel vervelends te verduren. Dat 
zij uitgezocht werden heeft een reden. De actiegroep Helder van Geest/ Schoon van Lichaam eist 
namelijk dat het middel largactil, (chloorpromazine) dat gebruikt wordt voor het 'platspuiten' van 
patiënten in psychiatrische inrichtingen, uit de handel genomen wordt. Een alleszins nobel doel 
want het middel chloorpromazine, een neurofarmaca, is al jarenlang omstreden en wordt door 
kritische wetenschapsmensen als uiterst gevaarlijk beschouwd. Al in 1972 zei de Groningse 
biochemicus Cees J. van de Berg in VN over chloorpromazine: "Je kunt daarmee mensen 
beïnvloeden en beheersen die om een·of andere reden buiten zinnen zijn geraakt. Je brengt ze in 
een normale toestand terug. Maar dan zet je de hersenen op een bepaald niveau waarvan de 
beoordelaars vinden dat dit aanvaardbaar is. Je beheerst dan wel hun hele persoonlijkheid. Er 
lopen mensen rond die deze geneesmiddelen al jaren achter elkaar gebruiken en dat is griezelig." 
De Belgische hoogleraar Steven de Batselier noemde het in de handel brengen van chloorpromazine 
'misdadig'. De middelen van de groep Helder van Geest/ Schoon van Lichaam om haar doel te 
bereiken zijn voor Nederlandse begrippen echter hoogst ongebruikelijk. Je campagnes tegen de 
directeuren. Begonnen met brieven, gevolgd door nieuwe brieven met bedreigingen. Later 
verschenen kleine advertenties in lokale bladen in de woonplaats van het slachtoffer met' 
oproepen als 'Neuken? bel . .' (volgde nummer fabrieksdirecteur). Buren kregen via stencils veel 
onaangenaams te horen over het slachtoffer en ten slotte vlogen er stenen door de ruiten. Een 
paar maanden geleden brandde een kamer van de woning van Van Winzum uit nadat een 
brandbom naar binnen was gegooid. Maar niet alleen de farmaceutische directeuren werden het 
slachtoffer, ook deze verslaggever onderging een behandeling, zij het dat die zich voornamelijk 
toespitste op het toezenden van alle verfoeilijke bladen uit de VNU portefeuille, een schriftelijke 
cursus psychologie, zevenentwintigduizend handdoeken, vierduizend stukken zeep enzovoort, 
,enzovoort, benevens vele nachtelijke telefoontjes met onaardige dreigementen. Want Helder van 
Geest/ Schoon van Lichaam eiste een publikatie over chloorpromazine in VN, ultimatums, maar kon 
helaas niet haar zin krijgen omdat de mensen in de groep anoniem bleven.  
Dank zij NRC Handelsblad kregen zij vorige week toch de door hen zo zeer gewenste publiciteit. 
Deze krant bracht de aanslag op dr. ir. F. Prakke - een gewezen directeur van Akzo die met 
Organon te maken had - in verband met de activiteiten van Helder van Geest /Schoon van Lichaam. 
De politie deed dat ook. Terwijl gedurende al die maanden dat de fabrieksdirecteuren zich bij de 
politie beklaagden, nauwelijks aandacht werd besteed aan de dreigementen en de politie liet weten 
'geen mankracht' beschikbaar te hebben voor bewaking, werden eind vorige week de huizen van 
de slachtoffers plotseling omsingeld door politiemannen. Dat gebeurde bij voorbeeld bij de heer 
Van Winzum in Bloemendaal die, toen de politie nog in gebreke bleef, Hoogenboom's 
Bewakingsdienst BV had ingeschakeld. Sindsdien baadde de woning voortdurend in een zee van 
licht - de beste vorm van preventie volgens de privé-bewakingsdienst. Doch vorige week kwam 
de politie, moest het licht uit en gingen agenten zich verdekt opstellen. Een andere tactiek. Zoals 
gezegd is de politie al driekwart jaar van de activiteit van Helder van Geest/Schoon van Lichaam - die 
overigens ook andere mensen in Bloemendaal en elders in Nederland bedreigt - op de hoogte. In 
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Bloemendaal waren tot voor kort de rechercheurs Van Bruggen en De Jong bij de opsporing 
betrokken. Zij slaagden er niet in iets te ontdekken. Toch werkten ze er wel aan. Ze bleken bij 
voorbeeld in het bezit van kopieën van telegrammen die aan mij werden verzonden. Ze 
luisterden, na tussenkomst van de officier van justitie, de telefoontjes af die bij Van Winzum 
binnenkwamen. Ze ontboden Tom de Booy uit Baarn - de professionele actievoerder die zich onder 
meer bezig houdt met ontrechte (ex-)psychiatrische patiënten - naar Bloemendaal. De Booy 
wierp zich daarna op om te bemiddelen tussen Helder van Geest/Schoon van Lichaam en de farmacie, 
maar werd door de actiegroep ten slotte niet vertrouwd. De heren directeuren hebben zich ten 
slotte een geheim telefoonnummer aangeschaft en hun huizen afgeschermd met privé-bewakers - 
Helder van Geest/Schoon van Lichaam bleek onvindbaar. De Gekkenkrant, die aanvankelijk de 
correspondentie tussen Helder van Geest/Schoon van lichaam en de farmacie-directeuren publiceerde, 
werd zelf bedreigd toen de redactie zich uitsprak tegen de amateuristische en barbaarse methoden 
ván de groep. Het is aannemelijk om te veronderstellen dat de actiegroep bestaat uit vier à vijf 
mensen. Toch zetten ze een land vol politieagenten voor raadsels. Ten einde raad heeft justitie 
maar weer het bekende ze tal van Rode Hulp opgepakt in de hoop van hen iets meer te weten te 
komen. RUDIE VAN MEURS 
6. Maandag 7 februari  Artikel in Leidsch Dagblad Activist Tom de Booy: Openbaar 
Ministerie houdt teveel geheim 
SOEST - "Het brein zit in Baarn", had de politie een topfunctionaris uit de farmacie 
toevertrouwd. Het brein achter de geheimzinnige actiegroep "Helder van Geest/Schoon van 
Lichaam", die nu al een jaar lang een aantal top mensen uit de farmaceutische industrie 
terroriseert. Zonder dat de politie aan deze affaire enige ruchtbaarheid heeft gegeven. Zonder dat 
de politie ook maar enig resultaat heeft geboekt in haar onderzoek. Met dat brein in Baarn 
bedoelt de politie dr. Tom de Booy. De Booy bleek inmiddels sinds kort verhuisd te zijn naar het 
naburige Soest.  Is De Booy werkelijk het brein achter "Helder van Geest/Schoon van 
,Lichaam". (HGSL)? Hij ontkent met klem. Na een uitvoerig gesprek dat we op zijn flat in Soest 
met deze beroepsactivist hadden, kwam hij met zoveel tegenargumenten, dat de politiële 
theorieën vervaarlijk beginnen te wankelen. Wie wel achter "Helder van Geest/Schoon van 
Lichaam" schuilt of schuilen, kon of wilde ook De Booy ons niet vertellen.  Wel werd duidelijk 
dat De Booy in het verleden een belangrijke rol als tussenpersoon heeft gespeeld tussen de 
verschillende partijen; te weten de actiegroep HGSL, de politie en de voornaamste drie 
farmacietopmannen, die aan de terreur bloot hebben gestaan.  
Opening  
"In oktober vorig jaar was ik er bijna in geslaagd om alle partijen rond de tafel te krijgen en ik had 
zelfs een tafel, in de vorm van het weekblad Vrij Nederland, waaraan de discussie plaats zou 
kunnen hebben. Ik had duidelijk een opening", vertelt De Booy. Op zijn spaarzaam 
gemeubileerde flat, waar schrijfmachines, copieerapparatuur, een bandopnameapparaat, kaarten 
aan de wand en dikke stapels met dossiers de ambiance vormen van zijn werkterrein. Het begon 
allemaal bij de eerste dreigbrief van de actiegroep HGSL aan directeur Slagmulder van de 
farmaceutische firma Rhodia BV, waarin geëist werd de sterke tranquillizer Largactil uit de markt 
te nemen. Talloze mensen ontvingen een copie van die brief.  
Zo ook Arie Romkema uit Loenen. Deze Romkema was door de burgemeester van Baarn 
indertijd krankzinnig verklaard, en werd gedurende twee jaar in diverse instellingen platgespoten. 
Tom de Booy kwam op voor de belangen van· Romkema en voerde daartoe harde actie, onder 
meer tegen de burgemeester van Baarn, die tenslotte gedwongen werd het veld te ruimen. (red. 
hier wordt Romkema verward met van der Maal waar de Booij voor gestreden heeft, zie dagboek 1973) 
Na ontvangst van de brief zocht Romkema via een advertentie in het dagblad De Gelderlander 
contact met de actiegroep HGSL en kreeg daarop wel een antwoord, maar geen naam en adres.  
Ook De Booy zocht contact met HGSL en wel via een oproep in de "gekkenkrant", de 
actiegerichte spreekbuis van patiënten en verplegers uit de geestelijke gezondheidszorg. De Booy 
kreeg wel contact met de actiegroep. Op welke manier wil hij niet zeggen, maar hij had naar 
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zeggen een"code" om met HGSL in contact te treden. Hij bood daarop aan de verschillende 
partijen door middel van een discussie tot elkaar te brengen. "Ik wilde elke partij ruimte geven 
voor zijn standpunt en op die manier de tegenstellingen op een harmonieuze manier tot één 
geheel te smeden". 
Harde actie  
Intussen liet de actiegroep via De Booy weten, dat als het niet tot een overeenkomst kwam, er 
werkelijk hard toegeslagen zou worden. In een telefoongesprek op 12 oktober deelde De Booy 
dat aan mee aan één van de bedreigden, dr. J. C. Sanders, directeur van de overkoepelende 
organisatie van de farmaceutische industrie, Nefarma. Sanders antwoordde dat in de eerste plaats 
Slagmulder, directeur van Rhodia, erbij betrokken moest worden, omdat hij het betreffende 
preparaat op de markt brengt. In de tweede plaats moest drs. H. van Winzum, als voorzitter van 
Nefarma, erbij zijn. "Ik ben tenslotte maar de knecht van de Nefarma", zei Sanders. Maar hij had 
toch wel de indruk tijdens het gesprek met De Booy dat het bestuur erop in zou gaan. Drs. Van 
Winzum gaf achteraf aan ons toe, dat hij tot een discussie bereid was, mits met de leden van de 
actiegroep persoonlijk rond de tafel.  
"Waarom heeft hij me dat toen niet meegedeeld", zegt De Booy nu, die noch van de inmiddels 
door hem geïnformeerde politiefunctionarissen, noch van Nefarma enig teken vernam: "Dat ze 
om de brei heendraaien heeft hen geen windeieren opgeleverd, maar benzinebommen".  
Want in oktober sloeg de actiegroep toe. Bij Van Winzum thuis in Bloemendaal en bij 
Slagmuller's kantoor in Amstelveen werden brandbommen geplaatst. De politie gaf ook hieraan 
geen ruchtbaarheid.  
Inmiddels had de actiegroep het contact met De Booy verbroken, tot op de dag van vandaag, 
volgens diens verklaring.  
Aanslag Hilversum  
De politie trachtte overigens meerdere aanslagen geheim te houden, waarvan nog niet duidelijk is 
of ze al dan niet verband houden met "Helder van Geest/Schoon van lichaam". Bij Prakke en 
Autopon lukte dat niet. Bij een aanslag drie weken geleden op een officier van justitie in 
Hilversum wel. Direct hierop voerde de politie overigens wel de waakzaamheid bij de villa van 
Van Winzum op. Was er dan toch verband? En dr. Tom de Booy zelf? Op zijn. flat in Soest heeft 
hij het druk met een uitvoerig rapport over de activiteiten van het Openbaar Ministerie. Want, zo 
meent Hij, als gevolg van het onverantwoorde zwijgen van de functionarissen van het OM is 
deze hele affaire geëscaleerd.  
Blauwdruk  
Maandag zal dit rapport aan tal van justitiële functionarissen en andere invloedrijke personen 
worden verzonden. Op de omslag staat: "Een eerste blauwdruk. Wetenschappelijk deelonderzoek 
in het kader van het onderzoek naar het functioneren van het openbaar ministerie 
(WEDOFOM)".  
Wie is deze man, die al jarenlang een soort van eenmansguerrilla voert? In 1970 werd dr. Tom de 
Booy na tal van strubbelingen eervol ontslag verleend als wetenschappelijk hoofdmedewerker aan 
het geologisch instituut van de Gemeente Universiteit in Amsterdam. Sindsdien voert hij actie. 
Hij leeft van het wachtgeld van 3.066 gulden per maand, dat hij van de universiteit krijgt. De 
boetes die hij geregeld als gevolg van zijn acties opgelegd krijgt, betaalt hij doorgaans niet. Hij zit 
liever de gevangenisstraf uit. Maandag gaat hij weer een weekje in Utrecht zitten. In de 
gevangenis praat hij met de mensen, om de situatie van het systeem van binnenuit te ervaren. 
,,Mijn beroep is het aanklagen van de aanklager door de rol te spelen van de verdachte". Of dat 
lukt? Een politieman uit: Baarn, die veel te maken had met De Booy: "Het is een lastige vlieg, 
hoewel hij liever heeft dat we hem een wesp noemen".  
Openbaar Ministerie  
De Booy concentreert zich nu op zijn strijd tegen het Openbaar Ministerie, dat hij 
verantwoordelijk acht voor tal van chaotische toestanden in ons land. Niet is de laatste plaats de 
escalatie rond de affaire Helder van Geest/Schoon van Lichaam. "Het Openbaar Ministerie is er 
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om de orde in ons land te handhaven. En daartoe blijkt ze niet in staat. Problemen worden 
genegeerd. Van alles wordt geheim gehouden. Iemand, die lastig is, wordt meteen sociaal 
onaangepast genoemd Dan geldt hij direct als verdachte of als krankzinnige, waarna zo iemand 
wordt opgeborgen en plat gespoten. Want wat gebeurt er, als ze zo'n middel als largactil 
verbieden? Dan mogen ze wel hekken om al die gestichten zetten, anders breekt iedereen daar 
los". 
7. 12 februari Artikel in Elsevier magazine. Terreurbewegingen ongrijpbaar voor Justitie  
Ondanks stapels aanwijzingen staat de Nederlandse Justitie machteloos tegenover (pro-
Palestijnse) terroristen. Vorige week moesten zes verdachten van een bomaanslag worden 
vrijgelaten. De wet is ontoereikend. En de terroristen verschuilen zich achter een wirwar van 
organisaties, waartussen bindingen niet zijn aan te tonen. Al weet ook de Justitie dat die 
bindingen wel degelijk bestaan.  
Nederland is een ideaal werkterrein voor terroristen en hun helpers. Er bestaat een optimale 
bewegingsvrijheid voor ingezetenen en vreemdelingen. De wetgever heeft geen ogenblik rekening 
gehouden met de eigentijdse politieke tirannie. Deze situatie maakt de Nederlandse extremisten 
tot de gezegenden onder de terroristen aller landen. Zij maken dankbaar van ons land gebruik 
voor een "vrije uitwisseling van mensen en informatie". Door de Duitse politie gezochte leden 
van de Rote Armee Fraktion kunnen hier bij Rode Hulp-medewerkers onderduiken; 
handleidingen voor de stadsguerrilla, compleet met recepten voor explosieven, kunnen openlijk 
verspreid worden en in alle rust kunnen gewelddadige acties worden voorbereid. In Duitsland ligt 
dat anders. Toch wijzen politieke,smaakmakers verontrust naar dit buurland - waar de rechtsstaat 
door zaken als de Berufsverbote inderdaad weinig aan kwaliteit heeft gewonnen, - zodra minister 
Van Agt zegt een samenspanningsartikel te overwegen. Tot dusver is alleen samenspanning tegen 
het koningshuis of het buitenparlementair "uiteen jagen" van de ministerraad strafbaar. Deze 
beperking van de wet heeft menig deelnemer aan politieke bittertafelpraat voor detentie behoed, 
maar anderzijds kon enkele jaren geleden een aantal Palestijnse activisten slechts voor verboden 
wapenbezit worden veroordeeld en niet voor de serieuze plannen voor treinkaping die zij op 
schrift bij zich hadden. Slechts hoon valt hem ten deel die zegt de wetgeving ontoereikend te 
vinden voor serieuze terroristische plannenmakers.  
Dat Joop Glimmerveens Volkksunie niet kan worden aangepakt, wordt terecht betreurd, maar 
door sommigen wordt even verontwaardigd gereageerd op het denkbeeld om "samenspanning 
tot terroristische acties" (Van Agt) strafbaar te stellen. Daarmee voorkomen deze elastische 
denkers dat zij door deze terroristische samenspanners, die hen tot nu toe nog met het milde 
"revisionist" afdoen, voor fascist worden  uitgemaakt.  
Het is vooral die revisionistische houding die het terroristische-arbeidsklimaat in Nederland zo 
aangenaam maakt. In feite, zo betogen zij die het hart extreem links dragen maar nog 
terugschrikken voor "daadwerkelijke solidariteit" (= terreur), bestaan er helemaal geen terroristen 
in ons land, laat staan terreurorganisaties. Daarom wordt alles dat op het tegendeel wijst lacherig 
omschreven als paniekvoetbal van de BVD, Indiaantje spelen van linkse sectariërs, progressieve 
practical jokes of Israëlische propaganda.  
De ongrijpbaarheid van terreurberamers maakt het bagatelliseren en ridiculiseren uitermate 
eenvoudig. Terrorisme is gericht tegen de rechtsstaat, maar juist een rechtsstaat staat machteloos 
tegenover deze aanranding. De bewijsvoering tegen terroristen is even problematisch als die 
tegen spionnen, met dien verstande dat de laatsten nog zijn uit te wijzen.  
Dat bleek vorige week nog eens toen zes leden ván de sinds enkele maanden opgeheven 
organisatie Rode Hulp moesten worden vrijgelaten. Het groepje werd vorige week maandag 
aangehouden omdat het ervan werd verdacht op 11 mei een bom te hebben geplaatst bij het 
filiaal van het garagebedrijf Autopon in de Amsterdamse Linnaeushof. De rechter-commissaris 
moest vrijdag toegeven dat het bewijsmateriaal niet toereikend was voor verdere 
gevangenhouding. De verdediger sprak van een blamage. Voor een tweede zou de Justitie  zich 
wel hoeden. De raadsman verwacht geen rechtszaak. Maar officier van justitie mr. F. H. von 
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Meijenfeldt laat weten, dat het gerechtelijk vooronderzoek tegen de zes doorgaat. Hij houdt ook 
rekening met "een zevende of achtste verdachte".  
In de nacht van de tiende op de elfde mei ging bij de Amsterdamse GGD de telefoon. In 
steenkolen-Engels meldde een man dat bij Autopon een bom was geplaatst: "It goes off over 
about twenty minutes." Een agent van politie trof kort voor de afloop van die termijn een 
explosief staaltje huisvlijt aan: een mengsel van kaliumchloraat en zwavel in een verhouding van 
3:2 in een leeg gastankje. Het ontstekingsmechanisme bestond uit een batterij en een flitslampje. 
Een Hemawekker zou het geheel in werking hebben moeten stellen. Erg professioneel was de 
bom niet, maar wel gevaarlijk, vooral door een eventuele fragmentatie van de gastank.  
De beraamde bomaanslag werd geheim gehouden, een lijn die de politie steeds vaker volgt om de 
daders in het ongewisse te laten over het onderzoek en om paniek te voorkomen. Het aantal 
bomplaatsingen neemt in Nederland schrikbarend toe, zo hoort Elsevier van een hoge justitiële 
functionaris. "Als we ze allemaal bekend zouden maken, is het gevaar voor een psychose niet 
denkbeeldig. Het aantal loze bommeldingen is nog groter, al worden er steeds minder bij de 
politie gemeld, hoewel wij daar bij de betrokken bedrijven sterk op aandringen."  
Twee rechercheurs die naar Tel Aviv afreisden waar de Bredase Lidia Jansen terechtrecht stond 
(uitspraak I maart) kwamen terug met aanwijzingen in de richting van het genoemde zestal: 
Lucien van Hoesel, diens vriendin Mirjam Lucassen (met hun kameraad Willem Roskam wonend 
in een pand aan de hoofdstedelijke Ruysdaelstraat), Roel Koopmans en diens vriendin Annie 
Westenring (wonend in de Amsterdamse Uiterwaardestraat), Rinus Nieuwburg (Lidia's 
voormalige vriend), en Evert van den Berg. Huiszoeking leverde bij Lucien van Hoesel een zelfde 
Hemawekker op als bij de Autopon-bom was gebruikt. Op Rinus Nieuwburg na speelden allen 
een belangrijke rol in de geschiedenis van extreem links Nederland. Willem Oskam (geroyeerd 
CPN-lid) wordt beschouwd als de oprichter van de Rode Jeugd, die zich richtte op proletarische 
jongeren De leiders kwamen van overal: uit de CPN, uit de vroegere Provo-beweging, uit 
splinters als Rode Vlag en Spartacus. Zij werden verenigd in een marxistisch-leninistische club, 
die zich steeds sterker op Mao ging oriënteren. Dat leidde tot bezoeken aan de Chinese 
Volksrepubliek en Albanië. Aldus kwamen tactiek en strategie tot stand. De 
"omsingelingstheorie" van Lin Piao werd tot uitgangspunt verklaard: het platteland (de arme 
landen) omsingelen de steden (het kapitalistische Westen). Geweld en intimidatie werden 
aanvaard, zij het nog spaarzaam toegepast. In Eindhoven deed de beweging nog het meest van 
zich spreken. Daar bereikten de RJ-ers hun doel: "De popularisering van geweld". Alleen al in 
1972 tekende de Rode Jeugd voor 14 bomaanslagen in Eindhoven, Baarn, Hilversum, 
Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. Het gerechtelijk laboratorium stelde toen vast, dat de 
bommen volgens de methode van de Baader Meinhofbende waren vervaardigd. In 1973 
bevestigden de Westduitse recherche- en veiligheidsdiensten dat de Rode Jeugd in schriftelijk en 
persoonlijk contact stond met de Baader Meinhofbende. Langzamerhand was de Rode Jeugd zich 
ook meer en meer gaan oriënteren op terreurbewegingen in Japan, Ierland en Italië. Dit was een 
gevolg van een nieuwe formulering van "het proletariaat". Een aanzienlijk deel van de Westerse 
arbeiders, zo was de conclusie, kon in revolutionaire zin niet meer tot het proletariaat worden 
gerekend. Ook veel arbeiders behoorden tot de vijand. Die stelling zette de deur open voor 
geweld in Nederland. Maar in 1974 werd de Rode Jeugd opgeheven, voornamelijk doordat de 
politiekorpsen in de grote steden met succes aandrongen op "uitbreiding van het 
onderdrukkingsapparaat", resulterend in de vorming van een scherpschuttersbrigade en een 
centrale recherche informatiedienst. In de Rode Jeugd-logica geen inconsequente redenering, 
want de RJ bedreef slechts "antiterreur". De Rode Jeugd ging niet over in Rode Hulp; maar wel 
speelden de Rode Jeugd-kopstukken een vooraanstaande rol in Rode Hulp. Deze organisatie 
stelde zich ten doel linkse elementen die door de justitie werden vervolgd te helpen. Er kwam een 
splitsing: de groep Eindhoven wilde niet "daadwerkelijk solidair" zijn, dat is: geweld bedrijven.  
In Amersfoort splitste enkele maanden terug zich weer een groep af, thans verenigd in de groep 
"Helder van Geest .en Schoon van Lichaam". De terreur van deze club richt zich op personen, 
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topfiguren van vooral de farmaceutische industrie die dreigtelefoontjes ontvangen, kilo's 
ongevraagd drukwerk in de brievenbus vinden en stenen door de ruiten krijgen. De recente 
bomaanslag op de auto van dr. ir. F. Prakke, voormalig lid van de Raad van Bestuur van het Akw-
concern, wordt met Helder van Geest in verband gebracht.  
Met de arrestatie van de zes voormalige Rode Helpers dacht de Justitie tevens meer inzicht te 
kunnen krijgen in deze aanslag met twee benzinebommen. Want, al trekken de groepen 
gescheiden op, bindingen zijn niet onwaarschijnlijk. Een insider kwalificeert de veelvuldige 
splitsingen en afscheidingen binnen de Nederlandse terreurbeweging zelfs als onderdeel van de 
tactiek. Waar bindingen tussen de diverse organisaties niet zijn aan te tonen wordt de bestrijding 
moeilijker. Zo stapte het Drentse onderwijzersechtpaar Ciska en Adrie Eeken uit het Palestina-
comité om deze organisatie niet in opspraak te brengen, nadat Lidia Janssen hun namen had 
genoemd: Het echtpaar ontkende Lidia te kennen, ontkende in Zuid-Jemen te zijn geweest, gaf 
wel toe met een man of veertig in Palestijnse kampen te zijn geweest om medicijnen te brengen 
en civiele werkzaamheden te verrichten. Inmiddels heeft Eeken moeten toegeven wel in Zuid-
Jemen in een militair trainingskamp te zijn geweest. De Nederlandse Justitie beschikt over 
aanwijzingen, dat daar ongeveer vijftig Nederlanders terroristisch zijn geschoold. Strafbaar is dat 
niet, omdat er geen sprake is van "in vreemde krijgsdienst treden".  
De Justitie staat machteloos tegenover een wirwar van organisaties waartussen bindingen niet zijn 
aan te tonen (en was dat wel mogelijk, dan kan er nog niet ingegrepen worden). Toch figureren 
dezelfde personen in de onderscheidene bewegingen en frequenteren zij dezelfde lokaliteiten. 
Zo'n lokaliteit is het Utrechtse café De Raadskelder, waar Lidia Janssen tot de strijd werd 
geroepen. De Raadskelder is het trefpunt van pro-Palestijnse figuren. Leden van het Palestina-
comité zitten daar aan tafel met leden van de opgeheven Rode Hulp. Het Palestina-comité 
distantieert zich van alle ·uitingen van daadwerkelijke solidariteit. Die ontkenningen worden zwak 
waar vast staat dat de Initiatiefgroep voor Internationale Revolutionaire Solidariteit wordt 
gevormd door oud-Rode Helpers, leden van het Ierland-comité, het Marxistisch Scholings 
Kollectief (MSK) én leden van het Palestina-comité. Coen van Harten  

Grepen uit het dagboek over de maand maart 1977 
Dinsdag 1 maart. Met Ellen naar Arbeidsbureau. Daarna naar Arie Romkema. Zware bevalling 
is steeds zo'n gesprek. Ook met mevrouw Romkema. Terug naar Ellen .Was eerst niet thuis bijna 
door buurman eruit geflikkerd. Even bij Ellen gebleven. Blijven slapen tot 2 uur 's middags.  
Woensdag 2 maart Naar tandarts en terug naar huis. Adrienne erg triest en verdrietig maar ja we 
zien wel, toen terug naar flat voor interview. 's Avonds tot overmaat van ramp Eric en Otto 
Blom.  
Donderdag 3 maart. Half elf gesprek met Gemeente Loenen over Romkema, zeer goede 
bespreking tot 2 uur, wel erg vermoeiend. Hieronder resultaat van bespreking:Verslag bespreking 
gehouden op donderdag 3 maart 1977 terzake de problemen van de fam. A. Romkema, 
Binnenweg 12 te Loenersloot. Aanwezig: dr. T. De Booij A. Romkema H. Ockeloen, J. Hinke.  
Vanaf februari 1976 is dr. De Booij belast met de nazorg van de heer Romkema. Al spoedig 
bleek, dat de hulpverlening niet beperkt moest blijven tot de heer Romkema doch uitgebreid 
moest worden tot het gehele gezin Romkema. Romkema reageerde zijn moeilijkheden en agressie 
af binnen enkele vierkante meters; voornamelijk op zijn gezin en de naaste buren. Door de 
machtspositie van dr. De Booij en de daarmee samenhangende verbale terreur konden deze 
problemen voor de buitenwereld verzwegen worden. Door deze terreur en  het onderdrukken 
van bepaalde gevoelens ontlaadden de spanningen zich nog meer binnen het gezin Romkema. 
Speciaal de relatie tussen mevr. en de heer Romkema is onder een grote. spanning komen te 
staan. Zo is mevr. Romkema begin september 1976 bij mevr. Karthaus geweest met de 
mededeling dat zij het niet meer in Loenersloot kon uithouden en naar Engeland terug wilde. 
Ook al weer door een verbale terreur kon deze situatie (voorlopig) opgelost worden en voor de 
buitenwereld verborgen gehouden. Het gezin Romkema (vrouw èn kinderen) lijdt onder de 
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beschadigingen van Romkema; Romkema legt door zijn handicap een dermate groot beslag op 
het gezinsleven van de familie, dat het  niet ondenkbeeldig, dat het gezin Romkema hieraan ten 
gronde zou gaan. In het belang van de gehele fam. Romkema is het noodzakelijk, dat de heer 
Romkema overdag elders de beschikking krijgt over een woon/werkruimte (een keet of een 
schuurtje o.i.d.) en wel buiten Loenersloot. Dr. De Booij heeft de schriftelijke garantie van 
burgemeester en wethouders van Loenen dat een opname van Romkema in een psychiatrisch 
centrum zonder voorkennis niet zal plaatsvinden. Het blijkt thans dat mevr. Romkema niet meer 
met de bemoeienis van dr. De Booij is gebaat; integendeel, haar positie binnen het gezin en haar 
sociaal functioneren is in de loop van dit jaar verslechterd. Hierover hebben dr De Booij en 
mevr. Romkema verschillende. keren openhartig met elkaar gesproken. Dr. De Booij is naar 
aanleiding daarvan tot de konklusie gekomen dat een verdere hulpverlening van zijn kant aan het 
gezin Romkema (minus de heer Romkema)  in de toekomst geen enkel soelaas zal bieden. Hij 
heeft daarom ook besloten na overleg met de fam. Romkema zijn nazorg-werkzaamheden te 
beperken tot de heer Romkema. Dit houdt in, dat voor de begeleiding van mevr. Romkema en de 
kinderen andere instanties en/of personen moeten worden gezocht; zaken betrekking hebbend 
op mevr. Romkema of de kinderen zal dr. De Booij indien hij daarmee gekonfronteerd wordt, 
zonder meer terzijde leggen. Op welke wijze de hulp aan mevr. Romkema en de. kinderen 
kan/moet worden geboden is nog een punt van nader overleg met de S.P.D., de gemeente 
Loenen, de rijkspolitie, het maatschappelijk werk en dr De Booij.   
Dr. De Booij is zich volledig bewust van de eventuele gevolgen die deze beslissing met zich mee 
kunnen brengen. Het is zaak, dat de hulpverlening aan mevr. Romkema en de kinderen zo 
spoedig mogelijk gekontinueerd wordt. De jarenlange opgekropte en onderdrukte agressie 
kunnen zowel binnen als buiten het gezin tot een uitbarsting komen, waardoor een zeer ernstige 
situatie zou kunnen ontstaan. De agressie en de haat tegen de fam. Bakker is enorm; de sociale 
kontrole van de bewoners aan de Binnenweg en wijdere omgeving is ten aanzien van het gezin 
Romkema zeer negatief. Er zijn thans een aantal aktuele situaties die om een zeer spoedige 
oplossing vragen;  
1. huisvesting van de Heer Romkema. De heer Romkema moet zo snel mogelijk over een aparte 
werk/woonruimte kunnen beschikken.. Zijn funktioneren binnen het gezin is een te grote en in 
feite een onverantwoorde belasting van het gezin. Door middel van een eigen ruimte, waar de 
heer Romkema overdag kan vertoeven, kan de mogelijkheid worden geschapen dat de rust 
binnen het gezin terug keert. Laat men. de huidige situatie ongewijzigd is de kans op ernstige, 
crisissituaties in de toekomst zeer reëel. 
2. begeleiding van mevr. Romkema en de kinderen. Nu dr. De Booij de begeleiding niet meer op 
zich kan nemen, dient er zo spoedig mogelijk een andere vorm van hulpverlening gevonden te 
worden. Nauw hier aansluitend is de verhouding tussen de fam. Bakker en de fam. Romkema. 
Om de toestand niet te laten escaleren is hulpverlening urgent. 
Afgesproken wordt dat de heren Ockeloen en  Hinke verslag doen aan het kollege van 
burgemeester en wethouders; dr. De Booij zal verslag uitbrengen aan de S.P.D. te Utrecht. 
Binnenkort zal een vergadering worden belegd waarvoor alle betrokken instanties zullen worden 
uitgenodigd.  
Loenen, 7 maart 1977  
Lezing gehouden in 't Veld, Gemeente Niedorp  
Vrijdag 4 maart 's Avonds naar huis. Goeden avond met Adrienne.  
Zaterdag 5 maart Contact gehad met HGSL.  Moeder op bezoek, spreekt altijd over geld.  
Zondag 6 maart.  Om 10.15 bij Imkamp geprobeerd hem te overtuigen om mee te doen met 
Kamerverzieking. Zou me dinsdag berichten. 's Avonds naar huis gezellig met Mariette, Mauk en 
Adrienne  
Maandag 7 maart Naar flat telefoondag  
Dinsdag 8 maart  Met Joost stencil gemaakt voor bijeenkomst 20 maart. Interview met Dick 
Versteeg.  
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Woensdag 9 maart Eerst langs Dick Versteeg het artikel zou er in komen. 
Brief ontvangen van Etty Bos de advocate Mr Etty S.L. Bos Veterman aan Tom en 
Adrienne de Booij  
Amice, amica,  
Bijgaand mijn antwoord op de vragen. Ik teken daarbij aan, dat ik wel mijn accountant heb 
geraadpleegd over de fiscale aspecten, maar dat de oplossingen in sommige gevallen een 
persoonlijk karakter dragen. Met betrekking tot punt 2 bijvoorbeeld, heb ik slechts de oplossing 
gegeven, die mij het beste lijkt. Wellicht denkt jullie notaris daar heel anders over.  
1. Veilig stellen wachtgeld.  
Uit Rv 447, uit de preferentie van 1195 BW en uit 21 Fw (faillissement) en 232 F (surséance) 
volgt, dat alimentatie buiten beslag c.q. faillissement blijft.Als zodanig is echtscheiding + 
alimentatie (eventueel scheiding van tafel en bed + alimentatie) aan te bevelen.  
De alimentatie voor de vrouw is voor de man fiscaal aftrekbaar, voor de kinderen niet.  
2. Veilig stellen Vermogen Moeder.  
De kinderen kunnen in de rechten van de ouders treden. Wel liggen de successierechten 
ongunstiger.  
De kinderen zouden bijvoorbeeld kunnen erven, terwijl het vruchtgebruik aan de schoondochter 
komt.  
3. Paspoort. 
Men kan ieder apart een paspoort kopen en de kinderen eigen paspoorten geven.  
Het overnachten in een hotel geeft - dacht ik - in 1976 geen problemen meer, vermits die niet van 
juridische, doch van normatieve aard zijn.  
4. Betrekking Adrienne.  
Doordat Adrienne in een duurdere belastingschijf valt wegens hogere inkomsten zal zij zwaarder 
belast worden.  
Andere consequenties zijn er niet.  
5. Flatje . Het flatje moet op naam van Adrienne komen om niet vatbaar te zijn voor beslag. Het 
lijkt mij het beste als Tom huur  
betaalt. Tom dient zich te laten overschrijven naar dat adres om het geheel aannemelijk te maken.  
6. Relatie civiel/strafrechtelijk in verhand met aansprakelijkheid van Tom 
Strafrechterlijke aansprakelijkheid., voortvloeiende uit een boete zal geen probleem opleveren, 
vermits Tom de boete liever zal "uitzitten" .  
Overigens is er geen sprake van beslag/executoriale verkoop of zoiets in verband met enig delict, 
vermits het alternatief altijd is: brommen.  
Civiel kan er natuurlijk sprake zijn van een schadevergoeding of een dwangsom.  
In dat geval zou beslag gelegd kunnen worden op het restant van het wachtgeld - na aftrek 
alimentatie en op persoonlijke bezittingen van Tom, bijvoorbeeld kostbare boeken.  
In dat verband is het aan te raden dergelijke kostbare zaken bij Adrienne onder te brengen.  
Het gijzelen - alweer iets, waar Tom in principe geen bezwaar tegen zal hebben, vermits het ook 
in het huis van bewaring plaatsvindt (in de tijd van de Gebroeders De Witt werden civiele 
gijzelaars apart ondergebracht)  is alleen toegestaan ; in geval van non-betaling van de alimentatie, 
en dat is geen probleem.   
7. Algemeen. 
Ik meen, dat punt 7 terug te vinden is in al het voorgaande; ik adviseer jullie je zeer verouderde 
testamenten te herzien.  
Zijn er overigens nog verzekeringen?  
Denk ook aan de ziektekostenverzekering, die bij echtscheiding gesplitst moet worden.  
Mochten er nog vragen rijzen, laat zulks dan vooral weten. Met beterschap voor Adrienne en met  
Beste groeten Etty 
Donderdag 10 maart Verzenden uitnodiging 20 maart  V.A.W.   
Vrijdag 11 maart 's Ochtends Erik voorbereiding rechtszaak 's Middags Arie Romkema zwaar 
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maar goed gesprek.  
Zaterdag 12 maart Contact met Cor Buys in Loosdrecht, wilde meedoen met V.A.W.. Scène 
met Mauk gehad.  
Zondag 13 maart Adrienne jarig en trouwdag. Goede bespreking met Mauk en Adrienne over 
echtscheiding.  

 
Verjaardag Adrienne, samen met haar moeder allebei op krukken! 

Dinsdag 15 maart Naar Rotterdam. Jan Ebeltjes en  Anita naar kinderrechter Hudig, 
waarschijnlijk wel gelukt iets voor ze te doen. . 
Donderdag 17 maart Lezing voor Studenten Wageningen, wel aardig, maar kloof met studenten 
te groot. 
Zondag 20 maart V.A.W. bijeen komst in Soestdijk  van V.A.W. 50 mensen zeer  groot succes  
Dinsdag 22 maart hoger beroep rechtszaak 12 uur,  daarna interview met NRC  journalist van 
Klaveren voor mij als voor hem uitputtend 
Donderdag 24 maart Bezoek Cor Buys en zijn vrinden 
Vriidag 25 maart Nog met Cor gebeld voor vacatie Las Palmas  
Zondag 27 maart Zwarte dag. Vliegtuig ongeluk Teneriffe, Cor en zijn vrouw omgekomen 
Woensdag 31 maart Rondtocht V.A.W. Assen- Groningen- Harlingen  
Einde dagboek over maart 1977 
 
Inhoudsopgave Publicaties  maart 1977 
1. Maart Artikel Gooi- en Eemlander. Dr Tom de Booy Tweede kamer kandidaat voor 
V.A.W. "Willekeur van Ambtenaren verlamt Parlement.  
2. 17 maart Artikel Gooi- en Eemlander: Staatssecretaris niet naar middag V.A.W. in 
Soestdijk  
3. 18 maart Artikel; Gooi- en Eemlander: Proces-verbaal  voor Opruiing 
4.  VERKIEZINGSREDE Uitgesproken door Dirk de Vroome alias De Rooie Reus op de 
bijeenkomst van het VERBOND TEGEN AMBTELIJKE WILLKEUR op 20 maart 1977. 
in het café-restaurant Soestdijk te Soestdijk 
5. Uit het boek van Jo Schoormans De rooie reus. Dirk de Vroome strijder tegen onrecht 
1925-1986 (Uitgave Babylon-de Geus ISBN 90 6222 281 I) p.238-24 
6. Maandag 21 maart geheimrapport 'Klein geweld in Nederland'' 



34 
 

7. Maandag 21 maart Artikel in Gooi- en Eemlander Verkiezingsbijeenkomst van het 
V.A.W. in Soestdijk. Roulette wijst de kamerkandidaten aan. 
8. 50 Kandidaten voor de verkiezing Tweede Kamer na loting tijdens bijeenkomst op 20 
maart te Soestdijk 
9. Woensdag 23 maart Artikel in Amersfoortse Courant Biljetplakker in hoger beroep voor 
rechter 
10. 23 maart Artikel Gooi- en Eemlander "Ik ben een glibberige verdachte" 
11. 28 maart Artikel in Gooi-en Eemlander. C.J. Buijs en echtgenote slachtoffers 
vliegramp 
12. 30 maart Artikel in Nieuwe Linie van Theo van Stegeren: Bier, shag en idealisme in 
Soestdijk. Kleine gekwelden doen een gooi naar een kamerzetel. 
 
1.Maart Artikel Gooi- en Eemlander. Dr Tom de Booy Tweede kamer kandidaat voor 
V.A.W. "Willekeur van Ambtenaren verlamt Parlement.  
SOESTDIJK "De mensen zijn het beu. Rechts of Links, het maakt·de meeste mensen allemaal niets meer uit. 
Politiek wordt er bedreven over bijvoorbeeld de buik van de vrouw af over een Menten, maar zaken die steeds 
terugkeren in het leven van alledag krijgen nauwelijks werkelijke aandacht in het parlement. Het gaat daarbij 
doorgaans om volstrekt willekeurige beslissingen van hogere ambtenaren, die vaar zoete koek warden aangenomen. 
Die willekeur moet een halt warden toegeroepen. Wie dat ook wil moet op 25 mei op het V.A.W. stemmen".  
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dr. Tom de Booy wil de vaderlandse politiek in. Met 
het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur. De eerste hindernis is al genomen, want het V.A.W. is 
door de kiesraad officieel toegelaten in het illustere gezelschap, waaruit de nieuwe Tweede Kamer 
geformeerd zal moeten worden. Vooraan in de gelederen van deze nieuwe splintergroepering 
marcheren "Rooie Reus" Dirk de Vrome en "de schrik van de Nederlandse gerechtshoven" dr. 
Tom de Booy. 
Waarom een Verbond tegen Ambtelijke Willekeur?  
De Booy: "Verleden jaar zijn we tot de conclusie gekomen dat er snel iets moet gebeuren in de 
politiek in Nederland. Het gevoel van machteloosheid wordt steeds groter: ach, waarom voer je 
actie, het is toch vechten tegen de bierkaai, er wordt toch maar over je beslist. Een voortdurend 
gevoel van machteloosheid over wat er in zo'n Tweede Kamer gebeurt.  
Het is tijd voor een flinke doorbraak. Vroeger hadden we een provo-beweging en een flower-
power, die hetzelfde wilden. Nee, zeggen wij nu, we moeten het concreter maken, meer 
toegespitst op iets wat men minder anoniem vindt. Het moet terug te vinden zijn in personen. 
Hoe kun je aan de gewone mensen duidelijk maken, dat hij toch iets aan die machteloosheid kan 
doen? Hij moet eerst beseffen dat wanneer er over hem wordt beslist in een gemeenteraad, een 
gezondheidszorg of ministerie, dit niet iets anoniems is. Het gaat om beslissingen, die door 
personen zijn genomen. Ik weet uit eigen ervaring, dat in onze democratie een aantal ambtenaren 
een enorme macht bezit. Het zijn de mensen, die nooit voor het voetlicht komen. Wél een Van 
Agt, wél een Den Uyl, wél de politieke figuren dus, maar de werkelijke uitvoerders blijven altijd 
buiten schot. Het is onze bedoeling om die mensen nu eens ter verantwoording te roepen voor 
hun daden.  
Wanhoopsdaden  
Het publiek kan de machteloosheid niet kwijt, en men vervalt dan soms in wanhoopsdaden.  
Bijvoorbeeld in de vorm van terreur, gefrustreerdheid of zelfs zelfmoord. Wij willen proberen die 
agressie bij het publiek ten opzichte van die willekeur te leiden naar de mensen, die de macht 
werkelijk bezitten. DV: "Het komt er op neer dat jullie van mening zijn dat de 
volksvertegenwoordigers hun plicht onvoldoende nakomen. Want dat zijn ,uiteindelijk de 
controleurs".  
T. de B.: "Ja, maar die volksvertegenwoordigers kunnen daar niet tegen. Neem nou zo'n 
ministerie. Daar zitten zoveel ambtenaren en dan komt er een Marcel van Dam, die eerst prachtig 
mooi werk doet als ombudsman. Maar hij zit daar nog niet als staatssecretaris en hij staat al voor 
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de keuze: of z'n biezen' pakken of meespelen. Want er wordt hem eenvoudig de les gelezen door 
dat ambtenarenkorps, dat daar al jarenlang zit, dwars door al die politiek gekozen figuren heen. 
Het betekent dat de volksvertegenwoordiging in feite onmachtig is.  
Machine  
Zo'n ambtenarenkorps is een machine, die altijd maar doordraait. In de Tweede Kamer wordt het 
allemaal mooi verpakt en praat men er leuk over, maar uiteindelijk komt er dan een ministeriële 
beschikking, die de willekeur van die topambtenaren weerspiegelt. Die ambtenaren zijn zo 
gewend altijd maar hun gang te gaan en vinden dat wat zij klaarmaken goed is. Denk eens aan 
zo'n milieubelasting. Het is toch een grof schandaal dat gewone gezinnen, zonder aanziens des 
persoons, zonder ernaar te kijken hoeveel men verdient, ik weet niet hoeveel moet neertellen, 
terwijl een  bedrijf er na vervuiling vanaf komt met een naar verhouding belachelijk lage boete".  
Maar dat zijn wel allemaal maatregelen, die door de volksvertegenwoordiging goed gevonden zijn.  
"Okay, maar die is onmachtig om tegen dat grote apparaat te vechten. De meeste parlementariërs 
zijn niet voorzien van voldoende deskundigheid: Ze kunnen zich niet laten voorlichten over wat 
er werkelijk aan de hand is. Het functioneert zo op alle niveaus, van gemeenteraad tot Tweede 
Kamer. Wat weten ze van een milieubelasting, chemische industrie, kernenergie? Wij willen nu in 
concrete gevallen concrete mensen gaan aanvallen. Je kunt alleen maar macht aanvallen als je 
personen aanvalt, die de macht bekleden. Veel misverstand heerst daarover, want men denkt dat 
je iets persoonlijks tegen iemand hebt. Nee, je hebt het tegen die persoon omdat hij die macht 
bezit. 
Omdat-ie een systeem vertegenwoordigt. 
Ja, hij geeft de voorkeur aan dal systeem boven z'n eigen persoonlijk denken. Hij ·zegt: ik zou het 
persoonlijk anders gedaan hebben, maar toch doet ie het, want hij zit in een soort van 
belangengroep, die er alleen maar in geïnteresseerd is dat alles vlekkeloos verloopt. 
Nieuw elan  
Ik geloof dat je daar een vinger achter kunt krijgen. Niet door op ludieke wijze tegen het systeem 
in z'n geheel te vechten, zoals de provo's destijds. Het provo-idee is goed geweest in 1965, maar 
nu leven we twaalf jaar later en  nu is het publiek veel meer op de hoogte van zaken zoals 
vervuiling e.d. We moeten nu naar een nieuw elan. Het voor het voetlicht slepen van de 
ambtenaren. Niet de kleintjes, maar de grote jongens. Na zo'n aanval zal zo'n ambtenaar zich óf 
bewust moeten zijn van zijn verantwoordelijkheid en duidelijk laten zien dat - ie willekeurig is 
geweest of moeten verdwijnen. De ambtenaren vormen eigenlijk een blok, dat een staat in een 
staat is geworden. En hoe roep je ze een halt toe?  Door ze natuurlijk allemaal af te slachten, 
maar goed dat heeft geen enkele zin, want dan ben je nog niet verder. Uiteindelijk moeten we met 
gas, water en elektriciteit ook verder. Het moet allemaal doordraaien.". ,,Als je willekeur geen halt 
toeroept dan gaat het een eigen leven leiden. Kijk maar naar de CIA, Nixon, Lockheed. Want het 
is niet prins Bernhard die fout zat, nee wij hebben met z'n allen willekeur laten gedijen".  
Stel dat het VA W in de Kamer komt. Hoe zie je dat dan functioneren? "Als we een zetel zouden halen, 
of twee, drie misschien wel, dan trekken wij het land in. Wij registreren. waar bijvoorbeeld een 
directeur gemeentewerken, ik noem maar wat, willekeur bedrijft. Wij gaan niet de belangen 
behartigen, Van de mensen die daardoor geschaad zijn. Dat moeten ze zelf doen. Nee, wij halen 
de betreffende ambtenaar voor het voetlicht en steunen daarmee de mensen, die door hem 
schade hebben opgelopen.  
Hoe denkt het VA W die aanvallen uit te voeren. Alleen door er vragen over te stelten of ook d.m.v. 
buitenparlementaire acties? 
"Wij gaan buitenparlementaire acties binnen het parlement voeren. Verder gaan we voorlichting 
geven aan mensen in plaatsen waar ambtenaren willekeur bedrijven en daarmee de 
gemeenteraden misleiden.  
Ben je niet bang dat je door het aankondigen van buitenparlementaire acties binnen het parlement de sympathie 
van veel mensen al meteen verspeelt? Jullie hebben ten slotte minstens 60.000 stemmen nodig.  
Ja, maar .het parlement is in onze ogen buitenparlementair, want men staat willekeur toe. Wij 
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stellen aan de kaak als er willekeur is en dat is de taak van het parlement. Ik weet het wel, men 
zegt dikwijls actie voeren is goed, maar waarom gebruiken jullie gewelddaden, daarmee  verlies je 
de sympathie. Ik geloof dat de volksvertegenwoordigers de sympathie van het publiek hebben 
verloren omdat zij het laten afweten en geen vuist vormen. Wij gaan dus werken op een manier 
die dan niet erg gebruikelijk is in de ogen van het publiek. Zonder aanziens des persoons, zonder 
links of rechts, zonder een belangenbehartiging ook. .. 
Waar bestaat de verkiezingscampagne van het VA W uit? Op 20 maart zal hier in Soest de landelijke 
kandidatenlijst worden samengesteld. Het maakt trouwens niks uit wie nummer één of nummer 
dertig wordt, want in die vier jaar kunnen we allemaal een keer aan bod komen. We lossen elkaar 
gewoon af. Verder gaan we in de slag met T-shirts, stickers en puzzelritten. Het aardige van 
puzzelritten is dat je dan in een gemeente meteen weer geconfronteerd wordt met willekeur. Op 
dit punt ben je in elke gemeente afhankelijk van de beslissing van een burgemeester. We willen 
tijdens die verkiezingscampagne dus die willekeur al aantonen. We doen dus gewoon alsof we al 
in de Kamer zitten".  
DICK VERSTEEG  
2. 17 maart Artikel Gooi- en Eemlander: Staatssecretaris niet naar middag V.A.W. in 
Soestdijk  
SOESTDIJK - De landelijke verkiezingsbijeenkomst van het Verbond tegen ·Ambtelijke 
Willekeur (V.A.W.), zal komende zondagmiddag in café Soestdijk worden gehouden. 
Aanvankelijk was het de bedoeling dit gebeuren ten huize van De Booy in Soest te organiseren, 
maar de belangstelling uit alle delen van het land blijkt zo groot te zijn dat men besloot een zaal 
in café Soestdijk te huren. Tijdens de bijeenkomst die om één uur begint, zullen de 
kandidatenlijsten voor de komendé Tweede Kamerverkiezingen worden opgesteld ,,Rooie Reus" 
Dirk de Vroome, die vrijwel zeker landelijk lijsttrekker van het officieel erkende V.A.W. wordt, 
zal de aanwezigen zondag eerst toespreken. Onder die aanwezigen zal in ieder geval niet 
staatssecretaris Zeevalking van Justitie zich bevinden. Hij was speciaal door het VA W 
uitgenodigd de bijeenkomst in Soest bij te wonen, maar deze week liet hij dr. De Booy weten niet 
van de partij te kunnen zijn. In V.A.W.-kringen heeft men zich overigens nogal verbaasd over het 
begin van de brief, waarin de staatssecretaris spreekt over  "Zeer geachte politieke tegenstanders." 
Volgens Tom de Booy is mr. Zeevalking hiermee volledig buiten zijn boekje gegaan: "Zoiets kan 
een staatssecretaris zich domweg niet veroorloven. Weer een typisch staaltje van ambtelijke 
willekeur."  
3. 18 maart Artikel; Gooi- en Eemlander: Proces-verbaal  voor Opruiing 
HILVERSUM - De recherche heeft proces-verbaal. opgemaakt tegen de in Soest woonachtige 
heer T. de Booy, kandidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer voor het Verbond 
tegen Ambtelijke Willekeur. Het pv werd opgemaakt in verband met het verspreiden van stencils, 
afgelopen herfst in het woonwagencentrum De Egelshoek. Deze stencils zouden een opruiend 
karakter hebben. In verband hiermee ontbood de politie de heer De Booy dinsdag van een 
verhoor, dat overigens weinig opleverde. Door de heer De Booy zelf worden de geschriften als 
"democratisch propagandamateriaal" beschouwd. De Hilversumse politie heeft de zaak inmiddels 
opgestuurd naar de Amsterdamse officier van justitie.  
4. VERKIEZINGSREDE Uitgesproken door Dirk de Vroome alias De Rooie Reus op de 
bijeenkomst van het VERBOND TEGEN AMBTELIJKE WILLEKEUR op 20 maart  
1977. in het café-restaurant Soestdijk te Soestdijk, die ten doel had om iedereen op te wekken 
zich kandidaat te stelle voor de verkiezingen van de Leden van de Tweede Kamer der Staten 
Generaal op 25 mei 1977.  
"Wij zijn hier vandaag bijeen omdat gebleken is dat op buiten parlementaire wijze met de akties in 
Limburg, maar ook in den lande, dat er steeds meer blijkt dat de partijen die op het ogenblik 
zitting hebben in het parlement totaal niets doen, was het dat alleen nog maar, maar dat ze dus 
alleen datgene doen wat de ambtenaren willen, de willekeur van de ambtenaren. Ik wil even toch 
beginnen te stellen waarom we gekomen zijn tot het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur. Ik 
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moet jullie zeggen dat een Vrijdag, dus eergisteren, werd ik opnieuw geconfronteerd met het feit, 
dat ik vrijdagochtend gebeld werd door een vrouw, die blijkens een vonnis van de rechtbank in 
Maastricht bij een echtscheidingsprocedure, de kinderen was  toegewezen, maar het huis aan de 
man. Het gevolg is geweest, dat 27 december vorig jaar die vrouw met de kinderen de deur uit 
zijn gelazerd en dat ze van alles heeft geprobeerd bij de gemeentes in dit geval. Dat wil ik toch 
wel even. benadrukken, omdat er zo gesproken wordt over allerlei progressieve partijen, zoals 
PPR, P.v.d.A. en de anderen, die praten dat ze het socialisme in het vaandel dragen. en dat ze 
bezig zijn deze maatschappij te veranderen. Ook deze vrouw klopte aan bij de PPR burgemeester 
de heer Tonnaer. Deze man was voor deze vrouw niet te spreken. Ze heeft dus vanaf december 
geprobeerd deze man te spreken te krijgen, het lukte niet. Ze hielpen haar niet bij de Sociale 
Dienst. Kortom, zij sliep op de straat, zij ging bij kennissen en zo heeft dat maanden geduurd. 
Vrijdagochtend belde zij op en ik heb geprobeerd burgemeester Tonnaer te pakken te krijgen. 
Ook dat lukte mij niet, want de vrouw van deze burgemeester gooide de haak er op, want haar 
man was nog niet te spreken om 9 uur 's morgens, hij was nog niet uitgeslapen . Ik heb haar toen 
meegedeeld, dat we en bloc er heen zouden gaan. We zijn eerst naar het gouvernement, dat is het 
provinciehuis in Maastricht gegaan en wij hebben toen met een korte aktie bereikt, dat de 
plaatsvervangend commissaris van de Koningin artikel 45 heeft gehanteerd, waarna wij weer naar 
Sittard toegingen met een korte aktie en gedreigd hadden de burgemeester aan de handboeien te 
slaan, die we ook bij ons hadden. Ik heb ze nu trouwens ook bij me. Daarmee hebben we dus 
bereikt dat deze vrouw een hotel-onderkomen kreeg. Het is maar een klein geval wat ik vertel 
maar het geeft wel datgene weer waar we op het. ogenblik mee bezig zijn.  
Vele mensen in onze maatschappij zoals bijvoorbeeld ook de minderheidsgroepen, 
woonwagenbewoners, de Surinamers, de buitenlandse gastarbeiders, enfin het is teveel om op te 
noemen. Waar veel over geleuterd wordt door verschillende partijen, maar in wezen weinig of 
liever gezegd helemaal niets aan gedaan wordt. Er is zelfs gesteld, heb ik gehoord door een 
burgemeester, dat ze vonden dat verschillende personen wat fascistisch gingen optreden met dat 
geweld, omdat er verschillende akties zijn geweest, waarvan ze zeggen, dat vinden we niet prettig 
en dat lijkt me fascisme en zoIk wil even verwijzen naar de woonwagenwet, die door mejuffrouw 
Klompé is gemaakt en wat betekent een verlengstuk van hetgeen wat Hitler in de Jaren 40 - 45 
had willen bereiken, nl. om de zigeuners helemaal áf te maken en daarnaast ook alle 
woonwagenbewoners. Daarnaast kijken we wat er gebeurd is en dat zal ook plaats vinden in dit 
gebied, als we maar even wachten, met name in Limburg met de mijnwerkers. Het geleuter, dat 
4000 mijnwerkers naar Den Haag zijn getrokken indertijd en Mijnheer :Den Uyl niet thuis 
troffen. Hij had er geen belang bij, de willekeur die ten top wordt gedreven op elk gebied. 
Als ik kijk naar het werkelozen vraagstuk, waarbij ze dus zogenaamde moeilijke bedrijven gaan 
subsidiëren, wat betekent dat de heren ondernemers met een grote geldbuidel naar Zwitserland 
en elders vertrekken. Als we kijken naar veldkoning Kaja, naar enfin noem maar op, waarbij de 
hoofdschuldigen niet voor de Officier van Justitie worden geleid. Maar wel bijvoorbeeld .de 
bijstandtrekkers, die uit uiterste noodzaak, wat zij dan noemen misbruik hebben gemaakt, omdat 
ze van die paar rotte centen niet kunnen rondkomen en dan een requisitoir horen van de Officier 
van Justitie, met de mededeling dat ze misbruik hebben gemaakt van onze gemeenschapsgelden. 
Ik moet u zeggen, ik heb geprobeerd met mijn akties de buiten parlementaire akties af te ronden 
in het parlement. Ik denk met name aan huursubsidies, die jaren duren voordat ze uitbetaald 
worden. Ik heb expres ook in mijn geval eens geprobeerd te bereiken van D 66, die er nu uitgaat. 
Helaas, moet ik zeggen, dat was  de enige die er nog wat aan deed, een beetje buiten 
parlementaire akties. Dat was de heer Imkamp, die geprobeerd heeft door deze ambtenarij heen 
te komen. Hij schreef mij een brief, ik heb hem bij me, waarin hij zei: ":Dirk, bekijk het maar, 
want ik zie het ook niet meer zitten"  Ik zei tegen hem dat je daar toch de macht hebt als lid van 
de Tweede Kamer, maar als je dan ziet wat onze oude ombudsman deed, een man die zegt dat hij 
socialist is. Als je ziet wat voor een schrijven hij geeft op de vragen die gesteld zijn door een 
kamerlid, dan veeg ik mijn reet ermee af. Als er in een dorp als Nederweert, ik noem gewoon 
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maar wat voorbeelden, ik kan wel de hele dag doorblijven gaan, ik pak ze maar even uit. Als in 
een dorp als Nederweert een militaire oefening wordt gehouden in een straat waar de kinderen 
spelen, dat men met losse flodders gaat schieten, de tank daar wordt opgesteld. Als er vragen 
worden gesteld door van der Spek over deze situatie, ik heb die antwoorden van die kloot 
Vredeling bij me en je ziet dan dat er instaan dat het niet waar is, terwijl het voor je ogen 
gebeurde in die straat, dan vraag je je af, waar zijn we mee bezig. De dingen die ik zei, dat daar 
mensen bijvoorbeeld in Simpelveld een commune die daar op straat wordt gelazerd, de mensen 
die aan hun lot worden overgelaten en daar staan die jongens, die zeggen, dat ze een andere 
wereld willen en die zeggen, dat ze socialist zijn, die alleen dan zeggen: "oh, wat is dat vreselijk, er 
moet toch wat aan gedaan worden", maar voor de rest geen ene kloot uithalen. Die niet op het 
gemeentehuis op het bureau van de burgemeester gaat liggen of weet ik veel wat ze uithalen om 
door te drukken. Nee, die het alleen maar halen van praatjes en een leuk artikel in één of andere 
krant, dan vraag ik me af, kijk eens jongens, als we dus elke keer weer ontmoeten de 
vragenstelling in de Kamer over: "ls het de minister bekend, dat er misbruik is gemaakt met onze 
herstructureringspremies, en dat de minister dan een kutantwoord geeft wat nergens op slaat en 
dat afhankelijk is van wat de ambtenaar vertelt. Als we klachten hebben over politieoptreden in 
de woonwagenkampen, dan zijn het de politieambtenaren, de hoge functionarissen, die antwoord 
geven aan de Secretaris-Generaal, die het dan eventjes op een papiertje zet en de Minister leest 
het voor. Dit soort onzin moet ten einde komen.   
Daarnaast als we kijken naar de handjeklap toestanden op het ogenblik weer met 
de:grondpolitiek, het gelul en geleuter, de situatie over de werkgelegenheid, over de 
ondernemingsraad, wat hebben we allemaal niet gehad. Weer bijna een crisis, nee, net geen crisis, 
want ze willen medeverantwoordelijkheid blijven dragen. Als je hoort van wat mijnheer Den Uyl 
zegt van: " ja, we moeten niet te radicaal wezen, want anders gaan al onze ondernemers 
weglopen", in plaats dat hij meteen die hand pakt en zegt: "nu zijn we er en nu zullen we onze 
arbeiders in beweging zetten". Want als je ziet, het is inderdaad mogelijk oude arbeiders in 
beweging te krijgen. Als je ziet dat men toelaat dat de prijzen steeds hoger worden. En kijk 
bijvoorbeeld  wat er vorig jaar is gebeurd met de aardappelenprijs. Dat je in dezelfde televisie 
uitzending één of andere lul voor dat ding krijgt, die daar een zoodje aardappelen heeft 
opgeslagen in Emmeloord en andere cellen, die de prijzen heeft opgejaagd en dan zegt:"als wij 
geen subsidie krijgen dan gaan we gewoon de boel exporteren, want dat kunnen we niet doen 
want dan lijden we verliezen, terwijl ze ze voor 2 dubbeltjes of 1 dubbeltje hebben ingekocht.  
En daarna komt dan mijnheer Kok, die dan vertelt: "Wij zullen al het mogelijke doen om die 
arbeiders toch rustig te houden en niet teveel te vragen want de economie is zo,slecht".  Kijk, als 
je dit soort onzin steeds de revue laat passeren dan zeg ik met nadruk als we dan kijken naar wat 
er gebeurt en wie dan diegenen zijn zodat de willekeur steeds plaats vindt, dan zeg ik: er moet iets 
anders gebeuren. En dat anders dat ligt in het volgende. Ze hebben gezegd Dirk, hoe kan jè nou 
een man op een lijst plaatsen en vragen of hij kandidaat wil worden, die op klompen in de Kamer 
gaat, een man die zijn hele leven gevochten heeft voor de belangen van de woonwagenbewoners. 
Die dag en nacht daarvoor gewerkt heeft. Wie kan het beter vertellen aan iedereen juist in die 
Kamer dan een woonwagenbewoner zelf, die jarenlang daarvoor gevochten heeft. Als ik kijk 
zeggen ze Dirk, zo'n Jantje de Boeienkoning, een folklore figuur uit Limburg, wat moet die daar 
in de Kamer doen? Een man die eerlijk is, die niet kijkt naar partijpolitieke belangen, die vanuit 
zijn hart spreekt en zegt: "die natuur, daar leef ik in, die natuur wil ik behouden". En hij kijkt naar 
de beesten en de dieren. Een man, die het eerlijk meent en niet vraagt mag ik dat wel zeggen en 
wat denkt u ervan, zou het kwaad kunnen met onze coalitie enz. enz. Die gewoon zegt wat op 
zijn hart ligt. Die mensen, juist die mensen die het het beste weten, de hele groep die hier bij 
elkaar zit, die dan inderdaad rouleren, want dat is de bedoeling. En dat we gebruik maken van de 
onschendbaarheid van de kamerleden om onze akties, wanneer er een vraag gesteld is en dan 
denk ik met name aan de huur of woonwagenbewoners, vul het zelf maar in. En dan komt er 
weer zo'n rot antwoord van de minister, die dan zegt daar nemen wij geen genoegen mee en niet 
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met meneer de voorzitter zus of meneer de voorzitter zo. Maar dat je daar op de plaats naar toe 
gaat, naar dat departement en desnoods dat hele zoodje afbreekt als dat moet, maar iets doet dat 
het volk kan zien dat we geen genoegen nemen met een antwoordje en dat we dan verder gaan 
slapen. Daar uit die gedachte is het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur en het is ook zo, je kan 
er alles voor invullen, maar ik zeg nogmaals, dat is dus eigenlijk de intentie, we hebben dus de 
doelstelling op een stukje papier gezet, geen keerpunt '77 zoals de P.v.d.A., wat nog niet eens 
geschikt is om op de w.c. te hangen, één en al bedrog, kiezersbedrog, daar willen we ons niet 
voor lenen. Wij zijn bezig en wij willen de zaak afbreken, want het is namelijk zo, je kan geen 
nieuw huis opbouwen in een bestaand huis. Het huis van dit systeem, dat vol met scheuren zit en 
wat door Den Uyl en consorten maar wordt aangesmeerd en beschilderd om het enigszins 
bruikbaar te houden. Want als het dan instort gebeuren er grote ongelukken. U weet het, als je 
een huis laat staan en de mensen zitten erin en je doet er niets aan en je gaat maar steeds bij 
pleisteren, dat inderdaad stort het in en dan zitten de mensen erin en dan gaat iedereen ten onder. 
Als je begint de zaak gaat slopen met de bedoeling daar iets anders voor op te zetten en dan denk 
ik met name aan de maatschappij, die niet ten koste van elkaar maar voor elkaar gaat leven en dan 
niet een kreet van 'ja maar Dirk, wat wil je dan? Ik zeg nogmaals, laten we eerst de zaak afbreken 
zoals hij op dit moment functioneert. Het wordt tijd en vandaar dat we hier bij elkaar zijn en 
daarmee wil ik besluiten".  

 
20 maart na afloop van de verkiezingsbijeenkomst van het V.A.W. voor het café restaurant Soestdijk 

5. Uit het boek van Jo Schoormans De rooie reus. Dirk de Vroome strijder tegen onrecht 
1925-1986 (Uitgave Babylon-de Geus ISBN 90 6222 281 I) 
p.238-248 
Verbond tegen Ambtelijke Willekeur  
Met het nieuwe jaar kwam de grote verrassing: de oprichting van het Verbond tegen Ambtelijke 
Willekeur, dat kennelijk niet officieel geregistreerd was, door Dirk de Vroome en twee 
woonwagenbewoners, die hem reeds drie weken later machtigden om namens het verbond op te 
treden. De Vroome had zich dus in het bezit gesteld van een heuse politieke groepering, waarmee 
hij grootse plannen koesterde. Een roze stencil verkondigde de doelstelling: 'De mens, niet van 
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boven geregeerd en gedirigeerd, maar zelf bepalend wat er gebeuren moet in wijken, gemeente's, 
woonwagenplaatsen, schoolgemeenschappen en bedrijven, om gezamenlijk vrijwillig ten strijde te 
trekken tegen de huidige machtsconcentratie en tegen de ten koste van elkaar levende 
maatschappij. En onze wereld niet achter te laten voor ons nageslacht als een uitgewrongen 
dweil. 18 Februari informeerde De Vroome toch maar eens bij De Booij of hij de naam V.A.W. 
voor de komende kamerverkiezingen mocht gebruiken. Het antwoord wachtte hij echter niet af. 
Sterker nog: twee weken tevoren had hij de Kiesraad reeds verzocht zijn V.A.W. in het 
kiesregister op te nemen. Enkele weken later vernamen de oorspronkelijke oprichters van het 
V.A.W. dat de Kiesraad De Vroomes verzoek had ingewilligd. De Booij en Van Steenis besloten 
De Vroome te helpen een kamerzetel te behalen. Dit terwijl de heren het kort tevoren niet met 
elkaar hadden zien zitten. Dirk tegen geweld maar wilde toch alles afbreken sterk tegenstrijdig', 
verklaart een notitie. Waarom De Booij en Van Steenis dan toch met hem in zee wilden gaan 
onthult een andere : 'voordeel illegaal legaat ' De Vroomes voornemen bood een goede 
gelegenheid om legale activiteiten te gaan ontplooien 'De volksvertegenwoordigers functioneren 
als volksverlakkers, luisteren niet en voeren niet uit wat het volk wil. Daardoor wordt het aantal 
actiegroepen steeds groter. Maar deze hebben te weinig invloed in het parlement. Derhalve 
moeten er buitenparlementaire acties in het parlement komen', had De Vroome inmiddels de pers 
laten weten. Zijn V.A.W., 'een paraplu waaronder alle actiegroepen kunnen optreden', ging voor 
het nodige vuurwerk zorgen. Het zou niets uitmaken wie er in de kamerbank zat, het 
kamerlidmaatschap zou om de paar maanden wisselen. De fractiekamer zou actiecentrum 
worden: We gooien de tafels en stoelen eruit, zodat er zoveel mogelijk mensen in kunnen.. Aan 
die boodschap zou de komende maanden niets veranderen. 
Waar wel iets aan veranderde, is aan het initiatief en de leiding binnen het V.A.W.: die lagen 
weldra niet meer bij Dirk de Vroome maar bij Tom de Booij en Joost van Steenis. De Vroome 
leidde juist in de maanden voor de Tweede-Kamerverkiezingen een druk bestaan. Hij doorkruiste 
Nederland en België als reparateur van koelinstallaties en airconditioning-apparatuur, volgde in 
Utrecht een deurwaardersopleiding en stond mensen met raad en daad bij. Voor het Verbond 
tegen Ambtelijke Willekeur, dat geen politieke partij, maar een samenballing van alle eenlingen die 
actievoeren' ging heten, had hij weinig tijd. Van Steenis en De Booij hadden die tijd wel: de een 
was werkloos, de ander stond op non-actief. Zij regelden dan ook de meeste zaken en hadden 
gelegenheid te over om hun gedachten de vrije loop te laten. En die verschilden fundamenteel 
van die van De Vroome. 
Op een zondag in maart verzamelde zich in een café-restaurant te Soestdijk een bont gezelschap 
van miskende idealisten, erkende fantasten en kleine lui die zich gepakt voelden, om naar een 
donderpreek van de Rooie Reus te luisteren.- Die is trouwens op de plaat uitgebracht.  Dirk de 
Vroome had handboeien bij zich, waarmee hij notabelen die in overtreding waren aan zich kon 
kluisteren. 'Als in een dorp als Nederweert een militaire oefening wordt gehouden in een straat 
waar de kinderen spelen, dat men met losse flodders gaat schieten, de tank daar wordt opgesteld 
... Als er vragen worden gesteld door (het psp-Tweede-Kamerlid) Van der Spek over deze situatie 
- ik heb die antwoorden van die kloot Vredeling (de minister van defensie) bij me - en je ziet dan 
dat er in staat dat het niet waar is, terwijl het voor je ogen gebeurde, dan vraag je je af: waar zijn 
we mee bezig?!', bulderde hij. Als het moest, zou 'het hele zooitje op het departement' worden 
afgebroken, zodat 'het volk kan zien dat we geen genoegen nemen met een antwoordje' . En wat 
betreft de kandidaten: 'Wie kan het beter vertellen aan iedereen, juist in de Kamer, dan een 
woonwagenbewoner zelf, die jarenlang gevochten heeft? Ze zeiden: wat moet zo'n Jantje de 
Boeienkoning, een folklore-figuur uit Limburg, in de Kamer doen? Een man die eerlijk is, die niet 
kijkt naar partijpolitieke belangen, die vanuit zijn hart spreekt en zegt: die natuur, daar leef ik in, 
die natuur wil ik behouden!' Aldus gesterkt namen de aanwezigen plaats rond de roulettetafel.  
Zoals het balletje rolde, zouden de V.A.W.' ers door de Kamer rouleren. Willekeur ten top dus; 
iedereen maakte evenveel kans op het geluk. Het rad van fortuin wees als lijstaanvoerster de 
werkloze serveerster Trudy Blok aan. Op de laatste campagnedag zou zij vanaf een olifant of 
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nijlpaard het toekomstig werkterrein van haar medekandidaten in ogenschouw nemen. Met haar 
achttien levensjaren was zij namelijk -  ambtelijke willekeur! - te jong om de kamerzetel te kunnen 
bezetten. Max Hilgersum, de ijsco- en fruitventer uit ons vorige hoofdstuk, had dus de dag van 
zijn leven. 'Dat ik dat nog mee mag maken!', jubelde hij. Vrouwe Fortuins tweede keus was naar 
hem uitgegaan. De Booij en Van Steenis verheugden zich in haar 39e en 47e gunst. De Rooie 
Reus was als 24e uit het gelukstreffen gekomen. Als het meezat, mocht hij over een jaar of twee 
zijn intrede in de Tweede Kamer doen.  
Het zat niet mee. Daar men er niet in geslaagd was een zittend kamerlid voor het V.A.W. te 
strikken - men had het geprobeerd bij Imkamp van D'66 - moest er achttienduizend gulden op 
tafel komen om in alle achttien kieskringen mee te mogen doen. Dat lukte. Over de manier 
waarop doen de wildste verhalen de ronde. Hilgersum meent dat De Booij een schatrijke tante of 
vriendin had.  De Vroome kondigde aan dat achttien V.A.W.'ers ieder duizend gulden bij de bank 
zouden lenen, en dat hij trucs kende om die niet terug te hoeven betalen. Maar hoe zit de vork 
werkelijk in de steel? De Booij wil het na enig aandringen wel kwijt: 'Ik geloof dat we gefraudeerd 
hebben. De kosten voor het maken van televisieopnames en dergelijke kon je allemaal 
terugkrijgen, als je maar rekeningen instuurde. Wij hebben door middel van kosten die wij niet 
gemaakt hadden subsidie gekregen' 
Met enige moeite en trammelant - kandidatenlijsten waren niet op tijd ingeleverd en het 
verzamelen van handtekeningen van kiezers had problemen opgeleverd - was men er uiteindelijk 
toch in geslaagd het V.A.W. in het hele land uit te laten komen. Daarmee had het recht gekregen 
op twee radio- en twee televisie-uitzendingen. Het V.A.W. was er voor iedere burger, dus liet het 
weten zijn zendtijd te zullen verloten onder een ieder die stuk was gelopen op de ambtelijke 
willekeur en dit nooit naar voren had kunnen brengen. Als er te weinig gegadigden waren, zou de 
kijk- en luisteraars leegte worden gepresenteerd. De belangstelling bleek mee te vallen, zodat voor 
de woning van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk een rad van avontuur 
kon worden opgesteld. Tom de Booij was raddraaier, Dirk de Vroome stond erbij en keek ernaar. 

Tien dagen tevoren was de lijsttrekster op de televisie geweest. De Booij en Van Steenis hadden 
haar de vragen van een verslaggever laten beantwoorden. Ze had nauwelijks iets weten te 
vertellen. 'Vrijwel uitsluitend negatieve reacties ontvangen van vele kandidaten die zich 
waarschijnlijk van het V.A.W. een andere voorstelling hadden gevormd', noteerde De Booij. 'Ook 
Dirk was niet erg te spreken, terwijl Joost, Tom (en twee anderen) wel het nut van deze negatieve 
uitzending zagen. De eigen uitzendingen, die volgden, kunnen De Vroome evenmin vrolijk 
hebben gestemd. Er werd over van alles in gekeuveld, zoals over jongerenreizen en de problemen 
van een oud-mijnwerker, maar de naam Verbond tegen Ambtelijke Willekeur werd er niet eens in 
genoemd. De mannen van het verbond verzetten zich er zelfs tegen dat die in de aankondiging 
werd gebruikt. Toen een programma was uitgezonden nadat gedurende tien minuten alleen maar 
een klok te zien was geweest, bonden De Booij en Van Steenis zich met een touw in een studio 
vast om nieuwe zendtijd af te dwingen, die gevuld werd met, ja wat? Het leverde hun wel een 
hoop publiciteit op.De wijze van optreden en de manier waarop De Booij daar over praat, doen 
de vraag rijzen of men wel in de Tweede Kamer wilde. En zo nee: wat De Booij en de zijnen dan 
wel hebben beoogd. Hebben zij het parlementair stelsel in diskrediet willen brengen, of hebben 
zij zich geamuseerd met De Vroome en anderen die iets van een kamerzetel verwachtten? 
Urenlang gepraat met vooral Tom de Booij en het doorspitten van zijn archief hebben het 
antwoord niet opgeleverd. Zowel De Booij als Van Steenis houden het er nu op, dat zij geen 
kamerzetel verwachtten. Tijdens de verkiezingscampagne waren zij echter wel degenen die het 
meest op de voorgrond traden. Daar voor die campagne geen geld in kas was, moest het V.A.W. 
het zoeken in stunts. Gelegenheid te over bood een karavaan. Die begon bij het gerechtsgebouw 
te Maastricht, waar De Vroome vergeefs probeerde de officier van justitie een door hem gezocht 
illegaal-zendapparatuur-onderdeel te overhandigen. Het woonwagenkamp te Berg en Terblijt ging 
het onder politiebegeleiding met een wagen of tien naar Heerlen, waar De Vroome de staatsmijn 
Emma 'heropende'. Hij deed dit door in een rioolput je enkele voetzoekers te laten ontploffen. 
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Hilgersum had het met burgemeester Feij aan de stok, dus werd in Herkenbosch middels een 
vlammend pamflet Feij's ambtelijke willekeur aan de kaak gesteld. In Boekel werden de geestelijk 
gehandicapten niet bevrijd, zoals was aangekondigd, maar werd enkele van hen wel naar hun 
mening gevraagd. De verkiezingskaravaan bleek voornamelijk gebakken lucht, ook de 
voortzetting ervan in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Als zij één ding onthulde, is het wel dat 
het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur en de Rooie Reus weinig mensen op de been konden 
brengen. 'Onze kandidaten zijn allemaal gewone mensen, die hun problemen, die ook uw 
problemen zijn, in de Tweede Kamer gaan brengen', beloofde een V.A.W.-vlugschrift. 'De 
gewone man kan dus eindelijk op zichzelf stemmen.'. Een geliefkoosde vergelijking was die met 
mieren. Een olifant doodt, als hij in een mierenhoop stapt, duizenden mieren, maar voelt niet dat 
duizenden van die beestjes zijn oren binnenkruipen om hem te vernietigen. Binnen het V.A.W. 
zag men zichzelf graag als zo'n mier, waarbij de olifant voor ambtelijke willekeur stond. Vandaar 
dat men zijn ekster op een olifant of desnoods een nijlpaard naar het Binnenhof had willen 
voeren. Het feest werd afgelast in verband een gijzelingsactie. 
De kiezers gelastten het volgende feest af: het Verbond tegen  Willekeur behaalde precies 4172 
stemmen, dat wil zeggen een twintigste procent van de stemmen. Een pleister op De Vroomes 
wond kan wel zijn geweest dat het V.A.W. nergens zo veel stemmen had behaald als in Limburg, 
namelijk 1418 (0,2 procent)  tegen bijvoorbeeld 210 in Utrecht. Het jaar daarop probeerde De 
Vroome het bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw. Het resultaat was vernietigend. Van de 
7603 geldig uitgebrachte stemmen, kwamen er 159 bij hemzelf, 13 bij zijn vrouwen 12 bij zijn vier 
overige kandidaten terecht. Er hadden dus zegge en schrijve 184  Nederweertenaren op zijn lijst 
gestemd. 
6. Maandag 21 maart geheimrapport Klein geweld in Nederland 
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"Klein geweld"in Nederland 
De acties tegen de farmaceutische industrie (met name tegen de import van het "platspuitmiddel" 
Largactil) en tegen bepaalde ambtenaren kunnen op rekening worden geschreven van de 
actiegroepen "Helder van Geest/Schoon van Lichaam," resp."Verbond tegen Ambtelijke 
Willekeur". Deze actiegroepen bewaren omtrent hun leden een volstrekt stilzwijgen. Uit o.m. 
schriftkundig onderzoek is gebleken dat beide actiegroepen elkaar overlappen en n.a.w. vanuit 
één centrale gedachtegang opereren. Uit politie-onderzoek in een concreet geval is komen vast te 
staan dat de bekende voormalige Rode Jeugd- en Rode Hulp-leider Joost van STEENIS althans 
daarin een leidende rol speelde. Joost van STEENIS heeft zich, in concurrentie met Henk 
WUBBEN, later met Lucien van HOESSEL, steeds opgeworpen als theoreticus van de Rode 
Jeugd, later Rode Hulp. Hij deed dat zeer expliciet in een discussiestuk dat hij aan de leden van de 
Rode Hulp voorlegde in november 1975. Van STEENIS' stuk verscheen in een periode waarin 
de Rode Hulp zich bevond in een fase van her-oriëntering: na zijn vrijlating was Van HOESSEL 
(zeker nadat WUBBEN zich had teruggetrokken: in toenemende mate de ideologische "lijn" van 
de RH gaan aangeven. In het kader van deze heroriëntering binnen Rode Hulp vond op 13 
december 1975 in Amersfoort een vergadering plaats op initiatief van Van STEENIS en van dr 
Tom de BOOY.  
De belangrijkste stelling in het discussiestuk dat op deze vergadering ter tafel kwam was: "De 
doelstelling is HIER en NU gewapende strijd te laten ontstaan".  
Om tijdens het opbouwen van de geweldsorganisatie de bevolking niet tegen de guerrilla in te 
nemen door afschrikwekkende daden,zal men in het begin alleen gebruik maken van z.g. "klein 
geweld". Dit houdt in dat men, aldus het discussiestuk, analoog aan de Italiaanse Rode Brigades, 
"de macht in de vorm van personen" wil aanpakken.  
E.e.a. is al van de grond gekomen, getuige de daden van de actiegroepen1!Verbond tegen 
Ambtelijke Willekeur" en "Helder van Geest/Schoon van Lichaam". Degenen die het doelwit 
van deze acties vormen, zijn de mensen die de macht hebben, t.w. de directies van multinationale 
ondernemingen, hoge ambtenaren e.d. Een psychologische oorlog wordt tegen deze categorieën 
gevoerd. Een scala van deze acties heeft zich recentelijk voorgedaan, in de vorm van de 
"bommen" die werden aangetroffen in Naarden en Oosterbeek. Het vermoeden bestaat dat deze 
bommen opzettelijk zodanig waren geconstrueerd dat zij niét of met beperkte gevolgen tot 
ontbranding zouden komen. De bedoeling (en het effect) Van e.e.a. is dat men laat weten in staat 
te zijn bommen (in de toekomst uiteraard zwaardere) te vervaardigen en te plaatsen, waar en bij 
wie men wil. Via dit "kleine geweld" wil men in de toekomst komen (en met zoveel woorden 
wordt dit ook geschreven in het betreffende discussiestuk) tot het directe afschieten van de 
mensen die het doelwit zijn. Het discussiestuk is verder doorspekt met stellingen betreffende de 
guerrilla van o.a. LENIN, MAO en LIN PIAO.  
De opsteller van het stuk (Van STEENIS) is van mening, dat er verschillende groeperingen 
zullen ontstaan, die allen een wat verschillend antwoord hebben op de vraag hoe de gewapende 
strijd gevoerd moet worden. Deze groeperingen zullen in de persoonlijke sfeer weinig contact 
met elkaar hebben, maar vormen in zeker opzicht toch één geheel, omdat ze verbonden zijn door 
de gewapende strijd, die ze hier en nu voeren.  
Als "verschillende groeperingen" kunnen momenteel het"Verbond tegen Ambtelijke 
Willekeur",de actiegroep "Helder van Geest/Schoon van Lichaam" (waarin dr Tom de BOOY 
een belangrijke rol speelt), mogelijk een groep rond Rob GROENHUIJZEN en "de illegale" (de 
deelnemers aan het Aden-kamp e.d.) onderscheiden worden. Hierbij moetaangetekend worden 
dat deze laatste groep, de "groep Van HOESSEL" zich tijdens de genoemde vergadering in 
december 1975 uitdrukkelijk van het "klein geweld"concept van Van STEENIS heeft 
gedistantieerd.  
Deze illegale guerillagroeperingen moeten terug kunnen vallen op legale instellingen, teneinde via 
legale bulletins "kameraadschappelijke kritiek" op elkaar te kunnen uitoefenen. De legale 
instellingen van vandaag zijn het Rood Verzetsfront met haar gelijknamige blad en het Ierland 



44 
 

Komitee met het Ierland Bulletin, terwijl voor incidentele publicaties ook bladen als "de Vrije 
Socialist" van de anarchistische Federatie van Vrije Socialisten in aanmerking komen. 
Voorlopige conclusie 
Als voorlopige conclusie kan gelden dat de reeks "aanslagen" met brandbommen. molotov-
cocktails, stenen e.d.geheel in te passen is in het "klein geweld" - concept dat - overgenomen van 
de Italiaanse Rode Brigades - door Joost van STEENIS aan de Nederlandse verhoudingen is 
aangepast.  
7. Maandag 21 maart Artikel in Gooi- en Eemlander Verkiezingsbijeenkomst van het 
V.A.W. in Soestdijk. Roulette wijst de kamerkandidaten aan. 
SOESTDIJK - De bovenzaal van café Soestdijk, schuin tegenover het koninklijk paleis is goed 
gevuld. Zo'n  zestig mannen. en enkele vrouwen, wachten op de dingen die gaan komen. Ze zijn 
afkomstig uit het hele land. Leiden, Rotterdam. Terneuzen, verschillende plaatsen in Zuid-
Limburg. .  
Een half uur na de geplande aanvangstijd gaat een man in een bruin T-shirt voor de groep staan, 
de handen  
bezwerend omhoog. Dr  Tom de Booy  uit Soest, oprichter van het Verbond tegen Ambtelijke 
Willekeur (V.A.W.), dat op deze zondagmiddag de kandidaten lijst voor de Tweede Kamer 
verkiezingen gaat samenstellen:  Hij geeft het woord aan Dirk de Vroome uit het Limburgse 
Nederweert. De ."Rooie Reus" noemt de groepen, waarvoor het V.A.W. opkomt: 
woonwagenbewoners, Surinamers,  buitenlandse werknemers en minderheidsgroeperingen. Over 
hun belangen wordt door de politieke partijen veel geleuterd. Maar er wordt niets gedaan. De 
partijen doen alleen wat de ambtenaren willen. Willekeur ten top op elk gebied. Huursubsidie 
duurt jaren voor die wordt uitbetaald. En zogenaamd in moeilijkheden verkerende bedrijven 
krijgen overheidssteun, zodat de directeuren met flinke geldbuidels naar Zwitserland kunnen 
gaan.  
Ais je ziet wat de ex-ombudsman Marcel van Dam antwoordt op  Kamervragen! En dan 
Vredeling, die ontkent dat er schietoefeningen in een straat in Nederweert zijn geweest, terwijl de 
kinderen er rondliepen. Ik heb het met m'n eigen ogén gezien! Aan dit soort onzin moet een 
einde komen!"  
De zaal applaudisseert. De Rooie Reus steekt zijn hand op. Wij moeten gebruik gaan maken van 
de onschendbaarheid van Kamerleden door zelf in de Kamer te gaan zitten en van daaruit onze 
acties te voeren. Als een minister een nietszeggend antwoord geeft, dan moeten we daar wat! aan 
doen. Daar komt 't op aan". Hij laat van de politieke partijen niet veel heel. "Keerpunt '77 is nog 
niet eens goed genoeg om in de w.c. te hangen. Keerpunt '77 is regelrecht kiezersbedrog. Wij 
moeten de zaak afbreken, zoals die op dit moment functioneert".  
Slopershamer  
Tom de Booy legt uit dat op 12 april de kandidatenlijst moet zijn ingeleverd. "Dan gaan wij met 
de slopershamer het huis in om van binnen uit te kunnen breken. Daartoe moeten wij ons 
noodgedwongen laten verzinken in kiesdistricten. We moeten eerst de wapens van de vijand 
kennen. De tijd is kort. In alle achttien kiesdistricten doen we mee. Dat kost duizend gulden per 
district. Maar het is nodig in de veste te komen om de veste te kunnen afbreken. We hadden een 
politieke partij op kunnen richten.. Nu zijn we een verbond, U bent het verbond.. overal is het 
verbond".Applaus. Dan wordt het tijd voor de kandidatenlijst via "de dictatuur van de roulette" 
worden de vijftig kandidaten, die zich opgeven, geplaatst op de lijst. Roulette en bijbehorende 
kaarten zijn beschikbaar gesteld door de Hollandse Club. Er zijn zwarte en 'rode nummers. Er 
gaan stemmen op, die pleiten voor het aanstellen van een bekende lijsttrekker. De Booy, De 
Vroome of Van Steenis. De Booy kapt het af. "Het gaat om de mensen, die getroffen zijp. Die al 
jaren strijden tegen de ambtelijke willekeur. Zij kunnen met kennis van zaken hierover in de 
Kamer het woord doen. 
En degene die nummer één wordt, zullen wij bekend maken bij de kiezers. Bovendien gaat, het 
om de zetels. De personen die erop zitten, rouleren". .  
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Dan gaat het los. Rien ne va plus. Rouge ou noir. Elke keer prijs. Het nummer wordt afgeroepen 
en degene met de corresponderende kaart meldt zich. Ze worden ingeschreven. Dan is opeens de 
spanning te snijden. De laatste tien, nadat de Soesters Ton Paauw en Herman Joosten op 
respectievelijk de zestiende en de elfde plaats zijn beland  Op de achtste plaats Simone Blom uit 
Baarn. Zesde is Anke Söhne uit Hilversum. Vijfde wordt Wim Dekker uit Oud-Loosdrecht. 
Vierde is Jan Thomas Bot uit Eemnes. En lijsttrekker wordt, tot ieders grote vreugde, de 
achttienjarige Trudy Blok uit Leiden.  
Ze is er confuus van, had het helemaal niet verwacht. Vindt het eigenlijk wel interessant. Ze heeft 
de lagere school afgemaakt en daarna één jaar de huishoudschool bezocht. Begint als serveerster 
op 1 april te werken. in Katwijk. Ze vertelt, dat ze achtereenvolgens werkte bij een hotel en een 
ijzerhandel in Leiden en dat ze haar eerste baan had in de produktie-afdeling van een 
matrassenfabriek. Ze leest het Leids Dagblad, de Waarheid en de Telegraaf.  
"Van een kennis hoorde ik, dat hier die bijeenkomst zou zijn. Ik ben nog nooit in de Tweede 
Kamer geweest". Haar ouders zijn apetrots, vader is nachtwaker.  
"Ik sta er nu voor, dus zal ik me nu van alles op de hoogte gaan stellen", zegt ze, terwijl ook 
verslaggevers van de Nieuwe Revu, Utrechts Nieuwsblad en De Nieuwe Linie haar belagen. "Ik 
vind het als vrouw fijn lijsttrekker te zijn. Men moet een beetje af van het idee dat de vrouw moet 
koken en voor de kinderen zorgen".  
Te jong  
Er wordt inmiddels gefluisterd, dat ze te jong zou zijn. De Booy: "Als dat zo is, wordt nummer 2 
de lijsttrekker. We hebben vijftig kandidaten. Dus als nummer twee toevallig een gevangenisstraf 
moet uitzitten is er voor het V.A.W. nog niets aan de hand. Het zou trouwens te gek zijn, als ze te 
jong wordt bevonden  Achttienjarigen mogen wel kinderen baren en in het leger leren hoe je 
anderen doodschiet. Als ze niet in de Kamer mogen, is ook dat ambtelijke willekeur". De 
verkiezingsbijeenkomst loopt ten einde. Er wordt nog het een en ander geregeld voor de 
verkiezingscampagne.  
8. 50 Kandidaten voor de verkiezing Tweede Kamer na loting tijdens bijeenkomst op 20 
maart te soestdijk 
1. Trudi Blok, Leiden, 2. Max Hilgersum, Herkenbosch, 3. Michel van Loon, Rotterdam, 4. John 
Thomas Bot, Eemnes, 5. Wim Dekker, Oud-Loosdrecht, 6. Anke Söhne, Hilversum, 7. Carolien 
Baggerman, Kerkrade, 8. Simone Blom, Baarn, 9. Johan Kinds, Terneuzen,10. Kurina Kinds-
Koppenaal, Terneuzen, 11. Herman Joosten, Soest, 12. Jan Schneider, Heerlen, 13. Albertus 
Schoon, Berg en Terblijt, 14. Gerard Borsboom, Den Haag, 15. Jos van Hezewijk, Uden, 16. 
Joop de Bie, Venray, 17. Harry Brul, Rotterdam, 18. Petro Sebes, Berg en Terblijt, 19. Dirk de 
Vroome, Nederweert, 20. mej Jansje Kok, Den Haag,  21. Koos Aykens, Rotterdam, 22. Jan 
Lemmens, Sittard, 23. Christiaan van Oosten, Rotterdam, 24. mej Laura Trimp, Rotterdam, 25. 
Adolf Derwall, Kerkrade, 26. Cor Nouwens, Rotterdam, 27. Peter Craenen; Nederweert, 28.Theo 
van der Sluijs, Rotterdam, 29. Joost van Steenis, Den Haag 30.mej. Rená van den Eerenbeemt, 
Venray, 31. Theo Jansen,.Hilversum 32. Ton Paauw, Soest, 33. Petrus Hörmann, Loosdrecht,  34. 
Arie Romkema, Loenersloot, 35. Ad Nieuwkerk. Leiden, 36. Marinus Blok, Leiden 37. Maria 
Blok-Broers, Leiden 38. Iloné Zanoli, Eemnes 39. Geert Blok, Leiden, 40. Leo Verstoep, 
Vlissingen 41. Anton Koster, Leiden, 42. mej. Eline Blonk, Baarn,  43.  Tom de Booij, Soest, 44. 
mevr. Ellen Rotgans, Hilversum, 45 Gerard Schut, Vlaardingen 46. Bart Onkenhout, Hilversum, 
47. George Portengen, Hilversum, 48.Mauk de Booij, Baarn, 49.Erik van der Maal, Baarn , 50. 
Cor Buys, Oud-Loosdrecht (omgekomen in vliegramp Tenerife 27 maart) 
9. Woensdag 23 maart Artikel in Amersfoortse Courant. Biljetplakker in hoger beroep 
voor rechter 
SOEST - Dr. Tom de B. (52) uit Soest hield zich erg rustig toen hij - niet voor 't eerst - voor de 
rechtbank verscheen voor een hoger-beroepzaak.  
De B. was door de kantonrechter tot een boete van 25 gulden veroordeeld omdat hij in de nacht 
van 12 mei 1975 op de Brink in Baarn een biljet op een telefooncel zou hebben geplakt. Het was 
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een biljet van de ,,Aktiegroep Betaal Nooit" met een opwekking om het justitie-apparaat dol te 
draaien door geen enkele boete te betalen. Dat hij die nacht samen met E. van. der M. op het 
"plakkerspad" was geweest, ontkende De B. niet. Maar niet ik heb daar op die cel geplakt, maar 
Van der M ". Dat werd ook door Van der M. als getuige verteld. Agent T.Goedknecht 
verbaliseerde De B. en zette ook in zijn procesverbaal dat deze de plakker was geweest. Voor de 
rechtbank kon de agent het zich niet meer precies herinneren. "Het is al twee jaar geleden." 
"Onze methode is dat ik in de auto blijf zitten en dat Van der M. plakt", onthulde De B. Officier 
van justitie mr. T. van Dijk kon zich goed voorstellen dat de agent het nu niet meer precies wist 
en achtte het bewijs geleverd door het ambtsedig opgemaakt procesverbaal, dat vlak na de 
gebeurtenis was opgemaakt. Er werd ook nu 25 gulden boete geëist. "U hanteert 'n botte bijl," zei 
De B., die het bewijs onvoldoende gemotiveerd vond. Met genoegen had hij kennis genomen van 
het voornemen van de regering dat voortaan boetes naar draagkracht moeten worden gegeven. 
,,Daar was die actie om bedoeld. Ik hoop daarom dat ik voor zo'n onrechtvaardigheid nooit meer 
voor u zal behoeven te staan." Uitspraak op 5 april  
10. Woensdag 23 maart Artikel Gooi- en Eemlander "Ik ben een glibberige verdachte" 
UTRECHT, SOEST, BAARN "Ik ben een glibberige verdachte. Daarnaast is het openbaar 
ministerie het meest geheimzinnige ministerie, dat er is in ons land." De sinds kort in Soest 
wonende dr. Tom de Booij zei dit gisteren voor de Utrechtse Rechtbank. Hij moest voorkomen 
in verband met het aanplakken van biljetten van de "Actiegroep Betaal Nooit "in mei '75. Deze 
zaak heeft al eerder gediend. Op 19 maart vorig jaar moest dr. De Booij verschijnen voor de 
Amersfoortse kantonrechter, mr. Vellinga. Deze veroordeelde hem tot een geldboete van 100 
gulden, eventueel te vervangen door- vier dagen hechtenis, Tom de Booij ging in hoger beroep.  
Op 25 juni vorig jaar verscheen hij daardoor voor de Utrechtse rechter mr. K. S. Bieger. De zaak 
is toen aangehouden op verdenking van meineed van de Baarnaar Erik v. d.Maal. Gisteren werd 
de zaak voortgezet. Uiteindelijk eiste de officier van justitie mr. T. van Dijk, hetzelfde als de 
kantonrechter destijds deed, Mr. Bieger zal over veertien dagen uitspraak doen. Tom de Booij 
wordt verdacht van het aanplakken van biljetten van de Actie groep Betaal Nooit op 12 mei 1975 
ruiten van een telefooncel op de Baarnse Brink. Evenals in juni vorig jaar had dr. De Booij de 
Baarnaar Erik v. d. Maal opgeroepen als getuige. Net als toen verklaarde deze, dat niet Tom de 
Booij maar hij zelf de bewuste biljetten destijds heeft aangeplakt. Deze verklaring noopte mr. 
Bieger vorig jaar de zaak aan te houden tot dat de politiemannen, die het proces verbaal hebben 
opgemaakt zouden kunnen worden gehoord. Gisteren was dat het geval, want de 28-
jarige.politieman T.C. Goedknecht was als getuige verschenen. Tom de Booij had ook 
staatssecretaris Zeevalking van justitie laten oproepen. Deze heeft hem echter geschreven niet te 
kunnen komen, onder andere omdat zijn "functie weinig ruimte overlaat voor andere 
activiteiten."  
In zijn proces verbaal heeft de heer Goedknecht destijds geschreven, dat hij Tom de Booij zelf 
aanplakactiviteiten heeft zien verrichten. Gisteren zei hij zich niet meer te kunnen herinneren, of 
hij nu Erik v. d. Maal of Tom de Booij heeft zien plakken. Dit tweetal was in de betreffende 
nacht op pad in één auto. Dr. de Booij verklaarde gisteren dat hij in die nacht achter het stuur zat 
en dat Erik v. d. Maal, die geen rijbewijs heeft, de biljetten aanplakte. De  heer v. d. Maal zelf liet 
blijken het daarmee eens te zijn. 
Eerlijk 
De officier van justitie maakte het allemaal weinig uit. "Aanplakken zonder vergunning is in 
Baarn aan de openbare weg verboden. De verbalisant is eerlijk door te zeggen, dat hij het zich 
allemaal niet meer zo kan herinneren. Ik waardeer dat.". Mr. van Dijk zei er vanuit te gaan, dat de 
heer Goedknecht zich in de nacht van 12 mei niet heeft vergist, zodat hij Tom de Booij als de 
schuldige bleef zien. Hij herhaalde de eis van de kantonrechter. Tom de Booij bleek echter de 
voorkeur te geven aan de maximum-boete, die voor een dergelijke overtreding gegeven kan 
worden: 10.000 gulden of 400 dagen hechtenis. "Ik heb nog twee dagen zitten staan. Ik ben er 
bijna doorheen, dus graag een hoge boete," zo zei hij. Hij had er echter bezwaar tegen, dat de 
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officier van justitie terugkwam op het "ambtsedige verhaal." "Ik zie aan uw betoog, dat u voorbij 
gaat aan wat er in werkelijkheid is gebeurd. Ik ben de bestuurder van de auto geweest en v. d. 
Maal heeft geplakt. U hanteert de botte bijl," aldus Tom de Booij.  
In zijn betoog verklaarde hij, dat de Actiegroep Betaal Nooit (een boete) er op uit is het openbaar 
ministerie dol te draaien, "want het spekt de sterken en het vervolgt de zwakken." Hij pleitte voor 
"boetes naar draagkracht van de verdachte." Hij kondigde overigens aan binnen afzienbare tijd te 
stoppen met het "op deze manier doldraaien van het justitiële apparaat." Zoals bekend is hij één 
van de oprichters van het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur, dat mee gaat doen aan de 
kamerverkiezingen, die dit jaar worden gehouden.  
Via een zetel in de Tweede Kamer hoopt hij "een einde te kunnen maken aan het falen van het 
openbaar ministerie." Verder maakte bij gisteren nog eens duidelijk, dat ambtenaren naar zijn 
mening; een veel te grote macht bezitten. Rechter Bieger bracht daar nog tegen in, dat 
strafrechters in de misdrijvensector alleen kijken naar het inkomen van een verdachte. Tom de 
Booij antwoordde daarop, dat lang niet alle rechters zo handelen.  
11. 28 maart Artikel in Gooi-en Eemlander. C.J. Buijs en echtgenote slachtoffers 
vliegramp 
LOOSDRECHT - Tot de slachtoffers van de ramp met het KLM-toestel op het vliegveld van 
Tenerife behoren ook de heer Cornelis Johannes Buijs en zijn echtgenote uit Oud-Loosdrecht. 
De heer Buijs genoot vooral grote bekendheid in kringen van roulettespeler. In de tijd dat 
casino's als  paddestoelen uit de grond·rezen was hij een der oprichters van de Hollandse Club in 
Oud-Loosdrecht. Toen op last van de overheid alle casino's de deuren sloten, bleef de Hollandse 
Club draaien. Regelmatig deed de politie een inval in. het gebouw aan de Oud-Loosdrechtsedijk. 
De heer Buijs was een vechter als hij meenden dat het gelijk aan zijn kant stond: Dan wist hij van 
geen wijken en vocht zijn recht tot bij de hoogste instanties in niet mis te verstane woorden. 
Soms met succes. Hij was een lastige klant voor gemeentelijke overheid en de politie, waarmee hij 
doorlopend in de clinch lag . Vorig jaar werd een door hem tot riante woning verbouwde schuur 
op last van de overheid weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht, hetgeen onder 
politiedwang moest geschieden. Voor zijn vrienden en de gasten in de Hollandse Club was hij 
echter een beminnelijk mens. Daar heeft zijn verscheiden dan ook grote verslagenheid te weeg 
gebracht. De heer Buijs stond op de kandidaten voor de Tweede Kamer van de kort geleden 
.opgerichte partij V.AW. Verbond tegen Ambtelijke Willekeur.  
12. 30 maart Artikel in Nieuwe Linie van Theo van Stegeren: Bier, shag en idealisme in 
Soestdijk. Kleine gekwelden doen en gooi naar een kamerzetel. 
Uitgerekend in het gezapige Soestdijk streken ze neer: de Rooie Reus, de Schrik van Terneuzen, 
de Boeienkoning, de Schrik van de Nederlandse gerechtshoven (De Booij) en hun gevolg. De 
bijeenkomst, waarvan eenvoud, bier, shag en idealisme de ingrediënten waren, vond plaats in een 
bovenzaaltje van een café-restaurant dat op enkele honderden meters afstand van het koninklijk 
paleis is gelegen. Soms meende ik de prinsjes in de paleistuinen te horen schateren. Zeker weten 
doe ik het niet, daarvoor was het tumult in het zaaltje te groot. Hier werd zwetend en 
schreeuwend gewerkt aan de totstandkoming van een verbond dat met enige goede wil 
binnenkort in de Tweede Kamer zal plaatsnemen. Een verbond dat "een samenballing van 
eenlingen" wil zijn, géén politieke partij. Dit is een verslag van een landelijke bijeenkomst' van het 
Verbond tegen Ambtelijke Willekeur.  
"Mensen, laten we géén populaire figuur als lijsttrekker nemen. Ik hoor hier weer een beetje de 
roep om de sterke man klinken: "We moeten geen beroemdheden, geen winnaars kreëren... als je 
de winnaar van doe wielerzesdaags een lauwerkrans om de schouders hangt kan ie niet meer 
fietsen ... " Dr. Tom de Booij wendt zijn niet geringe redenaarstalenten aan, om enkele twijfelaars 
van zijn gelijk te overtuigen. We vallen helaas midden in de diskussie, de fotografe en ik. 
Daarvóór hebben we een vruchteloze reis naar het flatje van Tom de Booij in Soest gemaakt, 
waar de vergadering "oorspronkelijk was" gepland. Daar wapperde echter een papiertje aan de 
deur, waarop met viltstift stond gekrabbeld dat men, blijkbaar wegens een onverwacht massale 



48 
 

opkomst, naar het café was verhuisd. 
"Wij hebben geen sterke man nodig, uzelf bent het verbond. Niet het verbond dat God met de 
mensen sluit, maar een verbond tussen mensen, die zich verantwoordelijk voelen jegens het 
volk". De overtuigingskracht van De Booij is groot,'en de vrolijkheid wint het spoedig· van de 
twijfel; de dienstdoende ober rent zich het vuur uit de sloffen. Van buiten priemen de eerste 
lentezonnestralen de zaal binnen.  
Er wordt nu niet langer gedraald: men gaat over tot de samenstelling van de kandidatenlijst. Om 
de principes van het Verbond in ere te houden heeft men hiervoor een methode uitgedacht die 
iedereen gelijke kansen biedt op het lijsttrekkerschap. Voorin de zaal, bovenop de tafel met 
paperassen, is een enorm roulettespel geplaatst. De draaiende rouletteschijf zal beslissen in welke 
volgorde de kandidaten op de lijst komen te staan. De Booij stelt zich in vol postuur voor de 
aanwezigen op en vraagt: " Wie stellen zich kandidaat voor een plaatsje in de Tweede Kamer?" 
Vrijwel iedereen steekt spontaan de vinger op.  Eén blik over het rokerige zaaltje is voldoende 
om te weten dat dit geen gladde, rad formulerende politici zullen zijn. Er zitten 
woonwagenbewoners, er zit een· zwerver, ·er zit een gezin van zendamateurs uit Leiden, en 
allemaal stellen ze zich kandidaat voor de Tweede Kamer.  
Het duurt nog even voordat de schijf kan gaan draaien. Er worden allerlei ingewikkelde tellingen 
verricht, om te· bepalen welke nummers al bij voorbaat uitgeloot zijn en wie tot de "zwarte" dan 
wel "rode" cijfers behoort. Men komt er niet uit, maar erg belangrijk is dat niet. ,,Ach, laat ook 
maar zitten!" roept De Booij ten einde raad. Applaus, gelach, de obers rennen. Dan draait de 
roulette. Een man met een keurig leren vest bedient met een stalen gezicht de schijf. De Booij 
zoekt telkens de kandidaat die bij het bewuste nummer behoort. Hij lijkt z'n ogen in de casino's 
goed de kost te hebben gegeven. 
Verborgen leger  
"Rien ne va plus, rouge, noir. Nummer 50! Bent u dat? Hoe is uw naam? Wilt u hem even 
spellen?"  
"Nummer 31: Dat is juffrouw Kok." . "Neem nog een slok ... ", vult iemand aan. "Nummer 0, dat 
is Van Agt! Dat gaat niet door!" De spanning wordt groter naarmate de hoogste plaatsen naderen. 
Op het moment dat het nummer van de lijsttrekker is afgeroepen wordt het even stil. Wie zal het 
zijn? Even lijkt het erop dat niemand het bewuste nummer heeft. Dan staat een meisje op.. Een 
beetje iel, brilletje, een geel truitje. Het is de dochter uit het gezin van de Leidse zendamateur. Ze 
is achttien jaar en lijkt niet zo op dit lijsttrekkerschap te hebben gerekend. Maar het gejuich vanuit 
de zaal helpt haar over de drempel heen en voordat ze het weet ligt ze spartelend in het 
roulettespel. De fotografen schieten toe en Trudy Blok lacht verlegen terug. De familie Blok 
bestelt onmiddellijk een portie bitterballen. Het Verbond tegen Ambtelijke willekeur is op 1 
januari jl. ontstaan uit een aantal aktie groepen. Op de oprichtingsvergadering werd de volgende 
doelstelling geformuleerd: "De mens, niet van boven geregeerd en gedirigeerd, maar zelf 
bepalend wat er gebeuren moet in wijken, gemeentes, woonwagenplaatsen, 
scholengemeenschappen en bedrijven, die gezamenlijk vrijwillig ten strijde trekt. tegen de huidige 
maehtskonsentratie en tegen de ten koste van elkaar levende maatschappij." In de visie van het 
Verbond schuilt die machtskonsentratie voor een groot deel in het verborgen leger van 
ambtenaren. En, vanuit vele burgers geredeneerd, is dat volkomen juist. Het is de kracht van het 
Verbond dat het zich weet te verplaatsen in de positie van machteloze burgers, zoals ze hier op 
de bijeenkomst aanwezig 'waren, de een met nog triestere verhalen dan de ander Ambtenaar: 
Volgende: Bewoner III: Dag mijnheer. 't Is nu een maand geleden en er is nog steeds niemand 
naar mijn vloer komen kijken. .Ambtenaar: Ja, dat is heel vervelend mevrouw. Uw dossier is een 
tijd zoek geweest. Maar er zal nu· binnenkort iets aan gebeuren. Dag mevrouw, volgende!  
Bewoner I: Mijnheer, onze geiser is nog steeds defekt. Ambtenaar: Gemeentegeiser? Bewoner I: 
Heb ik vorige keer al gezegd.  
Ambtenaar: 0, dan moet u bij het gemeentelijk. energiebedrijf zijn. Bewoner I:' Waar is dat ·dan? 
.Ambtenaar:. Opzoeken in het telefoonboek. Volgende! etc. etc.(Uit het stuk ,,Breken en bouwen" van 
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de toneelgroep Proloog)  
In dit soort gevallen zal de burger een politieke partij niet gemakkelijk bereid vinden om voor 
zijn/haar be langen op te komen. De partijen zijn er niet meer op ingesteld om de maatschappij 
van onderaf te bekijken en te veranderen. "Rooie Reus" Dirk de Vroome, een van de oprichters 
van het Verbond, heeft zich daartegen altijd al met die kleine strijd van onderaf beziggehouden. 
·Als een onvermoeibare kwelgeest heeft hij ambtenaren en rechters in zijn Limburgse omgeving 
het leven zuur gemaakt, en met sukses. Van hem waren de wijze woorden: "In mijn loopbaan als 
aktievoerder zijn er ambtenaren geweest die ik wel tien keer knal voor hun harses heb moeten 
geven voor ze behoorlijk funktioneerden."  
Tom de Booij, bekend aktievoerder uit Baarn en omgeving, heeft ook brutere middelen 
overwogen: "Hoe roep je de ambtenaren een halt toe? Door ze natuurlijk allemaal af te slachten, 
maar goed dat heeft geen enkele zin, want dan ben je nog niet verder. Uiteindelijk moeten we met 
gas, water en elektriciteit ook verder."  
Toen ik aan de Booij de vraag stelde: "Waarom geen Verbond tegen de Willekeur van 
Direkteuren?" antwoordde hij rap: "Direkteuren vallen ook onder ambtelijke willekeur. Het gaat 
ons om het verschijnsel, niet om de persoon van de ambtenaar."  
Dirk de Vroome en Tom de Booij zijn best kiene jongens, maar het staat hen te prijzen dat zij de 
leiding zoveel mogelijk uit handen geven. De Vroome zat tijdens de bijeenkomst bescheiden 
achter z'n glaasje en heeft· vrijwel niets gezegd, De Booij belandde in de onderste regionen van 
de kandidatenlijst.  
Het V.A.W. wil nu zo spoedig mogelijk in het parlement komen, om daar ter plekke 
buitenparlementaire akties te ontketenen. Gevallen van ambtelijke willekeur zullen dan direkt 
onder de ogen van parlementsleden en publiek gebracht kunnen worden. Hun Kamerzetel zal 
gaan rouleren, zodat zoveel mogelijk aktie groepen enkele maanden van die zetel gebruik kunnen 
maken.  
Schokkend  
Terug naar de zaal. Men heeft ontdekt, dat Trudy Blok nog te jong is om in de Tweede Kamer op 
te mogen treden; maar geen nood, des te beter kan de ambtelijke willekeur aangetoond worden, 
wanneer de Kiesraad haar van de lijst. gaat schrappen ("Op die leeftijd mag ze een gezin stichten, 
ze mag een zoon krijgen, die in het leger mensen zal leren doodschieten, maar ze mag niet 
gekozen worden!")  Er zullen trouwens nog wel meer kandidaten geschrapt worden, want niet 
iedereen heeft een onbeschreven strafblad. Een van de aanwezigen roept trots: ;,Hou er wel even 
rekenschap mee, ik heb een blanco straflijst. Ik kan als een van de weinigen de regering op een 
onvoorstelbare manier in de kloten trappen!"  
Trudy Blok wordt intussen omstuwd door journalisten. Ik luister naar hun onnozele vragen: "Wat 
vind je ervan?" Trudy: "Ik vind het leuk,dat ik het geworden ben." Vr.: "Kan je dat wel, 
lijsttrekker zijn?" Geen antwoord. Vr.: "Ik bedoel, kun je wel toespraken houden in het 
parlement?" Trudy: "Nou, ik kan het natuurlijk niet alleen." De verslaggevers begrijpen er niets 
meer van. "Maar zie je·er dan niet tegen op?" Trudy: "Nee, ik vind het hardstikke leuk!..Ook 
omdat het anders altijd de mannen zijn. De vrouwen, moeten altijd de was .ophangen."  
Het V.A.W. is inmiddels officieel door de Kiesraad toegelaten. Er zal nu nog een moeilijke 
periode volgen, waarin het verbond, in alle kiesdistricten kandidaten moet zien te vinden, Tijdens 
de bijeenkomst hing voorin de zaal een grote landkaart van Nederland, waarop de districten 
stonden aangegeven. Bij de invulling bleef Oost-Nederland angstig leeg. Een van de aanwezigen 
melde hoopvol, nog wel wat kennissen in Gelderland te hebben. Mocht het V.A.W. in de Kamer 
komen, dan staan Den Haag nog schokkende gebeurtenissen te wachten. Er is nog een zware 
weg te gaan, maar het optimisme kan tot veel leiden. De meest typerende opmerking van de 
middag was misschien wel: "We hopen erg veel maar we verwachten niets meer:"  
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Dagboek van de maand april 1977 

Vrijdag 1 april bespreking Romkema met psychiater Lamberts. 
Dinsdag 5 april  f 18.000 geld gestort voor V.A.W. verkiezing. 
Woensdag 6 april Handtekeningen opgehaald Wageningen. 
Donderdag 7 april idem Uden, Nijmegen, Arnhem/ 
Brief van advocate Etty Bos 
Beste Adrienne en Tom,Bijgaand de eerste eenvoudige dagvaarding. Ik kan een convenant 
maken, dat jullie tekenen en dat daarnaast geldt. In de dagvaarding en in het vonnis wordt 
daarnaar dan niet verwezen. Ik kan ook een vordering maken met alimentatie. Dat wordt dan in 
het vonnis opgenomen. Juridisch maakt een en ander geen verschil. Ten slotte kan ik een 
convenant maken en de rechter verzoeken dat in het vonnis op te nemen, of ernaar te ver- 
wijzen. Kiezen jullie maar. Als Tom in de procedure verstek laat gaan hebben wij nog vóór de 
vacantie vonnis. Mag ik van jullie vernemen? Mag ik tevens verzoeken om een voorschot ad f 
2.000,- op mijn giro? Dat voorschot is tevens het totaalbedrag all in. De afrekening verschilt 
hoogstens enkele guldens. Gaarne in afwachting, Groeten Etty 
Dinsdag 12 april Inleveren lijst V.A.W., Deventer, Borger, Assen, Groningen, Harlingen, 
Leeuwarden Harlingen, Zwolle.   
Donderdag 14 april 's middags Groningen, Leeuwarden. 
Vrijdag 15 april opname tv uitzending Avro Televisier. 
Zaterdag 16 april Groningen Soest Baarn, auto ongeluk . 
Maandag 17 april Vergadering zendtijd Dirk en Joost. 
Dinsdag 18 april  Verloting zendtijd bij van Doorn. 
Woensdag 19 april Negatieve uitzending AVRO televisie. Blok effec.t 
Maandag 25 april Heden de vijf en twintigste april 1900 zeven en zeventig, ten verzoeke van 
HENRIETTE ADRIENNA STRUMPHLER, wonende te BAARN, te dezer zake domicilie 
kiezende te Utrecht aan het Oudkerkhof nummer 46 A ten kantore van de procureur Mr Etty 
S.L.Bos-Veterman, die door mijn requirante tot haar procureur wordt gesteld en als zodanig in na 
te melden geding voor haar zal occuperen heb ik RUDOLFUS PETRUS ARNOLDUS TER 
HORST, kandiaat-deurwaarder, wonende te Apeldoorn, als toegevoegd-kandidaat-deurwaarder 
werkzaam ten kantore van JORIS PRINS, deurwaarder bij het Kantongerecht te Amersfoo3 
wonende te Amersfoort en aldaar kantoorhoudende aan de Utrechtseweg no.57;  
GEDAGVAARD  
Dr TOM DE BOOIJ, wonende te SOEST, aldaar te zijnen woonhuize aan de Jan van Goyenlaan 
nummer 199 mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan om op woensdag 
de vierde mei 1900 zeven en zeventig, des voormiddags te negen uur, niet in persoon, doch 
vertegenwoordigd door een procureur, te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements-
Rechtbank te Utrecht, Enkelvoudige Civiele Kamer, alsdan en aldaar gehouden wordende in het 
Paleis van Justitie aan de Hamburgerstraat nummer 28;  
TEN EINDE te horen eis doen en concluderen: Aangezien partijen op 13 maart 1954 te 
Bloemendaal zijn gehuwd, zulks buiten iedere gemeenschap van goederen (huwelijksvoorwaarden 
verleden dd 25 februari 1954 voor Notaris J.Zwart te Amsterdam) uit welk huwelijk geboren en 
thans nog in leven is het navolgende minderjarige kind: WILLEM MAURITS, geboren te 
Nieuwer-Amstel, thans Amstelveen op 11 februari 1961; Aangezien der partijen huwelijk 
duurzaam ontwricht is, op welke grond eiseres gerechtigd is tegen gedaagde een vordering tot 
scheiding van tafel en bed in te stellen; Aangezien gedaagde uit hoofde van een lectoraat aan de 
Universiteit van Amsterdam een inkomen geniet ad f 3200,- per maand netto, zodat hij gehouden 
is aan eiseres bij wijze van alimentatie te voldoen een bedrag ad f 2500,- per maand voor haarzelf; 
aangezien gedaagde in staat moet worden geacht ten behoeve van het kind Willem Maurits aan 
eiseres te betalen maandelijks een bedrag ad f 300,- met inbegrip van KT; Aangezien het eiseres 
gewenst voorkomt, da·t voor de duur van het geding de verzorging van bedoelde minderjarige 
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aan haar wordt toevertrouwd; Aangezien partijen Nederlander zijn, zodat de Nederlandse 
Rechter ter zake rechtsmacht heeft en gedaagde woont binnen het ressort van de 
Arrondissements-Rechtbank te Utrecht, zodat genoemde Rechtbank bevoegd is van de 
onderhavige vordering kennis. te nemen;  
MITSDIEN behage het de Arrondissements-Rechtbank te Utrecht: 
a. bij beschikking, voor de duur van het geding:  
- partijen te ontslaan van de verplichting tot samenwoning;  
- te bepalen, dat het minderjarige kind Willem Maurits aan de zorgen van eiseres wordt 
toevertrouwd;  
- te bepalen, dat gedaagde ten behoeve van dat kind aan eiseres zal hebben te voldoen f 300,- 
inclusief kindertoeslag maandelijks en bij  
  vooruitbetaling;  
- te bepalen, dat gedaagde aan eiseres zal hebben te voldoen ten behoeve van haarzelf f 2.500,- 
maandelijks en bij vooruitbetaling  
b. bij vonnis tussen partijen. op 13 maart 1954 te Bloemendaal gehuwd, de scheiding van tafel en 
bed uit te spreken, met bepaling dat gedaagde aan eiseres voor dier léve,l1!3,,9nderhoud zal 
hebben ·te voldoen f 2.500,- maandelijks en bij vooruitbetaling, voorts met bepaling van dag en 
uu r van het ouderverhoor. 
(2009 Ik herinner me niet meer wanneer de hele zaak hebben afgeblazen, maar misschien toch 
geschrokken van deze drastische maatregel ) 
Maandag 25 april 1e rondtocht .In Leiden gearresteerd,opname radio Veronica den Haag, 
Rotterdam Terneuzen. Geslapen bij familie Kinderen 
Dinsdag  26 april Rozendaal, Breda, Maastricht, Herkenbosch  
Woensdag 27 april Nederweert, Heerlen, Sittard 
Vrijdag 29 april,verloting radio tv  
Einde dagboek april 

Artikelen  en documenten  maand April 
Inhoudsopgave: 
1. 1 april 1977 Artikel in Telegraaf: Voorspelling student vliegtuigramp   
2. 1 april Artikel in de Tijd: Opstand tegen het chemisch dwangbuis Largactil een 
medicijn met explosieve nawerking Knaleffect : Largactil,  door R. van Laar 
3. 8 april Artikel in Nieuwe Revue"V.A.W.: partij van vergeten kiezers 
4. 16 april Artikel Winschoter Courant "Willekeur" heeft moeite met handtekeningen 
5. 23 april Artikel  Haagsche Courant: Olifant 
6. 23 maart Artikel  Het Binnenhof: Versplinter de Ambtelijke Willekeur 
7. Dinsdag 26 april Artikel in Noord-Ooster: Verbond Willekeur doet mee 25 mei. 
8. Dinsdag 26 april Artikel in Leidsch dagblad: Na aanplakken pamflet V.A.W.. Leidse 
politie pakt activist Tom de Booy op 
9. 29 April Artikel Gooi- en Eemlander: Zendtijd verdeeld bij huis minister  
10. 29 april Verbond tegen Ambtelijke Willekeur:Verdeling zendtijd 
11. 29 april Artikel Brabant's Nieuwsblad: Eerste bord lijst 17 
12. 30 april Artikel Elseviers weekblad: Dagboek van de verkiezingen door Michiel van 
der Plas 
 
1. 1 april 1977 Artikel in Telegraaf over voorspelling student vliegtuigramp   
De 19-jarige Amerikaanse student Lee Fried van de Duke-Universteit in Durham (Noord-
Carolina) blijkt de ramp·met de Jumbo's op Tenerife goed te hebben voorspeld. Op 21 maart 
schreef hij op een stuk karton dat de plaatselijke krant een kop zou hebben ,,583 doden in 
botsing met 747's in  ergste luchtramp in de historie". Hij liet de tekst verzegelen en door de 
president van de universiteit in diens kluis opbergen. Pas na 29 maart mocht het uit de kluis 
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worden  gehaald. Lee Fried beeft vrijwel alles goed voorspeld; Alleen voorzag bij 5 doden meer 
dan er officieel op dit moment zijn.  

 
De 19-jarige Amerikaanse student Lee Fried van de Duke-Universteit in Durham (Noord-Carolina) voorspelt 
vliegtuigramp 

Bij de ramp op 27 maart 1977 botsten een Boeing 747 van KLM op de startbaan op een vliegtuig 
van hetzelfde type van Pan American Airlines.  De vliegtuigen waren vanwege een bommelding 
op Gran Canaria uitgeweken naar het kleinere vliegveld van Tenerife, waar dichte mist het zicht 
belemmerde. In totaal 583 doden precies zoals Lee Fried had voorspeld, want na 1 april zijn er 
nog vijf slachtoffers aan hun wonden overleden! 
.  
(Merkwaardige bijzonderheid. Leny Terpstra voorvechtster voor het behoud van het 
woonwagencentrum de Egelshoek in Hilversum vertelde me het volgende verhaal. Ze zat met 
haar ex-man te eten in het restaurant van Dunne dirk in Loosdrecht. Ook waren daar Cor Buijs 
en zijn vrouw aanwezig.. Leny vroeg aan Cor of zij de vliegtickets voor zondag 27 maart naar 
Tenerife wilden overnemen, omdat zij helaas door omstandigheden niet konden gaan. Haar 
aanbod werd dankbaar aanvaard door Cor. We weten nu wat dit voor rampzalige gevolgen heeft 
gehad!!)  
 
2. 1 april Artikel in de Tijd. Opstand tegen het chemisch dwangbuis Largactil een 
medicijn met explosieve nawerking Knaleffect: Largactil,  door R. van Laar 
Een militante actiegroep probeert sinds vorig jaar directeuren van farmaceutische ondernemingen 
te dwingen het in de psychiatrie veelgebruikte medicijn largactil uit de handel te nemen. Ze heeft 
inmiddels diverse dreigementen uitgevoerd: er werden 's nachts ruiten ingegooid, er is een keer 
met behulp van een molotov-cocktail brand gesticht en er wordt een stroom van niet-bestelde 
goederen bij hen afgeleverd. Largactil is inderdaad geen pepermunt. In Rusland wordt het 
gebruikt om "patiënten", wier enige ziekte is dat :zij anders denken dan de partij, apathisch te 
maken. Maar ook in Nederland is er misbruik van largactil: patiënten worden er mee in een 
chemische dwangbuis gevangen gehouden. Een zaak met vele kanten.  
"Er ging een gejuich door de psychiatrie toen in 1953". largactil: op de markt kwam. Er kon met 
de psychiatrische patiënt zoveel meer worden gedaan", zegt een medisch directeur van een 
psychiatrische inrichting. En. de psychiater P.J. Stolk schrijft in zijn boek Een soort vuur over dit 
wondermiddel: ,,Het begin van de verbetering  van de klinische psychiatrie is met een jaartal te 
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markeren: 1953. In dat jaar werd er geen nieuwe socio-of psychotherapeutische methode 
ingevoerd. Er werd geen. kritische geest vaardig onder de verplegenden. Ook werd er geen 
opmerkelijke subsidie aan de inrichtingen toegekend en er brak geen opstand uit onder de 
patiënten. Wat wel plaats vond was de introductie van een nieuw geneesmiddel van een tevoren 
geheel onbekend soort: het chloorpromazine of largactil. Het was als bij de ontdekking van net 
penicilline in de somatische geneeskunde: opeens werden allerlei ziekten behandelbaar en 
veranderde het gehele klimaat van het ziekenhuis" Maar bij deze enthousiaste aanbevelingen kan 
het niet blijven.; Er zijn mensen die er anders over denken. Die niet over largactil juichen, maar er 
tegen in opstand zijn gekomen. Het kalmeringsmiddel largactil heeft dan ook inmiddels veel 
onrust gezaaid. Het blijkt zelfs een medicijn te zijn met een explosieve nawerking, zoals onlangs is 
gebleken. Een actiegroep met de naam Helder van geest, schoon van lichaam is al geruime tijd bezig op 
voor Nederland onbekend harde wijze actie te voeren tegen het medicijn. Door intimidatie, 
pogingen tot brandstichting, pesterijen en verdachtmakingen probeert zij directeuren van 
farmaceutische industrieën te pressen het middel uit de handel te nemen, zoals onlangs bekend is 
geworden. Wat is largactil en wat valt er over deze eisen van de militantste aller 
patiëntengroeperingen te zeggen  Na de eerste publikaties is er inmiddels weer een stilte gevallen, 
volgens de politie is er de afgelopen weken niets meer van de groep vernomen. De leden ervan 
zijn nog anoniem gebleven en er is nog geen enkele verdachte aangehouden. Pogingen om via 
arrestatie van oud-leden van de inmiddels opgeheven Rode Hulp achter de identiteit van het 
terroristen-patiënten-collectief te komen, zijn op niets uitgelopen.  
Brandbommetjes  
De politie is nooit royaal geweest met inlichtingen over deze actiegroep. Tegen de gewoonte in 
had de politie ook niets gemeld van de brandbommetjes die 's nachts bij twee directeuren van 
farmaceutische bedrijven in huis waren gegooid, acties waarvan de gevolgen tot schade en schrik 
beperkt bleven. Ook aan de dreigbrieven die verscheidene functionarissen van de actiegroep 
ontvingen en aan andere  acties die zij ondernamen werd geen publiciteit gegeven. Tot die acties 
behoorden dan: de betrokkenen overstromen met bestellingen die zij niet hadden gedaan, veel 
boekwerken en abonnementen op tijdschriften, het ten onrechte vermelden van hun 
telefoonnummer in 't seksadvertenties, het schrijven van vervelende brieven naar buurtgenoten 
van de betrokkenen en het plegen van nachtelijke telefoontjes.. 
In eerste instantie had de actiegreep de directeuren laten weten welke bezwaren zij tegen largactil 
had. Gewezen werd op de bijwerkingen van het middel op korte en op langere termijn; maar 
daarnaast uitte zij ook principiële bezwaren tegen. largactil. "Bij het gebruik hiervan wordt 
uitgegaan van genezing van bepaalde psychische afwijkingen door vrijwel alleen "medisch" 
ingrijpen, zonder dat aandacht wordt geschonken aan sociale aspecten, achtergronden, en 
redenen van het "gek" zijn. Verhalen over genezing- blijken veelal verhalen te .zijn over de min of 
meer tijdelijke onderdrukking van bijvoorbeeld angst of agressie. De term platspuiten  spreekt in 
dit opzicht boekdelen, .. zo werd de directeur van de farmaceutische onderneming die largactil 
verspreidt schriftelijk meegedeeld:  
Geëist werd dit a-menselijk medicijn van de Nederlandse markt te doen verdwijnen. "We hopen 
dan ook niet over te hoeven gaan tot het nemen van tegen uw persoon gerichte passende 
maatregelen", zo heette het heel formeel in de brief alvorens "met de gevoelens van de meeste 
hoogachting" werd verbleven.  
Niet alleen functionarissen uit de farmaceutische industrie maar ook . bijvoorbeeld de redactie 
van ·de Gekkenkrant kreeg met Helder van geest, schoon van lichaam, te doen. Dit is een blad van ex-
psychiatrische patiënten, dat de ontwikkelingen in de psychiatrie nauwlettend volgt, 
onvoorwaardelijk de kant van de patiënt kiest en niet schroomt mogelijke misstanden inde 
psychiatrie keihard aan. de kaak te stellen. Maar ook·dit blad had het al gauw bij. de actiegroep 
verkorven, alleen al door de toch geenszins onredelijke opmerking, dat de actiegroep maar eens 
moest aantonen dat het nut van largactil niet opweegt tegen de gevaren. Ook werd gezegd dat 
men beter kon ophouden met de bedreigingen. Maar het resultaat was een felle brief aan de 
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Gekkenkrant, waarin de. actiegroep zei dat, nu de redactie zich geschaard had aan de zijde van 
het misdadige largactil, zij op eenzelfde "behandeling" kon·rekenen als de functionarissen van· de 
farmaceutische industrie. De brief eindigde dan ook met een PS-je: Een brandbom is in een 
ogenblik gegooid.  
Waandenkbeelden 
Van de actiegroep naar het middel waar het  allemaal om draait, de chloorpromazine, in Nederland. 
bekend onder de merknaam largactil, maar over. de hele wereld verspreid onder 150 verschillende 
namen. Het is dan ook een. van de meest voorgeschreven neuroleptica, middelen die een 
geheimzinnige werking hebben op de geest, en (dus) ook op het lichaam, in dit geval een 
.voornamelijk kalmerende. Ze worden toegediend bij voorbeeld aan psychotische patiënten. 
Onder psychose wordt een vorm van krankzinnigheid verstaan die zich kan uiten in razernij, 
agressiviteit; het hebben van waandenkbeelden (ik ben God of Napoleon, of prins Bernhard, 
zonder dat dit waar is), angst, achterdocht, grote impulsiviteit, verwarring en 
waarnemingsstoornissen. Door toediening van largactil kan in zo'n acute toestand met succes 
worden geholpen. De genoemde hevige, verwarrende en angstige belevingen worden gedempt of 
verdwijnen, waardoor het contact met de werkelijkheid kan worden hersteld. Chloorpromazine 
maakt dat de patiënten minder actief worden en een onverschilligheid vertonen tegenover 
situaties of belevingen ·die hen eerst in grote opwinding brachten.  
Rümke heeft gezegd: "De patiënt leeft niet meer in zijn waan of hallucinatie, maar met zijn 
waan." Er komt een soort afstandelijkheid, een scheidsmuur tussen de buitenwereld. en de 
beleving ervan. De emotionele lading van waarnemingen·en belevingen wordt gedempt, zoals een 
psychiater het zegt, een deskundige die wij overigens anoniem zullen laten. Want hoewel ook hij 
er geen moeite mee heeft bepaalde bezwaarlijke kanten aan het·largactil gebruik te zien en te 
noemen, heeft het weinig zin de actiegroep aanleiding te geven haar adressenlijst uit te breiden. 
Deze psychiater zegt: "De mensen die largactil krijgen worden wat matter en je kunt ze rustig 
houden zolang je wilt". Dit wordt ook gezegd door prof. H.M. van Praag, hoogleraar in de 
biologische psychiatrie, in zijn boek Psychofarmacea, leidraad voor medici,ook hij zegt dat er door 
het gebruik van chloorpromazine een onmiskenbare verschraling van de werkelijkheid optreedt. 
Het middel heeft niet alleen invloed op het gevoelsleven, maar het zet ook het initiatief en de 
activiteit op een lager pitje. Agressiviteit en destructiviteit maken plaats voor een·zekere 
lijdzaamheid. "Het verlies aan initiatief kan dusdanig zijn dat er in feite sprake is van een (veelal 
ongewenste) staat van apathie", aldus Van Praag. Ongewenst ja, dat vindt de actiegroep ook en 
daartegen richt zich·een groot deel van haar ·bezwaren. Tegen haar eerder geciteerde argument 
dat largactil nooit als medicijn op zich kan worden beschouwd en dat het niet aangaat de 
patiënten er alleen maar rustig mee te houden, kan geen zinnig woord worden ingebracht. In een 
onbekend aantal gevallen gaat de beschreven situatie onverkort op. Als het goed is moet largactil 
gebruikt worden om de· patiënten in acute situaties te helpen. Daarna moet zoveel mogelijk 
geprobeerd worden de oorzaak te achterhalen en er iets aan te doen.  
Razernij  
Een psychiater zegt: "Wanneer men niet weet waarom. iemand bijvoorbeeld. in razernij raakt dan 
is men allicht geneigd een pil te geven. Maar het is belangrijker te proberen de aanleiding van die 
razernij te achterhalen om die misschien voortaan te kunnen voorkomen." Hij vertelt 
meegemaakt te hebben dat een jonge man plotseling in zo'n razernij was geraakt. De verpleging 
zei dat er niets bijzonders was gebeurd was: een verpleegster is binnengekomen en had de man 
naakt aangetroffen. Daarna was hij in een woede-aanval ontstoken. De psychiater vroeg: "Heb je 
geklopt voor je binnenging?" De verpleegster zei nogal verbaasd van niet. Dat werd nooit gedaan 
wanneer men de kamer van een patiënt binnenging. Waaruit bleek dat de inbreuk op de privacy 
van een patiënt als de normaalste zaak van de wereld werd beschouwd.  
Maar de onverhoede binnenkomst van de verpleegster bij de toch al labiele man, die zich in zijn 
naaktheid betrapt voelde, kan gemakkelijk de aanleiding zijn geweest van zijn hoogst emotionele 
uitbarsting  Psychoses kunnen ook lang duren: van enkele dagen tot enkele maanden, en zelfs 
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kunnen ze chronisch zijn, zij het dan dat de symptomen niet altijd even fel naar voren springen. 
In zo'n geval gebeurt het dat de kalmerende medicijnen chronisch worden toegediend. waardoor 
de patiënt ook chronisch tot een misschien wel apatisch wezen wordt gedegradeerd. Het medicijn 
kapt niet alleen de negatieve, maar ook de positieve kanten van de persoonlijkheid af, vooral 
wanneer daar geen bijkomende therapieën tegenover staan, die erop gericht zijn de patiënt weer 
tot een actief, op eigen wijze denkend en handelend individu te maken. Aan zo'n langdurige en 
wellicht onnodige beknotting van essentiële menselijke mogelijkheden zit inderdaad een zeer 
principiële en bedenkelijke kant. Temeer wanneer de patiënt in een inrichting is opgenomen en de 
hospitalisatie haar verwoestend werk doet. Hospitalisatie is het proces van ontpersoonlijking, 
geestelijke vervlakking en verval tot een jarenlang verblijf in een grote .gemeenschap die van het 
werkelijke leven is afgesloten, dat geleidelijk aan naar de status van fossiel kan voeren. Wanneer 
men ziet dat dit wordt toegelaten, zonder dat er iemand moeite doet dit tragische proces te 
stoppen en om te buigen, dan kan men zich indenken dat dit verontwaardiging,- woede en 
misschien zelfs wanhoop opwekt, waardoor men tot extreme daden kan komen. Daden die op 
zich ook weer te veroordelen zijn, omdat het ene kwaad met het andere wordt bestreden.  
Naast deze afwijzing van het gebruik . van gewelddadige middelen komt ook nog het bezwaar dat 
de actiegroep volledig op verkeerd spoor zit, men heeft de verkeerde mensen op de korrel en 
bovendien zijn de eisen kortzichtig en verkeerd. Niet alleen omdat largactil een volstrekt 
willekeurige keus is - er zijn zoveel andere middelen met nagenoeg dezelfde uitwerking - maar 
ook omdat veel patiënten dit medicijn erg hard nodig hebben. Het gebruik ervan is in veel 
gevallen bittere noodzaak, om voor de patiënt erger te voorkomen. Zoals er ook op ander 
medisch vlak vaak ingrijpende en betreurenswaardige handelingen moeten worden verricht, die 
toch noodzakelijk zijn om nóg erger te voorkomen. Er worden ook benen geamputeerd, nieren 
weggenomen, mensen (onvrijwillig)onvruchtbaar gemaakt. omdat dit medisch gezien 
noodzakelijk is. De patiënten zelf stemmen ermee in, wetende dat het onvermijdelijk is. 
Zo is het ook met het gebruik van largactil. Het gebruik ervan zal vaak noodzakelijk zijn, het 
misbruik ervan is te betreuren en moet bestreden worden. Het is wel duidelijk dat de actiegroep 
voor dit soort nuanceringen .in het geheel geen oog heeft. zij is radicaal en kortzichtig in haar 
opvattingen. Dat blijkt niet alleen uit de middelen, die zij hanteert, maar ook haar argumentering. 
Helder van geest misschien, maar niet helder genoeg. Haar bezwaren tegen de aanpak van de 
patiënten zijn niet nieuw. Ze stammen uit de anti-psychiatrie, een richting die in haar uiterste 
consequentie de medische aanpak van psychiatrische patiënten, dus ook het gebruik van medicijn 
en zelfs de noodzaak van het bestaan van inrichtingen, verwerpt. De oorzaak van psychiatrische 
aandoeningen moet gevonden worden in levensproblemen en moet ook als zodanig worden 
aangepakt, vinden de aanhangers van deze richting. Een psychiater vertelt ons dat de behandeling 
van psychotici zonder medicijnen niet alleen haast wel een onmogelijke en uiterst slopende zaak 
van jaren kan zijn, maar dat zo'n aanpak voor de therapeut ook nauwelijks te dragen 
verantwoordelijkheden meebrengt. "Als zo'n patiënt zegt: ik ga iemand doodschieten, zou hij het 
nog wel eens kunnen doen óók". Een andere psychiater zegt: "Eén verkeerde zinswending van de 
therapeut kan de patiënt tot zelfmoord. brengen". Het is duidelijk .dat het gemakkelijker is 
idealen van de anti-psychiatrie te beschrijven dan waar te maken.Daar staat tegenover, en dat 
moet de actiegroep worden nagegeven, dat door psychiaters ook wordt gevlucht naar de andere 
kant: het constant onder medicijnen houden van patiënten om daarmee alle moeilijkheden, alle 
risico's en elke last ontlopen, zij het ten koste van de persoonlijkheid en het volwaardig leven van 
de patiënt. Deze wordt als het ware in een eche-mischdwangbuis gezet: misschien wel een vorm van 
,,levenslang", een veroordeling zonder dat er iemand anders dan de verpleging en de arts aan te 
pas is gekomen. Dit gebeurt met patiënten, dat is algemeen bekend na alle ware verhalen over de 
psychiatrie in Nederland en daarbuiten. De vraag blijft of daarbij sprake is van kwade wil, onwil 
of machteloosheid. In de praktijk zal het allemaal wel een rol spelen.  
Men kan niet oordelen zonder zich te hebben afgevraagd in welk kader zich zo'n medicinale 
behandeling afspeelt en welke andere oplossingen er mogelijk voor handen zijn. In hoeverre 
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geven de inrichtingen, die soms nog altijd meer opbergplaatsen zijn dan instituten waar patiënten 
behandeld worden. aanleiding tot het aanleggen van zo'n chemisch dwangbuis. De onderhavig 
situatie is haarscherp beschreven in het in 1973 verschenen Visierapport van het psychiatrisch 
centrum St. Bavo, dat door stafleden van de inrichting zelf is opgesteld. Hierin werd de eigen 
werkwijze (en daarmee ook die in vele andere inrichtingen) haarscherp onder de loep gelegd. Zo 
werd er over het medicijngebruik gezegd: "Bepaalde soorten medicijnen produceren rust en 
indien met grote hoeveelheden gebruikt. apathie en interesseverlies. Wanneer we zien dat een van 
de kenmerken van hospitalisatie bestaat uit inactiviteit, dan kunnen we zeggen dat medicatie een 
van de factoren is , die dat bevordert. Het geven van psychofarmaca kan nuttig zijn, indien er 
sprake is van grote onrust, met daarbij. vaak als gevolg daarvan, de onmogelijkheid tot contact. 
Veel artsen denken echter, dat pet geven van medicijnen opgevat kan worden als een complete 
behandeling. Bij de chronische patiënten moet men rekening houden met het feit dat de 
medicatie te hoog gesteld is ter handhaving van de rust op de afdeling. Veel afdelingen hebben de 
gewoonte om bij conflicten naar medicatie te grijpen om de situatie beheersbaar te maken. Hier 
kan men rustig spreken van een soort "verslaving van het personeel". In deze zin redenerend zal. 
men kunnen overwegen de verpleger een libriumtablet te geven, wanneer de patiënten een keertje 
druk zijn. Hieruit blijkt afdoende dat ook in de inrichtingen zelf het inzicht is doorgebroken dat 
menselijke mogelijkheden verknoeid kunnen worden door misbruik van medicijnen. Maar de 
visiecommissie heeft moeten ervaren dat haar aanklacht in de psychiatrie haastwel is 
doodgezwegen. De actiegroep van oud-patiënten. die zeggen vroeger zelf largactil te hebben 
moeten  slikken, wil kennelijk wèl gehoord warden en meent daarvoor alle denkbare middelen te 
kunnen ,gebruiken. Jammer. Maar het zou anderzijds verschrikkelijk zijn voor de psychiatrie 
wanneer men in Nederland zou menen dat de zaak zou zijn opgelost en afgedaan met de 
arrestatie van de mensen van Helder van geest, schoon van lichaam. Hun signaal hoe extreem ook, zou 
toch een prikkel moeten zijn tot kritisch (zelf) onderzoek in de psychiatrie.  
Slopend werk  
Natuurlijk is het ook niet zo dat de toestand overal zo treurig zou zijn als de actiegroep meent. Er 
zijn ook inrichtingen en afdelingen waar het personeel het moeilijke  en slopende werk van het 
omgaan met psychiatrische patiënten met grote persoonlijke inzet verricht en waar alles wordt 
gedaan hen beter te maken.  
Een vrouw die na drie zelfmoord pogingen op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis 
(Overvecht) was opgenomen .schrijft in de Gekkenkrant zeer gelukkig te zijn met de 
medewerking, die zij daar van de psychiaters en anderen heeft ondervonden. Zij zegt door de -
creatieve en bewegingstherapie zichzelf weer te hebben gevonden en de waarde van het leven 
weer te hebben leren kennen, veel bewuster dan ooit. "Hoe dankbaar ik hiervoor ben valt in 
woorden niet te zeggen. Ik heb hier nooit andere medicatie gekregen dan een eenvoudig 
slaappilletje en dan nog alleen wanneer ik het zelf wilde". Zo zie je dat al die medicijnen niet strikt 
noodzakelijk zijn. De bezwaren van de actiegroep tegen largactil betreffen niet alleen de 
genoemde principiële kant van de zaak ook wordt gewezen op de lichamelijke neveneffecten die 
soms zelfs onherstelbaar zouden zijn. Om te beginnen is een injectie met deze stof zeer pijnlijk 
vervelend is ook dat het de gebruikers overgevoelig maakt voor licht: ze moeten ook letterlijk in 
de schaduw leven. Vermoedelijk grijpt het chloorpromazine via de hersenen in op een breed 
terrein. Als bijwerking worden nog al eens Parkinson-achtige symptomen gezien, zoals beven. 
stoornissen bij het bewegen, en het maken van ongecontroleerde bewegingen, zoals vreemde 
grimassen. Vooral de laatste tijd verschijnen er artikelen in de wetenschappelijke pers waarin 
wordt gezegd dat het niet ondenkbaar is dat langdurig largactil gebruik blijvende, want 
onherstélbare stoornissen in de motoriek - het bewegen - met zich meebrengt. Langer is al 
bekend dat het ook leverklachten kan geven. Er zijn echter ook patiënten die de stof langdurig 
hebben gebruikt zonder dat deze klachten zijn opgetreden. Misbruik van medicijnen komt ook in 
Nederlandse psychiatrische inrichtingen nog veelvuldig voor, dat staat wet vast. Kort geleden zijn 
daar weer duidelijke aanwijzingen voor aangedragen. Ze zijn terug te vinden in een (mondelinge) 
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enquête die de hulpinstantie Release Den Haag onder bijna 600 psychiatrische patiënten van 
inrichtingen heeft ingesteld. Men kan vraagtekens zetten bij het waarheidsgehalte van de gedane, 
soms schrikbarende mededelingen. Maar Release zegt dat de werkelijke situatie eerder slechter is 
dan beter. Dit omdat er onder de ondervraagden naar verhouding te veel patiënten bij waren uit 
therapeutische, gemeenschappen, die meestal goed functioneren en waar machtsmisbruik, mede 
door de grote onderlinge controle, minder kans krijgt. Enkele citaten uit de enquête zullen 
duidelijk maken dat in een aantal inrichtingen - uiteraard niet in alle - de psychiatrische patiënt 
rechteloos is en dat er soms in strijd met alle mensenrechten met hem of haar wordt gesold. 
"Bij weigering van medicijnen werd je van je stoel afgesmeten en kreeg je een paar flinke 
klappen" . "Verplicht om de medicijnen in te nemen, anders werd het vrije weekeinde 
ingetrokken"..  
"Dwang om medicijnen in te nemen, bijvoorbeeld doordat ze in het eten werden verwerkt of 
met. de sonde werden gegeven".  
"Werd bij weigering door' een aantal verpleegkundigen hardhandig beetgepakt en in de isoleercel 
gedeponeerd om tot andere gedachten te komen". 
"Ze werden opgelost in water. Dan verplicht drinken. Weigerde men dan was het: wil jij in de 
isoleer ?" Het is een greep uit een lange lijst. Gebleken is dat veel patiënten worden onderworpen 
aan een dwangmedicatie, hoewel enige wettelijke grondslag hiervoor ontbreekt. Prof. Hoefnagels. 
de criminoloog, heeft in dit verband gesproken over wittejassencriminaliteit.  
Zomer- en winterslaap  
Uit de enquête bleek dat op klachten van patiënten over bijwerkingen meestal wel werd 
gereageerd: 34 patiënten zeiden dat dan het medicijngebruik helemaal werd gestaakt. Bij 74 werd 
besloten tot vermindering, of kregen andere medicijnen en 116 kregen medicijnen om de 
bijverschijnselen weer te onderdrukken. In 14 gevallen bleef het medicijngebruik ondanks de 
klachten onveranderd.De enquête is gehouden met financiële steun van, het .ministerie van 
volksgezondheid.  Dit zou moeten betekenen dat nu ook de consequenties, uit de resultaten 
worden getrokken, maar daarop te rekenen is optimistisch, zoniet naïef. Nog steeds is het 
inspectie-apparaat van de afdeling geestelijke volksgezondheid ernstig onderbezet en een open 
deur voor reële klachten is nog altijd niet te vinden. Ook de in 1975 door staatssecretaris 
Hendriks ingestelde werkgroep Rechtspositie psychiatrische patiënten lijkt in winter- en 
zomerslaap verzonken. Het zijn vooral de patiënten zelf, de oud-patiënten en hulpinstanties die 
op een bewonderenswaardige wijze actief zijn en die ook de volksvertegenwoordigers de weg 
blijven wijzen in het labyrint van de op de hellingstaande krankzinnigenwetgeving; een woord dat 
men soms geneigd is los van elkaar te schrijven  
3. 8 april Artikel in Nieuwe Revue: V.A.W.: partij van vergeten kiezers 
De l8-jarige serveerster Trudy Blok is lijsttrekker geworden van Nederlands jongste partij. Tot 
grote opluchting van haarzelf is ze echter te jong en moet ze haar plaats afstaan aan de 60-jarige 
fruithandelaar Max Hilgersum. In de komende verkiezingsstrijd is hij het symbool van het 
"Verbond tegen Ambtelijke Willekeur". Een grap van een academicus of de bloedige ernst van 
gewone mensen? Paleis Soestdijk lag onverstoorbaar van een vroege voorjaarszon te genieten 
toen ·aan de overzijde van haar eigen snelweg actievoerders van allerlei pluimage een trapje 
opstommelden om de vergaderruimte van café Soestdijk te bereiken. Een optocht zoals de 
koninklijke familie nog nooit heeft mogen aanschouwen. Dr. Tom de Booy, eens lector, 
aanvoerder van de Maagdenhuisrellen, beroemd als Himalayabeklimmer, gerenommeerd 
amateuradvocaat, gevreesd actievoerder, absoluut anarchist. Dirk de Vroome, alias de Rooie 
Reus, de bevrijder van Limburg, woordvoerder van talloze onderdrukten en, miskenden en 
eveneens berucht amateur-advocaat. Jantje de Boeienkoning, kleurrijk zwerver en kermisklant uit 
het zuiden des lands, natuurliefhebber, nog nooit van zijn leven met een pilsje te verleiden 
geweest en absoluut buiten de bloemperken van deze maatschappij levend. Ot en Simone Blom, 
het gekwelde echtpaar uit Baarn, dat onder de druk van burenterreur elk geloof in 
rechtvaardigheid verloren heeft. Max Hilgersum, die een persoonlijke vete met zijn burgemeester 
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uitvecht. En tientallen .andere grijze en naamloze Nederlanders, onder wie een niet onaanzienlijk 
aantal woonwagenbewoners. Ze zijn allemaal gekomen om de oprichting van het "Verbond tegen 
de Ambtelijke Willekeur" gestalte te geven. Ieder van hen zal zich straks opgeven als kandidaat, 
om verkiesbaar te worden gesteld voor de Tweede Kamer. Ieder van hen zal zich onderwerpen 
aan het houten balletje van de roulette dat hun plaats op de lijst van verkies baren zal vaststellen. 
En ieder van hen zal de handen op elkaar brengen voor de alles verklarende kreet: Weg met het 
systeem, weg met de ambtelijke willekeur. Het V.A.W. een nieuwe partij, al willen de oprichters 
niets van het woord "partij" weten, want dat klinkt alweer veel te vertrouwd. Een bittere grap van 
de man die Baarn en omstreken als sinds jaar en dag onveilig maakt, dr. Tom de Booy?  Ja en nee. 
Zonder De Booy was het :V.A.W. er niet geweest. Maar het V.A.W. is méér dan alleen een idee 
van de anarchist De Booy. Het zaaltje is gevuld met grijze  mensen. Ongeletterde stumperds. Uit 
die het altijd zullen afleggen tegen de intellectuele elite, waar ze mee in de clinch liggen. Bebaarde 
actievoerders, die niet zijn meegegaan met hun leeftijdgenoten, die allang het spijkerpak voor een 
streepjespak hebben verwisseld. Bijstandtrekkers, die altijd geleerd hebben dat ze alleen wat 
krijgen als ze hun mond houden. Vanmiddag zijn ze hier bij elkaar om hun ongenoegen om te zet 
en in daden. Dirk de Vroome verwoordt dat ongenoegen.  
"We slopen dit systeem"  
"Ons systeem is een oud, aangetast huis. Er zitten scheuren en gaten in de muren, de 
fundamenten verzakken. Wat doet Den Uyl? Hij hanteert pleister en verf om de scheuren te 
dichten en de muren op te fleuren. Maar het spul is afgeschreven. We moeten een nieuw huis. 
Een nieuw huis bouw je niet in het ouwe. Je sloopt het ouwe en je bouwt een nieuw. Dat gaan wij 
doen, mensen: We slopen dit systeem, deze regering, dit kabinet, dat door ambtenaren geregeerd 
wordt, en we gaan een nieuw huis bouwen. Maar om te kunnen slopen moet je in het huis zijn. 
Daarom gaan wij eerst via de verkiezingen in de kamer komen dan zullen we afbreken wat er 
afgebroken moet worden." De zaal reageert verward. Misschien beschikt niet iedereen over de 
beeldende fantasie van Dirk de Reus. Hindert niet, want het is tijd voor actie. Tom de Booy, met 
ongeduld wachtend op de beurt die hij zichzelf deze middag heeft toegekend, grijpt naar de 
viltstift en legt uit hoe de voorbereiding tot· het verkiezen toegaat. "En dan gaan we nu over tot 
het vaststellen van de lijst van verkiesbare kandidaten. Dat doen we dus via de roulette." Protest 
uit het zaaltje. "Eerlijk gezegd hebben wij liever dat u of meneer de Vroome of zo als nummer 
één op de lijst komen, want die zijn tenminste bekend." "Nee, meneer. Dat is niet belangrijk. Dan 
zouden we ons schuldig maken aan hetzelfde als de politici van dit uur. Wij zeggen niet die en die 
is de beste. Wij maken er geen onderonsje van. Iedereen van jullie is even goed als lijsttrekker. 
Dus wij laten het lot beslissen. Willekeurig dus. Een seintje en de roulette bal rolt voor de eerste 
keer. De levensgrote. roulette wordt bediend door een Loosdrechtse goktent-exploitant, die, 
gegrepen door de ideeën van het VA W, zichzelf en 500 gulden beschikbaar stelde. De 
aanwezigen worden  opgesplitst in rood en zwart. De nul, zo verklaart De Booy en passant, is 
gereserveerd voor Van Agt. Het zit de minister van Justitie mee:' het balletje wil niet op de nul 
vallen. Wel veelvuldig op rood, dus de eerste 25 kandidaten kennen al snel hun plaats. Onder wie 
de minderjarige zoon van De Booy, die als derde wordt uitgeloot op nummer 48. Erik van der 
Maal, een ten onrechte krankzinnig verklaarde inwoner van Baarn, die inmiddels dankzij De Booy 
eerherstel heeft gekregen, was hem nog net één balletje en dus één plaats voor. De spanning 
stijgt, naarmate er minder dan vijf kandidaten overblijven. Een van de aanwezigen zucht: "Ik ben 
wel eens bij een vergadering van de CPN geweest, maar dit is toch minder beangstigend." Hij 
scoort niet hoog: de roulette heeft zijn plaats boven de 25 vastgesteld. Nu gaat het om de laatste 
twee. Max Hilgersum trekt de tweede plaats. Wie blijft er over? De 18-jarige Trudy Blok uit 
Leiden. Een muizengezichtje achter twee enorme brilleglazen. Iedereen is blij met haar.  
Chaos, vreugde en verwarring  
In triomf wordt ze naar voren gedragen. Ze moet poseren op de roulette. Ze wordt gezoend. 
Gisteren stond ze nog koffie te serveren, onopgemerkt door de koffiedrinkers. Nu moet ze 
plotseling drie verslaggevers tegelijk antwoorden. Schoolopleiding? Nou, lagere school, hè. Waar 
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kijken? Oh. Ja meneer, dank u meneer. Er heeft zich een kleine man in een felblauw kostuum 
tussen gedrongen. "Heb je het al gehoord? Je bent pas achttien en je moet 21 of 23, geloof ik, zijn 
om je verkiesbaar te kunnen stellen. Ik ben nummer twee, dus nu nummer een. Maar ik was wel 
de eerste om je te feliciteren, weet je nog wel? Jammer, zeg, maar nou ben ik het." Chaos, 
vreugde, gelach, verwarring. De ober laat twee kilo koffiedik uit zijn handen vallen. Op de 
achterkant van een kaart van ZuidAmerika staan de kiesdistricten van Nederland getekend. De 
Booy probeert voor ieder district een actievoerder te vinden. Voor Den Haag geeft zich een 
charmante oudere mejuffrouw op, die van beroep ambtenares se is. We zijn hier op de 
verkiezingsbijeenkomst van het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur ... Max Hilgersum. De 
kleine man in het blauwe pak. Bij de verkiezingen zal hij nummer één op de lijst staan. Een 
regelrechte klap in het gezicht van de burgemeester van zijn woonplaats, het dorp Melick 
Herkenbosch bij Roermond. Burgemeester dr. Hannes Fey (VVD) ligt al sinds 1970 met kleine 
Max in de clinch.  

 

Trudy wordt op de roulette gezet, nadat ze was ingeloot was om lijsttrekker van het V.A.W. te worden. Links 
van haar Cor Buijs en rechts Tom de  Booij 
 
"Afkopen kon niet, dus moest ik eruit"  
"Ik werkte als metselaar in Duitsland. Toen verdiende ik 200 mark in de week. Genoeg om mijn 
gezin (vrouw, drie kinderen) goed te onderhouden. Maar toen moest ik aan mijn maag 
geopereerd worden. Twee keer. En toen kon ik niet meer werken. En toen werd ik te werk 
gesteld in het kader van de werkvoorziening. Schoffelen op het kerkhof van Roermond voor 101 
gulden in de week. Kan jij daar van rondkomen? Ik kreeg dus schulden. Ook huurschuld. Ik had 
al negen maanden mijn huur niet betaald en toen komt die burgemeester me vertellen dat ik mijn 
huis uit moet." "Die burgemeester is ook voorzitter van de bouwvereniging, waar mijn huis van 
is. En hij zegt: of je betaalt alles nu in een keer, of je gaat er uit. Afkopen. kon niet; dus ik moest 
er uit. Heb ik met mijn vrouwen kinderen drie nachten in het bos geslapen. Dankzij de 
bemiddeling van mr. Uiterwaal, officier van justitie te Roermond, kreeg ik toch een dak boven het 
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hoofd, maar nou moet ik daar per 5 augustus weer uit, vanwege een bestemmingsplan. Mijn 
boerderijtje moet wijken voor de aanleg van een serie luxe bungalows met zwembad." . 
Burgemeester Fey heeft inmiddels landelijke bekendheid gekregen door een heel team van de 
regionale televisie te ontslaan en later door de politie uit een vergadering te laten zetten. Zoals 
Max heeft iedere aanwezige op de vergadering in Soestdijk zijn eigen trieste verhaal, zijn eigen 
reden om geen vertrouwen meer te hebben in wat voor partij dan ook. Het zijn de vergeten 
kiezers die nu op zichzelf gaan stemmen. De Booy:  

 
Jantje de Boeienkoning  feliciteert de lijsttrekker Trudy Blok. In het midden Hilgersum, tweede op de lijst 
 
"Het zijn mensen die geknecht worden door het milieu, waar ikzelf uit voortkom. Door de 
intelligenten, de machthebbers. Het wordt tijd dat de gewone mens zijn intrede in de kamer doet. 
Op klompen. En vertelt wat hem persoonlijk is' overkomen." Als de vergadering is uitgesist, laat 
een glunderende Max zich terugrijden naar Limburg. Achterin de dikke Mercedes van een 
donkere woonwagenbewoner. Max:"God mag weten hoe hij er aan is gekomen, maar je merkt 
niet dat je in een auto zit. Het zoeft over de weg. Fantastisch gewoon". Max heeft het succes 
geproefd. Hij zit achterin en draait het raampje neer, wanneer fotografen het vertrek vastleggen. 
Max ziet er uit als de president van Nederland. En zo zwaait hij ook. René de Vos  
4. 16 april Artikel Winschoter Courant:  "Willekeur" heeft moeite met handtekeningen 
Het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur (V.A.W.) heeft moeilijkheden bij het geplaatst worden 
op de kieslijst van de kieskring Groningen voor de Kamerverkiezingen in mei. "We hebben de 
vereiste f 1000,- gestort, we staan ingeschreven bij de landelijke kiesraad, we hebben bij de 
kieskring Groningen een kandidatenlijst met 30 namen van V.A.W.-kandidaten ingediend. We 
hadden alleen geen handtekeningslijst van 25 personen die bij de kieskring Groningen staat 
ingeschreven, maar die leveren we nu alsnog in bij het hoofdstembureau," zo vertelde gisteren 
Joost van Steenis, één van de V.A.W.-· kandidaten, op de Grote Markt in Groningen waar het 
V.A.W. een demonstratie hield.  
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Op de markt van Groningen, links: Trudi Blok lijsttrekker V.A.W., rechts Tom in discussie met omstanders 
 
"De kieskring wil onze kandidatenlijst niet aanvaarden, omdat die volgens de ambtenaar niet zou 
zijn ingeleverd, maar alleen achtergelaten. We hebben geprotesteerd bij de landelijke kiesraad en 
dienen schriftelijk nog een bezwaar in bij de provinciale griffie. Bij alle andere 17 kieskringen in 
het land zijn we wel geaccepteerd; en dat zal in Groningen ook wel lukken, " aldus Joost van 
Steenis , een werkloze uit Den Haag.  
Het V.A.W. werd in januari dit jaar opgericht door o.a. de "Rooie Reus" Dirk de Vroome en is 
géén partij maar een "samenballing van eenlingen" . Er is ook geen hoofdbestuur. "Alleen de 
eigen acties van aanhangers zullen er voor moeten·zorgen dat de willekeur uit de samenleving 
verdwijnt", aldus een pamflet.  
In Leeuwarden zit het de V.A.W. evenmin mee. Ook daar bleek te zijn verzuimd de 25 
handtekeningen te verzamelen. Gisteren moest de partij zorgen voor die handtekeningen, anders 
zou de V.A.W. uitgesloten zijn van deelname aan de verkiezingen. Wat te doen? 
Donderdagmiddag en gistermorgen liet het bestuur een geluidswagen met een spandoek 
rondrijden. Een stem uit de luidspreker riep de inwoners op hun handtekening op het stadhuis te 
komen plaatsen. Rond het middaguur waren er 25 inwoners van de Friese hoofdstad verschenen. 
De kiezers zullen dank zij hen de 25ste mei de gelegenheid hebben hun stem uit te brengen op 
het Verbond  tegen Ambtelijke Willekeur.  

 
Tom en Joost voor stadhuis Leeuwarden voor verkrijgen van 25 handtekeningen voor lijst 17 V.A.W. 
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(In Groningen worden twee bonnen door de politie uitgedeeld voor het plaatsen van onze auto 
op de markt om resp 19.35 uur en nog eens op 22.10 uur) 
5. 23 april Artikel  Haagsche Courant: Olifant 

 

Als symbool heeft het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur de olifant gekozen. De lijsttrekker 
werd via loting gekozen. de grondwet geen lid kan worden van de Tweede Kamer omdat ze nog 
geen 25 jaar is, maar niettemin in die zeventien kieskringen is geaccepteerd. Het verbond wil op 
24 mei de dag voor de verkiezingen een optocht maken naar het Binnenhof, waarbij Trudy op 
een olifant rijdt.  Andere mensen achter het Verbond zijn de befaamde Limburgse Rooie Reus 
Dirk de Vroome en de in de Rijnmond  bekende Gerard Schut  
6. 23 maart Artikel  Het Binnenhof Versplinter de Ambtelijke Willekeur 
Natuurlijk, er zijn allerlei bezwaren aan te voeren tegen het oer-vaderlandse verschijnsel van de 
politieke splinterpartij. Maar één ding moet je ze nageven: sommige splinters fleuren. In deze 
verkiezingstijd het oh zo  zwaarwichtige politieke bedrijf aanmerkelijk op door hun verheugende 
gebrek aan professionalisme. Neem bijvoorbeeld het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur, een 
groep aan de schuifdeuren ontrukte politici in spe, aangevoerd door een 18-jarige lijsttrekster, die 
te jong is om een zetel in de Tweede Kamer te mogen bezetten, doch die geenszins van plan is 
om zich door dergelijke flauwe futiliteiten uit het veld te laten slaan. Deze met een smeuïg Leidse 
tongval gewapende politieke voorvrouwe  mocht deze week op de televisie haar verlichte visie 
geven op het door haar club te bestrijden euvel, te weten de ambtelijke willekeur. Helaas echter 
slaagde zij er ook na lang peinzen niet in om een paar treffende voorbeelden van dergelijke 
willekeur op te lepelen. Gelukkig voor haar heeft de Haagse afdeling van het V.A.W. inmiddels 
een paar schrijnende staaltjes aan het licht weten te brengen. Burgemeester Schols is per brief 
gesommeerd om daartegen onverwijld op te treden. Wat is er allemaal mis? Welnu, de Haagse 
politie heeft de V.A.W.ers. die overigens nog helemaal niet over verkiezingspropaganda hebben 
nagedacht, omdat ze wel andere zaken te doen hadden, op stuitende wijze bestookt met een 
stortvloed van paperassen vol voorschriften inzake die propaganda. Uiteraard was het de Haagse 
V.A.W.'ers terstond duidelijk, dat al die paperassen het kwaadaardige doel hadden de burger te 
bevoogden en in 'n keurslijf te dwingen, waar nog bij kwam dat de propaganda-voorschriften in 
Den Haag weer anders bleken dan overal elders. Nog veel kwalijker, aldus het V.A.W., is dat er 
geen gratis aanplakruimte beschikbaar is, zodat de grote partijen met veel geld lelijk worden 
voorgetrokken, want die kunnen makkelijk ruimte huren. En dan gaan die willekeurige 
ambtenaren er ook nog van uit, dat alle partijen maar keurig op 30 april de plannen voor de 
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propaganda helemaal rond -hebben., Hoe kan een kleine partij zonder grote, geoliede organisatie 
dat nou voor elkaar krijgen? Kortom: een schande is het, en het V.A.W. zal dat overduidelijk 
maken tijdens een grote demonstratie, die eindigt op het Binnenhof. Daaraan zullen één of meer 
olifanten deelnemen  "symbool van de ambtelijke willekeur; kleine hersens, slecht 
gezichtsvermogen en log". Op het Binnenhof zal men zijn zetels inspecteren en tevens een 151ste 
zetel aanbieden, "symbool van de vergeten jeugd". Zeg maar eens, dat dat alles geen gans andere 
koek is dan een structurele herziening van de wet op de vermogensaanwasdeling, om maar eens 
wat "normaal" politiek jargon te gebruiken.  
7. Dinsdag 26 april Artikel in Noord-Ooster: Verbond Willekeur doet mee 25 mei. 
Het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur zal ook in de kieskring Groningen op 25 mei 
meedingen naar de kiezersgunst. Gedeputeerde Staten van Groningen verklaarden gistermorgen 
het beroep dat het V.A.W. had ingesteld tegen een beslissing van het hoofdstembureau in 
Groningen voor gegrond. Zoals bekend had dat hoofdstembureau de kandidatenlijst van het 
V.A.W. niet geaccepteerd omdat niet de 25 vereiste handtekeningen onder de lijst stonden en 
omdat de lijst te laat zou zijn ingediend. Tegen die beslissing had het V.A.W. beroep aangetekend. 
GS van Groningen vonden gistermorgen dat het V.A.W. zich terecht boos had gemaakt. Men 
mag ook in de kieskring Groningen meedoen omdat de afwijzing berust op een misverstand bij 
het hoofdstembureau zoals de officiële verklaring luidde. Het VA W doet nu in alle 18 
kieskringen mee.  
8. Dinsdag 26 april Artikel in Leidsch dagblad : Na aanplakken pamflet V.A.W. Leidse 
politie pakt activist Tom de Booy op 
 

 
De manifestatie van het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur op het Leidse Stadhuis plein. Op de voorgrond de 
lijsttrekker Trudy Blok 

LEIDEN - - De "beroepsactivist" dr. Tom de Booy, een van de voornaamste leden van het 
Verbond tegen Ambtelijke Willekeur (V.A.W.) is gistermiddag door de Leidse politie opgepakt. 
Op het politiebureau aan de Zonneveldstraat werd hij verhoord en werd er proces-verbaal tegen 
hem opgemaakt. Een en ander gebeurde nadat De Booy met enkele demonstrerende 
geestverwanten verkiezingspamfletten van het V.A.W. had opgeplakt op de ramen van het 
gebouw van de Sociale Dienst, Langebrug. Officieel is dat verboden. Bovendien .mogen partijen 
die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 25 mei het V.A.W. behoort daar ook toe - 
pas met ingang van 2 mei propaganda gaan maken. Een woord voerder van het V.AW. uit 
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Leiden, die zelf op de zestiende plaats van de kandidatenlijst staat, zei gisteren dat het V.A.W. het 
daar niet mee eens is. Door toch propaganda te maken - de V.A.W.-leden hadden eerder een 
verkiezingspamflet (met lijst 17) aangeplakt op een pilaar van de Korenbrug - hoopt het V.A.W. 
geconfronteerd te worden met het wettig gezag "en dus met het systeem, dat we op die manier 
aan de kaak willen stellen", aldus de woordvoerder. De V.A.W.-ers voerden gisteren borden met 
zich mee, waarop laatdunkende teksten waren geschreven over het functioneren van de sociale 
diensten in ons land en ook over wethouder Oosterman, die de sociale zorg in Leiden in zijn 
portefeuille heeft. Tegenover het politiebureau bleven ze staan totdat dr. Tom de Booy werd 
vrijgelaten.  
9. 29 April Artikel Gooi- en Eemlander: Zendtijd verdeeld bij huis minister  
BAARN - Bij de woning van minister Van Doorn in Baarn is vanmorgen in het openbaar de 
verkiezingszendtijd van het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur (V.A.W.) verdeeld. Met behulp 
van een door dr. Tom de Booy bediend Rad van Avontuur werd een selectie gemaakt uit de 
talrijke brieven, die het verbond heeft ontvangen na de bekendmaking dat de zendtijd -van de 
groepering "ter beschikking van het Nederlandse volk" zou worden gesteld. De enige voorwaarde 
was dat men een voorbeeld van ambtelijke willekeur moet aangeven. Onder diegenen, die op 9 en 
18 mei op de televisie mogen verschijnen bevindt zich de Baarnse Simone Blom, de 
jongerenafdeling van de Nederlandse Reisvereniging, een actiegroep, die strijdt tegen de moord 
op trekvogels in Italië en een mijnwerker uit Hoensbroek, die slechte ervaringen heeft gehad met 
de rijkspolitie. Voor de radio-zendtijd op 3 en 17 mei zal o.a .de Bejaardenpartij Amersfoort in 
aanmerking komen. Deze partij doet wel aan de Tweede Kamerverkiezingen mee, maar kreeg 
geen zendtijd omdat men niet in alle kiesdistricten staat ingeschreven. De deelnemers aan de 
V.AW.-programma's komen uit alle delen van het land. Na het speelse gebeuren op de Prinses 
Marielaan, dat door een groot aantal politiemensen, waaronder hoofdinspecteur Amelung, werd 
gadegeslagen, bood Tom de Booy mevrouw Van Doorn het V.A.W.-verkiezingsprogramma en 
een gramofoonplaatje met een toespraak van "Rooie Reus" Dirk de Vrome aan. Eigenlijk had 
men het aan de minister zelf willen overhandigen, maar: die was niet thuis.  

 

Verloting zendtijd V.A.W. voor het huis van minister van Doorn in Baarn 
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Twee raddraaiers van het V.A.W.: Tom de Booij (links) en Dirk de Vroome (alias de Rooie reus) (rechts) 

10. 29 april Verbond tegen Ambtelijke Willekeur. Verdeling zendtijd 
Vandaag was dan de grote dag dat de zendtijd voor de politieke groeperingen en wel de 40 
minuten voor het V.A.W. voor het huis van de minister van CRM Harry van Doorn. werd 
verloot .Hieronder volgen de gelukkige winnaars 
RADIO-;V.A.W.:  Dinsdag 3 mei 1977 Hilversum 2 19.00 - 19.10 uur;Dinsdag 17 mei 1977 
Hilversum 1 18.19 - 18.29 uur . 
Voor de uitzending van 3 mei radio hebben ingeloot: 1. Remmers journalist, 2. J.M. Kik, 3.G .van 
Dijk  
Voor de uitzending van 17 mei radio hebben ingeloot: 1. Chr. Nolte, voorzitter fed. bejaarden 
partijen Nederland 2. Kinds, secr. Algemene Nederlandse Invaliden Bond 3. J.P. de Bruin, 
typograaf  
TV-V.A.W.  9 mei 1977 Nederland I voor het NOS journaal aan het eind van de avond,.18 mei 
1977 Nederland II 18.40 - 18.50  
Voor de TV uitzending. van 9 mei tv hebben ingeloot :  
1. Albert Korving , voorzitter Jongeren afd. Nederlandse Reis Vereniging afd Haarlem; 2. 
L.W.Entjes  oud mijnwerker ;3. mevrouw S. Blom-Gulickx, directrice Simone International  
Voor de uitzending van 18 mei 1977 tv hebben ingeloot:  
1. Martien van Staveren  Werkgroep het Milieuvarken; 2. Gerrit Pruim secretaris CLAT-
Nederland;3.  Johan Kuikman  

Het is jammer voor de inzenders van de aanvragen die niet werden beloond. Dit zijn er in totaal 
17. Maar een schrale troost moge het zijn dat als we dadelijk met één of meer zetels in de tweede 
kamer komen deze mensen nog ruimschoots aan hun trekken.   



66 
 

Omdat we per uitzending over 10 minuten beschikken, en zal moeten worden verdeeld over drie 
mensen heeft een ieder de verantwoording op zich genomen, indien hij of zij onze uitnodiging 
aanvaardt en de drie minuten en 20 seconden  te vullen. Een ieder heeft het volste recht die naar 
eigen goeddunken te doen en zoals Dirk de Vroome het in zijn boodschap aan de actiegroepen 
op 1 januari 1977 heeft gesteld : niet van boven geregeerd en gedirigeerd, zelf bepalend wat er 
gebeuren moet.... 
11. 29 april Artikel Brabant's Nieuwsblad: Eerste affiche lijst 17 op bord  
Dat de verkiezingsstrijd inmiddels in alle hevigheid is losgebarsten merken we langs alle kanten. 
Gemeentebedrijven in vele plaatsen werken daar aan mee door verkiezingsborden weg .i te zetten 
in de hoop dat openbare gebouwen, electricteitskasten e.d. gevrijwaard zullen blijven van allerlei 
plakactiviteiten. Soms tevergeefs, zoals we nu al op diverse plaatsen kunnen merken. 

 
Het eerste verkiezingsaffiche op het bord van Roosendaal 

Donderdagmorgen werden in Roosendaal de borden geplaatst, waarop de politieke partijen hun 
gezicht mogen laten zien. De eerste partij die de haar geboden ruimte voor zich opeiste was Lijst 
17 ofwel het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur. Het bord op de foto werd gistermorgen 
geplaatst in de Dr. Brabersstraat voor het VVV-kantoortje. Terwijl werklieden bezig waren het 
bord te plaatsen stond er al iemand van genoemd Verbond bij om het plakkaat aan te brengen. 
Of de eerste klap hier een daalder waard zal zijn valt echter te betwijfelen. 
12. 30 april Artikel Elseviers weekblad. Dagboek van de verkiezingen door Michiel van 
der Plas 
Dinsdag 19 april Maar ronduit pijnlijk is de manifestatie van het Verbond tegen Ambtelijke 
Willekeur, kortweg de V.A.W., lijst 17, in de schaduw van de Martinitoren te Groningen. De 
lijsttrekster, mejuffrouw T. Blok uit Leiden, verklaart maar door een toeval in die positie te zijn 
komen verkeren: het lot heeft haar aangewezen om lijst 17 aan te voeren. Het lot heeft wel een 
hoogst ongelukkige dag gehad. Gevraagd naar voorbeelden van de ambtelijke willekeur waartegen 
het volk van Nederland verbonden moet worden, staat zij met de mond vol tanden, in de 
allerruimste betekenis van het woord. De verslaggever dringt, begrijpelijkerwijs, toch nog even 
aan; een partij oprichten is tenslotte tot daaraan toe maar dan moet er toch ook nog wat tekst 
uitrollen? Mejuffrouw Blok denkt lang na en maakt dan deze: "Zoals Van Agt met zijn films; hij 
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gaat stiekem pornofilms halen en thuis af te draaien."  "De politie, bij voorbeeld, met mensen van 
18, 19 jaar, die een beetje zottigheid op straat lopen te maken." Twee schokkende 
beschuldigingen. Maar heeft de lijstaanvoerdster niet meer in huis? Nee. Zou het dan, stelt de 
verslaggever voorzichtig, wellicht toch niet raadzaam zijn opnieuw te loten en zo misschien een 
ander in de gelegenheid ... ? 0 nee! Nu rijst mejuffrouw Blok pas.. in haar volle strijdbaarheid 
overeind: "Wat ik heb, dat houd ik!" zegt zij dreigend. "Ik blijf wat ik nu ben. Ik geef het niet àf!" 
Arme partij. Wie uit haar rijen zal op 26 mei moeten opdraaien voor de f 18.000 die.de ambtelijke 
willekeur dan komt opeisen wegens het niet behalen van de kiesdeler? Maar wie weet hoe de 
kansen nog keren. De 40 minuten radiozendtijd die haar is toegewezen, zal zij door loting 
verdelen onder -Nederlanders die voorbeelden van ambtelijke willekeur kunnen geven. Meldt 
zich niemand aan, dan zal het Verbond 40 minuten stilte uitzenden. En dat is, voor alle 
betrokkenen, misschien nog maar het beste.  

Dagboek van de maand mei 1977 
Maandag 2 mei. Huur van Nijlpaard van Boltini voor verkiezingsstunt Den Haag  Happening 
met Dirk de Vroome . Ik verkleed als arabier bij mevrouw de Groot in Hilversum 
Dinsdag 3 mei Radio uitzending met Remmers van de VPRO Totale chaos 
Donderdag 5 mei opname Tv voor uitzending 9 mei   
Maandag 9 mei Vertrek met busje waarop een tuin gemonteerd  naar Nederweert 
Dinsdag 10 mei Maastricht, Berg Terblijt,  Heerlen, Herkenbosch,  Nederweert 
Woensdag 11 mei Breda, Terneuzen 
Donderdag 12 mei Torentje stadhuis Rotterdam bezet opgepakt 
Vrijdag 13 mei actie in Soest gemeentehuis 
Maandag  16 mei Enschede, Almelo 
Dinsdag 17 mei Bezetting AVRO studio opgepakt 
Woensdag 18 mei Opname TV Den Haag 
Donderdag 19 mei Naar moeder ruzie tijdens vergadering Elsbeth was er ook bij. Het ging over 
financiën 
Maandag 23 mei  gijzeling Treinkaping. Actie Den Haag afgelast 
Dinsdag 24 mei Actie den Haag Joost opgepakt met stencils. Ruzie Adrienne .Toch thuis 
gebleven 
Woensdag 25 mei Opgeruimd flat, voorvoeld dat het mis zou gaan met verkiezing, ruzie Otto 
Blom  Tweede kamer verkiezing 4110 stemmen   
Donderdag 26 mei Analyse Joost over stemuitslag wel teleurstelling maar als we goed 
beschouwen wat onze doelstelling was bij het begin mogen we eerder verheugd zijn. Zeer weinig 
mensen hebben ons gebeld Ook Dirk  niet. Ja wat anders indien we gewonnen zouden hebben, 
maar de politiek is keihard Met Klaas Lamberts gesproken over Arie de handdoek in de ring 
gegooid. Precies op het zelfde moment dat ik met Joost besproken had dat in  het vervolg als 
mensen die bij ons komen om hulp door verwijzen naar de 2e kamer Ook een idee van mevrouw 
Vroome  
Vrijdag 27 mei opgeruimd op flat  Avonds op flat met Adrienne Dirk de Vroome zeer positief 
gereageerd was wel enigszins teleurgesteld vooral door de gijzeling   
Zaterdag 28 mei Naar Arie Romkema May day  bespreking. Hij moet het recht zelf in handen 
nemen. Naar Moeder gesproek over alles, vooral de relatie tot Vader schuldcomplex 's Avonds 
naar de wallen Amsterdam. propvol buitenlanders om 1 uur thuis 
Maandag 30 mei Aan ontbijt gezellig met de kinderen. Doorgepraat wat ze deze zomer gingen 
doen. De oudste twee staan werkelijk helemaal op eigen benen. Mijn moeder belde nog op om te 
zeggen dat we ze het bezoekje van zaterdag zo fijn had gevonden.  
Dinsdag  31 mei Brief aan Bottenheim (mijn impresario) 
Misschien heb je de uitslag van de verkiezingen bestudeert, nu in ieder geval is voor de 
interpretatie maar voor een uitleg vatbaar (zie ook bijgevoegd stencil dat mijns inziens wel voor 
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zich zelf spreekt) Het is en blijft een grote schok om te zien dat de situatie nog somberder is dan 
ik al dacht. De Nederlander wil met rust gelaten worden. Dit verklaart misschien ook enigszins de 
teleurstellende belangstelling voor mijn lezingen namelijk dat men wel weet hoe alles zich afspeelt 
op deze planeet maar het in feite niet echt meer wil weten, om niet nog meer in verwarring te 
geraken. Alles op een rijtje geplaatst wil ik weer een periode in mijn leven inlassen, waarin ik al 
het verkregen materiaal van de afgelopen 5 jaar (net als geologisch veldwerk) wil gaan uitwerken. 
Zoals je je misschien herinnert was de laatste periode van afzondering in 1972 , nu al weer zo'n 
vijf jaar geleden. Ik geloof wel dat ik in deze vijf jaren veel meer inzicht heb gekregen in het 
gedrag van mijn samenleving inclusief uiteraard mij zelve. Reden waarom ik voorlopig wil afzien 
van het houden van lezingen. Graag zou ik met jouw door eens rustig over willen praten en ook 
jouw mening over het een en ander te horen. Dat de situatie in ons land steeds beroerder zal 
worden en dat de roep om een sterke man steeds sterker zal worden is mijns inziens een trieste 
doch verklaarbare zaak. Men weet gewoon geen raad met de democratie . Ach Plato heeft de 
cyclus reeds beschreven. Indien de democratie niet meer werkt komt de tirannie weer terug. 
Alleen zal de nieuwe vorm van tirannie anders zijn dan die van Hitler. Zo eenvoudig liggen de 
zaken niet meer. Maar een ding is wel zeker men wil zijn wintersport vacantie, het huisje met een 
tuintje, een borreltje op zijn tijd of de jeugd (decadenter dan ooit te voren) zijn brommer, patat 
ijsje en zijn biertje in de discobar. Toch laat me het onderwerp van de lezing niet los en ga ik nu 
werkelijk proberen het op een stukje papier te zetten. Vroeger zei ik schertsend dat ik een boek 
schrijf voor diegenen die niet kunnen lezen, maar daar ben ik nu op terug gekomen, trouwens 
vele meningen zijn de laatste tijd erg veranderd, alhoewel men geologische kijk op het leven als 
een rode draad is die mijn leven bepaald. Maar ik kom terug, 'never say die' .... Wel wil ik stellen 
dat jij in die afgelopen 24 jaar mij enorm veel tot steun bent geweest, dit is niet om te slijmen 
maar je weet wel wat ik daarmee bedoel. Hopelijk heb je een goede vakantie gehad en kan je er 
weer tegen, trouwens dat hoef ik nauwelijks tegen jouw te zeggen, want je optimisme is 
spreekwoordelijk.  Nu beste Botje, hopelijk hoor ik iets van je , voor het maken van een afspraak 
dat we de zaak een rustig overpeinzen. In ieder geval heb ik geen zin meer om voor een halve 
lege, slecht voorbereide klas te spreken of voor een Nivon waar ik dan alleen maar een vlag ben 
die de lading dekt, om hun reisjes naar de Ardennen mogelijk te maken dat er toch nog een zgn 
socialistisch tintje aan zit namelijk cultuur voor het volk of meer van zulke totaal verouderde 
ideeën. In ieder geval veel groeten van huis tot huis je Tom 
Dinsdag 31 mei Voorbereiding nieuwe periode van inkeer, nu ruim 5 jaar geleden. Dit nu eens 
op papier zetten lijkt mij zeer zinnig want anders zie je door de bomen het bos niet meer. De 
grote vraag is voor wie doe je het en hopen doe je het, zodat het geen egotrip is maar een 
wezenlijk revolutionaire houding die wezenlijke veranderingen bewerkstelligd eerst moet weer 
inzicht verkregen worden na deze tijd van handelen. Deze wisselwerking is zeer essentieel. Door 
de duidelijkheid van de verkiezingsuitslag is alles wat onduidelijk was weggevaagd en blijft er over 
: de keiharde realiteit. dat d e Nederlander door de sterk gewijzigde productieverhoudingen 
gemaakt is tot een decadente consumentenslaaf die zich terdege bewust is van zijn steeds sterkere 
afhankelijkheid positie en de groeiende machteloosheid om werkelijk iets wezenlijk te veranderen. 
' Reculer pour mieux sauter'. Zit nu op de flat. Het lijkt me wil ik een wezenlijk doorbraak in mij 
zelf bewerkstelligen ik los moet komen van de Koningsweg zonder de enorme liefde en 
kameraadschaps band met Adrienne en de kinderen ( in mindere mate want die hebben duidelijk 
gekozen voor de andere kant) te verliezen. Een duidelijke tegenstelling die ik moet 

proberen harmonieus op elkaar te laten inwerken. Het lijkt me zinnig om eens samen te vatten 

mijn ervaringen EGO 28april 1969 31 mei 1977  
Einde dagboek maand mei  

Publicaties en documenten maand mei 
Inhoudsopgave: 
1.  Woensdag 11 mei Artikel Gooi- en Eemlander: Woonwagenbewoners demonstreren in 
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Baarn bij woning van minister  
2. Zaterdag 14 mei 1977 Verslag verkiezingstournee van het VERBOND  tegen 
AMBTELIJKE WILLEKEUR  LIJST 17   
3. Zaterdag 14 mei Artikel in Brabant's Dagblad: De Vroome op ludieke toer. Mijn 
Emma 'heropend' 
4. Zaterdag 14 mei Artikel Vrije Volk: Stadhuistoren eventjes bezet  
5. Woensdag 18 mei Artikel in Gooi- en Eemlander: Paniek de willekeur 
6. Woensdag 18 mei  Artikel in de Winschoter Courant: V.A.W. niet naar Assen 
7. . Woensdag 18 mei Artikel Gooi- en Eemlander: Voor extra zendtijd. V.A.W. bezet 
AVRO studio 
8. Vrijdag 20 mei Artikel Soester Courant: Partij V.A.W. protesteerde bij gemeentehuis 
9. Vrijdag 20 mei Artikel Gooi- en Eemlander: V.A.W. krijgt extra TV-uitzending 
10. 25 mei Artikel Haagsche Courant: Politieke plakkers gepakt 
11. Dinsdag 24 mei  14.00 uur brengt het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur de 151ste 
zetel naar de Tweede Kamer 
12. Donderdag 26 Mei  Artikel Gooi- en Eemlander:  V.A.W. kwam er ook in Eemland 
niet aan te pas 
13. Mei Pamflet van het V.A.W. : de heilige drie eenheid in de politiek: CDA-VVD-PvdA 
14. Vrijdag 27 mei 1977  Analyse Verkiezingsnederlaag met Verbond tegen Ambtelijke 
Willekeur  
15. Mei Uitgave BBK De Billen bloot: Verbond tegen Ambtelijke Willekeur  
 
1. 11 mei Artikel Gooi- en Eemlander: Woonwagenbewoners demonstreren in Baarn bij 
woning van minister  

 
Het moment, waarop de heer Schneider de brief aan mevrouw Van Doorn overhandigt, én de 
demonstratieborden, die de groep Limburgers meetroonde .  
 
BAARN - Een delegatie Limburgse woonwagenbewoners heeft gistermiddag in Baarn aan de 
echtgenote van CRM-minister Van Doorn een brief overhandigd, waarin de bewindsman wordt 
verzocht het woonwagenkamp Berg en Terblijt bij Maastricht "naar een gezonder oord" te 
verplaatsen. Volgens de kampbewoners heersen er al geruime tijd onleefbare toestanden, zoals 
overlast van ratten en ander ongedierte. Tijdens de zomermaanden zijn de bewoners zelfs 
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gedwongen het kamp te verlaten omdat de stank dan ondraaglijke vormen aanneemt. De komst 
van de woonwagenbewoners was bij de Baarnse politie aangekondigd .en dat was gistermiddag in 
de Prinses Marielaan, waar minister Van Doorn woont, duidelijk te merken. Een groot aantal 
rechercheurs hield een oogje in het zeil, maar behoefde niet in te grijpen. Woordvoerder van de 
woonwagenbewoners, de heer J.  Schneider, zei bij de aanbieding van de brief aan een 
allervriendelijkste mevrouw Van Doorn: "U hoeft niet bang te zijn hoor, want 
woonwagenbewoners zijn niet zo als de meeste mensen wel denken."  
 

 
Een deel van de stemminglijsten ter verzieking van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal op 25 mei 
1977. Geheel rechts de lijst van het  Verbond  tegen Ambtelijke Willekeur Kieskring Utrecht 
 
2. 14 mei 1977 Verslag verkiezingstournee van het VERBOND  tegen AMBTELIJKE 
WILLEKEUR  LIJST 17   
Dinsdag 10 mei 1977 startte de verkiezingskaravaan in Maastricht voor 'het Gerechtsgebouw, 
alwaar Dirk de Vroome tevergeefs heeft getracht een rood kristal (granaat) afkomstig uit de 
zendapparatuur van de familie Bouten te Oirsbeek aan de officier van justitie Mr F.C.V. de Groot 
aan te bieden. Gebleken was namelijk dat het zenden veel beter:blijkt te gaan zonder het kristal, 
rede waarom wij aan de ovj het zo vurige (letterlijk en figuurlijk) door hem gezochte kristal 
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wilden·doen toekomen. Wel slaagde Dirk de Vroome de collega van de Groot, de ovj  Mr 
Booster op straat aan te houden. Mr Booster. zou trachten Mr de Groot te bewegen om naar 
Dirk de Vroome te gaan om het kristal in ontvangst te nemen. Na ruim een half uur te hebben 
gewacht, taal noch teken niet van Mr Booster als van Mr de Groot. Ze zagen het kennelijk niet 
meer zo erg zitten. Vooral zeker nadat ze het door ons opgemaakte proces verbaal hadden 
gelezen (een exemplaar gaven wij aan Booster mede), nadat we tevergeefs getracht hadden naar 
de kamer van de Groot op de eerste verdieping te gaan, we werden door de parketwachters tegen 
gehouden - lieten  we het kristal achter, dat Dirk de Vroome op een fluwelen kussentje had 
gepresenteerd. Resultaat van ons bezoek aan de Officier van justitie: een 4 tal dagvaardingen aan 
het adres van :Louis en Paula Bouten. Hierin worden ze opgeroepen om te verschijnen voor de 
rechter op 8 juni 1977  (inmiddels' zijn al bezwaarschriften ingediend tegen deze dagvaardingen). 
Zij worden verdacht van het illegaal in bezit hebben van een radio-electrische zendinrichting. Een 
zin willen we jullie  niet onthouden, namelijk in de dagvaarding van Paula Bouten :  
" zich met geweld tegen een politieambtenaar of ambtenaren heeft verzet door opzettelijk 
krachtdadig te rukken en te trekken in een andere richting dan die waarin voormelde ambtenaar 
of ambtenaren werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn of hun bediening verdachte 
wilde brengen althans te trachten te brengen en/of te slaan of te schoppen in de richting van die 
ambtenaren althans een van deze" etc. 
Commentaar overbodig. ( in ieder geval zal Mr de Groot wel gaan inzien dat het Verbond tegen 
Ambtelijke Willekeur ten strijde trekt als er sprake is van Ambtelijke Willekeur zoals in het geval 
van de familie  Bouten). 
Dinsdag 10 mei 1977 te 10.00 uur waren we op de Vuilnisbelt naast het woonwagenkamp  Berg 
en Terblijt om te protesteren tegen het feit dat de gemeente het woonwagenkamp niet wil 
verplaatsen naar een gezonder oord in de omgeving (als persfotograaf vermomd legde de 
fotograaf van de Rijkspolitie het geheel op de gevoelige plaat, trouwens onze karavaan, inmiddels 
uitgegroeid tot een tiental auto's ,werd steeds gevolgd door een of meer politiewagens) Drie 
woonwagenbewoners, tevens drie candidaten van het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur Jan 
Schneider, Albert Schoon en Peter Sebes vertrokken direct na de demonstratie naar Baarn om 
hun eis : verplaatsing van het woonwagen kamp naar een gezonder oord voor de winter invalt 
over te brengen aan minister van Doorn van CRM, alwaar de minister woont. Tegen twee uur 
diezelfde dag arriveerden zij in Baarn en konden hun eis ter hand stellen aan mevrouw van 
Doorn 
Dinsdag 10 mei 1977  12.00 uur hield de karavaan stil bij de oude ingang van de Staatsmijn 
Emma (nu de ingang van het Nato hoofdkwartier Afcent en door middel van het ontploffen van 
twee donderslagen werden de Staatsmijnen opnieuw geopend door Dirk de Vroome  
Er werden stencils uitgereikt. Daarna ging men een optocht begeleid door een tractor naar het 
hek van Afcent. Die was vergrendeld en Dirk de Vroome vroeg toen aan de zwijgende dreigend 
toeziende rnarechaussees (20 stuks) of het hek open mocht. Het bleek een doofstom regiment en 
het hek bleef dicht! Daarna vertrok de karavaan richting Oirsbeek. Inmiddels telden we tegen de 
twintig volgautos en werden we begeleid door een zestal motorrijders die steeds bij de kruizingen 
het verkeer stopzetten. De ons steeds achtervolgende politie auto's onderwiepen zich aan dit 
nieuwe gezag als pas geboren lammetjes. Zo zien me maar weer hoe heilig de verkiezingen zijn in 
ons land.  
Dinsdag 10 mei 1977 rond 15.00 uur werd halt gehouden voor het gemeentehuis van 
Herkenbosch (woonplaats van candidaat nr 2 Max Hilgersum) en werden stencils overhandigd 
met o.m. de volgende inhoud die betrekking hield met het wangedrag van burgemeester Fey: "een 
van de grootste tegenstanders van de demokratie en een man, die zijn bestuurlijke funkties 
gebruik ten eigen bate" etc en er werd gesteld dat Fey maar gauw als burgemeester moest 
verdwijnen. 
De dag werd besloten met een bezoek aan Huize Padua, een psychiatrische inrichting 'te Padua, 
gemeente Boekel.  Men had op onze komst gerekend want de karavaan mocht niet doorrijden om 
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op de parkeerplaats van de inrichting. Voor de hoofdingang stonden alle heren doktoren, incl de 
directeur de heer Kroon. Men was kennelijk lichtelijk in paniek geraakt door ons voornemen om 
te vragen of de patiënten onze verkiezingskaravaan mochten begeleiden als een welkome 
afleiding in hun eenzame bestaan. Inmiddels waren een aantal V.A.W.'ers via de achter ingang 
binnengedrongen en konden enkele patiënten en verplegers naar hun mening vragen over hun 
verblijf.  
Woensdag 11 mei 1977 vervolgde de karavaan haar route en deed Breda aan, alwaar op het 
bordes van het gemeentehuis een pop voorstellende de burgemeester Merkx werd onthoofd. In 
een stencil en via de geluidswagen werd het samengestroomde volk op de hoogte gebracht van de 
wandaden van burgemeester Merkx en werd de eis gesteld: dat burgemeester ontslagen moest 
worden. Zoals men ziet is het Verbond· tegen Ambtelijke Willekeur niet bepaald een vriendje 
met de burgemeester van een gemeente, logisch want Nederland is op Spanje na het enige land 
waar de burgemeester niet gekozen wordt door het volk. De controle op zijn beleid is niet 
aanwezig vandaar de willekeur ten top. Trouwens tijdens onze tournee hebben we veel last van 
het feit, dat de burgemeester van een gemeente alleen beslist of men wel of niet mag aanplakken, 
waar of waar niet of men met een geluidswagen mag rijden en daarbij kosten al die vergunningen 
een smak geld bij elkaar. Er zijn zelfs gemeenten waar men in het geheel geen affiches mag 
opplakken en weer andere alleen op door de gemeente in pacht gegeven plaatsen. Tijdens de 
laatste weken zijn tevens een aantal malen mensen van ons gearresteerd omdat ze plakken op 
uren en plaatsen waar het niet mocht. Doet men dit ook bij alle willekeurige aangeplakte 
commerciële affiches??? Aan het eind van de middag houdt de karavaan stil op de Grote Markt te 
Terneuzen, helaas weinig volk maar wel een stuk in de krant , terwijl in Breda veel volk en geen 
stuk in de krant. Ach wat is beter of slechter voor onze propaganda. Wie weet mag het zeggen.  
Donderdag 12 mei ging de route via Vlissingen-Middelburg naar Rotterdam. Helaas was de 
pontwachter geen V.A.W. er, want twee van onze autos werden . tegengehouden en mochten niet 
mee overvaren, zodat onze karavaan een gevoelige knauw kreeg want zij slaagde er niet meer ons 
te bereiken. Ook de hevige regenbuien speelden ons parten.  Dirk de Vroome was echter 
onnavolgbaar in zijn conference via de megafoon. Zeer veel aandacht kregen zijn uitlatingen: " 
Stemt U vooral niet op lijst 17, daar krijgt U de grootste narigheid mee; want dan wordt U vrij, 
dan kunt U zelf gaan leven en wordt·U niet geleefd. Als U wilt·slapen stemt dan lijst 1, want 19 
eeuwen Christendom heeft er gezorgd dat 2/3 van de mensen honger heeft. De burgemeester 
heeft ons de vergunning gegeven, indien wij U wilden mededelen om vooral niet op lijst 17 te 
stemmen, want dan zou het wel eens voorbij  kunnen zijn met zijn willekeurige gedrag als 
burgervader".  ( Ook de Verenging van Duiten Dieven (VVD) kreeg er flink van langs.) 
Rotterdam werd aangedaan en allereerst een bezoek aan de Gemeentelijke Sociale Dienst, waar 
net zoveel schandalen aan het licht zijn gekomen en de directeur zijn ontslag heeft moeten 
nemen. Daarna werden de wagens opgesteld voor het Gemeentehuis alwaar een raadsvergadering 
aan de gang was, reden waarom getracht werd de burgemeester van der Louw uit zijn tent te 
lokken en hem er toe te verleiden politioneel in te grijpen. Dit lukte nadat een viertal V.A.W.'ers 
de eerste verdieping van de toren hadden bezet en gevraagd hadden om de burgemeester te 
spreken te krijgen om hem eens te vragen hoe hij er over dacht dat de kleine partijen zoveel 
willekeur ontmoeten door het willekeurige gedrag van de burgemeesters  in den lande tijdens de 
verkiezingspropagandatijd en hem tevens een rode kaart te overhandigen als een symbool voor 
zijn slechte beleid inzake de bijstandstrekkers etc. en hem te vragen wethouder Schmitz af te 
zetten. De gemeentesecretaris plus een aantal geüniformeerde agenten zorgden er voor dat de 
viertal bezetters via een heel smal wenteltrapje zeer zorgvuldig werden weggesleept en werden 
gedeponeerd, letterlijk en figuurlijk in een (via een tunnel) viertal cellen op de vierde verdieping 
van het politiebureau Haagse Veer. Het verhoor had nogal veel voeten in de aarde aangezien de 
verdachten weigerden hun naam op te geven, zodat met persoonsbeschrijvingen moest worden 
volstaan. Een van de arrestanten bakte ze zo bruin, dat hij zelfs weigerde uit zijn cel te gaan toen 
hij na zes uur op vrije voeten werd gesteld. Hij beweerde dat hij zijn cel had bezet als protest 
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voor het misdadige optreden van het openbaar ministerie tegen het feit, dat het lager personeel 
van de politie steeds het vuile werk moet opknappen terwijl het gebefte gajes buiten schot blijft 
en zelfs er soms in slaagt zoals burgemeester Samkalden (in de zaak van de corruptie van de 
politie) of een van Agt (in de zaak Menten) hun ondergeschikten duidelijk afvallen. Zo werd ook 
deze verdachte met behulp van een steekkarretje op straat gelegd. De oogst van deze actie is in 
ieder geval een viertal dagvaardingen die ons de gelegenheid. geven in de toekomst de willekeur 
aan te tonen tijdens de verkiezingstijd en de duidelijke discriminatie ten opzichte van de grote 
partijen, waarbij wij tevens de gelegenheid krijgen de 900 burgemeesters van Nederland op te 
roepen en hun oordeel te vragen over deze ambtelijke willekeur. 
Vrijdag 13 mei 1977 was de gemeente Soest aan de beurt en ook daar moest een burgemeester 
het ontgelden (mevrouw Corver-van Haaften). Zij had bet volk misleid door onjuiste uitspraken 
inzake een plaats van een centrum dat men wil gaan bouwen. Vreemd genoeg kwam deze aktie 
wel in de landelijke pers en wel de Volkskrant, die er toe nu toe kans in had gezien ons 
stelselmatig te boycotten. Een foto in de krant van 14 mei met als onderschrift: met vuilniszakken 
van de gemeente over het hoofd protesteerden twee leden van het Verbond tegen Ambtelijke 
Willekeur tegen het beleid van de burgemeester van Soest. Nog vreemder wordt het als in de 
zelfde Volkskrant een brief van het V.A.W. aan minister van Doorn wordt aangehaald: Het ging 
om ons protest  dat wij pas maandagavond op de TV kwamen na tien minuten pauze en dat een 
niet aangekondigde uitzending van de PPR op het andere net ons voor gig! Een bevel van de 
regeringscommissaris Custers die beval dat het V.A.W. maar moest wachten. Velen hebben toen 
maar de knop omgedraaid. Weer willekeur. In de brief aan van Doorn wordt geëist tien minuten 
extra TV zendtijd, vanwege de ongelijke rechtsbedeling, die door de NOS is toegepast bij het 
V.A.W. t.o.v andere politieke partijen. Einde verslag verkiezingstournee dinsdag 10 mei tot 
vrijdag 13 mei 1977  
3. Woensdag 11 mei Artikel in Brabant's Dagblad: De Vroome op ludieke toer. Mijn 
Emma 'heropend' 

 
Dirk de Vroome plaatst het ontstekingsmechanisme in het riool waar hij zich de nieuwe "schacht"gedacht had 

HEERLEN - Dirk de Vroome en aanhangers van de door hem gestichte partij, het Verbond 
tegen Ambtelijke Willekeur hebben gisteren op ludieke wijze de voormalige staatsmijn Emma in 
Heerlen heropend. Dit gebeurde door in een rioolputje enkele voetzoekers tot ontploffing te 
brengen. De demonstranten, circa vijftig, probeerden met behulp van een tractor het hekwerk 
voor de vroegere mijngebouwen, waarin thans militairen van NAVO-hoofdkwartier Afcent 
gehuisvest zijn, geopend te krijgen, maar dit lukte niet. Zodoende kon Dirk de Vroome geen 
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petitie aan de commandant aanbieden. Daarom las hij een protest tegen de sluiting van mijnen en 
tegen de aanwezigheid van de zijns inziens niets uitvoerende militairen voor het gesloten hek 
voor. Volgens hem is het te dwaas dat uitgerekend in Limburg en Groningen gebieden met 
enorme voorraden aan kolen en gas, de grootste 'werkloosheid moet bestaan. Hij protesteerde er 
ook tegen dat diverse politiemannen in burger foto's van de betogers maakten; .  
4. Zaterdag 14 mei Artikel Vrije Volk: Stadhuistoren eventjes bezet 
ROTI'ERDAM De stadhuistoren aan de Coolsingel is gisteren korte tijd bezet. Vier leden van 
het Verbond tegen Ambtelijkë Willekeur braken een deur open en stapten de toren binnen. De 
politie pakte het viertal op en nam hen mee naar het bureau. Een van de bezetters, de 52 jarige T. 
de B. uit Soest, . weigerde later het politiebureau te verlaten. "Ik heb mijn cel bezet," verklaarde 
hij. Uiteindelijk zette de politie de man met een steekwagentje uit zijn cel en op straat. Lijsttrekker 
van het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur in Rotterdam is M. C. van Loon (.3). Ook hij deed 
mee aan de actie. Doel van de bezetting is volgens hem:" Meer aandacht voor onze eisen" Een 
van die eisen van het Verbond is het·aftreden van wethouder Elisabeth Schmitz (Sociale Zaken 
en Volksgezondheid.). De heer van Loon is ook aktief de Landelijke Organisatie Bijstand die 
kortgeleden de Euromast bezette. 
5. Woensdag 18 mei Artikel in Gooi- en Eemlander: Paniek de willekeur 
HILVERSUM - Het·zich op zomerprogramma's en vakanties voorbereidende Hilversumse 
omroep·wereldje dutte nog wat, na de middagboterham . In de AVRO-gebouwen was het beeld 
net anders. Tegen de klok van kwart voor twee meldden zich enkele heren van de politieke 
stroming Verbond tegen Ambtelijke Willekeur voor de opnamen van een radiopraatje. Er was 
daarvoor tot drie uur uitgetrokken. De partij-ideoloog (hoe hem anders te noemen?). Tom de 
Booij had alle publicitaire registers opengetrokken en ochtends al laten weten dat hij de studio 
zou gaan bezetten. "Ze hebben de PPR voorgetrokken en toen wij zouden moeten uitzenden op 
dezelfde dag en tijd hebben ze eerst een stomme klok laten zien. Wat dacht je? Ja, de mensen 
laten, om elf uur dus, naar zo'n klok te kijken? Die denken: "Hé, het is afgelopen" en gaan naar 
bed. Dus zijn er tien minuten zendtijd verloren gegaan die tien minuten willen we terug ben van 
Van Doorn. Daarom gaan we tot actie over".  

 
Tom de Booij geketend aan de omroeptafel 
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Touw  
De Booij komt binnen, een plastic tas onder de arm. Met daarin een lang sterk touw, naar later 
blijkt."Klopt het dat die straks...."vraag ik "Ssst!!"zegt de Booij wijzend op de twee ijverige NOS 
medewerkers, die van niet mogen weten, maar zeer duidelijk van een en ander al lang op de 
hoogte zijn. En de problemen beginnen al meteen. "We hebben zwart op wit dat we tien minuten 
uitzending  hebben. En jullie zeggen negen en een half. We hebben niets te maken met aan- en 
afkondigingen. Lees. artikel 34 van de omroepwet maar eens." Hevig en langdurig getelefoneer 
met het ministerie van CRM. Resultaat géén aankondiging, maar wèl een afkondiging. Die luidde: 
"We blijven hier in de studio vastzitten net zolang tot minister Van- Doorn lijst 17 extra zendtijd 
heeft gegeven". En daar zaten ze dan. Haast onmerkbaar, vliegensvlug hadden twee leden van het 
V.A.W., Tom de Booij en Joost van Steenis, zich door dat lange en sterke touw. laten vastsjorren 
aan tafels en stoelen. De Booij heeft het twee keer om zijn nek en demonstreert later dat de 
politie er maar beter niet aan moet trekken, want dan zou hij best wel eens kunnen stikken.  
Paniekmachine  
En dan komt de paniekmachine op gang. Siebe van der Zee, Tom Nieuwenhuijsen, de heren van 
de algemene dienst van de AVRO, die de dag van hun leven hadden (wat zenuwen, maar ook wat 
plezier betreft), hoofden van dienst: allemaal gaan, moeten en willen  ze zich ermee bemoeien. 
Gastheer  AVRO biedt aan te bemiddelen tussen V.A.W. en CRM. De AVRO-studio was nu 
eenmaal door de NOS aangewezen,  het had net zo goed bij de NCRV kunnen plaatsgrijpen of 
bij de .KRO. Paniek, alom. Geheimzinnige gesprekken achter dikke geluiddichte deuren met 
daarna een tweetal verklaringen. De eerste van de AVRO in de gang, de tweede van het V.A.W., 
vastgeklonken aan de studio-behuizing. Iedereen  krijgt een ballpoint met "Lijst 17" erop,  een 
goudkleurige sticker en een grammofoonplaatje. Mensen van het Radiojournaal komen kijken en 
grappen maken; hetzelfde doen collega's van Te1evizier. Uiteindelijk wordt besloten ("De AVRO 
heeft er feitelijk niks mee te maken, maar het is een bezetting in eigen huis") dat een niet 
vastgesjorde V.A.W.-er·uit Terneuzen, die eerder door de microfoon een soortement de CPN-
achtig verhaal had gehouden, de "heren van de pers" zou vertellen wat  hij ervan dacht. Een 
vreselijk trouwe man, die de serieusheid van zijn plotseling door het openbaar optreden gestegen 
functie bijna tot het bittere en einde volhield. Hij geeft iedereen een hand en zegt: "In jaren heb 
ik niet zo'n gastvrijheid meegemaakt als hier. Heren, bedankt en tot ziens". Tja, de reis toe naar 
Zeeland is nog lang en enerverend.   
Waar is Van Doorn  
Inmiddels kan er heus wel sprake zijn van een crisiscentrum. Er is zelfs een lid van de Raad van 
Bestuur' van de NOS gearriveerd en ook de politie heeft zich, aangemeld. Er worden grappen 
gemaakt De Booij en Van Steenis zijn onverstoorbaar en praten tegen ieder die het horen wil. 
Maar opeens zitten ze  alleen met elkaar met een geopende deur. Dan is het stil; tegen elkaar 
hebben ze niets te vertellen. Het overleg tussen alle partijen. loopt stroef. Minister Van Doorn, de 
man die uiteindelijk ja of nee moet zeggen, is volstrekt ongrijpbaar. Paniek weer. Zenuwen. 
Broodjes van de buren, want het eigen restaurant is dicht. Koffie en fris uit de automaat die 
weigert.  
En De Booij: "Ik ben lid van een samenballing van enen. Als er zoiets, wat wij hebben 
meegemaakt, gebeurt bij die grote partijen, zo'n Vereniging Van Duitendieven bijvoorbeeld, oh 
·nou, dan buigen ze als knipmessen. De maatregelen die CRM heeft getroffen zijn zeer nadelig 
voor ons. Maar weet je, alles wat ze besluiten is ondemocratisch. Ja:  
Als we die tien minuten krijgen, hebben de andere partijen weer te weinig gekregen en als we ze 
niet krijgen hebben de andere partijen teveel gekregen, dus."  
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De AVRO-directie in gesprek met de Booij en Van Steenis. Het zou noch 6uur duren  

En Van Doorn is niet te pakken te krijgen. Half zeven: niets; zeven uur: niets. Kwart voor acht: 
"Meneer van der Zééhéé!!" Een weergave van de kreet van de portier. Van der Zee rent weg en 
komt na een kwartier met het uiteindelijke antwoord dat Van Doorn persoonlijk vandaag wat zal 
beslissen, echter na overleg met zijn ambtenaren. Logisch, zo'n man heeft meer aan zijn kop dan 
het V.A.W.. Verkiezingen bijvoorbeeld, het zoeken naar een nieuwe baan misschien. Je weet maar 
nimmer.  
Een in de haast belegde persconferentie voor anderhalve verslaggever en zes politiemannen leert 
dat "de heren" het standpunt van de minister zullen moeten aanvaarden en "zoniet, dan heeft het 
voor hen niet veel zin om te blijven wachten. Dan wordt het huisvredebreuk." 
Drie kwartier later. Inderdaad: na weer vele telefoontjes gaat Van der Zee tot driemaal toe de 
heren vragen te vertrekken. Ze weigeren (een consequente club, dat V.A.W.) en de politie 
verzoekt om mee te gaan. "Mag ik u een vraag stellen?" zegt De Booij. "Op het bureau", zegt de 
politieman. Jammer, De Booij had zich compleet geprepareerd op lokaalvredebreuk en dit was 
huisvredebreuk. Politiemannen maken de onontwarbare knopen los, De Booij leutert aan één 
stuk door over zijn vergissing. Zegt: "Hartelijk dank voor uw gastvrijheid" tegen de AVRO. 
AVRO antwoordt: "We hebben het niet graag gedaan". 
De twee worden weggedragen in hun stoel, via de lift, die blijft hangen, via  de achterdeur naar de 
politieauto's.  
Van der Zee: "Goede reis, heren". De Booij zwaait 
Verkiezingen anno 1977, het is best wel leuk allemaal. Als je maar de publiciteit op een originele, 
zachtmoedige en toch opmerkelijke manier weet te bereiken. Het V.A.W., lijst 17 dus? Van mij 
mogen ze in het parlement. Originaliteit is toch een goede zaak? Precies.  PAUL 
WOLFSWINKEL  
6. Woensdag 18 mei  Artikel in de Winschoter Courant: V.A.W. niet naar Assen 
Het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur wil afzien van een op 18 mei voorgenomen bezoek aan 
Assen. Tijdens dat bezoek zou de directeur Nieboer: van het Huis van Bewaring in Assen door 
het Verbond quasi worden ontslagen en vervangen door de gevangenispredikant ds. W.l.H. 
Hoekert.- De direkteur heeft zich volgens het Verbond als een dictator gedragen. De dominee 
heeft het Verbond gevraagd om van het bezoek aan Assen af te zien. "Als schoenmaker die het 
bij zijn leest houdt, blijf ik liever gevangenispredikant. Maar wanneer ik uitgespeeld wordt tegen 
de persoon van de directeur, wordt het er voor mij niet gemakkelijker op", aldus ds. Hoekert  in 
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zijn verzoek. Bovendien acht hij een zekere rust in de inrichting en de daarmee samenhangende 
ontspannen houding van de gevangenisfunctionarissen in het belang van de gedetineerden. 
Volgens het Verbond is nu duidelijk gebleken dat voor geestelijke Verzorgers in de gevangenis 
hetzelfde geldt als voor directeuren. "Er zijn slechte en hele slechte. Zij houden het systeem van 
onderdrukking in stand door rust" .  
7. Woensdag 18 mei Artikel Gooi- en Eemlander: Voor extra zendtijd. V.A.W. bezet 
AVRO studio 
HILVERSUM - Het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur heeft gisteren een radiostudio in het 
AVRO-complex in Hilversum zes uur lang bezet gehouden. Het V.A.W. wilde op die manier van 
minister Van Doorn (CRM) gedaan krijgen dat het voor 25 mei alsnog tien minuten 
verkiezingszendtijd krijgt. Op 9 mei namelijk zou het V.A.W. via Nederland 1 een televisie-
uitzending verzorgen. Op Nederland 2 was ruimte gereserveerd voor de PPR. Beide programma's 
zouden echter vrijwel gelijktijdig op het scherm komen, doordat eerder op de avond andere 
programma's te lang duurden. Om elke politieke partij .die aan de verkiezingen van 25 mei 
meedoet, in de gelegenheid te stellen de kiezers van hun standpunten op de hoogte te brengen, 
besloot de NOS het programmaatje van het VA W pas uit te zenden na het filmpje van de PPR. 
De kijkers zagen op hun buis gedurende tien minuten een pauzeteken en een studioklok. Volgens 
de woordvoerders van het VA W, Tom de Booij en Joost van Steenis, was het een heleboel 
kijkers niet duidelijk waarop ze zaten te wachten en daarom draaiden zij de knop maar om. Met 
andere woorden: er is een kostbaar programma verloren gegaan. Toen het V.A.W. gistermiddag 
in de AVRO-studio opnamen kwam maken voor een radio-uitzending - de NOS had deze studio 
daarvoor ·aangewezen - bleken De Booij en Van Steenis een groot stuk touw te hebben 
meegenomen waarmee ze zich aan tafels en stoelen vastbonden. De Booij eindigde zijn 
radiopraatje als volgt: "Wij blijven hier in deze studio, vastzitten tot minister Van Doorn aan lijst 
17 extra zendtijd heeft gegeven". Direct daarop, werd een directievergadering van de AVRO 
afgebroken en stelden de heren Van der Zee en Nieuwenhuijsen zich op de hoogte van het 
gebeuren. De AVRO bood aan te bemiddelen tussen het VA W en de regeringscommissaris voor 
de omroep, Custers. Maar het V.A.W. wenste slechts met Van Doorn te onderhandelen, want "de 
regeringscommissaris is voor ons geen partij". De actievoerders stemden er achteraf toch maar 
mee in, want de minister van cultuur was onvindbaar. De bemiddelingspoging van de AVRO 
duurde tot de klok van acht uur. Toen kon Siebe van der Zee meedelen dat de minister kennis 
had genomen van de gebeurtenissen, maar eerst vandaag, na overleg met zijn ambtenaren, tot een 
besluit zou komen. De twee vastgebonden V.A.W.'ers weigerden dat aanbod en werden ten slotte 
om kwart voor negen door de politie losgemaakt en de studio uitgedragen voor nader verhoor op 
het bureau.  
8. Vrijdag 20 mei Artikel Soester Courant: Partij V.A.W. protesteerde bij gemeentehuis 
Het "Verbond tegen Ambtelijke Willekeur" [V.A.W.] hield vrijdag j.l. rond het middaguur een 
protestbijeenkomst bij het gemeentehuis. Aansluitend·daaraan werd een schriftelijk protest 
overhandigd aan de burgemeester. De loco-secretaris. de heer J. van Dommelen nam het bij de. 
achterdeur van het gemeentehuis in ontvangst had gebonden. Daarnaast werden, twee· met,"'een 
papieren vuilniszak "gemuilkorfde" leden van het V.A.W. ook aan het bordes vastgebonden, 
opgesteld. Aan de weinige passanten werden stencils en rode ballpoints met met nummer van de 
lijst (17) waaronder het V.A.W. aan de Tweede Kamerverkiezingen meedoet. De geestelijke vader 
van het verbond, dr. T. de Booy, hield de "mensen van Soest" voor dat zij bedrogen werden door 
"haar benoemde burgemeester". "In naam van de Koningin" had zij de misleidende uitspraak 
gedaan, dat de plaats van het centrum "met inspraak" was bepaald. Dat was machtsmisbruik. Hij 
noemde dat "schandalige misleiding" en "ambtelijke willekeur ten top". Het Verbond zou er zich 
tegen verzetten "op alle mogelijke manieren, tot in de allerhoogste regionen". De Booij maakte 
zijn "passerende", gehoor er op attent, dat door een soortgelijk machtsmisbruik de burgemeester 
van Baarn, mr. J. van Haeringen, het veld had moeten ruimen. Naar zijn mening legde onze 
burgemeester de belangen van 40.000 inwoners naast zich neer en werd de plaats uitgeleverd,aan 
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de "Vereniging van Duiten Dieven", VVD. Zelfs de PvdA heulde met de vijand, vond hij. :Het 
nieuwe hart is gedoemd te sterven, als het niet bepaald wordt door alle cellen", aldus De Booij die 
hoopte dat de door de bevolking "gekozen" raad, zich niet zou laten inpakken; door de 
"benoemde" burgemeester. Min of meer voortijdig liep het protest af, omdat de megafoon van 
De Booij het begaf.  

 
Twee demonstranten van het V.A.W. voor het gemeentehuis van Soest 

9. Vrijdag 20 mei Artikel Gooi- en Eemlander: V.A.W. krijgt extra TV-uitzending 
HILVERSUM., Minister Van Doorn van CRM heeft geen bezwaar tegen een extra uitzending 
van de politieke groepering Verbond tegen Ambtelijke Willekeur. Zoals gemeld heeft het V.A.W. 
afgelopen dinsdag een studio van de AVRO bezet, omdat naar zijn mening de televisie uitzending 
van 9 mei j.l. door vrijwel niemand is bekeken. Het V.A.W. moest namelijk tien minuten wachten 
op de afloop van een uitzending van de PPR en gedurende die tien minuten kreeg de kijker thuis 
een klok te zien, waardoor de  indruk zou kunnen worden gewekt, dat het televisieprogramma 
zou zijn afgelopen. Dat leidde tot de bezetting van de radiostudio. Een bezetting, die zes uur 
duurde en door de Hilversumse politie. De regeringscommissaris voor de omroep, Custers, 
vertelde dat onder de gegeven omstandigheden vanavond om half twaalf via Nederland 2 een 
herhaling te zien zal zijn van het V.A.W. filmpje. "Het was achteraf bezien een redelijk verzoek, 
want het V.A.W. heeft kunnen aantonen dat ze de dupe zijn geworden van omstandigheden, waar 
ze niets aan konden doen". aldus Custers. Overigens is het V.A.W. nog niet klaar met de 
gebeurtenissen van dinsdag. Een van de uitgenodigden,.iemand van de bejaardenfederatie, werd 
door de portier van de AVRO niet tot de opnamestudio toegelaten. Het V.A.W. zegt hiertegen 
stappen te zullen nemen.  
10. 25 mei Artikel Haagsche Courant: Politieke plakkers gepakt 
Twee aanhangers van het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur, waaronder de 39-jarige Joost van 
Steenis uit Den Haag, die als laatste is geplaatst op de kieslijst van deze partij, zijn gisteren 
omstreeks drie uur op het Binnenhof aangehouden, omdat zij pamfletten op de muren aan het 
plakken waren. Op het politiebureau Jan Hendrikstraat, waar de politieke  plakkers heen werden 
gebracht, wilden zij eerst hun namen niet zeggen. Na ongeveer een half uur wist men de identiteit 
van Steenis te achterhalen en liet men hem gaan. De tweede plakker de 53 jarige Tom de Booy uit 
Baarn, verliet het politiebureau pas om kwart voor vijf. Hij wilde niet weggaan, want hij wilde 
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voor de hulpofficier van justitie worden geleid. Inderdaad moet iedere verdachte voor een 
hulpofficier worden geleid. De man was er echter niet van op de hoogte dat in Den Haag alle 
wachtcommandanten, tevens hulp officier zijn. Nadat een hoofdinspecteur een gesprek met de 
heer de Booy had gehad, werd deze voor de balie geplaatst en nam hij, uiteindelijk toch zijn 
spullen, die hem bij het fouilleren waren afgepakt, in ontvangst en ging weg  

 
Tom de Booij wordt afgevoerd door politie 

11. Dinsdag 24 mei  14.00 uur brengt het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur de 151ste 
zetel naar de Tweede Kamer 
Het programma voor de laatste dag voor de verkiezingen:  
12.00 uur: Leiden Trudi Blok. 18 jarige lijsttrekster van het Verbond tegen Ambtelijke 
Willekeur zal vanaf naar woonhuis een korte  rondrit maken op (ie rug van het NIJLPAARD 
GABY. Trudi bedwingt zodoende het nijlpaard, dat als een log,  vrijwel blind doordouwend 
onhandelbaar dier dezelfde eigenschappen heeft als de ambtelijke willekeur. 
13.30: Den Haag Malieveld. Na een autorit vanuit Leiden wordt verzameld op het Malieveld bij 
de poffertjeskraam, waar voorbereidingen worden getroffen om de 151ste  zetel naar de Tweede 
Kamer te brengen. Deze zetel is bestemd voor de 20% van de kiezers -- jongeren van 18 tot en 
met 24 jaar - die wel kinderen mogen krijgen of mensen mogen doodschieten,maar die niet in de 
Tweede Kantel mogen komen. 
14.00 uur: Vertrek van de stoet. Malieveld-Korte Voorhout-Tournooiveld-Lange Vijverberg-
Vijverhof-Binnenhof  Daar zal de Limburgse Rooie Reus Dirk de Vroome de 151ste zetel en de 
lijsttrekker vast gaan brengen tot in de Tweede Kamer  met behulp van de getemde Ambtelijke 
Willekeur de domme kracht Gaby, het nijlpaard. 
 
Attentie: Zorg met zoveel mogelijk mensen te komen. Maak zelf een sandwichbord. Dat zijn 2 
borden met gaatjes verbonden met een touwtje, die je over je hoofd  kan doen en op je schouders 
kan rusten. Wij hebben wel lijm en affiches 
NEEM VERDER EEN TRANSISTORRADIO MET FM MEE! Dit is nodig in verband met 
een speciale geheime attractie.  
WOENSDAG, 25 Mei 1977: STEM LIJST 17 VERBOND tegen AMBTELIJKE WILLEKEUR 

Helaas  is het programma afgelast i.v.m. de gijzeling  
Op 23 mei 1977 vond de gijzeling van een lagere school in Bovensmilde plaats. Op die dag 
drongen vier Zuid-Molukse jongeren de lagere school De Meenthe in het Drentse Bovensmilde 

http://nl.wikipedia.org/wiki/23_mei
http://nl.wikipedia.org/wiki/1977
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Molukken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lagere_school
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drenthe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bovensmilde
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binnen. Deze actie vond tegelijkertijd plaats met de treinkaping bij De Punt, eveneens in de 
provincie Drenthe. 
12. Donderdag 26 Mei  Artikel Gooi- en Eemlander:  V.A.W. kwam er ook in Eemland 
niet aan te pas 

Het vanuit Soestdijk opererende Verbond tegen Ambtelijke  Willekeur (V.A.W.) kwam nauwelijks 
aan de bak in Eemland. In Soest gaven 35 mensen hun stem aan deze partij en dat is 0,1 procent 
van het totaal aantal kiezers. In Baarn stemden 31 personen op het V.A.W. en in Bunschoten 
kwam ·men niet verder dan 7 stemmen. Dr. Tom de Booij zei het geringe aantal stemmen te 
betreuren, maar voor hem geen ramp. "De mensen hebben voor veiligheid gekozen. Men heeft 
duidelijk te kennen gegeven, dat men niets voelt voor werkelijke veranderingen in de 
maatschappij. Maar er komt wel weer iets anders voor in de plaats", zo voegde hij er meteen aan 
toe. .  
13. Mei Pamflet van het V.A.W. : de heilige drie eenheid in de politiek: CDA-VVD-PvdA 
De verkiezingsstrijd voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt gekenmerkt door een 
perfect opgevoerde toneel voorstelling  van de GROTE DRIE in de hoofdrollen en alle andere 
lijsttrekkers als figuranten. Het Televisie kijkend Nederland krijgt avond na avond het zelfde 
toneelstuk voorgeschoteld. Het ziet met stomme verbazing dat de GROTE  DRIE niet in de 
gaten hebben dat in plaats van:een blijspel een intriest drama wordt opgevoerd met als titel: DE 
UITVERKOOP VAN DE PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE 

 
 
Zo zullen we aanstaande Zondagavond in de rubriek Den Haag Vandaag van de NOS weer 
vergast worden op maar liefst ander half uur Van Agt Wiegel Den Uil van voren en van achteren! 
Het belooft in ieder geval weer een uitzending te worden zoals afgelopen woensdag (debat den 
Uil-Wiegel) een en al kiezersbedrog en persoonsverheerlijking.  
14. Vrijdag 27 mei 1977  Analyse Verkiezingsnederlaag met Verbond tegen Ambtelijke 
Willekeur  
Nu de kogel is door de kerk.. We weten waar we aan toe zijn. Nederland heeft gekozen voor de 
veiligheid en heeft het alternatief of een werkelijke poging om wezenlijke veranderingen te 
bereiken,resoluut van de hand gewezen. Het heeft weinig zin om diep om deze materie in te gaan, 
want ieder weldenkend mens kan inzien dat de Nederlander met rust gelaten wil worden. Het 
heeft zijn kopkleppen opgezet en alhoewel hij dondersgoed beseft dat hij ook door de grote 
groep belazerd wordt is er voor hem schijnbaar geen andere keus. Dit is intriest maar de keiharde 
realiteit. Het heeft ook geen zin om na te kaarten door te zeggen .... als de kapingen er nu eens 
niet waren geweest of indien wij onze zendtijd beter hadden besteed, of dit of dat hadden gedaan. 
Het had de zaak niet veranderd, het duidelijkst bewijs geeft de uitslag zelf. Partijen die zich uit de 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Treinkaping_bij_De_Punt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie
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naad hebben gewerkt om in de gunst te komen zoals de SP, CPN of de PPR zijn ook van de tafel 
geveegd, zelfs de gigantische publiciteit rond Glimmerveen geeft hem niet mogen baten..Terwijl 
ik dit verhaaltje aan het opschrijven ben, luister ik de band eens af die gemaakt is tijdens die 
gedenkwaardige middag in de lente 1977 in het bovenzaaltje van Soestdijk waar de verloting heeft 
plaats gevonden. Het is toch eens goed om nog enkele punten hieruit te lichten aangezien ons 
gebleken is dat de gedachten uitgesproken tijdens deze verkiezingsbijeenkomst,waar de 
grondgedachten van het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur nader uit de doeken zijn gedaan, bij 
sommigen in hun memorie iets zijn vervaagd. Er is ook zo veel gebeurd sindsdien. Het kernpunt 
van de discussie was de vraag wie de lijstaanvoerder zou zijn. Na een korte doch heftige discussie 
werd door de vergadering beslist om de volgorde door loting- dus willekeurig - te laten plaats 
vinden. Aan het eind van de discussie zei Dirk de Vroome de volgende gedenkwaardige woorden 
: "Laat ik nog even iets zeggen, er is op het ogenblik een tendens aanwezig en dat zie je overal, 
dat men weer staat te schreeuwen om zogenaamde sterke figuren, met alle consequenties en alle 
gevaren die daar aan verbonden zijn. Ik geloof nl dat als de mensen  het zien en niet zouden 
willen, dan heb ik liever dat we geen zetel krijgen als dat we staan te springen om een sterke 
figuur..... " Hoe waar zijn deze woorden helaas gebleken, men heeft de persoon den Uyl gekozen 
en niet zijn leugenachtige politiek. Men heeft uit angst gekozen en angst is altijd een slechte 
raadgever geweest. Ook in de herinnering wil ik roepen de zinsneden die wij na het bekend 
worden van de kandidaten aan jullie schreven: Wat is het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur? 
Het V.A.W. is een samenballing van alle eenlingen die aktie voeren tegen de verambtelijking in 
onze maatschappij. Het is geen politieke partij. IEDEREEN KAN DE NAAM V.A.W. 
GEBRUIKEN,ALS HIJ AKTIE VOERT TEGEN DE AMBTELIJKE OF TEGEN 
ANDERE WILLEKEUR. Er is geen hoofdbestuur, dat eerst alle akties moet goed keuren, maar 
alleen de eigen akties zullen er voor moeten zorgen, dat de willekeur uit onze samenleving 
verdwijnt... 
Nu we niet in de Tweede Kamer komen betekent dit allerminst dat nu alle willekeur is 
opgeheven, we zullen er eerder nog harder tegen aan moeten, ieder OF zijn eigen wijze, want 
juist door de verkiezingsuitslag is de kleur grijs geworden, wij moeten er voor zorgen dat de lucht 
alle kleuren van de regenboog weer zal terug krijgen..... 
15. Mei Uitgave BBK De Billen bloot: Verbond tegen Ambtelijke Willekeur  
In het kader van de aanstaande verkiezingen hebben wij gemeend ons ook in de verkiezingsstrijd 
te moeten gooien. Daarom hebben wij een van de aan de verkiezingen deelnemende klups in de 
BILLEN BLOOT ruimte aangeboden om het een en ander aan den volke kwijt te kunnen. Daar 
bij viel ons oog op het VERBOND tegen AMBTELIJKE WILLEKEUR enerzijds omdat zij hun 
eigen radio en teevee-zendtijd beschikbaar hebben gesteld en verdeeld middels een rad van 
avontuur! Anderzijds omdat wij de stellige indruk hebben, dat dit een groep is die werkelijk de 
daden bij hun woorden stellen en er op niet, mis te verstane wijze tegen aan gaat. Daar komt dan 
ook nog bij, dat het BKK in het artikel over de stuurgroep ambtelijke willekeur heeft aangevallen. 
Zie daar een goed moment om het VERBOND tegen AMBTELIJKE WILLEKEUR nu eens 
wat van onze "zendtijd" af te staan 
."  We willen de zaak afbreken, want je kan geen nieuw huis opbouwen in een  bestaand huis. Het 
huis van dit siesteem, dat vol met scheuren zit en wat door Den Uyl en konsorten maar wordt 
aangesmeerd en beschilderd om het enigszins bruikbaar te houden. Want als het dan instort  
gebeuren er grote ongelukken. Als je bewust de zaak gaat slopen, met de bedoeling daar iets 
anders iets anders er voor in de plaats te zetten en dan denk ik met namen aan een maatschappij, 
die niet ten koste van elkaar maar vóór elkaar gaat leven ... "  
Half Nederland praat onderhand over het VERBOND tegen AMBTELIJKE WILLEKEUR' (dit 
zijn dan 75 zetels na 25 mei). Ze noemen ' het,' een politieke partij, en daar bédoelen ze niet zo'n 
burgerlijke kletspartij als er nu nog 13 in de kamer zitten. Dertien in een dozijn dus. Maar het 
V.A.W. is geen partij met "het gezicht", met "de grote leider", met een of: ander orgaan,dat de 
partijlijn uitstippelt en het volk eens in de vier jaar als makke schapen laat volgen, door een rood 
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potlood in de handen te duwen. Het V.A.W. is niet zo'n prietpraat partij die mensen, daarna weer 
naar de buis, thuis stuurt, waarop ze dan, kunnen zien dat de koffie weer duurder wordt, dat er 
geen prijscompensatie mag komen, dat er konstant aan de mensen d'r portemonnee geknibbeld 
wordt, dat er nog steeds 250.000 werklozen zijn ,dat er nog steeds niets gedaan wordt aan de 
positie van de mensen En helemaal niets aan de mieren onder de mensen. Degenen die het hardst 
moeten werken en tegelijkertijd het hardst vertrapt worden. Daarom is de mier het symbool van 
het V.A.W., de vertrapte, de onderdrukte. Godzijdank beginnen steeds meer mensen het kotsbeu 
te. worden al dat politieke geharrewar.·Jammer genoeg is het volk nu toch weer opgefokt tot 
stemvee, dankzij een keurig uitgekiende en goed gespeelde kabinetscrisis; dankzij een 
overstelpende aandacht in de media;dankzij de hulp van grote concerns ( die reklame maken: 
smeer uw STEM met 17-up, de beste PARTIJ voor iedere mix 17-up, VERKIES de 
ongematteerde haV.A.W.a, zelfs de indianen rookten hem enz. ) en zullen de groten partijen·wel 
een. flink aantal stemmen  naar zich toe trekken. En dan is daar ineens het Verbond Tegen 
Ambtelijke Willekeur. Niet met een gladde tong of mooi gezicht als lijsttrekker. Niet met een dik 
partij program. Niet met een uit de V.S. overgenomen verkiezingspropaganda,  
maar....GEWOON. Het is er, zoals het er eigenlijk al zo lang is. Individuen, groepen mensen, 
aktiegroepen, popgroepen, persmensen, onbekende namen, bekende namen (de Rooie Reus bijv.) 
van alles zit erin. :Het is een verbond een samenballing van mensen,groepen die altijd in het 
verdomhoekje zitten,of de ertegen knokken, een verbond van mensen ,die afhankelijk zijn 
gemaakt van de beslissingen van hoge ambtenaren. Een verbond van mensen die altijd maar af 
moesten wachten wat er voor hen in(kogel vrije)glazen huisjes over hen en zonder hen beslist 
werd. Mensen die geen donder in te brengen hebben bij wat er met hen gebeurt.  
Maar deze mensen waren het helemaal kotsbeu, dat wachten, wat er met je gebeurt. Dat pikten ze 
niet en kwamen in verzet tegen de hele boel. Geen partij (parlementair of 
buitenparlementair,kletsen is het enige wat ze doen), die zich ooit werkelijk inspande voor de 
vertrapte -Ze kletsen d'r wel over,dat wel. Maar werkelijk opkomen voor.... nee meneer het 
partijbelang, de politieke karriere, dat is belangrijker. Alleen aktievoeren als groot sukses 
verzekerd is. Sukses voor de partij en voor degene die "de aktie maakt", zodat-ie in aanzien stijgt 
op de ladder van de waanzin van dit politieke systeem. Maar ja wat wil je f 80.000 - per jaar??...De 
vertrapte blijft de vertrapte. Daarom het V.A.W.. Die wél werkelijk dit systeem af wil breken, zich 
niet met een kluitje in het riet laat sturen. En begint bij de meest vertrapten. De bijstandtrekker, 
de woonwagenbewoners, de ex-mijnwerkers, alle andere werklozen, de gedetineerden (die onder 
onmenselijke toestanden moeten zitten), de buitenlanders (Z. Molukkers, Turken ,Marokkanen, 
Spanjaarden) huurders,kamerbewoners, bejaarden en lest besty de arbeiders.  Geen mooie 
woorden-partij-program. 
Maar gewoon één doelstelling. De doelstelling van het V.A.W. is : De Mens niet van boven 
geregeerd en gedirigeerd, maar zelf bepalend wat er gebeuren moet in WIJKEN, GEMEENTES, 
WOONWAGENPLAATSEN, SCHOLEN (GEMEENSCHAPPEN en BEDRIJVEN, die 
gezamenlijk vrijwillig ten strijde trekt tegen de huidige machtskonsentratie. en tegen de ten koste 
van elkaar levende maatschappij en onze wereld niet achterlaat voor ons nageslacht als een 
uitgewrongen dweil....en één startpunt :De AMBTELIJKE WILLEKEUR. Zoals gezegd is het 
V.A.W dus een samenballing van alle eenlingen die aktievoeren.. Het V.A.W. konstateert dat de 
rechten en wensen van het volk met de voeten worden getreden. Het ziet dat  de 
volksvertegenwoordigers, zoals ze zich noemen, funktioneren als volksverlakkers,die niet 
luisteren naar wat het volk wil en dit ook niet uitvoeren.. Daardoor is het belangrijk en 
noodzakelijk de aktie van alle burgers zijn intree te laten maken in het parlement met 
buitenparlementaire akties. Daarom is het V.A.W. ,ontstaan op 1 jan. 1977 op een vergadering 
van verschillende aktie groepen. Het V.A.W. doet bij de verkiezingen in mei mee in alle 18 
kieskringen. Wie zijn de kandidaten?  50 mensen gaven zich op als kandidaat  voor de tweede 
kamer. Maar de gladde prater staat niet op de eerste plaats. De volgorde werd vastgesteld door de 
roulette. Het zijn allemaal gewone mensen, die hun problemen, die ook uw  problemen zijn in de 



83 
 

tweede kamer gaan brengen. Zij gaan ook allemaal kontroleren wat die ambtenaren nou doen. Zij 
zullen de willekeur daar aanvallen. In de kamer zullen onze kandidaten geen onbegrijpelijke taal 
spreken, want die begrijpen zij als gewone mensen ook niet. Maar ze zullen wel de problemen 
van de gewone man en vrouw tot het einde toe in de taal van de gewone man naar voren 
brengen.. Het is de bedoeling dat als het V.A.W een zetel haalt, dat de kandidaten slechts korte 
tijd, die zetel zullen bezetten. Dit om ambtelijke willekeur te voorkomen. En om ieders 
problemen zo goed mogelijk naar voren te laten komen. NU KAN. EINDELIJK DE 
GEWONE MENS OP ZICHZELF STEMMEN U Stemt u vooral niet op lijst 17 daar krijgt u 
de grootste narigheid mee, want dan wordt u vrij, dan kunt u zelf  gaan leven en wordt u niet 
langer meer geleefd. Als u wilt slapen, stem dan lijst 1 want 19 eeuwen christendom heeft er voor 
gezorgd dat 2/3 van de mensen honger heeft. 
Heeft ervoor gezorgd, dat mensen eeuwenlang betutteld werden en nog worden. Uiteraard houdt 
ook het V.A. W. een verkiezingstoer. Geen schoolreis met een dubbeldekker. Maar zeer 
ongewoon. Daarom nu een. kort overzicht van het toernee tot nu toe. 
De karavaan startte dinsdag 10 mei in Maastricht, alwaar stennis geschopt rond een familie die 
verdacht werd van illegaal zenden. Onze politie-ambtenaren hadden daar de familie op de meest 
onbeschofte manier aangepakt. Een knokploeg van de NVU is daar nog niets bij. In ieder geval 
de heren van justitie voelden niets voor een ontvangst en hebben inmiddels wel in de gaten dat 
het V.A.W. tegen hun willekeur ten strijde trekt. Hierna werd het woonwagenkamp Berg en 
Terblijt aangedaan om te protesteren tegen het feit dat de gemeente het kan niet wil verplaatsen 
naar een gezonder oord. Het kamp ligt nl. tegen de vuilnisbelt van die plaats aan. Zomers worden 
de bewoners hun heil elders te gaan zoeken. Hoe behulpzaam de gemeente daar is blijkt wel uit 
de maatregelen die ze getroffen hebben: een muurtje van 90 cm. met bordjes: "ratten mogen niet 
over deze muur" en "vliegen en krekels mogen hier niet hoger vliegen dan 90 cm". Tevens is een 
speciale stankbezweerder aangesteld, die er zorg voor draagt; dat de stank rechtsomkeert maakt 
als die bij de muur is aangekomen. De eis van de bewoners is desondanks: verplaatsing van het 
kamp v66r de winter. Dit zal nog wat voeten in de aarde hebben, want Wethouder Corfs heeft 
verklaard, dat het kamp slechts "OVER ZIJN LIJK" zal worden verplaatst. Als hij dat zegt.... 
vooruit dan maar.  
Verders werd die gedenkwaardige 10e mei de staatsmijn Emma heropend ten gunste van de 
18.000 werkloze mijnwerkers. Het enige obstakel is nog het NATO AFCENT hoofdkwartier, wat 
de boel gekraakt had en niet zo vlot in verhuizen is. Het V.A.W.1 zal ze een handje helpen. De 
dag werd besloten met een bezoek aan de psychiatriese inrichting Huize Padua in Boekel., Omdat 
de direkteur de heer(?) Kroon (jaja, 04922-1222) ons had verzekerd dat alle 500 patienten de 
vrijheid hebben om te gaan en te staan waar ze willen. Het V.A.W. wilde van deze gelegenheid 
gebruik maken dit aan de patiënten mee te delen omdat ze daar nog niet van op de hoogte waren. 
Het vermocht echter niet zo te zijn, want bij aankomst werden we tegengehouden door al het 
hoger personeel, die bar waren geworden dat door deze daad hun goedbetaalde baan overbodig 
zou worden. Immers als er geen patiënten zijn....  
Woensdag 11 mei was Breda aan de beurt. Daar werd burgemeester Merkx wegens gepleegde 
wandaden uit zijn funktie ontheven en onthoofd.  
Via Bergen op Zoom, waar de autoriteiten plotsklaps last van diarree kregen, ging de tocht voort 
naar Terneuzen. Daar werd het werkloosheidsprobleem aangekaart, zoals we hebben kunnen 
horen in onze radio uitzending op 17 mei hebben kunnen horen. 
Hierna werd Rotterdam aangedaan. Hier heeft de direkteur van de Sociale Dienst de Euromast 
op z'n kop gehad. Dat was voldoende reden om ontslag te nemen. We hebben de man en 
burgemeester vd Louw op gepaste wijze bedankt. Een en ander werd niet gewaardeerd, want 
wederom greep de politie (grote baas vd. Louw) in:.vier onzer verdwenen in de cel. Toen ze 
vrijgelaten werden hebben ze uit protest tegen deze willekeur hun cel bezet. Met een steekkarretje 
werden de bezetter buiten gedeponeerd. Vrijdag de 13e was Soest aan de beurt. Hier beweert de 
burgermeester dat met inspraak van de bevolking een nieuw stadscentrum was gepland. Die 
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inspraak was in werkelijkheid 4.000 bezwaarschriften tégen dit plan. Het "hart van Soest" wordt 
wel gerealiseerd. Tot zover de toernee tot en met 13 mei. Uiterlijk een. heel gezellige en ludieke 
toestand, maar in wezen niets meer dan een verdere ondersteuning var akties, protesten enz. die 
plaatselijke groepen al tijdenlange voeren. Dus zoals het BKK e.d. in Breda tegen Merkx c.s. rond 
de "inspraak"; of de 18.000 eks-mijnwerkers die al jarenlang ijveren voor een beter, een 
menswaardiger bestaan; of de woonwagenbewoners, die steeds maar weer naar andere 
vuilnisbelten gedeporteerd worden. Het is allemaal nog maar een begin. Zetel, of geen zetel; de 
strijd gaat voort. Laat het V.A.W. in ieder geval een impuls zijn voor alle vertrapten en 
onderdrukten onder ons. Om wakker te worden op te staan en de vertrappers, de onderdrukkers 
aan te vallen en te laten merken dat we het zelf wel kunnen. ! LATEN DE MIEREN DE 
OLIFANTEN AANVALLEN EN VERPLETTEREN!  IEDEREEN DIE DAT OOK 
VINDT EN WIL:  STEM OP 25 MEl OP VERBOND tegen AMBTELIJKE WILLEKEUR; 
lijst 17  
EEN CITAAT VAN ÉÉN ONZER KANDIDATEN: Wij willen in konkrete gevallen konkrete 
mensen gaan aanvallen. Je kunt immers alleen maar macht aanvallen, als je personen aanvalt, die 
de macht bekleden. Men denkt dan dat je iets persoonlijks tegen die mensen hebt. Nee, je hebt 
het tegen die personen omdat d (in positie) de wereld kikt toch vooral nar rangen ie de macht 
bezitten. Niet de kleintjes, maar de grote jongens. Na zo'n aanval zal zo'n figuur zich of bewust 
moeten worden van z'n verantwoordelijkheid en duidelijk laten zien dat hij willekeurig is geweest, 
of verdwijnen. 

Dagboek over de maand juni 
Woensdag 1 juni Met Adrienne gaat het nu geweldig goed en is er rust ingetreden in onze 
relatie. 
Dinsdag 7 juni Tijd van inkeer. Toch is de teleurstelling moeilijker te verwerken dan ik dacht. ja 
zo is het eenmaal; als je avant garde bent. Net zoals Beatrix tegen me zei: "U gaat een eenzame 
weg". Stug volhouden . 's Avonds boogschieten 
Zaterdag 11 juni Zwarte dag ontzetting gijzeling trein 8 doden  Onbegrijpelijke reactie van 
mensen door de schuld te geven aan de Molukkers. De blanken zijn de hoofdschuldige, 10 mei 
gevoel. Begin keten van geweld.  
Donderdag 16 juni Naar kantongerecht, vrijgesproken.  
Zaterdag 18 juni Lang geslapen nog steeds schijnbaar erg moe. Heerlijke avond met Adrienne. 
Wat is ze toch lief voor me.  
Maandag 20 juni om 4 uur wakker,erg triest over verloren begane vriendschappen, aan wie ligt 
het? Luister ik niet genoeg naar de mensen of zijn de mensen niet bereid om alles te geven. Het 
zijn wel heel klemmende vragen die mij bezig houden. In ieder geval heb ik een levenskameraadje 
en dat is Adrienne. Ik heb tegen haar gezegd dat ik een beetje zuiniger op haar zal zijn, dat zei 
Kapitein Slok ook tegen mijn  grootvader. Weer getrimd door zetten, want lichaam en geest 
moeten een zuiveringsproces doormaken.  
Dinsdag 21 juni Met Joost besproken wat te doen. We kwamen op het idee om een tijdschrift in 
het leven te roepen met als voorlopige titel: het corporatisme in de huidige samenleving. 's 
Avonds boogschieten mochten naar buiten gaan.  
Zondag 26 juni Voor het eerst op 25m  boog geschoten. Nu Joost vakantie heeft, rustig de tijd 
om iets op te zetten de ingrediënten zijn aanwezig: tijd, geld, ruimte, energie en motivatie. Durf 
die eenzaamheid eens aan. Durf eens te onderkennen dat men in zijn eentje de wereld niet kan 
veranderen maar dat men slechts een heel klein stof korreltje is die het geheel met elkaar 
opbouwt.. Het is belangrijk een tijdvak uit te pikken en dit tot op het bot af te kauwen en echt te 
beheersen niet het oppervlakkige leven dit genoeg gedaan het geeft geen voldoening enerzijds 
moet het dicht bij onze werkelijkheid liggen en anderzijds moet het ook een grotere dimensie 
weergeven. Geen excuses meer, geen uitvluchten, er resten mij nog enkele jaren op deze aarde in 
deze vorm, die iedereen uniek acht en waar iedereen een onsterfelijkheid aan wil verbinden. Waar 
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te beginnen? Hoe vaak heb ik dit niet in mijn dagboek geschreven. Hoe vaak heb ik niet gedacht 
het goede te hebben gevonden, hoe vaak bleek dit weer een "loose end"? nee durf op te geven 
deze oneindigheids gedachte het help niets. Gewoon stug doorgaan. Hoe je hem neemt doet niet 
eens zo veel ter zaken Bij doorbladeren dagboek nogmaals duidelijk hoe chaotisch alles is. 
Misschien dat het boogschieten je ordent  je bevrijdt van disorder.  
Woensdag 29 juni Bezoek Panorama. Otto Blom en Blok met valse beschuldigingen, erg triest 
als dit alles wat het V.A.W. heeft bereikt.  
Donderdag 30 juni Fase afgesloten met indeling materiaal.  
Einde dagboek juni 

Publicatie en documenten over maand juni: 
22 juni Artikel in Baarnsche Courant. Alle woonwagens weer terug op Bisschopswaai. 
Voor de bewoners van het Baarnse sub-woonwagenkamp was het gisteren een grote dag! Terwijl 
Publieke Werken nog de laatste hand legde aan de afwerking van het geheel vernieuwde kamp 
"Bisschopswaai" aan de Eemdijk konden de bewoners met hun wagens gisteren van het 
industrieterrein naar hun nieuwe adres verhuizen. Daarvoor werd het caravanvervoersbedrijf 
Eddy van IJken weer ingeschakeld, die met twee diepladers het niet gering karweitje in één dag 
klaarde. Geen eenvoudig werk, gezien soms omvang van .de woonwagens; de langste had een 
lengte van 15 meter. In totaal zijn in bet nieuwe kamp 15 standplaatsen ter beschikking gekomen, 
waarop in enkele gevallen zelfs twee wagens gezet werden. Geen enkele plaats dan ook meer vrij 
en mede gelet op het grote kindertal in enkele families, mag gerust gesteld worden dat er nu zo'n 
100 personen wonen.  
29 juni Brief van Mevrouw Rossknegt 
Zeer geachte Heer de Booij Uw brief heb ik ontvangen. U kunt wel begrijpen hoe groot mijn 
vreugde was over het bedrag dat U mij gestuurd heeft. dat er in deze woeste wereld nog mensen 
bestaan zoals U vooral omdat ik maar een  kleine vrouw ben( in positie), de wereld kijkt toch 
vooral naar rang en stand. Zodra het in mijn bezit is, stuur ik u nog een kaart. Mijn kinderen 
konden 't niet geloven, toen heb ik het hun uitgelegd. Mijnheer de Booij mijn hartelijke groeten, 
ik weet niet hoe ik U moet bedanken, moge Gods zegen en bijstand steeds uw gezin geschonken 
worden ook al mijn kinderen bedanken u hiervoor. Hartelijke groeten. Mevrouw Rossknegt. 
Juni Artikel in Gekkenkrant 
Sinds ik in Welterhof ben (16 maanden), ben ik een trouwe lezer van jullie blad.  Er staan veel 
stukjes in waarover ik kan meepraten.  
In het vorige nummer staat een brief van de aktiegroep "Helder van Geest/Schoon van Lichaam" 
over Largactil (chloorpromazine) en psychofarmaca in het algemeen. Ik wil nu mijn ervaringen 
met dat middel vertellen. Als patiënt van St. Servatius in Venray kreeg ik gedurende ongeveer 1 
1/2 jaar Largactil-tabletten met Phenergan erbij. Ik geloof niet, dat ik de farmaceutische industrie 
helemaal de schuld moet geven van het produceren van dat middel, maar meer de artsen, die 
Largactil bleven toepassen, terwijl alle gebruikers voortdurend klaagden over de verschrikkelijke 
werking ervan. Ik ben altijd een tegenstander geweest van psychofarmaca. Zelf heb ik nu meer 
dan 13 jaar lang van alles geslikt en gespoten gekregen, maar ik zou heel wat gelukkiger zijn 
geweest als ik die rotzooi nooit had gehad. Ik heb tekeningen en foto's gezien van de gevolgen 
van chloorpromazine op het ruggenmerg. De werking van Largactil die ik voelde was zo 
verschrikkelijk, dat ik probeerde zelfmoord te plegen, want dood zijn is beter dan dat gevoel. De 
lijst van typische Largactil-symptomen is zó onvoorstelbaar ongeloofwaardig en 
verbazingwekkend, dat "outsiders" (dus mensen die zelf nooit dit middel gehad hebben) zich dit 
niet kunnen voorstellen.  

Dagboek maand Juli  
Vrijdag 1 juli Nogal depressief, terwijl ik de vorige dag alles goed had opgeruimd om de 
julimaand fris te beginnen. De verkiezingsnederlaag toch zwaarder aangekomen dan ik dacht. 
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Zondag 3 juli Met kinderen en Adrienne fietstocht Veluwe. 
Woensdag 6 juli Naar Birkhoven op 50 meter geschoten. 
Maandag 18 juli Vertrek vakantie met Adrienne. Naar de Camarque  tot Zaterdag 30 juli weer 
thuis. Heerlijk tijd.  Adrienne  heeft me vergeven. 

  

 
Vakantie in de Camargue Zuid Frankrijk 

Dagboek over de maand Augustus 
Maandag 1 augustus 's Avonds kwam Mauk met verhaal dat Arie  bij Blonk geweest was om te 
klagen over V.A.W.. De Booij moet achter de tralies . 
Dinsdag 2 augustus. Slecht geslapen na klap Arie. Verhuisd alle spullen van Koningsweg naar 
Jan van Goyenlaan nu alles over, minder verdeeld. Flat ideaal om alles uit te broeden.  
Woensdag 3 augustus Joost bespreking tijdschrift. 's Avonds weer naar Baarn  
Zaterdag 6 augustus Naar Moeder erg zwaar, zag er fataal uit 
Zondag 7 augustus Jan Ebeltjes gezien op station. Ik kan echt niet meer tegen op deze kneuzen 
van de maatschappij, nee deze fase is nu voorbij. 
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Maandag 8 augustus Nieuwe start (de hoeveelste niet) maar ik geloof wel dat ik iets afsluit 
namelijk de fase Jan E., Erik, Berthus, mej. Kok, Arie Romkema, ook de actie fase en het 
proberen te mobiliseren van de massa (trouwens dit nooit erg geloofd) Probeer zorgvuldig te 
leven misschien langzamer tempo maar grondig iets af te ronden. Joost is daar een goede prikkel 
voor.  
Zondag 14 augustus Kennemer Golf wedstrijd 
Woensdag 17 augustus Titel gevonden tijdschrift Macht en elite 
Donderdag 18 augustus Ellen kwam duidelijk om geld, toch positief gesprek geweest. 
Woensdag 24 augustus Ruzie met Mauk over tentamen (?) 

Dagboek over maand September 
Zondag 4 september. Ruzie met Mauk zeer emotioneel 
Maandag 5 september Ruzie met Mauk moet terug naar politiebureau.  
Dinsdag 6 september Brief van Mevrouw Rossknegt  
Zeer geachte Mijnheer de Booij. Nogmaals mijn hartelijke dank voor de royale gift die mij 
gegeven hebt moge Gods zegen en liefde in uw gezin steeds geschonken blijven. Ik ben erg 
tevreden naar huis vertrokken, ik ben naar de graven van mijn dierbare zonen geweest  en ook 
naar 't graf van mijn dierbare mans groeten ook van mij dochter en nogmaals dank! Mevrouw 
Rossknecht 
Zondag 25 september Eerst schiettoernooi in Kerkrade hele belevenis.  
In maand september veel naar Bibliotheek Utrecht gegaan voor materiaal Macht en Elite 
tijdschrift.. Weinig geschreven in dagboek. Wel kei en kei hard gewerkt om alle draden aan elkaar 
te verbinden. In deze tijd veel boog geschoten met vrij slecht resultaat .  

Dagboek over maand Oktober 
 
Zondag 9 oktober Toernooi boogschieten Vlissingen 
Maandag 17 oktober Dood van 3 Stammheim gevangenen:.Andreas Baader, Jan-Carl Raspe, 
Gudrun Ensslinr 

    
Herfst vakantie in Hattem 
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15 oktober 1977  Artikel in de Mededelingen Rijks Geologische Dienst N.S., 28 (6)  146-
163 A description and "intuitive"thin-section analyses of Pleistocene sands of the 
Netherlands near Hattem Th.B. Roep en A. Remmelzwaai.  

3. METHODS OF STUDY  
Since 1954 DE Booy has developed a combination of intuitive .and descriptive methods for the 
thin-section analysis of sediments, especially sandstanes (DE Booy 1966a, pers. com. 1964-1968). 
His approach consists of the following main steps:  
  

1. label thin-sections randomly with code numbers  
2. make groups by the intuitive method, described below  
3. select "leaders" of groups and describe these in great detail  
4. regroup by the intuitive method and arrange the groups in a hypothetical stratigraphic 

order  
make a description scheme and describe thoroughly  U coded thin-sections accordingly  

5. decode thin-sections; arrange thin-sections in the correct stratigraphic order; compare 
results of thin-section description and intuitive approach with the stratigraphic column 
established in the field.  

A short explanation of these steps is given below: 
1. It is essential to label all thin-sections with a code number in order to avoid "wishful thinking".  
2. All thin-sections are mixed into a pile. After a very brief inspection of all the thin-sections 
under the microscope to get a first impression of the material, they are grouped into rough 
categories, such as "clean sandstone", "dirty sandstone", finegrained sandstone etc. Each group is 
then checked for consistency. In this way all the thin-sections can be compared quickly with each 
other without the effort of precise description, and "final" groups can be made in a couple of 
hours or at the most a few days."  
The whole procedure is probably best compared with someone who selects the paintings of van 
Gogh and Gaugin in a museum, without looking at the names. The groups obtained would 
probably accord quite well with reality, although it would be difficult and time consuming to 
describe all the stylistic pecularities of the two painters. Said in other words, it is guickly seen 
whether a daughter resembles her mother, but difficult to describe it in words. 
3. From each intuitive group a "leader" is selected. That is, in an arbitrary way, the most 
"characteristic" and technically best prepared thin-section is picked out and described in great 
detail. If necessary, a whole day or even a few days is spent in the analysis of each leader. 
Attention is focussed on grain-boundaries and the effects of cementation and alteration, grainsize 
and composition. Rockfragments of detrital sediments get particular attention ("telescoping 
analysis", see DE Booy 1966a).  
4.After description of the leaders one get a better feel for the groups; it is worthwile therefore  to 
remix the samples and regroup by the intuitive methad. With the aid of telescoping analysis (e.g. 
criteria for reworking), the intuitive groups are arranged in a supposed stratigraphic sequence.  
5. Having completed the intuitive approach and the description of the leaders, bath an overall 
view and a detailed analysis of the most diverging types have been obtained in only a few days. 
With this knowledge a descriptive scheme is prepared for the systema tic anal ysis. All thin -
sections (stillcoded!) are described according to this scheme. This is a very tedious work, which 
may take weeks or months depending on the number of samples. 
6. The thin-sections are decoded and their descriptions arranged in the correct stratigraphic 
order.  
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DE Booy used this methods in stratigraphic corre1ation work for oil and gas prospecting 
(Bolivia, (unpublished) and Northsea, (DE Booy 1968)) and for his geotectonic studies (DE 
Booy 1966b, 1969).  

Dagboek maand November  
Zaterdag 5 november Naar Moeder, zeer triest bezoek. 
Maandag 7 november Dagvaarding politierechter op 25 november  Amsterdam voor 
wederrechtelijk binnntreden AVRO studio  
Dinsdag 8 november Lezing Amersfoort 
Maandag 14 november. Gevraagd om te dagvaarden als getuigen:.J.M. den Uyl demissionair 
minister-president, A.A.M. van Agt lid tweede kamer der Staten generaal, H. Wiegel, H.W. van 
Doorn demissionair minister CRM, J van Steenis  
Dinsdag 15 november Lezing Castricum   
Woensdag 16 november Lezing Den Bosch, Nivon waardeloos  
Maandag 21 november Dagvaarding wordt ingetrokken  aangezien ' de vertegenwoordiging van 
het Openbaar Minsister gezien zijn persoonlijke relatie tot de verdachte en medeverdachte zich 
niet in  staat acht als zodanig op te treden'. 
Woensdag 23 november Eerste exemplaar Macht en elite. 

 

Alle ideologieën - zoals katholicisme , het protestantisme, het liberalisme, het socialisme, het communisme  en het 
fascisme hebben steeds weer geleid tot het vormen van nieuwe politieke elites 
Het eerste nummer ging over Eurocommunisme en de Staat. Het elite denken in het 
eurocommunisme Geschreven door Joost van Steenis. 
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Zondag 26 november Macht en Elite 1e jaargang nr 2: "Sinds de 17de eeuw wordt de .financiële elite 
gevormd door personen, die steeds weer tot :dezelfde geslachten behoren ". Zie voor tekst aan het eind van het 
dagboek 1977 

Dagboek maand december 1977 

 
Sinterklaas in Baarn, vlnr Tom, Jan Maarten, Kiki Schellevis, Mauk  

December  Artikel in Stuwing van het Nivon: Tom de Booy in IJmuiden geen sukses 
Op donderdag 24 november hield Tom de Booy in de afdeling Velsen-IJmuiden een lezing, die 
getiteld was: 'De menselijke samenleving'. Achteraf gezien moeten we zeggen dat dit onderdeel 
duidelijk misplaatst is in het toerneeprogramma.  

 
Er werden redelijke dia's vertoond en Tom de Booy hield er een gedreven verhaal bij, maar het 
was inhoudelijk erg chaoties. Dat gold met name voor de politieke kant die bij 
samenlevingsproblemen altijd aanwezig is. De Booy weet wel dat bijvoorbeeld machtsverschillen 
een rol spelen, maar, en dat was mijn grootste bezwaar, hij heeft geen flauw idee waar die 
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vandaan komen en wat je er tegen zou kunnen doen. Het enige perspektief dat hij gaf was een 
'striptease van de kultuur. Die konklusie was het resultaat van een volstrekt verkeerde 
maatschappij-analyse, waarin afwisselend De Telegraaf en Karl Marx werden aangehaald, en vrees 
werd ingeboezemd voor het terrorisme.  
Een vergelijking dringt zich op met het voorbeeld van hoe het ook kan. Dat is te vinden in een 
ander onderdeel van het toerneeprogramma, getiteld 'Wat is eigenlijk arbeid', met een inleider van 
de Industriebond NVV.  
Daar worden de huidige problemen duidelijk in een kader geplaatst, wordt hun historiese en 
politieke achtergrond geanalyseerd. Daar wordt ook een alternatief ontwikkeld, alsmede een stap-
voor-stap strategie om dat . alternatief te bereiken. (zie daarover Stuwing nr.10 1976)  
geo- politiek  
De Booy begon met te vertellen dat hij vroeger als geoloog wetenschappelijk hoofdmedewerker 
geweest was aan de Universiteit van Amsterdam. Toen in 1969 in de oorlog in Biafra bleek dat 
geologie en wereldpolitiek veel met elkaar te maken hebben (de oorlog was vooral belangrijk 
vanwege de olievoorraden in Biafra), ging De Booy zijn kolleges veranderen. Hij noemde ze 'geo-
politiek'. Dat bracht problemen en vandaar dat hij enige tijd later met eervol ontslag ging. Nu 
geeft hij lezingen over politiek vanuit een geologies standpunt.  
Hij ging uit van 7 hoofdproblemen in de menselijke samenleving:  
- problemen in eigen huis, de afhankelijkheid van energie en allerlei apparaten zoals bijvoorbeeld 
de ijskast; - overbevolking; . - verfijning van de bewapening, met daaraan gekoppeld het probleem 
dat werkelijke ontwapening een  geweldige werkloosheid teweeg zou  brengen; - de energiekrisis;  
- de strukturele werkloosheid (door mechanisatie); - het probleem dat de geloofwaardigheid van 
de staatsstruktuur vermindert 'de legitimiteit van het gezag  verdwijnt'. Als men geen geloof meer 
heeft in de staat leidt dat tot gewapend verzet 'terrorisme'  geforceerde stappen  
De Booy's dia-serie begint met het ontstaan van de aarde en eindigt via een aantal geforceerde 
stappen bij de huidige maatschappelijke problematiek. Enkele punten uit zijn verhaal zijn de 
volgende. De Booy wijst er op dat tegenwoordig de multinationals veel meer,macht hebben dan 
de staat met zijn. y parlementaire demokratie. Hij " toont aan dat de olie-krisis geen geologies 
probleem is, maar een ekonomies probleem. Er is ' genoeg olie, maar 'het kost te veel' om de olie 
uit de grond ,te halen. De geologie wordt misbruikt.  Erg onder de indruk is De Booy van 'de 
ongebreidelde .ontwikkelingen in research instituten', waarbij zelfs hoofdtransplantatie tot de 
mogelijkheden lijkt te gaan behoren. Hij wijst,ook op de mogelijkheid van een ontwikkeling naar 
het fascisme als gevolg van de angstpsychose die ontstaat door het terrorisme.  
De diskussie na 1 1/2 uur durende inleiding bestond uit een vraag en antwoord:spelletje, waarbij 
De Booy de antwoorden . gaf. Terecht stelden verschillende mensen uit het, kleine, publiek de 
vraag naar het antwoord dat we moeten geven op de problematiek. Volgens De Booy is een 
revolutie nodig, zij het een ongewapende. Hij wees de sociaal-demokratie en het euro-
kommunisme af omdat die teveel langs de weg van de evolutie werken 'je kunt een vrouw niet 
een beetje zwanger maken'. Er is geestelijk geweld nodig om de kwaliteit van de mens weer te 
ontwikkelen. Een geestelijke ondermijning van de struktuur is nodig. De Booy wil geen alternatief 
geven. Ieder alternatief, ook de proletariese revolutie, leidt tot een nieuwe elite. De samenleving is 
wel gezond, maar de structuur niet. Door de toename van de ingewikkeldheid is er behoefte aan 
verdere centralisering van de besluitvorming, waarbij de toetsing door de bevolking afneemt. 
Daardoor wordt het saamhorigheidsgevoel minder en ontstaat een situatie waarin vrijheid alleen 
ten koste van anderen mogelijk is.  
Toen de secretaris van de afdeling Velsen-IJmuiden, Freek Raat, mij terugbracht naar de trein, 
praatten we even na over de avond. We waren het er over eens dat het geen geslaagd programma 
was.  
1977 Artikel in Panorama nr 45 Politiek geweld in Nederland door Jaques Ros en Reinier 
Hopmans  
Enkele citaten uit dit artikel:  



92 
 

Helder van Geest, Schoon van Lichaam  
De Binnenlandse Veiligheidsdienst, BVD, als altijd bijzonder waakzaam ten opzichte van linkse 
actiegroepen, heeft midden dit jaar een groot aantal industriëlén en hoge autoriteiten in een 
vertrouwelijk document ernstig gewaarschuwd tegen wat genoemd wordt klein geweld in 
Nederland. Als voorbeelden daarvan noemt de BVD het werpen van molotovcocktails en 
brandbommen, het ontketenen van telefonades en het laten bezorgen van niet bestelde goederen. 
Dergelijke acties kunnen volgens het document worden gericht, en zijn in sommige gevallen: al 
uitgevoerd, tegen bonzen uit de farmaceutische industrie, hoge ambtenaren en captains of 
industry. Als mogelijke beramers en uitvoerders noemt de BVD de actiegroep Helder van Geest, 
Schoon van lichaam, de voormalige Rode Jeugd- en Rode Hulpleider Joost van Steenis, het 
Verbond tegen Ambtelijke Willekeur, de actiegroep rond de Rotterdammer Rob Groenhuijzen en 
"de illegalen" ofwel de "groep Van Hoessel. Helder van Geest, Schoon van lichaam is een 
militante actiegroep van voornamelijk ex-psychiatrisch verpleegden, die zich krachtig verzetten 
tegen het gebruik van platspuitmiddelen. Als woordvoerdercontactman fungeert dr. Tom de 
Booy, een geoloog die om politieke redenen eervol werd ontslagen als hoofdmedewerker aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
De Booy zegt voorstander te zijn van intellectueel geweld jegens machthebbers. Hij zegt: "Wij 
laten ons niet verleiden tot het pakken van een gun; wij gebruiken de pengun." Hij steekt niet 
onder stoelen of banken dat "personen die de macht bekleden moeten worden aangevallen". 
Dergelijke aanvallen betitelt hij, ook als er geen wapens of explosieven worden gebruikt, als 
"zuiver geweld". Zijn "illegale activiteiten" echter strekken zich niet tot deze middelen uit.  
De Booy is goed bevriend met zijn geestverwant Joost van Steenis, een ex-wiskundeleraar, die 
zichzelf omschrijft als consequent revolutionair, mede-oprichter van de Rode Jeugd en auteur van 
een discussiestuk over de noodzaak van gewapende strijd tegen het kapitalisme. Van Steenis is 
ervan overtuigd dat steeds meer mensen, die zelf materieel niets meer te wensen hebben, zich ten 
de bestaande maatschappij zullen gaan verzetten. De in Nederland relatief in ruime mate 
aanwezige sympathie voor de RAF verklaart hij als een uiting van afkeer jegens de gevestigde 
orde.  
Joost van Steenis zegt: "Ik zie het er in de toekomst wel in zitten dat mensen als Schleyer ook in 
Nederland doelwit van geweld worden. Mensen die de stadsguerrilla voorstaan, zullen er altijd 
wel zijn. Dat is een vorm van uitwerking van revolutionaire opvattingen, maar daarmee plaats je 
jezelf wel in de illegaliteit."  
Zelf distantieert hij zich van dit soort gewelddaden. "Wij willen," zegt hij, "de bevolking 
activeren. En waarmee neem je de bevolking tegen je in? Door grove gewelddaden." De Booy en 
hij richten hun activiteiten voorlopig op een nog te verschijnen tijdschrift, waarin zij de bestaande 
machtsverhoudingen willen duidelijk maken.  
Over het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur, dat aan de laatste Kamerverkiezingen deelnam en 
waar zij beidén bij betrokken waren, zeggen De Booy van Van Steenis: "Dat is een verbond van 
eenlingen, die voor elkaar geen verantwoordelijkheid dragen. Maar het zijn wel allemaal mieren 
die in de, oren van de olifant kruipen. Ook zij passen bepaalde vormen van klein geweld toe."  
Met de in het BVD-rapport genoemde actiegroep rond Rob Groenhuijzen worden de 
Rotterdammers bedoeld die enkele weken geleden in Capelle aan den IJssel werden gearresteerd. 
Groenhuijzen, ex-Rode-Jeugdlid, en zijn geestverwanten hanteerden het klein-geweld concept, 
maar de in hun bezit aangetroffen wapens en andere uitrusting doen vermoeden dat zij bereid 
waren verder te gaan. Ten-onrechte evenwel is de groep bestempeld tot een afdeling van de RAF.  

Zondag 4 december 1977 t/m Donderdag 12 januari 1978 Naar Nepal voor Mountain travel.  
Zie dagboek 1978 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
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Citaten uit de aflevering van jaargang 1, nummer 2  (november 1977) van het Tijdschrift 
Macht en Elite. Uitgegeven door de Stichting Macht en Elite. Redactie Joost van Steenis 
en Tom de Booij  

"Sinds de 17de eeuw wordt de financiële elite gevormd door personen, die steeds weer tot dezelfde geslachten behoren 
". 
 
Mensen bij de gratie Gods  
"Iedereen die deel uit maakt van de heersende klasse is "MENS BIJ DE GRATIE GODS. 
Omdat hij geboren is in een milieu van heersers, is hij er van jongs af aan overtuigd, dat hij 
geboren is om te heersen, en in zekere zin is dat ook waar, omdat zijn ouders, die ook heersers 
zijn, hem hebben verwekt als hun opvolger. Er ligt een bepaalde sociale functie op hem te 
wachten in de toekomst, waar hij zo maar in kan stappen als hij oud genoeg  is . . . . . . . . . Dit 
sacrale karakter dat de bourgeois heeft voor zijn klasse en dat tot uiting komt in een heel 
herkennings ceremonieel (zoals het groeten, het visitekaartje, huwelijks- en overlijdensberichten, 
het hele ritueel van beleefdheidsbezoeken, enz.  DAT NOEMT  MEN  MENSELIJKE 
WAARDIGHEID".  
(Sartre, 1946)  

In het eerste nummer van Macht en Elite is een aanvang gemaakt met het aantonen van het feit, 
dat de grote geestelijke en politieke stromingen het bestaan van almachtige elites veroorzaken, 
bevorderen en ondersteunen.  
In dit nummer zal begonnen worden met een onderzoek naar de feitelijke samenstelling van een 
erg machtige elite, de financiële elite. Het eerste nummer wees er al op, dat de bevolking in onze 
hoogontwikkelde maatschappij steeds machtelozer wordt. Dit nummer laat de andere zijde zien 
van de medaille, het onderzoek naar de personen, leden van een elite, die er voor zorgen en die er 
belang bij hebben, dat de huidige toestand gehandhaafd wordt, dwz dat de huidige 
machteloosheid van het overgrote deel van de bevolking tegenover het maatschappelijk gebeuren 
blijft bestaan en versterkt wordt.  
En in dit proces maakt de financiële elite zeer veel gebruik van geweld, onder meer gericht tegen 
personen uit de onderliggende klasse.  

Het citaat van Sartre is geen betere aanhef van een artikel, dat geheel gewijd is aan de financiële 
elite in ons land door de laatste vier eeuwen heen.  
Wij vragen de aandacht voor de soort mensen bij de gratie Gods , hun invloed op het 
ekonomische leven, hun historische achtergronden en hoe het komt, dat zij zich door de eeuwen 
heen in stand (zowel letterlijk als figuurlijk) hebben kunnen houden.  
In de omgangstaal heeft men zelfs een karakterisering van drie letters voor deze kaste bedacht : 
OSM ~ Ons Soort Mensen. Soms gebruikt men in plaats van OSM wel MAW - Mensen Als Wij. 
Voor de andere soort mensen gebruikt men DSM - Dat Soort Mensen.  
Sinds het begin van deze eeuw is deze OSM-kaste geregistreerd door de uitgave van het RODE 
en het BLAUWE boekje.  
Het rode boekje het officieel Nederland's Adelsboek en is begonnen in 1903 met de publikatie 
van de genealogische beschrijving van adellijke geslachten.  
Zeven jaar later verscheen de eerste jaargang van het blauwe boekje, het Nederland's Patriciaat. 
In het voorwoord van deze uitgave lezen we de bedoeling hiervan :  
"Van meer dan honderd adellijke familiën in Nederland toch, bestaan takken welke niet tot den 
adel van het Koninkrijk behoren, terwijl vele aanzienlijke geslachten met den adel zijn 
vermaagschapt (verbonden door hun huwelijk, òf door hun stand in de eerste kringen verkeeren".  
In het alfabetisch register van de 61e jaargang (1975) zijn in totaal 1300 familienamen 
opgenomen.  
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Invloed op de ekonomie  
De invloed van deze OSM-kaste op het ekonomische leven is groter dan men doorgaans 
aanneemt, misschien wel gelegen in het feit dat mensen al heel erg lang rijk zijn, geen behoefte 
meer hebben om zo met hun rijkdom te koop te lopen, laat staan aan de weg te timmeren. "Het 
gaat om het spel en niet om de knikkers"zeggen ze, maar dat wil wel zeggen, dat er alleen maar 
knikkertijd is, als de knikkers behouden kunnen blijven. Loopt men het risico de knikkers kwijt te 
raken, dan houdt men voorlopig op met knikkeren en gaat de kast met knikkers dicht en is het in 
plaats van knikkertijd (op)hoepeltijd.  
Om er aan herinnerd te worden, dat zij mensen zijn bij de gratie Gods, staat er op de rand van 
hun knikkers : GOD ZIJ MET ONS en zegt men ook wel: "Over geld praat je niet, dat heb je". 
Sinds het moment, dat NKV voorzitter P.J.J. Mertens in 1968 tijdens een rede in Sneek de 
stelling poneerde dat de gehele ekonomie in ons land in handen is van rond tweehonderd 
personen de 200 van Mertens - is men naarstig bezig geweest lijsten samen te stellen van deze 
groep invloedrijke mensen. 
In 1975 leidde dit tot de publikatie van een diepgaande studie naar deze mensen en naar hun 
kommunikatiestruktuur in het nederlandse bedrijfsleven. 
In deze publikatie - GRAVEN NAAR MACHT, opzoek naar·de kern van de nederlandse 
ekonomie - wordt een lijst gegeven van 457 zgn. lijnendragers, personen, die in het steekjaar 1969 
tenminste twee funkties vervulden bij (86) belangrijke bedrijven, financiële instellingen, overheid 
of SER.  
Deze 457 mensen vertegenwoordigen inderdaad een elite, maar dan wel een technologische elite, 
met daarin opgenomen enige vrij willekeurige vertegenwoordigers van de financiële elite.  
Het nogal simpele kriterium om op deze lijst te mogen voorkomen het vervullen van een 
dubbelfunktie - brengt echter, met zich mee, dat op deze lijst mensen onder elkaar zijn geplaatst, 
die aanzienlijk verschillen met betrekking tot hun invloedskracht of macht in het bedrijfsleven.  
Er wordt geen verder onderscheid gemaakt in deze elite. Zo kon het ook gebeuren, dat sommige 
machtige figuren buiten de studie vielen en een aantal belangrijke verbindingslijnen niet in 
beschouwing zijn genomen. Men heeft zich alleen maar bezig gehouden met de verbindingen 
tussen de bedrijven en men heeft verzuimd familiebindingen in de kapitaalsvervlechtingen te 
onderzoeken. 
Ook de verschillende kapitaalsgroepen die ons landje rijk is - protestants, katholiek, joods, 
amsterdams, rotterdams, twents, enz - werden niet in het onderzoek betrokken.  
Het onderzoek lichtte slechts een tipje van de sluier op, maar het maakte zeker geen begin met de 
ontmanteling van deze machtige kapitaalselite.  
Dit is des te vreemder, aangezien het eveneens in hun literatuurlijst opgenomen boek van "F. 
Baruch, Grote macht in een klein land (1962) - vele gegevens omtrent deze kapitaalsgroeperingen 
geeft en hun invloed op het ekonomische leven, zoals blijkt uit het volgende citaat:   

"Hun betekenis blijkt uit het feit, dat de beslissende macht in de "Koninklijke Nederlandse 
Petroleum Maatschappij" berust bij de houders van 1500 preferente aandelen. Deze aandelen zijn 
in het bezit van de nederlandse oliefamilies: Kessler, Collot d'Escury, De Monchy, Guépin, Van 
Eeghen, Loudon en enkele anderen"' (preferente aandelen geven de houder bepaalde 
voorrechten)  

De industriële vennootschappen zijn in handen van een hele kleine financiële elite, die zeer veel 
ongekontroleerde macht bezit. En de voorouders: van deze elite stonden in 1602 aan de wieg van 
de eerste nederlandse NV : de Verenigde Oost Indische Compagnie. Doch hierover later.  
Een bedrijf als Philips met zo'n 400.000 werknemers wordt gedirigeerd door een handjevol 
mensen. Van de 10 prioriteitsaandelen zijner zes in handen van de duistere, in de Nederlandse 
Antillen gevestigde, Dr A.F. Philipsfoundation met aan het hoofd Frits Philips, die zelf ook nog 
een prioriteitsaandeel bezit.  
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Tot 1972 was dit nog een goed bewaard gebleven geheim, waarna Business Week dit in januari 
1973 publiceerde. Alleen de eigenaren van deze aandelen zijn gerechtigd tot het kiezen en 
benoemen van de direktie van de Philips Holding Maatschappij, die maar liefst 99% van de 
aandelen van de werkmaatschappij in zijn bezit heeft.  
Een ander fraai voorbeeld van een familieregering laat het jaarverslag van de Erven de Wed. J. 
van Nelle NV zien. Van de 40 prioriteitsaandelen zijn er 8 in bezit van de familie Van der Leeuw 
(H.A.B. van der Leeuw- Wentgens 3; J.J, van der Leeuw 1; S.G. baronesse Snouçkaert van 
Schauburg - van der Leeuw 3 en E. J 's Jacob - van der Leeuw 1) en 28 in handen van de BV mij. 
Bogokidoel waarvan; één van de twee commissarissen rnr I.J. Dutilh is lid van onze groep van 75. 
Pikant detail : de echtgenoot van de baronesse is commissaris van Van Nelle en behoort ook tot 
deze elitegroep.  
Ook de gigantische invloed van de familiegroep Fentener van Vlissingen-Van Beuningen komt er 
bekaaid af in Graven naar Macht hoewel: Baruch over deze familie weet te vertellen:  

"Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen behoort tot de grootste aandeelhouders van de AKU 
(later met Kon Zout samengegaan tot de AKZO ), en werd voor de Tweede Wereldoorlog vrij 
algemeen als de rijkste man van Nederland beschouwd. De Fenteners van Vlissingen zijn door 
familiebanden en door kapitaalsvervlechtingen in een reeks grote ondernemingen (AKU, 
Steenkolen Handelsvereniging, Piet Smit jr., rederijen; handelmaatschappijen en Roerindustrieën) 
verbonden met de Van Beuningens".  
 
Beiden zijn wel in onze groep van 75 begrepen. 
De nauwe verbindingen van Fentener van Vlissingen met de staalindustrie in het Roergebied 
brachten Hitler er toe om F.H. Fentener van Vlissingen ( de vader resp. de grootvader van de in 
onze groep van 75 opgenomen Fenteners) in 1937 een orde van verdienste te verlenen.  

Ook de relaties tussen de rotterdamse families Mees, De Monchy,'s Jacob, Dutilh; Kolff, Van 
Stolk enz. zijn de moeite waard nader onder de loupe te nemen en niet te vergeten de twentse 
groep, die het ekonomische leven in het oosten van het land beheerst door zeer sterke familie-
clan-vorming: Ter Kuile, Van Heek, Ten Cate, Willink, Van Wulften Palthe, Blijdenstein enz, dan 
maar te zwijgen van de zaanse elite met familiedinastieën als Verkade, Laan of Kaars Sypesteyn.   
Dan zijn er nog de katholieke kapitaalsgroepen : Dreesmann, (V&D), Brenninckmeyer (C&A). 
Het vermogen van de Brenninckmeyers wordt geschat op 3 à 4miljard gulden (rapport 
Internationale Federatie van Werknemers in de Textiel, Kleding en Lederindustrie). De relatie 
van deze families met de financiële instandhouding van de katholieke kerk is ook weer een 
hoofdstuk apart. 
Maar de relaties zijn niet altijd zo direkt als hierboven geschetst wordt. Bij de produktiebedrijven 
vindt men hoeveel families die de dienst uitmaken, bij de financiële bedrijven zijn de belangen 
van verschillende produktiebedrijven ondergebracht - of beter gezegd de belangen van 
verschillende familiegroepen. Uit tabel V blijkt, dat de kapitaalsfamilie, die we hier de groep van 
75 hebben genoemd, hun grootste vertegenwoordiging hebben in de financiële instellingen en 
veel minder in de·produktiebedrijven, die toch immers vaak of aan de leiband lopen. of nauw 
samenwerken met de grote ·financiële instellingen. Bij de banken vinden we dan ook een aantal 
vertegenwoordigers uit de groep van 75, die een verschillende financiële achtergrond hebben 
(hoewel , altijd natuurlijk dezelfde voorouders in 1602) en die toch direkte familie van elkaar zijn 
en zowel op het technologische vlak als op het familievlak met elkaar omgaan en die bovendien 
nog met elkaar verkeren omdat ze behoren tot de OSM-kaste en uit dien hoofde lid kunnen 
worden van bepaalde clubs.  
Aan het einde van de 19de eeuw bestond er zelfs een Sociëteit in de Kalverstraat in Amsterdam 
met de veelbetekenende naam: ONDER ONS waar alleen OSMers lid van konden worden.  
Hoe de (familie)kontakten kunnen funktioneren laat Ernst Heldring zien in zijn dagboek:  
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"19 juli 1931) Van Beuningen (oom van H.J.E van Beuningen van de groep van 75) vertelde mij, 
dat hij een krediteurenlijst van de Kreditanstalt gezien heeft, waarin Hope met $4 miljoen 
figureerde "  

"( 22 juli 1930 ) (Over de opvolger van de ned. indische gouverneurgeneraal De Graeff, 
schoonvader van P. Gleichman, die zelf weer de schoonvader is van Ir F.H. Fentener van 
Vlissingen van de groep van 75) Eergisteren besprak ik de zaak met Fock.  Welter, waarmede 
sommige zakenlieden weglopen, is volgens hem hoewel bekwaam, te zeer secretarie man. Ook 
zijn godsdienst, Roomsch Katholiek, is een bezwaar"   

De ontmoetingsplaatsen voor de koppelingen van de OSM-huwelijken en andere kontaktrelaties 
zijn de laatste tijd vooral door de proletarisering van vroegere elitesporten als hockey en tennis 
beperkter geworden. Maar wie de ledenlijsten bekijkt van de golfclubs en van sommige roei- en 
zeilverenigingen, ziet, dat het aantal-OSM-ers zeer groot is. Ook tijdens de studententijd zijn er 
bepaalde elitaire disputen, verenigingen en jaarclubs, waar gelegenheid genoeg  over blijft tot de 
intieme sfeer.  
En ook bij de cathechesatielessen voor de opname in een kerkgenootschap - want trouwen in een 
kerk voorgegaan door een OSM dominee is nog altijd een vaste gewoonte - ontstaan vele 
vriendschappen, die later tijdens de carrière goed van pas kunnen komen.  
In ons artikel zullen we ons beperken tot de bespreking van die families, die voor het grootste 
deel hun vermogen bijeengegaard hebben in Amsterdam en die aanhangers zijn van het 
protestantse geloof óf tot de protestantse adel behoren. De vermenging met andere elites vindt 
echter steeds meer plaats, hoewel de katholieke elite vooralsnog vrij apart blijft staan. De andere 
financiële elites zullen echter niet met rust worden gelaten, ook daaraan zullen we in de naaste 
toekomst studies wijden.  
We dachten, dat het een bizonder belangrijke zaak was om na te gaan wie werkelijk de touwtjes in 
handen hebben, wie deel uitmaken van de financiële elite en welke mensen beschikken over 
vermogen in de vorm van 'slapend kapitaal'.  
Dan zal het pas mogelijk zijn deze groep aan te pakken en ter verantwoording te roepen voor 
hun beleidsdaden of juist voor hun verzuim daden te verrichten. 

Lijnendragers van de OSM-kaste 
Om te komen tot een andere benaderingswijze dan Graven naar Macht in de problematiek van 
de lijnendragers in het bedrijfsleven hebben we andere kriteria, gebruikt dan de amsterdamse 
politicologen. 
Onze keus is niet gemaakt naar aanleiding van dubbelfunkties, maar volgens de volgende kriteria:  
1. De personen - en hun geslachtsnaam  - moeten zijn opgenomen in het Rode of het Blauwe 
boekje.  
2. De personen moeten in het steekjaar 1975 één of  meer belangrijke funkties vervullen in het 
nederlandse bedrijfsleven en met name genoemd zijn in jaarverslagen uit het jaar 1975. 
3. De personen moeten onderling van elkaar verwant zijn, uitgaande van 5 door ons uitgekozen 
proefpersonen.  
De studie is niet uitputtend, zodat er zeer wel meer personen kunnen voldoen dan de door ons 
vermelde 75 en deze kunnen best ook meer funkties in het bedrijfsleven hebben en meer 
familiebanden met elkaar hebben dan door ons is vermeld.  
Van de 5 proefpersonen  hebben wij de ouders, grootouders, overgrootouders en 
betovergrootouders bepaald (groep I, tabel I). Vervolgens hebben we 12 personen geselekteerd, 
die tenminste een ouder gemeen hebben met de groep van 5 (groep II, tabel II) .  
Ten derde ontstond er een groep van 58, personen, die op de een of andere manier familierelaties 
bleken te bezitten met de personen uit groep I of groep II (groep III, tabel III). Samen vormen 
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zij de groep van 75. Nemen we 5 andere proefpersonen, dan zal duidelijk zijn, dat er een andere 
lijst ontstaat, die echter voor een groot deel dezelfde namen bevat.  
We hebben trachten aan te tonen, dat door middel van de twee invloedssferen (groep II en groep 
III) van groep I , het deze 5 personen vergemakkelijkt wordt om via hun familieverwantschap 
met andere belangrijke personen uit het nederlandse bedrijfsleven zakelijke gegevens met elkaar 
te kunnen uitwisselen. Daarmee wil echter niet gezegd worden, dat zij persé deze familiekanalen 
zullen gebruiken om hun gegevens uit te wisselen.  
We hebben alleen maar willen wijzen op de mogelijkheid om van deze kontaktrelatie, die er 
tussen deze personen bestaat, gebruik te maken. Dat er tijdens de familiedineetjes of reünies 
alleen maar door deze personen over koetjes of kalfjes zal worden gesproken, lijkt echter ook niet 
erg waarschijnlijk.  
Zouden we uitgaan van andere personen dan ontstaan daarbij eveneens invloedssferen en het 
essentiele daarbij is, dat wij hebben aangetoond, dat deze cirkels in elkaar grijpen (zie de figuur), 
zodat daardoor een kommunikatie struktuur ontstaat, die het mogelijk maakt om vrijwel alle 
belangrijke OSM-personen in het nederlandse bedrijfsleven (via enkele telefoontjes) met elkaar in 
kontakt te laten treden. Het is nu eenmaal een bekend feit, dat vooral in de OSM-kaste - een 
familierelatie de kontaktverhouding op zakelijk gebied aanzienlijk minder formeel maakt. (de 
bekende onderonsjes). 

  

                

De cirkels van invloed  van de elite op het financieel-economische leven in Nederland 

We willen direkt vooropstellen, dat deze 75 personen niet, de wijsheid in pacht hebben. Sterker 
nog, een groot percentage van de commissarissen en direkteuren, die in de door ons bestudeerde 
jaarverslagen voorkomen, zijn niet op onze lijst opgenomen, omdat ze niet voldoen aan de door 
ons gestelde kriteria. Door de steeds groter wordende ingewikkeldheid van de problemen in onze 
technologische samenleving zijn vele deskundigen nodig. Dit wil echter niet zeggen, dat zij 
behalve op het gebied van hun speciale deskundigheid echt veel in de melk te brokkelen hebben. 
Zij mogen wel aan de tafel van de raad van commissarissen of de raad van bestuur plaats nemen, 
doch uiteraard niet aanzitten tijdens de kerst- of andere familie dineetjes of familie reünies.  
Het opmerkelijke feit doet zich voor, dat deze technologische elite (DSMers) zich zelden of nooit 
via huwelijken verbinden met de OSM kaste of (ver)maagschapt.  
Wel kan het gebeuren, dat bepaalde families door hun prestaties en hun aangepaste gedrag zich 
een zodanige positie weten te verwerven, dat zij worden opgenomen in het Blauwe boekje. De 
familie Heineken is bv nog steeds niet opgenomen in het boekje, misschien omdat boze tongen 
beweren, dat de vader van de huidige president-direkteur van Heineken niet de zoon is van de 
oprichter, maar van een huisvriend, een zekere  Petersen,·maar Ha Heerlijk Petersen klinkt 
waarschijnlijk niet zo best.  
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(Aanvulling 2009 : In de brochure "Achter de schermen!" - Onthullingen uit onze "deftige "kringen door Mevr. 
von B. geb. T. Amsterdam J.A. Fortuijn 1891 wordt dit nader uit de doeken gedaan, zie link : Achter de 
Schermen ).  
In een recente aflevering  van Gens Nostra wordt de reden tot opname nogmaals nauwkeurig ui 
de doeken gedaan:  
Uit de aanvankelijk in 1912 gepubliceerde Naamlijst der geslachten, welke in de jaargangen van 
Nederland's Patriciaat, zijn of zullen worden opgenomen, werden in 1925 vele namen weggelaten 
vermoedelijk, omdat de redaktie tot de ontdekking was gekomen, dat een geslacht een groot 
aantal takken had geteld, waarvan de leden niet dat maatschappelijk niveau hadden bereikt, 
voorwaarde was om te worden opgenomen.  
Zo werd de familie Philips pas in de zestiger jaren in het Blauwe Boekje opgenomen. De oudste 
zoon van de stichter van het Philips imperium trouwde met een jonkvrouw Van Lennep, terwijl 
zijn dochter driemaal trouwde en wel eenmaal uit het Blauwe boekje (Knappert) en twee maal uit 
het Rode boekje (Sandberg en Van Riemsdijk).  
Dat een DSM-er trouwt met een OSM-er behoort tot de uitzonderingen. 
Een fraaie uitzondering, die de regel bevestigt is ir L.E.J. Brouwer, in 1975 commissaris van de 
Kon. Ned. Petr Mij, die is getrouwd met een telg uit een OSM-geslacht (Rueb uit het Blauwe 
boekje) en wiens schoonmoeder een tante is van mr. W.A. van Dorp (ook Blauwe boekje) 
direkteur van het chemische concern Naarden International. De zwagers van deze Van Dorp zijn 
niemand anders dan H.W.A. van den Wall Bake, commissaris van de ABN en C.T.C. Heyning, 
direkteur van Unilever. Het is dan ook zeker niet toevallig om aan de tafel van de raad van 
commissarissen van Naarden International te zien zitten.Van den Wall Bake en Brouwer en aan 
de commissarissentafel van de ABN zelfs 'broederlijk' naast elkaar: Van Dorp , Van den Wall 
Bake en Brouwer !  
Het is weer Sartre, die ons op onnavolgbare wijze illustreert hoe dit opname-proces in de elite 
zich kan voltrekken:  

"Het arbeiderskind geboortig uit de volksmassa van een afgelegen voorstad heeft geen enkel 
rechtstreeks kontakt, met de bezittende elite; persoonlijk heeft hij geen enkele plicht buiten die 
elke door de wet bepaald zijn, het is hem zelfs niet verboden om, als hij die Misterieuze Genade 
deelachtig is de Persoonlijke Verdienste genoemd wordt, onder bepaalde. omstandigheden en 
binnen zekere grenzen, toegang te krijgen tot een, hogere maatschappelijke klasse: zijn zoon of 
kleinzoon zal dan de mens zijn bij de gratie Gods" 

Dit nummer etaleert de keuze op 5 proefpersonen (groep I) t.w  
A. Mr C. van Eeghen (1924) - Direkteur Slavenburg's Bank  
B. Mr J.G.A. baron Sirtema van Grovestins (1925) - zwager van A. Direkteur-generaal bij de 
ABN.  
C. Jonkheer mr F.O.J. Sickinge (1926) - zwager van A. President-direkteur VMF, commissaris 
AMRO.  
D. Mr S.P. van Eeghen (1917) volle neef van A, overleden augustus 1977,doch in het 
steekjaar1975 direkteur van Slavenburg's Bank.  
E. Jonkheer mr. M.F. van Lennep (1915)  achterneef van D. Commissaris Slavenburg's Bank, 
NSU, NDU.  

Vervolgens de 12 gezworenen groep II welke dezelfde ouders, grootouders, overgrootouders en 
of betovergrootvaders hebben dan de 5 van onze vijf proefpersonen. Dan volgt groep III.  
Uitgaande van de eerste twee groepen (17 personen) hoeveel personen voorkomen in 
jaarverslagen van de meeste Nederlandse NV uit 1975 op de een andere manier verwant zijn aan 
de 17 personen. Het resultaat zijn 58 personen. 
In Tabellen I t/m III Geslachtslijsten van de drie groepen 

http://www.egoproject.nl/archief-debooijfamilie/Achter%20de%20Schermen.htm
http://www.egoproject.nl/archief-debooijfamilie/Achter%20de%20Schermen.htm
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Tabel IV Alphabetische lijst van de 75 personen van de OSM kaste, met achter hun naam 
aangegeven de bedrijven waar ze invloed op kunnen uitoefenen vanwege hun functie. 
Andringa de Kempenaer, Jhr. W. van                                                ABN 
Asch van Wijck, Jhr,H.W.J van * *                                                    Morgan Labouchère 
Beelaerts van Blokland, Jhr drs P.A.C.  * *                                        Westland Utrecht  
                                                                                                          hypotheekbank 
Beelaerts van Blokland, Jhr Mr S.E.                                                   Pierson.  
Beels, Dr Th                                                                                      Mees & Hope  
Beuningen, H.J.E. van                                                                       AMEV, Robeco,. Pakhoed,   
                                                                                                          Pierson, Heldring&Pierson      
                                                                                                          Mees & Hope  
Beuningen, W.F  van                                                                          Mees & Hope  
Briët, Mr  L.A.E.                                                                                Slavenburg's. Bank, Bos en 
                                                                                                           Kalis, Westminster  
Delprat-Labouchère, Mr M.L.A. * *                                                   ABN 
Does, Jhr M.G. van der                                                                      Pierson, Heldring &  
                                                                                                          Pierson, ABN 
Dorp, Mr. W.A. van                                                                           Naarden International,  
                                                                                                          Slavenburg's'Bank  
Dutilh, Mr.H.N                                                                                  Slavenburg's Bank  
Dutilh, Mr.I.J.                                                                                    De. Erven wed. J. van Nelle 
Eeghen, Mr C. van *                                                                          Slavenburg's Bank  
Eeghen, Mr. S.P. van *                                                                      Slavenburg's Bank  
Everdingen, Mr H.G van                                                                   ABN, Nationale 
                                                                                                          Nederlanden 
Feltz, Mr. G.W. van der                                                                     F. van Lanschot Bankiers 
Fentener van Vlissingen F.H.                                                             SHV  
Fentener van Vlissingen, Ir F.H * *                                                    AMRO, SHV  
Fentener van Vlissingen, J.A.                                                             Pierson,Heldring&Pierson   
Fentener van Vlissingen,  J.M.                                                            SHV'  
Graeff,  Jhr D.G. de                                                                           Deli Maatschappij, De 
Erven wed. J. van Nelle 
Greven, Jhr Mr J.C.                                                                             Rabo .Bank 
Gülcher, C.P.                                                                                      SHV  
Hall, Mr. G. van                                                                                 NS.  
Hellenberg Hubar, Mr B.A.J. M van                                                   Ned. Middenstands Bank  
                                                                                                           (NMB), Ned.Bank 
Hellenberg Hubar, Mr J.A.E.M. van                                                   Bols   
Heyning, C.T.C.                                                                                 Unilever, Slavenburg' s Bank 
Heyning, Mr. F.                                                                                  van Gelder  
Hintzen, Mr G.H.                                                                               F.van Linschot-Bankiers  
Hooglandt, Drs J.D.                                                                            ABN, Estel,  
                                                                                                           Westland/Utrecht  
                                                                                                           hypotheek 
Huet,P.A .                                                                                          Amfas  
Kalff Mr P.J.                                                                                      ABN  
Kessler, Prof.Dr C.A                                                                          Ned. Bank  
Kleyn van Willegen, P.E.                                                                   AMRO; Furness, Nationale 
                                                                                                          Nederlanden  
Krayenhoff, Jhr G.                                                                             AKZO, Ned.,Bank  
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Kruseman, R.                                                                               .     CETECO,KNSM   
Lennep, Mr. M.F van *                                                                      Slavenburg' s Bank, NDU,  
                                                                                                          RSV  
Löben Sels, Mr A.D.P.V. van                                                             Blijdensteijn/Willink  
Loudon, Jhr Mr F.J.                                                                            Pierson,Heldring & Pierson  
Loudon, Jhr J.H . ·                                                                             Royal Dutcb/SHELL  
Lynden, Dr C.D.A. van                                                                      Mees & Hope'  
Lynden van Sandenburg, Mr C.Th.E graaf van * *                             Heineken, Kon Heide Mij,  
                                                                                                           SHV  
Marken, A. van                                                                                   Pierson,Heldring,& Pierson  
Marken, B. van                                                                                   Pierson,Heldring,& Pierson  
Marken, J.C. van                                                                                Westland/Utrecht  
                                                                                                           hypotheekbank  
Mees, Mr Ph.A.J.                                                                                Giessen de Noord, Mees & 
                                                                                                          Hope, FGH 
Monchy, R.A. de * *                                                                          ABN, Pakhoed  
Philips, Ir F.J. * *                                                                                AMRO, Philips  
Pierson, Dr H.                                                                                    AMRO, Pierson,  
                                                                                                           Heldring&Pierson 
Reuchlin, Jhr H.                                                                                  AMRO   
Reuchlin, Jhr. J.J.D.P.                                                                         Nationale Nederlanden   
Riemsdijk, Jhr A.W.G van                                                                  Bols  
Riemsdijk, Jhr H.A.C. van                                                                  AMRO, Philips  
Röell, Jhr Mr E.W. * *                                                                         Kas-Associatie, NSU  
Röell, Jhr Mr Th.                                                                                 Morgan-Labouchère  
Royen, Ir O.H.A.                                                                                van Estel  
Rueb, l.G.                                                                                           Nationale Nederlanden  
Ruys, B.E.                                                                                          AMRO, NSU  
Ruys, Ir L.P.                                                                                       ABN, Nat.Ned, Ned.Bank,  
                                                                                                          NS,van Nelle, SHV  
Sickinghe, Jhr Mr F.O.J.*                                                                   AMRO, Hagemeyer;  
                                                                                                          Ned.Bank,VMF-Stork  
Sirtema van Grovestins, Mr J.G.A.*                                                  ABN  
Snouckeert van Schauburg, W;E baron  * *                                       De Erven Wed.J. van Nelle  
Voûte, Mr J.R.                                                                                   Amfas, Pierson,  
                                                                                                         Heldring&Pierson  
                                                                                                         Westl/Utrecht 
Wall Bake, H.W.A. van den                                                              ABN;KLM;KNSM;Naarden  
                                                                                                         International, VFW-Fokker  
Wall Bake, W.A. van den                                                                  Morgan-Láaouchère .  
Weede, Jhr R.E.W. van   * *                                                              Bols  
Weede, Jhr S.G, van                                                                          NSU  
Weiler, Jhr. C.G, von  * *                                                                  Pierson,Heldring &: Pierson  
Westpalm van Hoorn van Burgh, Jhr Mr. N.J;                                   Nationale Nederlanden  
Wittert van Hoogland, Jhr O.A.E.E.L                                               AMRO, Heineken, Pakhoed  
Wurfbain, drs J.C.                                                                              ABN, KLM, Nijverdal ten 
                                                                                                          Cate  
Wurfbain, L. H. sr                                                                             AMRO  
Wurfbain, L.H. jr                                                                               Pierson, Heldring & Pierson  
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*    =   5 proefpersonen (Groep I) 
* * = 12 proefpersonen (Groep II) 

Tabel V. Alphabetische lijst van belangrijke Nederlandse bedrijvenwaar de 75 personen invloed 
op kunnen uitoefenen (in het jaar 1975) met het aantal personen van de 75 per bedrijf bv ABN 
10, Pierson10, AMRO 9, SHV 7, Nationale Nederlanden 6,  Slavenburg's Bank 6  etc  

De stamvaders van het Nederlandse handelskapitaal  
We laten de 20ste eeuw voor wat het is - of nog niet is - en ondernemen een reis naar het einde 
van de 16de en het begin van de 17de eeuwen richten onze aandacht op de ekonomische 
ontwikkelingen in de stad Amsterdam, alwaar aan het einde van de 16de eeuw vele immigranten - 
vooral ten gevolge van godsdienstmoeilijkheden- de financiële kracht van Amsterdam kwamen 
vergroten. Deze immigranten troffen een stadsbestuur aan, dat gevormd werd door een zeer 
kleine kring van uitsluitend protestantse geloofsaanhangers.  
Het was een gloed nieuwe elite, aangezien zij in mei 1578  -. 400 jaar geleden- de spaans-gezinde 
katholieke regentenkliek hadden afgezet (Alteratie). Zij waren aan de macht gekomen met behulp 
van een deel van het volk - de gilden en schutterijen - maar door het ontbreken van een ideologie, 
die het volk ook na de omwenteling  recht op medebeslissing geeft, blijkt ook deze radikale 
verandering, net zoals zovele voor en na hem, weer geleid te hebben tot een nieuwe elitevorming.  
In ons eerste nummer van Macht en Elite is al dieper op dit verschijnsel ingegaan.   
De nieuwe protestantse regentenelite liet er geen gras over groeien en reeds in 1581, 3 jaar nadat 
zij aan de macht was gekomen, liet zij door een statenbesluit verbieden, dat gilden en schutterijen 
(juist diegenen, die hen aan de macht geholpen hadden) gekend mochten worden 
in·bewindszaken. Het was het streven om de kring, waaruit de regenten moesten worden 
aangevuld (coöptátie) zo klein mogelijk te houden, opdat steeds weer dezelfde politiek van 
geslacht op geslacht kon worden bijgezet.  
Zo berustte het gezag van de stad Amsterdam bij een kleine groep mensen, die allemaal op de 
een of andere manier familie van elkaar waren. Deze bestuurders waren soms ook tegelijkertijd 
kooplieden. .  
Aan het eind van de  16e eeuw begon de handel op Indië. Voor de oprichting van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie waren er in Holland en Zeeland tal van voorcompagnieën. Het zou te 
ver voeren hier nader op in te gaan, volstaan kan worden met te vermelden, dat onder leiding van 
's landsadvokaat Johan van Oldenbarneveldt na veel gepraat en geharrewar een fusie tot stand 
kwam en op 20 maart 1602 het octrooi van de VOC gereed was. Men zegt wel eens, dat de VOC 
een van de eerste voorbeelden is van een naamloze vennootschap, waarbij het kapitaal verdeeld is 
in aandelen. De aandeelhouders hadden weinig te zeggen, de bewindhebbers maakten de dienst 
uit, maar deze bewindhebbers behoorden zelf echter tot de belangrijkste aandeelhouders. Zij 
behielden hun positie hun leven lang en in geval van overlijden of vacatures werden nieuwe 
bewindhebbers benoemd door de burgemeesters van de steden, waar een kamer was gevestigd. 
De burgemeesters konden echter alleen kiezen uit een voordracht van drie, opgemaakt door de 
bewindhebbers..  

Een duidelijke oligarchische elite en zoals we al eerder hebben gezien is er niet zo gek veel 
veranderd als we kijken naar de families Van Nelle en Philips, die ook NV' s bezitters. De elite 
had de touwtjes in handen, zowel in het bedrijfsleven als in het bestuur en kon. dit ongestraft vele 
eeuwen kontinueren. Hoewel soms een zwakke golf van oppositie, vooral in de stad Amsterdam 
waarneembaar was, kon men tot op de huidige dag doorgaan met het in stand houden van de 
financiële elite. Niet alleen de provo's hebben protest aangetekend tegen het regenten beleid van 
Amsterdam. Rond 1620 werden pamfletten verspreid met als voornaamste beschuldiging aan het 
adres van de bewindhebbers van de VOC, dat zij zelf eerst een belangrijk deel van de 
aangevoerde specerijen tegen spotprijzen opkochten en dat zelfs de publieke verkoop van de rest 
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werd opgeschort totdat zij hun eigen voorraden hadden afgezet.  
Na de oprichting van de VOC werden in verschillende steden aandeelhoudersregisters ter 
intekening opengesteld. Helaas zijn de registers. van de vier kleine kamers - Delft, Rotterdam, 
Enkhuizen en Hoorn - verloren gegaan. Maar die van Amsterdam en Zeeland zijn bewaard 
gebleven en omdat deze twee kamers samen· meer dan 3/4 van het kapitaal hebben opgebracht, 
is het goed mogelijk.  
een indruk te krijgen van de inschrijvers. Het totale bedrag van inschrijving was 16 1/2 miljoen, 
waarvan Amsterdam 3 1/2 voor zijn rekening nam en Zeeland 1 1/3. De inschrijvers waren voor 
een groot deel Zuid-Nederlanders, die er na de val van Antwerpen (1585) weinig brood in zagen 
daar te blijven. Zij kregen van de spaanse bezetters de gelegenheid naar het noorden uit te wijken, 
niet als berooide bannelingen, maar met medeneming van have en goed. Ongeveer 10.000 
mensen weken uit naar het noorden.  
Alhoewel religieuze motieven misschien een rol hebben gespeeld, waren het voornamelijk 
ekonomische redenen, die hen naar het noorden dreven. In het aandeelhoudersregister van 
Amsterdam bleek ongeveer de helft van de inschrijvers te behoren tot de zuiderlingen (tabel VI).  
Een merkwaardige inschrijver is de duitser Jan Poppen, die als berooide bediende zijn carrière in 
1568 op een amsterdams kantoor begon en in 1602 reeds voor 130.000 inschreef. Hij liet aan zijn 
zoon Jacob Poppen (de zwager van do kleinzoon van Willem Janszoon van Loon) in 1616 een 
vermogen na van f 1.000,000.Elias schrijft hierover:  

"Schier alle Amsterdamsche regentenfamiliën,welke uit dien tijd dagteekenen, kunnen aan het 
hoofd van hun stamboom zulk een gunsteling der fortuin aanwijzen" .  

Laten we eens zien of deze stelling ook geldt voor onze vijf proefpersonen  
Het resultaat is verbluffend. Alhoewel we gehoopt hadden, dat er enkele personen uit te 
voorschijn zouden komen, die deel uitmaakten van het toenmalige bedrijfsleven, was het een 
waar feest voor ogen om te zien, hoe onze stoutste verwachtingen werden overtroffen.  
 
Deze voorouders zijn  bewindvoerders van de VOC                                      inschrijfbedrag  
1.  Gerrit Bickër                                                                                         f   21.000   
2.  Jacob Boreel                                                                                          f   40.600  
3.  Arent ten Grootenhuys                                                                         f  115.300 
4.  Balth. Coymans                                                                                     f   18.000 
5.  Jan Jansz ·Caere                                                                                    f  l33.000  
6.  Willem Dedel                                                                                        ??(Delft)  
7.  Pieter Dircksz Hasselaer                                                                       f   12.000  
8.  Jan J.Balalias Huydecoper                                                                     f   12.000  
9.  Jan J. gez. Hinlopen                                                                               ??(Enkh)  
10.Willem Jansz van Loon                                                                          ??(Rotterd) 

Gezamenlijk hebben deze tien mensen een fors bedrag ingelegd in het aandeelhoudersregister 
van de VOC. Deze gelden hebben hen bepaald geen windeieren opgeleverd. Het werden de 
bewuste knikkers voor het eeuwigdurende knikkerspel, dat het hun kinderen en hun 
kleinkinderen enz mogelijk maakte om steeds op de belangrijkste plaatsen in het bedrijfsleven 
plaats te nemen.. 
In Bijlage F hebben we van deze 10 voorouders een persoonsbeschrijving gegeven en vermeld op 
welke wijze zij verwant waren, zowel met elkaar als wel met nog andere belangrijke inschrijvers 
(meer dan f 10.000) en bewindhebbers van de VOC of voorname kooplieden van het begin van 
de 17de eeuw. Uit deze portrettering blijkt hoe groot de invloed en macht was van deze 10 en 
hunne bloedverwanten.  
Ook zien we hoezeer de burgemeesters van Amsterdam via familiebanden waren verbonden met 
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de voorname kooplieden van de stad. De Zuid-Nederlanders trouwden bij hun komst aan het 
eind van de 16e eeuw nog onder elkaar, doch we zien bv aan de familie Coymans, afkomstig uit 
Antwerpen, dat deze zich n het begin van de 17de eeuw vermengde met de echte amsterdamse 
patriciërs.  

De kinderen van de stamvaders 
De kinderen van de eerste bewindhebbers en oprichters van de handelscompagnieën vonden een 
welgeorganiseerde maatschappij,waarin de stand waartoe zij behoorden een bevoorrechte positie 
innam. We laten over deze periode Elias even aan het woord:  

"Zonder veel moeite konden zij zich door behulp van invloedrijke·bloedverwanten een eereplaats 
laten inruimen, die hun in staat zou stellen aan hunne ambitie of hunne hebzucht den ruimen 
teugel te voeren. Van de eerste grondvesting van onze onafhankelijkheid af tot het ogenblik dat 
de Republiek der Vereenigde Nederlanden in 1795 voor het demokratische Bataafsche 
Gemeenebest plaats maakte, heeft de macht van regeringen in ons land berust bij eene 
nauwbegrensde klasse, die, met uitsluiting van alle andere staatsburgers, alleen zich gerechtigd 
achtte tot het bekleeden van ambten en bedieningen in de stedelijke en landsmagistraturen . 
Zwaarder dan het landsbelang woog bij vele regenten het belang van den eigen familiekring."  

Het is dezelfde Elias, die in zijn studie over de vroedschap van Amsterdam laat zien, hoe vooral 
in de 18de eeuwse lotgevallen zijn van de nazaten van de stamvaders uit de Gouden Eeuw. Veel 
van de nazaten hadden zich toen genesteld op·de burgemeesterszetels , maar in het midden van 
de 18de eeuw kwam daaraan een abrupt einde, maar we gaan niet in op de politieke 
achtergronden hiervan. Maar liefst 7 van de 10 burgemeesters werden uit hun ambt ontheven 
samen met al hun bloedverwanten, die eveneens bestuurlijke posten bekleden.  
Onder de ontslagenen zien we weer vele bekende namen:  
Mr  W. Munter met zijn twee zoons Andries en Cornelis, zijn twee zwagers J. van Loon en J.B. 
Bicker en zijn beide neven S. Dedel en H. Bicker, Mr H.van de Poll met zijn zoon J. van de Poll, 
zijn zwager J. Trip en zijn neef A. van Loon, P. van de Poll en zijn broer H.R .van de Poll enz.  
In de amsterdamse regentenkring had deze paleisrevolutie van 1748 die de oppermachtige 
burgemeestersfamilies van hun invloed had beroofd, echter grote ekonomische gevolgen. Zij 
moesten maar zien hun hoge levensstandaard in stand te kunnen houden. Zo konsentreerde men 
zich evenals de voorvaderen weer op de handel.  
Er werden handelshuizen gesticht of men trad op als chef van bestaande firma's. Naast de 
warenhandel en de rederij was ook de geldhandel opgekomen, die vooral veel winst opleverde 
voor de kleine kring patriciërs. De kapitaalkracht werd aan de handel onttrokken en er werden 
buitenlandse konkurrenten gesteund, hetgeen voor de Republiek der Nederlanden zelf zeer 
nadelig heeft gewerkt. Zo kon het gebeuren dat tijdens een duidelijk verval van onze welvaart de 
patriciërs een zeer luxueus leven er op na konden houden. Elias weet dit kernachtig onder 
worden te brengen:  

"In de koerslijsten en koopmansjournalen verdiept vergat de regent de voorschriften der 
internationale wetten van eerlijkheid en goede trouw en gooide hij de waardigheid van den staat 
te grabbel voor een handvol geld".  

Ondanks revoluties en oorlogen aan het eind van de 18de eeuw en het begin van de 19de, wisten 
de patriciërs zich in stand te houden en konden in de 19de eeuw nieuwe kapitalen vergaren. 
Vooral door de industriële revolutie - met zijn schreeuwende honger naar geld - konden de in de 
17e eeuw gestichte handelskapitalen weer aangroeien. Het waren steeds weer dezelfde geslachten, 
die de boventoon voerden, alhoewel dat niet wil zeggen,dat er geen nieuw bloed bij kon komen. 
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Treffend is de karakterisering, die mevrouw van Barnekow-Tindal geeft in haar schotschrift aan 
bet eind van de 19de eeuw:  

" De Amsterdamsche wereld bestaat uit twee delen, die zich beginnen te vermengen. De oude 
Amsterdamsche familiën, zoals de v. Eeghens, v.d. Vliet,den Tex, Labouchère, Hartsen, Six, 
Bakker, Bikker ,v. Lennep, Oudermeulen en hoe ze allen heeten mogen, zijn reeds veelvuldig 
geparenteerd of bevriend met parvenu' s, als de Heineken, de Borski's, de Wüste's, Bunge's, 
Insinger's enz. Onder de laatste munt het oorspronkelijke duitse element uit. De speciaal 
Amsterdamsche maatschappij, ofschoon er familiën zijn, die daar sedert eeuwen hun woonplaats 
hebben, bestaat meestal uit geldmenschen, die materiëlen rijkdom uitsluitend beschouwen als 
datgene, wat macht en invloed geeft. Zij zijn dan ook bijna allen nog in den handel of in een of 
andere zaak en de leuze is en blijft geld verdienen"  

Met deze citaten uit zowel de 18de als de 19de eeuw hebben we willen aanstippen, dat er sinds de 
17de eeuw in feite, ondanks revoluties, oorlogen enz., niet veel veranderd is op het gebied van de 
verdeling van rijkdom en macht in ons land en dat onze stelling aan het begin van ons artikel, dat 
sinds de 17de eeuw de financiële elite gevormd wordt door personen,die steeds weer tot dezelfde 
geslachten behoren aan kracht gewonnen heeft.  
Ten slotte: In een land, waar een sociaal-demokratische regering de scepter zwaait en roept om 
spreiding van macht is het toch nog mogelijk, dat er in 1973 193 mensen rondliepen, die een 
vermogen bezaten van gemiddeld meer dan 20 miljoen gulden. Het zou een interessante studie 
zijn na te gaan hoe hoog het percentage is van deze kategorie multimiljonairs in de door ons 
onderzochte groep van 75. Dat in deze ongelijke verdeling van invloed, macht en kennis in de 
naaste toekomst wezenlijke veranderingen zullen plaats vinden lijkt ons niet waarschijnlijk, gezien 
de middelen, die voorgesteld worden. Want de middelen moeten zeer groot zijn, omdat het 
aanbrengen van veranderingen in deze ongelijkheid,te vergelijken is met het stoppen van een 
mammoet-olietanker. En die hoeft een remweg van vele mijlen.  

Afkomst van de families van de 5 proefpersonen 

Geslacht van Eeghen  
De van Eeghen's zijn afkomstig uit Vlaanderen. Het waren lakenkopers, die zich in 1662 in 
Amsterdam vestigden, en daar sinds die tijd een belangrijke plaats wisten te veroveren in het 
Amsterdamse bedrijfsleven. Interessant is het om te zien hoe de van Eeghen's en de van 
Lennep's al heel lang zowel familie als zakelijke betrekkingen met elkaar hebben. 
Zo lezen we in het lijvige boek over het handelshuis van Eeghen (Rogge,1948) p.40:  
" In 1748, was Jan van Lennep, die zich al koopman op, Curaçao had gevestigd, door weduwe 
Christiaan van Eeghen gemachtigd om haar uitstaande vorderingen te innen". 
( In 1975 was Jhr M.F. van Lennep commissaris Slavenburg's Bank alwaar zijn beide neven Mr 
S.P. van Eeghen en Mr. C. van Eeghen directeuren waren).  
In het begin van de 19e eeuw weet een van Eeghen (Jan) directeur van de Nederlandse Bank te 
worden. Over de grootvader van S.P. en C. van Eeghen, Samuel Pieter van Eeghen (getrouwd 
met O.C.A. van Loon) vermeldt Jhr F.J.E. van Lennep in zijn boekje Late regenten (1962) :  
" S.P. van Eeghen heeft tesamen met zijn zwager Jhr W.H. van Loon de touwtjes van het 
financiële  en zakenleven in handen. Van Loon op de beurs en S.P. door zijn commissariaten 
(Ned.Bank, Ned.Handel Mij, Amsterdamsche Bank, Holland Amerika Lijn, Stoomvaart 
Maatschappij Nederland etc )".   
In het dagboek van E. Heldring (zie de Vries 1970):  
" In het begin van de dertiger jaren is deze van Loon een van de rijkste mensen van Amsterdam 
met een vermogen van 20 miljoen of daaromtrent". 
De vader van onze proefpersoon S.P. van Eeghen jr was getrouwd met een telg uit het 
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koopmansgeslacht Sillem (Hieronymus Sillem was in 1814 een van de firmanten van het 
handelshuis Hope &Co ). De vader van de proefpersoon  Mr Constant van Eeghen trouwde een 
afstammeling van de machtige bewindhebber van Jacob Boreel.  

Geslacht Sirtema van Grovestins  
De mannelijke leden van het adellijke friese geslacht Sirtema van Grovestins hebben steeds of 
militaire of erebaantjes vervuld o.a. bij het Koninklijk huis. (Jan Sirtema van Grovestins 1686-
1717:eerste edelman prinses van Oranje, Douwe S.v.G 1710-1778: opperstalmeester Prins Willem 
IV , en getrouwd met een hofdame van Prinses Anna van Oranje, J.G. S.G. 1801-1846 : 
intendant Koninklijke paleizen, J.E.N. S.v.G. 1842-1919 : grootmeester van het Huis van 
Koningin Wilhelmina, en de vader van onze J.G.A I.L.D. S.v.G. : ordonnansofficier Koningin 
Wilhelmina. 
Mr J.G.A. baron Sirtema van Grovestins is de eerste, die uit de boot stapt en zich begeeft in de 
handel. Hij is directeur-generaal van de ABN. Zijn zuster trouwt zelfs met een niet adellijke man 
(alhoewel een telg uit een patriciërsgeslacht) : Mr Constant van Eeghen, onze proefpersoon A.  

Geslacht Sickinghe 
Het geslacht Sickinghe is afkomstig uit Erm, gemeente Sleen, iets ten oosten van Emmen, waar 
hun landgoed was gelegen. De stamreeks begint met Otto Sickinghe, die in 1246 ,een van de vier 
burgemeesters was van Groningen, zoals vele generatie na hem tot Onno Sickinghe aan toe, die 
in  1753, 1754 en1756 burgemeester van Groningen was, dus vijf eeuwen later! Daarna bekleden 
de Sickinge's  functies bij de rechterlijke macht; of bij het leger. Onze proefpersoon Jhr Mr F 
.O.J. Sickinghe is zoals we zagen bij  Mr J. G. A. baron Sirtema van Grovestins. de eerste die het 
bedrijfsleven induikt. Na zijn advocaten loopbaan wordt hij zelfs presidentdirecteur van het VMF 
concern. Ook trouwt hij met een niet adellijke iemand de zuster van Mr Constant van Eeghen: 
Marguerite Cornelie van Eeghen.  

Geslacht van Lennep  
De andere jonkheer van onze proefpersonen is Jhr M.F. van Lennep. De van Lennep's zijn een 
patriciërs geslacht. Ze werden pas in de 19e eeuw in de adel verheven. Er zijn momenteel ook 
nog van Lennep’s, die niet geadeld zijn. *) 
De stamreeks begint met Gerrit van Lennep, een bastaard, die in de eerste helft van de 16e eeuw 
in Arnhem woonde. Hij was snijder, later brouwer en pas zijn achterkleinkind Warner vestigde 
zich als koopman te Amsterdam in het begin van de 17e eeuw, en werd in 1640 poorter van 
Amsterdam. Zijn zoon Jacob - samen met zijn broer - stichtte een zijdefabriek; die nog lange tijd 
in de familie bleef en hun een voorname plaats verzekerde onder de Amsterdamse industriëlen. 
Jacob liet een vermogen na van maar liefst f 300.000. Schijnbaar genoeg verdiend te hebben in de 
handel, zien we dat in de 18e eeuw de van Lennep's bestuurlijke baantjes ambiëren: David van 
Lennep , 1721-1771 in de vroedschap van Haarlem; Cornelis, zijn zoon in de vroedschap van 
Amsterdam wordt er zelfs voorzitter Nationale Vergadering in 1796 ten tijde van de Bataafse 
Republiek. De betovergrootvader van onze proefpersoon was de bekende schrijver Jacob van 
Lennep,1802-1868, getrouwd met een telg uit een oud adellijk geslacht Roëll. Hij was lid van de 
Tweede Kamer voor de conservatieve partij. De zoon van Jacob, Maurits Jacob 1830-1913 werd 
raadsheer Gerechtshof Amsterdam en trouwde een zuster van de schatrijke Hendrik Maurits 
Jacobus van Loon. Zijn zoon Willem Hendrik van Loon kwamen we al tegen tijdens de 
bespreking van het geslacht van Eeghen. De vader van M.F. van Lennep werd predikant en lid 
gemeente raad van Bloemendaal en trouwde met Emilie M.A. van Eeghen, een zuster van S.P. 
van Eeghen sr. Om de familiekring weer helemaal rond te maken, trouwt de vader van M.F. van 
Lennep met Henriette Sillem; wiens betovergrootvader Hieronimus Sillem was (zie ook bij de 
bespreking van Eeghen).   
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*) In het boek betreffende de herinneringen van Ernst Heldring (de Vries 1970) lezen we over 
het geslacht van Lennep : "... het geslacht is eerst in den vervaltijd der regenten naar boven 
gekomen". De Vries geeft in een noot hierop commentaar: "Beter: regenten in de vervaltijd. De 
Van Lenneps waren in Amsterdam nauwelijks regenten, doordat zij zo laat kwamen en 
doopsgezind waren. Dat heeft met de vervaltijd op zich niets van doen."  

10 portretten van voorouders uit de 16e en 17e eeuw van de 5 proefpersonen 
1. Gerrit Bicker Pietersz. 1554~1604 wordt beschouwd als een van de grondleggers van de 
Nederlandse wereldhandel. Hij was oprichter van de eerste compagnie die werd opgericht om 
schepen naar Indië te sturen: Compagnie van Verre1594. Ook oprichter , bewindhebber en 
aandeelhouder·van de Verenigde Oost Indische Compagnie 1602 kamer van Amsterdam. In 
1608 heeft hij tesamen met 16 andere voorname kooplieden (zie ook bij Hasselaer en van Loon) 
het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een compagnie, die ten doel had, om 
handel te drijven met Rusland (Witte Zee). Gerrit Bicker trouwde met een zuster van de 
invloedrijke Amsterdammer Jacob Boelens. Zij laat bij haar dood een vermogen na van f 
200.000). 
De vier zoons van Gerrit Bicker waren: Andries, Jacob, Jan en Cornelis.  
Elias (1903) weet over deze broers te vertellen:  De vier gebroeders hadden als handelsmannen de 
wereld onder elkaar verdeeld: "Zoo wijt als Bickers vlagh den Grooten Oceaan beschaduwde en 
doorsnee met rijck geladen schepen die 's wereld's gouden oeogst in Hollandst boezem slepen ". 
(Joost van den Vondel). 
Inderdaad want Cornelis Bicker had in 1621 zijn gehele kapitaal gestoken in de W. Indische 
Compagnie die hij heeft helpen oprichten. 7 jaar later kon hij reeds 50% dividend ontvangen 
vanwege het feit dat Piet Heyn de zilvervloot had veroverd en in het zelfde jaar ontving hij nog 
eens 30% omdat de Hondurasvloot was gekaapt. De oudste zoon van Gerrit, Andries was in de 
periode 1627-1649 10x burgemeester van Amsterdam. Zijn broer Cornelis was burgemeester in 
1646,1650 en 1654 en zijn broer Jan in 1653. Jacob Bicker, broer van Gerrit Bicker was eveneens 
zeer vermogend en liet zijn vrouw na in 1636  f 375.000. Een nazaat van Jacob Bicker: Jan Bernd 
Bicker trouwt in 1758 een afstammelinge van de bewindhebber en oprichter der VOC kamer 
Zeeland Jacob Boreel.  
 
2. Jacob Boreel 1552-1636 was een zeer invloedrijk man in Zeeland, behalve oprichter en 
bewindhebber van de kamer van Zeeland der VOC ook aandeelhouder voor een bedrag van f 
40.600. Behalve burgemeester van Middelburg was Jacob rekenmeester van Zeeland. Koning 
Jacobus I van Engeland heeft hem tot Ridder-Baronet verheven. Zijn zoon Dr Willem Boreel 
was advocaat der VOC ter kamer Amsterdam en was getrouwd met de dochter van Jan Jansz 
Caerel de Jonge. Zijn schoonmoeder was Arina ten Grootenhuys, een zuster van Arent ten 
Grootenhuys. Kleinzoon van Jacob trouwt met kleindochter van de schatrijke Balthasar Coymans  

3. Arent ten Grootenhuys 1570-1615 was bewindhebber VOC kamer Amsterdam en schreef in 
voor een bedrag van f 115.300 en zijn broer Johan ten Grootenhuys voor een som van f 101.400. 
Deze laatst genoemde was getrouwd met de dochter van Marcus de Vogelaer eveneens 
bewindhebber, oprichter en aandeelhouder ( f 18.000) der VOC kamer Amsterdam. De 
familieketen gaat door, want de schoonvader van deze Marcus de Vogelaer was Jaques de Velaer, 
eveneens afkomstig uit Antwerpen en behoorde tot de voornaamste reders en kooplieden van het 
toenmalige Amsterdam, Jaques de Velaer was oprichter,bewindhebber en aandeelhouder der 
VOC kamer Amsterdam,voor het aanzienlijke bedrag van  f 57.000 ! )  

4.  Balthasar Coymans 1555-1634 ging vanuit Antwerpen in 1585 eerst naar Hamburg om zich 
pas in 1592 te vestigen in Amsterdam. Hij was de oprichter van het vermaarde handelshuis 
Coymans, dat een eeuw lang tot de allervoornaamste koopmans- en banksfirmas van Amsterdam 
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heeft behoord. Balthasar werd in 1631 door .de belastingen aangeslagen voor een vermogen van f 
400.000. Balthasar was geen bewindhebber der VOC maar schreef wel in voor een bedrag van f 
18.000. Zijn neef Isaac (zoon van zijn broer Thomas) trouwde met Wijntge Reynst. Haar vader is 
niemand minder dan Gerrit Reynst, een voornaam koopman en reder te Amsterdam. Hij rustte 
i.o. 1599 met drie andere Amsterdamse kooplieden een aantal schepen uit met het doel handel te 
drijven met China. Reynst was medeoprichter, bewindhebber en aandeelhouder ( f 12,000) der 
VOC kamer Amsterdam en werd in 1613 zelfs gouverneur-generaal van Ned. Indië. De broer 
van deze Gerrit Reynst : Reynst Pietersz trouwde met een zuster van een andere aanzienlijke 
Amsterdammer t.w. Albert Simonsz. Jonkheyn, ook al bewindhebber en oprichter der VOC 
kamer Amsterdam (inschrijving: f 14.000). Albert zelf trouwt in 1608  voor de derde maal en wel 
met Adriana Coolen een dochter van de oprichter en bewindhebber en aandeelhouder (f 118.000) 
der VOC. kamer Zeeland: Jan Lambertsz Coolen. De dochter van Albert Simonsz Jonkheyn, 
Adriana trouwde met een telg uit een ander belangrijk VOC geslacht: Reinier Pauw, de kleinzoon 
van Reinier Pauw, koopman en reder, bestuurder van de eerste Compagnie van Verre, oprichter, 
bewindhebber kamer Amsterdam VOC in 1602 en aandeelhouder voor f 30.000. Evenals Boreel 
werd Pauw geridderd door Koning Jacobus I van Engeland.  
Terugkerende tot Balthasar Coymans zien we dat zijn zoon Jeronimus trouwde met een dochter 
van alweer een belangrijk man der VOC t.w. Lenard Raye (oprichter, bewindhebber en 
aandeelhouder voor f 12.000 der VOC kamer Amsterdam) liet bij zijn dood een vermogen na van 
f 120.000.  

5. Jan Jansz Caerel 1545-1616 werd in 1578 poorter van Amsterdam en als reder en 
groothandelaar in Oostindische en Levantische waren, werd hij deelhebber in 1594 in de 
uitrusting van drie schepen, die naar het Noorden een nieuwe weg moest vinden naar China en 
Japan. In 1602 behoorde hij tot de bewindhebbers der O. I. Compagnie. Hij schreef in voor f 
33.000. Bij zijn overlijden liet hij een vermogen na van f 376.000. Zijn zoon Jan Jansz Caerel de 
Jonge maakte de reis van Cornelis Houtman naar Indië mede. Het was de eerste reis naar 
Indië,maar werd een mislukking. In 1599 werd Jan Jansz Caerel de Jonge vice-admiraal over de 
vier volgeladen schepen, die onder bevel van Jacob van Neck uit Indië naar Nederland 
terugkeerden. De gemaakte winst werd geschat op 400%. Na dit succes nam de animo voor de 
Indië vaart sterk toe. Jan Jansz Caerel de Jonge werd ook aandeelhouder der VOC in 1602 kamer 
Amsterdam voor een bedrag van f 15.000. Hij trouwde met de zuster van Arent ten 
Grootenhuys. (zie onder 3) 
De relatie met de familie Boreel is te zien aan het feit dat de kleindochter van Jan Jansz Caerel 
trouwde met Willem Boreel,de zoon van de bewindhebber Jacob Boreel van de kamer van 
Zeeland (zie nr. 2).  

6.Willem Dedel 1552-1641. Hiervan weten we niet meer te zeggen dan dat hij bewindhebber 
was der VOC kamer te Delft en was getrouwd met de dochter van de bewindhebber der VOC 
eveneens kamer Delft: Bruyn van der Dussen. Helaas weten we niet voor beiden hebben 
ingeschreven in het aandeelhoudersregister der VOC van de Delft, aangezien dit register verloren 
is gegaan. Een nazaat van Willem Dedel, Salomon Dedel werd bewindhebber der West-Indische 
Compagnie en was getrouwd met Agneta Maria Boreel, een afstammeling van Jacob Boreel.  

7.Pieter Dirckz Hasselaer 1554-.1616 is in Haarlem geboren en werd bekend tesamen met zijn 
tante Kenau Simonsdr Hasselaer, vanwege zijn heldhaftig gedrag tijdens de belegering van 
Haarlem door de Spanjaarden in 1573. Behalve brouwer was hij koopman en neemt in 1597 deel 
in de opkomende handel op Zuid-Amerika. In 1602 werd hij bewindhebber en aandeelhouder (f 
12.000) der VOC kamer Amsterdam.In 1608 behoort hij tot de 17 kooplieden die van plan waren 
om een compagnie op te richten voor handel op het noorden (Witte Zee). 
Als regent van Amsterdam was hij lid van de Raad van 1594 tot zijn dood in 1616. De relatie met 
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andere bewindhebbers komt tot uitdrukking in de volgende huwelijken: De kleinzoon van Pieter 
Dircksz Hasselaer trouwde met een kleinzoon van Willem van Loon, terwijl een achterkleinkind 
trouwde met eenachterkleinkind van Jan Jacobsz Bal alias Huydecoper 

8.Jan Jacobsz Bal alias Huydecoper 1541-1624 was leerlooier en handelaar in huiden te 
Amsterdam, van 1578 tot 1624 lid van de raad van Amsterdam en in 1618 bewindhebber van de 
Magellaense compagnie. Hij liet een vermogen na van f 170.000. Hij was geen bewindhebber der 
VOC in 1602 wel aandeelhouder voor een bedrag van f 12.000. 
Zijn zoon Joan Huydecoper, bewindhebber der VOC trouwde met een dochter van Balthasar 
Coymans, zijn kleinzoon eveeens met een Coymans,terwijl zijn achterkleinzoon met een 
afstammelinge van de bewindhebber Hasselaer trouwde. Een andere familierelatie met 
belangrijke VOC mannen zien we in het huwelijk van de vader van Jan Jacobsz Bal alias 
Huydecoper. Deze was getrouwd met een tante van Geurt Dircksz van Beuningen 
bewindhebber, oprichter en aandeelhouder (115.000) der VOC kamer Amsterdam.  

9. Jacob Jacobsz gezegd Hinlopen 1550-1613 was oprichter en bewindhebber van de kamer 
Rotterdam der VOC in 1602. Onbekend is het bedrag waarvoor hij heeft ingeschreven, aangezien 
het register evenals van Delft, Enkhuizen en Hoorn verloren zijn gegaan. Zijn schoonvader 
Bruyn van de Dussen komt voor op de lijst van de bewindhebbers der VOC kamer van Delft. 
 
10. Willem Jansz van Loon 1537-1618 was oprichter, bewindhebber kamer Rotterdam VOC. 
Net zoals bij Hinlopen onbekend voor welk bedrag hij heeft ingeschreven. Hij behoorde ook tot 
het consortium van zeventien voorname kooplieden, die in 1608 handel wilden drijven met 
Rusland via het noorden. Zijn zoon Hans vestigde zich in Amsterdam en werd weldra tot de 
voornaamste kooplieden van de stad. Zijn kleinzoon trouwde met een kleindochter van de 
bewindhebber Hasselaer.  
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Dagboek 1978 

Grepen uit het dagboek, alsmede correspondentie, documenten en vele foto's 
Aan het eind van het dagboek 1978 aparte hoofdstukken:  
Hoofdstuk 1.  Reis naar Nepal 4 december 1977- 12 januari 1978 
Hoofdstuk 2. Citaten uit de aflevering van jaargang 1, nummer 5  (mei 1978) van het 
Tijdschrift Macht en Elite.: 
Hoofdstuk 3. Citaten uit de aflevering van jaargang 1, nummer 6  (augustus 1978) van het 
Tijdschrift Macht en Elite.  
Hoofdstuk 4. Reacties op ons tijdschrift Macht en Elite  
 
Dagboek  
Donderdag 12 januari Na terugkomst uit Nepal buikgriep. Weinig reacties op ons tijdschrift 
Macht en Elite. Niet anders verwacht wel anders gehoopt, maar zo langzamerhand door de wol 
geverfd met te hoge verwachtingen te hebben, Joost schrijft dat er 16 abonnees zijn 
binnengekomen, ongeveer 700 gulden na de eerst twee nummers.  
Vrijdag 13 Zaterdag 14 januari ziek. 
Zondag 15 januari Moeilijkheden contract Catslaan, moeder ziekenhuis netelroos  
Maandag 16 januari Herdenking sterfdag vader.  
Woensdag 18 januari Lezing in Waalre voor vrouwen, groot succes  
Dinsdag 24 januari Kantongerecht vrijspraak 
Maandag 30 januari. Elsbeth belde dat Moeder een wanhoopskaart aan mij had geschreven 
Dinsdag 2 februari verhuizing Moeder van Catslaan naar flatje Beetslaan 
Woensdag 8 februari Adrienne weggebracht naar ziekenhuis Soest zonnegloren. 
Zaterdag 1 februari Adrienne uit Ziekenhuis, was goed verlopen 
Zondag 12 februari Grote uitverkoop Aerdenhout, ware happening, later door moeder niet in 
dank afgenomen. 
Dinsdag 14 februari Naar Huis van Bewaring Utrecht, 3 dagen voor vonnis: kantonrecht 12 
augustus 1976 geldboete 40 gulden subs. 2 dagen ,  rechtbank 5 april 1977 geldboete 100 gulden 
subs. 1 dag  
 
Dinsdagavond 14 februari 10.30 Uit HvB.  Brief aan Adrienne 
Lieve schat Even voor het licht uitgaat in mijn vertrouwde celletje nog ene krabbeltje. Alles pico 
bello Met groene Opel naar Utrecht.  9.30 aangekomen Paleis van Justitie tot 12.30, daarna met 
boevenwagen naar HvB om 4.00 geïnstalleerd aan tafeltje + schrijfmachine, bezig met 
kwartierstaat steeds voorzien van koffie en thee! Kan niet beter ik ben al bij nr 258! Dus ik haal 
het wel vrijdag. De dag vloog dus om. Ik kan nu pas zeggen dat ik de eerste dag al meteen 
gewend geweest ben. Was het rustig zonde mij? In washok weer verbijsterde verhalen vernomen, 
maar daarover beter a.s. vrijdag.  Alles dus zeer de moeite waard. In ieder geval vandaag al120 
gulden verdiend! Veel liefs chou de mon coeur. Wat een verschil in gevoel met verleden jaar. Ton 
amour  
 
Vrijdag 17 februari 's ochtends vroeg op straat gezet daarna naar flat 
Zaterdag 18 februari Naar bibliotheek,  toen nog enigszins aangeslagen door de bak, 
vergeetachtig nog niet er helemaal bij. 
Donderdag 23 februari nieuwe start alles afgehandeld; Nepal, belasting huis moeder,flat 
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opgeruimd alles overzichtelijk. M en E en route, nu rustig concentreren op elite 13 e eeuw 
Februari Macht en Elite 3&4 nummer Stadsguerrilla (geschreven door Joost van Steenis) 

 
 

Zo vader zo zoon 

 
Vader Tom de Booij Kerstmis 1975 

 
 Zoon Tom de Booij  februari 1978 
 
Vrijdag 24 februari  Weer een schok te verduren nl het bezoek aan Gerard Schut Dit naar 
aanleiding van een brief van Arie Romkema om vanochtend om 9uur te komen op de 
griffiekamer van de Provinciale Staten. Ik heb Gerard gezegd die hem zou ophalen,dat ik niet zo 
komen  Hij wilde nu me nauwelijks te woord staan en liet wel blijken dat hij het me kwalijk nam 
dat ik Arie had laten barsten. Dit was toch weer een klap op mijn hoofd. Zo bleek later dat hij 
ruzie had gehad met zijn vriendin Ellen . Zo als alles verdraaid wordt in ieder geval is er nu 
duidelijkheid over de zaak nl dat ik niet weer wil laten gebruiken in zijn wanen, want uiteindelijke 
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help je hem er niet mee. Er heel slecht op geslapen. Ja ik ben schijnbaar niet hard genoeg . 
Vrijdag 24 februari Mariette uitreiking diploma verpleegster, hele gebeurtenis 
Zaterdag 25 februari Half zeven gebeld door politie. Mauk in cel brommer afgepakt schijnbaar 
vernielingen aangebracht  in Naarder Bos. 
Zondag 26 februari Mauk kwam thuis en was zeer onder de indruk van cel verblijf geen bed 
maar op de koude grond moeten liggen. 
Maandag 27 februari Naar Aerdenhout  Moeder gehaald voor tekenen contract huis. Van Maria 
de wind van voren gekregen voor het eigenmachtig optreden over verkoop van Catslaan , 
verwijten naar hoofd geslingerd. 
Maandag 27 februari Naar kantongerecht Leiden, op stelten gezet dwz felle aanval op rechter 
had vergeten bij eis de inbeslagname .Opgegeven getuigen niet gedagvaard want zowel ovj als 
rechter vonden het niet nuttig (zie krantenverslag hieronder).Terug naar Baarn. Maria had gebeld 
om het gesprek af te maken. Ze zoeken het maar uit. Toch weer ruzie over geld etc niet om te 
geloven. 
 
28 februari 1978 Artikel Leidsch dagblad Burgemeester mag niet getuigen voor De Booij 
Tom de Booij is een bekende bij zowel leden van de zittende (rechters) als van de staande 
magistratuur (officieren van justitie) in het hele land. Hij heeft er zijn beroep van gemaakt (na zijn 
eervol ontslag als docent geologie aan de universiteit in Amsterdam) het machtshebbers moeilijk 
te maken. Dwars te liggen waar hij maar kan om wat  volgens hem onrechtvaardig is te bestrijden. 
Zo gaat hij bijvoorbeeld tegen klasse justitie te keer. Hij laat elke parkeerovertreding vóórkomen 
en gaat in hoger beroep als hij dan veertig gulden boete krijgt. Want dat vindt hij te weinig, omdat 
mensen met een veel lager inkomen dan hij (een zeer behoorlijk wachtgeld), hetzelfde moeten 
betalen. Zijn boetes zit hij uit in het gevang, om daar dan weer iets voor de gevangenen proberen 
te bereiken. Aan dit bedrijf heeft hij een dagtaak. Hij noemt. zich publicist, is nu 53 jaar en lijkt 
het voorlopig nog niet op te geven. Gisteren bracht hij een bezoek aan het Leidse kantongerecht. 
Vorig jaar, rond de verkiezingen in mei, werd hij geverbaliseerd vanwege het plakken van affiches 
op het gebouw van de Sociale Dienst aan de Langebrug . De politie schreef in het rapport dat 
haar actie kennelijk was uitgelokt vanwege het feit dat een man of tien met spandoeken heen en 
weer liep terwijl van het hele gebeuren opnamen werden gemaakt door een volledige 
cameraploeg. De affiches waren van het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur, dat van mening is 
dat er bij de verkiezingen sprake was van grote rechtsongelijkheid ten opzichte van de kleine 
politieke partijen. Tom de Booij had aan de officier van justitie de wens te kennen gegeven vijf 
getuigen: à decharge te laten oproepen, onder wie burgemeester Vis. Dat verzoek had de officier 
niet in gewilligd. De Booij: "Het Openbaar Ministerie doet maar, Dat gebeurt me nou keer op 
keer dat een officier op de stoel van een rechter gaat zitten en beslist of getuigen al dan niet 
worden gehoord". De officier: "Ik heb niet zelf beslist, ik heb het aan de kantonrechter 
voorgelegd en hem daarbij ·mijn mening gegeven. Die luidt dat ik het nogal overdreven vindt 
voor deze eenvoudige zaak vijf getuigen op te roepen''. Rechter De Koningh: "Ik heb de getuigen 
niet laten oproepen omdat ik me hier niet met politiek bezig houdt". De Booij: "Maar ik ben nu 
geschaad in mijn verdediging" Rechter: '''Maar u hebt zelf toegegeven dat u het gedaan hebt". 
"Jazeker, ik kan wel meer zeggen. Hier, op de zitting moet blijken of ik schuldig ben. U moet 
uitmaken of en hoeveel schuld ik heb, en dat kunt u niet op grond van enkel mijn verklaring 
tegenover de politie. Ik wil u nu dan vragen om aanhouding van de zaak, zodat ik de stukken die 
ik nu niet gezien heb rustig kan doornemen" . Ook daar kwam niets van in, Officier van justitie: 
"Het bewijs is al ruimschoots geleverd. Voor mij blijft dit een doorsnee geval, ik ga de normale 
eis stellen van veertig gulden boete. Want ik vind het niet nodig dat u  mogelijkheid van hoger 
beroep heeft". (Dan moet de boete minstens f 51,- zijn). De Booij: "Ik heb nog recht op een 
laatste woord", de rechter die al met zijn uitspraak begonnen was in de rede vallend. "Wij zijn 
opgekomen voor de onderdrukten. Daarvoor hebben we willen strijden, en dat wordt hier 
afgedaan als een bagatel. Zo is nou het hele beleid van het Openbaar Ministerie, altijd vóór de 
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groten en altijd tegen de kleine man". De rechter deed uitspraak: f 25,boete gezien de bijzondere 
omstandigheid, dat De Booij de politiek binnen de rechtszaal had willen halen. De Booij stevende 
rechtstreeks de trap op om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad, want dat kan wel. In de 
rechtszaal ging men weer over tot de orde van de dag. MARGA WUIS  
 
De maanden maart, april, mei, juni heel weinig of niets bijgeschreven in mijn dagboek. Geheel 
opgeslokt door het schrijven voor het tijdschrift Macht en Elite. Veel naar bibliotheek in Utrecht. 

  
Familiewedstrijd BMHV In de goal Mauk Tom, Paul 

Vrijdag 10 april Oprichting Stichting Macht en Elite 
Woensdag 24 april Lezing Rotterdam Experience  vrij frustrerend.*)  Weer een tijd niets 
schokkends gebeurd. Het kost mij toch veel energie om de  schok van de 25ste mei 1977 te 
boven te komen, want het leventje dat ik verder zal slijten, zal wel toch weinig spectaculairs gaan 
afspelen want de tijd van de akties  is (voorlopig?) voorbij De hond is in de pot. Jan met de pet 
heeft zijn pet ingewisseld voor een bolhoed? 

*)Aankondiging van Experience  om op 24 mei te Rotterdam met de mensen  van het V.A.W. en 
"Macht en Elite"te ontmoeten en het stencil wat zij ter gelegenheid voor deze ontmoeting 
maakte: 
Het blad Macht en Elite en de makers ervan vinden we belangrijk , omdat zij allerlei opvattingen 
over hoe te strijden tegen onrecht en voor een andere maatschappij beter bespreken dan wij zelf 
en anderen tot nu toe. Het unieke van M & E is, dat zijzelf uit de praktijk van zowel het 
vreedzaam als het geweldgebruikend verzet komen. Op deze eigen ervaringen en die van anderen 
bezinnen ze zich.,... en bouwen zo steeds opnieuw theorie op, die zo konkreet mogelijk is en 
aanwijzingen bevat voor verder handelen van henzelf en anderen. Zo worden in dit nr  3 &.4 tal 
van guerrilla- of strijdgroepen besproken,kijkend naar hun sterke kanten en hun tekortkomingen. 
Hierdoor worden daden en inzichten van anderen via dit blad doorgegeven aan anderen. 
De voornaamste konklusies, die M &. E uit dit alles trekt,zijn als volgt: Het blijkt een noodzaak 
om de PERSONEN, die de topelite vormen, aan te tasten in plaats van DODE 
INSTELLINGEN.(schade aan instellingen raakt de elite niet en de verzekering betaalt hun 
wederopbouw). Vreedzame middelen om druk uit te oefenen kunnen nuttig zijn, M & E noemt 
ze ook, maar als die niet helpen, moet geestelijk en materieel geweld niet bij voorbaat afgewezen 
worden. M en E heeft vele punten van kritiek op linkse partijen en groeperingen, onder andere 
dat ze persé lief willen blijven. Terwijl er daardoor juist niets fundamenteels verander, zoals onder 
meer blijkt aan de voortdurende ellende van miljarden in de derde wereld. Lieve akties, die 
vergeefs blijken, vergrote alleen maar de machteloosheidgevoelens van steeds meer mensen. En 
bovendien blijken machthebbers daardoor des te sneller met hun machtsmisbruik door te kunnen 
gaan. M & E wil de machteloos makende situaties (strukturen oa.) doorbreken en de mensen 
invloed op hun eigen lot en dat van de 3e wereld laten verwerven. Zij vermelden vele vormen van 
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vreedzaam aantasten van de elite-personen ... en mildere en zwaardere vormen van gewelddadig 
verzet. Het laatste moet aan verschillende eisen vo1doen (zie het artikel zelf hieronder), anders 
kun je het beter voorlopig laten.  
BESPREKING VAN "MACHT & ELITE "  FEBR. NR. 3 & 4 DAT VOORAL GEWIJD IS 
AAN DE STELLING, DAT DE STADSGUERRILLA ZICH ONTWIKKELT VAN DE 
AANVAL OP INSTELLINGEN NAAR DE AANVAL OP PERSONEN.  
"Macht & elite" wil net als de bond tegen ambtelijke willekeur (V.A.W.) waar ze nauw mee 
samenwerken, de elitepersonen die de belangrijkste macht hebben bestrijden. Omdat deze 
personen de macht alleen ten bate van zichzelf gebruiken en ten koste van de bevolking hier en 
in de derde wereld. Het gevolg hiervan is, dat de leefsituatie van steeds meer mensen hier en van 
miljarden in de derde wereld alleen maar verslechtert. De mensen krijgen geen enkele invloed op 
hun eigen lot en toekomst. Protesten? demonstraties en andere vreedzame akties blijken niet te 
helpen. De rijke en invloedrijke elite drukt toch haar wil door, zonder daarvoor gestraft te 
worden. Juist die vergeefse akties geven steeds meer mensen een machteloos gevoel maakt de 
mensen weer meer "dood" en moeilijk opnieuw in beweging te krijgen. Deze machteloosheid uit 
zich op verschillende manieren, waaronder een groot aantal zelfmoorden, gezinnen die kapot 
gaan, drugs- en medicijnenverslaving, ziekten, levensangst, zich helemaal terugtrekken uit alles ... 
enzovoorts. Maar in een land waar M & E wil helpen om deze machteloos makende situaties en 
structuren te doorbreken  of af te breken, met alle nodige en mogelijke middelen.  
OM DE MACHTELOOSHEID VAN DE BEVOLKING TE DOORBREKEN EN TOT DE 
AANVAL ( VAN ERG MILD TOT MINDER ZACHTZINNIG) OP 
VERANTWOORDELIJKE PERSONEN OVER TE GAAN. ( ZIE VOLGENDE 
BLADZIJDEN OVER  "MACHT EN ELITE")  
In DELFT waren de bewoners van flats een aktie begonnen tegen 50 % huurverhoging door de 
woningbouwvereniging (St. Hippolytus). Want zoveel huurverhoging veroorzaakt een hoop 
ellende voor een gezin met een laag inkomen. Deze woningbouw vereniging had daarvoor 
toestemming gekregen van de verantwoordelijke direkteur - generaal van volkshuisvesting. 
Demonstratie voor het ministerie, na pogingen tot onderhandelen, waren gaande. Maar omdat 
"Het Ministerie" een dood ding is. wees het V.A.W. oftewel het verbond tegen ambtelijke 
willekeur de ware schuldigen aan. Pamfletten werden verspreid met de ware toedracht van de 
zaak en met naam- adres- verblijfplaatsen, tel.nr. en dergelijke van de personen die de 
beslissingen over die huurverhoging genomen hadden. Een ander pamflet vermeldde wat de 
gedupeerde bewoners zoal tegen die personen konden ondernemen, wanneer deze belachelijke 
huurverhoging gehandhaafd zou blijven" Opdat de verantwoordelijke topambtenaren ook zelf 
iets aan den lijve zouden voelen van de ellende, die zij zondor daar zelf iets van te hoeven merken 
maar doen aan anderen" Enkele tips die erop stonden waren oa.:Bel ze voortdurend thuis op, 
demonstreer voor hun eigen huis, vraag op hun naam en hun kosten dure telefoongesprekken 
met het buitenland aan, idem met telegrammen enzovoorts en iets strafbaarder - maar zij doen 
toch ook verschrikkelijke. dingen zonder daarvoor gestraft te worden- het ingooien van een 
ruiten, schade doen aan hun tweede huis, een pot rode verf over hun auto, olie op hun 
gazon....ed."  
Voor deze laatste tips is de redakteur van " Macht en Elite" veroordeelt tot gevangenisstraf 
wegens "opruiing". De officier van justitie noemde deze aktie een "terreur-aktie". "Macht en 
Elite en het"V.A.W. bracht hier tegenin, dat het met geestelijk en ander geweld je wil opleggen 
aan de bevolking door een kleine elite, de staat, terreur heet. En dat deze staatsterreur wel 
toegestaan is, terwijl gezinnen erdoor kapot kunnen gaan, arbeiders op straat gegooid mogen 
worden en nog veel meer.  

Mei. Tijdschrift Macht en Elite  1e jaargang nr. 5 Mensen bij de gratie Gods (2) De 
kwartierstaat van Jhr Mr E.W. Roëll laat zien dat de wortels van de geslachten,die behoren tot de 
financiële elite in Nederland zowel reiken tot de nieuwe elite uit de 17e eeuw, als tot de elite uit de 



114 
 

donkere middeleeuwen. Zie voor tekst aan het eind van dagboek 1978 hoofdstuk 2   
Zaterdag 3 juni Feest op de Treek van het Stoop fonds. 
Woensdag 12 juli Zeer zware dag, eerst tennis verloren, daarna uitbarsting tegen Adrienne over 
flat, gespletenheid etc 's nachts alles nog eens rustig doorgepraat resultaat flat gedeeltelijk 
verhuren.  Ping pong kamer weer inrichten als 2e werkkamer 

 
Donderdag 10 augustus Mauk opgehaald op Schiphol reis America (vertrek 2 juli) 
Vrijdag 18 augustus Receptie Moeder 80 jaar in restaurant Groeneveld Heemstede 

 

Moeder en zoon 
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Receptie Moeder 80 jaar met familie 
Zondag 20 augustus Moeder verjaardag op strand groot succes 

 

 
Viering van mijn moeders 80ste verjaardag op het strand van Bloemendaal 
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Maandag 21 augustus zeer depressief, 10 jaar geleden Praag, veel geslapen, hopelijk energie 
opgedaan voor nieuwe fase. Ruzie met Mauk wil flat hebben  
Donderdag 24 augustus Ruzie met Mauk  
Vrijdag 25 augustus. Ruzie met Mauk maar daarna weer bijgelegd, nu doet hij als zelfs als wij 
ons er mee bemoeien gaat het zeker mis.  
Augustus Macht en Elite nr 6 Mensen bij de Gratie Gods (3) De analyse van de kwartierstaat 
van Jhr mr E.W. Röell laat zien, dat de voorouders van de huidige financiële elite eeuwen lang 
hun, door roof, moord en bedrog verkregen rijkdom en - alle sociale omwentelingen ten  spijt - 
konden behouden, ja zelfs vermeerderen. Zie voor tekst aan het eind van het dagboek 1978 
hoofdstuk 3 
Maandag 18 september  Vertrek vakantie Portugal tot maandag 2 oktober  
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Golfvakantie aan de Algarve 

(Opgeschreven in oktober 2008 wat ik mij van deze golfvakantie en de voorgeschiedenis 
herinner. Sinds enige jaren was ik driftig weer aan het tennissen. Maar ik kreeg veel blessures 
door dat mijn lichaam niet meer bestand was tegen mijn tennis kwaliteiten die ik vroeger had en 
nu weer wilde inzetten, Daarbij was het ook ongezellig voor Adrienne dat we niets samen deden 
als recreatie. We hebben er nog even over gedacht om een bootje te kopen en te gaan zeilen.  
Een bezoek aan de jachthaven van Baarn gaf ons geen inspiratie. Vroeger had Adrienne als 
meisje van18 jaar gegolfd met haar familie op de Kennemer golf. Maar door ons huwelijk is er 
niets verder meer van gekomen, behalve dat we tijdens de huwelijksreis een keer op een 9 holes 
baan hebben gespeeld. Ook heb ik tijdens mijn verblijf in 1962 gegolfd met een prins op de 
golfbaan in Kathmandu in Nepal. We vatten  het idee op om een golfvakantie door te brengen in 
de Algarve. Adrienne had nog een draagtasje met golfclubs (merk Bobby Locke).  Zo gezegd zo 
gedaan beginnen we op  de Pennina golfclub. We betalen maar één greenfee want de starter zag 
maar een tasje. We betalen geloof ik 15 gulden. Het bevalt ons heel goed en het gaat niet eens zo 
slecht. Een Engelsman, die de clubs van Adrienne ziet, zegt tegen mij:" Buy your wife a decent 
pair of clubs". Op de golfclub van Vale de Lobo vraag ik aan een golfprofessional of tennis 
samen kan gaan met golf. Vergeet het maar. Golf eist zoveel dat tennis je er niet goed bij kan 
doen, We spreken af dat diegene die een par maakt de 'parpet' in bed op mag zetten (zie foto).  
Het golfen is ons zo goed bevallen dat we besluiten om lid te worden van een golfclub. We gaan 
naar de Pan de golfclub in Bilthoven. We worden daar weggekeken. Er bestaat daar een hele 
lange wachtlijst. Toen zij we gegaan baar Olympus bij Amstelveen, daar werd gegolfd op 
sportvelden. Dat zagen we niet zo zitten. Zo gaan we op een mooie zondagmiddag naar de 
Veluwse golfclub bij Hoog Soeren. Vlak voor dat we daar aankomen, zien we een groot 
spandoek, met het protestkreten tegen de uitbreiding van de golfclub van 9 naar 18 holes. Dat 
begint al goed denken we. We woorden heel vriendelijk ontvangen door de secretaris Ab 
Leeflang. Hij vraagt ons of  mensen kennen in de golfwereld. We noemen de namen van de twee 
broers van Adrienne en haar nichtje Henriëtte Boreel. Ik noem de naam van Richard Rahusen, 
mijn beste vriend. Hij is voorzitter van de Nederlandse Golf Federatie. Deze klinkende namen 
blijken genoeg en worden we zonder geballoteerd te worden lid. We beginnen met lessen van de 
golfprofessional Stoop. Ik krijg al na enige weken een handicap van 30 en win zelfs een golfbeker. 
Zo lijkt alles roze geur en maneschijn, maar zoals we zullen zien in het dagboek van 1979, zullen 
zich weldra donkere wolken pakken boven ons golfparadijsje)  
Dinsdag 3 oktober Behoorlijke kater na zo heerlijke vakantie. Ook Adrienne had er last van. 
Voor haar is het gaan naar haar werk iets positiefs, maar naar de flat waar je weer in de vakantie 
staat. Maar hoe vaak heb ik een depressie gehad, dus daar deze gaat ook wel over. We zien wel 
weer, gewoon doorgaan is het parool. Hoge Raad cassatie gewonnen.'s Nachts van 4-5 uur 
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wakker toch wel veel gedroomd over golf 
Woensdag 4 oktober Informatie over golf gevraagd 
Vrijdag 6 oktober Flat opgeruimd voor verhuur  
Maandag 9 oktober Bezoek van Ellen goed doorstaan goed gesprek   
Donderdag 12 oktober Eerste golfles van Stoop 
Zaterdag 14 oktober Punkfeest Toto Strumphler  
Dinsdag 17 oktober. Flat verhuurd, duidelijk mijlpaal, nieuwe liefde golf, de rest op zacht pitje, 
rustig wetenschappelijk werk  
Woensdag 18 oktober  Golfpro Corby Papendal Corbu golfdag 
Hieronder artikel en foto in Golfjournaal  
De succesvolle Engelse professional John Corby heeft vorige maand gedurende vijf dagen onder 
grote belangstelling lesgegeven aan de nationale selecties van de dames, meisjes, jongens I, 
jongens III, heren en professionals. Vooral de cursusdag voor de professionals was een 
nouveauté. Hoewel rekening werd gehouden met een opkomst van ongeveer 12 profs, kwamen 
er liefst 41 in Papendal opdraven. De Nederlandse Golf Federatie, die een en ander organiseert 
hoopt hiermee te bereiken dat er meer eenheid in de les methoden wordt doorgevoerd. Toch 
reden we na afloop van de dag met de professionals met gemengde gevoelens naar huis terug. De 
profs waren meer met hun eigen spel bezig dan met kijken en luisteren naar Corby hoe hij 
lesgeeft. De speler die zei dat hij nu opeens met zijn ijzer-7 shankt heeft de boodschap van deze 
dag niet begrepen. Het ging om het lesgeven, het overbrengen van een methode op iemand 
anders. Op het Nationaal Sportcentrum Papendal ligt overigens een prachtige drivingrange. Heel 
rustig en tussen de bossen. Een eindje verder op ligt nog een oefenbaan. Er staat een schuur bij, 
van waaruit men kan slaan wanneer het regent. Naar verluidt worden er tevens twee of drie 
oefenholes aangelegd. Het is een bewijs dat er tussen de gevestigde sporten nu ook ruimte is voor 
golf. Misschien komt er nog eens een Nederlandse Ballesteros van Papendal. 

 
Golfles van de Engelse professional Corby aan 40 golfprofessionals op Papendal.  (5e van rechts Tom de Booij) 

November Macht en Elite 2e jaargang nr 1/2. Mensen bij de Gratie Gods (4) In de 
familiecirkels bevinden zich bepaalde personen, die door middel van die cirkels en door hun 
kapitaalbezit een zeer grote invloed hebben. Het aantal van dergelijke personen zal de 200 (van 
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Mertens) niet overschrijden. Wij zullen een lijst opstellen van de 200 van Macht en Elite, niet van 
de 200 grootste bedrijven, maar van de 200 meest (invloed)rijke Nederlanders. Op 17 maart 1979 
zal de Stichting Macht en Elite hierover een CONGRES organiseren. In dit nummer wordt het 
onderzoek naar deze 200 voortgezet met de analyse van de familiecirkels van vijf nieuwe 
proefpersonen, die wellicht op deze lijst horen te staan, welke analyse ons nadere gegevens 
oplevert over onze 200, die de kern van de macht vormen in onze kapitalistische wereld.  
Zondag 12 november Golf 18 holes in 98  slagen  
Dinsdag 14 november Herenmiddag eerst handicap 30   
Zaterdag 18 november Wedstrijd maandbeker 98 slagen 31 stableford punten 

 
Eerste golfbeker gewonnen op de Veluwse golfclub  
 
Zondag 19 november  Kennemer golf 93 slagen 
Zaterdag 25 november Golf  met senioren 93 slagen. Ruzie met Paul Lamme over cover M en 
E.  
Maandag 27 november Adrienne dames middag, gezakt regelexamen   
Zaterdag 9 december Golf Veluwse 88 slagen  
Donderdag 21 december Skivakantie Mont Genèvre (Zie hierover dagboek 1979) 
Maandag 8 januari 1979 weer op honk  

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Reis naar Nepal 4 december 1977- 12 januari 1978 

12 december 1977 brief aan Adrienne vanuit Nepal  
Lieve lieve schat Cathy Carsen gaat eerder terug dan ze dacht en wel vanmiddag na de lunch en 
neemt deze brief mee. Ik denk veel aan ons huwelijk alles wat we sinds 1974 hebben 
doorgemaakt, eerste verloop WP laan daarna Chick etc en nu onze warme vrindschap hoe 
dankbaar ben ik dat je bij me bent gebleven  en hoe blij en gelukkig ik ben.  Ik voel me erg 
ontspannen en kan  de amerikanen veel beter aan alhoewel ze dood en dood ziek zijn, maar 
vergeef het ze want ze weten het niet waarom ze het zijn Ik neem ze zoals ze nu eenmaal zijn.  
Hoe is alles in het kikkerlandje?  Jij alleen bent heel dicht bij me omdat je elke stap kent die ik nu 
doe je precies weet hoe het is , ontbijt,eggs, juice etc. Chou je t'aime beaucoup Veel liefs aan de 
kinderen en vooral aan Mauk, Ton chou  
11 februari 1978 Brief aan Leo Lebon met verslag reis naar Nepal uit het Huis van 
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Bewaring reg. nr. 03'7547 cel nr. B2/19, Utrecht, Wolvenplein 27.  
Beste Leo, Vanuit de gevangenis ben ik eindelijk in staat om de tijd te vinden je mijn bevindingen 
tijdens de MT trek 4 dec.- 12 jan. '77/78 Nepal op schrift te stellen en  wel op de wijze die jij hebt 
goedgekeurd. (nog dank voor je brief met de akkoordbevinding waar ik overigens zeer blij mee 
was, ik was even bang door mijn slechte leiderschap dat ik misschien uit de gratie  zou  zijn, maar 
gezien onze zeer plezierige gesprekken in Nepal was ik er  
niet al te bang voor). Ik mag hier in de bak een paar boetes uitzitten die ik om principiële redenen 
niet wens te betalen, tevens geeft het mij de gelegenheid weer een werkbezoek aan de gevangenis 
te brengen en om te zien hoe zeer het een instelling is die alleen de sociaal zwakkeren opsluiten 
de werkelijke boeven - de grote oplichters zoals Edwards c.s., belastingontduikers etc. laat lopen. 
Het is steeds weer een belevenis die soms boeiender is dan in de bergen van Nepal te lopen, het 
geeft vergezichten, die men niet voor mogelijk houdt. Zo zit een man naast me, die aan de drank 
was en de vrouw die hem gaan drank meer wilde geven, de keel heeft dicht geknepen  toen zo 
schrok dat zij dood was, in wanhoop haar in brand heeft gestoken om alle sporen uit te wissen. 
Tegenover mij op de vleugel zit een winkeldief die voor tonnen aan Perzische tapijten en 
bontmantels heeft gestolen en niet tevreden was met de nieuwe beveiligingen in de warenhuizen. 
Dan twee cellen verder een Turk, die zijn zoontje een stuk van zijn pink heeft afgesneden, omdat 
hij had gestolen Dat was nu eenmaal in zijn geboortedorp de gewoonte om iemand die gestolen 
had iets af te hakken -  zie de bijbel -. Hier mag dat niet en krijgt de man daarvoor 1 jaar 
gevangenis straf. Er zitten ook vele jonge jongens die aan de heroïne verslaafd zijn en dan uit 
stelen moeten gaan om aan de horse te komen. Ach zo kan ik wel doorgaan. deze dingen vang je 
op als je een uur per dag uit je cel komt op de luchtplaats of in het pishok. Het eten is goed, 
alleen geen drank en vrouwen. Verder is het regiem verbeterd wat betreft het meenemen van 
eigen radio en vooral de schrijfmachine is toegestaan. Dit is alleen weer ten voordele van de elite, 
want ongeveer 30% van de 100 mensen, die hier zitten kunnen niet lezen of schrijven. Maar nu 
ter zake, het rapport van mijn belevenissen in Nepal. 
Maandag 5 dec, in Kathmandu ontmoeting Jack Turner, die erg ontevreden was over alles en nog 
wat.  
Dinsdag 6 dec. ontmoeting Ray Jewell, die mij vertelde dat de sirdar, die ik mee zou krijgen, een 
hele goede was en dat alles vanzelf ging en dat hij overal voor: zou zorgen.  "I  am not much of a 
leader",.zei Ray er nog bij. Uit eigen beweging met Debbie naar het kantoor van Mountain Travel 
gegaan en gevraagd om een briefing. Klein kwartiertje heeft Al Read mij het een en ander verteld. 
Allereerst dat de route niet westwards maar eastwards zou gaan.. Ook vertelde hij mij over de 
goede sirdar - de beste die ze hadden. Wat een bof, dacht ik nog. Tijdens de verschillende 
gesprekken met Jack, Ray en Al en Debbie kreeg ik voor 4e eerste keer in de gaten dat Mt 
Kathmandu een andere organisatie was dan MT. USA.  
Woensdag 7 december de klanten afgehaald met Jennifer. Ook haar positie was mij niet helemaal 
duidelijk. Van clienten veel klachten over Air India reis.'s Avonds korte briefing aan Al Read: 
"Do not take any attention of the equipment of the porters. Many times the clients complain 
about the poor equipment of the porters at altitude. We fully equip them and they know what 
they are up to. Do not give any clothes you to the porters. If you have any complaints go to Tom 
and he will transmit these complaints to the sirdar, etc ". Wat hebben deze woorden nog in onze 
oren nageklonken tijdens de pasoverschrijving van de Thorong La. Bij de ontmoeting met de 
sirdar in Pokhara bleek dat hij zeer voortvarend was en alles goed in handen had. Dit is nu mijn 
grote fout geweest. Misleidt door zijn efficiency dacht ik; dat is nieuwe stijl, de jonge sirdar, die 
op den duur de europeaan gaat vervangen (zie pasang kami). Eveneens ontbrak de hete adem van 
Jimmy Roberts in Pokhara en de sherpa's waren duidelijk minder onderdanig dan in 1974 het 
geval was. Tijdens het eerste kamp kwam de sirdar al direct bij ons aan tafel zitten en had al gauw 
het hoogste woord. Deze verhalen van hem waren niet erg precies en werden aanleiding voor 
ongenoegen bij sommige cliënten. Vooral tijdens de afdaling van Annapurna basecamp. Verder 
bleek ook al dat er niet genoeg sherpa' s waren om te kunnen voldoen aan de belofte van Al 
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Read, dat er steeds in de buurt van een amerikaan zich wel een sherpa ophoudt. Zo kon het 
gebeuren dat sommigen gedurende vrijwel de hele dag aan hun lot waren overgeleverd. In 
Tatopani kwam er een vrij felle discussie om een extra rustdag in te schakelen. Maar vanwege het 
argument dat men dan niet genoeg zou kunnen acclimatiseren, vervolgden we onze tocht op drie 
na, die met twee sherpa's achterbleven om op verhaal te konen, om ons dan later in te halen. De 
tocht door de Kali Gandaki verliep zonder moeilijkheden, wel zag ik dat sommige sherpa's en 
dragers te zware vrachten hadden. In Tatopani hadden we door een staking minder dragers dan 
we eigenlijk nodig hadden. Wel kregen we versterking van een sherpa van de groep van Smoke. 
We hadden een sherpa immers meegegeven aan Cathy Carlson, die na enkele dagen was 
teruggegaan. De trouwpartij van de amerikanen verliep goed. in Marpha en zo zag alles er 
rooskleurig uit. De mogelijkheden begonnen toen Debbie mij zei:" Tom, do we (Passang) and I 
not form a good couple. What do you think that will be the reactions of the americans when they 
here about us". Ik was met stomheid. geslagen. Tot nu toe had ik het prima met Debbie kunnen 
vinden en had ik mijn moeilijkheden - vooral de moeilijke cliënt Leo Rimov - met haar kunnen 
bespreken. Ze zei toen nog als je moeilijkheden hebt, kom die maar bij mij uithuilen, of zo iets. 
(tussen twee haakjes, waarom ben ik zo uitvoerig over deze op het oog zo onbelangrijke zaken; 
antwoord heel eenvoudig, aangezien deze ogenschijnlijk onbelangrijke zaken grote gevolgen 
zouden hebben, maar daarover later). Ik hield de boot een beetje af. Het is in ieder geval, 
misschien omdat ik niet meteen laaiend enthousiast reageerde - mijn laatste plezierige gesprek 
geweest met Debbie. Vrijwel de gehele verdere tocht heeft ze nauwelijks (op een gesprek na ) een 
woord met me gewisseld en mijn contact duidelijk gemeden. !n Kagbeni keerde het net 
getrouwde paartje terug met maar liefst 2 sherpa's en 2 van de 6 sherpa's. Tijdens de tocht 
omhoog tot Muktinath bleek dat het tempo van de dragers zeer langzaam was door de te zware 
vrachten en zo kon het gebeuren dat zij met werkelijk urenvertraging arriveerden. 
Rustdag in Muktinath. We zouden de volgende dag zeer vroeg vertrekken, had Passang gezegd. 
Zo gezegd, zo gedaan en om half vijf 's ochtends werden we gewekt. Maar wie schetst mijn 
verbazing als ik een half uur later de keuken binnen kom - een kamer in een huis - en nog vrijwel 
alle sherpa's in hun slaapzakken liggen te slapen en vooral als ik zie, hoe Debbie onder dezelfde 
deken ligt als de sirdar. De sirdar had als smoes voor het late vertrek dat de dragers niet wilden. 
Zo vertrok de karavaan pas om acht uur, 3 1/2 uur nadat ze ons hadden gewekt. Twee uur later 
dan nodig. Deze twee uren zouden ons gaan opbreken tijdens de hele verdere tocht. De romance 
met Debbie was hier duidelijk debet aan. Maar ook van mij fout om alles maar over te laten aan 
de sirdar. Ik had al veel eerder moeten ingrijpen, maar ja, zo'n proces loopt zo geleidelijk, 
langzame usurpatie van de macht. Tijdens twee uur klimmen verdomde een drager het om verder 
te gaan. Hij had een korte broek aan! (bij het vertrek kwam nog een drager naar me toe zonder 
handschoenen en -vroeg mij een paar, die ik hem gaf). Tergend langzaam ging de dragers 
caravaan omhoog en de vracht, achtergelaten ,door de dragers werd verdeeld over de andere 
reeds volbepakte dragers en sherpa's. Een sherpa en een drager werden bergziek en konden ook 
niets meer dragen. Tijdens de beklimming kwam de sirdar naar mij toe en vroeg aan mij of we 
door zouden gaan. Als we door zouden gaan en er moeilijkheden zouden komen door staking 
van dragers en er ongelukken van zouden komen, zou hij verantwoordelijk gesteld worden en in 
jail belanden (mijn trauma van Jomoson zat hem kennelijk in de benen). Ik was verbaasd door 
deze opeens weifelende houding van de sirdar, die tot op dat ogenblik alles zo goed had geweten. 
We kampeerden in plaats van vlak onder de pas - op ongeveer ruim twee uur gaands van de pas. 
De nacht was zeer stormachtig en koud. We moesten met drie in plaats van twee mensen per tent 
slapen, omdat er een paar tenten waren voor de dragers. De volgende dag vertrokken we pas, na 
topberaad over het wel of niet doorgaan. Mijn vraag was aan de sirdar; Willen de dragers 
doorgaan, of beter, kunnen de dragers verder gaan? Na enkele ontwijkende antwoorden kon ik de 
sirdar ertoe brengen - door vrij autoritair op te treden - mij binnen een half uur, nadat ze zich in 
de over de bergen komende zon hadden opgewarmd na de ijzige nacht in hun veel te dunnen 
kleren, te vertellen of ze door wilden gaan. Na een half uur kwam inderdaad de sirdar mij zeggen 
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dat ze door wilden gaan. Ik sprak nu met de sirdar af dat we 3/4 uur richting pas zouden gaan en 
dan opnieuw de zaak zouden bekijken. 

 
Omhoog naar de pashoogte, In het midden Tom de Booij omringd door sherpa's en sherpina's 

Aangezien ik als laatste van de europeanen - om de langzame amerikanen te ondersteunen - 
achteraan liep, kwam ik na 2 uur klimmen op de pas en was er geen spoor meer van de sirdar te 
bekennen. Hij had tegen de afspraak in op zijn eigen houtje de beslissing genomen om door te 
gaan. Ik moet er eerlijkheidshalve aan toevoegen,. dat ik ook wel besloten zou hebben om door te 
gaan, niet wetende dat aan de andere kant van de pas zoveel sneeuw zou liggen. (Tijdens de 
rustdag in Muktinath had de sirdar twee sherpa's (die nog nooit op de pas waren geweest) voor 
verkenning naar de pas gestuurd, maar deze waren niet tot de pas zelf gekomen, maar op 1 uur 
gaans teruggekeerd en konden dus niets zien van de sneeuwmassa's aan de andere kant van de 
pas. Zo begon de afdaling rond het middaguur. De karavaan was uit elkaar getrokken. Overal 
waren mensen verspreid over de berg. Weer een vracht werd achtergelaten. (De poeptenten en de 
messtenten waren al achtergebleven in Muktinath vanwege het gebrek aan dragers toen al tergend 
langzaam ging de afdaling vanwege de grote sneeuwmassa's. Bij het donker worden was het kamp 
nog niet in zicht. Gelukkig had ik een lantaarntje en kon een aantal op het pad  in de duister 
scharrelende amerikanen oppikken. Van sherpa's taal nog teken. Het zag er somber uit. De 
ijskoude nacht viel in. Twee uur na het invallen van de duisternis waren we allen aangekomen op 
de plaats waar we officieel kamp zouden maken, alleen er ontbraken vele dragers en ook hun 
vrachten bestaande uit slaapzakken van de amerikanen en hun bultzakken. De sherpa' s gingen 
langs de tenten om voor diegenen, dia geen slaapzakken hadden slaapzakken te leuren, hetgeen 
gedeeltelijk lukte. Ook hier ontbrak een zekere coördinatie. Zowel de fout van de sirdar als van 
mij. Het was weer de zeer slechte communicatie tussen de verschillende betrokkenen die hier 
parten speelden en ook de onduidelijkheid omtrent ieders verantwoordelijkheid. Van mijn 
tentgenoot hoorde ik precies wat er zich allemaal had voorgevallen in de voorste geledingen van 
de caravaan. De sirdar had, toen de duisternis inviel, geen kamp willen maken op een daarvoor 
goed geschikte plek, maar te willen doorgaan naar de brug (ledar) , de plaats die officieel onze 
kampplaats zou zijn. Reden: geen hout, d.w.z. alle hout was bedolven onder een dikke laag 
sneeuw. Deze beslissing had echter grote gevolgen, want nu de duisternis begon in te vallen, en 
de sirdar klaarblijkelijk de goede weg aan het verliezen was door in plaats van een hoger gelegen 
pad, de rivierbedding te kiezen, de vooruitgang bijzonder traag verliep, totdat de sherpa Dawa, 
een echte mountain tiger, de sirdar wees op de juiste weg; enkele tientallen meters boven de 
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rivierbedding. Deze sherpa was hier nog nooit geweest. Dit pad was in het donker moeilijk te 
bereiken en het was ook hier dat ik, als laatste van de caravaan, alle amerikanen die in het donker 
verdwaald waren op sleeptouw kon nemen. Gelukkig was het rustig weer, alleen doordringend 
koud.. De volgende morgen bleek echter dat 4 sherpina's en maar liefst 7 dragers nog steeds op 
de koude berghellingen vertoefden. Grote ongerustheid. Zouden ze de ijskoude nacht wel 
overleefd hebben? Een aantal sherpa's ging op reddingstocht uit en tevens moesten twee sherpa's 
de vrachten ophalen die even voor en na de pas door de dragers waren achtergelaten. Gelukkig 
kwamen zowel de dragers als de sherpina's verkleumd maar toch levend in het kamp terug. Wel 
bleek dat ernstige tot vrij ernstige bevriezingen waren opgelopen (bij berichten die ik van Jennifer 
Raad in Kathmandu heb opgevangen moest slechts 1 drager enkele delen van zijn tenen missen, 
valt dus achteraf mee). De lol was er af, het leek een beetje op de terugtocht van Napoleon uit 
Rusland bij het oversteken van de Berisina (lichtelijk overdreven, maar het was wel het gevoel dat 
iedereen had). Strompelende dragers en ook sherpa's. Het bleek dat vrijwel iedereen toch op een 
of andere manier last had van zijn voeten. Van gevoelig tot zeer pijnlijk, de stemming was slecht, 
men was vermoeid en prikkelbaar. Het contact tussen de sirdar en mij zelve steeds gebrekkiger. 
Onduidelijk waren ook de inlichtingen omtrent de volgende. De lunchstops zeer wisselvallig, 
soms vrijwel aan het eind van de middag en soms aan het eind van de ochtend. Dit alles droeg er 
niet toe bij dat de caravaan zich rustig dalafwaarts kon begeven. Geen messtenten, geen 
shithouses, slechte  accommodatie voor de kampen door de aanwezigheid van sneeuw. Voedsel 
was ook niet om over naar huis te schrijven. Erg zuinig aan. Alhoewel ik soms vroeg; of niet een 
kippetje van af kon. Dit gaf dus reden en voedsel voor de amerikanen om te klagen over het feit 
dat ze zo'n 50 dollar per dag betaalden en daarvoor niet bepaald de service kregen waar ze betaald 
hadden. In mijn hart kon ik ze eigenlijk wel een beetje gelijk geven. Niet alleen in mijn hart maar 
ook via mijn tong heb ik daaraan uiting gegeven. Dit was een fout van mij door openlijk te 
zeggen dat ik mij afvroeg waar dat geld dan wel bleef. Niet bij de dragers die slecht uitgerust, 
hoge koude passen moesten trotseren met een abominabele uitrusting, want deze verdienen 
slechts 10 roepies per dag (daarbij te bedenken dat deze dragers tijdens onze expedities in 1962 5-
6 roepies verdiende, terwijl de prijzen meer dan drievoudig zijn gestegen), niet bij de sherpa's die 
slechts 20-30 roepies verdienen (in 1962 16 roepies), niet bij de sirdar die slechts 35 roepies 
krijgt,etc. Zou soms veel geld blijven hangen bij de organisatie van Kathmandu geleid door 
Edwards? Mjjn vermoeden werd enigszins bevestigd door de verhalen van Le Lebon alsmede het 
bezoek aan het huis van Jimmy Edwards. Zo arriveerden we na ruim 10 dagen weer in de 
bewoonde wereld. Een ervaring rijker en een illusie armer, zou men kunnen zeggen. 
Samenvattend zon ik de volgende conclusies willen maken: 
1. De scheiding Mountain Travel USA en Mountain Travel Nepal was onduidelijk voor zowel de 
cliënten als de tripleader 
2. De briefing voor de tripleader volkomen onvoldoende, onduidelijk was de positie, die de 
tripleader dient in te nemen. Wie de verantwoordelijkheid draagt etc.  
3.  De uitrusting alsmede salaris van de dragers voor zo'n hoge pas volkomen onvoldoende 
(uitbuiting van de ergste soort, zou men haast geneigd zijn, om te zeggen). 
4.  Onduidelijkheid omtrent de zwaarte van de tocht en de af te leggen afstanden voor de 
cliënten. 
5.  Onvoldoende coördinatie tussen Kathmandu en Pokhara. In 1974 was dit anders door de 
bezielende en strakke leiding van Jimmy Roberts. Deze hete adem werd toen gedurende de tocht 
in 1974 duidelijk door de sherpa's gevoeld. 
6. Te jonge en te weinig sherpa's voor zo'n grote groep . Te weinig, bergervaring. Men krijgt de 
indruk dat het beleid in Pokhara niet volvoldoende coördinerend is. De sherpa's zelf weten ook 
minder dan in 1974 waar ze aan toe 2.ijn. Dit verhoogt dan ook niet bepaald de stemming. 
Ondanks dit alles mag toch gezegd worden dat de sherpa' s fantastische mensen zijn en een 
bewonderenswaardige plichtsbetrachting, moed en ijver etc. aan de dag leggen. Maar indien MT 
in de toekomst deze toegenegenheid niet beter salarieert, zou het wel anders kunnen gaan lopen 



124 
 

en zijn stakingen misschien niet onmogelijk. Men kan niet blijvend op de zak van deze mensen 
rijk worden of hordes amerikanen over hoge passen laten marcheren. Vergeet niet wat de 
sherpa's zeggen: "1 amerikaan = 5 europeanen in zorg en toewijding". Tijdens onze tocht hadden 
we de ongelukkige toestand dat er een amerikaan was, die men zelden of nooit tegen komt en het 
zelfs bestond de sherpa' s uit te schelden alsof het stukken vuil waren: Leo Rimov - maar daar zal 
Debbie je wel het nodige over verteld hebben. Mijn therapie van deze man was de boot 
afhouden, het enige wat men kan doen bij schizofrene patienten. In ieder geval niet er tegen 
ingaan, want dan worden ze alleen maar versterkt in hun waan-ideeën).  
7. Last but not least: de tripleader( ondergetekende) heeft onvoldoende de zaak in de hand 
gehouden. Dat wil zeggen: de zaken veel te veel op zijn beloop gelaten, waardoor de sirdar veel te 
veel macht en verantwoordelijkheid naar zich toe kreeg geschoven. Reden voor het falen van de 
leider te zoeken in verschillende oorzaken 
a. onvoldoende briefing door de leiding in Kathmandu 
b. angst voor autoritair optreden.  
c. moeilijk contact tussen amerikanen en europeanen. De moeilijkheid van amerikanen om hun 
emoties en klachten aan de europeaanse leider door te geven. (Ze slikken al hun bezwaren in en 
daardoor krijgt de leider moeilijk hoogte van hun bezwaren). 
d. de rol van Debbie, die eerst aan de kant stond van de tripleader (als een assistente van de 
tripleader), doch later als iemand die aan de zijde stond van de sirdar, daarbij weinig contact meer 
had met zowel de leider als de groep. 
e. de trip die als grade C was geclasseerd, bleek te zijn een D grade tour. (een logistieke fout van 
de leiding in Kathmandu, die toch wist dat de Manang area pas sinds 1977 open was en men dus 
geen ervaring had in de winter om de hoge pas over te trekken. Vooral gezien het feit dat we in 
plaats van oost naar west (zoals eerst was vermeld in de programma's die de tripleader had 
gekregen) nu ging van west naar oost. Van een gebied (Kali Gandaki) waar de droge wind van 
Tibet regeert, naar het gebied van Manang ten oosten van de pas, waar deze wind van Tibet geen 
invloed heeft, maar wel de zuiden en westen waaien, die veel vochtiger zijn. Reden waarom men 
altijd aan de oostzijde van de pas in de winter MEER SNEEUW kan verwachten dan aan de 
westzijde 
f.  door de gunstige ervaringen in l974 met de sirdar Nima Tsering dacht de leider dat alles wel 
door de sirdar geregeld. kon worden. Maar in 1974 hadden we heel wat meer moeilijkheden op 
onze weg dan in 1974. Veel sneeuw, grote hoogte, te weinig sherpa's en dragers, sirdar met te 
weinig hooggebergte ervaring en ook een heel lastige amerikaan, die de zaak mooi heeft weten te 
verzieken, en een slechte briefing door Al Read in het begin.  
Nu. beste Leo, het is een droevig relaas, maar ik hoop dat je er iets aan hebt. In ieder geval heb ik 
mijn lesje geleerd. Voortaan eerst een betere taakomschrijving en dan weer de bergen in. Tijdens 
de tocht in Nepal ontmoette ik Pierre Jacarq van de reisorganisatie à la MT in Genève: ARTHOU 
voyages. Ik heb schijnbaar zo'n goede indruk op hem gemaakt (het was een hele opluchting na al 
die amerikaantjes opeens een stel europeanen te ontmoeten) dat hij me heeft uitgenodigd om 
aanstaande zomer een trip te leiden in het Baltoro gebied voor 5 weken. Ik weet nog niet of ik het 
doe, het hangt een beetje af of jij iets hebt in het najaar voor mij. Laat even weten of je - na deze 
slechte ervaring van de laatste trip - me nog wel wilt hebben of nodig hebt voor de een of andere 
trip in het najaar of komende zomer. Net kreeg ik van Adrienne over de post de brief van Kathy 
(waarin de chèque zat) alsmede haar lieve woordjes. Dank haar vast, maar zeg haar tevens dat ik 
toch weer in de jail zit en het zeer naar mijn zin heb. Hier zie je pas wat er een diepten bestaan in 
de menselijke geest en hoe me hier geen moeite heeft met het uiten van emoties. Wat een verschil 
met het gedrag van de amerikaantjes tijdens de trjp. Gek om te zeggen, maar soms is het hier 
prettiger dan tijdens de trip, zelfs in die prachtige bergen. De amerikanen kunnen zo eenzaam zijn 
en ARM AAN GEVOELENS. Hopelijk tot spoedig, het was leuk om je gezien te hebben. Ik 
stuur deze brief aan. Adrienne op om hem over te tikken! So long, Tom 
7 april Antwoord van Le Lebon op mijn brief van 17 februari 
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I received your 9 page report, and have read it several times over the past two months. Quite 
interesting although not really anything that I did 'nt already know. As you say, these situations 
develop sometimes and not much can be done about them, except learn from them, and try to 
correct the mistakes in the future. I am also at fault for not giving you more of a briefing, 
stronger advise and leadership from this end. However I assumed you had plenty of experience 
from several MT trips and two visits to Kali Gandaki to handle any situation. It is unfortunate 
that your temperament makes you a very expasive person, with lows and highs, and that you of 
course do not view such an undertaking from the professional mountain guide point of view. It is 
essential for us to have leaders with that attitude, and who place the comfort and enjoyment of 
the clients absolutely first. After all, you can talk about equality all you want, it is still the clients 
who PAY for it all your trip, the sherpa's, my overhead (even my time typing this letter!) So the 
clients MUST be satisfied, and catered to. To some it is easy and natural, to others it is not. That 
is not to say  that you failed, it is to say that you are not "cut out" to be a tour guide. Of course 
much you had a good go well with a temperamental depends on the type clients on the trip. In 75 
(or was it in 74  you had a good group so all went well. The point I make is that all MUST poor 
group, bad weather,-inexperienced Sirdar, and a staff member along. Frankly speaking, I think 
that you fell short in your duty as a leader. That does not make you less of a friend in my eyes, or 
less a person. I have disqualified myself long ago from leading trips for the same reasons. Reading 
your letter, it could well have been me who was the leader of that ill fated adventure: Anyway it's 
allover and done. No one has written and no word from Rimov. If I were you I'd think twice 
about the Baltoro.There is no organization in Pakistan like MT Nepal... you have to do 
everything yourself  Well sorry or the outcome -- but lets forget this episode. Love to all and the 
best. Look forward to hear from you sometines Leo.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Citaten uit de aflevering van jaargang 1, nummer 5  (mei 1978) van het Tijdschrift Macht 
en Elite. Uitgegeven door de Stichting Macht en Elite. Redactie:Tom de Booij  en Joost 
van Steenis  

De kwartierstaat van Jhr Mr E.W. Roëll laat zien dat de wortels van de geslachten,die behoren tot de financiële 
elite in Nederland zowel reiken tot de nieuwe elite uit de 17e eeuw, als tot de elite uit de donkere middeleeuwen.  

MEN5EN BIJ DE GRATIE GODS (2)  

'Al valtet dat die heren twien, 
'Si en houden ewich gheen contraer  
'Want si zoenen, wel daer naer  
'Ende doen malcander doecht ende eer: 
'Dit en acht die huusman min noch meer. 
'De een die slaat den anderen doot,  
'Ende sulc wil boven zijn ghenoot  
'Clymmen in sijn overmoet  
'Ende brengt hem selven, onder voet  
' Die weet hij we1, al laet hij's niet 

Willem Hildegaersberch, 14e eeuwse hofdichter  
 
(Vertaling: Al komt het voor,dat de heren twisten, dan blijven zij toch niet eeuwig elkaars 
vijanden, want naderhand komen zij tot een verzoening en bewijzen elkaar weer eer en 
vriendschap. Maar de gewone mensen doen dat helemaal niet. De één slaat de andere dood en 
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een derde wil zich boven zijn naaste verheffen in zijn overmoed. Het resultaat is, dat hij dan juist 
zichzelf tot de ondergang brengt. Hoewel hij dit beseft, houdt hij er toch niet mee op.) 

In het tweede nummer van Macht en Elite hebben we de stelling geponeerd, dat: "Sinds de 17de 
eeuw wordt de financiële elite gevormd door personen, die steeds weer tot dezelfde geslachten behoren ". 
Uit de in dat nummer gevonden financiële elite uit de 20ste eeuw hebben we één persoon 
afgezonderd en nagegaan - door middel van de kwartierstaat - hoe ver de wortels van zijn 
voorgeslacht reiken.  

EEN VAN DE VIJFENZEVENTIG.  
De proefpersoon, Jhr Mr Eric Willem Röell, werd op 8 juli 1908 te Amsterdam geboren. In onze 
groep van 75 personen, behörende tot de nederlandse financiële elite (zie voor de criteria MeE nr 
2), is Jhr Mr E.W.Röell nummer 9 van groep II. Waarom hebben we juist hem uit de groep van 
75 gelicht?  
1. Hij was directeur van een zeer voorname nederlandse financiële instelling: Hope & Co (Nu 
Bank Mees & Hope NV)  
2. Zowel zijn moeder als zijn vrouw stammen uit oude adellijke geslachten (Sloet en Bentinck), 
terwijl het voorgeslacht van onze proefpersoon via zijn vader voornamelijk wordt gevormd door 
amsterdamse koopmans-en patriciërsgeslachten.  
ad l. Uit de alfabetischelijst van nederlandse bedrijven, afgedrukt in MeE 2 (tabel V), blijkt, dat de 
invloed van de groep van 75 personen. uit de OSM-klasse zich voornamelijk uitstrekt tot de 
financiële instellingen. In het door ons onderzochte steekjaar 1975 was onze proefpersoon 
weliswaar reeds gepensioneerd als directeur van Mees & Hope, maar vervulde hij nog wel 
commissarisposten bij de Kas Associatie en de Nederlandse Scheepvaart Unie. Mees & Hope 
ontstond in 1962 bij de fusie van R. Mees & Zn Assur. en Hope & Co. De amsterdamse firma 
Hope & Co werd in 1762 opgericht en gold in de tweede helft van de 18e eeuw onbetwist als het 
aanzienlijkste huis van negotie te Amsterdam, zoals in het Nederlandse Jaarboek anno 1779 staat, 
'dat er mogelijk geen comptoir van koophandel zo magtig in Europa gevonden wordt'.   
Aan het einde van de 18e eeuw legde Hope & Co zich meer en meer toe op bankierzaken en 
werd zij wereld vermaard door een reeks buitenlandse geldleningen, o.a. aan de russische keizerin 
Catharina II in 1795 voor een totaal van bijna f 90 miljoen tegen 5 % rente. Mees & Hope is nu 
een onderdeel van de ABN. Uit de Telegraaf van 13 augustus 1977 blijkt het belang van dit deel 
van de ABN : winst ABN stijgt 14%. Een naar verhouding zeer forse bijdrage leverde Mees & 
Hope, die haar winst met 52,8% wist op te voeren.  
Op dit ogenblik heeft het Koninklijk Huis een deel van haar bezittingen toevertrouwd aan Mees 
& Hope. Koningin Juliana en onze proefpersoon blijken echter in de 14e eeuw een zelfde 
voorvader te hebben: Jan I van Polanen. (nr 202760), een heel bizondere voorvader, omdat hij de 
halfbroer was van de stichter van het beginkapitaal van de Oranjes: Willem Snikkenrieme, later 
Willem van Duvenvoorde geheten, een bastaardzoon van Philips van Duvenvoorde.  
Maar hierover meer bizonderheden bij de uitvoerige analise van de bijgevoegde kwartierstaat. In 
de volgende nummers van MeE. Volstaan kan worden met de opmerking, dat 6 eeuwen later 
blijkt, dat de (oranje)appel niet ver van de boom gevallen is, aangezien onze proefpersoon als 
particulie thesaurier van Koningin Juliana, het door hun gezamenlijke voorgeslacht gestichte 
kapitaal van het Koninklijk Huis mocht beheren.  
ad 2. Bij de bestudering van het voorgeslacht van Jhr Mr E.W.Röell krijgen we een goede 
gelegenheid te onderzoeken wanneer en op welke wijze de adellijke geslachten zich hebben 
vermengd met de afstammelingen van het stedelijk patriciaat, van de kooplieden en regenten. In 
ons geval heeft dit, eerst plaats gevonden in de 19e eeuw, daarvoor hebben de adellijke slachten 
hun rijen aardig gesloten weten te houden. Nummer 14 van onze kwartierstaat, Mr Nicolaas 
Witsen Elias, afstammend van, de regenten en koopliedengeslachten uit de 17e eeuw en zoals 
blijkt, verwant met vrijwel de hele regentenkaste van Amsterdam, trouwt op 25 augustus 1830 
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met baronesse Albertina Johanna Sloet tot Hagensdorp. Wellicht zijn zijn amoureuze contacten 
met een telg van een oud adellijk geslacht uit Overijssel te danken aan het feit, dat hij agent van 
het domein Zwolle was. Een dochter uit dit huwelijk (nr7) trouwt op haar beurt met een Sloet : 
Gerard baron Sloet van Marxveld, lid van de Provinciale Staten van Overijssel en dijkgraaf van 
het waterschap Vollenhove. Een dochter uit dit huwelijk trouwt de vader van onze proefpersoon. 
De leden van het geslacht Röell zelf kunnen zich niet direct beroemen op een illuster 
voorgeslacht, zoals we later zullen zien. Het zijn betrekkelijke nieuwkomers in de rijen van de 
elite, hoewel de tegenwoordige Röells dit niet meer zo zullen aanvoelen of beamen.  
'DE STUDIE VAN KWARTIERSTATEN KAN ER TOE BIJDRAGEN ONS MEER 
INZICHT TE GEVEN. IN MENS EN. MAATSCHAPPIJ'  
Dit citaat uit een artikel van J.W. Niermans in Gens Nostra. 1973 gaat verder: 
 'Afhankelijk van de belangstelling, de 'invalshoek' zou men tegenwoordig misschien zeggen, ziet 
men bv stijging en daling op de maatschappelijke ladder, of de vaak eeuwen trotserende 
standstrouw, de grote invloed van de erfelijkheid, bv uit telkens terugkerende begaafdheid voor 
bepaalde beroepen of kunstuitingen, de grote invloed van de keuze van echtgenoot of 
echtgenote, de toenemende levensduur der mensen, de enorme invloed van buitenlanders in 
bepaalde periodes, het ontstaan van familienamen.'  
Inderdaad liggen in de kwartierstaten enorme hoeveelheden aan gegevens opgetast. Onze 
invalshoek - om met Niermans te spreken - is, dat wij door middel van de analise van de 
kwartierstaat willen aantonen, hoe in het bizonder de machts- en elitevorming door de tijden 
heen is verlopen.  
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ELITEVORMING DOOR DE EEUWEN HEEN.  
Vooruitlopend op de analyse in het volgende nummer van MeE kan men stellen, dat het proces 
van elitevorming door de eeuwen heen fundamenteel is geweest in onze samenleving en dat nog 
steeds is. De bevolking is zich zo weinig bewust van het proces van elitevorming, dat zij na een 
soms tegen de elite gerichte - aktie weer vastloopt en weer een nieuwe elite in het leven roept. 
Zodoende komt zij niet toe aan wezenlijke revolutionaire veranderingen, aan een werkelijke 
verheffing van het gewone volk, maar wordt zij weer onderworpen aan de macht van een nieuwe 
elite, die vaak deels een voortzetting is van de oude, en die het volk eerst van plan was omver te 
werpen.  
De franse revolutie is hiervan een lichtend voorbeeld, maar ook de meer recentere russische 
revolutie - met de huidige ontwikkelingen in eurocommunistische richting, ook in de Sovjet-Unie 
- bewijzen het opnieuw ontstaan van een elite, die niet veel verschilt van de elite, die in de 
westerse landen de macht uitoefent. De continuïteit van de elite - vaak door persoonlijke banden, 
waarbij vermaagschapping een belangrijk onderdeel vormt: -kan deels gevolgd worden aan de 
hand van kwartierstaten.  
De kwartierstaat van een man, die in onze tijd behoort tot de financiële elite, levert een schat aan 
gegevens op, die ons zonder meer kunnen bewegen te stellen, dat de wortels van de nederlandse 
elite in de 14e eeuw liggen. Dit historische onderzoek naar het wezen van de elitevorming loopt 
gelijk met de stelling, dat het ontstaan van het nederlandse kapitalisme zelf teruggaat tot in de 14e 
eeuw, hoewel de werkelijke wetenschappelijke geschiedenis van het nederlandse kapitalisme nog 
geschreven moet worden. (Baruch)  
De leidende elitegroeperingen in ons land, die door de eeuwen heen een zeer grote macht hebben 
uitgeoefend ( zie o.m. het amsterdamse regentenpatriciaat) en die de levens van velen op een vaak 
ongunstige manier hebben beïnvloed, blijken in werkelijkheid kleine groepjes geweest te zijn, die 
beperkt bleven tot slechts enkele geslachten, die op zeer innige wijze met elkaar samenhingen. 
Vele historische gebeurtenissen worden iets duidelijker .als men aantoont, dat de machtige 
hoofdpersonen - leden van de heersende elite - nauwe familiebanden met elkaar hadden.  
Het is van belang na te gaan, wie in het verleden behoorden tot de elite, die de dienst uitmaakte 
en hoe, ondanks veranderingen in de produktiemiddelen, die weer aanleiding waren tot sociale 
woelingen, de topelite het hoofd boven water kon houden en steeds weer in staat bleek. te zijn 
door middel van nieuwe politieke ideeën en  ideologieën de politieke en economische macht aan 
zich te trekken. Steeds weer zijn het dezelfde geslachten, die de lakens uitdelen, zoals bv bepaalde 
delen van de adel, die met hun tijd meegingen, zodat bepaalde geslachten niet alleen de tand des 
tijds hebben kunnen trotseren, maar in staat zijn gebleken tot op de dag van vandaag deel uit te 
blijven maken van de elite  - in het bizonder de financiële elite - door hun rijkdommen in grond 
en geld niet alleen veilig te stellen, maar zelfs te vemeerderen.  

VERMENGING VAN BLOED: DE ENIGE OVERLEVINGSKANS 
Om zo lang deze leidende rol te kunnen blijven spelen is het nodig geweest, dat de adel haar 
blauwe bloed zo nu en dan ververste. Maar dat deed zij alleen als dat haar geen windeieren 
opleverde, zodat het lang duurde totdat zij de kooplieden, rijk geworden door de handel in de 16e 
en 17e eeuw, in haar gelederen opnam. Want voor vermenging met de grondadel is het een 
vereiste, dat men beschikt over vele dukaten en of men die verkregen heeft door bruut geweld of 
door handel. te drijven met de vijand, doet niet ter zake. De dukaten maken, dat men zich kan 
gaan rekenen tot de mensen bij de gratie Gods. Echter ook de oud-adellijke geslachten zijn 
vroegere nieuwkomers geweest. Het proces vn het opnemen van nieuw bloed door de oude elite, 
dat zich heeft, voltrokken vanaf de tijd der Karolingen tot op de dag van vandaag, zullen we in 
het volgende nummer van MeE laten zien aan de hand van onze kwartierstaat. Deze elite, die een 
continuïteit vertoont van vele eeuwen, deze adel, is bij lange na niet uitgespeeld in onze tijd, ook 
al, omdat de nieuwkomers zich altijd zeer sterk hebben aangepast bij het heersende gedrag van de 
oude - zwakker wordende - elite. Keer op keer kwam er een entente cordiale tot stand tussen de 



129 
 

oude en de nieuwe krachten, bv tussen de derde stand, de burgerij, en de tweede stand, de adel, 
met als gevolg, dat de 4e stand, het volk, buiten spel bleef. De mensen bij de gratie Gods hebben 
nog steeds de macht op deze aarde. Hun ideologieën mogen veranderd zijn, hun macht en 
invloed niet.  
Noblesse oblige.·  
De elite is verplicht om door middel van alle middelen - inclusief het bruutste geweld - haar rijen 
gesloten te houden. In MeE 2 schreven vrij reeds, dat het aan de mensen uit de volksmassa 
slechts onder bepaalde omstandigheden, onder meer het bezit van geld, en binnen zekere grenzen 
en na vele generaties toegestaan is de mysterieuze genade deelachtig te worden, die persoonlijke 
verdienste wordt genoemd, om dan uiteindelijk toegelaten te worden tot de elite. Dit proces heeft 
zich niet alleen in het verleden voltrokken, maar vindt nog steeds plaats.  
Rietstap wijst in zijn boek over de nederlandse adel op de grote gevaren, die schuilen in het 
vermengen (mésaillance) van het bloed van de elite (OSM) met dat van het gewone volk (DSM) :  

'Dat wij onder mésaillance verstaan, niet een verschil van wereldschen rang, maar een 
betreurenswaardig verschil in opvoeding, beschaving, manieren en begrippen tussen echtgenoten, 
zodat mésaillance even goed onderniet-adellijken als onder adellijken kan voorkomen. Doorgaans 
bestaat de mésaillance in het huwen met eene vrouw van mindere afkomst, en zulk eene 
echtgenoote geeft in de regel eene leiding aan de kinderen en eene richting aan hun leven, die het 
hun en hunnen afstammelingen meer en meer onmogelijk maakt zich weder tot den vroegere 
staat op te heffen '  

In onze kwartierstaat komen dan ook slechts weinig mésaillances voor. Een enkele keer trouwt 
een lid van de adel met een niet-adellijke, maar dan meestal met een rijke burger, waardoor nieuw 
bloed aan de adel wordt toegevoegd.  
Maar het huwelijk van nr 66, luitenant-generaal Cornelis van Gheel met mej Pusch werd door zijn 
ouders met lede ogen aangezien, als geschreven staat : 'en op het kragtigste tegen te gaan, het 
huwelijk........'. Een tweede geval is het huwelijk van nr 102, Gustaaf van Imhoff, 
gouverneurgeneraal van Indië, met een door hem vrijgekochte slavin, die hij in 1743 van de 
vorstin van Boni ten geschenke had gekregen en die later gedoopt werd en de naam Helena 
Pieters kreeg. De nadelige gevolgen voor de kinderen uit deze mésaillances bleven echter uit. Elk 
rijk geslacht kent echter zijn zwarte takken, afstammelingen, die door mésaillances de rijen van de 
elite moesten verlaten. Zulke gevallen ontdekt men echter eerder bij een studie van een 
stamboom, dan bij een studie van een wortelnet.  
 
HOE HET GESLACHT RÖELL IS OPGESTEGEN TOT DE ELITE.  
De paradox wil, dat het geslacht Röell, de naam van onze kwartierdrager zelf, zich niet kan 
beroemen op een oud invloedrijk voorgeslacht, maar dat er in dit geval sprake is van een 
langzaam opklimmen tot de rijen van de elite door vele generaties lang een persoonlijke 
verdienste te hebben. De stamreeks van de Röells begint met een zekere Johann (von) Röell 
(256), geschreven zonder puntjes; pas in de 19e eeuw zijn er puntjes op de e verschenen, terwijl 
men in de 20ste eeuw overging tot het plaatsen van de puntjes op de o. 
Uit onze persoonlijke ervaring is gebleken, dat de familie Röell er zeer veel prijs op stelt, dat men 
de puntjes op de o i.p.v. op de e plaatst.  
De stamhouder was door koop in 1647 heer van Döllberg geworden (gelegen bij Unna 
graafschap Marck, Westfalen). Hij was kolonel in dienst van de Keurvorst van Brandenburg  en 
kommandant van het regiment Waldeck. Waarschijnlijk was hij de zoon van een zekere Jacob 
Roell (Ruell, Rueil) een apotheker, die in 1573 als burger van Dortmund ingeschreven zou zijn 
geweest. Een onbevestigde bewering van een lid van de tegenwoordige Röells tegenover derden, 
dat het geslacht Röell afstamt van italiaanse schoorsteenvegers met de naam Ruelli of zoiets, blijkt 
uit onze naspeuringen in de literatuur ongegrond te zijn.  
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De zoon, Herman Alexander ( 128), studeerde in 1670 theologie in Utrecht en kwam in 1680 aan 
het hof van Albertine Agnes van Nassau, weduwe van de friese stadhouder  Willem Frederik. Hij 
werd daarna gewoon hoogleraar in de godgeleerdheid te Franeker en in 1704 te Utrecht. Hij 
trouwde met Cornelia Bailli (129), een lid van een amsterdams koopmansgeslacht, dat nauw 
geparenteerd was aan de regentenfamilies. Dit is misschien een van de redenen, waarom hun 
zoon, Dr Guilielmus (64) medisch doctor te Amsterdam, plotseling over veel geld beschikte. 
Behalve een huis op de Keizersgracht, bezat hij ook de hofstede 'De Keukenhof' te Lisse en twee 
koffie-, cacao- eo katoenplantages in de zuidamerikaanse kolonie Berbice. Hij kon zich 6 
dienstbodes en een koets met 4 paarden permitteren en werd geschat op een inkomen van f 12 - 
14.000. Hij werd in Amsterdam hoogleraar in de anatomie en in 1742 bewindhebber van de West 
Indische Compagnie en in 1753 directeur der Societeit Suriname. In dat zelfde jaar trouwde hij 
een De Famars, waaruit bleek, dat hij zich had weten te nestelen in het amsterdamse 
regentenpatriciaat. Zijn zoon Nicolaas Willem (32) noemt zich zelfs Heer van Drakenburg na de 
aankoop van deze Baarnse ridderhofstede. Maar bij diens zoon Willem Frederik (16) zien we pas 
goed hoe ver deze tak van de Roells het in de amsterdamse hiërarchie heeft geschopt. Juist, aan 
zijn levensloop kan men zien, hoe weinig sociale woelingen der tijden van invloed zijn op de 
bestendigheid van de elite. Aan het einde van de Republiek der Verenigde Nederlanden was hij 
na te zijn gepromoveerd in de filosofie, schepen (1793) en pensionaris (1794) te Amsterdam. In 
1802 werd hij lid van het gedeputeerd bestuur van Holland en in 1805 secretaris van Holland. In 
1806, tijdens de regering van Lodewijk Napoleon werd hij algemeen secretaris van staat en hij 
vergezelde Lodewijk in 1807 naar Parijs. In 1808 volgt dan zijn benoeming tot minister van 
Buitenlandse Zaken. 
Na de napoleontischs; periode werd Röell in.1813 door Willem I benoemd tot lid der commissie 
voor het ontwerpen van een nederlandse Grondwet en in 1815 tot minister van Binnenlandse 
Zaken. Hij werd in 1817 lid van de Eerste Kamer en van 1818 tot zijn dood in 1835 zelfs 
voorzitter van deze Kamer. In 1814 werd hij in de adel van de provincie Noord-Holland 
opgenomen en in 1819 verkreeg hij de titel baron bij eerstgeboorte. Hij was getrouwd met Sara 
Johanna Hop, wier grootvader (68) in 1667 tot de voornaamste Amsterdammers behoorde en 
getrouwd was met Sara Johanna Bailli,een zuster van Cornelia, de vrouw van Herman Alexander 
Röell (128).  
De overgrootvader van onze proefpersoon trouwde met een Van de Poll en de grootvader met 
een Dedel, beiden telgen uit aanzienlijke amsterdamse koopmansgeslachten. Zijn vader slaagde er 
in een lid van de overijsselse grondadel te trouwen en onze kwartierdrager zelf spande daarna de 
kroon door te trouwen met een baronesse Bentinck, een oud adellijk geslacht, dat teruggaat tot 
het begin van de dertiende eeuw. Een van de afstammelingen van dit geslacht is koningin 
Elisabeth van Engeland. Zo zien we hoe het geslacht, RöelI laat zien hoe een nieuwkomer zich 
door goede huwelijken bij de echte  elite kan voegen.  

ELIAS, MULTATULI EN HUIZINGA OVER ELITEVORMING.  
In de literatuur vinden we verschillende zinsneden, die illustreren hoe het proces van opstijging 
tot opneming in de adellijke elite kan verlopen. We hebben echter geen onderzoek kunnen 
vinden, dat gebruik maakt van genealogische gegevens uit de kwartierstaten, verbonden met 
economische gegevens over kapitaal- en grondbezit uit andere bronnen.  
Zich baserend op de grote hoeveelheid kennis, verzameld in de studie nodig voor zijn beroemde, 
veel omvattende werk De vroedschap van Amsterdam, (1903) beschrijft Elias het proces van 
opstijging van de eenvoudige kooplieden tot ridders : 

'onder de jongeren werd een streven merkbaar naar meer volkomen stands afscheiding tusschen 
de regenten en burgers......... en zetten de in den handel bijeengegaarde schatten zich bij velen in 
weelde en pronken, ook riddertitels en heerlijkheden moesten aan de burgerlijke namen nieuwen 
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glans verleenen en bij de burgerij de herinnering aan de gelijkheid van afkomst tusschen haar en 
de opkomende dynastieën uitwisschen' 

'Stamboomen werden voor de nieuwe Ridders en Grooten', die veelal,uit uithangborden 
ontsproten waren , uyt de lucht geraept ...... zovele genealogische windeieren werden in deze tijd 
uitgebroed........ Een verschijnsel dat samenvalt met de ontwikkeling van het standsidee bij de 
regenten is hun terugtreden uit den handel. De kooplieden-regenten waren er op bedacht, 
wanneer zij eenmaal hun fortuin gemaakt hadden het verdiende geld op de veiligste en 
vruchtbaarste wijze te beleggen. Het VERWERVEN van GRONDBEZIT gaf hun daartoe het 
beste middel aan de hand.'  

Dit verschijnsel zullen we in volgende nummers van MeE aan een diepgaande studie 
onderwerpen door te laten zien hoe de grondadel zich niet alleen:stand heeft kunnen houden 
door verkoop van grond aan de geldadel, maar hoe de grondadel, door de geldadel in haar 
geschonden rijen op te nemen, versterkt en verjongd werd. Ook Multatuli keek dwars door de 
nieuwbakken adel heen door op onnavolgbare wijze het volgende te schrijven in een brief van 4 
september 1866 aan Conrad Busken Huet:  

'De hoogheid der amsterdamse toongevers dateert voor het merendeel van zeer kort. De Van 
Lennep's stammen van een goudsmit. Hartsen (nu Jhr) draagt den stempel der burgerlykheid in 
de staart van zijn naam. De Blekers en Backers bakten en bikten. Huydecoper verkocht leer. 
Sillem is een sedert 50 jaar opgekomen jodenfamilie. Willinck dateert z'n hoogheid van den 
lodewykschen tyd (knoeiery met Louis, ontduiking van het continentale stelsel) enz. enz.  

'Als ik de vertellingen uit mijn jeugd mag rekenen te behooren tot mijn tyd kan ik zeggen, dat een 
zeer groot deel van de amsterdamsche toongevers in mijn tyd van niet tot iets zyn geworden .... 
Als adel gekheid is (wat ik niet geheel toestem) hoeveel gekker is dan het pogchen op een soort 
adellijkheid, die niet eens bestaat. De autochtone adel, zelfs de beschreven adel, de brevet-adel, is 
dan toch bekend en wordt hier en daar erkend. Nu en dan heeft ze ook historische betekenis. ('t 
is waar, zelden ? 't is schande zoo weinig als er werd uitgevoerd door geslachten, welker 
voorouders sedert eeuwen beter voedsel genoten, en kans hadden op beter onderrigt dan 't 
plebs). Maar wat zoo'n amsterdamsch patriciaat beduidt weet de hemel, d.i. niemand. De 
Keizersgracht en de Heerengracht is aangelegd van 't geld der 'edele' W.I. Compagnie, zooals nu 
't Willemspark in. Den Haag door Vry-arbeiders en Kultuurprocent-mannen. De roofridders 
waagden nog hun lyf.  
'Wat waagden de Heeren XVII? 'En de tegenwoordige rykworders?....... '  

En ook Huizinga heeft dit probleem van opstijging van de rijk geworden burgers tot het adeldom 
beschreven in zijn beroemde boek Herfsttij der Middeleeuwen :  

'De bekoring van de adellijke levensvormen was zo groot, dat ook de burgers hem aannamen, 
waar zij kunnen. Wij stellen ons de Artevelds (ca 1370) voor als echte mannen van de derde 
stand, fier op hun burgerlijkheid en hun eenvoud. Integendeel  Philips van Artevelde hield 
vorstelijke staat, hij liet alle dagen voor zijn hotel de speellieden blazen, als hij aan tafel ging, liet 
zich bedienen uit zilveren vaatwerk, of hij de graaf van Vlaanderen was ging gekleed in scharlaken 
en 'menu vair', als een hertog van Brabant of graaf van Henegouwen, reed uit als een vorst, het 
ontrolde vaantje voor hem gedragen met zijn blazoen van sabel met drie zi1veren hoeden.........:  
Alle hogere vormen van het burgerlijke leven van de nieuwere tijd berusten op navolging van 
adellijke levensvormen.:'.  
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DE SOLIDARITEIT VAN DE ELITE T.O.V. HET  GEWONE , VOLK.  
Samenvattend kunnen we stellen, dat de continuïteit van de elite een factor is, die men dikwijls 
sterk onderschat en het is van belang om hierop te wijzen, omdat men dan alleen kan toekomen 
aan een beter bewust worden van het verschijnsel macht en elite. Het is frappant te moeten 
constateren, dat het gedicht van Willem van Hildegaersbergh aan het begin van ons artikel, nog in 
feite keiharde hedendaagse realiteit is en net; zo goed vandaag geschreven had kunnen zijn. Het is 
schokkend om te zien, hoe de elite elkaar altijd de hand boven het hoofd houdt als het gaat om 
een strijd tegen het gewone volk en·hoe ze zich ondanks onderlinge heftige soms bloedige 
botsingen, steeds weer met elkaar verzoenen. J. de Rek geeft in zijn boek 'Van hunebed tot 
hanzestad' daarvan een treffend voorbeeld:   

1. Alle ridders bleven altijd en overal broeders. Zelfs over de nationale grenzen heen. Na de slag 
bij Crécy waren de gevangen franse edelen de gasten hunner engelse overwinnaars en deelden in 
feesten en spelen.  
2. Bij de inname van een stad werden de ridders onder de verdedigers gespaard en dat hun 
wapenmakkers van het voetvolk tot de laatste man werden uitgemoord beschouwden zij als een 
natuurlijke zaak.  

Ook is het tiperend, wanneer de elite  -  de mensen bij de gratie Gods, Ons Soort Mensen (OSM) 
- in conflict komt met het gewone volk - Dat Soort Mensen (DSM)  
 
'het dan verbazend is zoals de ridderlijkheid onmiddellijk in gebreke blijft, waar zij zou moeten 
gelden jegens niet-gelijkwaardigen.  

'Zodra het den lageren stand betreft, ontbreekt elke behoefte aan ridderlijke hoogheid......De 
gruwe'lijkste wreedheden van de edelen tegen de burgers van Gent in de oorlog van 1382, die 
veertig graanschippers verminkt en met uitgestoken ogen naar de stad terugzenden.' (Huizinga)  

Het is makkelijker om tot een veroordeling te komen van het gebruik van geweld, als men zelf 
eerst door geweld aan de macht is gekomen en deel uit maakt van de elite. De geweldloosheid als 
ideologie is de ideologie van de heersende klasse om daarmee haar overheersing te doen 
voortduren. 
TdB 

Bijlage: Kwartierstaat van Jonkheer Mr Eric Willen Roell 
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Citaten uit de aflevering van jaargang 1, nummer 6  (augustus 1978) van het Tijdschrift 
Macht en Elite. Uitgegeven door de Stichting Macht en Elite. Redactie: Tom de Booij  
en Joost van Steenis 
'De analyse van de kwartierstaat van jhr mr E. W. RÖELL laat zien, dat de voorouders van de huidige 
financiële elite eeuwen lang hun, door roof, moord en bedrog verkregen rijkdom en - alle sociale omwentelingen ten  
spijt - konden behouden, ja zelfs vermeerderen'.  

Mensen bij de Gratie Gods (3)  
(hoe men het redeloos grauw rechteloos houdt)  
"Het is daarbij onverkwikkelijk te moeten constateren, dat deze "Oranje"prins, die zijn opkomst 
goeddeels te danken had aan een volksbeweging , het eigenlijke volk altijd stelselmatig negeerde. 
Hij beschouwde en  handelde het volstrekt niet anders dan de regenten oligarchie van de 'ware' 
vrijheid het steeds had gezien als een amorfe massa, 'redeloos grauw', dat rechteloos 
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onderworpen moest blijven, waarop men met scherp moest schieten, zodra het neiging toonde 
om uit de band te springen " (prof dr L.J.Rogier)  
 
Deze uitspraak over de schatrijke Willem  III, stadhouder van Holland en koning van Engeland 
(1650-1702) onderschrijft geheel en al onze onderzoekingen aan de hand van de kwartierstaat van 
jhr mr E.W.Röell(1908-). De schier eindeloze lijst van namen, afgedrukt in nummer 5 van Macht 
en Elite, bevat een doorsnede van de elite in het verleden. Van het grauw, de mensen die niet tot 
de elite behoren werd niets teruggevonden om de doodeenvoudige reden, dat ze niet in de 
kwartierstaat voorkomen, omdat van hun bestaan niets genoteerd werd. Alleen van personen 
behorende tot de elite zijn in het verleden de gegevens opgeschreven en in de huidige tijd 
bewaard gebleven.  
De analyse laat een weinig verheffend beeld zien van de elite in vroeger tijden van hun daden en 
van hun mentaliteit. De voorouders van onze vertegenwoordiger van de huidige financiële elite 
twistten onderling veelvuldig, maar zodra het 'redeloze grauw' er zich mee bemoeide, sloten de 
onderling strijdende delen van de elite zich aaneen en richtten zich tegen de massa. Zodra het 
grauw weer gepacificeerd was, begonnen de twisten over de onderling te verdelen koek opnieuw.  
Uit de kwartierstaat blijkt de continuïteit van de elite door de eeuwen heen, een continuïteit, die 
een belangrijke factor is bij het uitoefenen en het bezitten van macht. De namen veranderen 
weliswaar, de bloedverwantschap en het kapitaal blijft bestaan. Dat wil niet zeggen, dat er geen 
nieuwe geslachten - nieuw bloed dus - aan de oude elite worden toegevoegd, maar dat een oude 
kern steeds weer de oude idealen en de oude macht doorzet. De nieuwe elitekrachten moeten 
zich eerst bewijzen door bv geroofde en gestolen gelden in te brengen in het totale bezit van de 
eliteklasse.  
De vernieuwing is noodzakelijk om met de veranderende tijden mee te gaan. 
Ook elites verouderen en sterven af als zij  niet voldoende rekening houden met de veranderende 
omstandigheden. Sommige elitegeslachten gaan ten onder, omdat zij te veel macht aan zich willen 
trekken, anderen, omdat zij juist ook aan het redeloze grauw een zekere positie willen toekennen. 
Beiden hadden het eigenlijke doel van hun ideologie  uit het oog verloren : DE RIJEN 
GESLOTEN HOUDEN EN HET 'REDELOZE GRAUW'  RECHTELOOS HOUDEN.  
En het is schokkend te moeten constateren, dat in al die eeuwen eigenlijk bitter weinig veranderd 
is. Weliswaar is bij ons de welvaart ontzagwekkend gestegen, maar de invloed van het volk op 
werkelijk belangrijke beslissingen ( en ook, op minder belangrijke) is net zo min aanwezig als 
honderden jaren geleden. Nog steeds ligt de uiteindelijke beslissingsmacht bij een heel klein 
groepje mensen - de financiële elite.  
De analyse van een kwartierstaat kan inzicht geven in bv de continuïteit, de werking en de 
ideologie van de elite-kaste en de haar omringende klassen en ook een methode naar voren 
brengen om de personen vast te stellen, die tot deze elite behoren. Niet de anonieme 'kapitalist' is 
verantwoordelijk voor de oorlogen en de honger in de wereld, maar de personen, zoals jhr mr 
E.W.Röell die deze elite vormen. En om deze klasse vast te stellen is deze historische analyse van 
belang, omdat dan duidelijk het onderscheid blijkt - zoals dat al in nummer 2 van Macht en Elite 
gemaakt  werd - tussen de technokratische elite en de financiële elite. In volgend nummer van dit 
blad zal deze tweedeling verder verfijnd worden tot een driedeling. Er van uitgaande, dat de 
macht voor een zeer groot deel in handen is van de klasse van de technokraten, zullen we zien, 
dat deze klasse bestaat uit de technokraten zonder geld van gewone komaf, de technokraten 
zonder geld, die afstammen van rijken uit vroegere tijden en de technokraten, die eveneens 
afstammen van de vroegere rijken - en dus in zekere mate familie zijn van de vorige groep, maar 
die bovendien nog de beschikking hebben over grote kapitalen. De laatste groep zou men de 
echte financiéle elite kunnen noemen.  

TOEN ADAM GROEF EN EVA SPON, WAAR WAS TOEN DE EDELMAN  
Op de laatste pagina van de kwartierstaat van jhr mr E.W. Röell, gepubliceerd in nummer 5 van 
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MeE, vinden we bisschop Arnulf van Metz (3751050934272),die stierf in 641. (Elke persoon, die 
in dit nummer genoemd wordt en die een getal achter zijn naam heeft staan, is een voorvader van 
Röell en komt voor op de kwartierstaat uit MeE5. Maar men moet zich niet verkijken op dit 
laatste gedeelte van de kwartierstaat. We hebben de reeks zo ver laten teruggaan om te laten zien 
uit hoe onze feodale adel van de 13e eeuw zich heeft ontwikkeld. Want pas in de 13e eeuw begint 
onze analyse van de kwartierstaat. Maar zelfs nu nog kennen we de duidelijke overblijfselen uit 
die lang vervlogen tijd.  
Als we onze wetboeken raadplegen, zien we aan het begin van elke wetsafkondiging  
staan: 'Wij Juliana bij de Gratie Gods". 
De ideologie achter deze woorden heeft een lang verleden. De Germanen dachten al, dat een 
koning rechtstreeks zijn macht aan God ontleende en dus een Goddelijke opdracht had. Het zou 
echter te ver gaan een analyse te geven van de verschillende goden door de mensen naar hun 
eigen mensbeeld geschapen. Een beeld, dat daarna de macht kreeg om een mens te scheppen 
naar zijn beeld en gelijkenis. 
En deze macht viel toe aan de elite die uit naam van de goddelijke overheid het grauw 
rooftochten (wat de Kruistochten in werkelijkheid waren) kon sturen of kon overtuigen van het 
feit, dat die ellende in deze wereld geaccepteerd diende te worden. Het is daarbij opvallend, dat 
de Messias, de door God gezondene, het altijd eerst opneemt, voor de kleine man, de 
onderdrukte, de misdeelde, maar dat dan in de korst mogelijke tijd, nadat de Messias het veld 
heeft moeten ruimen - vaak na een gewelddadige dood - de ideologie aangepast wordt aan de 
wensen van de heersende klasse, de elite.  
Ook het christendom nam het eerst op voor het grauw, maar werd al snel omgevormd tot een 
ideologie, die de elite bevorderde en beschermde. De arme was volgens deze ideologie 
voorbestemd arm te blijven (wie voor een dubbeltje geboren is .....), terwijl de rijke koningszoon 
was voorbestemd om koning te  
worden  bij de gratie Gods', of zoals J.de Rek citeert:  
"Wie zet al zijn vee in één stal? Dan zou alles kwalijk door een lopen. Zo moet er ook op worden 
toegezien, dat niet al het volk in een kudde bijeen gedreven wordt...... Want het zou tot een 
gruwelijke zedenverwildering leiden, omdat het mensdom zich in wederzijdse haat zou 
verscheuren, als de hogere standen vernederd werden tot de lagere en deze opstegen tot de 
hogere. God heeft zijn volk in verschillende standen ingedeeld, zoals de engelen in verschillende 
groepen zijn geordend in de eenvoudige en de aartsengelen. En God heeft ze allen lief". 
De huidige elite ('Ons Soort Mensen - OSM - of  Mensen Als Wij - MAW - gebruikt net zo'n 
terminologie als zij praat over Dat Soort Mensen' - DSM - ofwel het volk. De huidige, maar ook 
de vroegere klassenmaatschappij is steeds verklaard en goed bevonden uit een ideologie en het 
ziet er naar uit, dat die ideologie, die vroeger gebaseerd was op het een of andere godsbegrip - 
christendom, mohammedanisme etc - tegenwoordig in onze streken vervangen gaat worden door 
een aftreksel van de oorspronkelijke ideeën van Marx, daar toch ook hij, net als Christus en al die 
vroegere propagandisten van de gelijkheid, verdraaid kan worden tot een leer, die de huidige 
ongelijkheid in de wereld bevestigt. Van spreiding van macht, kennis en inkomen is nog niet veel 
terechtgekomen. En in dit opzicht waren de Grieken van de tijd van Aristoteles, die de wortels 
van onze democratie gelegd zou hebben, veel eerlijker, zoals blijkt uiteen citaat van Aristoteles, 
dat echter ook kan slaan op de niet-elitegroeperingen van onze tijd:  
"These considerations will have shown what are the nature and functions of the slave : any 
human being that by  nature belongs not to himself but to another is by  nature a slave  and a 
human being belongs to another when ever he is a piece of human property, that is a tool of 
instrument having a seperate existence and useful for the purposes of living".  

De zogenaamde democraten  het vrije griekse volk, slechts een kleine minderheid van de totale 
bevolking Van Athene - profiteerde van de arbeid van de slaven, net zoals nu een groot deel van 
de welvaart van Nederland wordt voortgebracht door slavenarbeid van de gastarbeiders en de 
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werkers in de derde wereld. Uit onze analyse zal blijken  hoe de Amsterdammers zich verrijkt 
hebben door de uitbuiting van de negerslaven in de West of de bevolking in de Oost. Is het 
daarom zo, dat we anno 1978 zo'n afkeer hebben van Surinamers of Molukkers?  
In onze democratische staat mag het volk wel zijn mond opendoen, maar het heeft nog steeds 
niet veel meer te zeggen dan in de tijd, waarin de Paus en de Keizer, beiden stadhouders van 
Christus, zogenaamd aangesteld door God de wetten maakten. Maar als men tegenwoordig te 
veel zijn mond opendoet, dan wordt men nog steeds de mond gesnoerd, zodat slechts een 
enkeling doorgaat met vechten, wat dan wordt afgeschilderd als vechten tegen de bierkaai of 
tegen windmolens. De elite blijft in ieder geval- afgezien van enige slapeloze nachten -  krachtig 
en sterk in het zadel zitten en zoals blijkt uit de kwartierstaat is de continuïteit in die elite sinds 
vele eeuwen niet doorbroken.  
“En tot op de huidige dag hebben zich overal de woorden 'bij de gratie Gods' in de vorstelijke 
literatuur gehandhaafd en bevatten elders vaak nog meer dan bij ons de formulieren voor 
vorstelijke wetten en besluiten, zinswendingen, die aan de Middeleeuwen herinneren. Dat wordt 
niet voldoende verklaard met de vaststelling, dat tradities en formules in de staat een even taai 
leven hebben als in andere organisaties. Men is dichter bij de waarheid wanneer men vaststelt dat 
radicale totale vernieuwingen in de staat bijna nooit plaatsvinden, maar dat elke vernieuwing, zelfs 
een revolutie, meestal slechts een deel van de staat betreft, terwijl andere delen hun leven 
ongestoord voortzetten".   
En ook elders wijst hij er op, dat de staat een menselijke activiteit is, vandaar dat de bestudering 
van personen, ons juist zo'n goed inzicht kan geven in bepaalde economische, politieke en sociale 
verhoudingen door de eeuwen heen. Het is van belang er op te wijzen, dat in die tijd de 
uitoefening van macht direct verbonden was aan de PERSOON zelf, die de macht in handen 
had. Er waren geen abstracte verbintenissen tussen de machthebber en zijn gezagsdragers. In 
onze tijd zijn deze banden zo ondoorzichtig en abstract, dat men zou denken dat de macht alleen 
,nog wordt uitgeoefend door een of ander abstracte macht. Niets is minder waar. Net als in de 
tijd van Karel de Grote wordt de macht: nog steeds uitgeoefend door PERSONEN uit een kleine 
doch machtige elite. Vandaar onze stelling, dat men de macht van deze elite kan aanvallen door 
de  personen aan te vallen, die deze macht bekleden.  

DE ELITE DER GRAVEN (8e tot 13e eeuw)  
Verschillende graven van Holland en Gelre komen in de kwartierstaat voor. Onderstaand schema 
van de graven van Holland, Brabant en Gelre toont de voorouders van Röell en hun onderlinge 
familierelatie:     

In de tijd van Karel de Grote was er geen vaste plaats van waar hij zijn macht uitoefenden. Hij 
moest zich steeds verplaatsen om zijn macht te kunnen uitoefenen. De rondreizende hofhouding 
bestond uit wijnschenkers, lijfwachten, de clerus, referendarissen en de paltsgraaf (de rechterlijke 
macht).En ook de kamerheren, belast met het bewaken van de schatkist, de thesaurus (vergelijk 
onze proefpersoon zo'n 1200 jaar later : kamerheer en thesaurier van koningin Juliana en 
voorzitter van de raad van de kroondomeinen).De: schatkist werd toen gespekt door de 
opbrengst der kroondomeinen, de oorlogsbuit, de grondbelastingen en de markt en tolgelden. 
Het is juist deze continuïteit van de machtselite, die we de volgende bladzijden zullen gaan 
beschrijven. Het worden weer vele namen en feiten, maar beiden vormen ze nu eenmaal de rode 
draad, die door onze vaderlandse geschiedenis loopt 
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Graven van Holland/Zeeland/Henegouwen, Brabant en Gelre 
 

'HET GAAT OM HET SPEL, MAAR JE MOET WEL KNIKKERS HEBBEN OM MEE TE 
KUNNEN SPELEN'.  
De kwartierstaat van jhr mr E.W.Röell beschrijft 25 generaties voorouders, waarbij velen,die 
beschikten over voldoende knikkers om mee te kunnen spelen. Deze leden van de elite zullen we 
dan ook steeds tegen komen. De generaties overlappen elkaar op den duur, omdat de hogere 
welstand van de grondadel een langere levensduur tot gevolg had. Daarom hebben we bij de 
analyse de indeling naar generaties losgelaten en de personen gerangschikt naar de tijd waarin ze 
leefden. Niet alle personen uit de kwartierstaat zijn behandeld, maar voornamelijk zij, die een 
belangrijke rol hebben gespeeld bij algemeen bekende wapenfeiten uit onze geschiedenis. En 
deze feiten hebben vaak te maken met roof, diefstal, bedrog en moord, maar het zal een bijdrage 
zijn tot de verruiming van het inzicht in de elitevorming door de loop der tijden heen. En dat kan 
gebruikt worden in de huidige tijd. Om een dieper inzicht te krijgen in de verschillende 
gebeurtenissen op macro-economisch en politiek gebied en vooral een betere kennis van het spel 
der knikkers, dwz de ontmaskering van de ideologie : HET GAAT NIET OM DE KNIKKERS 
MAAR OM HET SPEL. Je moet knikkers hebben om te kunnen meespelen, maar als er geen 
knikkers te verdienen zijn,dan is het tijd om op te hoepelen, waaruit blijkt, dat het juist niet om 
het spel gaat, maar alleen maar om de knikkers. Het principe van het bezit van knikkers, dat 
macht geeft, is overal terug te vinden. Een land als Nederland heeft nog iets te zeggen in de 
wereld, maar een land als India met zijn veel grotere bevolking mag niet meepraten. En ook in de 
kwartierstaat zien we, dat de knikkerbezitters steeds weer meespelen en dat het grauw niet van 
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belang is.  
Het hoofdprincipe is steeds weer terug te vinden: Onderlinge twisten om de koek te verdelen, 
maar zodra er iemand anders komt om ook een stukje koek, dan krijgt die geen kruimeltje, tenzij 
hij eerst heeft bewezen ook zelf koek te hebben.  
De vader van Willem I (13927652) is Floris III (27855304). Waar komen deze graven, die het 
begin vormen van de hollandse adel,vandaan?  
In de tijd van Karel de Grote (114095341696) - 9e eeuw stond aan het hoofd van bepaalde 
gebieden een ambtenaar van de koning. Hieruit ontwikkelde zich de gravenstand , vooral toen het 
centrale gezag van de keizer begon te verzwakken. Een van deze graven was bv burggraaf 
Hendrik van Voorne(1740962).Maar de slimste en hardvochtigste graven wisten door middel van 
welgeslaagde huwelijken, minnelijke schikkingen en door niet te schuwen voor moord en 
doodslag, hun gebied uit te breiden (J.de Rek)  
De graven beschouwden het hen ter leen gegeven gebied als erfelijk bezit en ook pasten, zij de 
truc toe, die zij van de koning geleerd hadden, nl dat zij hun gezag direct van God zouden 
hebben ontvangen. Zij regeerden zo als Mensen bij de Gratie Gods, een prachtig etiket om 
moord en doodslag te rechtvaardigen.  
De boeren, die hun betrekkelijke vrijheid op moesten offeren in ruil voor bescherming van hun 
land en goed, waren hiervan het kind van de rekening. Dit proces werd versneld door de invallen 
van de Noormannen.  
Het Hollandse Huis begint met Gerulf, die in 885 betrokken was bij de moord op Godfried de 
Noorman tijdens besprekingen bij Lobith. De graven na hem breidden hun gebied steeds meer 
uit, onder meer door het inpikken van kerkelijke goederen, die in de steek waren gelaten, maar ze 
komen in botsing met de Westfriezen in het Noorden, de bisschoppen van Utrecht in het Oosten 
en de Vlamingen en Zeeuwen in het Zuiden. 
Het belang van de erfelijkheid blijkt al vroeg bij de opvolging van een gestorven graaf. Er 
ontstaan onderlinge vetes, waar het volk de dupe van wordt, hoe de twist tussen de hoge heren 
ook mag uitvallen. Een kenmerk, dat ook nu nog zichtbaar is in de strijd tussen de hedendaagse 
elites. Het volk sterft voor het ideaal en de twistende groeperingen van de elite zitten na de strijd 
gezamenlijk aan tafel het einde van de twist te vieren.  
Uit onze kwartierstaat blijkt dit onder meer, omdat de aanwezige hoge heren dan weer deze zijde 
kozen en dan weer de andere zijde, maar uiteindelijk nimmer een vaste strijdpartner hadden. 
Weliswaar sneuvelen ook in die kringen verschillende leden, maar de continuïteit van de macht 
blijft gehandhaafd binnen de kleine groep, de elite.  
Graaf Dirk III (993-1039) wist zijn grond uit te breiden door moerassige landen in te polderen en 
geschikt te maken voor de veeteelt en bovendien wist hij al voordeel te trekken van de handel 
door bij Vlaardingen een tol te bouwen voor de vele schepen, waarmee kooplieden vanuit bv Tiel 
en Keulen handel dreven op Engeland. Zo zien we, hier reeds twee factoren, waardoor 
Nederland een rijk land is geworden: TOLHEFFING en INPOLDERING.  
In het begin van de 13e eeuw  toen Dirk II overleed, claimde zijn jongere broer Willem 1 
(13927652) de rechten op het graafschap Holland, maar ook de dochter van Dirk - Ada, die 
getrouwd was met graaf Lodewijk van Loon wilde rechten claimen. Willem werd echter gesteund 
door Hendrik I van Brabant (13927654), de schoonvader van zowel Willems zoon floris 
IV(6963826) als van Gerard IV van Gelre (3481968). Hierdoor kon Hendrik I de belangrijke 
handelsweg van Keulen naar Vlaanderen overheersen. Langs deze weg lag het centrum van het 
hollandse tolsisteem, Dordrecht. Met dit soort tollen was veel geld gemoeid.   
Zo ontving Floris III (27855304) al 5% van de waarde van al de goederen, die langs Geervliet 
werden vervoerd.   Uit de Loonse oorlog kreeg Willem bovendien steun van de lagere adel en  de 
boeren uit Zeeland, terwijl Ada werd gesteund door de bisschoppen van Luik en Utrecht en de 
regent van Vlaanderen. Een blik op de kaart leert ons hoe de handelsbelangen bij deze oorlog al 
naar voren kwamen. Door dit soort oorlogen en ook door bv de kruistochten - werd de rol van 
de lagere adel, de ridders, steeds belangrijker en ontwikkelden zij zich tot een nieuwe elite.  
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Hun heldhaftige, ridderlijke strijd werd de nieuwe ideologie, die op belangrijke wijze werd 
gepropageerd door de liederen van de troubadouren en de ministreels, die de deugden van de 
ridders bezongen. (J.M. van Winter). Maar deze ideologie diende er slechts voor  - net als zovele 
ideologieën daarna  om een nieuwe politieke elite te vestigen. Deze nieuwe elite - de dienstadel, 
ministerialen, ridders -  bond gezamenlijk met de oude elite -  de oude grondadel - waar nodig de 
strijd aan met de opkomende burgerij, de steden en de opstandige boeren.  
In deze strijd verrijkte de nouveaux riche zich ten koste van de oude elite, die met grond de steun 
van de eerst landloze dienstadel, die allen horigen waren geweest, moest verwerven. Maar, ook 
onderling bleven er twisten bestaan - zeker in de tijd, dat het lagere volk zich rustig hield. Maar de 
strijd (om de macht) betekende  "Tegelijkertijd het verval van de ridderidealen, want de edelen 
voelden "zich nu eenmaal in hun hart niet werkelijk dienstbaar aan hoger geplaatsten en hadden 
er ook geen belang bij de schijn van een dienstideaal op te houden. Bij hen kwamen de 
heerserstrekken naar voren." (J.M.van Winter).Van deze heren stammen een belangrijk deel van 
de leden van de ridderschappen van Utrecht, Gelderland en Overijssel in de huidige tijd af.  

DE ELITE DER RIDDERS OF MINISTERIALEN (13e eeuw) 
Net zoals in de 8e en de 9e eeuw de graven stukken grond van de keizer kregen  
voor verleende of te verlenen diensten, begint er sinds de 11e eeuw een klasse van dienstmannen 
of ministerialen te ontstaan uit de horigen. Via functies bij de hofhouding van de graaf - 
kamerheer, ceremoniemeester, opperstalmeester, opzichter van de domeinen enz - krijgen ze van 
de graaf grond om in hun eigen onderhoud te voorzien. Na verloop van tijd beschouwen de 
dienstmannen deze grond als erfelijk bezit en schaffen zich uit de opbrengst wapenuitrustingen 
aan.  
Deze beroepsvechtersbazen - de ridders - waren tot de 13e eeuw nog duidelijk, afgescheiden van 
de vrije adel, zo zelfs, dat zij besloten om graaf Karel de  Goede te doden, toen deze in 1127 een 
onderzoek wilde instellen naar de juridische status van de bevolking, waaruit de onvrije status van 
de ridders zou blijken.  

HOLLAND  
In Holland vinden we tijdens de Loonse oorlog verschillende ministerialen terug op onze 
kwartierstaat, zowel aan de zijde van Willem - Wouter van Egmond(13927424) en Philips van 
Wassenaer(3244160} - als aan de zijde van Ada - Gijsbrecht van Amstel( 13918208),wiens kasteel 
door Kennemer boeren in brand werd gestoken, nadat hij de graaf van Loon had helpen te 
ontvluchten uit Haarlem. Na de Loonse oorlog is alles weer pais en vree in de leidende klasse, een 
veelvuldig en kenmerkend verschijnsel in elitekringen - en dezelfde Gijsbrecht verwerft vele 
nieuwe grondbezittingen tijdens het bewind van Willem I en zijn zuster Badeloge(6963713) 
trouwt zelfs met Willem I van Egmond (6963712), de zoon van zijn yroegere aartsvijand Wouter 
I van Egmond.  
Willem I had de tekenen des tijds goed verstaan en steunde tegen de belangen van de dienstadel 
in - al een beetje de toekomstige elite, de opkomende burgerij, door bv stadsrechten te verlenen 
aan Middelburg, Geertruidenberg en  Dordrecht. Door droogleggingen (de 
hoogheemraadschappen, waar ook nu nog vele leden van de adel te vinden zijn) zorgde hij ook 
voor een uitbreiding van het te bebouwen land om tegemoet te komen aan de steeds stijgende 
kosten voor de luxueuzer worden de huishoudingen. Als nieuwe geldbron werd bovendien 
gesteund op het tolsisteem langs de grote riviermonden.  
De Ministeriale adel, die zich inmiddels, had opgewerkt van horige tot volledig vrije adel, beleefde 
vaak slappe tijden, als er nergens iets was te roven of te moorden.  
Tijdens het bewind van Floris IV (6963826), die in 1222 zijn vader was opgevolgd, deed zich 
weer een buitenkansje voor toen de bisschop van Utrecht - die in de Loonse oorlog aan de 
andere kant had gestaan - een strafexpeditie uitrustte naar opstandige boeren in Drente, dat 
samen met Overijssel het Oversticht vormde, waar de stichtse bisschop het wereldlijk gezag over 
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uitoefende. Zo verleende bv bisschop Willebrand stadsrechten aan Zwolle, waarbij Röells 
voorvader Wicherius Benzinck (3555328) getuige was.  
Van de partij tegen de Drenten, waren behalve graaf Floris IV (6963826) en graaf Gerard IV van 
Gelre(3481968) ook nog de ministerialen Gijsbrecht II  van Amstel (13918208) , Willem II van 
Lynden ( 1738752) en diens zoon Floris 11 (869376).  
Hoewel het volgens bisschop Otto ging om de Kerk en het Recht en 'een volledige aflaat voor 
ieder,die veel Drenten doodsloeg, versloeg Roelof van Coevorden de Stichters  en werden de 
bisschop en Willem II van Lynden gedood, en Floris en Gijsbrecht gevangen genomen, doch 
even later vrijgelaten, zodat ze terug konden keren naar Utrecht om aanwezig te zijn bij de 
verkiezing van de nieuwe bisschop. Deze nieuwe bisschop had, slechts één idee: wraak op de 
drentse boeren en Roelof werd door list en bedrog gevangen en onthoofd. 
De elite heeft altijd wel geweten hoe te handelen met niet-elite tegenstanders, die het gewaagd 
hebben tegen haar gezag op te staan, dit in tegenstelling tot de behandeling van het mede elitelid 
Gijsbrecht II in de Loonse oorlog.·De volgende rooftocht ging tegen de duitse 
Stedingers(heidenen), die weigerden belasting te betalen en in conflict kwamen met de graaf van 
Oldenburg en de aartbisschop van Bremen. In 1234 werden duizenden - waaronder vele vrouwen 
en kinderen afgeslacht en onder de  ridderlijke  onderdrukkers vinden we, bv graaf Floris IV 
(6963826), Willem I van Egmond (6963712), die sneuvelde en Floris II van Lynden (869376).  
En in een volgende strafexpeditie in een grensgebied, nu tegen de Westfriezen, vinden we graaf 
Willem II bijgestaan door weer twee voorouders van jhr mr E. W.  Röell : Willem IV van 
Brederode (3244176) en Dirck van Lynden (434688). Willem II zakte - hoewel het verder een 
overwinning was door het ijs en werd afgemaakt. In de strijd wil nog wel eens een lid van de elite 
sneuvelen, na de strijd worden alleen de leden van het volk nog het slachtoffer.  
Soms echter sluiten leden van de elite zich bij het volk aan - meestal om zich te ontdoen van 
lastige rivalen. Na de overwinning worden echter alle schone beloftes weer vergeten. Dat 
gebeurde ten tijde van Floris V, die in 1272 door de Westfriezen verjaagd werd, toen hij zijn 
vader wou wreken. De boeren trokken toen op onder de leus: DOOD AAN DE ADEL. 
Gijsbrecht IV van Amstel de broer van Arent van Amstel (3479552) zag zijn kans schoon en 
hitste de boeren nog meer op. Toen werd hij tot leider gekozen en nog meer dorpen in 
Kennemerland, langs de Vecht en in het Eemland sloten zich bij de opstandige boeren aan. Het 
leek uit de hand te lopen, omdat niet alleen de rivalen bedreigd werden, maar de hele adellijke 
heerschappij. De edelen sloten daarom plots de rijen (de ene kraai pikt nooit de andere de ogen 
uit) en de boeren werden aangezegd, dat zij moesten gaan oogsten, omdat het nu niet meer de tijd 
was om te strijden, maar om te hooien. Nu dit gevaar weer was geweken, kon Floris weer 
proberen om de Westfriezen te onderwerpen en met behulp van de vloed lukt hem dat ook in de 
winter van 1287~88.  
Floris V sluit enige jaren later een verbond met Philips IV van Frankrijk  
- mede ondertekend door Dirk van Brederode (1622088) - in  verband met de belangen in de 
vlaamse wolhandel, maar op instigatie van de Engelsen wordt hij vermoord, waarbij ook weer de 
al eerder genoemde Gijsbrecht IV van Amstel is betrokken. Erfopvolger Jan I wordt in 1297 
door enkele edelen opgehaald uit Engeland en hieronder zien we maar liefst, drie voorouders: 
Willem II van Egrnond (1740928) zijn zoon Gerard II (870464) en Philips van Duvenvoorde 
(405220). Daaruit blijkt wel hoe belangrijk de ministeriale adel geworden was in de 13e eeuwen 
hoe de voorouders van Röell dan aan de ene kant en dan aan de andere kant meedoen in de 
onderlinge twisten, maar zij aan zij strijden, als het redeloze grauw zich begint te weren en dus de 
les moet worden gelezen.   

BRABANT en GELRE  
De toestand is daar al niet anders. Graaf Otto II van Gelre (1740984) en zijn zoon Reinald I 
(870492) zagen het belang in van de rijnhandel en verleenden stadsrechten aan o.a. Roermond, 
Arnhem, Lochem, Doesburg en Wageningen, terwijl Nijmegen in leen werd verkregen van de 
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duitse keizer. Ze beurden veel geld van de rijn- en maastollen.  
Er ontbrandt echter een strijd tussen Reinald I en Jan I van Brabant ( achterkleinzoon van 
Hendrik I(13927654)) om de handelsroute in verband met de wolindustrie. De handel blijkt ook 
voor de adel steeds meer een levensbelang te worden. Jan I wordt onder meer gesteund door de 
graven van Gulik en Kleef en de graaf van Holland en door bv Jan van der Dussen (291072) en 
Derk van Keppel (434692). 
Reinald I heeft onder meer de steun van de bisschop van Keulen, zijn schoonvader graaf Gwijde 
van Vlaanderen (1740986), de graaf van Luxemburg en graaf Adolf van Nassau, een voorvader 
van koningin Juliana. Na de overwinning van Jan I in 1288  bij de slag van Haeringen , waarbij 
1800 man van het voetvolk sneuvelt, wordt de gevangen genomen Adolf wegens moedig gedrag 
zonder losgeld vrijgelaten. Brabant verkrijgt de kontrole over de handelsweg, maar voor het eerst 
hebben de steden gewonnen van het roofridderdom. De adel, die de zijde van de steden heeft 
gekozen, verzekert zich daardoor van een plaats in de elite, die in de toekomst de lakens zal gaan 
uitdelen. In de 13e eeuw echter maken de graven met de ridders en de ministeriale adel nog de 
dienst uit,een eenheid, die verstoord wordt door de maatschappelijke ontwikkelingen.  

DE ELITE DER GELDSCHIETERS (14e eeuw)  
In de 14e eeuw wordt de geldnood van de graven door de steeds duurder wordende huurlegers, 
de inflatie van de munt en de daling van de graanprijzen, echter steeds nijpender, zodat een, 
nieuwe elite zich kan aandienen, de elite der geldschieters, verbonden aan de opkomst der 
geldhandel. De opkomst van handel en nijverheid en dus van de steden betekende een aanslag op 
het feodale leenstelsel en de adel moet omzien naar andere inkomsten.  

HOLLAND  
In 1304 vindt er nog een slag plaats tussen Hollanders en Vlamingen, waaraan onder meer 
deelnemen Dirk van Brederode (1622088) en Dirk van Sulen (2Ó39808) de stamvader van het 
geslacht Van Zuylen. Ook is aanwezig Willem III(870478) zoon van Jan II van Avesnes 
(1740956). Graaf Willem III is een zeer belangrijk man in het Europa van de 14e eeuw. Hij 
trouwde zelf met een nicht van de franse koning en wordt wel de schoonvader van Europa 
genoemd, want zijn dochters trouwen met Eduard II van Engeland, keizer Lodewijk van Beieren 
en de graaf van Gulik.  
Het graafschap Holland wordt in verband net de financiën verdeeld in rentmeesterschappen, 
maar aan het hof van Willem vinden we  al de eerste geldschieters, zoals de bastaardzoon van 
Philips van Duvenvoorde (405520), Willem, die eerst Willem van Snikkenrieme heet. Philips had 
van Floris V het landgoed Polanen ter leen gekregen en zijn zoon Jan I van Polanen (202760) 
werd in 1331 tot ridder geslagen. Zijn halfbroer Willem van Duvenvoorde werd schatbewaarder 
van Willem III en verkreeg daardoor veel grondbezit en ook bv het schoutsambt van 
Geertruidenberg, waardoor hij door veel boetes op te leggen zijn vermogen aanzienlijk wist te 
vermeerderen. In 1328 werd hij tot ridder geslagen, net als zijn halfbroer na de slag bij Kassel 
(1328) en werd zijn bastaardverleden uitgewist. Er werd echter bepaald, dat hij zijn vermogen bij 
een kinderloze dood na zou moeten laten aan zijn halfbroer Jan I van Polanen of aan diens 
kinderen. Geld koopt status, wat ook later nog steeds zo blijkt te zijn, als de kooplieden stand uit 
de Gouden Eeuw zichzelf in het begin van de 19e  eeuw laat adelen. De bezittingen van Willem 
waren kolossaal. Het rendement van zijn kapitaal werd geschat op 70.000 pond per jaar ( een 
herenhuis kostte toen 50 pond) .Veel geld verdiende hij met de geldschieterij tegen rentes van 20 
tot 30%. Niet alleen Willem III,maar ook de bisschop van Utrecht en de koningen van Engeland 
en Frankrijk leenden bij hem.Hij was een van de eerste christenen, die het verbod van de kerk 
trotseerde. Het concilie van Lyon had aan het einde van de 13e eeuw zelfs het geldlenen tegen 
rente nog betiteld als een doodzonde, zich baserend op DEUTERONONIUM 23:19  
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"GIJ ZULT VAN UW BROEDER GEEN RENTE NEMEN NOCH VAN GELD 
NOCH VAN LEVENSMlDDELEN ;NOCH VAN  IETS DAT MEN TEGEN 
RENTE LENEN KAN ".  

Tot Wïllem van Duvenvoorde waren het dan ook voornamelijk de Joden en de Lombarden - 
lommerd, bank van lening - die geld uitleenden. Snel echter bleek er een elite van geldschieters te 
ontstaan. Willem van Duvenvoorde is echter als schatbewaarder van Willem III nog op een 
andere manier interessant. Een deel van zijn bezittingen heeft het beginkapitaal gevormd van ons 
Koninklijk Huis. Op nevenstaande schema staan de bloedlijnen van de van Duvenvoordes tot de 
koningin en tot jhr mr E.W.Röell. Voor bloedlijn zou men ook kunnen zeggen : geldlijn. Het 
blijkt, dat de appel niet ver van de stam is gevallen, omdat Röell schatmeester is geweest van 
koningin Juliana (dwz particulier thesaurier-generaal) en dus schatmeester over bezittingen, die 
ontstaan zijn uit de bezittingen van een van zijn eigen voorvaders.  
De geldschieterij was belangrijk voor de ontwikkeling van de handel, maar de nieuwe elite kon 
toch niet buiten de oude elite, zoals onder meer blijkt uit de volgende twee citaten:  
"Edelen,die door geslaagde ontginningen rijk geworden waren bankiers en grote kooplui al dan 
niet van adel. Zij hadden de graaf geld geleend:of waren borg gebleven en hadden tot schuld 
afgelost zou zijn een grafelijk domein of recht (een tol bijvoorbeeld) in pand gekregen. Uiteraard 
wakkere duitendieven, met veel verstand van commerciële en andere zakelijke kwesties." (J.de 
Rek)  
"Indeed however various their origins of the capitalists of the fourteenth and fifteenth·çentries 
were all obliged to enter into relation with princes and a complete solidarity of interests was 
established between the two. On the one side the princes could not meet their public or their 
private expenses without recourse to the financiers, but on the other the great merchants, 
bankers and shipowners looked to the princes to protect them against excessive municipal 
particularlism to put down urban revolts and to secure the circulation of their money and 
merchandise. The more those who had something to lose were alarmed by social upheavals of 
communistic movements, the further they were driven into, the arms of the royal power as their 
solee refuge". (H.Pirenne)  
Nieuwe vetes ontstonden echter omdat een deel van de oude elite geen geld opleveren de plaats 
verkregen had aan het hof van Willem III. De hoekse en kabeljauwse twisten breken dan ook snel 
uit, maar het is verbazingwekkend te zien,dat personen, die elkaar te vuur en te zwaard bestreden 
hebben, nu broederlijk naast elkaar staan in de kwartierstaat van onze jonkheer. Hoekse en 
kabeljauwse geslachten blijken rustig met elkaar om te gaan en met elkaar te trouwen. 
Steeds weer blijkt, dat de twisten zich afspeelden in een zeer beperkte groep, die zich weer 
aaneensloot, als derden, nl het redeloze grauw, in opstand kwamen. Het aaneensluiten van de 
Verenigde staten en zijn vijand Duitsland na de laatste wereldoorlog tegen het rode gevaar 
Rusland is een duidelijk voorbeeld uit de huidige tijd.  
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Lijst van de  afstammelingen van Jan van Duvenvocrde. uitlopende op- aan de ene kant koningin Juliana en aan 
de andere kant haar voormalige schatmeester jonkheer mr Eric Willem Röell. . . . . Het kapitaal van de eerste 
schatmeester in ons land, die geld tegen rente uitleende, Willem van Duvenvoorde, werd na zijn dood verdeeld onder 
de kinderen, van zijn halfbroer Jan I van Polanen.  

Zo vocht in de slag bij Kassel(1328) het puik van de adel schouder aan schouder aan de zijde van 
Willem III en werd een eind gemaakt aan een opstand van vlaamse burgers. Slechts in 1302 in de 
Guldensporenslag was het de burgers gelukt een ridderleger te verslaan. Nu hielp de hollandse 
adel de franse met het meedogenloos afslachten van de burgers.  
Daarbij werd Willem onder meer ondersteund door Dirk van Brederode(405522), Jan I van 
Egmond(217616), Jan I van Polanen(202760) en diens halfbroer Willem van Duvenvoorde. Maar 
in de daarop volgende jaren streed de adellijke elite weer tegen elkaar. In de kwartierstaat vinden 
we de geslachten Duvenvoorde, Brederode, van Polanen en Van Zuylen van Nyevelt aan de 
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hoekse kant en de van  Arkels, de Van Egrnonds en de Van Heemskerkens . aan de andere kant, 
hoewel Jan III van Arkel eerst in de gunst stond van Willem III.  

Uit het schema op  blijkt, dat al deze geslachten tot dezelfde topelite behoorden.  

 

Schema van de relatie van belangrijke voorouders van jhr mr E.W.Röell in de 13e en 14 eeuw, de tijd van de 
Hoekse en de Kabeljauwse twisten. 

De strijd begint in feite, nadat Willem IV(1731792) in 1345 in de strijd tegen de Friezen is 
gesneuveld, waarbij de hulp van Wiilem van Naaldwijk(509968), ridder en maarschalk van de 
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graven van Holland niet heeft mogen baten. Willem IV had geen officiële kinderen, alleen een 
natuurlijke zoon Willem van Cronenburg(865896), zodat een opvolgingskwestie weer eens 
aanleiding was tot een onderlinge twist in de elite. Iedereen probeerde zo dicht mogelijk bij het 
vuur te komen, dwz aan het hof te komen, omdat daar geld was te verdienen. Maar voorlopig 
zaten de van Duvenvoords daar het beste en konden zij het tolsisteem nog verder 
monopoliseren, samen met de stad Dordrecht.  
Dit was tot ongenoegen van verschillende edelen en de andere steden van Holland,die dan ook 
een verbond sloten. Uiteraard alleen de rijke stedelingen, het grauw mocht nog steeds niet 
meedoen, maar dat is tegenwoordig ook nog zo. De continuïteit van de elitekringen, door 
vererving van bezittingen en dus van macht heeft door de eeuwen heen steeds belet, dat de massa 
een stem krijgt.  
Hoewel de verhoudingen nu wat ingewikkelder zijn geworden, zien we bv nu,dat de leiders van 
de politieke partijen te keer gaan tegen een bepaald regiem, maar het blijft veelal bij onderlinge 
woorden uitwisselingen. De handel moet normaal doorgang vinden, wat de elite in dat andere 
land ook doet. Alleen als de belangen van een elite worden aangetast, dan kan er een oorlog 
uitbreken. En daarbij zoekt de elite in de eerste plaats steun bij zijn naaste familie en is de 
toestand ongeveer net zo als geschetst wordt door H.P.H.Jansen:  
"Het zou te ver voeren om de onderlinge verwantschap van al deze families na te gaan, hun 
bezittingen, hun bedieningen onder Willem III en Willem IV en daarna. Het zoo lange 
genealogische onderzoekingen nodig maken, maar  dit is de enige mogelijkheid, om in ieder geval 
een verklaring te vinden,waarom de leden van deze geslachten later onder de Hoekse partij te 
vinden.". 
De strijd gaat meestal om economische belangen - van een kleine elitegroep - maar de 
bondgenootschappen worden vaak gesloten op grond van andere overwegingen, te meer, daar de 
strijdende partijen geen duidelijk maatschappelijk inzicht hebben en daardoor niet weten welke 
kant zij moeten kiezen. Dan kiezen ze of de kant van hun begunstigers, of van hun familie en 
liefst die van de uiteindelijke winnaar, maar dat laatste is wel erg  moeilijk te bepalen.  
Willen IV werd opgevolgd door de zoon Willem V van zijn zuster Margaretha, die getrouwd was 
met koning Lodewijk van Beieren. Hij zou de kant hebben moeten kiezen van de Hoeken en de  
van Duvenvoordes, maar koos voor de Kabeljauwen. Zijn moeder, geholpen door een engelse 
expeditievloot werd bij Zwartewaal in 1351 verslagen,waarbij we aan de kant van  Willem 
natuurlijk weer Jan I van Egmond(217616l) zien en ook Jan IV van Arkèl(435240),de broer van 
de bisschop van Utrecht. Maar Willem V trouwt dan met een engelse prinses en verzoende zich 
met zijn moeder en veranderde weer van kleur , waardoor de hoekse adel weer in zadel kwam  en 
Dordrecht zijn stapelrecht terugkreeg. Maar hij wordt krankzinnig, als hij dat al niet was, gezien 
zijn capriolen in de voorafgaande jaren en wordt de volgende 30 jaar tot zijn dood in 1389 in een 
kerker opgesloten. We hebben er al op gewezen, dat de verschillende geslachten eerst resoluut 
aan één kant lijken te staan, maar later door huwelijken vermengd worden. Dit is het gevolg van 
een verzoeningspolitiek, die meestal, optreedt, als de elite zo met elkaar in strijd komt, dat het 
menens lijkt te gaan worden. Strijd is goed, maar het moet niet de spuigaten uitlopen. Na een 
periode van strijd treedt dan meestal ook een verzoener op wat we in de huidige tijd ook nog 
steeds keer op keer zien. In de tijd na 1360·was dit Albrecht van Beieren, de broer van Willem V. 
Weliswaar wordt deze vrede even verstoord na de gewelddadige dood van zijn geliefde Aleid van 
Poelgeest,die uit een fel kabeljauws geslacht, kwam, maar verzoeningsgezindheid krijgt daarna 
toch weer gauw de overhand.  
Het eind van de hoekse en kabeljauwse twisten resulteerde erin, dat Albrecht in zijn raad zowel 
edelen van de ene kant als van de andere kant opnam. Bovendien was er ook weer een 
strafexpeditie, waarbij zoals al is gebleken de onderlinge twisten vergeten worden. Deze expeditie 
ging tegen de Friezen  en in de strijdmacht van Albrecht vinden we weer enkele voorouders van 
Röel1: Gerrit van Heemskerk ( 509954) en Hendrik van Naaldwijk ( 254984 ). Ook in de rest van 
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het toekomstige Nederland zijn het woelige tijden voor de adel die elkaar verdringt om in de 
gunst te komen bij de topelite,de graaf van Gelre of de bisschop van Utrecht.  

GELRE  
We hebben gezien dat Reinoud I {870492) aan het einde van de 13e eeuw door Jan I van Brabant 
gevangen was genomen. Hij werd tegen een hoog losgeld vrijgelaten, waardoor hij in grote 
geldnood kwam, men kan zich afvragen wat er gebeurde met gevangene die geen losgeld konden 
betalen..... Daardoor verpande hij zijn landen voor vijf jaar aan zijn schoonvader Gwijde van 
Vlaanderen. Of het nu door deze zaak kwam of door inteelt Reinoud I werd, gekweld door 
krankzinnigheid, waardoor hij in conflict kwam met zijn zoon Reinoud II (435246). Het huwelijk 
van deze Reinoud is een schoolvoorbeeld hoe verarmde adel door bloedverversing kan overleven 
door te trouwen met de dochter van de nieuwe geldadel. Reinoud II (435276) trouwt met de 
dollarprinses Sophie, erfdochter van Berthout van Mechelen{435247). Dit opstijgen naar de 
hogere stand komt alleen maar voor als de opstijgers voorzien zijn van vele dukaten. Er is ons 
geen geval bekend, dat iemand zonder dukaten omhoog stijgt. Bovendien blijkt, dat als een rijke 
tak verarmt en er geen bloedtransfusie plaats vindt, de opstijging naar de topelite, ondanks de 
adellijke titel, niet meer plaats vindt. De weg naar de financiële elite is voor hen definitief 
afgesloten. Reinoud II trouwde echter juist op tijd met de geldadel en werd daarom in 1339  ook 
hertog, een titel die hem verleend werd door de keizer, die hem, tevens vier voorname edelen 
toevoegde, onder wie Dirck van Lynden (108672), erfschenker van Reinoud II, die getrouwd was 
met het invloedrijke geslacht Van Keppel uit de Achterhoek.  
Het Europa van de elite blijkt zeer klein te zijn. Reinoud hertrouwt na de dood van zijn eerste 
vrouw in 1329 met Eleonora, de dochter van Eduard II van Engeland. Steeds weer duiken 
dezelfde namen op en wordt het politieke spel door enkele personen en geslachten gespeeld.  
Na de dood van Reinoud II in 1343 breken ook in Gelre de twisten over de opvolging uit maar 
de Van Heeckerens en de Bronkhorsten hadden echter al lang ruzie over jacht- weidenrechten. In 
werkelijkheid zijn deze twisten echter ook net als in Holland veroorzaakt door economische 
omstandigheden, die veranderen:  
1.De geldschieters kregen te veel invloed aan het hof van de graaf.  
2.Naijver van de edelen, die geen gunsten verkregen aan het hof van de graaf.  
3.De rijke burgers(patriciërs) wilden meer invloed op de landsregering 

Aan de kant van Reinoud II vinden we onder meer Frederik van Hekeren ( 202752) en weer zien 
we dat de lagere klassen in de samenleving zich laten verleiden tot het kiezen van een partij, 
waarna zij konsekwenter zijn dan de leiders en vaak een gedrag tonen, dat koninklijker is dan de 
koning zelf 
Reinoud III probeerde de horigen op zijn hand te krijgen door hen vrijheid te beloven, maar 
daarop trekken vele edelen hun steun aan Reinoud in, want je mag wel vetes onderling 
uitvechten, maar je moet het volk er buiten laten: Als men privileges aan het volk gaat verlenen, 
dan is het snel gedaan met de heerschappij van de adel, denken ze. Reinoud III wordt in 1361 
ook gevangen genomen en ook zijn ondersteuner Frederik van Hekeren (101376). De rust keert 
echter niet terug in Gelre, omdat de oude vete met Brabant over de heerschappij over de 
handelsweg weer nieuw leven wordt ingeblazen. Nu is het de beurt aan Gelre om te overwinnen. 
Aan de andere kant, de brabantse zijde, strijdt evenals 100 jaar eerder een telg mee aan het 
geslacht Van der Dussen: Arent(36384), die gevangen wordt genomen in de slag bij 
Baesweiler(1371). Dit blijkt echter in het geheel niet schadelijk te zijn voor zijn carrière, want hij 
bekleedt van 1387 tot 1404 het lucratieve baantje van baljuw (een soort Officier van Justitie) van 
Zuid~Holland. ln de beslissende slag wordt Eduard van Gelre door een verdwaalde pijl 
getroffen(of wellicht door een pijl van een van zijn vijanden)en zijn broer Reinoud III, die in de 
twisten tussen de Van Hekerens en de Bronkhorsten tegen hem het onderspit had gedolven, 
krijgt nu toch de titel hertog van Gelre. Men vraagt zich wel af, waarom nu toch eigenlijk 
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gevochten is. Maar ook Reinoud III sterft al spoedig en de opvolgingskwestie begint opnieuw, 
echter nu wordt hij gewonnen door Willem van Gulik - zoon van Willem en Marie van Gulik 
(217622/3), die aan de kant van de steden stond. Nog eenmaal bundelt de adel zijn krachten 
tegen de opkomende steden en Jacob van Heker (niet van Hekeren) nr 27136, neemt de strijd op 
tegen de stad Deventer.. De tijd is echter niet meer terug te draaien in in 1418 tekent dezelfde 
Jacob het verbond tussen de steden en de edelen van de ridderschap van Gelderland. En zo 
hebben we ook in Gelre dezelfde ontwikkelingen als in Holland, waarbij ook hier de voorouders 
van jhr mr E.W. Röell tot de hoofdfiguren in het politieke machtsspel hebben behoord.  

STICHT EN OVERSTICHT  
Ook over de rest van het tegenwoordige Nederland kan men eenzelfde verhaal schrijven. De 
namen zijn wat verschillend, maar de grondoorzaken zijn hetzelfde en bovendien nemen ook 
daar voorouders van in Röell belangrijke posities in. In de eerste helft van de 14e eeuw was de 
invloed van Holland op het Sticht vrij groot, toen de broer van Jan IV van Arkel (435240) op 
voorspraak van Willem IV van Holland (173)792) tot bisschop van Utrecht werd benoemd. De 
bisschop steunde de steden, waaronder Utrecht, waar onder meer Tyman Dedel ( 145408) 
burgemeester was. Het behulp van Jan van Egmond(217616) werd bv het kasteel van Steven van 
Sulen(254976), die getrouwd was meteen telg van het kabeljauwse geslacht Van 
Heemskerck(254977)- belegerd. Ook in Overijssel werd het gezag van de bisschop hersteld, 
waarbij daar aansluiting werd gezocht bij de steeds machtiger wordende steden Deventer, Zwolle 
en Kampen. Vele kastelen van de tegenwerkende adel werden gesloopt, zoals bv dat van Sweder 
van Voerst (202764). Hierbij werd de bisschop onder meer bijgestaan door Otto van Arkel 
(217620). Maar de adel verzoent zich al snel met elkaar, want nog geen jaar later treft de bisschop 
een vergelijk met de zonen van Sweder, waar onder Holter van Voerst( 101382), waarbij aanwezig 
is Barthold van Haersolte( 100864). Bij deze twisten waren ook de Van Hekerens weer 
betrokken. De invloed van dit geslacht was bizonder groot in Oversticht, iets dat uit onze 
kwartierstaat duidelijk naar voren komt. Niet alleen in deze 14e eeuw, maar ook lang daarna tot 
op de dag van1 vandaag zien we dat de leden van de grondadellijke tak voornamelijk in Overijssel 
zijn gevestigd , een reden wellicht, waarom de nazaat van deze grondadel, jhr mr E.W.Röell op 
dit moment in de omgeving van Ommen woont.  
De verklaring van deze invloed is echter zeer simpel, omdat het oorspronkelijke gelderse geslacht 
Van Hekeren van de bisschop Van Arkel vele bezittingen in pand heeft gekregen als 
tegenprestatie voor het feit, dat dit geslacht hem had geholpen in zijn oorlog met Gijsbrecht van 
Bronkhorst, die Twente was binnen gevallen.  

AMSTERDAM  
Het zwaartepunt van de geschiedenis in Nederland verschuift zich in de volgende eeuwen naar 
Amsterdam, waar het handelskapitaal snel opkomt en welke stad zich ontwikkelt tot het 
financiële centrum van de wereld. Dat wil niet zeggen dat de adel helemaal niets meer te zeggen 
heeft. Vooral in Overijssel en Gelderland bleef de adel uitgestrekte gebieden in bezit houden. 
Langzamerhand ontstond er een versmelting met de nieuwe adel, maar deze versmelting is pas 
goed doorgezet nadat de amsterdamse patriciers na de napoleontische tijd geadeld werden. In 
onze kwartierstaat zijn dan ook weinig huwelijken te vinden tussen adel en niet- adel. Maar zoals 
we aan de hand van de kwartierstaat een nader inzicht hebben gekregen in de geschiedenis van 
voor 1400, zo kunnen we voor de amsterdamse tijd ook zo'n inzicht krijgen. In beide gevallen 
blijkt, dat een  kleine zeer selecte groep, een elite, de zaken onderling regelde - hetzij door 
overleg, hetzij door strijd, maar dat de rest van de bevolking hoogstens mocht optreden als 
voetvolk in de onderlinge oorlogen.  
Amsterdam ontleent zijn naam aan de dam in de Amstel, die er de  oorzaak van was  dat de 
goederen daar moesten worden overgeladen in schepen aan de andere kant van de dam. De 
bewoners van de plaats kregen 'tolvrijheid over heel-Holland en de stad kreeg stadsrechten van 
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Floris V. De heren van Amstel beheersten het gebied rondom de stad, maar dat geslacht. is mede 
door de medeplichtigheid van Gijsbrecht IV van Amstel de broer van Arent van Amstel 
(3479552) - bij de moord op Floris V ten onder gegaan.  
 Guy yan Avesnes (870470) gaf Amsterdam in 1300 een stadsbrief, maar in de 14e eeuw was 
Amsterdam maar een onbeduidend stadje, dat niet in de schaduw kon staan van Dordrecht. Het 
stadsbestuur, dat beheerst werd door viskopers en grond bezitters, koos natuurlijk de kabeljauwse 
zijde. Nog geen eeuw later echter zijn de rollen omgedraaid en zijn de grondbezitters de 
conservatieven geworden tegen de opkomende macht van de klasse van kooplieden en 
handwerkers. In de 15e eeuw vinden we al een voorvader van Röell als burgemeester: Heyn Noirt 
(149422), een viskoper afkomstig uit een aanzienlijke familie met vele grondbezitters. Hoewel 
erin het handvest van 1388 scherpe  bepalingen waren opgenomen ten aanzien  van 
bloedverwantschap tussen schepenen, lukte het de rijke poorters deze bepalingen met behulp van 
steekpenningen te verzachten, zodat de mogelijkheid geboren was om een familieregering te 
maken. Door andere bepalingen werd de macht van de schepenen langzamerhand beknot en 
meer en meer in handen gelegd van de burgemeesters, waarvan er vier voor een jaar de regering 
vormden en de anderen als oud-burgemeester een grote invloed behielden, tot zij weer regerend 
burgemeester werden.  
De elite van de rijken werd daardoor in Amsterdam in feite een elite van een man of tien, die de 
burgemeestersposten bezetten. De meesten waren bovendien zeer nauw aan elkaar, verwant. 
Door J.E.Elias en A.Porta is dit al duidelijk omschreven.  
In de kwartierstaat van Röell vinden we in de 14e eeuw nog een burgemeester, Jacob Coppensz 
(469634). En bovendien Jan Eggert (87042),die vermoedelijk familie was van de geldschieter 
Willem Eggert, waarvan H.J.Smit zegt:  

"Grote invloed, zowel in Amsterdam als aan 't hof in Den Haag, schijnt, de rijke Willem Eggert 
te hebben gehad in deze periode; hij is de Duvenvoorde van de tijd na 1396. Hij was bezitter van 
vele landerijen in de buurt van de stad en elders in Holland en breidde zijn goederen in de loop 
der jaren, dank zij 's-graven gunst aanzienlijk uit. Reeds aan Albrecht leende hij blijkbaar grote 
sommen, waarom deze hem allerlei posten opdroeg en inkomsten overgaf en onder Willem VI 
gebeurde dit nog in sterkere mate. Toen in 139l nieuwe munten werden ingevoerd kreeg Eggert 
het recht ze overal tegen de oude in te wisselen en in 1401 werd hem de inzameling der accijnsen 
in Amstel en Vlaterland opgedragen". 

Samenvattend kunnen we zeggen, dat het de elite der geldschieters is geweest, die de oude elite 
van de grondadel tot onderlinge jalouzie en strijd gebracht heeft, omdat zij de voorlopers waren 
van de economische veranderingen, die plaats gingen vinden. De eeuw van de geldschieters heeft 
er voor gezorgd, dat een deel van het kapitaal van de oude grondadel overgeheveld werd naar de 
handel waardoor de steden zich konden ontwikkelen en daardoor de rijke kooplieden zich 
konden gaan presenteren als de opkomende klasse in de komende eeuw, de 15e.  

DE ELITE DER KOOPLIEDEN (15e eeuw)  
In deze eeuw zal de macht van de kooplieden en vooral van Amsterdam steeds groter worden, 
maar voorlopig zien we nog de naweeën van de vorige eeuwen doorwerken. De familieregering 
van de adel zal langzamerhand worden vervangen door de familieregering in de steden, maar het 
blijft een kleine elite, die de lakens uitdeelt.  

HOLLAND   
De friese oorlogen aan het einde van de 14e eeuw! hadden de adel verarmd en de steden verrijkt. 
De graven van Holland moesten daarom hun inkomsten beschermen en een strijd aangaan met 
de Van Arkels, die het rivierengebied van Holland beheersten. Met de solidariteit onder de adel is 
het afgelopen, zij zijn immers niet de enige elite meer. Van Arkel wordt niet meer gesteund door 
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zijn vroegere kabeljauwse vrienden, alleen Jan II van Egmond(54404) blijft hem nog trouw, maar 
die is dan ook getrouwd met Maria(54405), de dochter van Jan V van Arkel(108810). Ook Dirck 
van Lynden(27168) doet mee met de strijd, maar wordt bij de inname van de burcht van Gorkum 
door Jacoba van Beieren gevangen genomen. De oom van Jacoba, Jan van Beieren, die in 1425 
sterft, heeft Filips van Bourgondië tot erfgenaam over het graafschap Holland benoemd. Deze 
Filips was de oprichter van het Gulden Vlies, waartoe 80 ridders behoorden, waaronder Willem 
van Egmond (27202). 
Filips was door bloedbanden verbonden aan het hollandse gravenhuis, want in 1385 was een 
voor Europa zeer belangrijk dubbelhuwelijk gesloten: de kinderen van Albrecht van Holland, 
WillemVI en Margaretha trouwen namelijk met de twee kinderen van Filips de Stoute: 
Margaretha van Bourgondië en Jan zonder Vrees.  
En de zoon van de laatste is de hierboven genoemde Filips de Goede. Hierdoor ontstaat een 
sterker centraal gezag, zodat de steden, vooral Amsterdam beter beschermd kunnen worden 
tegen de engelse kaperijen, terwijl bovendien de strijd aangebonden kan worden met de 
Hanzesteden in de Oostzee. Amsterdam wordt de belangrijkste stad van Holland en Dordrecht, 
dat de eeuw daarvoor deze rol had gespeeld, gaat in belang achteruit, mede doordat door de St 
Elisabethvloed van 1421 de loop van de rivier verandert. waardoor de stapel van Dordrecht 
achteruit gaat. ln Amsterdam krijgen de kooplieden de overhand in het stadsbestuur, vooraf door 
hun steun aan Filips in zijn strijd tegen Jacoba, die in 1433 beslist wordt.  
In de strijd tegen de Hanze wordt een expeditievloot naar de Oostzee gestuurd en in 1441 
beginnen de onderhandelingen, waarbij we aan hollandse zijde weer een voorouder van Röell zien 
Dirck van Wormer(43714), getrouwd met een telg van het later te behandelen beroemde 
Amsterdamse burgemeestersgeslacht Boelens. In de kwartierstaat zijn slechts weinig namen te 
vinden van de hollandse adel. We vinden nog wel Florens van der Dussen (18192) en Willem van 
Naaldwijk(127492), maar de hollandse adel gaat elders functies vervullen. Zo wordt de zoon van 
een van de belangrijkste edelen van Holland, Jan II van Egmond (54404), Willem van 
Egmond(27202), ridder van het Gulden Vlies, stadhouder van Gelre.  
De regering in Holland zelf werd uitgemaakt door de kooplieden. En de afstammelingen van de 
elders gestationeerde adel verdwijnen uit de kwartierstaat. Toch zien we in het wortelnet van 
Röell een indrukwekkend aantal namen van nederlandse oude adellijke geslachten, die zich 
langzamerhand concentreren in geslachten, die ook nu nog belangrijke bezittingen hebben in 
Overijssel,Utrecht en Gelderland : De Sloets, de Van Lyndens, de Van Heeckerens, de Van 
Zuylens, de Bentincks etc. De oude hollandse adellijke namen, Van Egmond, Van Arkel, Van 
Amstel, Brederode bestaan niet meer. Deze geslachten hebben zich voor een groot deel gemengd 
met de grondadel in het oosten van het land of eventueel met de buitenlandse adel. In het 
wortelnet (zie daarvoor de tekening ) ziet men hoe de adellijke geslachten het voedsel voor de 
huidige jonkheer E.W. Röell aanvoeren. GELRE  
In de arkelse oorlog heeft ook Gelre partij gekozen, omdat de opvolger van Willem van Gulik, 
Reinoud IV, een broer was van Johanna, die met Jan V van Arkel(108810) was getrouwd. Om 
niet weer in een bloedige opvolgingsstrijd te geraken na de kinderloze dood van Reinoud, sloten 
de vier steden Nijmegen, Arnhem, Zutphen en Roermond in 1418 een verbond met de edelen 
van de ridderschap van Gelre. Weer blijken er evenals in vrijwel alle gebeurtenissen in de laatste 
tien eeuwen voorouders van Röell aanwezig te zijn geweest : Jacob van Heker (27136) en 
Hendrik Bentinck(111104).  
Reinoud werd dan ook zonder veel moeilijkheden opgevolgd door Arnold van Egmond, de zoon 
van Jan II van Egmond (54404) en Maria van Arkel ( 54405) en de broer van Willem van 
Egrnond(27202). De dochter van de laatste Margaretha( 13601) trouwt uit liefde, iets wat in die 
tijd zelden voorkwam - met stalmeester Geurt Torck( 13600), maar deze was ook kastelein van 
Buren, een in die tijd niet onbelangrijke functie.  
Door de St Elisabethvloed werd het verval van de Waal groter, waardoor er meer water door de 
Rijn naar zee stroomde en de IJssel gebrek aan water kreeg. Onder andere ontstond er een verval 
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daardoor in de handel met de hanzesteden, zodat de schatkist van Gelre leeg begon te raken. Uit 
de geldnood ontstond opnieuw een bijeenkomst van edelen en steden, doch nu niet ten gunste 
van de landsheer, maar tegen hem. 

 

Grondadellijke wortels van de kwartierstaat van Jhr Mr E.W. Röell  rijkend tot 35 generaties terug 
(vereenvoudigd) 

En weer zien we een rijke voorouder Freder;ik van Hekeren (25344 ), die door zijn huwelijk, met 
Cunegonda van Polanen(25345) zijn bezittingen nog aanzienlijk zag vermeerderen het verbond 
ondertekenen. Arnold moest daarom het loodje leggen en sluit zich ook maar bij het verbond 
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aan.  
Daarna laat het sterke Bourgondië zijn oog op Gelre vallen en er ontstaat een strijd tussen pro- 
en anti-bourgondiërs, waarbij de voorouders van Röell weer een belangrijke rol spelen. Zo zien 
we Willem van Egmond(27202) in 1473 stadhouder van Gelre worden en Jan van Lynden(13584) 
maarschalk van Gelre, hoewel niet lang daarvoor diens kasteel verwoest was. En ook 
Evert(13568) en Jacob{6784) van Heeckeren nemen aan de strijd deel.  
Uiteindelijk overwinnen de Bourgondiërs en verplaatst het economische leven zich meer en meer 
naar het westen van het land, in het bizonder naar Amsterdam .  

AMSTERDAM  
De regering van de stad Amsterdam, die zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in ons land in de 16e, 
de 17e en de 18e eeuw, werd beheerst door een kleine groep burgemeesters en oud-
burgemeesters. Het is wonderlijk, dat deze ondemokratische manier van regeren niet de woede 
opwekte van de burgerij, hoewel ook in onze tijd de macht van regering tegenover het parlement 
of van B en W tegenover de gemeenteraad onevenredig groot is.  
Weliswaar komen er in de loop der eeuwen een aantal conflicten voor in Amsterdam, maar die 
zijn allemaal te herleiden tot verschillen binnen de elitegroep. Van een oppositie vanuit de rijen 
van de bevolking was geen sprake, ook al omdat Amsterdam een handelsstad was en geen 
industriestad, waardoor er geen hechte gilde organisatie bestond zoals in Gent of Brugge. Het 
belangrijkste gilde was het schuttersgilde, maar dit werd geleid door officieren, die door de 
regering, in plaats van door de burgerij werden benoemd en die bovendien allen afkomstig waren 
uit de kringen van de aanzienlijken.  
En net zoals in andere delen van het latere Nederland hebben gezien, dat voorouders van Röell 
een belangrijke rol hebben gespeeld, zien we nu ook in Amsterdam, dat vele aanzienlijken in de 
15e eeuw behoorden tot de voorlopers van de leden van de huidige financiële elite. De 
beroepenlijst van 33 belangrijke voorouders van jhr mr E.W.Röell uit de 15e eeuw (uit 
Amsterdam) met hun beroepen in de stads regering. 
Pas in de 16e eeuw zal duidelijk worden, dat de opkomende burgerij een nieuwe elite heeft 
gevormd : de elite der regenten, waarvan het ontstaan door J.E. Elias wordt geschetst:  

"Na verloop van driekwart eeuw had de poorterij haar doel bereikt:  zelfregering in de ruimste 
mate was haar deel geworden, niet door revolutie of door dwangmiddelen, maar door de 
MACHT van het GELD had zij de Graven naar haar hand weten te zetten; de concentratie van 
het kapitaal in hunne stad had hun in staat gesteld een band, die hen aan de souverein bond, te 
verzwakken en eindelijk te verbreken". 

Het kapitaal had daardoor het bewijs van zijn overmacht gegeven het deed zijn 
vertegenwoordigers in aanzien rijzen: stedelijk patriciaat vormde zich uit de meest gegoeden. Het 
streven naar beperking van de kring waaruit de regering der stad gekozen werden, en naar erfelijk 
behoud van het verworven machtsbezit in de familiën, die op het oogenblik van het ontstaan van 
de nieuwen, voor de vorming van een aristocratie gunstigen toestand  de macht in handen 
hadden, kan dan ook te Amsterdam geacht worden in de 15e eeuw zijn .oorsprong te nemen.  
Dit blijkt overtuigend bij de beschouwing van de stamboomen, welke ons van enkele zeer oude 
regentengeslachten de Boelens en de Baerdesen 's overgebleven zijn; wij staan verbaasd daarin 
reeds in die eeuw dezelfde onverstoorbare continuiteit in de ambtelijke erfopvolging waar te 
nemen als later ten tijde van de Republiek  regel zou worden. Het is daarom niet te verwonderen, 
dat met zulk een verleden achter zich de R.Katholieke regentenkring,die in 1570 'uytgeset' werd , 
hetzelfde diep ingevreten bederf vertoonde, dat aan de verouderde, in haar eigen gebreken 
vastgeroeste regentenregering in 1795 het leven zou kosten".  

DE ELITE DER REGENTEN (16e eeuw)  



152 
 

DE ALTERATIE  
Amsterdam ontwikkelde zich zeer snel, onder meer door de loondienst van de bevolking van het 
de stad omringende platteland. De rijke stads elite hield echter de touwtjes strak in handen en liet 
zich niet van zijn troon stoten. Hoewel is voorgesteld, dat er een grote verandering optrad, toen 
in 1578 de  
Alteratie plaats vond, Amsterdam werd van katholiek-pro-spaans, protestants-anti-spaans, laat 
onze genealogische ,benadering zien, dat er niet zo gek veel veranderde door de Alteratie, en dat 
de leidende groepering voor en na de Alteratie dezelfde was. In ieder geval kreeg de burgerij niets 
te zeggen.  
door deze verandering. Natuurlijk werd ook Amsterdam niet onberoerd gelaten door de 
reformatie en het kwam in 1535 tot gewelddadige uitbarstingen van de wederdopers. Bij de 
slachtoffers vinden we weer een voorvader van Röell : de graanhandelaar Cornelis . Cornelisz de 
Vlaminck (5464 ), die onthoofd werd, maar andere voorvaders zijn al burgemeester :  
In 1502:       Jan Claesz Persijn (58706)-1 maal burgemeester  
In 1510:      Cornelis van Haudtshoorne (10928)- 4 maal  
In 1524:      Simon Claesz van Hoorn (14372) - 1 maal.  
In 1526:      Lucas Jacobsz van Beverwaerde (29352)- 3 maal  
In 1528:      Heyman Jacobsz van Ouder Amstel (14610) - 5 maal  
In 1544:      Claes Hendricksz Basgen (11228) - 4 maal (was zeer rijk en liet f 155.000 na) 

De stadsregering komt in handen van een familiekliek van streng-katholieke. en pro-spaanse 
regenten rond de machtige Joost Sybrandt Buyck en zijn schoonvader Poppius Occo, die het 
grootste europese handelshuis van de Fuggers in Amsterdarn vertegenwoordigde. 
Hoe klein, de kliek wel was blijkt uit het feit, dat van 1536-1578 11 naaste familieleden van Joost 
Sybrandt maar liefst 60 maal regerend burgemeester waren. (van de in totaal ongeveer,160 
beschikbare posten).De invloed van Occo,, waarover meer bij O.Nübel werd, bestreden door een 
groep Amsterdammers, waarbij het geloof in het geheel niet belangrijk bleek te zijn. De 
beeldenstorm (1566) geeft echter de aanleiding van ideologie te veranderen om de eigen 
kapitaalsbelangen veilig te stellen of te bevorderen tegen buitenlandse (katholieke) invloeden van 
bv de Fuggers. 
Bij de 70 doleanten(klagers) vinden ,we weer drie voorouders van Röell: Egbert Roelofsz(2724) , 
Jacob Claesz Basgen(5614) en Jan Jeliz Valckenier(2726).  
Het komt echter nog niet tot een machtswisseling. E. Kuttner schrijft hierover:  

"De corrupte oligarchie van een paar katholieke families werd thans: door haar gereformeerde 
tegenstanders gesteund en in stand gehouden  op het moment dat het er op aan kwam te beletten 
dat het volk aan de macht kwam vonden de twee bestrijdende klieken der grote burgerij elkaar, de 
doleantie van 1564 met al haar aanklachten tegen de magistraat was vergeten en het verschil in 
confessie werd verdoezeld door het gemeenschappelijke klasse belang. Dientengevolge zou de 
gereformeerde groep pas een tiental jaren later aan de macht komen, weliswaar met behulp van 
het volk, maar desniettemin onder omstandigheden, waaronder het mogelijk werd het volk van 
elke, maar dan ook van elke deelneming aan de macht. buiten te sluiten". 
"Steeds weer doen 'de massa's de bittere ervaring op, als zij hopen, dat men zich in hogere kring 
voor haar bevrijding moeite zal geven. De hogere  klassen zenden de massa's wel gaarne in haar 
eigenbelang ten strijde en laten het dan niet ontbreken aan beloften en schone woorden.; maar de 
vrijheid des volks heeft slechts in zoverre haar belangstelling als haar eigen voorrechten en 
vrijheden daarbij in het geding zijn. Onzelfzuchtig voor het volk strijden - daartoe voelen zich 
wel sommige idealisten geroepen, doch NIMMER DE HOGERE KLASSEN ALS 
ZODANIG."  
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De rijken calvinistenmoeten voorlopig de wijk nemen uit Amsterdam bv naar Emden en onder 
de 170 die door Alva gedaagd werden, waarbij bij hun afwezigheid hun goederen, verbeurd 
werden verklaard vinden we : Jacob Claesz Basgen(5614),Egbert Roelofsz(2724), Arent 
Hudde(4560) de op een na vermogenste man van Amsterdam, Jan Jansz Smit(3614), Adriaen 
Pauw(7496), Jan Willem Lancen( 14914),Cornelis Pietersz Hooft(550), die al in 1574 terugkeerde, 
Willem Backer(2690), Cornelis Cornelisz de Vlaming(2732) en Jan Laurensz Spiegel (2692), die al 
in 1573 terugkeerde. Twee anderen, Pieter Jansz de Witt(7456) en Pieter Pieterz alias 
Beckgen(3586) konden echter niet op tijd de wijk nemen en moesten letterlijk en figuurlijk het 
hoofd laten hangen.  

DE OMWENTELING VAN 26 MEI 1578 
De klagers van 1564 blijken in de korst mogelijke tijd de familiekliek van de Buycks en de Occos, 
die een te grote macht hadden opgebouwd, te vervangen door een nieuwe familieregering. De 
burgerij wordt weer buiten gehouden en het is in feite ongelooflijk om te zien, hoe deze, burgerij 
het vertrouwen geeft aan de 'nieuwe' regenten. 
Een verschijnsel dat we ook in onze dagen regelmatig zien voorkomen. 
De raad van 1578 werd nog wel door de gilden en de schutterijen verkozen, maar al in 1581 
wordt het aan deze groeperingen verboden om zich met regeringszaken te bemoeien. De 
Alteratie is dan ook inderdaad, zoals H. Brugmans het zegt:  
"geen spontane uiting van volksverontwaardiging, maar de uitvoering van een van hoger hand 
welberaamd plan....."  
Het bleek dan ook geen nieuwe groep regenten te zijn, maar in feite een voortzetting van de oude 
groep. Zo werden er in 1578 al vele leden in de stadsregering gekozen, die ook voor dat jaar 
belangrijke functies hadden bekleed. Het duidelijkst blijkt dat uit het feit, dat 5 van de 9 
opperkapiteins van de burgerij uit 1567 in de vroedschap werden gekozen, alsmede 3 1eden van 
de oude vroedschap van 1573/74.  
De belangrijkste burgemeester, na de Alteratie zal Willem Bardesius, wiens vader de gevreesde 
schout was, die in de periode van de reformatie heel wat ketters naar de brandstapel had doen 
verwijzen. Deze Willem was een telg uit het geslacht Baerdens, dat samen met het geslacht 
Boelens tot de machtigste en belangrijkste geslachten van de stad behoorde In onze kwartierstaat 
vinden  
we onder meer : Dirck Baerdensz (234820) burgemeester in 1426, Simons Dirck Baerdensz 
(117428) schepen in 1452, Dirck Simons Baerdensz(58714)burgemeester in 1484 en van de 
grootvader van Willem Baerdesius - Willem DirckBaerdensz - de zusters Gijsland 
Dirck(37353),die getrouwd was met Laurens Pietersz vanNeck(37352) en N.Dircks 
Baerdensdr(29357), die getrouwd was met Albert de Veer Dircksz (29356. 
Hoewel Willem Bardesius wel de machtigste man van zijn tijd genoemd kan worden, wordt in de 
tijd na de Alteratie van 1578 tot het einde van de eeuw -  het magnificat, het kleine selecte groepje 
van de 4 regerende en de oud-burgemeesters, waardoor de macht in de stadsregeling tot een zeer 
kleine kring beperkt werd nog niet zo overheerst door één familie, zoals dat in de volgende eeuw 
zal gebeuren. Over de continuïteit van de elite in verband met  de familie Boelens nog een citaat 
uit van Wieringen, dat geheel voor zich zelf spreekt:  
 
"Er is wellicht geen geslacht geweest, dat de wisselende lotgevallen van Amsterdam langer heeft 
gedeeld, dat zich voor de belangen van onze vaderstad warmer in de bres heeft gesteld en met 
meer juistheid van blik de stadshulk in de richting heeft gestuurd, die het voor het stadswelvaren 
noodig had dan juist het geslacht BOELENS. Vindt men het eerste bewijs in de regeeringslijsten, 
waarin de naam BOEL of BOELENS tusschen 1360 en 1680 meermalen wordt genoemd, voor 
het andere behoeft men slechts de geschiedboeken der stad op te slaan, om overtuigd te worden 
van den invloed dien de leden van dit geslacht op den gang van zaken hebben uitgeoefend. De 
Henegouwse leeuw mocht verdrongen worden door het Beyerse ruitbord,de Oostenrijkse faas 
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mocht het Boergoensche kruis opvolgen en de vrijheid van de Nederlendsche leeuw mocht het 
spaanse juk van de schouders schudden, de BOELENS wisten hun aanzlen standvastig te 
bewaren en zich  op het kussen te handhaven, totdat de laatste naamdrager bij zijn vaderen werd 
verzameld, de gevierde naam voor goed verdween. Voor goed verdween?"  
In een apart hoofdstuk over de burgemeesters van Amsterdam van 1400-1795 hebben we dit 
nader onderzocht en het bleek inderdaad de continuïteit inderdaad nog groter is geweest dan de 
door v. Wieringen gesignaleerde 320 jaar. Bij dit onderzoek zijn we uitgegaan van Willem 
Boel(69944.0), die rond  1320 leefde, en geëindigd bij Eric Willem Röell (1). De elite van BOEL 
tot: ROEL 
De familieregering - even verstoord door de Alteratie wordt in ere hersteld. Van de 36 
aangestelden bij de vroedschap in 1578 werden er bij hun overlijden 8 vervangen door hun zoon, 
7 door hun schoonzoon en 1 door zijn zwager. Van de 17 burgemeesters tussen 1578 en 1590 
waren er 9, waarvan de zoon of de schoonzoon ook burgemeester  werden. 

DE RIJKDOM VAN DE VOOROUDERS VAN RÖELL in 1585.  
Uit verschillende jaren in· verschillende eeuwen zijn cijfers bewaard gebleven over de bezittingen 
van inwoners van  Amsterdam en andere steden. Op deze lijsten vinden we steeds, weer, 
voorouders van Röell terug en wel voor het grootste deel  in de hogere vermogensklassen. 
Hoewel, de echte armen niet in de kwartierstaat voorkomen, omdat de namen van deze mensen 
niet bewaard zijn gebleven, zijn deze cijfers in de verschillende jaren zo frappant en met elkaar 
overeenkomend, dat wij ze de lezer niet mogen onthouden.  
Over het jaar 1585 hebben we de beschikking over de registers van de kapitale impositie, waaruit 
we iets weten over de vermogenspositie van de 3000 belastingplichtingen in Amsterdam. 
Waarschijnlijk slechts 10% van de bevolking. In bijlage III zijn 56 personen opgenomen, die 
zowel in deze registers voorkomen als op onze kwartierstaat. We vinden op deze lijst vele namen 
terug, die een grote rol hebben gespeeld in de volgende eeuwen en die tot de val van de 
Republiek een stempel hebben gedrukt op de ontwikkelingen in de stad: Bicker, Backer, Boom, 
Corver, Geelvinck, Hasselaer, Hooft, Huydecoper, Hudde, Oetgens, Pauw, Rendorp, Valckenier, 
de Vlaming, Witsen enz. Deze oude regentengeslachten hebben zich vermaagschapt met 
nieuwkomende, vooral met de rijke emigranten uit Antwerpen, die na de val van die stad in 1585 
met al hun bezittingen naar Arnsterdam. verplaatsten en zodoende voor een grote 
kapitaalstoevloed zorgden. Bij de oprichting van de VOC speelde dit kapitaal een grote rol. 
In onze kwartierstaat vinden we onder meer de namen Coymans (2600), Merchijs(1114), 
Bailli(1106) Ghemaert (1104),le Gouche (2332),Spranger( 1214), de Pickere (2430 ) enz ..  
Samenvattend kunnen we over de 16e eeuw zeggen, dat in Amsterdam - behoudens de periode 
Buyck, steeds dezelfde geslachten de elite beheerst hebben en dat de voorouders van Röell voor 
een belangrijk deel juist tot deze geslachten kunnen worden gerekend.  

DE NEDERLANDEN BUITEN AMSTERDAM  
We zullen ons in de eeuwen tot de napoleontische tijd voornamelijk bezig houden met 
Amsterdam, maar soms gebeurde er ook daarbuiten wat.  
Zo tekende Lubbert Torck(1700) bij het Verbond der Edelen in 1566, Hendrik van 
Capellen(6172) tekende de acte, waarbij de ridderschap van Zutphen de pacificatie van Gent ( 
1576) aannam. Later wist hij te bewerkstelligen, dat de ridderschap ook de Unie van Utrecht 
aannam, waarbij zijn zoon Gerlach(3086) naar de Unie werd afgevaardigd. Namens de 
ridderschap van Drente tekende Hendrik de Vos van Steenwijk(3414) de Unie van Utrecht.  
Volgend jaar zal het 400 jaar geleden zijn, dat de Unie van Utrecht werd ondertekend. Utrecht zal 
een groot feest organiseren en Macht en Elite zal een genealogische studie aan dit feit wijden, die 
laat zien, dat de heersende klasse van het Utrecht van toen de stamvaders omvat van een deel van 
de financiële elite van het Utrecht van nu.  
In de kwartierstaat van Röell vinden we dus niet alleen namen terug van mensen, die in 
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Amsterdam van belang waren. Een lijst van voorouders, die overheidsfuncties buiten Amsterdam 
vervulden is te vinden in bijlage IV. 
Buiten de overheid is de adel, verzameld in ridderschappen, van belang, ook nu nog. Zo had in 
Overijssel de ridderschap in de Gewestelijke Staten evenveel stemmen als de steden; in de andere 
provincies was hun invloed geringer, totdat de staatkundige betekenis in 1848 geheel verloren 
ging. Toch blijft het ook nu nog een elitegezelschap, waarvan weliswaar niet alle leden even rijk 
zijn, maar waarin toch een belangrijk deel van de grondbezitters verzameld is (en zij zullen nog 
steeds tegenover het redeloze grauw gemene zaak maken).  
In de lijsten van de huidige ridderschappen komen nog slechts weinig namen voor, maar een 
groot deel van die namen komt ook voor in onze kwartierstaat, die overigens alleen maar 
protestantse namen bevat, zodat de katholieke adel, die in Gelderland aanzienlijk is, hier niet 
terug te vinden is.  
Overijssel: Nu 17 geslachtsnamen, waarvan 10 op onze kwartierstaat: Bentinck, van Dedem, van 
Haersolte, van Heeckeren, IJsselmuden, van Ittersum, van Rechteren, Sloet, de Vos van 
Steenwijk en van Wassenaer. Gelderland: Nu 35 geslachtsnamen, waarvan 10 op onze 
kwartierstaat:van Dorth 30 (tot Medler), van Eck (Panthaleon van Eck), van Heeckeren, van 
Lawick, de Loë, van Lynden, van Randwijck, Schimmelpenninck van der Oye, van Voerst( van 
Voorst tot Voort), van Wijnbergen .  

DE ELITE VAN DE NIEUWE RIDDERS (17e eeuw) 
".... ook RIDDERTITELS en heerlijkheden moesten aan de burgerlijke namen nieuwe glans 
verleenen en bij de burgerij de herinnering aan de gelijkheid van afkomst tusschen hier en de 
opkomende dynastiën uitwissschen"  (J..E. Elias) 
 
In onze kwartierstaat vinden we enige van deze ridders : PAUW, Reynier Adriaensz(3748). Hij 
kreeg een riddertitel in 1621: van Jacobus van Engeland en in 1622 van de koning van Frankrijk. 
Deze rijk geworden koopman-regent wordt in 1621 tezamen met de grondedelrnan Sweder van 
Haersolte tot Swaluwenborgh( 1580) uitgezonden om te onderhandelen over een alliantie tussen 
Christiaan IV, koning van Denemarken en Noorwegen en de Staat der Verenigde Nederlanden.  
BACKER, Wil1em (672) werd door de doge van Venetië tot ridder van St Marcus, benoemd.  
HUYDECOPER, Joan ( 662) werd door koning Christiaan van Zweden in 1637 tot de 
ridderstand verheven. Hij kocht de heerlijkheid Maarseveen uit de domeinen  van het Land van 
Utrecht en noemde zich maar meteen Heer van Maarseveen en Neerdijk. .  
BOREEL, Jacob(324)  was ridder en vrijheer van Duynbeek, St Aecht en Meeresteyn.  
Ook zijn vader Willem(648) en zijn grootvader Jacob( 1296) waren reeds ridder-baronet.  

WAAR KOMEN DE VERMOGENS VAN DE RIDDERS EN DE ARMERE RIJKEN  
VANDAAN ? 
Voor een deel uit de nijverheid (...De Bickers en Backers bakten en bikten....)  
maar vooral de handel op Indië en andere landen zorgde voor grote inkomsten. Zo vergaderden 
aan het einde van de 16e eeuw in het geheim negen amsterdamse kooplieden om schepen uit te 
rusten voor de reis naar Indië via de Kaap. Zij en nog enkele andere brengen een kleine drie ton 
op tafel om de eerste schepen uit te zenden en tegelijkertijd wordt in 1594 de Compagnie van 
Verre opgericht. Van de 9 oprichters komen er 4 voorop de kwartierstaat: Hendrick Hudde 
(2280), Reynier Adriaensz Pauw(3748), Jan Jansz Carel(2596) en Pieter Dircksz Hasselaer (3668). 
Verder Arent ten Grootenhuys, wiens zuster Anna( î299) getrouwd was met de zoon van Jan 
Jansz Carel (2596), Syvert Pietersz Sem, Jan Poppen, Dirck van Os en Hendrick Cornelisz Buyck. 
Het buitenlandse importkapitaal blijkt hier al belangrijk te zijn, want van Os kwam uit 
Antwerpen, Carel uit Brugge en Poppen uit Duitsland. En ook de Amsterdammers woonden nog 
niet zo lang in de stad. De vader van Hudde kwam uit Kampen en de grootvader van Pauw was 
burgemeester van Gouda, terwijl de vader van Hasselaer brouwer was in Haarlem en de Ten 
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Grootenhuyzen uit Overijssel kwamen. Buyck was de kleinzoon van een burgemeester Buyck uit 
de familieregering van voor de Alteratie. De familie bleek dus nog aardig in de slappe was te 
zitten, een bewijs te meer, dat de Alteratie slechts een verschuiving was en geen omwenteling.  

INDIË  
Naast de compagnie van Verre werden nog een aantal andere voorcompagnieën opgericht (zie 
B.de Haan) tot het in 1602 kwam tot de oprichting van de V.O.C. In nummer twee van Macht en 
Elite hebben we daar al uitvoerig bij stil gestaan, zodat we daarnaar kunnen verwijzen; de relatie 
van de financiële elite van toen en de financiële elite van onze tijd werd daarbij verduidelijkt.  
In totaal waren er in Amsterdam 84 inschrijvers met meer dan f 10.000.  
In de eerste 8 jaar werd geen dividend uitgekeerd, maar in 1610 en 1611 155%  
in foelie, peper en noten en 7 1/2% in geld. De specerijen werden echter tegen een hogere prijs 
berekend dan de marktprijs, zodat sommige kleinere aandeelhouders in een scherp pamflet 
protesteerden. In dit pamflet worden de bewindhebbers die zelf voor meer dan f 6.000 
aandeelhouder moesten zijn er van beschuldigd eerst zelf tegen spotprijzen specerijen te hebben 
opgekocht en de publieke verkoop van de rest daarna te hebben opgeschort, totdat zij hun waren 
duur hadden verkocht. Onnodig te zeggen, dat de protesten weinig uithaalden.  
De protesterenden kregen zelfs de waarschuwing zich kalm te houden - ook dat is iets wat nu 
nog steeds voorkomt. De Staten-Generaal deed natuurlijk ook niets, omdat er een versmelting 
was van de elite van de bewindhebbers en de elite, die in Den Haag de overheid uitmaakte. De 
Staten van Holland gingen zelfs zo ver, dat de rechtbanken opdracht kregen om bepaalde 
vorderingen op de VOC niet te behandelen en het werd verboden bepaalde pamfletten te 
verspreiden of zelfs te lezen. De stroom van kritiek droogde echter op, toen na 1631 de 
dividenden begonnen binnen te stromen. Daaruit blijkt weer, dat het protest uit een groep kwam, 
die vlak onder de elite zat, en niet uit het volk.De wandaden bij het koloniale beheer - de 
Nederlanden waren in feite de eerste goed georganiseerde koloniale mogendheid - zijn elders 
beschreven en hoeven hier niet meer herhaald te worden, omdat het ons hier gaat om de werking 
van de elite. De uitwerking van het bestaan van een topelite, die alles monopoliseert, mogen in 
het verleden bekend worden geacht. Dat het nu nog zo is, zal een ieder duidelijk zijn, die de niet 
veranderende ellende in een groot deel van de wereld vergelijkt met de luxe in een klein deel en 
de superluxe van de financiële, topelite van de gehele wereld. Zij nog slechts vermeld, dat er niet 
alleen op de Oost handel werd gedreven, maar ook op andere gebieden, inclusief de West, 
waarbij de slavenhandel een belangrijke plaats innam. De West Indische Compagnie kende als 
oprichters acht Amsterdammers en onder hen vinden we weer voorvaders van Röell: Reynier 
Adriaensz Pauw (3748) en Jonas Cornelis Witsen (2282)  
 
HANDEL OP DE VIJAND  
Als er maar geld te verdienen was, dan waren de hollandse kooplieden van de partij: 
 
".... dat in weerwil van alle belemmeringen ook in de periode,1588-1609 de handelsbetrekkingen 
van de Vereenigde Gewesten met de Zuidelijke Nederlanden en Spanje op een enkele 
uitzondering na zijn blijven bestaan.....De geschiedenis van den handel op den vijand leert ons, 
dat onze kooplieden niet altijd in de eerste plaats de belangen van het vaderland op het oog 
hadden ". (J. H. Kernkamp)  

Door deze lucratieve oorlogshandel, waarbij inbegrepen de kaapvaart - burgemeester 
Geelvinck(682) verrijkte zich daarmee - waren de Amsterdammers sterk gekant tegen vrede. 
Frederik Hendrik moest zelfs eens voorstellen, dat de verkoop van schepen aan de spaanse vijand 
strafbaar gesteld moest worden. Dit was een aanval op de amsterdamse burgemeesters Andries 
Bicker, Abraham Boom(2116) en Jan Cornelis Geelvinck(682). Vooral Bicker stond bekend om 
deze handel met de vijand en hij bouwde dan ook ongestraft in Napels een vloot voor de spaanse 
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koning en voorzag via Duinkerken en Oostende de vijand van lood en kruit. Zelfs was hij lid van 
een consortium, dat in 1646 enige miljoenen aan zilver transporteerde ter betaling van de spaanse 
troepen in de Zuidelijke Nederlanden.  

KOOPSOMZWENDEL   
Maar niet alleen moord en roof leverden geld op, ook bedrog was heel normaal. Bij de illegale 
handel in grond was onder meer Jonas Conelisz Witsen(2282) betrokken.I n 1609 had 
Amsterdam toestemming gekregen de stad uit te breiden. Onder meer door Witsen in 
samenwerking met de burgemeesters Oetgens en Cromhout - werd snel voor de bekendmaking al 
de grond buiten de Haarlemerpoort opgekocht. Oetgens zorgde er voor, dat de voor deze 
zwendel onbetrouwbare thesaurier Joris Jorisz vervangen werd door Jan Jacobsz Huydecoper 
(1324), die belangen had bij het ophogen en bebouwen van de gronden buiten de stad. En 
ondanks tegenwerking en verwikkelingen trokken uiteindelijk de zwendelaars aan het langste eind 
en ze verkochten de grond in 1621 (12 jaar later) voor maar liefst 16x de inkoopsprijs. Maar zulk 
soort incidenten, daarbij vertrouwelijke kennis voor eigen voordeel wordt gebruikt zijn nog 
steeds normaal in regeringskringen, zoals blijkt uit de koopsomaffaire anno 1978, waarbij 
verschillende kamerleden en zelfs ook een minister(Th.E.Westerterp) gebruik maakten van hun 
voorkennis om snel nog wat geld binnen te slepen. Anderen, die niet de voorkennis hadden, 
protesteren wel, maar meer, omdat zij ook niet een graantje konden meepikken. Dat was ook het 
geval met een andere voorvader van Röell, Cornelis Pietersz Hooft(550), die een protest liet 
horen, maar in 1611 het veld moest ruimen. De grondtransactie werd vertraagd, doordat Reynier 
Pauw(3748) er in slaagde het magnificat over te nemen. In die tijd werd hij samen met Arent 
Heyndertsz Fabricius(3712)burgemeester van Haarlem, benoemd tot rechter in het proces tegen 
Oldenbarnevelt.Deze tegenstander van de belangen van Amsterdam - hij had tegen de wil van 
Amsterdam het twaalf-jarig bestand bewerkstelligd - werd uit wraak een kopje kleiner gemaakt. 
Maar mede omdat Witsen(2282) weer eens van kleur veranderde, verloor Pauw(3748) zijn invloed 
en werd naar de Weeskamer verbannen. De grondtransactie kon toen zijn doorgang vinden.  
Maar ook aan het bewind van Oetgens en Cromhout komt een eind. Jacob de Graeff slaagt er in 
zijn hele familie te verzamelen in de stads regering waardoor de tijden van voor de Alteratie - de 
familieregering van Buyck - weer hersteld zijn. Dit bleek onder meer mogelijk te zijn door het aan 
elkaar verbinden van de families de Graeff, Bicker en het oude regentengeslacht Boelens.  

DE RIJKDOM VAN DE VOOROUDERS VAN RÖELL IN 1631.  
In 1631 werd de 200ste penning geheven op de bezittingen van inwoners van Holland, die f 100 
of meer bezaten. Amsterdam telde in 1622 106.000 inwoners, maar in 1631 werden maar ruim 
4000 personen aangeslagen. Als we weer een tabel opmaken, zoals we gedaan hebben, met de 
cijfers uit 1585 dan zien we eenzelfde verschijnsel, hoewel ook nu de arme mensen nog niet in de 
kwartier staat zijn terug te vinden, dat zal wel het geval zijn in 1742,dan zien we eenzelfde 
resultaat. De voorouders van Röell, die in 1631 belasting moesten betalen zijn opgenomen in 
bijlage V De grens van de hoogste klasse is 1000 gulden, wat overeenkomt met een vermogen 
van f 200.000. Wat betekent dit cijfer in de huidige verhoudingen. Het inkomen van de 
Amsterdamse droogscheerknechten bedroeg in 1631 90 cent per dag, f 300 per jaar. Dat 
betekent, dat hij ongeveer 700 jaar zou moeten werken om het bedrag bij elkaar te kunnen 
schrappen, wat Reynier Pauw reeds bezat. In 1974 waren er volgens het CBS 195 mensen, die een 
vermogen hadden van f 10.000.000 of meer ( ook de onderste grens van de hoogste 
vermogensklasse).De helft van de nederlandse bevolking in 1973 - latere cijfers zijn kennelijk nog 
niet beschikbaar - verdiende minder dan f 15.580. Ook nu duurt het zo'n 700 jaar voordat de 
gemiddelde verdiener het kapitaal heeft verzameld, dat in het bezit is van de armste van de 
hoogstaangeslagenen in onze tijd. Veel veranderd is er nog niet.Rijk worden doe je klaarblijkelijk 
niet door eerlijk te werken, maar door roof (kaapvaart) moord(slavenhandel), 
bedrog(grondtransacties),  handel met de vijand enz. En wat gold voor de voorouders van Röell, 



158 
 

geldt ook nu nog steeds voor de huidige financiële elite, maar over die huidige tijd in een volgend 
nummer van Macht en Elite. 

AMSTERDAM EN ORANJE  
In tegenstelling tot het begin van de 17e eeuw wilden de Amsterdammers wel vrede. Mede door 
toedoen van Adriaan Pauw(1874) werd in 1648 de vrede van Munster gesloten. In 1664 na de 
dood van Cornelis de Graeff komt het magnificat toe aan de sluwe Gillis Valckenier(kleinzoon 
van Jan Jellz Valckenier(2726)), maar er zijn twee groepen1 waarbij de voorouders van R6ell 
natuurlijk in beide groepen zijn terug te vinden.Zowel raadspensionaris Johan de Witt - de 
republikeinse partij - als de stadhouder: de oranjepartij - proberen een voor hen gunstige regering 
in Amsterdam te verkrijgen. Het lukt De Witt even met behulp van Joan Munter(604),maar na de 
gewelddadige dood van De Witt in 1672 ziet Willem III weer zijn kans schoon, zogenaamd om 
het volk van Amsterdam tegemoet te komen en ontslaat 16 leden van de stadsregering.  
Maar ook Willem behoort natuurlijk tot de elite en C.J Rogier schrijft dan ook over de rol van 
Willem III, die typerend is voor een lid van de elite: "Dit is de houding, die helaas stereotiep 
moet heten voor leden van het Oranjehuis in de 17e en 18e eeuw . Zij behaalden herhaaldelijk 
door steun van het grauw een zegepraal op de regentenklasse, maar deden nooit moeite die 
zegepraal uit te buiten ten bate van dat grauw. Integendeel maakten zij  
na  hun overwinning altijd gemene zaak met diezelfde regentenklasse ten einde de euvelmoed van 
dat grauw te  beteugelen".  

Valckenier ziet zijn kans schoon om zich met behulp van de Prins te ontdoen van een aantal 
tegenstanders en hij houdt het magnificat tot zijn dood in 1680. Daarna komen Coenraad van 
Beuningen(een afstammeling van 5298) en Joannes Hudde, een afstammeling van 570, in de 
regering en omdat de helft van de burgemeesters bestaat uit familie van Hudde en deze niet in de 
kwartierstaat voorkomen, zien we in de grafiek zie figuur verderop in dit nummer, een gat in deze 
periode. 
Op de rand van de overgang naar de nieuwe eeuw verschijnt er een nieuwe ster, Joan Corver, 
kleinzoon van Jan Jansz Corver(2806), maar zie hiervoor A.Porta.  
In de 17e eeuw zien we dus de opkomst van heersers van kaste ridder-regenten-kooplieden als 
heerser van Amsterdam en als financiële heersers van de wereld maar aan het einde van deze tijd 
vergroot toch weer de invloed van de oude adel - de stadhouder met de rest van Holland, zodat 
de regerende groep in Amsterdam in de 18e eeuw zijn vleugels moet gaan uitslaan om zijn 
invloed te behouden en/of samengaan met deze overblijfselen van de oude elites van vorige 
eeuwen. Beide zaken vinden plaats.  

DE ELITE DER BANKIERS (18e eeuw) .  
In de 18e eeuw verliest Amsterdam langzamerhand zijn belang als stapelplaats en centrum van de 
wereldhandel en komt er een nieuwe elite naar voren, die nauw verbonden is aan de vorige. Grote 
sommen geld komen beschikbaar, die worden uitgezet in het buitenland. Daardoor ontstaan 
burgemeester-bankiers en tenslotte bankiers. De burgemeester gingen voort met het verzamelen 
van kapitalen uit hun functies, baantjes, die alleen maar voorbehouden waren aan leden van de 
familieoligarchie. J.E.Elias zegt hierover: "..... de regenten, die thans, van alle hinderlijke controle 
ontslagen, tot onafhankelijke potentaatjes waren gepromoveerd en met hun familiën in het 
opstrijken van min of meer oorbare emolumenten van hunne ambten een ruim bestaan vonden, 
hadden juist bij het voortduren der heersende toestanden het grootste belang. Het glanstijdperk 
van de verwaande, vadzige en wel doorvoede Burgemeesters, de 'knikkers', waar de buitenlandse 
diplomaten de draak mee staken was aangebroken. De Heeren voelden zich niet met Graven en 
Hertogen, maar met Koningen gelijk en werden door buigende hovelingen en klaplopers 
omringd, verheerlijkt en verafgood." Een enkel voorbeeld verduidelijkt de zaak nog meer.  
Joan Corver benoemde zijn 6-jarige kleinzoon tot postmeester in het Antwerpse comptoir; de 10 
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jarige Gerrit in het keulse en de 12-jarige Nicolaas in het hamburgse. In totaal leverden de 
posterijen per jaar f 168.000 op voor de burgemeesterskliek. Nicolaas Geelvinck krijgt het 
ontvangerschap over de gemene middelen van zijn vader burgemeester Lieve : opbrengst per jaar 
f 20.000 etc. Het is dan ook niet te verwonderen, dat leden van deze familie oligarchie beschikken 
over grote vermogens. Dat wordt duidelijk, als in 1742 in verband met de Oostenrijkse 
successieoorlog een belasting wordt geheven van ieder, die meer dan f 600 verdient. 

DE RIJKDOM VAN DE VOOROUDERS VAN RÖELL in 1742 
In het kohier van de personele quotisatie worden 12.655 mensen aangeslagen in totaal leefden er 
in Amsterdam meer dan 40.000 families.  
In 1748 komt nog beter naar voren, dat er een nieuwe elite gevormd is. De burgemeesterskliek 
wordt afgezet door Willem IV. Weliswaar heeft de bevolking erg gemord, maar men moet het 
aandeel van de bevolking in deze bewegingen niet overschatten. Het mag zoals altijd voor 
toeschouwer spelen. De strijd in Amsterdam werd grotendeels met de pen uitgevochten. 
 
DE VERANDERING VAN 1748 
Prins Willem IV vervangt enkele leden van de oude kliek en op hun plaatsen komen onder meer 
de bankiers Clifford en Hogguer, maar ook een lid van de oude kliek, Cornelis Trip. De 
familieregering begint wel tekenen van verval te vertonen, maar was nog niet uit de tijd. De 
burgemeesters konden echter niet meer rekenen op de grote inkomsten uit de openbare functies.  
Om hun levensstandaard te handhaven moesten ze uitzien naar andere middelen en zo zien we 
een beweging van het stadhuis in de richting van de beurs. Het stadhuis werd een filiaal van de 
beurs. (J.E.Elias)Er ontstond een kapitaalvlucht naar het buitenland - het was ophoepeltijd 
geworden en men ging in het buitenland knikkeren. Voor de Republiek der Nederlanden was dit 
nadelig, echter niet voor de bankiers en geldschieters, hoewel ook sommige bankiers hun 
mogelijkheden overschatten, getuige bv het over de kop gaan van het Huis Clifford in 1672.  
Maar hoe weinig Willem IV de familiekliek heeft kunnen breken, blijkt uit het volgende 
hoofdstuk, waaruit men ziet, dat de kliek ongestoord zijn macht voort kon zetten. Democratie 
was toen wel heel erg ver te zoeken, want toen in 1787 na een volksuitbarsting 9 leden vande 
oranjepartij werden vervangen door patriotten, bleken er van deze 9 maar liefst 6 regelrecht te 
stammen uit de regentenkliek. En toen het amsterdamse grauw plunderend door de straten trok 
en de huizen van twee burgemeesters het moesten ontgelden, sloot Willem V snel vrede met de 
amsterdamse regenten, waarbij hij blijk gaf een les uit het verleden van de elitegroeperingen goed 
geleerd te hebben:  
ONDERLING MAG GESTREDEN WORDEN, zelfs op een harde manier, MAAR ALS HET 
GRAUW, het redeloze grauw, ER ZICH MEE GAAT BEM0EIEN, dan MOETEN DE RIJEN 
VAN DE ELITE GESLOTEN WORDEN. Aan het eind van de eeuw lijkt de democratie in 
aantocht, als de Fransen in 1795 het land binnentrekken. De amsterdamse burgemeesters leggen 
hun  ambten neer. En droegen zonder strijd de macht over aan een revolutionair comité, rustig 
hun tijd afwachtend tot het getij weer zou keren.  
En dat zou al heel snel gebeuren, maar daarover een andere keer, slechts hier de beroepenlijst van 
de betovergrootvader van jhr mr E. W. Röell, Willem Frederik Röell(l6) - 1767 tot 1835, waaruit 
blijkt, dat er niet zoveel veranderde en dat de continuïteit niet zo heel erg verstoord werd: 1788: 
commissaris van Amsterdam; 1793: schepen Amsterdam; 1794: pensionaris; 1806: minister-
secretaris van staat; 1808:minister van buitenlandse zaken;1815: van binnenlandse zaken; 
1817:min. van staat, lid 1e Kamer; 1818-1830 president 1e Kamer. 

VAN BOEL TOT ROEL (1400~ 1795 ) 
Aan het eind gekomen van de periode van de stadsregering van Amsterdam hebben we nog even 
willen teruikken over de gehele periode om zodoende een beter inzicht te krijgen in de 
continuïteit van de elite, die in dit artikel steeds een andere naam kreeg, maar die in feite één 
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groepering is.  
Daartoe hebben we het wortelnet van jhr mr E.W.Röell gecombineerd met de stamboom van een 
van zijn illustere voorgangers, voorvader Willem Boel ( 699440), die samen een tijdperk 
omspannen van 6 eeuwen.  
Schematisch zijn het wortelnet en de stamboom voor te stellen als twee kegels,d ie in elkaar 
grijpen, waarbij we de grondvlakken van de kegels kunnen leggen in 16 januari 1400 verkreeg 
Amsterdam het privilege, dat de familieregering mogelijk maakt en 19 januari 1795 was te 
Amsterdam de sterfdag van de afgeleefde, 'aristocratyke regeeringe'(J.E.Elias).  

 

Kegels van Boel tot Roel. Kegel A - stamboom Röell, 1940 B: kwartierstaat van Boel 1320.  

In een tekening ziet dat er ongeveer als volgt uit:  
Zowel de stamboom als het wortelnet van de financiële elite geven aan, dat de boom van het 
kapitaal slechts in leven blijft, indien op tijd de takken, die verval vertonen, gesnoeid worden en 
dat enting plaats vindt door op de oude stamdelen met blauw, adellijk bloed - jonge takken - met 
goudgeel geld-adellijk bloed - aan te brengen. Slechts op deze wijze - door menging van het 
blauwe en het gele bloed kan de boom van het kapitaal zijn groene bladeren krijgen en bij elke 
lente, dwz in de knikkertijd, zullen de knoppen, die de barre winter , dwz de ophoepeltijd 
doorstaan hebben, opengaan en als de enting geslaagd is net zo levenskrachtig zijn als de oude 
afgestorven delen.  

De verbindingslijn van Boel naar Roel door het hart van de boom geeft de kapitaalkrachtige kern 
aan. In dit levenskrachtige deel vinden we van de 177 burgemeesters, die er geweest zijn in de 
periode van 1400-1795  65 afstammelingen van Boel en 36 voorouders van Röell, waarbij er 11 
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zowel tot de ene als tot de andere groep behoren. Van de overige 76 hebben er 46 een directe 
familierelatie met de 101 en slechts 30 burgemeesters zijn geen familie van Boel of Röell. Een 
aanwijzing, dat 'we hier niet alleen te maken hebben met de levenskrachtige kern van de 
stamboom van Boel of het wortelnet van Röell, maar dat hiet een kern is van de kapitalistische 
maatschappij van de laatste 6 eeuwen.  
In ieder geval wettigt dit resultaat de conclusie, dat Amsterdam, 4 eeuwen lang geregeerd is 
geweest door een kleine familiekliek, die op een of andere wijze geparenteerd is aan onze 
kwartierdrager.  
De namen van deze kliek vindt men in bijlage V. 
In onderstaande curve is per periode van 5 jaar het percentage burgemeesters weergegeven, dat 
of een afstammeling is van Boel , of een voorouder van Röell.  

%  

 

De stippellijn geeft het intermezzo Buyck aan, de daling omstreeks1700 de familie Hudde.  

We kunnen duidelijk constateren, dat we in de 15e eeuw de vervanging zien van de klasse van de 
grondbezitters door de afstammelingen van de kooplieden.  
(De grondbezitters uit de steden behoren natuurlijk tot de kleine grondbezitters en niet tot de 
grote adellijke geslachten, zoals we die vinden in het oosten van het land. Daarom vinden we 
deze groep ook niet in de kwartierstaat van Röell.)  
Vlak voor de Alteratie is er een concentratie van katholieke burgemeesters wellicht te beschrijven 
als mensen, die de veranderende tijden niet hadden begrepen. Deze bewering heeft enige grond, 
omdat na de Alteratie de groep, die ook al voor 1550 een belangrijk deel van de burgemeesters 
leverde, een nog belangrijker rol gaat innemen.  
Ingrijpen van buitenaf lijkt soms een zekere invloed te hebben, doch immer slechts voor een 
korte tijd. Een dergelijk verschijnsel zien we bv na 1672, toen de oude kliek tijdelijk vervangen 
werd door een groep rond Valckenier - Hudde - van Beuningen en Corver. Deze namen komen 
echter toch voor in de kwartierstaat, zodat hier wel een verandering optrad, maar geen 
ingrijpende.  
De oude groep blijkt even later dan ook weer op volle sterkte terug te keren.  
Ook na de ingreep van Willem IV in 1748 blijkt de invloed van de regentenkaste niet te zijn 
verdwenen, hoewel vele leden van de burgemeesters families zich toen wel terugtrokken uit 
overheidsfuncties en weer het oude beroep van koopman opnamen of bankier werden. En om 
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aan te tonen, dat de bankiersfamilie een voortzetting is van de burgemeesterskliek, zijn we 
uitgegaan van slechts twee personen, Pieter Bouwens(654), leefde van 1621 tot 1680, en Harman 
Hendrik van de Poll(144), leefde van 1697 tot 1772. 
De namen van hun afstammelingen zijn samengevat in bijlage VII. Voor de onderlinge 
familiebetrekkingen kunnen we verwijzen naar het werk van J.E. Elias. Het blijft eentonig te 
moeten zeggen, dat we met dit eenvoudige genealogische onderzoekje, vrijwel alle belangrijke 
bankiers- en handelshuizen van het einde van de 18e eeuw gevonden hebben.  
Het is weer diezelfde gesloten groep, waarvan J.E.Elias zegt  

"Onder Willem IV werd de exploitatie van het publieke vermogen, dat de regenten eenige 
generatiën lang als het hoofddoel van hun bestaan hadden kunnen beschouwen, aanmerkelijk 
besnoeid, een rijke bron van inkomsten kwam voor de regeerende klasse op deze wijze op te 
drogen. Daar dienondanks de levensstandaard, als gevolg van den alom heerschende welstand, 
steeds hooger opgevoerd werd, zagen de patriciërs, wilden zij door het ophouden van een bij hun 
rang passenden staat het prestige van hun stand hoog houden, zich genoodzaakt naar andere 
middelen om te zien om hunne financiën te stijven. Dit is de oorzaak dat in de eerste jaren na 
1748 verscheidene leden van regentenfamiliën zich in den handel begaven. De zoons van den 
afgezetten Burgemeester Harman Hendrik van de Poll, een zoon van Burgemeester Gerrit Hooft, 
de Bicker's, de Dedel's, de latere Burgemeester Henrik Hooft Danielsz en anderen, stichtten 
handelshuizen of traden als chefs van reeds bestaande firma 's op. Zoowel in hunne kantoren als 
in de vele andere te Amsterdam, waarvan de hoofden in de regeering zaten en met patricische 
geslachten geparenteerd waren, als bv die van Clifford, van van Marselis, van Muilman, van 
Bouwens, van Hartsinck, enz raakten de regentenkringen met hun kapitaal betrokken."  

Weldra zou blijken, dat Amsterdam te klein was geworden voor de burgemeesters, reden, dat zij 
hun vleugels over heel Nederland gingen uitslaan, waarbij de functie van burgemeester echter niet 
meer nuttig was. Bovendien bleek de bankiersfamilie zijn kans schoon te zien om samen te gaan 
smelten met de overgebleven delen van de oude grondadel die nog beschikten over grote stukken 
grond in het oosten van het land. Door middel van hun geld lukte het hen om na de 
napoleontische tijd in de adel te worden verheven, waarna bleek, dat de oude adel, de oude elite, 
altijd bereid bleek te zijn om nieuwkomers op te nemen, als zij maar de beschikking hebben over 
voldoende knikkers, voldoende geld. Als een lid van de heersende elite echter door bepaalde 
omstandigheden (mesaillance, bankroet, schandalen enz) hun knikkers kwijtraken, dan zakken ze 
ondanks hun mooie namen weg in de vergetelheid en moeten ze net als ieder ander lid van het 
redeloze grauw hun plaats weer verdienen door een bizondere prestatie. Een verarmde dochter 
kan nog wel eens opstijgen, bij de verarmde zoons is dit nooit het geval - tenminste wij hebben 
nog geen voorbeeld daarvan  
kunnen opsporen.  
Door deze samensmelting kon de amsterdamse bankierselite zijn positie versterken en zijn 
invloed uitbreiden over het hele land. En omdat ook langzamerhand Nederland te klein werd 
voor deze groep, traden ze wellicht ook in verbinding met financiële elites in het buitenland. 
Maar het geld, dat sinds de Willem van Duvenvoordes verzameld was, bleef in handen van een 
kleine groep, zodat sommige leden van deze groep, afstammelingen van de rijke voorvaders, voor 
zover zij zich goed gedroegen, met behulp van dit in de loop der eeuwen verzamelde kapitaal, een 
bepaalde, maar wel zeer belangrijke macht konden behouden. De kwartierstaat leert ons, dat jhr 
mr E.W.Röell een van de leden van deze machtige elite is.  
De anderen zullen ook ontmaskerd worden.  

DE ELITE DER VRIJGESTELDEN (19e en 20e eeuw)  
Voor deze twee laatste eeuwen hebben we slechts de beschikking over 16 personen uit de 
kwartierstaat, zodat we geen studie meer kunnen maken van de recente ontwikkeling. Daarom 
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hebben we hier alleen maar de ons bekende baantjes van Röells voorvaders, die in deze eeuwen 
leefden, op een rij gezet. Hierbij valt op, dat een. aantal erebaantjes rond het Koninklijk Huis - 
overigens een van de financiële grootmachten in ons land aanwezig zijn, en dat er ook nog vrij 
veel hoge regeringsbanen voorkomen.  

De lijst ziet er als volgt uit:  
Particulier thesaurier koningin(1)  
Kamerheer van de koning(24), van de koningin(1,2,4)  
Agent domein(14)  
Kerkmeester ( 18)  
Coadjuctor, Duitsche Orde(24)  
Luitenant-kolonel cavalerie (62}  
Bankier Mees & Hope(1)  
Commissionair in effecten(1)  
Directeur Nederlandse Bank(22)  
Directeur Maatschappij voor Gemeentecrediet (2)  
Directeur belastingen (l8) 
Inspecteur registratie (12), posterijen(20)  
Ontvanger-generaal Nederlandse Loterij(24)  
Lid provinciale Staten Overijssel (6,12,26) Noord-Holland ( 22) Gelderland ( 62)  
Lid Gedeputeerde Staten Noord-Holland(4)  
Lid Tweede Kamer(18,20) Eerste Kamer ( 16, voorzitter) 
Commissaris van de Koning Utrecht(8), gouverneur Utrecht ( 18) 
Amsterdam , burgemeester ( 18), lid raad ( 2, 18) wethouder ( 2 , 22 ) 
Lid Raad van State (18), staatsraad(4),secretaris van staat ( 16) Minister van Binnenlandse Zaken, 
van Buitenlan1dse Zaken ( 16 )  
Griffier Staten Noord-Holland(8) ,secr. departementaal best. Noord-Holland( 16) 
Arrondissement schoolopziener(2)  
President Arrondissementsrechtbank (10)  
Curator Universiteit Leiden(8)  
etc 

De Conclusies uit deze studie over de historische ontwikkeling van de elite in ons land zijn in de 
tekst verwerkt en zullen niet uit hun verband gerukt hier weer worden herhaald. Maar deze 
conclusies kunnen zeker dienen als richtlijn bij het onderzoek, niet van de elite in het verleden, 
maar van de elite, die in de huidige tijd de dienst uitmaakt. Als we de lijn doortrekken, moeten we 
de elite van nu kunnen vinden door die families nader te analiseren, die bewezen hebben de 
tekenen des tijds het beste te verstaan door als voorlopers het beroep van de oude elite te 
verlaten en nieuwe wegen in te slaan. 
Dat waren de edelen, die zich aan de kant van de steden schaarden, de kooplieden, die 
bestuurlijke macht zochten en de burgemeesters, die in bankzaken gingen. De continuïteit van al 
deze elites laat in ieder geval zien, dat de uiteindelijke beslissingsmacht in de handen van een klein 
groepje heeft gelegen.  
Maar ook in onze maatschappij is nog niet veel veranderd. 
De laatste elite, die we gesignaleerd hebben, de bankierselite , waarvan de verbinding - en dus 
haar continuïteit - blijkt uit het onderzoekje naar de afstammelingen van Bouwens en van de Poll, 
heeft zich voortgezet tot op de huidige dag. En deze machtige elite is nu nog aanwezig.  
Uit de studie van het verleden hebben we een aantal kenmerken van een elite leren kennen, zijn 
continuïteit en zijn macht. Maar tevens hebben we een aanpak gebruikt, die nuttig kan zijn om te 
komen tot de persoonlijke samenstelling van de huidige (financiële) elite, tot de personen, die 
behoren tot de klasse der kapitalisten.  
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In nummer twee van Machten Elite zijn we begonnen met het vaststellen van een familiekring 
rond S.P. van Eeghen, directeur van Slavenburgs Bank (in feite rond 5  proefpersonen) en 
vonden zo een groep van 75 personen, waarvan we veronderstelden, dat zij behoorden tot de 
nederlandse financiële elite.  
Deze aanpak van het probleem, de opsporing van de leden van de huidige financiële elite bleek 
niet geheel juist te zijn, omdat we wel personen vonden, die behoorden tot een bepaalde 
elitegroep - door ons genoemd de OSM-kaste,Ons Soort Mensen - maar waarvan we niet konden 
duidelijk maken, dat ze beschikten over kapitaal en dus behoorden tot de werkelijke financiële 
elite in ons land.  
De groep bleek echter wel invloedrijk te zijn en door haar onderlinge familiecontact 
mogelijkheden machtiger dan de groep, die door een, aantal onderzoekers rond prof dr R.J. 
Mokken werd beschreven in Graven naar Macht. Bovendien werd geconstateerd, dat de wortels 
van de groep teruggingen tot in de tijd van de oprichting van de VOC in 1602.  
In nummer 5 van ons blad is dit onderzoek doorgezet door het wortelnet - de kwartierstaat, de 
lijst van voorouders - te bepalen van een van de groep van 75, jhr mr Eric Willem Röell, 
voormalig directeur van Bank Mees & Hope en voormalig thesaurier-generaal van koningin 
Juliana. Toen bleek, zoals in dit nummer te lezen is, dat de wortels van deze persoon zowel 
teruggingen tot de amsterdamse financiële elite ,zelfs van voor de oprichting van de VOC, als tot 
de oude adel, die in de periode tot 1600 een grote macht had in ons land.  
Aan de hand van de kwartierstaat kwamen we tot de conclusie, dat er een opeenvolgende reeks 
van elites bestond (een continuïteit in de elites) en dat de elites in elkaar overgaan, waarbij de 
macht overgedragen wordt aan de volgende elite. Al deze elites vertegenwoordigen in ons land 
een zeer belangrijke macht. Zo vonden we de reeks van de elite der graven tot de elite der 
bankiers.  
Deze reeks zal doorgetrokken worden tot in onze tijd met behulp van de genealogie.  
Daardoor zullen we in staat zijn de namen vast te stellen van de ware kapitalisten, zodat we niet 
alleen maar de beschikking hebben over een abstract aanvalsdoel- de kapitalistenklasse, het 
kapitaal, de imperialisten, het imperialisme maar over de namen van de mensen, die een zeer 
grote macht hebben en die er in de eerste plaats voor verantwoordelijk zijn, dat het huidige 
kapitalistische sisteem gecontinueerd wordt en dat de toestand, zoals hij nu is in de wereld, 
gehandhaafd blijft, een wereld, maar een groot deel van de mensheid nog in mensonwaardige 
omstandigheden leeft,  zie maar eens naar Chili, Zuid-Afrika, de Palestijnen of India.  
Om te komen tot die personen, die in de huidige tijd zowel de beschikking hebben over kapitaal, 
als een belangrijke positie innemen in het bedrijfsleven, zijn we uitgegaan van de grootste bankier 
van de de helft van de 18e eeuw in amsterdam, Andries Pels. Deze zeer rijke man (na zijn 
overlijden(1733) bleek zijn vrouw verreweg de hoogstaangeslagene te zijn in Amsterdam in 1742 
heeft vele afstammelingen nagelaten.  
Gaan we er van uit, dat geld, kapitaal, niet in het niets verdwijnt en dat bovendien rijk met rijk 
trouwt, dan zullen er onder de afstammelingen van Andries Pels, die in onze tijd leven, 
verschillende zijn, die zowel rijk zijn, als een belangrijke positie in het bedrijfsleven innemen en 
dus behoren tot de nederlandse financiële elite. Uit het hiertoe lopende onderzoek kan reeds 
vastgesteld worden, dat er onder de ca 4000 afstammelingen, die reeds zijn opgespoord, zowel 
rijke als arme takken bestaan. 
Uit de rijke takken hebben we 5 proefpersonen uitgezocht, die, allen afstammen van Andries 
Pels, waarbij de laatste twee ook nog getrouwd zijn met een afstammeling:  

A. Jhr Duco Reinout HOOFT GRAAFLAND Oud Loosdrechtse Dijk 17 Oud Loosdrecht tel. 
02158-1893 geb: 20-7-1939 
B. Jhr  George Ernst LOUDON Klapstraat 25 Vreeland,. tel. 02943-3842 geb: 19-11-1942  
C. Jhr Otto Leopold RÖELL Willebrorduslaan 7 Hilversum  tel. 035-41336 geb: 16-7-1939  
D. Willem Jan Diederik baron van TUYLL van SEROOSKERKEN . Groot Hasebroekseweg 8 
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Wassenaar tel. 01751-79666 geb: 28-9-1942  
E. jhr Rudolph Eduard Willem van WEEDE Oranjelaan 9 Wassenaar , tel. 01751-78314 geb: 2-7-
1931,  

Zoals uit de leeftijden blijkt hebben we als proefpersonen 5 jongeren uitgezocht, die bezig zijn op 
te klimmen in het bedrijfsleven - vooral de financiële wereld - en die potentieel rijk zijn.  
Omdat de invloed van een lid van de financiële elite, die een goede positie inneemt in het 
bedrijfsleven, versterkt wordt, als hij naaste familieleden, die wellicht ook over geld beschikken en 
met wie hij ook niet-zakelijk verkeert heeft, die ook belangrijke posities innemen in het 
bedrijfsleven of bij de overheid, zullen van de overgrootvaders van deze 5 proefpersonen alle 
kleinkinderen worden bepaald - een soortgelijke procedure dus als is uitgevoerd bij de 5 
proefpersonen van Macht en Elite nummer 2.  
Hierdoor zijn we in staat een invloedsfeer ( zoals omschreven in Macht en Elite 2) in de cirkel 
theorie van deze 5 te bepalen.  
Dit onderzoek, dat gepubliceerd zal worden in het volgende nummer van Macht en Elite, zal een 
verdere stap zijn op weg naar de ontmaskering van de nederlandse financiële elite. TdB/JvS  

Bijlage I  Beroepenlijst van enkele belangrijke voorvaders van  E.W. Röell. Deze lijst wil slechtst 
een beeld geven van het feit, dat de voorouders van 
Röell al in de14 eeuw belangrijke posities innemen, niet alleen bij de adellijke beroepen, maar ook 
reeds in stedelijke beroepen, waaruit ook blijkt, dat verschillende adellijke personen 
bestuursfuncties in de steden hebben. 
Bijlage II Beroepenlijst van enkele belangrijke Amsterdamse voorvaders van E.W. Röell in de 15e 
eeuw  
Bijlage III Lijst van 50 voorvaders van E.W. Röell voorkomende  in het Kohier der Capitale 
Impositie van de stad Amsterdam in 1585 
Bijlage IV Lijst van belangrijke voorvaders van E.W Röell, die functies vervulden in de 16e eeuw 
buiten Amsterdam 
Bijlage V Lijst van vooronders van E.W.Roell aangeslagen in de belasting voor de 200ste penning 
in de stad Amsterdam in 1631 
Bijlage VI  De 101 burgemeesters  uit de periode van1578 (alteratie ) tot 1795 (val van de 
republiek), die of nazaatzij van Willem Boel (699340)( incl echtgenoten of voorouder van Eric 
Röell. 
Bijlag VII Lijst van de 42 leden van de bankiersfamilie van de18e eeuw  
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Hoofdstuk 4: Reacties op ons tijdschrift Macht en Elite  
Januari 1978 Toezending van een exemplaar van ons  tijdschrift Macht en Elite aan 
Centraal Bureau v.d. Genealogie in Den Haag . We kregen het exemplaar terug met rode 
letters er op geschreven : Retour! Geweigerd.  (dubbel onderstreept) 

20 februari 1978 Brief van Jan Michels uit Haarlem 
Beste Tom, Bij deze even een reaktie op de laatste m & e. Ik ben overtuigd met Constandse, dat 
je door de parlementaire demokratie geen socialisme bereikt, in die zin, dat de totale struktuur 
van een kapatilistiese ekonomie veranderd word in een behoefte ekonomie gebaseerd op 
gemeenschappelijke voortbrenging zonder winst oogmerk. Of deze verandering afgedwongen 
kan worden door het lijflijke geweld tegen de elitegroepering van de machtsformaties is een 
andere kwestie, die ik toch erg betwijfel. Eerstens sorteert dit in de brede massa aan de basis geen 
sympatie en ziet men het als een terroristies gevaar op een lijn met gewone misdaad en 
straatterreur. Tweedens is een groot gedeelte van deze basismassa om welke reden dan ook 
supporter van dit soort ekonomie en ten derde is in de westerse. wereld het levensniveau te hoog 
(ondanks erbarmelijke leefomstandigheden zoal in Engeland, Italië en America incidenteel) om 
een aantal "zekerheden" te verspelen in een revolutionaire omwenteling. Bovendien is met de 
politieke constellatie anno 1978 de kans vrijwel nihil, dat deze omwenteling het anarchisties 
vrijheidsbeeld te voorschijn zal roepen maar eerder de overname door een kommunistiese 
diktatuur ,die dan wel het oude model van de winstekonomie en het partikulier eigendom zal 
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vervangen maar anderzijds het elitemodel van het politbureau laat prevaleren. Of wat nog erger is 
een machtsovername door een rechtse diktatuur. (wat ik in een krisissituatie toch zie gebeuren).Ik 
heb een heel leven in onvrede verkeerd met ons soort maatschappij struktuur en gepoogd er wat 
aan te doen. Ik begin nu langzamerhand overtuigd te raken dat een of meerdere generaties er 
weinig aan kunnen doen; dat mentaliteitsverandering en omturnen een bijna hopeloze taak is en 
dat de werking van de tijd en krisissituaties de noodwendigheid naderbij zullen brengen voor een 
maatschappelijke omwenteling. We leven te kort en willen te veel Tom ... Dat wil nog niet zeggen 
dat je je neerlegt bij de bestaande situatie en maar rustig je eigen leventje leidt waarin we niks te 
kort komen. Dan schaar je je onder de gezapige burgers, die het allemaal wel goed vinden. Ik 
betwijfel slechts op bovenstaande gronden of de geweldsteorie het aangewezen middel is om de 
grote basis wakker te schudden. De omwenteling in Rusland is niet gekomen door de nihilistiese 
aktiemodellen maar door de verpaupering van een heel volk, vandaar de juiste konklusie in het 
laatste artikel over de beste kansen in een grotendeels agraries land. En al schuwen de 
kommunisten het anarchisties vrijheidsideaal als de pest, ze hebben tientallen jaren de 
"verelendungsteorie" gehanteerd om de revolutie dichterbij te brengen. Ben benieuwd naar de 
volgende nummers, met strijdgroeten, je Jan Michels 
6 maart Brief van Jonkheer (Oom) Barthold van Riemsdijk(oudste broer van mijn  
schoonmoeder)  
Beste Tom, je hebt mij erg teleurgesteld dat ik niet ben genoemd bij de O.S.M.ers; waren de 
Riemsdijken naar je inzicht al voldoende vertegenwoordigd? Ik hoop dat je in de gelegenheid 
wordt gesteld als bekwaam geoloog nog wat dieper te graven; mogelijk kom je de slechte B.W.F 
dan ook tegen en bij de hard-werkende jongere generatie zijn ook nog wel wat kwalijke figuren te 
vinden! Overigens wat mij betreft "sans rancune"en doe heel,veel,liefs aan Adrienne, je Oom 
Barthold 
9 april 1978 Brief van tante Miep (zuster van mijn schoonvader) 
Mijn lieve Tom, Je zei een tijd geleden toen ik vroeg om Macht en Elite te krijgen toegestuurd dat 
je meende dat ik het niet met de inhoud wel niet eens zou zijn .Op gevaar af voor een ouderwetse 
, conformistische, kapitalistische zeurpiet te worden versleten wil ik je toch schrijven dat bij het 
lezen van de nrs 3 en 4 mijn nekharen overeind gaan staan. Niet over je mening dat er met de 
samenleving iets heel erg mis is, want daarover zijn velen het wel eens en niet alleen in het linker 
kamp maar wel over de methode die je aanbeveelt om daarin verandering te brengen. Ik weet niet 
wat ik erger vind, geestelijk of lichamelijk geweld. Je begrijpt niet X of Y zo te pesten met 
telefoontjes, ruiten in gooien, verf over zijn auto enz en je eindigt met een Buback te 
vermoorden, want het is als met de toverleerling: je houdt zoiets tenslotte niet meer in de hand. 
Ik weet niet of iemands geest te vernielen niet erger is dan zijn leven te nemen. Ik meen het Tom, 
ik maak me ernstige zorgen niet alleen over je eventuele slachtoffers maar ook over jou. Jij die zo 
intelligent bent en op geologisch gebied toch veel zou kunnen presteren (wat de wereld toch ten 
goede zou kunnen komen) je kunt je leven toch niet baseren op vernietiging. Ik ben het eens het 
af en toe heerlijk zou zijn om er eens flink op los te slaan. Als ik lees dat K.S.H. wacht met gillen 
tot ze 60 miljoen schuld hebben en dan verwachten dat de gemeenschap dat wel weer zal 
opknappen met ons goede belastinggeld in plaats van bij de 2  miljoen de koppen bij elkaar te 
steken om een oplossing te vinden dan vraag ik me af of tegenwoordig iedereen niet wijs is, want 
dit is nog maar één geval van de vele duizenden, maar deze dingen kan je toch niet oplossen met 
letterlijk en figuurlijk moord en doodslag.  Daar is veel,geduld en tijd voor nodig en ik vrees wel 
eens dat de mensheid alleen tot inkeer zal komen door een enorme catastrofe , en dan 
vermoedelijk nog door eigen toedoen, hetzij door een neutronenbom hetzij door natuurrampen 
als gevolg van mammoettankers e.d. Nu zegt Carter : ik stel het aanmaken van de neutronenbom 
voorlopig uit. Niets ; ik stel mijn besluit betr. het aanmaken van de bom uit! Daar stelt iemand in 
de kamer de vraag: Is de mammoettanker ook te groot ? (Zoiets als : aangebrand ook pootjes 
Moeder Aagt?). Het mensdom is vaak van een onbenulligheid waar je niet bij kunt. Maar geloof je 
werkelijk dat je het met geweld iets wijzer kunt maken? Jij hoopt de mensen door jouw methode 
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tot "inkeer"te brengen, maar ik ben overtuigd dat daar een heel andere manier van doen voor 
nodig is "verander de gezindheid". Ik zou nog langer kunnen doorgaan maat ik ben bang dat ik je 
erg zou gaan vervelen. Maar nog eens Tom. ik vraag me werkelijk af of je op de weg, die je 
momenteel gaat, de zin en de bedoeling van ons bestaan zult vinden, die je blijkbaar heel ernstig 
zoekt. Ik wens je sterkte op dit voor ons allen doornige aardse pad. Met heel, veel liefs, tante 
Miep 
25 april 1978 Brief van Joost van Steenis aan mijn tante Miep  
Waarde mevrouw Strumphler,   Omdat ik de schrijver ben van het stuk uit Macht en Elite 3 en 4 
wil ik u graag antwoorden. Uw brief aan Tom heeft hij aan mij gegeven, hoewel hij wel bereid is u 
et beantwoorden, leek het hem beter, dat ik dat op mij neen en veel verschil van opvatting is er 
niet tussen Tom en mij. U bent geschrokken van het geweld  dat voorgesteld wordt in 3 en 4 , 
maar in feite geeft u zelf reeds uw machteloosheid aan, als u schrijft dat "de mensheid alleen tot 
inkeer zal komen door een enorme catastrofe en dan vermoedelijk nog door eigen toedoen". Een 
ik denk dat wij met met zijn allen elkaar eens zijn als we constateren dat de wereldbevolking een 
voortdurende catastrofe leeft wellicht niet zo erg op ons rijke land maar zeker niet  voor de massa 
in de 3e wereld. Een levensverwachting  - en wat voor een leven  van nog geen 40 jaar voor de 
pas geboren Indiaan of Indische zegt voldoende, maar wij geven geen weg aan om deze 
problemen te veranderen dat kan hooguit een gevolg zijn van een beweging die wij wellicht op 
gang kunnen brengen. We constateren slechts dat door de loop der eeuwen de macht in de 
westerse landen in handen is geweest van een kleine groep de elite groep en dat de overgrote 
meerderheid van de mensheid niet behoort tot deze groep van mensen bij de gratie Gods. En 
deze elite groep heeft zijn macht kunnen handhaven gedurende vele eeuwen door gebruik te 
maken van een zeker geweld wat resulteert in het slaafs en onderdrukt houden van de mensen. 
Net als nu mag worden getwijfeld aan God, mag ook niet worden getwijfeld aan de mensen van 
de gratie Gods.  De overgrote meerderheid van de mensen weten niet wat te doen tegen deze 
macht, deze oppermacht. Wij proberen te geven een mogelijkheid aan die aan de ene zijde 
kwetsbaarheid van deze grote groep aantoont en haar macht dus aantast - en aan de andere zijde 
de slaafse horige meerderheid van de mensen een methode geeft waardoor zij zich kunnen 
ontwikkelen tot een meer zelfstandig mens. Dat daarbij een zeker mate van geweld naar voren zal 
komen is niet verwonderlijk omdat onze maatschappij immers doordrenkt is van geweld - zowel 
het grote geweld de neutronenbom als het klein geweld het ontslagbewijs voor de KSH arbeider. 
Niet wij stellen het geweld voor, wij trekken alleen onze konklusies uit de maatschappelijke 
situatie. een overigens is het niet onze theorie om een uitloop te krijgen als een Buback aktie. De 
dode mens is toch is niet interessant. Alleen de levende mens kan beslissingen nemen, 
beslissingen die niet door hem genomen worden, omdat hij door de druk van onderop tot "inkeer 
" is gekomen, maar omdat hij niet meer alleen de beslissingen  kan nemen omdat hij niet meer 
alleen op de stoel van God aan de onderhandelingstafel zit maar omdat diegene, waarover hij 
beslissingen neemt met even veel macht aan de onderhandelingstafel kunnen gaan zitten.  Dan is 
het niet meer mogelijk dat Carter een beslissing neemt over de neutronenbom omdat hij zelf iets 
vindt maar zal het moeilijk zijn dat Carter dergelijke beslissing nemen omdat de mensheid iets 
vindt.  Doch dat zal voorlopig toekomst muziek zijn. Wij stellen slechts voor, dat de mensheid 
met zijn zorgen (gevolg van het geestelijke geweld van de elite) niet meer naar de psychiater loopt 
maar door een maatschappelijke aktie op onderneemt. Daar ligt een zonen de bedoeling van ons 
bestaan . In de hoop het constaterende het artikel in M en E 3 en 4 met enige meer 
beschouwende opmerkingen te hebben verlucht, met vriendelijke groeten Joost van Steenis 
28 april 1978 Brief van tante Miep aan Joost van Steenis  
Zeer geachte Heer van Steenis Veel dank voor het uitvoerig antwoord n.a.v mijn brief aan Tom 
de Booy Ik waardeer het zeer dat U zich de moeite hebt gegeven Uw artikel in M en E toe te 
lichten (welke toelichting ik overigens aanmerkelijk minder "bloeddorstig "vindt dan het stuk in 
M e E ). Ik geloof niet dat het zin heeft hier verder op in te gaan: ik ben het in veel opzichten 
eens met Uw oordeel dat de huidige " samenleving "als we dat woord speciaal met het oog op de 
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3e wereld mogen gebruiken, in een bedroevende situatie verkeert. Maar ik blijf bij mijn mening 
dat de weg, die U ter verbetering aanwijst, beslist niet de mijne is. Ik heb echter niet geschreven 
aan Tom als aan de mederedacteur van M en E maar aan mijn neef Tom als echtgenoot en vader 
van het mij aan het hart liggend gezin de Booij. Het spijt mij daarom dat Tom het beter heeft 
geoordeeld mijn brief niet zelf te beantwoorden waarmee elk persoonlik contact vermijdend en 
mij bij voorbaat de mond snoerend.  De brief was m.i. te persoonlijk dat hij die door een ander 
kon laten beantwoorden en het spijt me dat Tom dit niet gevoeld heeft. Dit neemt niet weg wat 
met (bezorgde ) belangstelling naar het volgende exemplaar van M en E uitzie. U nogmaals 
danken voor uw uitvoerige en duidelijke uiteenzetting,  met vriendelijke groet. M. Strumphler. 
8 mei Brief  aan mijn tante Miep  
Lieve tante Miep, Bij nader inzien is het inderdaad niet erg tactvol geweest om het antwoord op 
uw brief te laten beantwoorden door de schrijver van het artikel waar u zo fel op reageerde 
voordat ik U had teruggeschreven. Maar ja gedane zaken ... Als nog een klein krabbeltje om te 
zeggen dat me deze gang van zaken spijt, maar als enige reden kan ik opgeven dat ik de laatste tijd 
helemaal in beslag ben genomen door de voorbereiding van nummer 5 van M en E dat ik naar 
het laat aanzien eind mei aan U kan toesturen. Gaarne uw kritiek die altijd wordt gewaardeerd. 
Over uw kritiek op onze geweld theorie zijn boekdelen vol te schrijven, maar ik zou willen 
volstaan met de opmerking dat GEWELD zowel geestelijk als lichamelijk geweld kan zijn en dat 
wij de bezittende klasse door middel van vnl geestelijk geweld de onderdrukking van het volk 
kunnen bewerkstelligen. Geweldloos is elitair dat kan men slechts zijn als men door middel van 
geweld aan de macht is gekomen. Maar dit is niet genoeg uitgewerkt en dus onduidelijk in 
nummer 3/4 dat moet ik U toegeven. Nu volgende keer beter met mijn antwoord op uw kritiek. 
Heel veel  
groetjes, Tom de Booij 
12 mei 1978 Brief van tante Miep  
Hartelijk dank voor je brief, ik was blij iets van je te horen, ik zie er verlangend  uit naar Me E nr 
5 om mijn opgekropte gevoelens dan weer eens te kunnen spuien! Ik ben het niet met je eens dat 
we over onze verschillende visies op geweld "boekdelen kunnen volschrijven" waarom doe je dat 
niet eens als je er een uitgever voor kunt vinden? Op een velletje postpapier is het niet mogelijk 
daar verder uitvoerig op in  te gaan. Ik zou alleen willen zeggen dat ik oneindig liever een 
volgeling van (die je zelf in je brief noemt) van Luther King of van Ghandi zou zijn dan van de 
Rode Jeugd en het eerste is heel wat moeilijker. Toch hadden die twee een grote aanhang maar 
wij zijn blijkbaar nog niet sterk genoeg om die zonder hun tegenwoordigheid vol te houden Als ik 
voldoende materiaal heb verzameld om weer over te kibbelen hoop ik je weer eens te zien. Tot 
zolang, het allerbeste en veel liefs aan Adrienne. Tante Miep  
22 juni 1978 Brief van mijn tante Engelien (zuster van mijn vader) van uit haar kantoor de 
Rijksarchiefdienst Centraal Register van Particuliere Archieven in Utrecht 
Beste Tom, Bedankt voor je circulaires, waar ik met belangstelling van kennisgenomen heb. Ik 
vind eigenlijk wel dat je met veel opmerkingen open deuren intrapt, want er wordt op het 
ogenblik veel onderzoek gedaan naar elites en hun bezit. zoals blijkt uit de diverse studenten - 
samen of afzonderlijk die hiet naar materiaal komen zoeken. Het is niet eenvoudig dat te vinden. 
Ik vind jullie programma daarom rijkelijk ambitieus. De afstamming van Karel de Grote doet mij 
geen diepe buiging maken, vermoedelijk stammen alle nu levende nederlanders van deze man af, 
ik heb daar wei eens iets overgelezen maar kan het niet terugvinden. Je kunt je beter niet met 
kwartierstaten bezig houden maar met een genealogisch onderzoek in de omgekeerde richting, 
zodat je een staande pyramide krijgt en niet een die op zijn kop staat. Dan zul je zien dat veel 
elitepersonen in latere generaties naar beneden verhuizen, zoals er trouwens ook een opwaartse 
stroming is te signaleren. De kwestie is, dat de bovenlaag van de bevolking in een betere positie 
was om een talrijk nageslacht te krijgen dan de benedenlaag die vaak laat trouwde en waarvan de 
zuigelingen een veel kleinere kans hadden de volwassen leeftijd te bereiken. Nu ja, dit was zo 
maar een opmerking. Ik vind dat er op het ogenblik veel onderzoek is naar de achtergronden van 
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gebeurtenissen en de persoonlijke relaties van diverse mensen die erbij betrokken waren. Zo was 
er enige jaren geleden bijvoorbeeld een vrij groot onderzoek naar de mensen die betrokken waren 
bij de voorbereiding tot drooglegging van de Zuiderzee, maar ik heb er later niets meer van 
gehoord, waarschijnlijk is het toch vastgelopen hetzij door gebrek aan, het zij door teveel 
materiaal. Daarom ben ik een beetje verbaasd dat jullie doen of je met iets heel nieuws komt, en 
ook heb ik het gevoel dat je de problemen die bij dergelijke onderzoekingen komen kijken 
onderschat. Maar voor zover ik je ken houd je ervan om tegen iets op te boksen, dus dan is dit 
net een kolfje naar je hand. Veel plezier ermee, en ik blijf  
een nogal zure tante vrees ik, veel liefs, Engelien 
Ik kreeg daarna nog twee getikte brieven van haar  met verwijzingen naar  onderzoekingen van 
elites  dd 14 juli en 4 augustus en een handgeschreven brief vanuit haar huis in Bilthoven die 
hieronder volgt  
Brief van mijn tante Engelien. Zonder datum  
Beste Tom, Het gaat mij steeds meer hinderen dat ik je zo'n, onsympathieke brief heb geschreven 
over je nieuwe werk. Ik had dat niet zo haastig moeten doen en hem eerst moeten laten liggen en 
overlezen en dan had ik waarschijnlijk alles op een andere manier gezegd. Dezer dagen kwam ik 
je brief weer tegen toen ik je op de hoogte wilde stellen van andere onderzoekingen en toen zag 
ik hem dus weer en las hem met de ogen van de ontvanger en schrok, want hij moet je mateloos 
gekwetst hebben, terwijl dat niet zo was bedoeld. Het spijt mij meer dat ik kan zeggen en al weet 
ik dat het eigenlijk niet goed te maken of te praten is, ik heb toch behoefte om je te laten weten 
dat het mij erg dwars zit. Wat nadenkend, geloof ik dat mijn eerste reactie ook wel een gevolg was 
daarvan, dat ik zo'n waardering had voor het werk dat je tot dus ver deed, althans voor zover ik 
er iets van afwist, want misschien had ik het glad mis - per slot van rekening hoorde ik er alleen 
via -via van. Maar ik zag jou als een soort actie groep op je eentje, die zich inzet voor mensen die 
het ontzettend moeilijk hebben in deze maatschappij en door concrete maatregelen en onderzoek 
ze eruit proberen te helpen. Nou daar kun je dagwerk aan hebben en vaak je neus stoten en je 
circulaire stootte dat beeld ( dat overigens misschien nergens op berustte) omver. Verder vond ik 
je recht had op kritiek, maar nu achteraf geloof ik dat ik beter had kunnen zeggen: kom eens 
uitleggen wat je ermee wil bereiken. Want ik ken je te weinig en jij kent mij et weinig om dit soort 
kritiek schriftelijk over te brengen - dan  komen alleen de harde geluiden over en niet het zachtere 
bijwerk, dat soms belangrijker is. Misschien heb je alles allang van je afgeschud, maar ik wil je 
deze gevoelens toch laten weten, Dag, Engelien 
24 augustus 1978 Brief van mijn zuster Elsbeth 
Een verjaardagswens met zinnen, die over het tijdschrift van Macht en Elite gaat: Het liefst had ik 
je als verjaardagscadeau een bespreking van je laatste M + E gegeven( so whatever it would be 
worth): maar eigenlijk moet ik voor 1 september een eindverslag van een leeronderzoek af 
hebben. Het zal helaas niet lukken, maar al mijn tijd gaat daar nu in zitten. 
1 september 1978 Brief van mijn oom Alfred (jongste broer van mijn vader ) 
Beste Tom, Hulde voor het duidelijk doen uitkomen in deel 6 van Macht en Elite hoeveel wij aan 
die klein groep energieke mensen te danken hebben, de bloei van handel en scheepvaart, 
onafhankelijkheid voor Nederland, vrijheid van de inquisitie etc. Ongetwijfeld bevorderen zij uit 
eigen belang hun familie en vriendenkring. Zou dat ooit veranderen? Overdrijving schaadt elk 
betoog. Het is niet normaal dat in regeringskringen zich door voorkennis van feiten verrijkt. Het 
rapport Hofstra zal waarschijnlijk aantonen dat er niets of weinig aan de hand was met de z.g. 
koopsomaffaire. Stelling 3 diende te luiden: Als men op een minderwaardige manier probeert de 
macht der elites (thans overigens Wim Kok. Groenevelt en de vakverenigingen) probeert te 
breken zal het volk daar weinig waardering voor hebben. Dank voor inzage voor het tijdschrift. 
Ik heb geen behoefte aan verdere exemplaren en zeg hiermede het abonnement op. Je hebt de 
receptie van je Moeder op uitstekende wijze geleid. Dat was een groot succes.  Gegroet Oom 
Alfred . 
 



171 
 

1979   
Grepen uit het dagboek, alsmede correspondentie, documenten en vele foto's 
Aan het eind van het dagboek 1979 aparte hoofdstukken:  
Hoofdstuk 1. Citaten uit de aflevering van jaargang 2, nummer 4  (mei 1979) van het 
Tijdschrift Macht en Elite. Uitgegeven door de Stichting Macht en Elite. Redactie Joost 
van Steenis en Tom de Booij  
Hoofdstuk 2. Citaten uit de aflevering van jaargang 2, nummer 5  (augustus 1979) van het 
Tijdschrift Macht en Elite.  

Grepen uit mijn dagboek over de maand januari 1979 
Zondag 7 januari Barre terugtocht ingesneeuwd van uit wintersportplaats Mont Genèvre. Nu 
weer alleen er voor te staan is niet eenvoudig niet duidelijk welke richting ik op moet. Weer terug 
naar de geologie? of de geschiedenis in ? Lesgeven? Baan zoeken of doorgaan met M en E . Alles 
erg onzeker maar zoals gewoonlijk rustig overwegen 
Zondag 21 januari Reünie wintersport  
Maandag 22 januari Naar Amsterdam bibliotheek, daarna naar Loes Mallee over toekomst 
geadviseerd neer introverter  me op te stellen, meer analyse, geen strijd voeren in actieve zin. het 
elitaire denken ontmaskeren. 
Donderdag 25 januari Nu toch wel iets duidelijker achter het woord gewapende strijd een groot 
vraagteken zetten. Tegen wie en waarvoor? Antwoord het wordt een strijd om de macht van de 
elite bloot te leggen niet alen  in multinationale zin maar ook tot in het gezin en jezelf.  
Januari Artikel in Maandblad Golf: Skigolf  
Inderdaad, u leest het goed: skigolf. Een nieuwe loot aan de eeuwenoude golfboom ? De 
reputatie die golf heeft dat men deze sport te allen tijde kan beoefenen, wordt in deze winter 
danig op de proef gesteld. Alle Nederlandse golfbanen liggen reeds enkele weken bedekt met een 
dikke laag sneeuw, die op enkele plaatsen zelfs is overgegaan in een ijslaag. Het valt niet moeilijk 
om zich een voorstelling te maken van het humeur van een Nederlandse golfer, die op een 
zondagmorgen uit het bevroren slaapkamerraam kijkt en denkt: 'Weer een golfdag naar de ... Een 
aantal tot op de botten getergde golfers hebben de stoute skischoenen aangetrokken en zijn 
begonnen met het introduceren en beoefenen van golf op ski's. De voor deze sport benodigde 
ingrediënten ziet u op de foto's. Niet te zien is, dat de ballen vanwege de kleur van de sneeuw -  
zwart zijn geverfd en dat in de ballen enkele dunne spijkers zijn verzonken om opsporing - door 
middel van een magneet - in de metershoge sneeuw te vergemakkelijken.  
De nieuwe sport leverde direct een aantal voordelen op en wel in het bijzonder voor het oefenen 
van de golf swing. Zoals men kan zien zijn de voeten door de ski's aan de grond vastgenageld, 
zodat men bij de backswing gedwongen wordt een goede heupdraai te maken. Tijdens de 
downswing is een zeer grote mate van precisie vereist bij het raken van de bal (die is opgeteed op 
een klein hoopje sneeuw), want anders worden de sporen van de slag duidelijk afgetekend op de 
ski' s. Indien men deze gehuurd heeft zal men zich wel in alle bochten moeten wringen om aan 
de verhuurder een goede smoes te vertellen voor de schade aangebracht op de bovenkant van de 
ski's. Omgekeerd helpt de golfswing op ski's weer voor de skibeweging, want de heupdraai komt 
in beide sporten aardig overeen. Het lijkt een unieke sport voor zowel golf- als skiminnend 
Nederland. Het voorkomt vele frustraties in de winter en in de zomer zal men merken dat - door 
de goede heupoefeningen - de baan korter is geworden. Komende winter zullen de eerste 
Nederlandse Skigolf Kampioenschappen worden gehouden.  
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Skigolf of 2000 meter hoogte. Links Marlof  en rechts Tom 
 
Dagboek over de maand februari Geen bijzonderheden. Publicatie jg 2 Macht en Elite nr 3 
Mensen bij de gratie Gods. Bepaalde geslachten van de Nederlandse adel vormen de kern 
waarom heen het financieel- economische gebeuren in Nederland.  

 
Toch nog wat schaatsen Adrienne met Dino 
 
17 februari 1979 Brief aan Ivo Schöffer. Voorzitter Onderzoekscommissie Menten 
Beste Ivo, Het is alweer twee jaar geleden dat jij mij - als antwoord op mijn brief van uit de bajes 
- schreef over de zaak Menten. Inmiddels is er alles en nog wat gebeurd met deze vreemde heer. 
De heer Wildeboer waar ik je overschreef is ook al niet meer in het land der levenden. Van mijn 
schoonmoeder hoorde ik dat mijn oom Rolf Voorhoeve op de TV was geweest om zijn zegje te 
doen over Menten. Hij was van de ondergrondse afdeling Bloemendaal, waar ik soms wapens 
ophaalde voor mijn commandant van de BS de Jong Schouwenburg. Ik ben ontzettend benieuwd 
wat uiteindelijk het resultaat wordt van jouw onderzoek. Mijn persoonlijke mening over deze man 
is : dat hij iedereen te glad af is en iedereen tegen iedereen in het harnas kan jagen op zich zelf een 
niet geringe prestatie ware het niet dat het resultaat van het alles behoorlijk negatief is uitgevallen. 
Maar over deze zaak wil ik het helemaal niet hebben in deze brief. De reden van mijn brief is 
gelegen in het feit dat ik je naam tegen kwam in een brochure van een werkgroep Elites (nr 1 jan 
1978). Zoals je reeds bekend is, zijn Joost van Steenis en ik sinds november 1977 bezig met de 
uitgave van een tijdschrift Macht en Elite (we stuurden je enige afleveringen toe). Tot nu toe 
vrijwel geen reacties gehad op ons 'enigszins' provocatieve tijdschrift, hetgeen begrijpelijk. Wel 
van mijn tante Engelien de Booij, die mij op de hoogte stelde van de werkgroep Elites en stuurde 
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mij zelfs een vragen formulier op voor belangstellende. Dit formulier hebben we volledig 
ingevuld plus enkele afleveringen van ons tijdschrift aan de werkgroep opgestuurd. Tot nu toe 
geen enkel teken van leven ...... Mijn vraag is nu aan jou; zou jij eens willen zien of' het een en 
ander op de juiste plaats terecht is gekomen en opheldering kunnen verschaffen over het 
raadselachtig uitblijven van enig antwoord. Momenteel zijn we bezig met een onderzoek naar de 
adel. Resultaat van dit onderzoek komt in het februari nummer. In maart houden we een soort 
congresje waar in we een lijst samenstellen van de huidige elite ruim twee honderd namen. Het is 
een proefopstelling en behoeft veel verbeteringen en correcties. Nu we min of meer een 
overzicht hebben gekregen van de elitesamenstelling sinds Karel de Grote in de Nederlanden 
gaan we eens een antwoord proberen te geven op de vraag: Hoe heeft deze elite hun macht in 
feite uitgeoefend? en beginnen dan met ons onderzoek bij het jaartal 1747, maar de resultaten 
daarvan zullen wel veel tijdrovend onderzoek vergen en zekere enkele jaren zo niet tientallen 
jaren in beslag nemen. Indien je er eventueel in slaagt om tussen ons en de groep een contact te 
kunnen leggen dan hou ik me ten zeerste aanbevolen. Misschien is het beste als we eens met een 
van de groep een gesprek zouden kunnen hebben om door een mondeling contact misschien er 
beter in slagen om onze doelstelling over het voetlicht te krijgen. Je nog veel succes wensende 
met je onderzoek in zake Menten met de vriendelijke groeten,  Tom de Booij. 
17 Maart 1979 Macht en Elite Jaargang 2 nummer 3  Soest: CONGRES MACHT EN 
ELITE :Programma 
1. Opening voorzitter Stichting Macht en Elite ( 12.15 uur)  
2. Inleidingen : T. de Booij : 'De stamvaders van het nederlandse handelskapitaal' (ca 30 min.)  
3  J. van Steenis: 'De 200 kinderen en de huidige kapitaalselite in Nederland' ( ca 30 min.)  
4. Pauze ( ± 13.15 uur) 
5. Presentatie van de lijst van de 200 van Macht en Elite 
6..Toelichting op de gepresenteerde lijst van de 200  
7.. Discussie  
8. Conclusies van het Congres  
9. Sluiting ( + 16.00 uur)  

Dagboek over de maand maart 
Zaterdag 10 maart Maandwedstrijd Veluwse golf gewonnen. Daarna feestkoperen  25 jaar 
huwelijk. Ongelofelijke ervaring , in een woord schitterend. Hieronder de speech die ik heb 
gehouden 
Lieve Mensen hierbij een. Allemaal de moeite genomen om gevolg te geven aan de nogal 
pretentieuze uitnodiging: 25 jaar, 25 mensen (dat zij er 27 geworden we hadden ons verteld) en 
25 gedachten heet ik jullie van harte welkom. Vooral de woorden 25 gedachten hebben vele 
gemoederen, hetgeen ook in onze bedoeling heeft gelegen, niet vrij van enkele gevoelens van 
schade freude, een soort machtswellust die van een uitnodiging kan uitstralen. Maar nu allen 
samengestroomd  2 grootmammasmoeders, 2 broers en 2 zusters, 2 zwagers 2 schoonzusters 5 
neven 5  nichten met 2 van de aanhang nieuwe stijl 3 kinderen met aanhang en een vriend in 
totaal 27 dierbaren, vieren we vandaag het feit dat Adrienne en ik ( op drie dagen na) werden 
verbonden door een denkbeeldige  keten te vergelijken met een bergtouw. Geen gekke 
vergelijking, want alles is zo gegaan als het is gegaan door het simpele feit, dat de vriend van 
Adrienne Hans Zeeman niet mee kon gaan met een klimpartij in de maasrotsen Pasen 1953 met 
haar ouders. Hij moest als zeeofficier in Nieuwe Diep wacht lopen om in te vallen voor een zieke 
collega. Zo werd ik ingevraagd. en wat er toen geschiedde is door Marlof op de gevoelige plaat 
vastgelegd en te zien op ons menu. We hebben ons toen voor het eerst angeseild, het viel wel 
maar niet mee. Het blijkt namelijk dat bij zo'n bergbeklimming het er op aankomt dat iedereen op 
zich zelf de moeilijke passage  moet nemen maar tegelijkertijd op de andere moet letten dat hij of 
zij niet de ver doorklimt. In onze mannenmaatschappij is de voorklimmer een man, maar in ons 
huwelijk lag dat even anders. Het was hier juist de vrouw die man opving toen hij een paar keer 
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uitgleed. Dan is er nog het feit dat de man tijdens de bivakuren de vrouw nog meer te dragen 
geeft en er steeds meer mensen werden angeseild in ons geval zelfs tot drie toe. Er zijn dan ook 
ogenblikken geweest dat het touw bijna is gebroken maar misschien door onze goede opleidings 
cursussen in ons vroegere leven hebben we geleerd - onbewust dat er dan net iets extras nodig is 
om de keten heel te houden. Ik zou nu willen klinken op jullie met het uitspreken van de wijze 
woorden" solitude est si beau si on peur le partager avec quelque un",  eenzaamheid si zo mooi 
als je het met iemand kan delen. 

   
10 maart  1979 koperen bruiloft 
 
Dinsdag 13 maart Herenmiddag handicap verlaagd van 23 naar 18 
Vrijdag 16 maart Publicatie de Teelgraaf.(zie hieronder) Donderslag bij heldere hemel . Eerste 
gedachte : dat betekent het eind van mijn golf. Telefoon van lid Veluwse golfclub die zei dat 
leden in paniek zijn over het artikel 
Artikel in de Telegraaf :Extreem links club wil "kapitalisten". Top-200 van ons land op 
de zwarte lijst 
AMSTERDAM, vrijdag  Extreem linkse figuren uit ons land komen zaterdag in het dorp 
Soestdijk bijeen voor een congres over het samenstellen  van een lijst van de 200 belangrijkste 
Nederlanders, wier invloed de financiële wereld (de banken), de multinationale ondernemingen, 
de binnenlandse industrie en de staat bestrijkt. Het congres is belegd door de Stichting Macht en 
Elite, waarvan de ideeën verwant zijn aan die van de moderne anarchisten en met name van de 
Rode Brigades in Italië .  
MACHT  
Toch nemen justitie en politie de doelstellingen van de stichting en van het opstellen van deze 
lijst van invloedrijkste personen nog niet serieus, ook al zegt de stichting in een werkstuk, dat het 
de bedoeling is "aan de persoonlijke macht van deze grote kapitaalfamilies, die een overwegende 
invloed hebben op het financieel-economisch gebeuren in ons land, een einde te maken, door de 
personen die tot deze groep behoren aan te tasten en aan te vallen". Die term "aanvallen" wordt 
tot nader order door de bevoegde autoriteiten niet letterlijk genomen. Gewezen wordt op een 
stuk dat ongeveer acht maanden geleden uit nagenoeg dezelfde koker is gekomen en waarin 
wordt verklaard dat in Nederland de situatie voor het toepassen van lichamelijk nog niet rijp is. 
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Daarom dienen rechtstreekse acties zich te beperken tot het ingooien van een ruitje of het 
stichten van een brand in een tweede woning. Bevoegde ambtelijke kringen bestempelen de 
figuren in en rond de Stichting Macht en Elite dan ook als "de mensen van het kleine geweld". 
Sprekers op het congres zullen dezelfde zijn als de samenstellers van het in november 1978, 
verschenen 72 pagina's tellende werkdocument, namelijk dr. T. de Booy en Joost van Steenis, 
terwijl dr. De Booy (eens bekend door zijn prestaties als bergbeklimmer) als theoreticus door de 
waarnemers niet helemaal serieus wordt nomen  en zijn theorieën  als "warrig en onzinnig" 
worden beschreven, wordt de andere inleider, Van Steenis, wel aangeduid als figuur waarmee 
rekening moet worden gehouden. 
RODE JEUGD  
Hij is afkomstig uit de niet meer bestaande organisatie Rode Jeugd die ook al gewelddadige 
revolutionaire methoden propageerde en waarvan enkele leden dan ook wegens het plegen van 
geweld zijn veroordeeld. Vooral Van Steenis opvattingen liggen dicht bij die van de Rode 
Brigades in Italië: de maatschappij kan niet worden veranderd door wijzigingen aan te brengen in 
de structuren van de staat of van het bedrijfsleven, maar alleen door het "aantasten" van de 
invloedrijkste personen. Die mensen moeten worden "aangevallen". In het werkdocument voor 
het congres van zaterdag wordt op dubbelzinnige wijze ook nog eens de term "onder schot 
houden" van deze invloedrijkste mensen gebruikt. Dit document is een mengeling van de 
theoretische opvattingen van dr. De Booy en van Van Steenis. Uitgegaan wordt van de rijkste 
families in ons land uit de zeventiende eeuw, waarvan wordt gezegd dat in het algemeen 
gesproken hun invloed moet zijn toegenomen doordat hun toenmalige kapitaal moet zijn 
vermeerderd en doordat nazaten met rijke nazaten van andere families moeten zijn getrouwd. 
(,,Rijk trouwt altijd met rijk"). Willekeurig prikten de samenstellers dan ook op grond van deze 
theorie een naam uit de zeventiende eeuw, die van Adriaan Pels (1653-1731), een bankier die toen 
als de rijkste man van Amsterdam gold. Aan de hand van de zogenaamde Adelsboekjes  en van 
de boekjesserie "Het Nederlandse Patriciaat", waarin de voornaamste geslachten van ons land 
worden beschreven hebben de samenstellers vijf mensen uitgezocht die nu ongeveer 40 jaar zijn 
en nazaten zijn van de genoemde Adriaan Pels.  
INVLOED  
Nagegaan is wat hun familiebetrekkingen zijn (vanaf hun overgrootvaders af) en wat voor 
functies al deze mensen in die families bekleden. De samenstellers menen dat bepaald niet, altijd 
de functie van een individuele persoon uit de kring van de invloedrijkste mensen bepalend voor 
zijn invloed is,  maar juist ook die van de familieleden om hem heen. "Hij hoeft maar even een 
familielid op te bellen en die begrijpt meteen wat hij wil", enzovoort. In totaal bevat het 
werkdocument enige honderden namen, ook van mensen die niet tot de , top 200" zullen 
behoren, maar die wel een of andere band hebben met de, mensen die op deze "top-lijst" zullen 
prijken. Op de achtergrond is, ook medewerking aan dit document verleend door SOMO, de 
Stichting Onderzoek Multi-nationale Ondernemingen, Paulus Potterstraat 20 in Amsterdam. Het 
is een extreem linkse stichting die onder meer wordt gefinancierd met geld uit de begroting van 
het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en die veel aanzien geniet in kringen van de 
linkervleugel van de PvdA. Volgens bevoegde waarnemers onderhoudt Joost van Steenis van de 
Stichting  Macht en Elite, nauwe relaties met op zijn minst een van de medewerkers van SOMO. 
Vrijdag 16 maart 1979 De Telegraaf Redactionele column: Gevaarlijk  
Extreem linkse groeperingen willen op een congres een lijst samenstellen van tweehonderd 
vooraanstaande Nederlanders die veel invloed zouden hebben in de financiële wereld, het 
bedrijfsleven en de overheid. De bedoeling is aan de hand  van deze lijst "aan de persoonlijke 
macht van deze kapitaalfamilies een einde te maken". Dit door "de personen aan te tasten en aan 
te vallen". 
Deze doelstellingen sluiten angstig duidelijk aan bij die van de moderne anarchisten,  zoals de 
Rode Brigades in Italië. Niettemin nemen justitie en politie een berustende en afwachtende 
houding .aan.· Dit omdat uit dezelfde hoek onlangs zou zijn verklaard dat in Nederland de 
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situatie voor het toepassen van. lichamelijk geweld nog niet rijp is. Acties zouden zich beperken 
tot het ingooien van ruiten of het stichten van brand in een tweede woning. In dit verband 
worden de figuren in de betrokken groepering aanduid als "mensen van het kleine geweld". Klein 
of niet, geweld is geweld. Waarbij de ervaring in West-Duitsland en Italië,. nog leert hoe snel het 
met gewelddadigheden tegen personen van kwaad tot erger kan komen. Het is volstrekt 
onbegrijpelijk dat de Nederlandse autoriteiten deze gevaarlijke ontwikkeling· in onze rechtstaat 
zo gelaten ondergaan 

Zaterdag 17 maart Congres Macht en Elite in restaurant in Soestduinen. Het was moeilijk 
geweest om de ruimte te krijgen. Weinig bezoekers maar toch succesvol, pers was aanwezig Zie 
onderstaande artikelen en ingezonden brief in de Telegraaf en artikel in de Gooi- en Eemlander 
Maandag 19 maart Artikel in de Telegraaf: Extreem links club maakte zwarte lijst. 
'Congres' trok 25 belangstellenden 

 
Dr. Tom de Booij van de stichting Macht en Elite tracht met behulp van een "tijd cilinder" duidelijk te maken 
wat er zoal schort aan de Nederlandse samenleving 

 
In het zaaltje in Soestduinen wordt het congres gehouden . Links voor Joost voor borden en Tom de Booij rechts 
met de armen uitgespreid 

Door Tom Hendriks. SOEST, maandag. De Stichting Macht en Elite heeft zaterdag tijdens haar 
eerste congres, dat door 25 leden werd bijgewoond, een "zwarte lijst" met circa 250 namen 
vastgesteld van Nederlanders die volgens de leden de meeste invloed op financieel-economisch 
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gebied in ons land hebben. "De kern van deze groep  Nederlanders wordt gevormd door 
elitegeslachten, die eeuwenlang ondanks, maar vaak ook door middel van revoluties, oorlogen en 
maatschappelijke veranderingen de macht in handen hebben gehouden", aldus de stichting. "Het 
volk wordt onder schot gehouden door kapitaalmanipulaties of sprookjes over olie- of 
energiecrisis . Het wordt nu tijd, dat ook de leiding eens onder schot wordt gehouden. De 
bevolking moet middelen ontwikkelen om een tegenmacht te vormen" zo zei Joost van Steenis, 
een van de vijf  stichtingsleden, tegen de groep aanwezigen op het congres. Hij pleitte overigens 
nog niet voor toepassing van lichamelijk geweld, maar voor het gebruik van geestelijk geweld.  
Hij en medespreker dr. Tom de Booij hebben daarvoor echter de plannen- nog niet pasklaar 
liggen. Zij zeggen na ruim twee jaar te hebben ontdekt, wie in feite de echte machthebbers zijn, 
maar menen nog veel studie nodig te hebben over hoe die macht wordt gebruikt, voordat tot 
actie kan worden overgegaan. De 250 notabelen op de "zwarte lijst" kunnen voorlopig dus nog 
gerust zijn.  
Tom de Booij zei, dat de stichting de opbouw van de maatschappij anatomisch zichtbaar wil 
maken. Hij heeft het inmiddels opgegeven een structurele verandering na te streven, maar wil een 
analyse schrijven over de machthebbers, zodat het gewone volk minder onder de indruk zal zijn 
en zich te weer zal durven stellen. Hij accepteert daarbij het risico, dat meelopers door het 
toepassen van fysiek geweld wel structurele veranderingen zullen proberen te bereiken.  
"Van de mensen achter de schermen,  de leden van de financieel-economische elite die d.m.v. 
hun kapitaal mede schuldig zijn aan het aan de macht helpen en blijven van Hitler (o.a. als dam 
tegen communisme, dat aan de macht van de "families" een einde zou kunnen maken) is niemand 
veroordeeld. Op onze lijst vindt men van deze categorie mensen, bijvoorbeeld F. H. Fentener 
van Vlissingen, F. J. Philips, J. A. M. H. Luns en H. P. Linthorst Homan. Deze mensen zijn 
schuldiger dan welke kampbeul ook. Zij waren het, die voor de betaling zorgden, waardoor de 
kampbeul kon worden aangesteld", aldus Tom de Booij, Nico Looman en Joost van Steenis op 
een bij de lijst behorend pamflet.  
Maandag 19 maart Artikel in Gooi- en Eemlander: Studie legt historische familiebanden 
superondernemers bloot. Stichting Macht en Elite contra bedrijfsleven. 
SOEST - Zo'n 250 mannen, die stuk voor stuk behoren tot eeuwenoude invloedrijke en adellijke 
geslachten, maken in Nederland op financieel - economisch gebied de dienst uit. Zij bekleden 
topfuncties in het bedrijfsleven, het bankwezen en bij multinationals als AKZO. Shell en VMF. 
Deze mannen zijn op de een of andere manier al eeuwen familie van elkaar en zo kan het 
gebeuren, dat er innige verbindingslijnen bestaan tussen Shell, AMRO, Pierson, Heldring & 
Pierson, Slavenburg's Bank. Delta Lloyd, Chase Manhattan, Rothschild Bank, AKZO, 
Hoogovens, SHV, Heineken, NDU en RSV. Want de leiding van al deze bedrijven is in handen 
van mannen, die elkaars broers. neven, achterneven of ooms zijn. Dit beweert althans de 
Stichting Macht en Elite. Als het aan de Stichting ligt, gaan 102 leden van geslacht Loudon en 
nog 148 andere topfunctionarissen kwade tijden tegemoet. Zij zullen worden geconfronteerd met 
geestelijk geweld, dat zich onder meer kan uiten in telefoontjes op de meest onmogelijke 
momenten. En brandstichtingen in de privé woningen van deze heren zijn daarnaast niet 
ondenkbaar. Want de Stichting Macht en Elite, die wordt geleid door de actievoerder dr. Tom de 
Booij uit Baarn, wil iets doen aan de voortsudderende macht van de elite. Afgelopen zaterdag 
vond in Soestduinen het eerste congres van de stichting plaats en daar werd door De Booij en 
diens medewerker Joost van Steenis op dogmatische wijze aangetrapt tegen de koppeling van 
macht en elite. Slechts een twintigtal aanhangers van De Booij bezocht het congres, dat in een 
gerenommeerd etablissement werd gehouden. De eigenaar daarvan had te laat door, wat hij in 
huis had gehaald. 'n Telefoontje met de politie leerde. dat hij geen grond had de groep buiten het 
pand te zetten, omdat er op normale wijze een zaal was gehuurd. Het gevreesde treffen met de 
politie aan het eind van het congres bleef uit, omdat De Booij es zich keurig aan de afgesproken 
vertrektijd hielden. 
Studie  
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Van Steenisen De Booij studeren al jaren op de historische .familiebanden van 
topfunctionarissen. De resultaten van die studie zijn gepubliceerd in het blad "Macht en Elite" . 
 Tijdens congres werd wijdlopig uiteengezet hoe kegel-, cilinder- en kwartierstaat systematieken 
werkten. Met dit onderzoek willen beide activisten aantonen, hoe de opbouw van de hedendaagse 
maatschappij in elkaar steekt en wie er achter de schermen aan de touwtjes trekken. Als dit 
gewelddadige reacties bij de achterban oproept, dan distantiëren beiden zich ervan, maar 
consequenties sluiten ze niet uit. "We willen inzicht krijgen in het mechanisme, waardoor iemand 
met een nette stem en nette manieren invloed kan krijgen. En dan maakt het niet uit, of je die 
tweehonderd mannen afschiet of niet; er verandert dan toch niets", aldus De Booij.  
"Het is niet moeilijk een fascistische organisatie te vormen op dit moment met deze gegevens op 
tafel en door het manipuleren van het algehele gevoel van onvrede en machteloosheid in 
Nederland. Maar dat is levensgevaarlijk, dat leidt tot fysiek geweld."  
De Booij wil sinds jaar en dag alleen geestelijk geweld gebruiken. Op die manier kreeg hij het 
voor elkaar dat de vorige burgemeester van Baarn, Van Haeringen, met ziekteverlof en later 
vervroegd pensioen werd gestuurd na een hoogst omstreden affaire.  
24 maart In de Telegraaf in de kolom: Wat anderen er van denken. 
Wordt het niet de hoogste tijd, dat er een zwarte lijst komt met de namen van de Nederlanders 
die extreem links zijn. lieden die alle normen van fatsoen de grond intrappen, lieden die nergens 
respect voor hebben en met hun links intellectueel gezwam een dodelijk gevaar zijn voor een 
ieder die nog een beetje van goede wil is? Dit als antwoord op het Congres van de Stichting 
Macht en Elite, gehouden op zaterdag 17 maart in Soest. 
DEN HAAG, Mevr. N. Jansma  

Vervolg dagboek maart  
Zondag 18 maart- zondag 25 maart. Met Adrienne naar Canarische eilanden. 2e huwelijksreis 
heerlijk samen zijn, veel golf 
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Golfvakantie in Gran Canarische eilanden.  

Maandag 19 maart Kater, geen positieve op artikel Telegraaf en congres,  alleen negatieve  zoals 
brief Richard Rahusen wil meer gegevens over Macht en Elite als voorzitter van de Nederlandse 
Golf Federatie.  
Dinsdag 27 maart Naar herenmiddag algehele boycot. 's Avonds gebeld door captain dat ik niet 
mag mee doen aan golfcompetitie. 
Woensdag 28 maart Brief aan Bolland de captain van de  competitie team. Marlof op bezoek bij 
Adrienne. 
 
Dagboek over de maand april 
Zondag 1 april Gegolfd met Adrienne, zware stemming in clubhuis. 
Maandag 2 april Kritiek Anne Joon op  congres M en E. (Kom ik later op terug). 
Dinsdag 3 april Herenmiddag weer boycot, 's Avonds gebeld met vice voorzitter Prins. 
Woensdag 4 april Goede bespreking met Joost. Familie Loudon bij de kop nemen. Weer rustig 
ingraven en veel research doen. 
Donderdag 5 april Naar Rotterdam met Joost voor bijwonen proces Rob  Groenhuysen. 
Ongelooflijk hoe het OM zich weet te wringen in allerlei bochten, eis 3 jaar. Daarna nog in kroeg 
met advocaat van Groenhuysen gepraat. Duidelijk de reden van het OM verklaard, ze willen hem 
zo gauw mogelijk veilig opbergen. Brief van captain competitie team als antwoord op mijn brief 
van 28 maart, zie hieronder. 
4 april Brief van J. Bolland captain competitie team van de Veluwse Golfclub 
Geachte Heer de Booij, Vriendelijk dank voor Uw brief van 28 maart. Door drukke 
werkzaamheden ben ik eerst heden in de gelegenheid U te antwoorden.  
Ik kan mij met de inhoud van Uw schrijven wel verenigen, op 2 punten na, die niet geheel een 
juiste interpretatie zijn van mijn woorden, vermoedelijk tengevolge van het feit, dat U schrijft het 
gesprek in het kort te hebben samengevat.  
De eerste zinsnede is, dat het een blamage voor de V.G.C. zou zijn, indien U aan de competitie 
tegen andere Clubs zou deelnemen. Dit waren niet mijn woorden. Ik heb gesteld, dat indien leden 
van een ander competitieteam op grond van de berichtgeving in de Telegraaf zouden weigeren 
tegen U te spelen, dit niet alleen U, doch ook de overige leden van het team en de V.G.C. zou 
blameren.  
De tweede zinsnede betreft eveneens een onjuiste interpretatie. Ik heb n.l. niet gezegd dat het 
bestuur mij heeft gedelegeerd om U mede te delen dat U niet in het team zou kunnen meespelen. 
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Ik heb U medegedeeld dat ik U nog niet op de hoogte had gesteld van het feit dat het mij niet 
wenselijk voorkwam U in het team te handhaven, voordat ik het standpunt van het Bestuur 
kende in deze aangelegenheid. Aangezien het Bestuur hierin geen beslissing wenste te nemen, 
daar het zich niet met de samenstelling van competitieteams bemoeit, heb ik zelf mijn standpunt 
bepaald, hetwelk ik U vervolgens heb meegedeeld. Ik vertrouw dat deze uitvoerige bevestiging 
van mijn woorden eventuele misverstanden uit zal en verblijf met vriendelijke groeten J. Bolland 
Zaterdag 7 april. Meegedaan met maandbeker met Sam Ledeboer die de boycot heeft 
doorbroken (OSM en familie?). 
Zaterdag 7 april Eindelijk een positief artikel over Macht en Elite in studentenblad Troof 
Kolom Agitprop: Macht en Elite  
1. De economische en politieke macht in Nederland is in handen van elites.  
2. Bepaalde geslachten van de Nederlandse adel vormen de kern, waaromheen de financieel-
economische elite is gegroepeerd.  
3. De macht van deze elites. kan men aantasten door personen die hiertoe behoren aan te vallen."  
Op deze stellingen is het denken gebaseerd van twee kleurrijke figuren uit de radicaalste politieke 
partij van Nederland, het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur. Deze beide activisten, Joost van 
Steenis (ex-Rode Jeugd) en dr . Tom de Booy (ex-Geopol), vormen tezamen de Stichting Macht 
en Elite en geven sinds 1977 een gelijknamig tijdschrift uit. In dit tijdschrift, dat tot nu toe zeven 
keer is verschenen, wordt met een apart soort vasthoudendheid uit een schier eindeloos 
doorlopend onderzoek gepubliceerd, dat de 200 van macht en elite' in Nederland tot onderwerp 
heeft. Sinds De Booy .als eerste de wereld vanaf de top van de Himalaya of een berg daar in de 
buurt heeft kunnen aanschouwen is hij reeds bezig geweest met de verzameling van alle mogelijke 
gegevens over de rijksten en machtigsten der aarde. In het bezette Maagdenhuis gaf hij destijds 
reeds colleges over zijn bevindingen tot dan toe. Dankzij zijn haast monomane verzameldrift 
heeft hij een schat aan informatie bijeen kunnen garen, waarvan hij - voor zover het de 
Nederlandse top betreft - in Macht en Elite voorbeelden geeft. Nu reeds vijf afleveringen loopt 
het project 'Mensen bij de gratie Gods', een onderzoek naar een nadere precisering van de 
leidende klasse in Nederland, de zogenaamde OSM-kaste (Ons Soort Mensen), door middel van 
het Rode (adel) en het Blauwe (patriciaat) Boekje'. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen 
van een inzicht in de verscheidenheid, en de betekenis door de eeuwen heen, van de Nederlandse 
adellijke geslachten.  
In het nu verschenen eerste nummer van de tweede jaargang van Macht en Elite, zijn weer 
voorlopige resultaten van dit onderzoek gepubliceerd: "Om de (invloed)rijken van onze tijd te 
bepalen is de kegeltheorie toegepast op de rijkste man van Amsterdam in 1725. Zijn 
afstammelingen zijn onder meer 5 adellijke personen, die zeer waarschijnlijk over veel kapitaal 
beschikken. Van deze vijf personen is met behulp van de cirkeltheorie de familiecirkel bepaald, 
waaruit bleek dat zij veel familieleden hebben, die vooraanstaande posities innemen in de 
financiële wereld, bij de multinationals, de binnenlandse industrie en de staat." Jaarabonnement 
Macht en Elite f 35,- en los f 10,- op giro 4006920 van Stichting Macht en Elite, Postbus 690 
Amsterdam. B. Ch.  
Dinsdag 10 april Gegolfd met Benno Wieringa, Marnix Walthaus en Jan van Luyn  
(dissidenten). (Het was zo sterk dat ze werden bezocht door bestuursleden van de golfclub met 
het verzoek niet meer te spelen met de Booij) 
Maandag 16 april Ingeschreven voor mixed greensome. Niet ingedeeld 
Dinsdag 17 april Gesprek met Wolly van der Tuin naar aanleiding van haar brief van 20 maart 
zie hieronder 
Geachte Dr de Booij Wellicht herinner je nog een klein blond vriendinnetje uit je jeugd, waarmee 
je bij de fietsenstalling van Stoop's bad, handje op handje, stond te "praten ". Haar naam is Wolly 
van der Tuin en dat ik ook degene die je, opgeschud door de vele en zeer verschillende berichten 
in de kranten, dit briefje toedicht. Reeds eerder volgde ik je "werkelijke"prestaties via de kranten, 
maar dan op het gebied van de klimsport. Wat schetst echter mijn verbazing dat "mijn 
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Tommetje" ( zo werd je in mijn dagboek genoemd) van toen uitblinker in het tennis herendubbel 
met Richard Rahusem , zich nu bezig houdt met het opstellen van een "zwarte lijst" bevattende  
de namen van Nederlanders die naar zijn mening het meeste invloed hebben op het financieel -
economisch beleid in ons land. Gelukkig verkeer ik niet in de veronderstelling dat ik ooit op deze 
lijst terecht zal komen, maar was het niet deze "Tommetje", die een einde aan onze vriendschap 
maakte en wel om de volgende reden Ik woonde (tijdelijk) boven een slager  (op het 
Santpoorterplein) en onze Tom kon niet om blijven omgaan met iemand die boven een slager 
woonden ( Wat was ik woest!!). Wat kan een mens van gedachten veranderen. Ik herkende je 
trouwens meteen op de foto in de Telegraaf van 19/3/79 (niet veel veranderd hoor!) temeer daar 
ik juist terugkwam van een gezellige receptie bij BDHC in Bloemendaal waar ik veel mensen van 
het Kennemer  Lyceum ontmoette (o.a Cocky Bouman en Guusje Kuyck en waar veel oude 
herinneringen werden opgehaald. Ik kon niet nalaten je deze brief te schrijven , hoop dat het je 
lukt de wereld te verbeteren, dacht je wat dat betref nu op de verkeerde weg was. (Behoorde jouw 
familie ook niet tot de "beter gesitueerden" en had je voor je vader geen grenzeloos respect?) Laat 
in 's hemelnaam de wapens rusten zij hebben al zoveel leed berokkend. Ben zeer benieuwd hoe je 
zus Elsbeth het maakt. Ik hockeyde met haar in één elftal. Mocht je haar nog ontmoeten doe haar 
dan mijn groeten  s.v.p. Succes met alles, doe het rustig aan! De maatschappij verbeteren lijkt mij 
een moeilijke opgave! Met groeten Wolly van der Tuin.  
Dinsdag 24 april Gegolfd met handicap 18 
Maandag 30 april Wedstrijd op Veluwse golfclub, alleen er achter aan moeten spelen,. na 6 
minuten van dee baan gehaald 
 
Onderstaand artikel van Oud Strijders Legioen 
April Artikel in Opinieblad Stavast uitgave Stichting voor Politiek bewustwording en 
Stichting Oud Strijders Legioen door P.J.G.A. Ego 
 Stichting macht en elite  
Sinds enige jaren bestaat in Nederland de Stichting Macht en Elite, waarvan de ideëen verwant 
zijn aan die van de moderne anarchisten en met name van de Rode Brigades in Italië. Deze 
stichting werkt nauw samen met de stichting Onderzoek Multi-Natlonale Ondernemingen. Deze 
SOMO is een extreem linkse stichting, die onder meer wordt gefinancierd met geld uit de 
begroting van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en veel aanzien geniet in kringen 
van de linkervleugel van de PvdA. De Minister heeft aan deze stichting voor 1979 een bedrag van 
f 206.175,- toegekend.  
De stichting M & E wordt geleid door - wat men noemt mensen van het kleine geweld, waartoe 
behoren de heer Dr. T. de Booy en Joost van Steenis. De heer De Booy -  zelf afkomstig uit een 
zeer gegoede familie - wordt door zijn omgeving niet helemaal serieus genomen. In zijn 
jeugdjaren is hij letterlijk op zijn hoofd gevallen en kennelijk heeft hij daar het "warrige en 
onzinnige" van overgehouden. In Aerdenhout schijnt men hem zeer goed te kennen.'  
Veel gevaarlijker is de heer Joost van Steenis. Deze heeft vroeger zeer nauwe banden 
onderhouden met de Rode. Jeugd, die destijds ook al gewelddadige revolutionaire methoden 
propageerde en waarvan enkele leden dan ook wegens het plegen van geweld zijn veroordeeld. 
Een van hen speelt thans een belangrijke rol in de Pacifistisch Socialistische Partij in het hoge 
Noorden.  
Genoemde stichting heeft in haar publicatie 1 en 2 van november 1978 een uitvoerige 
verhandeling geschreven over drie stellingen:  
a. De economische en politieke macht in Nederland is in handen van elites; 
b. Bepaalde familiecirkels hebben een overwegende invloed op het financieel en economische 
gebeuren in Nederland; 
c. De macht van deze elites kan men aantasten door personen, die hiertoe behoren, aan te vallen;  
In de publicatie 3 en 4 van februari 1979 heeft men daaraan nog een stelling toegevoegd, nml.  
d. De stadsguerrilla ontwikkelt zich ván de aanval op instellingen naar de aanval op personen.  
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Mede naar aanleiding van deze publicaties werd op 17 maart 1979 een congres georganiseerd in 
Soestduinen [ja, . u leest het goed in Soestduinen, dat voor zover ons bekend nog ligt in het 
Koninkrijk der Nederlanden] waarop een lijst werd samengesteld van de 200 [invloed] rijkste 
personen van het Nederlandse financiële en economische leven, in groepen verdeeld. In Groep 1 
bevinden zich de leden van de Koninklijke Familie, in groep II de families, opgenomen in het 
Rode Boekje [de Adel], in groep 3 families, opgenomen in het Blauwe boekje, het patriciaat. Deze 
groep wordt door M & E beschouwd als de nieuwe toevoer voor de elite van de adel van het 
einde van de vorige eeuw. In groep 4 kan men de families vinden, die nog korter aan de top van 
de maatschappij te vinden zijn, maar die binnenkort wel erkenning zullen vinden door opname in 
het blauwe boekje.  
Tenslotte zijn er dan nog de groepen 5 en 5b, gevormd door "meritokraten", die door hun kunde 
een belangrijke positie innemen c.q. rijk zijn geworden. In de bij deze uiteenzetting gevoegde 
bijlage wordt op bepaalde stellingen een toelichting gegeven, waarbij aandacht werd besteed aan 
de moeilijkheden in de Bond Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers over het beheer en de 
besteden van het niet onaanzienlijke kapitaal van de BNMO en daarmee verwante instellingen. 
Uit die toelichting willen wij u het volgende niet onthouden: 
"Steeds maar weer wordt aandacht geschonken aan de uitvoerders van de plannen van de hoge 
heren en niet aan de hoge heren zelf. Zo wordt eigenlijk alleen maar op de uitvoerders van de 
nazi-politiekjacht gemaakt door Wiesenthals e.d. [Aantjes, Bruins etc. ]. De mensen achter de 
schermen  ,de leden van de financieel-economische elites, die door middel van hun kapitaal mede 
schuldig zijn aan het aan de macht helpen en blijven van Hitler [o.a. als dam tegen het 
communisme, dat aand e macht van de families aan einde zou kunnen maken] is niemand 
veroordeeld. Op onze lijst vindt men van deze categorie mensen als bv. F.H. Fentener van 
Vlissingen, F. Philips, J.A.M.H. Luns en H.P. Linthorst Homan.  
Deze mensen zijn schuldiger dan welke kampbeul ook, zij waren het, die voor de betaling 
zorgden, waardoor de kampbeul kon worden aangesteld".  
Met dit citaat hebben wij dan precies duidelijk gemaakt welke intenties de Stichting M & E 
huldigt.  
De dankzij de medewerking van zeer actieve begunstigers in ons bezit gekomen lijst bevat 
inderdaad, een opgave van zeer verdienstelijke Nederlanders, die op grond van hun verdiensten 
en verkregen invloed op zich zelf maar een zeer betrekkelijk gegeven onderwerp van nadere 
studies zijn geworden van de stichting M & E. Voor zover de op die lijst voorkomende personen 
slechts dienen als object van nadere studies is er niets aan de hand. Een geheel andere zaak wordt 
het, wanneer na de "studie" uitvoering wordt gegeven aan het gehoorde voornemen om deze 
mensen te gaan "sarren". En ook hier weer zijn er graduaties in het "sarren" en wij zijn van 
mening, dat dit "sarren" wel eens kan escaleren. In dit verband zijn de uiteenzettingen in de 
publicatie 3 en 4 onder de titel "Stadsguerrilla" - de stadsguerrilla  ontwikkelt zich van de aanval 
op instellingen naar de aanval op personen· zeer belangrijk. In deze publicatie wordt aandacht 
besteed aan o.a. achtereenvolgens de "Frankfurter schule", en "Rudi Dutschke om vervolgens in 
het hoofdstuk "aanval op personen" een algemene inleidende beschouwing te wijden aan de 
stadsguerrilla. Het "SARREN" van instellingen en personen varieerde van dreigbrieven, ruiten 
ingooien, materiële schade tot ontvoeringen en vermoorden, waarbij vooral de Rode Armee 
Faction en de Rode Brigades nader worden geanalyseerd. Al met al zeer griezelige lectuur, 
waaraan wij slechts met een enkel woord aandacht kunnen besteden, bij gebrek aan de daarvoor 
noodzakelijke faciliteiten. Per slot van rekening ontvangen wij direct en indirect GEEN 
SUBSIDIE. Wij hebben enige van de op deze lijst voorkomende personen van een en ander in 
kennis gesteld, alsmede enige kanalen benut om de "waarschuwing" door te geven. Wat ons bij 
dit alles zo verwondert [zacht uitgedrukt}, dat het in ons land mogelijk is, dat in een plaats in 
Nederland omgeven door publiciteit een extreem linkse club een "congres" kan houden, waarop 
een lijst van de top 200 van ons land wordt samengesteld, die in aanmerking komen voor een 
nader onderzoek en al dan niet "zacht" geweld! Natuurlijk, in een democratie als de onze moet 



183 
 

veel mogelijk en toegestaan zijn maar het komt ons voor, dat de democratie zichzelf om de hals 
brengt, wanneer het zich van binnenuit laat bedreigen door groepen, die toch wel een andere 
maatschappij-structuur voor ogen hebben dan een vrije democratische. Aan het bagataliseren van 
dit soort extreme uitingen doen wij met mee. Zonder nu direct in paniek te geraken menen wij, 
dat hiervoor meer dan normale aandacht van de voor de veiligheid van de burgers 
verantwoordelijke overheid vereist is. Wij hebben niet het minste verlangen naar een klimaat van 
terreurdaden, zoals dat in Duitsland, Italië, Frankrijk en Engeland bestaat. De moordaanslag op 
de Britse Ambassadeur in de Haag heeft nogmaals duidelijk gemaakt, dat de huidige 
maatschappij· structuur niet alleen met het woord, maar ook met het geweld wordt bedreigd.  
Het zou een onvergeeflijke nalatigheid van de overheid zijn schouderophalend voorbij te gaan 
aan de resultaten van "congressen", zoals die o.a. in Soestduinen werd gehouden en die een lijst 
voortbracht van mensen, die toch op de een of andere wijze de "strijdbare aandacht" hebben 
opgeroepen bij mensen, die om welke reden dan ook onze samenleving eens grondig willen 
vervormen. Het "wordt wakker" signaal is hier wel degelijk op zijn plaats!  

 

Dagboek over de maand mei 
Donderdag 4 mei Macht en Elite nr 4  Congres nummer van het eerste Congres van de 
Stichting Macht en Elite. Zie  deel van tekst aan het eind van het dagboek 1979 hoofdstuk 1  
Zaterdag 5 mei Mocht niet meedoen aan wedstrijd, de namen die met mij waren ingeschreven  
waren doorgehaald, omdat ik alleen de wedstrijd moest. Ik werd door de wedstrijdleider van de 
baan verwijderd . Bij terugkomst clubhuis bleek ruit auto doro kinderen te zijn vernield. Toeval 
Woensdag  9 mei Gesprek met Richard Rahusen over Macht en Elite. Geen woord over golf. 
Donderdag 11 mei Tevergeefs gewacht op Marlof om met hem te golven op de Hilversumse. 
Kwam niet opdagen. 's Avonds woedende Marlof aan de telefoon. 
Zaterdag 12 mei Gesprek met Betty Stuy en haar man en bestuurslid Gerard Wiering, tot diep 
de nacht, onverkwikkelijk en daarna besloten om niet meer mee te doen aan wedstrijden. 
Maandag 14 mei. Moeilijke zware dag. Macht en Elite nr 4 aan Richard Rahusen gestuurd (wat 
betekent mijn dood vonnis)  
Het antwoord kwam dan ook van Richard Rahusen wat er niet om loog. 
17 mei 1979 Brief van Richard Rahusen (vriend en voorzitter Nederlandse Golf Federatie) 
Hartelijk dank voor de toezending van twee oude nummers en het laatste nummer van Macht en 
Elite. De Heer Leeflang, secretaris van de Veluwse Golfclub, wil zich ook een oordeel vormen, 
zodat ik de betreffende exemplaren naar hem heb doorgestuurd. Bijgesloten een biljet van f 5,--. 
Ik wil geen verdere nummers meer ontvangen. Ik heb ze op mijn gemak doorgelezen en ik heb 
toch tegen een aantal punten ernstige bezwaren. Je zou het boek van Anton Philips eens moeten 
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lezen om te weten, dat zij met niks begonnen zijn en alleen door keihard werken hun concern 
hebben opgebouwd. Ik heb zelf bij Philips gewerkt en ik kan je verzekeren, dat Frits Philips bij 
het gehele personeel geliefd was en in hoog aanzien stond. Het enige bezwaar kwam van de kant 
van zijn eigen familie, dat hij te weinig zakelijk zou zijn en zich te veel ,met sociale problemen 
bezig hield. Ook in zijn optreden tegen de Duitsers was hij geweldig en om dan te schrijven dat 
hij schuldiger is dan welke kampbeul dan ook, gaat mij gewoon te ver. Zo ook jouw antwoord op 
een vraag, dat mensen van Philips bonafide misdadigers zijn. Het geschrevene "een andere 
machthebber net zo persoonlijk aan te tasten" lijkt mij verkeerd. Het antwoord van Joost van 
Steenis op de vraag "Zowel groep 1, de Koninklijke Familie, als de rest van het gepeupel, 
inbegrepen de laatste groep, is niet op eigen prestatie, maar altijd ten koste van anderen naar 
boven gekomen": Daar heb je natuurlijk wel gelijk in, maar als je iemand doodslaat of een bank 
berooft en dan niet gepakt wordt, dan kan je dat een prestatie noemen. Of het moreel 
verantwoord is, is niet van belang., slaat natuurlijk nergens op en hoewel dit uit de koker van 
jouw komt, vind ik dat je door het publiceren ervan je daarmee vereenzelvigt (blz. 21).  
"Onder Aardige Mensen" geef je als antwoord 2: "Bij een aanval gaat het natuurlijk om een 
geweldsdaad, maar dat geweld zie ik in de eerste plaats niet lichamelijk maar geestelijk" en 
verderop: "Ik ben dan ook van mening dat het gebruik van lichamelijk geweld op dit ogenblik een 
averechtse uitwerking heeft enz" waaruit blijkt, dat jij er in principe niet tegen bent, alleen het 
moment niet gunstig acht. (blz. 23 en 24). Joost van Steenis antwoordt onder "Gangsters" (blz. 
26): "En zo kan men geestelijk geweld toepassen, opbellen, Wehkamp (toesturen van spullen via 
postorderbedrijven) etc., maar men kan toch ook verder gaan door bv. het tweede huis in brand 
te steken. Het lichamelijk geweld, vooral de dood, schakelt de leider uit, zodat hij vervangen 
wordt door een ander, waartegen men weer van het begin af aan zou moeten beginnen. Als de 
bevolking aanvalt, dan ontstaat er een gelijke machtspositie, in tegenstelling tot de situatie op dit 
ogenblik. Maar wil men zo'n aanval doen, dan zal men toch moeten weten wie men moet 
aanvallen. Dat zijn we aan het bepalen" en onder "Onder Schot Houden"" (blz. 27):  
" En als ik dat dan omdraai - en ik geef maar één voorbeeld - : Maar meneer Philips, moet die 
nooit uit zijn huis? Nee, hij hoeft nooit uit zijn huis en hij hoeft ook nooit te denken, dat hij ooit 
zonder huis zal zitten. Dus dat zou betekenen, dat men een maatregel zou moeten nemen, die tot 
resultaat heeft dat ook hij niet meer in zijn huis kan. Dat kan bv. gebeuren door dat huis in brand 
te steken maar men zou hem ook dag en nacht kunnen opbellen, zodat hij ook niet meer in dat 
huis wil, omdat de telefoon steeds overgaat "  
Deze citaten en zijn antwoord op blz. 31: "We hebben in een vorig antwoord (blz. 28) afgewezen 
een fascistische partij op te richten. We hebben dus afgewezen opdrachten te geven aan mensen 
uit het volk, die ertoe zouden moeten leiden, dat de huidige elite wordt weggejaagd. Als de 
bevolking niet zelfstandig de konklusie gaat trekken uit onze studies, niet zelfstandig de 
maatregelen neemt die nodig zijn om de elite weg te jagen, dan is het ook niet nodig dat ze de 
elite wegjaagt." geven duidelijk aan dat jullie de mensen niet aanzetten tot deze idiote dingen, 
maar dat je het prachtig zou vinden wanneer het zou gebeuren. Ook in dit geval ligt dan de 
verantwoordelijkheid bij jullie. Zoals ik je reeds vorige week zei, kent ons bestel voldoende 
middelen om wijzigingen in onze samenleving aan te brengen. Als je werkelijk vindt dat onze 
wereld veranderd moet worden, doe dat dan door óf daadwerkelijk een eigen politieke partij op te 
richten óf aansluiting te zoeken bij een politieke partij die jullie ideeën het naast staat, maar wat 
jullie nu aan het doen zijn kun je niet maken en ik kan mij dan ook voorstellen dat vele vrienden 
en ook familie er niet veel behoefte aan hebben, de bestaande contacten te onderhouden.  
Uit vriendschap schrijf ik je zo uitvoerig en ook uit vriendschap kom ik zeker nog eens langs 
(hopelijk ontmoet ik dan Adrienne), maar waar je nu mee bezig bent is beslist niet alleen maar 
een studie, maar veel meer en met een bijzonder gevaarlijk aspect. Ik zal je met deze brief zeker 
niet kunnen overtuigen; toch hoop ik dat je de inhoud net zo serieus wilt lezen 
als ik dat gedaan heb met de laatste bladen van Macht en Elite. Ondanks dit alles, Hartelijke 
groeten Richard 
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Zaterdag 19 mei Gegolfd met Marnix Walthaus handicap 14 gehaald. 
Donderdags 24 mei Brief van mijn zoon Jan Maarten 
Lieve Vader, Even dit briefte naar aanleiding van het mei nummer van Macht en Elite. Het moet 
gezegd worden dat het een uiterst leesbaar nummer is geworden alhoewel ik het schema voor de 
bepaling van een uitgebreide Familiecirkel (zie blz 18) iets te moeilijk heb gevonden.  Afgezien 
wan enkele kleine details die mij al lezende niet helemaal duidelijk werden, vond ik vooral de tekst 
onder de kopjes Wortelnet en Stamboom en de Tijdscylinder erg interessant! Een vriend uit mijn 
klas Frans Stevens is ook erg geïnteresseerd en wil een nu een nummer van Macht en Elite t.z.t 
graag bestuderen! 

Dagboek over de maand juni Niet veel bijzonderheden gebeurd 
Zaterdag 3  en zondag 4 juni Gegolfd op Spaarnwoude  
Dinsdag 12 juni Gegolfd met Johnson. Positief gesprek gehad met Ab Leeflang  

Dagboek over de maand juli  
Donderdag 5 juli 1979  Verblijf in HvB Utrecht 
Precies 8 uur gemeld Soest politiebureau La Rose heeft me per auto meegenomen naar het paleis 
van justitie. 
Oude bekenden gezien. In cel met Surinamer 1 1/2 jaar daarna 3 anderen verhalen van 
doodschieten , in elkaar slaan  vechten etc. Tbr zoveel en zoveel kerstbomen. Oude thema , maar 
toch weer schokkend, 1 jongen had 1 jaar gevangenis 2 jaar gesloten  opvoedingsgesticht. Wat 
een agressie. Boordevol. Steeds weer de dupe van de opvoeding. Klacht door je delinquent zijnde 
geen werk dus stelen , zo is de cirkel weer rond. Om 11.30 met parketwachter naar HvB, nu eens 
waren gegeten Vele nieuwe bewaarders. Oude routine snel terug gevonden. Badmeester gaat hier 
weg overgeplaatst naar Leeuwraden. Mocht zelfs luchten. Reiniger gesproken. Vechtpartij  14 
maanden eis OVJ . Hier wordt zeer slecht over gesproken. Hij doet het uit rancune omdat zijn 
dochter verslaafd is. Ze kunnen hem hier wel levend villen maar niemand doet er wat aan , als ze 
er uit zijn, zijn ze al hun goede voornemens om hem een hoofdje kleiner te maken weer vergeten. 
Net om 10 uur weer overschakelen naar de  Wolvenradio met verzoekprogramma. Met 
bewaarder om 6 uur even gekletst op de ring het voordeel om niet op de begane grond te zitten 
want dan kunnen de bewaarders op het vlak je zien zitten. Vreemd wereld geheel en al 
ingeburgerd gevoel na enkele uren.  Bijna geen enkele  emotie meer om, opgesloten te zitten, 
maar makkelijk lullen omdat ik weet dat ik er morgen weer uit mag. Als je een aantal kerstbomen 
voor de boeg hebt dan lul je wel anders. Maar 1 werkdag is ook wel heel kort. Moet gauw 
proberen om weer terug te komen maar dan voor langer. Op de WC verleden jaar februari 1978 
gezien had nog tot juli vastgezeten en was in december weer opgepakt en zit nu al weer 6 
maanden hier. Nu deze bajesdag zit er weer op. 

Donderdag 5 juli Brief van Jan Ebeltjes vanuit de Koepel gevangenis van  Breda. 
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Origineel van de brief van Jan Ebeltjes uit de Koepel gevangenis Breda aan Tom de Booij in Baarn 

Transcript van de brief van Jan Ebeltjes 
Tom er is een beetje nieuws. Het is hier een klein beetje aan het rommelen. Want gisteren is 
Cotella, verhuist van zijn cel naar een heel mooi kamertje, en je mag wel raaden wie de lul was, 
Schoenmaakers, want het kamertje daar zat hij in en daar had hij ook altijd een gespreksgroep, 
voor de jongens, en die moeten nu ook verhuisen, de bewaarder zij net tegen mijn, dat het een 
stijlloze gedoe was, dat ze iedereen eruit gooien voor Cotalla, hij maakt het niet lang meer kan je 
ook zien. hij taakeld heel goed af, ik zie het ieder moment van de dag en ik ben vandaag zijn cel 
aan het schilderen, dus 5 juli, en ook heb te hooren  gekreegen, dat ik alles zo moest laaten zitten, 
zoals het is, geen spijker mag ik er uit haalen, dus dan weet ik het al, dan is die cel een histories 
iets, net zoals de cellen in scheveninge, van zo hier heefd Cotella in gezeten, als ik fototoestel 
naar binnen kon smokkelen, dan had ik een paar foto's gemaakt, maar ik begrijp niet waarom het 
pas om 17 juli in de krant komt, terwijl hij Woensdag 4 juli, al in die nieuwe kamer is gegaan of 
zal hij rond die tijt doodgaan?? het lijkt er wel op!! hij moest eerst naar het gevangenis ziekenhuis 
scheviningen, maar mijnheer hebt geen zin hoe vin je dat, en daarom doen ze het zo, ze hebben 
gelijk een nieuwe bed matras en nachtkasje en stoelen en tafel gekogt voor hem (moeten wij eens 
vraagen als we niet naar de gevangenis hospitaal willen) hij laat die twee ziekenbroeders de heele 
dag werken, plus nog een schoonmaakster en vandaag dus 5 juli, hebben ze een T.V. kabel van 
ongeveer 14 meter aangelegt anders kon die geen T.V. kijken, terwijl er 4 T.V. er staan op 
iedereen ring een, waarom kon die daar dan niet kijken net zoals ons, iederen dag staan de cellen 
oopen, ze gaan er uit  en er in waneer ze dat willen, alleen snags gaan ze digt, en die cellen van 
ons blijfen digt. ze hebben een radio enzvoord en wij mogen alleen een transister Radio hebben 
op batterij en stroomdraad wordt er afgeknipt, dus zodat hij alleen op batterij kan speelen, want 
ze zeggen het kost stroom en waarom die drie oorlogmisdadigers wel ?? nou zijn de jongens van 
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onse klasse op de  teenen getrapt, die 3 mogen de heel middag naar buiten hoefen niet te werken 
(terwijl werken verpligt is ) en wij hebben verpligt werken (anders ga je de strafcel in ) en een 
uurtje luchten, als je dat zo eens bekijkt wordt er veel ondersshijt gemaakt, het is te gek om los te 
loopen, verder rijt Cotella in een elektriese karretje, op acus, wat denk wat je niet met acu zuur 
kan doen, en wat dag je dat het laden van acus niets kost, hij gaat ook wel eens loopen dan met 
een kruk, maar dan ondersteun, een bewaarder hem en soms wel eens twee, te gek als je het zo 
ziet gaan in de ronde koepel van Breda dan gaan mijn gedagten wel eens ergens anders naar Ook 
al ben ik nog 32 jaar, en heb ik veel meegemaakt in de gevangenis, maar dit nog niet en de 
mensen van buiten begrijp ik af en toe ook niet, waarom ze niet eerst na denken, wand het is zo 
geleegen, er worden bijna iederen dag drijgbriefen geschreefen, naar die drie oorlog misdadegers 
maar die briefen van die drie worden altijt gelezen en die van ons niet, en omdat de mensen 
drijgen zonder afzender, is het hier zo streng voor ons, en niet voor hun, dus wij zijn de duppe, 
als ze gewoon schrijfen wie ze zijn, dan weet je het, maar nou kan het iedereen zijn, dus wat is het 
gevolg, de mensen die hier werken, worden gespannen, en als je maar  eeven staat te praaten met 
je meede gedetineerdde, dat zijn ze als de kippen er bij, en krijg je al een berisping, want ze zijn zo 
bang voor een zaamen schooling, want dan kon zo namelijk ze weeten nooit wie die brief 
geschreefen heefd, dus iedereen is verdachten, en haal maar geen grapjes uit met die drie, het 
kom je zuur te staan, ze hebben vaak altijt gelijk, want hunnie zijn de Monarge van de Koepel, er 
zitten niet voor niks zou kort gestraften, want het is niet egt niet vol te houden anders Tom, want 
zal hier lang gestraften zitten, dan was het net zo als Amirieka gegaan.  Onze rijksgenooten 
loopen hier al met een  vork op zak, om bij de minste geringste, je dat stuk staal in je donder te 
steeken, nou doen de bewaarders ook af en toe een beetje rod teegen hun en je weet ze kunnen al 
niet zo veel heben, maar het begind al behoorlijk zwart te worden voor je oogen hier, het ljjkt er 
wel op, of de O.M.. het er op aan stuurd, dat eerst de hel los moet breeken voor dat ze het zien, 
maar dan is het al te laat, verder heb ik ook wel lof voor de bewaarders, hoe ze in deze spanning 
tog nog een grapje er af kan, want dank zij alles , houden ze tog vol, om het ons zo goed mogelijk 
er door heen probeeren te slaan. Tom ik zal het niet kunnen, terwijl ik veel gewent ben, verder 
Tom, is er 6 weeken geleeden, een uitbraak poging geweest, door een pakistaan en die zijn cel heb 
ik ook geschilderd, en die moest ook weer naar pakistaan trug, en die zelfde nacht dat die zal 
gaan, heefd die het geprobeerd, maar ook vanavond hoorde ik pas, omdat de rijneger op de eerste 
eetaasje, een stuk vring ijzer vond, waar ik bij stond, dat die hem vond, een maat van Jhon 
Bloeming (die is op 3 juli op 3 uur op bezoek geweest, dat mag wel, ik heb hem zelf gezien want 
ik had ook bezoek) kom ik een beetje in gesprek met een bewaarder, over die pakistaan, hij ging 
trug naar zijn land, en dan zou die gelijk de strop krijgen, tot de dood er op volgd, ik zie hem hier 
nog luchten, en ik ben vandaag nog in zijn cel geweest, om een paar plekjes bij te werken, en dan 
draait tog je maag een beetje om, vooral om dat je hem meegemaakt hebt, zo zie je maar, er zitten 
er weer 2 man kind strafcel, zijn ze ook vlot mee, en iederen dag word er van iedereen en rapport 
gemaakt, hoe zijn gedrag is, hier inde Koepel, dat heb ik nog nergens meegemaakt, we lijken wel 
een stel proefmonsters, waarvoor?? er zitten hier ongeveer 110 man, hellemaal vol op 2 cellen na, 
de cel van Cotella waar nooit iemand komt behalfe ik om te schilderen, en de rijnege, om hem 
schoon te maken, en de bewaarders dan, wis je Tom, dat Cotella nooit zijn cel hoef schoon te 
maaken en zijn bed hoefd op te maken en ze po leeg te gooien, dat doet de reiniger altijt, en hij 
geeft af en toe nog wel eens een aanwijzing hoe hij het wil hebben en gebeurd het gewoon, hij 
heefd een eigen doescel, als die niet op,slot zit gaan de jongens er stikkem in, als ze het merken 
dan krijgen ze wel wat te hooren, verder doesen we haast iederen dag met Vieeser de anderen van 
de drie en dan moeten we altijt lachen om dat die van die groote ballen heefd,. ze zak hankt bijna 
tot zijn kniejen, ze zeggen dat die daar mee opgehangen is ?? hij is al een paar keer aan 
geoopereerd zeggen ze ? maar dank zij alles, kan je tog lachen af en toe hoe moeilijk het ook is, 
zoals ik het wel eens zie ,bij altevunken, die heefd vogeltjes in zijn cel , in een kooitje, en je weet 
ik ben gek op dieren, als ik een vogeltje vind, die half dood is  en ik wil hem reden, en probeeren 
of die boofen op kan komen, wordt het gewijgerd, en dan moet ik me wel inhouden, wandt dan 
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denk ik tog aan een man, hier in de Koepel, hoe het komt dat hij het wel mag en dan Vieser, 
heeft op de lucht plaats een mooie vijver en daar zitten zijn goudvissen in, zijn van hem hij heefd 
ze zelf betaald, maar daar geniet iedereen gevangenen van, want met luchten zie je ze altijt en hij 
verzorgt ze goed, zo zie je maar weer Tom dat er bij ons onderschijt wordt gemaakt, net zoals bij 
jullie, alleen is het hier hoe een grootere boef ben, hoe meer je mag en kan, ja maar die drie zitten 
al van 1951, der staat nog steets het eerste kaartje op hunnie deur, hellemaal in plaats van wit, vies 
bruin geworden, maar dat schijn wel een zimbool te weezen, want er staat alleen inkomst in, en 
geen uitkomst, nou gaat hier het praatje rond dat als Cotella dood gaat, dan gaan die andere vrij, 
zal een heel leugen geen halfe zijn?? de tijd zal leeren, verder ga ik dinsdag weg naar Doetichem 
en ik ben blij, dank zij alles dat ik dit nog mee kennen maken, want als ze er niet meer zijn die die 
dan is het hier heel anders, Ton jij ben de eerst die die weet uit eerste hand, want niemand heefd 
er ooit over geschreefen en de krand zou hier gek op weezen, dag je niet, Tom mijn vriend ik bel 
je nog op, van uit Doetechem, hoe is het met Dino, ik kom op de gedagten, omdat hunne (die 2 
dan) ook dieren hebben, geef maar een dikke zoen en zeg maar van Jan, als die mij nog kan het is 
al zo'n tijd geleeden, Tom het word woensdag dat ik je bel okéé heel veel sterkte met je werk en 
hou je haaks, ik zie je eerdaags wel, je maat Jan voor de laatste keer in de Koepel ????  
Ik zet op de antvlop Dr T.de Booij dan durven ze hem niet gauw oopen te maaken, want je 
begrijp dat ze deze brief graag onderscheppen 

Opmerking: de namen van de drie van Breda zijn door Jan Ebeltjes in zijn brief genoemd als 
Cotella (Kotälla), Vieser (Fischer) altevunken (Aus der Fünten) 
 
De Drie van Breda 
 

  
Joseph Johann Kotälla (14 juli 1908 – Breda, 31 juli 1979)  
 
Kotälla was tijdens de Tweede Wereldoorlog hoofd van de administratie in Kamp Amersfoort. 
Van beroep was Kotälla vertegenwoordiger en hij was verscheidene keren opgenomen geweest 
voor psychische problemen. In september 1942 werd hij door Schutzhaftlagerführer II Karl Peter 
Berg aangesteld in Amersfoort. Ook na zijn aanstelling in Amersfoort werd Kotälla psychiatrisch 
behandeld. Vanaf december 1942 tot ca. april 1943, werd hij verpleegd op de psychiatrische 
afdeling van een Duits militair ziekenhuis in Den Haag. Kotälla was UnterSchutzhaftlagerführer 
in welke functie hij Berg verving als commandant bij diens afwezigheid. Kotälla werd 
gekwalificeerd als één van de beruchtste kampbeulen van Amersfoort en had als bijnaam de Beul 
van Amersfoort. Hij had het voornamelijk voorzien op Joden en priesters. Kotälla maakte diverse 
keren deel uit van een vuurpeloton. In 1949 werd Kotälla ter dood veroordeeld, welke straf in 
1951 in levenslange gevangenisstraf werd omgezet. Hij werd in Breda opgesloten, tezamen met 
Willy Lages, Ferdinand aus der Fünten en Franz Fischer . Willy Lages kwam in 1966 vrij. Kotälla 
stierf in de Bredase gevangenis 31 juli 1979. 
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Ferdinand Hugo aus der Fünten (17 december 1909 – 19 april 1989) 

Aus der Fünten was tijdens de Tweede Wereldoorlog Hauptsturmführer bij de SS en was belast 
met de dagelijkse leiding over de Zentralstelle für jüdische Auswanderung (Centraal bureau voor 
Joodse ‘emigratie'), en daarmee verantwoordelijk voor de deportatie van Joden uit Nederland 
naar concentratiekampen in Duitsland en Polen. Aus der Fünten werd na de oorlog veroordeeld 
tot de doodstraf, die later werd omgezet in levenslange gevangenisstraf. Hij werd vastgezet in 
Breda, samen met Willy Lages, Joseph Kotälla en Franz Fischer. Aus der Fünten en Fischer 
werden, als laatst overgeblevenen op 27 januari 1989 vrijgelaten. Kort na zijn vrijlating overleed 
Aus der Fünten, op 19 april 1989. 
 
GEEN FOTO KUNNEN VINDEN 
Franz Fischer (10 december 1901 – aldaar, 19 september 1989)  
Fischer was een SS-Sturmbannführer en fanatieke jodenvervolger in de Tweede Wereldoorlog. 
Fischer werd, samen met Aus der Fünten op 27 januari 1989 vrijgelaten. Fischer overleed nog 
datzelfde jaar, op 19 september in het Sankt Josef Hospital in Bigge-Olsberg. 

Uit mijn dagboek van 1943-44. Over mijn verblijf in het concentratiekamp Amersfoort en 
de kennismaking met Joseph Kotälla 
Dan waren er de eeuwig terugkerende en durende appèls. Driemaal per dag werden we geteld en 
werd er gezien of niemand was ontvlucht. Bij het ochtend appèl  kwamen luid brullende SSers in 
de slaapbarak  met kreten als 'Los, Los,Los'.  Ze stonden dan aan  deur  te meppen en moest je er 
behendig langs schieten om geen klap te krijgen. Soms lagen er grote plassen voor de deur en 
vielen de mensen daarin dan kregen er behoorlijk van langs. Ik was gelukkig jong en behendig en  
kon ze meestal ontwijken. We moesten dan op de appèlplaats met ons blok in rijen van tien 
opstellen. De volgende bevelen werden dan geschreeuwd., die nog in mijn oren klinken: Ruhrt 
Euch! ... Stillstand! ... Richtet Euch! ... Mutzen ab! ... Augen links! ... die Augen rechts! ... Augen gerade aus! 
... Mutzen auf! ... Korrigiert! ... die Hande weg! . Dan werden door Kotälla geteld. Hij kwam langs ons 
en moest je je de nummer van je rij hardop zeggen. Als je dat niet snel genoeg deed kreeg je de 
beruchte Kotälla trap dwz een trap tussen je benen op je gevoeligste plaats. Mij heeft hij nooit 
zo.n trap kunnen verkopen. Kotälla was een voetballer geweest in het nationale Poolse elftal.   Hij 
woonde in Katowice, waar zijn vader mijnwerker was. De kleermaker die bij mij in de barak lag 
moest dikwijls de broek van Kotälla naaien, als hij weer eens flink tekeer was gegaan.  
Augustus Tijdschrift Macht en Elite 2e jaargang nr 5. De bakermat van de macht van de 
huidige kapitaalselite is et vinden in de industriële revolutie in de tweede helft van de 19e eeuw. 
Zie voor deel van tekst aan het eind van dagboek 1979 hoofdstuk 2   
Aantekening in dagboek van Juli en Augustus,  geen zin om over deze periode te schrijven, 
duidelijke heroriëntatie. Eerst op vakantie dan zien we wel weer. 
In augustus met kinderen en Adrienne op vakantie naar Zwitserland? Geen foto's meer van Weet 
ook nietwaar we naar toe zijn geweest. 
Tornooi Sunkist Breda .Begin gesprek met Pro Ottenvanger over prof schap golf  
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Zomer 1979 Eerste golfles aan mijn dochter Mariette 
  

Dagboek september 
Zaterdag 15-29 september Vakantie golf Algarve   met Adrienne  

  
September Golfvakantie Algarve 

Dagboek over de maand oktober 
Maandag 1 oktober Domper op de feestvreugde : Verslag van de bespreking van het 
bestuur van de Veluwse Golfclub met de heer T.de Booij in de Keizerskroon te 
Apeldoorn.  
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Afwezig met kennisgeving: de heren C. Quispel en G.M.F. Wiering.  
Opening. De voorzitter opent te 19,30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Daarna leest hij het volgende voor:  
"Na toetreding tot onze vereniging hebben bestuur en vele leden onder meer via publicaties in 
het blad "Macht en elite" en de Telegraaf kennis genomen van uw maatschappelijke opvattingen 
en ideeën en de wijze waarop u en de uwen deze willen realiseren. Als gevolg van een en ander 
moet het bestuur ervaren dat onder vele leden de wens leeft dat uw lidmaatschap beëindigd 
wordt, waarbij onder meer de volgende gronden en overwegingen een rol spelen.  
1.Uw maatschappelijke opvattingen en in het bijzonder de wijze waarop u die wilt realiseren zijn 
voor bedoelde leden een voortdurende bron van ergernis en wantrouwen, als gevolg waarvan uw 
aanwezigheid slechts met moeite wordt aanvaard.  
2.Als gevolg van het bovenstaande ontstaat ook desorganisatie van wedstrijden, waar, wanneer 
leden constateren dat als gevolg van uw inschrijving voor deelname aan de wedstrijden, zij met u 
zouden moeten spelen, op het laatste moment hun inschrijving intrekken met alle 
organisatorische gevolgen daarvan.  
3.Voorts is het bestuur gebleken dat verschillende leden overwegen, indien uw lidmaatschap niet 
op betrekkelijk korte termijn wordt beëindigd, hunnerzijds tot opzegging van het lidmaatschap 
over te gaan en lid van een andere golfclub te worden.  
Het bestuur is van mening dat deze feiten en omstandigheden alleszins grond opleveren om 
ernstig in overweging te nemen uw lidmaatschap op te zeggen, immers redelijkerwijze kan van de 
vereniging niet worden gevergd uw lidmaatschap te laten voortduren. Het bestuur is bereid deze 
weg niet te volgen mits uwerzijds opzegging van uw lidmaatschap plaatsvindt tegen uiterlijk 1 
januari 1980 of zoveel eerder als u mocht wensen."  Vervolgens vraagt de voorzitter of de heer de 
Booij commentaar op het voorgelezene heeft.  
Heer de Booij brengt in herinnering het besprokene met de heren J.J. Prins en A. Leeflang in de 
voorgaande periode (maart tot october), kort samengevat:  
"De overweging om na 3 maanden mijn lidmaatschap op te zeggen indien ik geen gelegenheid 
krijg om aan clubwedstrijden op de V.G.C. (Veluwse Golfclub) deel te nemen c.q. te recreëren. 
Aangezien de situatie nu zodanig is dat ik wel aan N.G.F.-wedstrijden kan deelnemen en zelfs 
hiervoor wordt uitgenodigd (o.a. Sunkist tournooi en Noordwijkse golfweek), alsmede door 
V.G.C.-leden wordt uitgenodigd voor het spelen van een vriendschappelijk partijtje, maar niet 
voor clubwedstrijden, vind ik bovengenoemde overweging niet meer actueel, tenzij de 
meerderheid van de leden dit wenst (ik leg me neer bij een op democratische wijze genomen 
beslissing)".  
De voorzitter deelt mede dat het bestuur de heer de Booij de beslissing van het bestuur in overleg 
met een juridisch adviseur zo spoedig mogelijk zal mededelen. Aangezien de juridisch adviseur 
met vacantie is kan dit nog ongeveer 14 dagen duren.  
Hr .de Booij verzoekt het verslag van de bespreking te mogen ontvangen. De voorzitter zegt dit 
toe, bedankt de aanwezigen en sluit de bespreking te 18.50 uur.  

Donderdag 4 oktober Naar Sallandse golf. 's Avonds gesprek met Richard Rahusen over  
toekomst . Besloten na te gaan voor profschap golf.  
Vrijdag 5 oktober Hilversumse gegolfd met Henk Freyer en Koos Wentholt  
Maandag 8 oktober  Hilversum getraind gesprek met van der Schraaf en Marianne Zwart 
Woensdag 10 oktober Gesprek voorzitter examen commissie van Swinderen 
Vrijdag 12 oktober Les pro Brown. Gesprek met Leeflang : resultaat opzeggen lidmaatschap. 
Brief aan het bestuur van de Veluwse Golfclub,  waarin ik mijn lidmaatschap opzeg per 1  januari 
1980. 
Maandag 15 Dinsdag 16 oktober Papendal Training  jeugd met Loesberg en Marlof Strumphler 
Vrijdag 19 oktober  Flat te koop gezet via makelaar Prins 
onderdag 25 Vrijdag 26 oktober Naar Parijs Golftournooi Coup Lancome 
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Maandag 29 oktober Verhuisd van Soest naar Koningsweg 45  
Dinsdag 30 oktober Gespeeld met Marlof verloren 4/3,  domper op feestvreugde.  3 Ouders  
van jeugd hadden geklaagd over die anarchist de Booij die misschien later golfleraar wordt en de 
kinderen kan indoctrineren. Voorgesteld dat Marlof het in het bestuur zou brengen van NGF 
Woensdag 31 oktober Geheim gesprek:  Richard Rahusen(NGF), van Swinderen (examen cie), 
Loesberg (PGA) en de Booij over problematiek De Booij 

Dagboek over de maand november  
Zaterdag 3 november Van Richard Rahusen gehoord dat mijn aanwezigheid op jeugdtraining is 
goedgekeurd door de NGF 
Maandag 5 november Bespreking met  Joost Nico toekomst M en E  
8 november Brief van de assistent secretaresse van de Hilversumsche Golfclub mevrouw  
J.W. Blijdenstein-Blommert 
Geachte heer de Booy, Van verschillende zijde vernamen wij dat u op maandag nogal eens 
gebruik maakt van onze drivingrange en enige honderden oefenballen slaat, zodat onze eigen 
leden de grootste moeite hebben nog een plekje te vinden waar zij hun ballen kunnen slaan. Wij 
willen u er bij deze op attent maken dat ons Huishoudelijk Reglement voorschrijft dat u slechts 
10 maal per jaar gebruik mag maken van onze golfcourse uiteraard tegen betaling van de 
daarvoor geldende greenfee. Gaarne vertrouwen wij dat u hiermede rekening zult willen houden 
en verblijven, Hoogachtend J.E.Blijdenstein-Blommert 
Zaterdag 17 november Slechts 2 jongens op jeugdtraining Papendal  
Zondag 25 november Voor niets naar Papendal  

Dagboek over de maand december  
Moeilijke weken gehad overschakeling  tijdschrift naar eigen research: Macht en Elite in januari 
laatste nummer. 
Vrijdag 21 december Vakantie Belgie met Adrienne 
Zaterdag 22 december Antwerpen 
Zondag 23 december Ostende 
Maandag 24 december Zoute 
Dinsdag 25 december Sallandse. Kerstdiner Elsbeth en Jacob 
Zondag 30 december Erge kiespijn 
Maandag 31 december Tandarts in Eemnes  heeft verstandkies weggehaald  
Hopelijk wordt alles rooskleuriger in de tachtiger jaren  

Citaten  uit de tekst van nummer 4 jaargang 2 (mei 1979) van tijdschrift Macht en Elite 

De Stamvaders van het Nederlandse handelskapitaal    
Een paar jaar geleden kwam bij ons de vraag naar voren "Wie zijn de stamvaders van het 
Nederlandse handelskapitaal" Hoe moesten we dat aanpakken?  
We kenden de uitspraak van ex-vakbondsleider Mertens in 1968, die stelde, dat er maar 200 
mensen waren, die de lakens uit deelden  Voor onze studie hebben we toen een nieuw 
hulpmiddel ingevoerd,:dat een hoofdrol speelt in ons werk: de genealogie, de leer, die zich bezig 
houdt met de afstamming, met de bloedverwantschap. Met dit hulpmiddel hebben we door 
middel van de stamboonmethode de historische achtergrond nagegaan, van de '200 van Mertens' 
 
WORTELNET en STAMBOOM 
Het wortelnet (kwartierstaat) is de verzameling van alle voorouders van een bepaalde persoon. 
Als we de zaak omkeren en niet uitgaan van een persoon uit de huidige tijd maar uit het verleden 
(bv Karel de Grote), dan moeten we kijken naar zijn afstammelingen en krijgen we een 
stamboom. Ook hiervan zijn in figuur 1  de theoretische en de werkelijke vorm weergegeven, 
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omdat ook hierbij afstammelingen samenvallen,  omdat zij met elkaar trouwen. En we gaan er 
niet dieper op in,.maar hoe elitairder een familie is, hoe smaller de getrokken figuren worden.   

_ 
Figuur 1: voorouders en afstammelingen in resp. wortelnet en stamboom 

We krijgen dus geen wijduit lopend wortelnet, maar een soort penwortel, net zoals we geen 
breeduit lopende stamboom krijgen zoals een eik, maar een soort populier. Als we de twee 
figuren hierboven kombineren, dan ontstaat er een soort cilinder. Als we uitgaan van de elite in 
de tijd van Karel de Grote; kunnen we stellen, dat de afstammelingen van deze elite weergeven 
kunnen worden door zo'n soort cilinder. We zijn echter niet geïnteresseerd in de afstammelingen 
van een vroegere elite, maar in de elite in een bepaalde tijd. We hebben gekonstateerd, dat op den 
duur verschillende afstammelingen van een vroegere elite niet meer behoren tot de elite in een 
latere tijd. En we hebben ook gekonstateerd, dat er steeds nieuwe takken, die de afstervende 
takken vervangen, worden geënt op de oude stam. Daardoor blijft de eliteboom zijn juiste dikte 
behouden. De kombinatie van het bloed van de oude elite met het bloed van de nieuwe elite kan 
worden voorgesteld door een soort scheef staande cilinder, die overeenkomt met het beeld van 
penwortel.. Dit is de tijdcilinder. Er ontstaat een soort scheve cilinder, waarmee de dinamishe en 
historische ontwikkeling wordt aangegeven door het nieuwe bloed, dat toevloeit naar de oude 
kern, die de continuïteit vertegenwoordigt. Deze tijdcilinder, die simbolisch is voor de continue 
macht en verbondenheid van de elite in ons land in de laatste 700 jaar Deze tijdcilinder is de 
kapstok, waaraan we ons onderzoek en onze nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de 
machtsverhouding in de nederlandse maatschappij ophangen. In deze elite-cilinder hebben we 
een aantal mensen uitgekozen, waarvan de historische familiebanden via het wortelnet van Jhr mr 
E. W. Röell zijn aangegeven.. We zien daarin dat de penwortel lopende van Karel de Grote tot jhr 
mr E.W. Röell betrekkelijk weinig naamsveranderingen vertoont. Maar natuurlijk gaat de 
bloedlijn soms via de vrouwelijke lijn en zijn verschillende namen verdwenen, omdat de 
geslachten uitgestorven zijn. Een groot deel van de belangrijke mensen, die gedurende de laatste 
7 eeuwen, waartoe we ons voorlopig beperken, in Nederland invloed hebben uitgeoefend, komen 
voor in deze elite-cilinder: Ze zijn allemaal door familiebanden verbonden aan de kernlijn van de 
cilinder, die van Karel de Grote tot Jhr mr.E.W. Röell loopt. De namen op de etiketten, op de 
zakken met wijn, mogen zijn veranderd, de inhoud is dezelfde gebleven. Toch is die 
naamsverandering wellicht de reden, dat men in het verleden verzuimd heeft hiernaar studie te 
verrichten. Men ziet de genealogische verwantschap : het zijn dezelfde geslachten, uiteraard 
verjongd door nieuw bloed. Door mensen, die wegens hun kunde en capaciteiten uitgenodigd 
werden aan de dis van de elite en daar eenmalig konden optreden, als zij hun kunde ter 
beschikking wilden stellen, is uiteraard een verjonging en vernieuwing opgetreden. Als deze 
meritokraten en hun familie zich willen conformeren aan de gewoontes van de zittende elite, dan 
komt er een tijd, dat zij na ongeveer drie generaties  opgenomen kunnen worden in die elite.  
Het oude bloed, de oude adel, wordt geleverd door leden van de families Bentinck, Van Lynden, 
Van Heeckeren, Van Regteren, Van Dedem, Sloet etc., Het nieuwe bloed wordt gevormd door de 
takken, die geënt worden op de oude stam, meestal op momenten, dat er belangrijke 
gebeurtenissen plaatsvinden in de menselijke ontwikkeling, zoals de uitvinding van het buskruit, 
de auto etc. In het begin van de dertiende eeuw zijn de graven, uitgezwermd over Europa en 
hebben zij (met geweld) bepaalde territoria voor zichzelf geclaimd. Een prachtig voorbeeld 
daarvan is graaf Floris V, die vooruitstrevend was, omdat het nodig was zich in te dekken tegen 
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de nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. Hij maakte echter een beoordelingsfout en werd 
omgebracht. Dan krijgen we de veertiende eeuw, waarin de graven door het gebruik van 
huurlegers zoveel geld nodig hebben , dat zij niet meer van het land kunnen leven. Het platteland 
raakt zijn macht kwijt en de handel komt op, waarbij het nieuwe bloed van de geldschieters 
belangrijk wordt. We zien hiervan een voorbeeld in Van Duivenvoorde, halfbroer van Van 
Polanen, een voorvader van het Koninklijk Huis, die tegen 20 tot 30% rente geld leende aan 
graven en bisschoppen. En hoewel het eerst voor christenen verboden was geld tegen rente uit te 
lenen (Deuteronomiumi 23:19) zien we, dat dit verbod wordt opgeheven, omdat altijd de 
ideologieën worden aangepast aan de belangen van de elites. In de vijftiende eeuw gaat de handel 
zich verder uitbreiden naar het buitenland. Uit ons genealogisch onderzoek blijkt, dat de grote 
macht van Amsterdam niet is ontstaan in de 16e eeuw (Indië), maar veel eerder door de handel 
op de Oostzee. Door de betere technologische kennis kregen de Nederlanders  - Amsterdammers 
- de macht in handen. Daar ligt de basis van de macht van de stad Amsterdam en het huidige 
Nederlandse kapitaal. De rijke adel trok naar de steden en wist ook al door haar 'betere manieren, 
eruditie en beschaving' invloed te kunnen uitoefenen. De stadsregering, de steden, krijgen in de 
zestiende eeuw de overhand, maar het waren nog steeds dezelfde families, die de lakens 
uitdeelden en van een 'alteratie', een verandering, was geen sprake. Via de Pauws en de Bickers 
werd de handel in de zeventiende eeuw verder over de wereld uitgebreid. Daarvoor was veel geld 
nodig en de steden werden te klein om deze uitbreidende invloedssfeer te beheersen. De 
geldhandel kwam naar voren en tegelijkertijd ontwikkelde zich de staat. Ook daar zien we in de 
achttiende eeuw weer een lid van de elite, Bentinck, een voorvader van Röell, naar voren komen 
om de staat goed te vestigen. Steeds weer zien we, dat uit de elite mensen naar voren komen bij 
belangrijke gebeurtenissen, die het mogelijk maken, dat die elite haar macht continueert. Door 
hun familiekring, hun relaties in hun naaste omgeving en niet te vergeten hun kapitaal, hebben zij 
de stadsregering kapotgemaakt en omgezet in een staatsregering, waardoor zij vooruitstrevend 
lijken op te treden, omdat zij de regeringsvorm aanpassen aan de eisen van de nieuwe tijd. Daarna 
komt in de negentiende eeuw de industriële revolutie, waarvoor weer veel geld nodig is, wat 
opnieuw verschaft wordt door de elitemensen, zoals Jhr W.H. van Loon of S.P .van Eeghen. 
Vervolgens ontstaat in de twintigste eeuw de groeiende macht van de multinationals, onder meer 
als gevolg van de technologische revolutie en ook dan weer vinden we leden van de elite, die op 
belangrijke posities zitten, zoals de jonkheren E.W. Röell en J,H. Loudon. Steeds weer zien we 
leden van de elite op de centrale plaatsen in de maatschappij, zodat de eeuwenlange macht van de 
elite doorgegeven wordt. We hebben vastgesteld, of pretenderen vastgesteld te hebben, wie, 
welke groep in Nederland gedurende 700 jaar de macht heeft gehad en nog steeds heeft. De 
vraag, die zich dan opdringt is : Wat doe je er mee, Nou en? Men weet .de namen, maar wat is 
daarvan het nut voor onze eigen samenleving? Deze vraag hebben we op dit congres ter tafel 
gelegd om die in de toekomst te beantwoorden. Dus HOE hebben deze elite mensen op een 
bepaald moment hun invloed en macht uitgeoefend. Over de tijd voor de franse revolutie zijn 
vele dikke boeken geschreven en we hebben daarom gemeend te kunnen aanvangen in de tijd 
daarna op het moment,: waarop het eind van de stadsregering zich aankondigde, de nederlandse 
staat gevestigd. werd, op het moment, waarop de ruiten van de Amsterdamse burgemeesters 
sneuvelden door de stenen van de ontevreden bevolking (1748). We zijn nog niet toe aan de 
bepaling van de invloed van een Loudon op dit moment, maar we moeten eerst het (vrij recente) 
verleden bestuderen dus een studie maken van de werkelijke staatsvorming in Nederland rond bv 
een graaf G.K. van Hogendorp. Verder een studie rond het ontstaan van de multinationals, 
vooral van de Shell en de invloed hierop van de geldadel, de bankiersfamilies.  Een derde 
onderzoek zal zich konsentreren rond een ander belangrijk tijdstip (1929), toen de multinationals 
zich tussen twee wereldoorlogen in, snel ontwikkelden. Hierbij kan bv worden uitgegaan van de 
herinneringen van de bankier Ernst Heldring. Dit boek is een zeer nauwkeurig en openhartig 
verslag. van iemand, die uit een redersfamilie komt en geëindigd is als bankier. Hij omschrijft zijn 
reacties met anderen uit de nederlandse geldkringen , zoals bv met een Fentener van. Vlissingen, 
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de belangrijkste initiator in die tijd van de .samenballing van duitse en nederlandse economische 
bedrijven als AKZO en Hoogovens. Een van de interessante, centrale en mogelijk machtige 
personen uit die tijd is de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken jhr mr F. Beelaerts van 
Blokland, lid van de elite, die te maken heeft gehad met belangrijke geld transacties, die plaats 
vonden met de duitse herstelbetalingen in verband met de Eerste Wereldoorlog en die mede een 
oorzaak vormden voor het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. Deze onderzoeken vinden 
allen plaats in het horizontale vlak van de tijdcilinder dus in een bepaalde en beperkte 
tijdsperiode. Door deze onderzoeken en de resultaten daarvan met elkaar te verbinden, te 
integreren, krijgen we een beeld van de ontwikkeling van de continue macht van de financieel-
economische elite door de eeuwen heen. TdB/NL (red. NL= Nico Looman).Hierna volgen  
afbeeldingen van onze '200 van Macht en Elite' 

 
De tijdcilinder van de elite gedurende de laatste 700 jaar  
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 DE INVLOED VAN DE FAMILIE VAN JHR J. H .LOUDON  
Als, voorbeeld geven we een beeld van de invloed van enige familieleden van Jhr J.H. Loudon op 
een aantal belangrijke nederlandse financiële en multinationale bedrijven. De getallen geven het 
aantal familieleden aan, dat zowel behoort tot de '200 van Macht. en Elite', als een leidende 
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funktie inneemt bij de genoemde bedrijven. De binnenste cirkel bevat de direkte familieleden van 
jhr J.H.Loudon, de buitenste cirkel bevat de familieleden van die familieleden.  

 

Hoofdstuk 2 Delen uit de tekst van nummer 5 jaargang 2 (augustus 1979) van tijdschrift 
Machte en Elite 

FAMILIES BIJ DE GRATIE GODS (1) 
Het overgrote deel van de huidige financieel-economische elite heeft een achternaam, die voorkomt op de lijst van de 
grootste belasting: betalers in de periode 1850-1917. 
 
Deze publikatie is iets, wat Dirk de Vroome, de Rooie Reus, op ons laatste congres een 
telefoonboek noemde, maar het is ook een nieuwe stap in ons onderzoek naar de kern van de 
macht in onze kapitalistische maatschappij. Het privé-eigendom van de produktiemiddelen en de 
vererving van kapitaal in bepaalde zeer rijke families spelen nog steeds een overheersende rol. De 
algemene welvaart is wel gestegen, maar de machteloosheid van de bevolking tegenover 
beslissingen op 'hoog nivo' is nog even groot als vroeger, of misschien nog wel groter. De hier 
gepubliceerde lijst van ongeveer 5750 familienamen is ontleend aan belastinggegevens, die 
gepubliceerd zijn in de Staatscourant van 1850-1917. Hoewel dit een vrij groot aantal lijkt, is er 
een grote concentratie: 266 (4,5 %) namen komen meer dan 100 keer voor en deze families 
omvatten een derde van alle op de lijsten in de Staatscourant vermelde personen. Tot 1888 
werden elk jaar ca 1000 hoogst aangeslagene gepubliceerd, daarna steeg dat aantal tot bijna 4000 
in 1917. Dit is dus een toplaag, een elite, want in bv 1899 bedroeg het aantal mannen in ons land 
(boven de 20 jaar) ca 1.400.000 en het aantal hoogstaangeslagenen (ook alleen mannen) 3.001, 
maar 0,2 % van de totale bevolking. Dit percentage is van dezelfde grootte orde als de 0,5 %, 
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waarmee G.H. Domhoff in 'The Higher Circles' (1970) de grootte van de amerikaanse 'upper 
class' aangeeft.  
Wat willen we met deze lijst en wat heeft de elite van het einde van de vorige eeuw te maken met 
de huidige maatschappij ? Twee stellingen voor ons onderzoek luiden:  
- De economische en politieke macht in ons land is in handen van elites.  
- De macht van de financieel-economische elite (waartoe we ons voorlopig hebben beperkt) is 
aan te tasten door personen, die tot die elite  behoren, aan te vallen. Maar voordat de macht van 
de elite  kan worden aangetast en gespreid over de hele bevolking, moet men weten welke 
personen tot die elite behoren.  

ELITE en MACHT. 
In vorige nummers hebben we vastgesteld, dat de leden van de huidige financieel-economische 
elite voor het grootste deel afstammen van leden van financieel-economische elites in het 
verleden. Deze continuïteit vindt zijn oorsprong in de vererving van kapitaal (en dus van macht) 
in de elite.  
Een elite is een min of meer afgesloten groep, die een zekere continuïteit vertoont, die zich op de 
een of andere manier onderscheidt van de rest van de bevolking en waarvan de leden elkaar 
kunnen herkennen als mede-lid. Er zijn natuurlijk vele elites. Zo vormen de leden van de CPN 
een elite, die zowel continu is, als van de rest van de bevolking afgescheiden, terwijl de leden 
elkaar kunnen herkennen aan het gebruik van eenzelfde taal (terminologie) of zelfs kleding; Maar 
een elite is pas interessant, als zij macht, ontleend aan haar speciale kenmerken, kan uitoefenen en 
dat is vrijwel niet het geval bij de CPN . De financieel-economische elite, die haar macht ontleent 
aan het privé-bezit van produktiemiddelen (kapitaal), heeft zowel macht op haar eigen financieel-
economische terrein, als daarbuiten. Haar macht op financieel terrein en haar wens om (meer) 
winst te maken en zo haar bezit te. vergroten, heeft ook grote invloed op andere terreinen. 
Daarbij is het eigenlijk niet juist te spreken over haar wens, want haar handelen ontstaat in feite 
uit haar 'existence d'être', de dwingende eis zo te handelen, als ze nu handelt, wil ze haar 
bestaansrecht handhaven. Haar invloed  - die vrij indirekt is - strekt zich bv uit naar het politieke 
terrein, ook naar hen, die zeggen, dat ze een andere machtsverdeling voorstaan. De leiders van 
sociaal-demokratische partijen en vakbonden verkondigen, dat er nu geen loonsverhogingen 
kunnen komen, maar dat de winsten wel verhoogd moeten worden. Deze winsten, die ten goede 
komen aan de kapitaal bezitters, veroorzaken, dat alleen zij, die al erg veel hebben, in de huidige 
(zogenaamde) krisistoestand een verbetering verkrijgen van hun inkomen (en dus van hun 
kapitaal en macht).  
De invloed van de ideologie van het privé-bezit en de wil tot vergroting van het privékapitaal - 
dringt in vrijwel, elke sector van ons leven binnen (in de VS is dit proces al verder 
voortgeschreden). Niets kan meer gedaan worden zonder dat er een geldelijke beloning tegenover 
staat. Hierdoor komt het kapitalistische sisteem steeds vaster in het zadel te zitten en handhaaft - 
of vergroot - zich de ongelijke verdeling van het privébezit van de produktiemiddelen, van de 
opvatting, dat macht alleen maar aanwezig kan zijn als men 'geld' heeft, van het vertalen van alles 
in termen van geld en van de ongelijkheid op elk gebied in ons land  - en in de derde wereld, met 
daar als direkt gevolg miljoenen hongerdoden per jaar.  
In het volgende nummer zullen we dieper ingaan op deze problemen, onder meer aan de hand 
van een analise van de macht van de oliemaatschappijen en van de ordergeschiktheid van de 
politiek aan deze maatschappijen, die geen anonieme lichamen zijn, maar worden geleid door 
personen. En met deze personen bedoelen we niet zozeer de technologen, de managers, maar de 
kapitaalisten, die door hun aanwezigheid de managers nopen om te handelen, zoals zij denken, 
dat de kapitalisten het goed vinden. De twee categorieën zijn soms niet precies te scheiden 
(Philips), maar het gaat ons niet zozeer om de 'korte termijn' - politiek, maar om de politiek op 
lange termijn, om de noodzaak tot het voortbestaan van de kapitalistische maatschappij, die juist 
door de bezitters steeds weer wordt benadrukt.  
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OORSPRONG van het KAPITAAL  
Maar waar komt dat kapitaal, dat zo'n grote invloed heeft, vandaan? In het Gedenkboek van de 
NV Koninklijke Nederlandsche Petroleummaatschappij 1890 - 16 juni - 1950, staat op blz 19/20:  
'Beroemd is het verhaal van de aandeelhouder, die in 1890 één aandeel genomen had, van al zijn 
voorkeursrechten gebruik heeft gemaakt en daardoor in 1906 al zóver was, dat hij zeven aandelen 
bezat, waarvoor hij f 17.000 had betaald, terwijl hij aan dividenden ook f 17.000 had ontvangen. 
Indien deze zelfde aandeelhouder zijn gelukkige beleggingspolitiek zou hebben voortgezet ook na 
1906, zou hij thans na zestig jaar werkzaamheid der Koninklijke - zich eigenaar kunnen noemen 
van 406 aandelen Koninklijke, waarvoor hij in totaal zou hebben betaald f 400.000, hetgeen voor 
hem niet moeilijk zou zijn geweest, want aan dividenden zou hij ruim f 1.800.000 hebben 
ontvangen. Bij een beurskoers van 280 zou hij een winst hebben gemaakt van 406 x f 2.800 + f 
l.800.000 -. f 400.000 of te wel een winst van f 2.500.000.  
Zulk een aandeelhouder - dit zij toegegeven - zal wel een legendarische figuur zijn, omdat 
vermoedelijk geen der aandeelhouders uit het jaar 1890 ( of hun erfgenamen) hebben gehandeld 
als in onze rekensom wordt ondersteld. Maar vast staat, dat de 1300 aandelen, die in 1890 werden 
geplaatst, alle ·door Nederlandse beleggers werden genomen, dat deze zijn uitgegroeid tot 1300 x 
406 = 527.800 aandelen, dat is ruim de helft van het thans geplaatste kapitaal en dat met 
stelligheid kan worden aangenomen, dat op dit ogenblik nog ruim de helft van het kapitaal der 
Koninklijke zich in Nederlands bezit bevindt.  
(In 60 jaar had deze aandeelhouder dus zijn investering van f 1000,- uit 1890 zien groeien tot 
ruim f 1.000.000 in 1950, terwijl hij daarbuiten nog een dividend had ontvangen van ongeveer f 
23.000 per jaar.)  

En ondanks het feit, dat dit officiële boek van de Koninklijke spreekt over een denkbeeldige 
aandeelhouder, lijkt het aannemelijk, dat sommige erfgenamen van de investeerders in de 
Koninklijke in de eerste jaren van haar bestaan, nog steeds in het bezit zijn van grote pakketten 
aandelen in een van de grootste multinationals ter wereld. Wie had in het laatste decennium van 
de vorige eeuw voldoende kapitaal om f 1000,·- (of meer) met een zeker risiko te investeren? Dat 
kon alleen hij ,die in die tijd al voldoende kapitaal had - kapitaal verkregen via vererving uit 
vroeger tijden.  
Tot rond 1800 had een klein aantal families zeer veel kapitaal verzameld. Daarna trad economisch 
gezien een wat stillere tijd in. We kunnen stellen, dat een groot deel van de rijken uit de 18e eeuw 
in 1850 nog steeds tot de zeer rijken behoorde - wat bevestigd wordt uit de belastingaanslagen - 
hoewel de exploitatie van de koloniën een zekere nieuwe toevloed tot de kapitaalelite 
veroorzaakte. 
In de tweede helft van de 19e eeuw begon een nieuwe tijd met de INDUSTRIËLE 
REVOLUTIE. Voor nieuwelingen ontstond de kans om met inzet van eigen kunde en veel risiko 
kapitaal te vergaren. Op onze lijst kunnen we dat illustreren aan de hand van de Twentse 
textielindustrie. Sommige families waren al welgesteld in 1850 - Ten Cate, Blijdenstein, Ledeboer 
- maar anderen kwamen pas later naar voren - in 1862 Van Heek, in 1867 Jannink en in 1882 Ter 
Kuile. Een duidelijk voorbeeld van een toevoer van nieuw bloed naar de oude elite.  
De oude elite kon echter ook haar in vorige eeuwen verzamelde kapitaal investeren en daardoor 
uitbreiden. Belangrijke oude families blijven vooraanstaande plaatsen innemen, zoals : De 
Beaufort, Bentinck, Crommelin, Dedel, Van Eeghen, Elias, Hooft, Huydecoper, De Jonge van 
Ellemeet, Labouchère, Mees, Van Pallandt,Van de Poll, De Smeth, Van Tuyll van Serooskerken, 
Van Wassenaer en ook de Koninklijke Familie.  
Bij de snelle kapitaalsvermeerdering tijdens de industriële revolutie kon een deel van de oude elite 
haar posities handhaven, maar een ander deel moest haar plaats afstaan aan nieuwkomers, hoewel 
dat er minder waren, dan op het eerste gezicht lijkt, vooral omdat nieuwelingen pas na enige 
generaties doordringen tot de binnenste cirkel van de kapitaalselite.Het blijkt ook, dat sommige 
nieuwkomers al heel wat eerder behoorden tot de rijken, dan verondersteld .zou kunnen worden 
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uit de oprichting van naar hen genoemde fabrieken : De Philipsfabriek werd in 1891 opgericht, 
maar een lid van de familie Philips behoorde, in 1855 al tot de 1000 hoogst aangeslagene . Echte 
nieuwkomers vindt men vooral in de detailhandel, die betrekkelijk weinig investeringen behoefde: 
Brenninkmeyer, Cloppenburg, Dreesmann, Heijn, Lampe, Peek of Vroom komen pas vrij laat op 
onze lijst voor. In de kapitaalintensieve industrieën, zoals de vervoers- en de financiële sector en 
later ook de olie-industrie, overheersen echter de oude zeer kapitaalkrachtige families. Dat is het 
oude grootkapitaal, vooral voorkomend bij adellijke families of bij families, die in de Gouden 
Eeuw tot het Patriciaat behoorden. Door vererving is dit kapitaal ( en de macht ) in die families 
gebleven. In een volgend nummer zal worden nagegaan wie de macht hebben in de olie-industrie 
of deze ligt bij de technokraten (direkteuren als Kessler of Deterding) of bij de geldschieters, 
zoals de Van Eeghens, de Loudons en ook de Koninklijke Familie. Die grote investeringen 
konden toch alleen maar opgebracht worden door hen, die al een bepaald kapitaal hadden 
(geërfd) en die goede verbindingen hadden in de financiële wereld, die aan het begin van deze 
eeuw nog veel geslotener was dan nu.  

BELASTINGOPGAVEN en de STAATSCOURANT  
Omdat de rijken, die over veel kapitaal beschikten, dit kapitaal ook ten eigen bate gebruikten - 
aankoop van landgoederen , ook als geldbelegging, kunnen we hen terugvinden op de lijsten van 
de hoogstaangeslagenen in de (directe) Rijksbelastingen, die in verband met de 
censusverkiezingen vanaf 1850 tot 1917 in de Staatscourant zijn gepubliceerd. De lijst met 
familienamen, die we van deze officiële lijst hebben afgeleid, hebben we eigenlijk ten onrechte de 
lijst van de grootste belastingsbetalers genoemd, want een aanslag betekende nog niet, dat de 
belasting ook daadwerkelijk betaald werd.).  
Er waren drie soorten rijksbelasting:  
- Grondbelasting :  op de ongebouwde en gebouwde eigendommen. Hierdoor vielen de meeste 
grootgrondbezitters onder deze belasting   en we hebben in 
  vorige nummers reeds gezien, dat de rijken uit de Gouden Eeuw toen het economisch wat 
slechter werd, hun geld  belegd hebben in grond (in navolging  van de oude adel).  
- Personele belasting. De grondslag hiervoor was de huurwaarde van de gebouwen, het aantal 
deuren, vensters en haardsteden van een huis, de waarde van 
  het meubilair en het aantal dienstbodes en paarden. Dus ook een duidelijke aanwijzing voor de 
welstand van de  aangeslagene 
- Patentbelasting. Dit was een soort bedrijfsbelasting, waarin onder meer kon meetellen het aantal 
werklieden,  de hoeveelheid  geproduceerde waren, de    huurwaarde van de gebruikte gebouwen 
etc. Ook naar onze vennootschappen moesten patentbelasting betalen.  Vooral hierdoor zullen 
we de  nieuwkomers aantreffen op de belastinglijsten.  
Door de eenvormigheid van de rijksbelasting lijkt dit een redelijke vergelijkingsmaatstaf; de 
provinciale en gemeentelijke belastingen verschilden nogal sterk van plaats tot plaats en van 
streek tot streek. De hoogte van het bedrag van de aanslag zegt niet zo erg veel, het is echter wel 
waarschijnlijk, dat de allerrijkste families vrijwel allemaal - of vanwege hun grondbezit, of 
vanwege hun luxueuze leefwijze, of later vanwege hun deelname in de opkomende industrie - op 
onze lijst te vinden zijn. 
En omdat deze publikaties in de Staatscourant een periode beslaan van 68 jaar (van 1850 tot en 
met 1917) zullen ook die familienamen niet ontbreken, waarvan bepaalde personen in zekere 
jaren de belasting hebben ontdoken of om andere reden niet zijn opgenomen- bv door verblijf in 
het buitenland. GROTE en KLEINE VISSEN.  
De lijst omvat vele families, die niet veel kapitaal hebben en voor ons onderzoek betrekkelijk 
onbelangrijk zijn. Zo komen door de grondbelasting vrij veel grote boeren op de lijst voor, maar 
zij beschikken niet over investeringskapitaal en behoren ondanks hun welgesteldheid niet tot de 
financiële kringen. Het zijn plaatselijke grootheden, hoewel sommigen zich ontwikkelden tot 
leden van de elite. Dat zou bv zo kunnen zijn bij de familie Cats . Een lidvan deze familie kocht 
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een tweede naam (Manger Cats) en verhuisde van Friesland naar het Westen. Nadere analises van 
de lijst zullen o.a. op deze manier de grote en de kleine vissen kunnen scheiden. Wij zijn op zoek 
naar de grote vissen, die een grote invloed hebben op ons dagelijks leven en ·die uiteindelijk 
bepalen, dat het kapitalistische sisteem gehandhaafd blijft; de kleine vissen kunnen blijven 
zwemmen. De grote vissen moeten in de macht komen van de kleine man, zodat de huidige 
toestand, waarin de kleine man als het ware gevangen wordt gehouden door de grote, omgekeerd 
wordt. Onze illustrator - een man uit het volk, Jan Ebeltjes, wiens naam natuurlijk niet 
voorkomtop de lijst van de rijke families, maar die toch in elke provincie voorkomt, omdat de 
armen overal ·voorkomen en de rijken slechts op bepaalde plaatsen - heeft deze gedachte 
treffend weergegeven in de tekening  

 
De grote vissen worden gevangen en de kleine kunnen wegzwemmen. Tekening van Jan Ebeltjes  

De grote vissen worden gevangen door de man uit het volk; de kleine vissen kunnen ontsnappen 
door de mazen van het net. In eerste instantie zijn onze mazen erg klein geweest, om er zeker van 
te zijn, dat we alle redelijk grote vissen zouden vangen. We gaan nu de mazen vergroten, zodat de 
kleine vissen ontsnappen en de groten als gijzelaars van het volk achterblijven.  

VERERVING.  
Vererving van kapitaal speelt een belangrijke rol en is vaak uit de belastingopgaven af te lezen. 
Een enkel voorbeeld kan dit verduidelijken  Een zekere meneer Duuring behoorde van 1850 tot 
1870 (toen hij overleed) tot de ca. 200 hoogst aangeslagene in de provincie Zuid-Holland. Hij liet 
alleen dochters na, waarvan er één trouwde met een Elink Schuurman lid van de gegoede familie 
Schuurman. Het is niet te verwonderen, dat we deze heer Elink Schuurman voor het eerst 
vermeld vinden in 1871 bij de 60 hoogst aangeslagene in de provincie Utrecht. Ons onderzoek is 
een combinatie van verschillende wetenschappelijke disciplines, onder meer de economie, de 
genealogie en de geschiedenis. We zijn dan ook eigenlijk niet bezig met de persoonlijke 
geschiedenis van bepaalde families, maar met de geschiedenis, de genealogie van het 
grootkapitaal, dat verbonden blijkt te zijn aan bepaalde familienamen en bepaalde personen. De 
afstammelingen van grote vissen zullen vrijwel altijd groot blijven en die van kleine vissen vrijwel 
altijd klein, vooral ook, omdat een vis bijna alleen maar met de eigen soort trouwt. Het zijn 
afgesloten groepen. Alleen als een kleine vis zoveel eet, dat hij groot groeit, bestaat de kans,dat 
zijn kinderen met grote vissen zullen trouwen en dat daar de kinderen van echte grote vissen zijn 
geworden. Omgekeerd zullen sommige grote vissen zo dom zijn slecht te leven, zodat ze kleiner 
worden. Dan zullen zijn kinderen wellicht ook klein zijn en ontsnappen uit het net. Maar dat 
mag, omdat ze niet meer belangrijk zijn. Zo wordt de elite van de grote vissen steeds ververst met 
aktieve anderen, die op eigen kracht groot geworden zijn. De elite wordt echter nooit in één keer 
vervangen door een aantal snel gegroeide kleine vissen.. Dit wordt weliswaar gesuggereerd door 
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o.m. Pareto in zijn theorie over de circulatie van elites, maar wordt door de feiten 
tegengesproken. Ons laatste registratiejaar (1917) ligt zo dicht bij de huidige tijd, dat er niet veel 
nieuwelingen zullen zijn, die toen nog niet groot genoeg waren om op de belastinglijsten voor te 
komen en die nu wel behoren tot de binnenste cirkel van de financiële elite. Dit komt onder meer 
doordat de opname in deze cirkel vrijwel altijd pas plaats vindt na enkele generaties. Ter illustratie 
een klein voorbeeld van een 'grote vissen' huwelijk. De schatrijke weduwe Borski, geboren Van 
der Velde, leefde van 1764 tot 1846. Toen de Nederlandse Bank werd opgericht zorgde de 
Nederlandse Staat voor f 1.000.000, de Koninklijke Familie voor f 400.000, andere bankiers en 
particulieren voor f 1.600.000 en de weduwe voor f 2.000.000. De huwelijkspartners van haar 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen komen vrijwel allen voor op onze lijst, terwijl het 
aantal keren, dat leden van die families op onze lijst voorkomen, aanzienlijk ligt boven het 
gemiddeld aantal keren, dat een familienaam voorkomt (25 keer). Achter de naam van de Borski-
afstammelingen is het aantal keren vermeld, dat leden van die familie op onze lijst voorkomen.  

 

De resultaten van deze tabel sluiten  nog direct aan op de tijd, die we met de lijst in ogenschouw 
nemen. maar ook anders kunnen we konstateren, dat er een vrij gesloten kaste bestaat, een upper 
class, die we de OSM-kaste (Ons Soort Mensen) hebben genoemd. We vergelijken daarvoor de 
namen, die .vermeld staan in de doodsadvertenties van twee vlak na elkaar overleden personen. 
Uit de krant van 22-5-'79 : Overleden J .G. van Marle. Van de in deze advertentie genoemde 
familieleden komen voor op onze lijst (buiten Van Marle zelf) : Albarda, De Booij, Van 
Heemskerck Veeckens, Lambrechtsen, Matthes, Van Reede, Van Steyn, Wilson en Wijsman . en 
komen niet voor Van Maasdijk en Coates (waarschijnlijk buitenland).  
Uit de krant van 23-5·-'79 : Overleden de oprichter van het DAF concern, dr Hub van Doorne. 
Er worden 6 namen genoemd in deze advertentie, waarvan Derkx, Van Doorne, Duijndam, 
Hohman en Selker niet, alleen Reijnders wel, op onze lijst voorkomen. Natuurlijk kan men 
zonder hulp van de financieel-economische naar de top proberen te klimmen, maar men kan zich 
afvragen, of het DAF concen, niet als nederlandse onderneming was blijven bestaan, als de Van 
Doornes behoord zouden hebben tot de echte kapitaalselite. Philips, Fokker, de Hoogovens of 
de Koninklijke Olie, allemaal ondernemingen, opgericht door oude nederlandse kapitaalsfamilies, 
zijn nog altijd voor een groot deel in nederlandse handen...  

KAPITAAL en MACHT 
In de stelling, die dit artikel voorafgaat, beweren we, dat de macht op financieel- economisch 
gebied in ons land  - en de daaruit volgende invloed op de rest van het maatschappelijke leven - 
in handen is van een kleine groep 'grote vissen', een kleine groep zeer rijke families. Het 
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belangrijkste idee, wat zij laten doorwerken in de niet elitaire bevolking is het idee, dat het 
hoogste goed op de wereld het persoonlijke eigendom is. Daar moet alle aandacht op gericht 
worden, de aandacht van de kleine man, maar ook die van de technokraten en burokraten, die het 
industriële en maatschappelijke apparaat als uitvoerders voor de kapitaalselite beheren en 
beheersen. Er bestaat een nog onduidelijke machtsrelatie tussen bezitters en uitvoerders - voor 
zover tenminste de bezitters en hun verwanten niet direkt bij de uitvoering betrokken zijn, wat 
vaak voorkomt, zoals blijkt uit onze studie uit het vorige nummer, waarin bleek, dat ca 100 
familieleden van Jhr J.H. Loudon (Shell) op topposities bleken te zitten in het bedrijfsleven.  
Maar door de macht van hun kapitaal kunnen zij juist het idee naar voren brengen, dat het alleen 
maar goed kan gaan met de wereld, als dit sisteem en dus hun macht gehandhaafd blijft. Hoe dit 
in de praktijk gaat, onderzoeken we in volgende nummer naar aanleiding van de ontwikkelingen 
in de nederlandse economie, maar daarvoor moeten we eerst beschikken over een lijst van de 
zeer rijke families Sommige zeer rijken verwaardigen het zich niet meer zich bezig te houden met 
het alledaagse werk in het bedrijfsleven. Die direkte leiding is in tegenstelling tot de vorige eeuw 
voor een groot deel handen van technologen, waarvan echter een niet gering gedeelte verwant is 
aan de echt rijke families en sommige rijken zijn zelf nog steeds in de top van het bedrijfsleven te 
vinden. De technologen nemen hun beslissingen veelal op informele bijeenkomsten, bv op 
golfclubs, in vakantieoorden, in gesloten jaarclubs, in adellijke genootschappen of op 
familiebijeenkomsten. De zeer rijken oefenen hun zeggenschap in de meeste gevallen slechts 
indirekt uit, net als maffialeider Lucky Luciano, die zelfs vanuit de gevangenis en later vanuit 
Rome de amerikaanse onderwereld bleef beheersen, doordat hij op de juiste momenten en bij de 
meest ingrijpende beslissingen om advies gevraagd werd. In alle andere gevallen probeerden de 
lager geplaatsten te handelen, zoals zij dachten, dat overeenkwam met de wens en de wil van 
Lucky Luciano.  
De lagere goden, dit belast zijn met de uitvoering, hebben geen zeggenschap over werkelijk 
ingrijpende zaken. Dat kan men o.m. lezen uit het dagboek van Ernst Heldring, die zelf niet erg 
kapitaalkrachtig was, maar die een belangrijke positie innamen in het bedrijfsleven. Over de Van 
Loons, de Van Eeghens, de Ludens of de De Beauforts heeft hij weinig te melden. In hun 
intieme kringen kwam hij vrijwel niet, hoewel Heldring natuurlijk wel tot de 'upper class', de 
OSM-kaste behoorde.  

RODE en BLAUWE BOEKJE  
Het Centraal Bureau voor de Genealogie geeft het Rode (adel) en het Blauwe (patriciaat) Boekje 
uit, waar in die families zijn opgenomen, die door haar belangrijk worden geacht. Huizinga heeft 
in zijn boek v Herfsttij der Middeleeuwen al gesproken over het probleem van het opstijgen van 
rijk geworden burgers tot de adeldom : .... Alle hogere vormen van het burgerlijke leven van de 
nieuwere tijd berusten op navolging van adellijke levensvormen '..... Het zou een interessante 
studie kunnen zijn om na te gaan of - vooral in het begin juist die families zijn opgenomen, die 
bepalend waren voor de vormen en al het andere gedrag van de leidende elite. Wellicht zou men 
dan ook een inzicht kunnen krijgen in hoeverre de protestantse overheersing in de kapitaalselite 
van enige tientallen jaren geleden (en nu nog steeds ? ) van invloed is geweest op vele politieke 
beslissingen gericht tegen het katholieke volksdeel, hoewel katholieken wel opgenomen zijn in het 
Rode en Blauwe Boekje. Daar zal men echter tevergeefs zoeken naar joodse families - tenzij die 
families al zeer lang geleden de joodse godsdienst hebben afgezworen. Familienamen als Cohen, 
Enthoven, Polak, Stokvis of Wertheim, die op onze lijst veel voorkomen, zijn volgens de heren 
van het Blauwe Boekje kennelijk niet netjes genoeg om opgenomen te worden. Als in de 
persverklaring naar aanleiding van ons congres verklaard werd, dat mensen als Fentener van 
Vlissingen, Linthorst Homan, Luns of Philips medeschuldig waren aan het aan de macht helpen 
en blijven van Hitler, kan bovenstaande uitsluiting van joodse families als een aanwijzing 
daarvoor worden gezien.  
Het Rode en het Blauwe Boekje hebben wij gebruikt bij het opstellen van de voorlopige lijst van 
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de top 200 van ons land (MeE jrg 2 nr 4). We zien nu, dat sommige van de door ons opgenomen 
familienamen niet op de lijst van de hoogst aangeslagene voorkomen. Van de adellijke families 
(groep 2) zijn dat Van Geen, Kraayenhoff, Martini Buys, Sickinghe en Westpalm van Hoorn van 
Burgh, van de patriciaatfamilies, Blaisse, Briët en Hudig en van het toekomstige patriciaat (groep 
4) Van Doorne en Slavenburg.  
Deze families hebben waarschijnlijk geen kapitaal en zullen dan ook niet tot de belangrijksten van 
ons land mogen worden gerekend; zo verdienen het afgevoerd te worden van de - zoals de 
Telegraaf dat noemde - zwarte Lijst en hoeven niet meer bang te zijn, dat hen wat zal overkomen, 
hoewel bv Jhr F.O.J .Sick:inghe (VMF,Ned.Bank) die gehuwd is met een Van Eeghen, het 
grootkapitaal als technokraat goed kan vertegenwoordigen. Van de groepen 5a en 5b van de top-
200, die we hebben gezien als de nieuwkomers, de technologische en kapitaalkrachtige 
meritokraten, komen natuurlijk maar een paar namen op onze huidige lijst voor. Overigens 
kunnen we de gegevens uit het Blauwe en Rode Boekje aan de hand van de lijst nader analiseren. 
Er moet bv een groot verschil bestaan tussen de familie Van Lanschot, die 280 keer en de familie 
Lensberg, die slechts één keer op onze lijst voorkomt, hoewel beiden in het Blauwe Boekje 
voorkomen. Aan de hand van het voorkomen van de huwelijkspartners van families in het 
Blauwe en het Rode Boekje op onze lijst, kan men waarschijnlijk vrij nauwkeurig een splitsing; 
maken tussen de rijkere en de armere families. Daarbij veronderstellen we, dat de meeste 
afstammelingen van rijkere families in de eigen groep, de 'upper class' trouwen. Maar dit idee is 
zaak voor een later onderzoek.  

ANDERE VERSCHILLEN 
Onder de families, die op onze lijst voorkomen, zijn natuurlijk zeer grote verschillen. De familie 
Van Pallandt, die het meeste voor komt (659 keer, dat wil zeggen elk jaar behoren gemiddeld 9 
Van Pallandts tot de hoogstaangeslagenen) moet een belangrijke familie zijn en ook andere veel 
voorkomende families zullen ook nu nog wel voor het grootste deel vooraanstaand zijn. Nadere 
inlichtingen kan men nog krijgen, als men naar de geldbedragen kijkt, die aan belasting betaald 
moesten worden, hoewel deze bedragen met voorzichtigheid dienen te worden behandeld. In 
1885 is de hoogst aangeslagene  bv prins Frederik der Nederlanden, die f  21.714 belasting moest 
betalen Gezien dit feit, zal de Koninklijke Familie op dit ogenblik zeker niet arm zijn (men moet 
hierbij bedenken, dat het uitgebreide grondbezit van de Koninklijke Familie al in 1850 
overgedragen was aan de staat) en zijn verhalen als in de Haagse Post over de 'armoede' van de 
Koningin nauwelijks serieus en waarschijnlijk fabeltjes. De volgende op de lijst is Jhr J.N.J. 
Jantzen Van Erfrenten van Babyloniënbroek, die werd aangeslagen voor f 17 .420. Op grote 
afstand volgen dan - evenals in de Tour de France na Hinault en Zoetemelk - Van Brienen van de 
Groote Lindt (f  8957), van Wassenaer van Catwijck (f 8720), Bieruma Oosting,( f 6831), Van 
Merlen (f 6536), Van Gelderen Rengers (f 6158), Royaards van den Ham (f 6049) en Van 
Swinderen (f 6031) etc.  
Kijken we naar families, dan zien we meer hoge bedragen. 3 Borskis moeten in 1880 gezamenlijk 
f 8642 betalen en 8 Van Pallandts zelfs f 28.442. Nadere analise is ook hiervoor echter nog vereist. 
We gaan nu de mazen van het net vergroten, zodat vele leden van de OSMkaste weer kunnen 
zwemmen, hoewel zij hoge uitvoerende posities zowel het bedrijfsleven als bij het staatsapparaat 
innemen. Zij vormen de 'upper class', die men kan beschouwen als het rekruteringsreservoir voor 
de werkelijke leidende klasse.  
En juist in die leidende kapitaalselite willen we meer inzicht krijgen om zodoende de machtigen te 
ontheiligen en te komen tot een meer rechtvaardiger samenleving.  
TdB/NL/ JvS  

Lijst van de grootste BELASTINGBETALERS in ·de periode 1850 tot en met 1917  
Ter inleiding. In verband met het censuskiesrecht zijn van 1850 tot en met 1917 in de 
Staatscourant jaarlijks lijsten met namen gepubliceerd van de hoogst aangeslagene in de 
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rijksbelastingen. Op deze lijsten komt een betrekkelijk klein aantal mannelijke personen voor : 
(Red. In 1917 werd het algemeen kiesrecht tegelijk met het vrouwenkiesrecht ingevoerd)  

Aantal personen vermeld op de lijsten van de hoogst aangeslagene, per jaar)  

                                                    1850 1860 1870 1880 1890  1900 1910  
 
                                                 0 1013 1040 1098  1189 2669  3001 3397  
                                                 1 1009 1040 1098  1331 2988  3397 3895  
                                                 2 1011 1098 1166  1331 2989  3397 3895  
                                                 3 1009 1098 1189  1331 3001  3397 3895  
                                                 4 1020 1098 1189  1331 3001  3397 3901  
                                                 5 1026 1098 1189  1331 3001  3397 3901  
                                                 6 1028 1098 1189  1331 3001  3397 3901:  
                                                 7 1033 1098 1189  1331 3001  3397 3901  
                                                 8 1034 1098 1189  2669 3001  3397  
                                                 9 1037 1098 1189  2669 3001  3397  

Nederlandse bevolking            1849 1859 1869 1879 1889 1899  1909 1920. 
(mannen x 1000)  

(CBS).  ..................                  ·1499 1629 1764 1983 2229 2521  2899 3410  

Om de lijst samen te stellen is van elke voorkomende familienaam per provincie een kaartje 
gemaakt ,waarvan we hieronder een voorbeeld geven:  

 

Uit dit kaartje kan men aflezen, dat in 1882 voor het eerst een lid van de twentse textiel familie 
Ter Kuile op de kaart voorkomt, wat betekent, dat die familie toen pas gerekend kon worden tot 
de meer vooraanstaande families. De ontwikkeling van de textielindustrie is duidelijk te zien, 
neemt in 1902 zijn reeds 10 leden van de familie Ter Kuile vermeld, dwz behoren 10 Ter Kuiles 
tot de hoogst aangeslagene in Overijssel. 
Verschillende kaartjes uit verschillende provincies van één familie hebben we samengevat in de 
door ons op de lijst vermelde code, die voor de familie Ter Kuile luidt: 214 - 32 =. 17 - 4,7 P 
(patriciaat), wat betekent, dat 214 leden  van de familie Ter Kuile, waarvan 199 in Overijssel (4) 
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en 15 in Noord-Holland (7)  woonden, hebben behoord tot de hoogst aangeslagene in ons land 
in de jaren 1882 tot en met 1917.Het totaal aantal opgenomen personen (inclusief 
dubbeltellingen) bedraagt ongeveer 140.0000 verdeeld over 68 jaar (gem. ca 2100 personen per 
jaar). Sommige personen komen echter wel 30 of 40 jaar achter elkaar voorkomen.  

 
Eerste pagina van de totaal 51 pagina's van de lijst van de aangeslagene voor de belasting in de periode 1850 t/m 
1917 
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Het totaal aantal families bedraagt ca 5750 gem. ca.  25 vermeldingen per familie 
Het aantal families met 200 of meer vermeldingen is 65 met 100 of meer 201. Dit is ongeveer 4.5 
% van alle vermelde families. Het totaal aantal vermeldingen van personen uit deze families 
bedraagt ongeveer 32 % van het totaal aantal vermeldingen. 
Als er achter een bepaalde naam een A (Adel) of een P(Patriciaat) vermeld staat, dan wil niet 
zeggen, dat alle vermelden behoren tot de in deze bronnen vermelde families. Zo staat achter 
Van Loon AP, hoewel sommigen van de vermelden noch in het Rode, noch in het Blauwe 
Boekje voorkomen.  

1980 
Grepen uit het dagboek, alsmede correspondentie, documenten en vele foto's 
 
Dinsdag 1 januari Gegolfd op Noordwijk prachtige lucht en belichting. Slecht gegolfd 
Woensdag 2 januari 1980 Verhuisd flat van Soest naar Baarn.  
Zaterdag 5 januari Gegolfd in bos van Drakesteyn (volgens dagboek al in december 1979 voor 
de eerste keer). Ik ben  begonnen om het vertrouwen te winnen door de kinderen van de 
kioskhouder op het recreatieterrein les te geven en ook aan de boswachter. .  
Maandag 7 januari May day Romkema. Telefonisch alle betrokken instanties op de hoogte 
gesteld. 
Donderdag 10 januari. Begonnen met werken op de Koningsweg. Nieuwe start (voor de 
zoveelste keer?) 
Zaterdag 12 januari le les van de golfprofessional Loesberg in het bos van Drakestein  
Zondag 13 januari Geschaatst met Adrienne Belter weide  
Dinsdag 15 januari Paniek telefoon Romkema zag het niet meer zitten 
Donderdag 17 januari Paniek telefoon Romkema 
Zaterdag 19 januari Met Mariette Molen en Meren tocht geschaatst 
Zondag 20 januari  Dino onze hond op sterven na dood. Had kou gevat in het bos Drakesteyn 
als ik hem mee nam tijdens het oefenen 
Dinsdag 22 januari  Dino gelukkig stuk beter. Weer zin met te werken. Vreemd dat zo'n hond 
je zo bezig kan houden 
Dinsdag 22 januari Brief van Richard Rahusen 
Dank voor het laatste nummer van M en E. Ik blijf het zonde vinden van alle tijd en energie. Dit 
maal gelukkig geen wapengeweld. Veel succes met je golfplannen.  Het zal je zeker lukken. 
Vooral met precisie en het korte spel. Met de lengte vanaf tee en fairway zal je gezien je "veel te 
late start" waarschijnlijk problemen krijgen. Het beste advies is om je hierbij neer te leggen Vr. gr. 
Richard 
(opgeschreven in 2008: Hiermee komt voor Richard een eind aan een bewogen tijd voor hem als voorzitter van de 
Nederlandse Golf federatie en als vriend van mij. Een soort spagaat. Hij heeft er voor gezorgd dat de de NGF 
geen drastische stappen tegenover heeft kunnen uitvoeren. Er waren zelfs geruchten dat er een brief aan mij zou 
worden verstuurd met de mededeling dat ik niet meer gewenst was op de golfvelden van Nederland!).  
Donderdag 24 januari Begrafenis van mijn goede vriend Flip Heukensfeldt Jansen in 
Amsterdam 
Vrijdag 25 januari, Zaterdag 26 januari en Zondag 27 januari 2e Verhuizing  van flat  
Januari Tijdschrift Macht en Elite 2e jaargang nummer 6 tevens laatste nummer. Een deel 
van de tekst aan het eind van het dagboek 1980  
Vrijdag 8 februari. Lezing bij Annemarie Boissevain, de psycholoog Foudraine was aanwezig en 
vond dat ik de 'via negativa' bewandelde. 
Woensdag 13 februari Voor de eerste keer gespeelde op Spaarnwoude met de pro Colin 
MacKay  
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Golfprofessional van Spaarnwoude Colin MacKay 
Donderdag 14 februari. Paul Lamme vroeg de hand van Mariette 
Zondag 17 februari Flat schoongemaakt met Adrienne 
De week veel gegolfd op Spaarnwoude , les van Colin MacKay 
Vrijdag 22 februari Moeder huis verkocht Catslaan  
Donderdag 28 februari Nieuw begin (voor de zoveelste keer).  Nieuwe vleugel gekregen van 
oud tante van Adrienne 
Van Donderdag 28 februari  tot 17 juni dagboek niet bijgeschreven teveel geabsorbeerd door 
de nieuwe bezigheid golf. Tot nu toe met slecht resultaat. Te veel gespannen nog niet door wat er 
precies mis is met mijn instelling,  aan de 2 taken piano en egocirkel niet toegekomen.  Nu maar 
eens zien wat er in de komende tijd gaat gebeuren. Het belangrijkste wat ik nu moet proberen is 
te ontspannen. Niets te willen en toch weer wel deze wonderlijke dialektiek. 
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Golfvacantie Gran Canaria 

Vrijdag 20 juni Oefenronde gespeeld op Kralingen met Godert van Reede  
Zaterdag 21 juni en Zondag 22 juni Senioren kampioen schap op Kralingen ronde van 80 en 
81 
Maandag 23 juni met Mauk Spaarnwoude ronde van 81  
Zaterdag 28 juni 's Ochtends Golf Hilversumse  rond 91. Huwelijk Paul en Mariette 
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28 juni 1980 Huwelijk Paul en Mariette in Baarn 

Zondag 29 juni Pro Am Spaarnwoude ronde van 84 

  
ProAm Spaarnwoude met als golfprofessional Tom O'Mahoney in het team. Meest rechts op linker foto. Rechts 
mijn afslag  
 
Maandag 30 juni Met Mauk en Jan Maarten idee opgevat om Baarnse Golf Vereniging op te 
richten 
De rest van het jaar geen dagboek bijgehouden 
Maandag 25 augustus Mijn verjaardag met familie in Spaarnwoude 
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Maandag 25 augustus. Mijn verjaardag op golfbaan Spaarnwoude  

 

 
Score lijst van 16 wedstrijden  van Tom en Adrienne in Engeland 
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September. Vakantie in Engeland 

Artikelen, brieven en documenten van het jaar 1980 
Maandag 7 januari Brief aan het Bestuur van de Nederlandse Professional Golfer's 
Associatie, t.a.v de voorzitter de heer A. Loesberg 
Zeer geacht Bestuur, Medio 1979 heb ik het idee opgevat om van de golfsprot mijn beroep te 
gaan maken en derhalve een opleiding et volgen tot assistent golfleraar. Voor het verkrijgen van 
nadere gegevens over deze opleiding heb ik op 14 oktober 1979 te Wassenaar een gesprek mogen 
hebben met de voorzitter van de examencommissie van de Nederlandse Golf Federatie Jhr Mr 
P.J.van Swinderen. Tijdens dit gesprek heeft de Heer van Swinderen mij gewezen op het 
Opleidings en Examenprogramma voor de opleiding tot assistent golfleraar. Het is in dit 
programma genoemd diploma "leerling assistent golfleraar " blijkt echter niet meer te worden 
verleend. Met de Heer van Swinderen heb ik afgesproken dat in plaats daarna in het voorjaar van 
1980 aan de examencommissie een verzoek zou richten om mij een soort toelatingsexamen te 
laten afnemen. Bij een goed gevolg zou dit dan kunnen dienen als een soort toelatingseis om deel 
te nemen aan de opleiding tot assistent golfleraar - omschreven in het bovengenoemd 
programma - dat media 1980 van start hoopt te gaan in het sport centrum Papendal. Uiteraard zal 
het nog wel tot 1981 duren, voordat ik mij kan presenteren voor het examen assistent golfleraar . 
Om mij tijdens deze periode van minstens anderhalf jaar te bekwamen in zowel de beoefening 
van de golfsport alsmede het stage lopen bij professionals (eventueel in het buitenland) zou het 
mij bijzonder vergemakkelijken, indien ik op de een of andere wijze  in het bezit kan komen van 
een soort aanbeveling waaruit zou moeten blijken dat ik bezig ben mij voor te bereiden op het 
examen assistent golfleraar, zoals omschreven in het bovengenoemde programma. Het is 
uiteraard - gezien hun autonome positie - aan de verschillende golfclubs of zij mij al of niet in 
deze hoedanigheid zullen willen erkennen. U zult uit bovenstaande kunnen begrijpen dat een 
dergelijke aanbeveling uwerzijds  in welke vorm dan ook, voor mij van grote waarde zou kunnen 
zijn en in zekere mate het vacuüm, waarin ik nu terecht ben gekomen, enigszins zou kunnen 
opvullen. Gaarne zou ik van U willen vernemen welke mogelijkheden hiervoor open staan. 
Inmiddels verblijf ik met de meeste gevoelens van hoogachting. T. de Booij 
( In mijn archief heb ik geen antwoord op deze brief kunnen terugvinden) 
Vrijdag 21 maart 1930. Kort verslag van de bespreking gehouden op  te 14.00 tussen de 
heren: Arie Romkema, Tom de Booy en Wim van der Kruis (namens de gemeente 
Loenen).  
Afgesproken wordt dat van deze bespreking een verslag gemaakt wordt en dat er gelegenheid 
wordt gesteld om hierop commentaar te leveren met betrekking tot de juistheid van de 
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verslaglegging. Tevens wordt afgesproken dat het gesprek zal plaatsvinden aan de hand van de in 
onderling overleg opgestelde agenda. 
1. Onvermijdelijkheid echtscheiding gezien de wens van de vrouwen kinderen Romkema en de 
lopende juridische procedure en uitspraak geuit in brief van de advocaat van Arend Romkema, de 
heer B.F. Keulen dd. 19 februari 1980:Volgens de secretaresse van Mr. Keulen is er comparitie 
gevraagd. Op 24 maart worden partijen gehoord. Arend zal daar niet bij zijn. Op deze datum zal 
tevens de definitieve datum in verband met de uitspraak van het echtscheidingsvonnis worden 
bepaald. Tot zover de stand van zaken met betrekking tot de echtscheidingsprocedure. Vaststaat 
dat de kinderen Romkema achter de eis tot echtscheiding van hun moeder staan. Tom de Booy 
leest een zin voor uit het verslag van de bespreking gehouden op 3 maart 1977: "zijn 
functioneren binnen het gezin is een te grote en in feite een onverantwoorde belasting van het 
gezin". Hiermee wordt nog eens nadrukkelijk de aandacht gevestigd op het feit dat de relatie 
tussen Arend en zijn directe omgeving steeds stuk gaat. Zijn gezin aan de Binnenweg 12 wordt 
niet meer zijn directe omgeving. De gesprekpartners zien de onvermijdelijkheid onder ogen en 
spreken dat ook uit. Wim zegt dat zijn indruk is, dat de echtscheiding onvermijdelijk is en dat dat 
ook uitdrukkelijk de wens van de vrouwen kinderen is. Dit blijkt o.a. uit gesprekken met 
mevrouw Romkema, Anja en Linda. Arend ziet dat ook in, voor hem blijft echter overeind staan 
dat een en ander onwettig is. Tom is dezelfde mening van Wim toegedaan en spreekt uit dat hij 
voorstander van duidelijkheid is. Het is belangrijk dat wij dit bovenstaande met zijn drieën 
constateren. 
2. Standpunt van de gemeente Loenen inzake de problematiek A. Romkema, i.h.b. betreffende de 
kwestie van rehabilitatie en schadevergoeding en de moeilijkheden omtrent de huisvesting zowel 
in heden als in de toekomst; Wim zegt dat de gemeente Loenen heel concreet weigert 
smartengeld uit te betalen. Tevens kan er geen rehabilitatie komen. Er wordt op geen enkele 
manier hoe dan ook actie gevoerd door de gemeente Loenen om Arend op de een of andere 
manier dwars te zitten, te achtervolgen of het leven onaangenaam te maken. De mogelijkheden 
voor definitieve huisvesting worden onderzocht. Tevens zal getracht worden ten behoeve van 
Arend via de rechter een leegstaand huis te vorderen. Dit zal echter een tijdelijke oplossing 
betekenen, zodat de gemeente blijft zoeken naar een definitieve huisvesting voor Arend. Op de 
vraag of Arend met een eventuele tijdelijke huisvesting akkoord kan gaan middels een 
woningvordering antwoordt hij bevestigend. Wim deelt nog mede dat de familie Evers, waar 
Arend thans verblijft. liever vandaag dan morgen wil dat Arend weggaat. Ook hier wordt met zijn 
drieën geconstateerd dat de relatie tussen Arend en zijn directe omgeving steeds opnieuw 
verstoord wordt.  
3. Standpunt van de sociaal psychiatrische dienst te Utrecht belast met de nazorg van A. 
Romkema, toegelicht namens de SPD (en na mondeling overleg met de psychiater Klaas 
Lamberts van de SPD woensdagochtend 19 maart 1980) door de vrijwillige hulpverlener Dr. 
Tom de Booij, inzake problematiek van A. Romkema vooral toegespitst op de steeds 
onmogelijker wordende toestand van de heer Romkema met zijn directe omgeving. Tom zegt dat 
hij nu als SPD hulpverlener spreekt. Hij heeft eerst nog met Klaas Lamberts gebeld, deze is 
telefonisch stand bye Tevens heeft hij een telefoongesprek van een uur met Inge gehad over 
Arend. Wim onderschrijft de onmogelijke relatie tussen Arend en zijn omgeving. Tom 
constateert een toenemende onmogelijkheid om te functioneren in de directe omgeving. Voor de 
opname waren er al moeilijkheden met de directe omgeving en Arend. Rapport van Zon en 
Schild gelezen. Ook daar werd de relatie verstoord en onmogelijk, men had genoeg van Arend. 
De familie Romkema heeft jarenlang de straling van Arend 24 uur per dag vol gehouden, maar 
ook dit gezin kan er niet meer tegen op. Als voorbeeld hiervan leest Tom een paar zinnen uit het 
verslag van 3-3-1977 voor betreffende de toen al onhoudbare relatie tussen mevr. Romkema en 
Arend. In de zomer van 1977 waren Tom de Booij en Klaas Lamberts ook aan het eind van hun 
mogelijkheden en gooiden in feite de handdoek in de ring. Ad Nieuwkerk heeft het een poos 
aangekund, maar was na verloop geeft hij het ook op. De mensen bij het I.O.P. zien geen 
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mogelijkheden meer. Inge spreekt uit dat ook zij geen 24 uur tegen Arend bestand zou zijn. 
Kortom de omgeving van Arend zegt steeds na verloop van tijd: "Ik heb genoeg van je". Bij de 
familie Evers in Abcoude is dit gevoel thans ook aanwezig. Arend consumeert zijn omgeving. 
Maar er is een grens. De bronnen raken op. De agressie neemt toe. Contacten werden afgebroken 
en Arend raakt op die manier steeds geisoleerder. Tom ziet al laatste mogelijkheid de volgende 
suggesties:  Tijdelijke onderkomens, waarbij Arend als een soort ijsbreker kan functioneren, Bijv. 
St. Bavo, via Inge. Reis naar India en contact maken met Jean Foudraine, anti-psychiater, die 
meestal in het Bakh-wan centrum in India verblijft. Tom geeft hiermede te kennen - door andere 
bronnen aan te boren - dat hij in feite een brevet van onvermogen heeft behaald. De ziekte van 
Arend maakt hem als een onmogelijke figuur in de samenleving. Uitgebreid wordt gesproken 
over de inhoud van de bakhwan beweging in relatie tot de problemen van Arend. Het komt erop 
neer dat Arend niet aan zichzelf toekomt, door alles op de buitenwereld te betrekken. Maar de 
samenleving is moe van Arend inclusief Klaas Lamberts en Tom de Booij. Het consumeren van 
nieuwe omgevingen neemt toe. De samenleving zal dan zeggen; KZ. Het alternatief is: 
gedwongen opname (wat in feite het aanbieden van een gesloten bron betekent). Tom hoopt dat 
Arend gaat inzien dat er twijfel in hem is. Er zijn materiële mogelijkheden om een begin te maken 
dat Arend aan zichzelf gaat werken. Arend zegt alles overziende dat hij wel naar India wil en zal 
graag in contact willen komen met Jean Foudraine. Tom zal hierin bemiddelen, en belooft hem 
de reiskosten 
4. Standpunt van de heer A. Romkema inzake Zijn opname in Zon en Schild in de periode 1973-
1975 en zijn wensen omtrent rehabilitatie en schadevergoeding. Arend zegt dat dit in feite al 
bekend is en niet nog eens herhaald hoeft te worden. Iedereen wordt in feite knettergek van hem. 
Hij gaat in op onbewuste en bewuste angsten die in hem leven. Is er voorstander van dat men 
geen geweld met geweld kan oplossen. Maar ze hebben de moed niet om met hem te praten. Hij 
heeft in een droom een bloedbad gezien en verwacht dat dit ook in werkelijkheid zal uitkomen. 
5. Wat nog verder ter tafel komt: Er is een inlichtingen formulier van het GAK Utrecht gekomen. 
Arend heeft daarop vermeld dat hij ten onrechte uitkering WAO ontvangt. Wim zegt dat de 
aantekeningen op dit formulier voor de mensen die bij het GAK werken juist bevestigen dat er 
wel degelijk terecht een WAO uitkering verstrekt wordt.. Nadat geconstateerd is dat een 
vruchtbaar gesprek is gehouden, waarin veel duidelijkheid tot uiting is gekomen, wordt de 
bespreking ongeveer 7.00 uur beëindigd. Loenen, 25 maart Wim van der Kruis 
Dinsdag 5 augustus 1980. Brief van het secretariaat van de Baarnse Golf Vereniging aan 
de leden van de Baarse Golfvereniging en  andere belangstellenden voor de golf sport. 
30 juni 1980 werd door een .drietal mensen uit Baarn het initiatief genomen om een 
golfvereniging op .te richten, die zich ten doel stelt om de golfsport voor een ieder toegankelijk te 
maken. Nu ruim een. maand later, hebben zich reeds 27 mensen als lid aangemeld van de Baarnse 
Golfvereniging.  
A.s vrijdag 8 augustus om 4 uur wordt de acte van oprichting van de Baarnse Golfvereniging ten 
overstaan van :notaris Windhorst te Baarn gepasseerd. Uit de statuten volgen hieronder, de 
belangrijkste punten:  
Artikel 3.   
1. De vereniging heeft ten doel: het beoefenen en bevorderen van de golfsport voor .een ieder die 
zich hiervoor aanmeldt.  
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:  
    1. Mogelijkheden te scheppen voor het beoefenen van de golfsport (locaties) 
    2. die mogelijkheden te benutten welke kunnen leiden tot verhoging van het spelpeil van de  
       leden 
    3. het organiseren van wedstrijden en andere evenementen, welke een bijdrage kunnen leveren  
        tot de    popularisering van de golfsport 
    4. het onderhouden van contacten met de bestaande organisaties, welke zich een zelfde  
       doelstelling 
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    5. het maken van propaganda voor de golfsport in het algemeen 
    6. instructie aan haar leden van de spel- en gedragsregels van de golfsport 
    7. door middel van publicaties, zo in- als buiten verenigingsverband, welke aan het 
       vorenstaande bevorderlijk is casu quo kan zijn 
Dat klinkt allemaal mooi op een stukje papier, maar het roept tegelijkertijd vele vragen op, hoe en 
wanneer men zulke fraaie doelstellingen zou kunnen verwezenlijken.  
Het openbare karakter van de Baarnse Golfvereniging  
Men zal tevergeefs in de statuten iets vinden over ballotage of ontzetting uit het lidmaatschap. De 
enige voorwaarde, die wordt gesteld is dat men op tijd zijn jaarlijkse contributie  betaalt. 
momenteel bedraagt deze 15 gulden en voor personen onder de 18. jaar vijf gulden.  
Voor de aanmelding dient men een formulier, verkrijgbaar bij het secretariaat van de BGV, 
ingevuld en ondertekend in te zenden.  
Mogelijkheden voor het beoefenen van de golfsport  
Dit is uiteraard één van de moeilijkste opgave, waarvoor de BGV zich gesteld ziet In de naaste 
toekomst wordt nog niet gedacht aan het maken van plannen voor een min of meer volwassen 
golfbaan. Daarvoor is de tijd nog niet rijp, ten gevolge van het feit dat de golfsport in Nederland 
nog te veel beeld heeft van exclusiviteit, hoge onderhoudskosten, ruimteprobleem, 
milieuaspecten etc.  Men loopt dan het risico na het indienen van een dergelijk plan men 
verwikkeld raakt in allerlei onnodige ambtelijke procedures. Wel haalbaar wordt geacht het 
verkrijgen (pachten,kopen?) van een terrein met afmetingen van 250-150. meter, waar men ballen 
kan slaan, een zogenaamde 'driving range'. Er is ook nog een tussenoplossing mogelijk, namelijk 
dat de BGV de beschikking zou kunnen krijgen over sportvelden, op bepaalde tijden dat deze 
niet gebruikt worden voor de gebruikelijke sporten als voetbal of hockey etc, bv in de 
zomermaanden of door de week in de wintermaanden. Maar voor het zo ver is wordt gebruik 
gemaakt van recreatieterreinen in de omgeving van Baarn.  
Verhoging spelpeil van de leden 
In de afgelopen maand Juli  is de Baarnse Golfvereniging elke dinsdagavond vanaf zeven uur op 
het recreatieterrein Drakesteyn in Lage Vuursche van start gegaan om de leden kennis te laten 
maken met de golfsport. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een  videocamera, die het mogelijk 
maakt om de eigen golfswing zelf terug te zien via een kleine op de camera gemonteerde monitor. 
Na afloop kan dan nog eens band worden teruggedraaid op een normaal TV toestel en: nu 
voorzien van het opgenomen geluid, zijn eigen bewegingen, eventueel in slow motion, in alle rust 
te bestuderen. Een zeer leerrijke ervaring, waarbij men direct met de neus op de feiten wordt 
gedrukt. Er bestaat nu de mogelijkheid voor de leden van de BGV voor wie de dinsdagavond 
ongelukkig uitkomt om een afspraak te maken met het secretariaat voor een ander tijdstip waarop 
men instructie,  inclusief met de videoapparatuur kan krijgen. Voor de meer gevorderden is het 
ook mogelijk, dat er video-opnames worden gemaakt, terwijl men een ronde speelt op een 'echte' 
golfbaan. Men kan zich dan terug zien als men onder een zekere druk speelt en insiders weten 
maar al te goed, dat men heel andere bewegingen met de golfstok maakt op de golfbaan dan op 
de oefenbaan !!!  
Wedstrijden 
De Baarnse Golfvereniging wil voor een ieder die zich hiervoor opgeeft wedstrijden organiseren 
op openbare golfbanen. Nederland kent sinds kort een aantal openbare golfbanen, zoals 
Spaarnwoude bij Velsen, waar iedereen een toegangskaart koopt en de baan in mag , ook al heeft 
hij of zij nog nooit een golfstok in zijn handen gehad. Zo kunnen leden van de BGV ook daar 
terecht, wel niet als lid van de BGV maar als gewoon staatsburger die een rondje golf wil spelen 
Propaganda van de Golfsport  
Voor de propaganda van de golfsport heeft de Baarnse Golfvereniging in de maand augustus 
twee evenementen georganiseerd·.·  
DONDERDAG 14 Augustus is er een informatiestand tijdens de braderie in de winkelstraten 
van Baarn waar de BGV aan een ieder die hiervoor belangstelling heeft duidelijk wat het golven 
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allemaal inhoudt. De videoapparatuur  zal ook worden gedemonstreerd.  
VRIJDAG 15 Augustus van 2-5 uur en ZATERDAG.16 Augustus van  10-12 uur zullen leden 
van de Baarnse Golfvereniging een golf demonstratie geven op het recreatieterrein Drakesteyn bij 
Lage Vuursche in het kader van de manifestatie SPORT IN BAARN. 
Onderhouden van contacten met de bestaande organisaties, die zich bezig houden met de 
golfsport  
Nederland kent een overkoepelende organisatie: de Nederlandse Golffederatie. 
De Nederlandse Golf federatie heeft een commissie openbaar golf, die die hard werkt aan de 
uitbreiding van het aantal openbare golf banen, nl. 10 openbare golfbanen in de naaste toekomst, 
terwijl zelfs gedacht wordt op zeer lange termijn van een golfbaan op 125.000inwoners.  
Het is maar te hopen voor de leden van de Baarnse Golfvereniging dat binnenkort ook een 
openbare golfbaan komt in de regio Eemland.  
Instructie van spel-en gedragsregels van de golfsport  
De komende winter zal maandelijks een avond worden georganiseerd met behulp van speciaal 
met de videoapparatuur gemaakte instructiefilmpjes van leden van de BGV om alle regels van de 
golfsport duidelijk te maken.  
Materiaal voor het beoefenen van de golfsport  
Bij het secretariaat van de BGV zijn houten en ijzeren golfstokken te koop tegen de betaling van f 
40,- per stuk. Oefenballen 1e soort f 2.- en 2e soort f 0.30. Fosforiserende ballen, die men 
makkelijk in het ruige terrein kan terug te vinden zijn voor f 4,- per stuk te koop.  
Voor instructiedagen heeft de BGV de beschikking voor haar leden een grote collectie 
golfstokken alsmede 500 oefenballen.  
Publicaties golfsport  
Het ligt in de bedoeling om in de komende winter van start te gaan met de uitgave van een 
verenigingsblad: DE GOLF-CHIP. Hierin zal behalve een overzicht gegeven worden van de 
activiteiten van de BGV ook artikelen worden opgenomen over de techniek en vooral over de 
psychologie van de golfsport. De naam van dit blad : DE GOLF-CHIP heeft een dubbele 
bodem, daarmee wordt behalve een bepaalde golfslag aangeduid, ook dat het een tegenhanger 
moet zijn voor de moderne "CHIPS" waardoor het eigen verantwoordelijkheidsgevoel in de knel 
dreigt te komen.  
Hopelijk krijgen de leden van andere belangstellenden met deze brief enigszins een idee wat de 
Baarnse Golfvereniging nastreeft en dat er vooral onder de leden vele initiatieven naar voren 
zullen komen,  die een bijdrage moge leveren voor het verhogen van het spelpeil van de leden 
alsmede het golfspel onder een groter publiek te brengen dan dat momenteel het geval is  
Met de hartelijke golfgroeten.  DE BAARNSE GOLFVERENIGING  
(Hier en daar iets ingekort) 
1980 Precieze datum onbekend Artikel in ( ?) : Golf is een levens houding 
Op geen golfwedstrijd ontbreekt hij. Als geen ander bestudeert hij het spel van de topspelers. 
Loopt alle golfbanen af, speelt van de vroege morgen tot de late avond niets anders dan golf, slaat 
honderden. balletjes per dag. Verslindt alles wat er overgeschreven is  Praat ook over niets 
anders. Speelt  talloze wedstrijden. Kortom in kort tijd is Tom de Booij de fanatiekste golfspeler 
in Nederland geworden.  
Heel wat anders dan, bergbeklimmen waar hij vroeger even fanatiek mee bezig was. Tom de 
Booij heeft in zijn leven toch nogal wat merkwaardige sprongen gemaakt.  
Hij studeerde geologie en  werkte als wetenschappelijk medewerker aan de  universiteit van 
Amsterdam. Al snel liet hij zich meevoeren op de democratiseringsgolven van de jaren zestig. 
Raakte in conflict met het universiteitsbestuur, werd op wachtgeld gesteld en bouwde een naam 
op als beroepsactievoerder. In zijn  woonplaats Baarn, verjoeg hij een hem niet welgevallige 
burgemeester.. Hij raakte  betrokken bij activiteiten van een groepering die zich eerst de Rode 
Vlag en later Rode Jeugd en Rode Hulp noemde  
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Partij  
Hij richtte zelfs een partij op het Verbond tegen Ambtelijke Willekeur, waarmee hij vergeefs een 
gooi deed naar een kamerzetel tijdens de verkiezingen in 1977. Deed een onderzoek naar en een 
aanval op het functioneren van het openbaar ministerie. Hij zat vrijwillig een gevangenisstraf uit. 
om het systeem van binnenuit te observeren: Een man die duidelijk een appeltje te schillen had 
met de gevestigde orde. En wat zoekt een beroepsactievoerder in de. bedaarde wereld van het 
golfen? 
 "Hetzelfde wat ik probeerde te vinden in het bergbeklimmen. Hetzelfde wat ik nastreefde bij. 
mijn acties tegen het gezag Want. mijn politieke denkbeelden zijn nog helemaal niet veranderd". 
En uitgerekend golf biedt die mogelijkheid?.  
"Precies", zegt De Booij. "Golf is eigenlijk geen sport, maar een levenshouding. Ik weet dat is een 
·cliché . Maar het is waar. Ik zie in golf een hele duidelijke parallel met het gewone dagelijkse 
leven. Het biedt een fantastisch tegenwicht in deze jachtige, autoritaire chipmaatschappij. Golf 
ontplooit het zelfbewustzijn van de mensen. Het onttrekt zich aan het. autoritaire denken. Je kan 
alleen maar goed golfen als je je losmaakt van je omgeving. Bij dit spel moet je enorm veel respect 
hebben voor je tegenspeler. Je wordt voortdurend met die ander geconfronteerd. Elk gedrag op 
een golfbaan dat niet sociaal is, is storend. Als je je die beperkingen kan opleggen, krijg je vrijheid 
van handelen. Dat is het spel. En zo is het ook in het gewone leven." 
Autoritair 
En: "De mensen worden steeds meer opgevoed om zich te onderwerpen aan het autoritaire 
denken. Eigen verantwoordelijkheid krijgt steeds minder ruimte. Mensen lopen voornamelijk nog 
achter een ideologie aan. Golf biedt de mogelijkheid om wel degelijk bewust te denken De 
golfspeler heeft een onafhankelijke, eigen inbreng. Wie kan zich die luxe vandaag de dag nog 
veroorloven?"  
De Booij besteedt nu al- zijn vrije tijd aan golven. Niet alleen om zijn eigen spelpeil te verhogen, 
maar ook om golf in Nederland uit te dragen. Hij ziet geweldige mogelijkheden voor jongeren, 
gepensioneerden, zelfs gehandicapten. Hij hoopt eens  de kans te krijgen om op scholen over golf 
te vertellen. "Er is in Nederland ruimte genoeg om te spelen. Een stuk bos of een weiland. 
Overal kun je spelen en oefenen." Tom de Booij vindt het helemaal niet nodig dat de golfbanen 
dan een fraaie. aanleg hebben. Terugkijkend op zijn vroegere activiteiten zegt De Booij: "Ik geef 
toe dat ik te veel geprobeerd heb om de maatschappij te .veranderen. Dat liep vast. 
Veranderingen gaan maar heel langzaam." Maar ik zie in deze sport de mogelijkheden om 
uiteindelijk toch te bereiken wat ik vroeger bedoeld heb". 
Donderdag 7 augustus 1980 Artikel inde Gooi- en Eemlander: Oprichting openbare 
vereniging moet in leemte voorzien. Moedig initiatief De Booij heeft levenfilosofische 
ondertoon. Door Lex Sternfeld 
 BAARN. Een unieke vorm van sport bedrijven vindt morgen officieel in clubverband zijn 
beloop. Ten overstaan van de notaris wordt dan namelijk de acte van oprichting van de Baarnse 
Golfvereniging gepasseerd. Het betreft niet zo maar een club waar de activiteiten op een vaste 
plek  plaatsvinden. Nee, initiatiefnemer Theo de Booij introduceert voor 't Gooi het zogenaamde 
wild-golf. Recreatie (lees: braakliggende) terreinen zijn de bühne voor een zo goedkoop mogelijke 
beoefening van·deze sport. Golf heeft hier dan ook een .openbaar karakter, zodat enige vorm 
van ballotage is uitgesloten. Jan en alleman wordt in de gelegenheid gesteld de bal en de stok te 
hanteren.  
Op de foto ziet men een wasmand met golfballen staan. Met deze golfballen mogen de golfers 
tijdens de lessen  wegslaan. Ze moeten ze wel aan het eind van de les rapen en in de mand 
terugstorten. Er wordt van de golfers gevraagd een geldelijke  bijdrage te geven, die ze in de 
mand moeten gooien. Aan het eind van de week koop ik van het geld nieuwe ballen. Hebben de 
mensen te weinig geld in de mand gegooid, is de mand slechts soms half gevuld. Ze zullen nu 
sneller door de ballen voorraad heen zijn. Dit noopt hun om meer geld in de mand te gooien, 
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zodat de mand beter gevuld zal zijn tijdens de volgende les.  Het blijkt heel goed te werken. Het 
is geen slechte vergelijking om de wasmand als een communicerend vat te zien.  

 
Golfen op het recreatie terrein Drakesteyn bij Lage Vuursche, vlnr, Jacqueline en Erik van der Maal en Tom de 
Booij 

 
De leerling Dorothy van Binsbergen-Schul op de velden van recreatie terrein Drakesteyn 

Van deze kans hebben inmiddels dertig mensen geprofiteerd. Met een vaste regelmaat zoeken zij 
onder leiding van leraar De Booij een grond op, waar hen de kneepjes van de golfsport worden 
bijgebracht. Midden in de vrije natuur worden een of meer  holes uitgezet - een vlaggenstok dient 
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als putje  en als het toebedachte gebied eens een keer in bezit is genomen door een 
padvindersgroep, zoekt men  gewoon toevlucht in een rustiger  heenkomen. Voor slechts vijftien 
gulden per jaar, personen onder de achttien betalen zelfs vijf piek, krijgen de belangstellenden al 
onderricht.  
Dat De Booij alles is gelegen aan de popularisering van deze sport, blijkt wel uit zijn voor golfend 
Nederland wat ongewone aanpak. De 55-jarige Baarnaar, die voorheen als geoloog was 
verbonden aan de universiteit van Amsterdam en nu lust en leven in zijn hobby steekt, legt de 
acties van zijn leden op de beeldband vast. Hij sleept video-apparatuur naar de stukjes groen en 
neemt op deze wijze na afloop van de training de tekortkomingen van de spelers door.  
Bewustzijnsproces  
Theo de Booij benadert golf op een zeer eigen wijze. Voor hem is het niet zo maar een balletje 
slaan. Het is een soort levensfilosofie, een bijdrage tot het bewustzijnsproces. "In deze tijd van 
een enorme technische ontwikkeling, computers en noem maar op, wordt ons 
verantwoordelijkheidsgevoel wat naar de achtergrond verschoven", meent De Booij. "En juist 
golf biedt veel mogelijkheden om jezelf te ontmoeten. Je bent geheel op jezelf aangewezen, hebt 
in feite niets te maken met een direct hinderende tegenstander. Het gaat er vooral om je eigen 
beperkingen in ogenschouw te nemen. Als je die weet, kan je tot optimale resultaten komen. 
Beheersing speelt hier zo'n grote rol, dat je niet altijd iets kan willen, want dan ga je geforceerd te 
werk en worden er prompt fouten gemaakt. Het valt niet mee opperste concentratie op te 
brengen, maar dat kan je leren. Dergelijke factoren kunnen volgens De Booij ook van nut zijn 
voor het sociale leven. Zo durft hij zelfs te stellen, dat "golf iemands optreden in de maatschappij 
kan beïnvloeden". De Baarnaar. hamert constant op deze raakvlakken. Concentreren en 
tegelijkertijd ontspannen. "Alleen dan kan je tot goede prestaties komen en dat is toch eigenlijk 
fascinerend. Er zijn eigenlijk maar een paar sporten waar ik een dergelijke sfeer ook aantref: 
boogschieten, bergbeklimmen en biljarten. Maar deze en vele andere sporten missen wat golf nu 
ook weer zo boeiend maakt: je loopt zo'n vier uur met een groepje over een terrein en bent dan 
op elkaar aangewezen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld tennis waar het net een hindernis vormt 
en de afstand tussen de spelers groter is. Bij golf wordt elkaars gedrag nauwlettend in de gaten 
gehouden; je kan je toch niet te veel veroorloven om uit je vel te springen".  
Onbegrip  
De Baarnse Golfvereniging is een moedig initiatief van iemand die weet dat deze sport in 
Nederland maar moeilijk van de grond is te krijgen. Toch heeft Theo de Booij een belangrijk 
houvast, namelijk de openbare baan Spaarnwoude (bij Velsen). Daar is men op dezelfde manier 
van start  gegaan als de Baarnaar en na veel onbegrip ("onbekend maakt onbemind") is de trots 
groot vanwege de enorme belangstelling. Vroeger zette men tentjes op de golfbaan, maar nu 
leven de recreatiegangers in goede harmonie met elkaar. Dit stadium heeft De Booij in Baarn en 
omstreken nog niet bereikt. "Als je een terreintje uitlegt om te kunnen golfen, krijg je al snel te 
horen, dat wij dat hebben ingepikt. Maar dat is niet zo. We hebben daar net zo veel rechten als 
een ander. En ze kunnen me niet makkelijk wegjagen, want er is op verschillende plaatsen 
aangegeven dat er mag worden gebald. Dat geldt dan toch ook voor ons? En wat betreft 
eventuele gevaren, ach, er wordt daar ook gehockeyed en gevoetbald".  
Theo de Booij hoopt golf uit "het enge kringetje" te halen. Spaarnwoude heeft wat dat betreft al 
een doorbraak geforceerd. Misschien lukt dit in Baarn ook. Alleen is het vooralsnog de vraag in 
hoeverre golf op braakliggend terrein de interesse om te spelen opwekt. In elk geval vindt De 
Booij een geprepareerde baan ideaal, maar niet noodzakelijk. "Het gaat toch om het schot in de 
lucht ", vindt hij.  
In de naaste toekomst denkt hij nog  niet aan de aanleg van een min of meer volwassen golfbaan. 
Daarvoor is volgens hem de tijd nog niet rijp, ten gevolge van het feit dat de golfsport in 
Nederland nog te veel het beeld heeft van onder andere exclusiviteit, hoge onderhoudskosten, 
ruimteprobleem en het milieuaspect. "Je loopt dan ook het risico na het indienen van een plan 
verwikkeld te raken in allerlei onnodige ambtelijke procedures", meent De Booij.  
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Driving range  
De Baarnse Golfvereniging, die drie bestuursleden heeft van wie Theo de Booij secretaris is, 
hunkert op zo kort mogelijke termijn naar erkenning. "Ik  
verwacht dat het ledental langzaam zal stijgen. Over twee- jaar streef ik toch wel naar een vaste 
kern die een aardig balletje kan slaan en hoop dan ongeveer honderd leden te hebben. Als dat 
eenmaal zo ver is, kunnen we eens een driving range (oefenruimte) bij de gemeente aankaarten, 
maar dat moment wacht ik rustig af, wil niet te impulsief te werk gaan".  
Inmiddels heeft de Nederlandse Golf Federatie De Booij laten weten zijn initiatief aan te 
moedigen. Enige tegenwerking zal daarom ongetwijfeld uitblijven. De Baarnse gemeente is (nog) 
niet ingeschakeld; want de Booij vindt dat hij eerst maar eens moet bewijzen in hoeverre men 
enthousiast is voor zijn golfclub. In een veel later stadium zou CRM, zoals in Spaarnwoude, dan 
eventueel financieel kunnen tegemoetkomen.  
En wat is de reactie van de  privéclubs, waar zo veel meer geld op tafel dient te worden gelegd 
om te kunnen spelen? De toekomst zal leren of zij iets van hun traditionele karakter willen 
opgeven en een ontwikkeling zoals die van de Baarnse Golfvereniging willen toejuichen. Aan 
Theo de Booij zal het niet liggen. Hij streeft in elk geval naar golf in Nederland· als een 
volkssport. Maar voordat dat zo ver is, zullen we nog heel wat nachtjes moeten slapen.  
 
Ledenlijst van de Baarnse Golfvereniging van 1 oktober 1980 
Aldershoff, G.O·;Valeriusstraat 255 Amsterdam 'tel.020-736502  
Algra, J., de Botter 39 Baarn, 02154-17961  
Algra, Mw J. de Botter 39, Baarn, 02154- 17961  
Ansinger, Mw J.M., Faas Eliaslaan 21 Baarn ,02154-14686  
Bartram, Mw. J.Zonnehoeklaan 5 Baarn, 02154-11808  
Becker, Mej.C., Koninginnelaan 47 Soest,02155-12805   
Beek, L., Fockema Andreaelaan418, Baarn,02154-17497  
Beek-Ligthart, Mw,M.J., Fockema Andrealaan 418·Baarn,02154-17497  
Beest, G. van, van Wassenaerlaan 14, Baarn, 02154-16263  
Beest, S. van, de Botter 25 Baarn, 02154-20453  
Beest-Ensink, Mw. J.J. van, de Botter 25 Baarn, 02154-20453  
Beijer, Mej.P.,.van Beuningenlaan16 Soest (J)  
Binsbergen, J.van, Jacob van· Lenneplaan 32 Baarn, 02154-11011  
Binsbergen-Schul, Mw.D. van, Jacob van Lenneplaan32 Baarn, 02154-11011  
Binsbcrgen, T. van, Jacob van Lenneplaan 32·Baarn, 02154-11011 {J)  
Binsbergen, X. van, Jacob vari Lenneplaan 32 Baarn, 02154~41011 (J)  
Bleeker, R.D., van der Holstlaan 60 Hilversum, 035-232087  
Booij, T. de , Koningsweg 45 Baarn, 02154-12852· 
Booij-Strumphler, Mw H.A. de, Koningsweg 45 Baarn, 02154-12852  
Booij, W.M. de, Koningsweg 45 Baarn; 02154-12852  
Booij, J.M. de, Trompstraat 316, Den Haag, 070-637231 
Broekhuijsen, C. Buurtweg 11 Leusden; 033-941074  
Buddingh, Mw. B.,. Zonnedauw 64, Apeldoorn, 055-666213  
Caron, B.J .F., Prins Hendrikweg 2, Noordwijk, 01719-17114 
Caron,W.F.B.M., Wilhelminalaan 3a, Baarn, 02154-18922  
Caron-Meester, Mw. M.C.j.,Wilhelminalaan 3a Baarn, 02154-8922  
Donath,J.J., Eemweg Woonark Gipsy, Baarn, 02154-15041 .  
Drapers, H.C., Lee.straat 5 Baarn, .02154-13152.  
Drapers, J.C., van Woustraat 68 Amsterdam, 020-769591 ..  
Dijkgraaf, T., Koekoeksbloemlaan,7, Baarn, 02154-16656   
Fentener van Vlissingen, Mej .L., van Oldebarneveldstr.20, Amsterdam, 020- 845083 
Geelhuysen-van der Berg, Mw.. C.J., Rusthoeklaan 7, Baarn, 02154-12617 
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Goudswaarcl, Boverhof, Mw. W.A.,  Heemskerklaan 44, Naarden, 02159-43948 
Green, T., Parklaan 3, Eemnes, 02153-83963  
Green-Stölze ,Mw.,S., Parklaan3,  Eemnes, 02153-83963   
Green, J., Parklaan 3 Eemnes, 02153-83,963 (J)  
Green, P., Parklaan 3, Eemnes, 02153-83963(J) 
Guezen, R.W., van Speyklaan4, Baarn, 02154-11954  
Ham-van Silfhout, Mw. G. ten., Torenlaan 40 Baarn, 02154-12155  
Hart, H.N., Anna Paulownalaan 38. Soestdijk, 02155-18973  
Hertzberger, R.E., Anthonie van Dijcklaan 23 Baarn, 02154-13066  
Heijnen, Mw L., Patrijzenhof 28 Eemnes, 02153-10881   
Hoef, Mw. G. van de, Cath. van Renneslaari17, Bussum, 02159-11598  
Hoogh, D. de, Radiostraat 24 Hilversum, 035-852413  
Jong, A.h.J. de, Hoogstraat 35 Baarn, 02154-17892  
Jong, Mw. I. de, Hoogstraat 35, Baarn, 02154-17892  
Keulen, E. van, 2e Leliedwarsstraat 2, Amsterdam, 020-279955  
Koppen,C.,, Esdoornlaan 5 Baarn, 02154-15910  
Koppen, J.,  Esdoornlaan 5 Baarn, 02154.15910 (J)  
Kuile, mej.E, ter, Pr.Hendriklaan 48 Amsterdam, 020-714271  
Kuile-Herfkens, Mw F.P.J. ter, Loosdrechtseweg 146 Hilversum, 035-42602  
Kwint, W.L., Gentiaanlaan 5 Soest, 02155-13043  
Laoût,C.D., Kromme Nieuwe Gracht 35, Utrecht 
Lamme, P.A., P.C.Hooftstraat 22 Amsterdam, 020-799354  
Lamme-de Booij, Mw M.L.A., F.C.Hooftstraat 22  Amaterdam,  020-799354  
Lange, Mw. C.M.M. de, van Wassenaerlaan 7 Baarn, 02154-14569  
Leufkens, A., Piepersweg 4 Blaricum, 02153-83661  
Leufkens-van der Klei, Mw.M.J., Piepersweg 4 Blaricum, 02153-83661  
Linden, Mw M. van der, Patrijzenhof 74, Eemnes, 02153-14908  
Linden, M. van der,  Patrijzenhof 74, Eemnes, 02153-14908 
Linden, O. van der, Patrijzenhof 74 Eemnes, 02153-14908 (J) 
List, J. J. J. van der, Ruysdaelstraat 13; Amsterdam, 020-79529 
List-Kapteyn, Mw. M van der, Ruysdaelstraat 13, Amsterdam, 020-795029  
Loon, B. van, Nachtegaallaan 12 Baarn, 02154-11451  
Maal, E.J. van der, Kievitstraat 36 Baarn, 02154-17902  
Maal-Valk, Mw. J. van der, Kievitstraat 36 Baarn, 02154-17902.· .  
Maas, P., Ceintuurbaan 275 Bussum, 02159-10244   
Maas, P. (jr), Ceintuurbaarnn275 Bussum, 02159-10244 
Maas-Maat, Mw J., Ceintuurbaan 275 Bussum, 02159-10244  
Maas, Mej.J., Ceintuurbaan 275 Bussum, 02159-10244 ( J) 
Maes, J .R. ,Theemesdreef 388 Utrecht , 030-624315  
Mark,. H.J. van der, Steynlaan 5 Baarn, 02154-15214 
Mark-Staal,Mw J.W. van der, Steynlaan 5 Baarn, 02154-15214  
Meeues,H., der Kinderenlaan 14 Laren(NH), 02153-89433  
Musters, X, Oranjelaan 21 Soest., 02155~16805 (J)  
Nieuwmeijer, W., Amaliagaarde 21 Bussum, 02159-10238  
Oostendorp, F.P., Uytenbosch 4 Baarn, 02154-15094  
Poppe, A.C.M.,  Everserf 33 Eemnes, 02153-89869 
Prins, J., Stationsplein 5 Baarn, 02154-13629  
Rooskens, Mw R., Burg. Jacoblaan 3 Bussum, 02159-17455  
Ruiter, H. de, Konirigstraat 24.Hilversum 035-41769  
Rhijn, H. van, Prinses Marielaan 7 Baarn,. 02154- 12739 (J).  
Saron, A., Zwaluwenweg 11 Blaricum, .02153-15512   
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Saron-Hacker,Mw. G., Zwaluwenweg .11 Blariç;um, 02153-15512  
Schadd, J.H., St Annastraat 31 Naarden, 02159-42138 ,  
Schadd-Hastenbroek, Mm M.S., St Annastraat 31 Naarden, 02159:-42138 
Schagen, P. van, Gerrit· van der Veenlaan. 16, Baarn, 02154-20441 ,(J) 
Schellevis P., Waldeck-Pyrmontlaan 15 Baarn, 02154-16149. .  
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Woensdag 1 oktober Artikel in de Baarnsche Courant over golf 
Golf is een sport, die in Amerika in alle lagen van de bevolking wordt beoefend, maar in 
Nederland tot voor kort geheel geassocieerd werd met wat , genoemd wordt de hogere standen. 
De Nederlandse Golf Federatie probeert de laatste jaren serieus om de beoefening van de 
golfsport voor een groter publiek toegankelijk te maken en  inderdaad kan deze sportbond zich in 
een snel wassende stroom van nieuwe  leden verheugen. Met zo'n 12.000 à 13.000 leden is de 
Golf Federatie zelfs beduidend groter dan bijvoorbeeld een bond als de Nederlandse Wielerunie, 
terwijl ook sporten als cricket en rugby dit aantal beoefenaren niet halen. Ten opzichte van 1970 
is er sprake van ongeveer een verdubbeling van het ledental van de Golffederatie, en 
vermoedelijk zou de groei van de golfsport nog markanter zijn als er in ons land niet een 
schrijnend tekort aan golfbanen zou zijn. Wel is er in het westen van het land een drietal 
openbare golfbanen gecreëerd, die zoveel publieke belangstelling trekken, dat ook daaruit mag 
worden afgeleid dat de beoefening van de golfsport sterk zou toenemen, wanneer de 
akkomodatie krachtig zou worden uitgebreid. Daartoe is overheidssteun onmisbaar, want de 
aanleg en exploitatie van een golfbaan is een uiterst kostbare zaak en daarom voor particulieren 
gewoon niet meer op te brengen. Golf is één van de vele sporten, die in de tweede helft der 
vorige eeuw van uit Engeland naar het Europese continent zijn overgewaaid. Dat deze sport 
aanvankelijk door een kleine elite werd beoefend, was beslist niet ongewoon. Ook een sport als 
voetbal was om en nabij de laatste eeuwwisseling een aangelegenheid voor mannen uit de betere 
standen en een gewone arbeider maakte in die tijd geen enkele kans om bij "deftige" voetbalclubs 
als het Haarlemse HFC,  het Haagse HVV en het Groningse BeQuick aan de bak te komen. 
Maar  terwijl voetbal binnen enkele decennia een volkssport werd, die aansloeg in brede lagen van 
de bevolking, bleef de beoefening van sommige andere sporten geheel of nagenoeg geheel 
voorbehouden aan een kleine sociale bovenlaag. Deze groepering zorgde er trouwens ook 
zorgvuldig voor, dat de betrokken sport zich niet naar andere sociale groeperingen kon 
uitbreiden. De clubs werkten veelal met ballotagecommissies die "buitenstaanders" uitsloten. En 
wie waren die "buitenstaanders"? Wel dat was iedereen dier toevallig niet tot dezelfde sociale 
stand behoorde als het doorsnee-lid van de betreffende sportvereniging. Sporten als tennis, 
hockey, roeien en  ook voetbal en golf kregen op die  manier de reputatie "elitaire sport"  te zijn, 
hoewel hij clubs in andere  takken van sport.  Ook heus wel gemanipuleerd werd met 
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ballotagecommissies. Zo is het ons bekend,  dat zelfs nog na de Tweede Wereldoorlog een 
"deftige" voetbalclub geen gewone werkman als lid wilde aannemen, een regel waar men alleen 
van afweek als de betrokkene toevallig een uitzonderlijk goede voetballer bleek te zijn..... 
Democratisering   
Maar inmiddels is de standenmaatschappij waar we zo lang in geleefd hebben, bezig te 
verdwijnen. Ook de sporten, die tot voor kort hoofdzakelijk door een kleine elite werden 
beoefend, geraken in een democratiseringsproces. Met tennis is dat bij voorbeeld heel 
uitdrukkelijk het geval. Tennis is nu één van de meest beoefende en geliefde balspelen, en het 
elitaire sfeertje dat gedurende vele jaren rond de ,tennisbaan heerste, is of reeds verdwenen of 
staat op instorten.  
Weliswaar zijn de lagere sociale milieus op de tennisbanen nog altijd ondervertegenwoordigd 
(ook al omdat de interesse voor tennis hier niet erg groot lijkt te zijn), maar mensen uit de 
middengroepen hebben de weg naar het tennisveld allang gevonden.  
 Eenzelfde ontwikkeling moet bij de golfsport mogelijk zijn en de Nederlandse Golffederatie 
heeft de afgelopen jaren in alle toonaarden laten weten voor een dergelijke ontwikkeling ook 
open te staan. Het vergaat deze bond trouwens toch niet slecht. Een verdubbeling van het 
ledental binnen tien jaar is een fraai resultaat. Die groei zou vermoedelijk nog veel spectaculairder 
zijn als er niet een schrijnend tekort aan golfbanen zou bestaan. Vooral in de Randstad Holland 
(zij het niet alleen dáár) is 't dringen  geblazen en diverse golfverenigingen hebben wachtlijsten 
moeten aanleg gen omdat ze het aantal nieuwe  
leden niet kunnen verwerken.  
Die wachtlijsten roepen dan bij kwaaddenkende outsiders weer nieuwe achterdocht op. "Zie je 
wel, de golfclubs houden met opzet de boot af", beweren zij. Dat is het probleem waar de 
nationale golfbond  dit moment mee wordt geconfronteerd. Zij wil de golfpret voor diverse 
bevolkingsgroepen toegankelijk maken, dat streven lukt onvoldoend vanwege het grote 
accommodatiegebrek, in verschillende delen van het land, en dan krijgt ze weer het verwijt te 
horen dat de golfclubs het elitaire sfeertje willen handhaven.  
Omgekeerde discriminatie  
Een ding staat vast: de belangstelling voor golf is sterk toegenomen. De (wel met overheidssteun) 
aangelegde. openbare golfhanen in ons land trekken bijvoorbeeld steeds meer publiek. Op deze 
banen die men kan vinden in de buurt van Rotterdam (Barendrecht en Rozenburg) en in het 
recreatief gebied Spaarnwoude wordt de golfsport door duizenden beoefend, maar dan wel 
buiten clubverband, dus al recreatiesport. Veel mensen krijgen hier de smaak van golf te pakken 
en zouden graag lid worden van een vereniging, welk verlangen echter dan gefrustreerd wordt 
door de lang wachtlijsten die verschillende golfverenigingen noodwendigerwijs hebben moeten 
aanleggen.  
De golffederatie zal dus financieel gesteund dienen te worden, zodat de bestaande accommodatie 
kan worden uitgebreid, en nieuwe golfbanen kunnen worden  c.q. in diverse gemeente aangelegd. 
Waarom zou de overheid de golfsport niet helpen, als zij diverse andere. sporten wel steunt? Dat 
lijkt een beetje op omgekeerde discriminatie. Een sport, die de reputatie had nogal elitair te zijn 
en daar nou juist van afwijkt, wordt voortdurend op die reputatie vastgepind. Een dergelijke 
stigmatisering staat op het ogenblik een fikse groei van de golfsport in de weg. Jammer, want 
duizenden Nederlanders zijn ,,in" om deze prachtige sport in Nederland te gaan beoefenen. 
Commentaar op dit artikel: De auteur van dit artikel in de Baarnsche courant is mij niet 
bekend. Wel toevallig dat juist in Baarn een begin is gemakt met de democratisering van de 
golfsport door het oprichten van de Baarnse golfvereniging!  
10 oktober Artikel in Baarnsche Courant: Baarnse Golfvereniging ging enthousiast van 
start 
Er werden spijkers met koppen geslagen op de algemene ledenvergadering van de Baarnse 
Golf:vereniging die bezocht werd door 39 van de 103 geregistreerde leden. Er werd een nieuw 
bestuur gekozen met J. R. Maes als voorzitter, T. de. Booij secretaris en J. C. Drapers, 
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penningmeester Ook kwam er een kascommissie. Er zijn inmiddels 53 activiteiten op 4 
lokaliteiten geweest, gehouden op dagcamping Drakesteyn (Lage Vuursche), Wolfskamer Huizen, 
de Soester Eng en in Eemnes. Daar deden in totaal 81 leden aan mee. Ook werd gestart in die 
oefenzaal van de sporthal de Trits, waarbij werd geput, gechipt en tegen het net geslagen. Alles 
opgenomen door de videocamera. Ook speelden vele leden in de afgelopen tijd op de openbare 
golfbaan Spaarnwoude. 

 
Golfen op de Wolfskamer 

  
Golfen op de Wolfskamer. Links: Mauk verkoopt clubs van zijn auto aan Rietje Westenburg. Rechts: Tijdens de 
wedstrijd.  
 
Het winterprogramma werd vastgesteld en de hoogte van de bijdrage van de kosten (zaalhuur de 
Trits, slijtage en verlies ballen de videoapparatuur, etc.) op f 15,- voor de winterperiode 1 oktober 
1980-.15 april 1981 (voor juniorleden f 2,50). Enkele aanwezigen vonden dit een te laag bedrag en 
hoopten dat vele deelnemers een extra vrijwillige bijdrage zouden storten.  
Er werd op gewezen, dat de drempelvrees die men momenteel nog heeft voor de beoefening van 
de golfsport door een hoge contributie weer zou toenemen en dat het succes van de Baarnse 
golfvereniging tot nu toe juist  is geweest, dat men tegen zeer  lage kosten eens kan zien wat het 
golfen eigenlijk voor sport is. In de brainstormingscommissie wilden zitting nemen: R. D: 
Bleeker, T.  de Booij, B. J. F. Caron, T. Green, E W. L. Kwint, A. Leufkens, L. J. Oosterbaan, 
mw W. L. Schuurs·Breijs. Ook werd de redaktie van het mededelingsblad van de Baarnse 
Golfvereniging "De GOLFCHIP" gevormd: P. E Schellevis, L. Simons Jr en T. de  Booij. De 
bedoeling is dat het eerste  nummer in november verschijnt. Over de wedstrijden tussen de leden 
van de Baarnse Golfvereniging werd  afgesproken, dat voor het verkrijgen van een handicap men 
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zou spelen op de openbare golfbaan van het recreatiegebied Spaarnwoude en na afloop een 
scorekaart ondertekend met nauwkeurig  ingevuld het aantal gemaakte slagen in te leveren bij het 
secretariaat van de Baarnse Golfvereniging.  Daarna is men pas in staat om mee te doen aan de 
maandwedstrijden. In het winterprogramma van de  Baarnse Golfvereniging werd de maandag 
gereserveerd voor de golfbaan in Spaarnwoude, de dinsdag voor de rekreatie terreinen 
Drakesteyn en Soester Eng.  Op dinsdagavond is de training in de Trits van 19.20 uur.  
  

 
Golfles in de gymnastiekzaal van de Trits.  

  
Golfinstruktie met videoapparatuur. Rechts: Achter de computer Jo Havelaar en voor het doek Freddie 
Hooghiemstra 
Tevens kan op donderdag gespeeld worden in recreatiepark Wolfkamer in Huizen en. op de 
vrijdag in Lage Vuursche (Drakesteyn) en Eemnes (rekreatieterrein achter het gemeentehuis).  
Maandag 3 november Brief aan  B en W van gemeente Baarn met het verzoek om een 
driving range aan te leggen op het terrein van de IJsclub op de Noordschil van Baarn. 
Onderstaande tekening als bijlage. 
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Lay out toekomstige golfbaan ? 
 
Dinsdag 11 november Artikel in Baarnsche Courant: Baarnse Golfvereniging actief of 
diverse plaatsen  
De maandwedstrijd van de Baarnse Golfvereniging op de openbare golfbaan Spaarnwoude is 
gewonnen door Geerte Vink met een netto score van 35; 2e prijs Mauk de Booij netto score 51 
en 3e prijs Siegi Green netto score 60  Voor de maandwedstrijd november (prijzen resp. 3,2, en1 
golfballen) worden de handicaps aangepast. Zowel door betere prestaties als door de verlaging 
van de SSS (Standard Scratch Score) van de openbare golfbaan Spaarnwoude van 69 tot 66. De 
dinsdagavonden in de Trits zijn een groot succes, vooral van de gelegenheid om zijn eigen golf 
swing dor het slaan van een golfbal tegen een net  - beeldje voor beeldje terug te zien via de 
videoapparatuur, werd druk gebruik gemaakt. Helaas blijken de terreinen in Soest en Eemnes niet 
erg geschikt voor het slaan van een golfbal, vanwege de grote drukte en door de onbekendheid 
met de golfsport van de vooral jeugdige recreanten. Dit betekent uiteraard een teleurstelling voor 
de bezoekers van deze middagen. Maar voor hen werd de mogelijkheid geschapen om op 
zaterdag gedurende de gehele dag op het recreatiepark Wolfskamer te Huizen golf te spelen. 
Vanaf zaterdag 8 november zal Baarn behalve van 9.30 uur - 13.00 uur ook aanwezig zijn van 
13.00-17.00 uur. Vooral het organiseren van onderlinge wedstrijden op deze gloednieuwe 
golfbaan, die onze plaatsgenoten op dit terrein hebben uitgezet. Het is een 6 holes baan, met 
vlaggenstokken voorzien van gele vlaggen met nummers, die de holes aangeven en zelfs officiële 
cups in de holes .  
Woensdag 12 november Bespreking met Maarten van Dijk Lelystad Schmedinghuis 
10.00-13.30 en 12.45- 14.30 
Begonnen in 1973 met 3 man initiatieven Golf Vereniging Lelystad. Momenteel samenstelling 
bestuur voorzitter H.A.G. Sombergh (lid hattem, vice voorzitter J. Rijcken, penningmeester 
Braamburg (geen golfer) R. de Bruine, M.van Dijk, F. van Veelen directeur gemeente werken 
Dronten. Dronten heeft puttingreen van 3-4 are. Wethouder van sportzaken in Lelystad is van 
Leeuwen  
1975 initiatief golfbaan,  in 1976 4-5 locaties,1978 initiatief club op te richten door van Dijk Het 
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conflict dat is gerezen, latent conflict OL en Rijksdienst of te wel Drost Lammers en dir RIJP van 
Duin. In 1977 plan sportraad (schaduw gemeente) plan te maken betaalbaarheid en image van de 
sport van de golf  verbeteren. Aanleg baan begin augustus 1979 5 holes na 5 weken gestopt. (zie  
krantenbericht Zwolse courant) Landdrost refereert naar afspraken die in commissie Mulder zijn 
gemaakt, maar in die tijd heeft Rijksdienst aan OL 3 brieven gestuurd met de mededeling, dat ze 
van plan waren om baan aan te leggen. Misschien heeft van Duin die in de Commissie Mulder zat 
de afspraken nagekomen. Het hele punt was dat niet voor de gemeenteraad verkiezingen voor de 
nieuwe gemeente er een zekere macht moest uitgaan van het adviserende lichaam (DAC naar 
gemeenteraad they put their feet down). OL naar gemeenteraad van overgang van geen macht 
naar totale macht, dus nu golf gebruiken om hun macht te laten gelden Net in deze overgangsfase 
was de gemeente 1 jaar later tot stand gekomen dan hadden ze het misschien gered Nu is er een 
struktuurplan tot 2000 waar het is in opgenomen. 
Eind 1978 is er een informatie avond geweest door Steven van Hengel (NGF). Koude douche 
filmpjes over Texaco, rododendrons etc. 80 man aanwezig.  
Toen 250 leden die sympathie betuigden door storting van f 2.50. Oprichting vereniging 1980. 
RIJP gevraagd om oefenbaan in september 1980 aan te leggen, nu pas kort geleden gemaaid 1 jaar 
contract 1400 gulden . Nu bezig op hockeyvelden om te oefenen vanaf het voorjaar 1980 met 20 
man wekelijks. Nu in overleg met gemeentes twee wethouders met van der Veen, ruimtelijke 
ordening en van Leeuwen sportzaken. Nu plan genoemd waar golf op staat, maar misschien om 
bij bezuinigingen het er weer af te schrappen. In maart 1981 financiële beslissingen er moeten 
1,2,3 mogelijke locaties worden opgegeven.  
Donderdag  ?  november? Kort verslag bespreking project golfbaan Almere met de heer 
J.W. Bruggenkamp, landschapsarchitect afdeling projectontwikkeling Rijksdienst IJsselmeerpolder 
, de heer Tj. de Vries assistent recreatie planologie Rijksdienst IJsselmeerpolder en de secretaris 
van de Baarse Golfvereniging Tom de Booij in het gebouw Corrosia te Almere op 
donderdagochtend van 11.00- 13.15 uur. 
De Heer Bruggenkamp vertelt aan de Booij in het kort de bestuurlijke indeling van de 
IJsselmeerpolders. Betreffende de voorgeschiedenis en problematiek van de golfbaan Lelystad 
verwijst de heer Bruggen kamp naar de heet Maarten van Dijk afdeling stadsontwikkeling te 
Lelystad tel 03200~92670 en de heer Mr F.J.C. Zuidgeest, secr Golf ver. Flevoland in oprichting 
en hoofd afdelingrecreatie Lelystad Oostrandark 9 tel 03200 92128. Ook heeft met deze 
problematiek indertijd (sinds 1970) te maken gehad de heer Ebbens (nagaan waar deze inmiddels 
gepensioneerde man nog te bereiken is) e de heer Geudeker nu te bereiken in het provinciehuis 
Assen afd. recreatie etc-  
Sinds 1979 heeft een zekere heer Hans van Renen afd.sportzaken Almere een artikel, in de  krant 
geplaatst met de oproep om een golfballetje te slaan op een sportveld (naast de sporthal) in 
Almere. Bij navraag deze week omtrent het resultaat van dit artikel heeft de heer Bruggenkamp 
de heer van Renen gevraagd omtrent het resultaat. Antwoord: nog weinig maar veel van plan om 
binnenkort de draad over het slaan met het balletje weer op te nemen. Het probleem was het wel 
of niet aantrekken van een golfprofessional. De heer van Renen heeft bij deze initiatieven twee 
petten op, als sportsman en als ambtenaar van Almere afd sportzaken. Werd door de heer 
Bruggenkamp gezien als een man met vele en goede initiatieven die wel wat wil in de regio 
Almere. De Heer Bruggenkamp adviseerde de Booij om contact met deze man op te nemen.  
In 1975 is in verband met de recreatievoorzieningen voor de 250.000 mensen, die in dit gebied 
binnen 25 jaar komen te wonen een openbare golfbaan geprojecteerde Dit naar aanleiding van de 
initiatieven die sinds 1970 zijn begonnen in de regio Lelystad. Een terrein van 70 hectare ten 
oosten van Almere bij het kanaal eerste geschikt voor 9 en daarna een uitbreiding van 18 hole 
inclusief driving range, puttinggreen alsmede een clubgebouw dat tevens dienst doet voor 
watersporters van het kanaal dichtbij. ·Locatie Achtervaartbos. Het bos is geplant in 1977. Dwars 
door het golfterrein eenpad voro paardrijders, alsmede vele voetpaden en ook de mogelijkheid 
voor kampeerders om daarmede een goede integratie te verkrijgen van de recreant en de golfer.. 
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Alles met het oog om de grond voor zoveel mogelijke vormen van recreatie te laten dienst doen. 
GEEN AUTOS  Het project is tot stand gekomen onder leiding van de heer Feitsma 
projectleider van de rijksdienst IJsselmeerpolders (RIJP)  
Degenen die direct aan het project hebben medegewerkt is Frank Pennink de golfbaan specialist, 
de heer M. de Boer freelance, de heer van der Perk en de heer Bruggenkamp. Het project van 18 
holes is goedgekeurd door de rijksdienst IJsselmeer polders maar is nog niet naar buiten toe 
gebracht en is tevens ook niet bekend, laat staan besproken met de commissie openbaar golf van 
de ned. golf fed. Dit contact is door de bovengenoemde groep met opzet niet aangegaan omdat 
gevreesd werd dat het een zelfde lot zou kunnen ondergaan als de projecten van Lelystad.  
Een fotokopie van het project kon door de Booij niet worden medegenomen.(Wel heeft na 
afloop van de vergadering de heren Bruggenkamp en de Vries  
de Booij ter plekke de situatie uitgelegd aan de hand van de kaarten.)  
De Booij heeft daarna een kort exposé gegeven van de filosofie betreffende de popularisering van 
de golfsport en de initiatieven die de BGV tot nu toe had ondernomen. Het leek of deze plannen 
en ideeën zeer goed overeenkwamen met de plannen en ideeën van de rijksdienst 
IJsselmeerpolders.  
Afgesproken werd dat de Booij eerst contact zou opnemen met de heer van Renen en de heer 
van Dijk. De Booij vroeg naar de mogelijkheden om  
op zeer korte termijn de beschikking te kunnen krijgen over terreinen waar men een balletje zou 
kunnen slaan. Op de kaart werden enkele tijdelijke mogelijkheden aangewezen. Al met al een zeer 
vruchtbare bespreking die veel beloften inhield voor de toekomst. Aardig om te vermelden dat de 
heren Bruggenkamp en de Vries diezelfde middag een uur golfles hebben gehad van de Booij op 
het recreatiepark de Wolfskamer te Huizen  
Vrijdag 21 november 1980 van 14.00-15.30 Gesprek met de heer Boelijn van Sportzaken 
Openbaar lichaam IJsselmeer te Almere Stad 
De heer Boelijn legde uit wat er allemaal zo aan sport werd gedaan in de regio Almere dwz stad 
en haven 40 -45 sportverenigingen gedeeltelijk in oprichting  
De heer Boelijn is plv hoofd sportzaken, de heer Hans van Renen is hoofd. die even tijdens het 
gesprek er bij kwam  
Ook nog even de geschiedenis Lelystad de revue gepasseerd. Geschil punt o.m locatie die door 
de IJsselmeer polder Rijksdienst zo maar was aangenomen terwijl het openbaar lichaam een 
andere locatie wilde. Machtstrijd tussen twee lichamen. Het plan 18 holes baan van Almere ook 
doorgespeeld van de RIJP naar Openbaar Lichaam doch uitsluitend op ambtelijk niveau.  
De ned. golf federatie gezien de slechte ervaringen van Lelystad indertijd (van Hengel ) er niet bij 
gehaald.  
Tijdens 1andeljke contactraad (alle sportzaken ambtenaren van de ned. gemeenten ) had Halewijn 
een referaat gehouden  
over de golfsport Voorst had de heer Boelijn contact gehad met een professional in Rhoon die 
had aangeboden om langs te komen met instructie etc .Maar er was nog niets van gekomen. Ook 
hadden we  in voorjaar 80 een stukje in de krant gezet om de mensen te vertellen dat men de 
golfsport populair wilde maken. Er was in het hele gebied nog geen bal geslagen, wel had men 
sportzalen, video apparatuur en zelfs golfclubs. Boelijn en van Renen enthousiast over het 
gebruik van sportzalen voor de golfsport Samenvattend een positief gesprek zelfde golflengte. 
 
Zaterdag 22 november 1980 Artikel in Haagsche Post: Familiekapitaal  
"Nederland is een kapitalistisch land. De ontwikkelingen in de maatschappij worden voor een 
groot deel bepaald door het bezit van kapitaal, het privé-eigendom van produktiemiddelen en 
grond en de daarmee onverbrekelijk verbonden noodzaak dit eigendom in stand te houden en uit 
te breiden. Dit eigendom en de daarbij horende macht is door overerving al eeuwenlang aanwezig 
in een kleine groep aan elkaar verwante families. Daarom ook zullen de machtsverhoudingen in 
de huidige lijd weinig verschillen met die in het verleden. De Familie trekt uiteindelijk nog immer 
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aan de touwtjes. En de familieband is nog steeds een van de voornaamste voorwaarden om te 
mogen behoren tot de top. Wat Joost van Steenis en dr Tom de Booy al enkele jaren aan het 
onderzoeken zijn en publiceren in hun blad Macht en Elite, is nu op een rijtje gezet in een 
brochure met de titel 'Familiekapitaal en wat er tegen te doen. Hel eerste gedeelte gaat over de 
'financieel-economische elite' van Nederland. Familieschema nr 1 gaat bijvoorbeeld over jonkheer 
John Hugo Loudon, uit deze stamboom worden enkele familiebanden tussen Nederlandse 
bedrijven afgeleid. Dat gaat zo: "Banken: ABN is een achterneef van jhr Loudon. AMRO is een 
zoon en een achterneef. Pierson, Heldring & Pierson is een oomzegger. Rothschild is een zoon. 
Mees & Hope is een neef van een schoonzuster. Multinationals: Shell is een zwager van een 
broer. Unilever is een zwager van een broer. AKZO is een oomzegger en een zwager van een 
broer. Hoogovens  is een oomzegger, SHV is een zoon. Heineken is een zoon."  
Het tweede gedeelte van de brochure propageert de actie tegen deze eeuwenlange rijkeluis-elite in 
de vorm van het 'personen-aanvalmodel', een soort 'zacht geweld' tegen de patsers van het 
Familiekapitaal: " Men zou dus. een demonstratie kunnen houden voor het huis van de hogere, of 
het huis bezetten. (-) Men zou zo'n persoon regelmatig op kunnen bellen, ook 's nachts, om te 
vragen hoe het met de woning zit. Maar hem ook allerlei zaken kunnen toesturen via 
postorderbedrijven. of hem opzoeken als hij in het restaurant aan het dineren is of als hij met 
vakantie is. Hij moet er voortdurend aan herinnerd worden, dat hij wel goed woont en de ander 
niet. En dat hij is aangesteld om de woningnood op le lossen en dat dat nog altijd niet gebeurd 
is."  
Deze surprise is te bestellen voor I 13.90 op giro 4006920 van Stg. Macht en Elite, Postbus 690. 
Amsterdam. B. Ch.  
Woensdag 26 november Brief van Prins Claus om te bedanken voor informatie 
betreffende de Baarnse Golfvereniging 
Woensdag 26 november Bespreking D. Galema ,secretaris Stichting Golf in Leusden te 
zijn huize Arnhemse weg 16a Leusden 20.30-23.15 uur 
Ook aanwezig zijn vrouw. 
Reeds in 1973 is een initiatief door Galema ontwikkeld voor een golfbaan. Mogelijkheden voor 9 
holes par 3 course op de Hoogt door hem afgewezen. Kees Poll was hier ook nog bij betrokken 
Door rentmeester van de Treek in 1975/76 initiatieven ontwikkeld voor mogelijkheden te 
scheppen van golf op de Treek, later ivm het feit dat de aanleg van een weg dwars door de Treek 
een stuk zou worden afgesneden. Hier zou ook Jhr van Swinderen achter zitten, die in het 
bestuur zit van de Treek, begon het definitievere vormen aan te nemen  Alleen moet de gemeente 
Leusden de bestemmingsplannen wijzigen. Nu is de bestemming bosgrond. Rond 1978 stichting 
Golf in Leusden opgericht  
Pennink plan gemaakt eerste plan 9 holes daarna tekening 18 holes Firma Enk te Arnhem heeft 
plan gemaakt voor uitvoering de Treek heeft de kosten op zich genomen van Pennink en de Enk 
heeft het voorgeschoten een bedrag van 15.000 met die clausule zou bij de aanleg een andere 
firma worden genomen en dan zou de Treek het moeten betalen. Enk goedkoper dan Heide of 
Gront mij want bij: deze laatste twee moet alles precies op tekening terwijl de Enk in 
samenwerking met Pennink (net zoals in Roosendael het meer uit de losse hand doet geschieden)  
In 1979 heeft Staatsbosbeheer kritische geluiden laten horen over het plan voor golfbaan. Over 
de openbaarheid: dan zou een recreatie Utrechtse heuvelrug of zo'n lichaam voor de kosten 
moeten opdraaien, dwz 1-2 miljoen. 
Gemeente Leusden wil er geen cent insteken. Dus 18 holes (met eventueel mogelijkheid van 
enkele holes meer) besloten, maar toch proberen een drietal chip en put holes alsmede een 
driving range openbaar te maken. Symbiose golfrecreatie proberen te bewerkstellingen. 
Waarom duurt het dan nog zo lang? Er moest van de gemeente eerst een grondonderzoek 
worden verricht door een bureau in Arnhem die de gemeente adviseert in deze zaken over 
aspecten van vogeltjes etc die heeft een jaar geduurd.  
Verwacht wordt dat de gemeente Leusden binnenkort zijn fiat zal geven aan de baan daarna 
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gemeente raad en verwacht wordt dat er bezwaarschriften die door de beroepsprocedure (behalve 
misschien als het maar een paar zijn, art 19 kan worden toegepast dwz dat alvast begonnen kan 
worden ) een tijd van vijf jaar in beslag nemen  
Mevrouw Galema vertelde nog dat twee jaar geleden een vergadering te Leende had 
plaatsgevonden met onder leiding commissie openbaar golf waar alle mensen bijeen waren 
geroepen om die openbaar golf propageerden zoals Matthijse etc.  
Daarna uitgelegd van ons streven. Eerst niet zo veel oren naar maar langzamerhand vooral omdat 
mevrouw Galema het meer zag zitten toch bepaalde punten naar voren gehaald uit mijn betoog, 
dat die van belang zouden kunnen zijn voor zijn besluitvorming, dwz het punt om initiatieven te 
ontwikkelen op gebied van driving range en dat daar gezien de ervaringen van Spaarnwoude veel 
mensen  
die weinig bal sporten hebben gedaan op blijven hangen en er meer dan genoeg aan hebben .en 
dat juist door het ontwikkelen van deze initiatieven behalve een golfbaan (golf als zaalsport) de 18 
holes baan niet zo belast zal worden etc.  

Mededelingenblad Baarnse Golfvereniging : golf-chip 
GOLF-CHIP Mededelingenblad van de Baarnse Golfvereniging  
INHOUDSOPGAVE: 1e jaargang, nummer 1 december 1980 
Inleiding bij het eerste nummer van de Golf-Chip 2 
Iets over de oorsprong van de golfsport 6  
The missirig links 9  
De speciale problemen van de vrouwen de golf sport 11  
Begin bij de oefenbaan 13  
De greep van de handen om de golfstok 15  
De regels van het golfspel 20  
Regelquiz 23  
De scorekaart van een golfbaan 26  
Golfsport ook voor gehandicapten 29  
Golfen ons brein 30  
Inventarisatie van de plannen voor de aanleg van golfbanen in midden Nederland 32  
Aktiviteiten van de Baarnse Golfvereniging 34 
 
INLEIDING  BIJ HET EERSTE NUMMER VAN DE GOLF-CHIP  
Wat bewoog ons om op 30 juni 1980 de stoute schoenen aan te trekken en een golfvereniging in 
Baarn op te richten? .. Het simpele feit, dat we het golfspel onder de aandacht willen brengen 
vaneen groter publiek dan momenteel het geval is. In een gebied met een straal van 40 km met 
Baarn als middelpunt is, slechts één golfbaan aanwezig die openstaat voor het publiek, tw. de 9 
holes baan op de voetbalvelden van het sportpark Over Amstel te Amsterdam. Wel zijn in dit 
gebied vier privé golfbanen, (Hilversum, Amsterdam, Bosch en Duin en Haarzuilens), maar de 
weg hierheen is niet zo gemakkelijk voor een ieder te vinden, o.a. door de hoge kosten en 
ballotage problemen. Het was ons wel bekend, dat er in Baarn en omgeving vele potentiële 
golfers wonen, die een zekere drempelvrees hebben om te beginnen met de golfsport. 8 augustus 
1980 werd de officiële oprichting van de Baarnse Golfvereniging een feit, toen de akte van 
oprichting werd gepasseerd door notaris Windhorst te Baarn. Artikel 3·lid van de statuten stelt 
uitdrukkelijk vast, dat onze vereniging ten doel stelt het beoefenen en bevorderen van de 
golfsport voor een ieder die zich hiervoor aanmeldt Men zal misschien  zeggen: "zijn er dan geen 
plannen voor golfbanen in dit gebied?" "Ja" is daarop ons antwoord, er zijner velen, maar de 
verwezenlijking duurt ons veel te lang".. We willen een balletje slaan op de reeds beschikbare 
grasvelden van de vele in onze omgeving aanwezige recreatieparken, men zou kunnen zeggen het 
beoefenen van Wild-Golf.  We hebben het lidmaatschap van de Baarnse Golfvereniging zo laag 
mogelijk gehouden ( f  15,-- per jaar) om voorts de leden golfstokken en ballen ter beschikking te 
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stellen. Kortom, alles wat tot een verlaging van de drempelvrees voor de golfsport kan leiden. Dit 
heeft niet alleen het voordeel, dat we dan meteen aan de gang kunnen gaan met het beoefenen 
van deze sport en niet eindeloos behoeven te wachten op de openbare golfbanen in deze 
omgeving - maar vooral ook om het golfen onder de aandacht te brengen van de mederecreant 

 

. Bij een analyse van de oorzaken, waarom zo vele goede initiatieven voor hot aanleggen van 
golfbanen de mist in zijn gegaan of zijn vertraagd of nog in de ijskast liggen, is ons al gebleken, 
dat het niet direkt lag aan geld, terrein, enthousiasme etc., maar simpelweg ,aan het feit, dat de 
mensen die zitting hebben in de Overheidsinstanties (gemeenteraadsleden etc ) onvoldoende op 
de hoogte zijn van de voordelen, die het beoefenen van de golfsport bieden voor de sportieve 
recreatie en de recreatiesport. (Een inventarisatie van de ,plannen voor het aanleggen van 
golfbanen in midden Nederland wordt gegeven op bladzijde 32 e.v.) Zo zijn we dan begonnen 
met het beoefenen van het golfspel op een recreatieterrein, gelegen vlakbij kasteel Drakesteijn te 
Lage Vuursche in de gemeente Baarn. Misschien wel op een wijze, die enigszins valt te vergelijken 
met de beoefening van het golfspel door de Hollanders zo'n 600 jaar geleden. In een brochure 
over golf van de Nederlandse Golf Federatie (1978) lezen we: Trouwens in 1387 is er in de stad 
Brielle al sprake van een speelverbod. "Alleen  ....'den bal metter colven slaan buiten den vesten 
onser stede'.... is toegestaan".(Iets over de oorsprong van de golfsport bladzijde 6 ) In de maand 
augustus hebben artikelen in de Gooi- en Eemlander en de Baarnsche Courant melding gemaakt' 
van onze aktiviteiten in Lage Vuursche .In een interview met een verslaggever van de G en E 
zegt de secretaris: "Ik verwacht dat het ledental langzaam zal stijgen. Over twee jaar streef ik toch 
wel naar een vaste kern die een aardig balletje kan slaan en hoop dan op ongeveer honderd 
leden". Mede door deze publiciteit stroomden de leden toe en kunnen we nu, ruim 4 maanden na 
de oprichting, een lijst samenstellen van maar liefst 140 leden. De aktiviteiten breidden zich al 
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gauw uit over andere plaatsen . Het terrein van het recreatiepark de Wolfskamer achter de 
skibaan te Huizen leverde ons zelfs de mogelijkheid om een golfbaantje uit te zetten van 6 holes 
met een lengte van bijna 1000 meter. Op deze manier zijn we nu al in staat om de leden enkele 
wedstrijdervaring bij te brengen, eveneens regelkennis  (over de scorekaart zie bladzijde 26) (iets, 
over de regels, zie bladzijde 20).Niet alleen in de buitenlucht, maar we zijn ook begonnen in een 
zaal te golfen en wel in een gymnastiekzaal van de gemeentelijke sporthal de Trits te Baarn. Elke 
dinsdagavond kunt u onze leden van 7-10 uur zien chippen en putten op een 6 holes mininatuur 
golfbaantje. Via allerlei hindernissen moet men de golfbal in een autoband of netje chippen en op 
de laatste hole de bal via een 5 meter lange kunstgrasmat putten. Aan de andere kant van de zaal 
wordt tegen een net geslagen en alle bewegingen van de golfer vastgelegd op de videoband, 
waarna een analyse van deze beelden wordt gemaakt, geprojekteerd op een monitor. Vooral door 
het beeld stil te zetten, worden vele fouten ontmaskerd. (zie foto op bladzijde tegenover de 
inhoudsopgave) De gelegenheid van het golfen in de zaal biedt ons nog het grote voordeel, dat 
bij sneeuw of zeer slecht weer we kunnen switchen van de oefenbanen naar de sporthal. We 
zouden als slogan willen lanceren 
" GOLF OOK ALS ZAALSPORT"  
Hier volgen we de weg die vele sporten in ons land al hebben gevolgd, zoals hockey, tennis etc . 
In de zaal kunnen we meer aandacht schenken aan de details van de golf techniek en worden we 
minder afgeleid door het buitengebeuren. In de Golf-Chip schenken we elke keer aandacht aan 
een gedeelte van de golftechniek. Zo wordt in dit eerste nummer behandeld: op welke wijze de 
handen de golfstok moeten vasthouden (blz. 15). Vlakbij de oefenzaal de Trits is een terrein 
gelegen aan de Drakenburgerweg waar we ons oog op hebben laten vallen om te kunnen 
gebruiken als oefenbaan. Reden, waarom wij op 3 november 1980 een schriftelijk verzoek 
hebben  gedaan aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Baarn of wij 
op korte termijn over dit terrein zouden kunnen beschikken voor het slaan van een golfbal. ( Zie 
voor een ·beter gebruik van een oefenbaan onder de titel ·"Begin bij de oefenbaan" bladzijde 13). 
Voor plannen op middellange termijn ·gaan onze gedachten uit naar de realisering van een 
openbare golfbaan in onze omgeving. Wij denken daarbij aan een terrein gelegen ten zuiden van 
de Hilversumse straatweg in de gemeente Baarn. Dit terrein diende als opslagplaats voor munitie 
van het  Ministerie van Defensie. Deze opslagplaats is inmiddels gesloopt en het bosrijke terrein 
is teruggegeven aan de Koninklijke Domeinen. Wie weet zouden twee leden van het Koninklijk 
Huis gezien hun recente uitspraken inzake de popularisering van de golfsport  hun medewerking 
kunnen verlenen voor het verkrijgen van het zojuist genoemde terrein, voor de aanleg van een 9 
holes golfbaan voor openbaar gebruik.  
ZKH Prins Bernhard: "Een van mijn kleinzoons speelt uitstekend golf. Maar van dat soort 
jongens moeten we het toch echt niet hebben. Golf moet een volkssport worden." Ook in 
Nederland open banen waar iedereen kan spelen, die moeten er meer en meer komen.  (Haagsche 
Courant 8-9-1980)  
ZKH Prins Claus: Voor wat betreft ons land zou ik willen pleiten voor meer openbare banen. 
Om dat te bewerkstelligen. is een samenspel, een integratie nodig van golf en publiek. De eerste 
openbare banen in dit land hebben hierin een belangrijke funktie. Geen prikkeldraad langs de 
baan, de  vooroordelen wegnemen en golf aanvaardbaar maken voor het publiek. Dat er gebrek 
aan ruimte zou zijn voor meer golfbanen in Nederland geloof ik niet. Het is een kwestie· van 
plannen goed voorbereiden en de zaak  goed verkopen. (Maandblad Golf oktober 1980). In een 
zojuist gepubliceerde brochure van de Nederlandse Golf Federatie "Ontwikkelingsplan voor 
openbare golfbanen in Nederland" denkt men op middellange termijn zelfs aan één golfbaan per 
200.000 inwoners. Dat komt neer dat in een gebied met een straal van 40 km rond Baarn met 
ongeveer 2.500.000 inwoners er maar liefst 12 openbare golfbanen zouden moeten komen. We 
helpen het ze hopen ..... 
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Nog 
wat humor in de Golfchip: Links: Golf? Wie heeft het hier over golf? Ik zei: "Je krijgt een nieuwe stel ijzer voor je 
verjaardag, Midden: Hij begint altijd met ene oefenslag; Rechts : commentaar overbodig, 
  
Wij zien de realisering van deze plannen echter pas wanneer men tegelijkertijd meer 
mogelijkheden ontwikkelt. Het is niet een kwestie van "of of "maar van "en en". Dat wil zeggen, 
dat we beginnen te denken vanaf de dimensie van het midget golfspel, een sport aktief beoefend 
door 4000 nederlanders en dat verder bij iedere nederlander een bekende klank heeft. Van dit 
startpunt willen we de mogelijkheden, die liggen tussen het midget golfspel en het golfen op 9 of 
18 holes banen, nader onderzoeken", het bedrijven van de golfsport in gymnastiekzalen 
(Scholen), op kleine grasvelden in de bebouwde kom, sportvelden (wanneer deze niet gebruikt 
worden) en speciaal daarvoor ingerichte oefenbanen (driving ranges) tot de 6, 9 resp. 18 holes 
golfbanen. Door het ontwikkelen van al deze mogelijkheden zien we pas werkelijk een 
popularisering van de golfsport van de grond komen. Dat daarbij nog tal van andere problemen 
(zoals goede instruktie en begeleiding) om de hoek komen kijken, zijn we ons maar al te zeer van 
bewust. Het golfspel biedt echter dermate goede perspectieven voor al die mensen, die over 
steeds meer vrije tijd gaan beschikken in deze "chip " maatschappij, dat vnl. door de uitgave van 
deze Golf-Chip ons doel mede nader bij willen brengen. 
"GOLFEN VOOR EEN  lEDER DIE DAARVOOR BELANGSTELLING HEEFT" 
Dinsdag 2 december. Bezoek tijdens golfles 2 leden van de hockeyclub Be Fair 
In de stromende regen komen slechts 2 golfers tijdens mijn les op Drakesteyn. Het zijn de twee 
zusters Stance Hermans en Friedje Jaartsveld, leden van de Hilversumse hockeyclub Be Fair. Ze 
vragen aan mij of ik niet een demonstratie wil geven op hun hockeyclub. Zij waren enthousiast 
geworden voor het golfspel door hun vriendin Truus Krens. 
Tussenvoegsel In het lustrumboekje van Be Fair 25 jaar (uitgegeven in 2006)  staat het volgende 
artikel - geschreven door Stance Hermans-  dat laat zien hoe zij aan de golfsport zijn verslingerd. 
Hier volgt een deel van het artikel: 
" Hoe begon het? Na een lekkere maaltijd en veel glaasjes wijn, besloten Friedje, Truus, 
Angelique en ik de volgende dag golfafdeling op te richten, op de hockeyvelden van Be Fair. 
Willem Vrolijks:"Zolang ik hier groundsman ben, zal er niet op deze hockeyvelden gegolfd 
worden!" Het moet gezegd worden, de velden van Vrolijks lagen er altijd bijzonder mooi bij. Hij 
leefde zich daar helemaal op uit, ze waren zijn alles. Niet voor te stellen nu er alleen nog op 
kunstgras gespeeld wordt. Teleurgesteld weken we uit naar 't speelveldje aan de s'Jacoblaan in 
Bussum. Daar hebben we de eerste golfbal geslagen en ons enthousiasme was niet meer te 
stuiten. We klopten aan bij het bestuur van Be Fair en verwachtten, dat we met open armen 
zouden worden ontvangen. Niets was minder waar. Het Bestuur was verdeeld over onze plannen. 
Karel Slootman, toen onze voorzitter, kon niet 100% achter ons staan. Hij liet wel stiekem 
merken, dat hij ons initiatief bewonderde, evenals Ignace Poelmann, bestuurslid, die ons meteen 
en in de jaren daarna volop gesteund heeft. Het was niet makkelijk het heft uit handen te geven 
aan vier vrouwen.(...) Toen kwam de reddende (rebelse) engel Tom de Booij (gepensioneerd 
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professor in de geologie van de U.V.A. te Amsterdam), die juist de Baarnse Golfclub had 
opgericht en op een weilandje in de Lage Vuursche een klein aantal enthousiastelingen les gaf 

.  
De acht Betskes : vlnr Truus Krens, Friedje Jaartsveld, Angelique Nieuwe Weme, Stance Hermans 
 
Zaterdag 13 december. Bezoek aan de hockeyclub BeFair met het bestuur van de 
Baarnse Golf Vereniging 
Gevolg gevend aan het verzoek van de de twee zusters Stance Hermans en Friedje Jaartsveld om 
een demonstratie te geven op Be Fair gaat het bestuur van de Baarnse Golfvereniging: Joost Maes 
(voorzitter), Jan Cees Drapers (penningmeester) en ik naar het clubhuis van Be Fair. We worden  
hartelijk ontvangen door het bestuur van Be Fair (Karel Slootman, voorzitter, de bestuursleden 
Ignace Poelmann, Piet Kuyper en Wouter Snijders). Op het eerste  hockeyveld geef ik een 
demonstratie waar ook bij aanwezig is  de groundsman Willem Vrolijks. Ik sla met een ijzer 5 een 
geweldige plag uit het  hockeyveld. Willem Vrolijks schreeuwt het uit: "mijn velden" Ik stel hem 
gerust door te zeggen: "Dit gaat juist niet gebeuren, we zullen de golfballen altijd spelen van een 
cocosmatje". Tijdens een nabespreking in het clubhuis wordt besloten dat ik begin januari, bij 
wijze van proef, voor 3 maanden golflessen  mag geven  voor belangstellenden.  

Vrijdag 18 december. Eerste golfles aan 8 leden van de hockeyclub Be Fair 

 
De 8 golfers van het eerste uur 18 december 1980 op de sportvelden ven de hockeyclub Be Fair in Hilversum en 
hun bijdrage  
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Dinsdag 16 december Contact met Hilversumse Hockey club 
Wil Rosenbaum bestuurslid van de Hilversumse Hockey club komt mij bezoeken tijdens de 
lessen op Drakesteyn. Hij vraagt naar de mogelijkheden  op hun hockeyvelden te golfen. Zo gaat 
het balletje ook rollen op deze hockeyvelden 
.  

 
Wil Rosenbaum de contactman met de Hilversumsche Hockey club 

Woensdag 31 december Brief van Richard Rahusen naar aanleiding van artikel Haagsche 
post( zie 22 november)  
Tom je hebt mij medio 1979 gezegd dat je activiteiten in zake Macht en Elite tot een periode in je 
leven behoorden, welke thans afgesloten zouden zijn Daarom zou ik nu graag willen weten of het 
nog zo is. Hartelijke groeten Richard. 
1980 (dag en maand onbekend) Brief van mijn moeder  
Tom wat ben je ver weg. Ik weet niets meer waar je bent. Ik heb geen contact met je en dat is iets 
dat ik niet aan kan, daarvoor ben je mij te dierbaar en anders ben je ook dicht bij, dag je Moeder.  
Juli- december .Overzicht van het aantal leden van de Baarnse Golfvereniging aan wie ik 
golflessen heb gegeven 
     
                                     Aantal personen          Manifestaties 
 
Juli                                      18                                   4 
Augustus                          178                                  23 
September                        182                                  23 
Oktober                            259                                 34 
November                        171                                  24 
December                          78                                  13 

Totaal                               895                                125 (gemiddeld per manifestatie 7 personen) 

De eerste les heb ik gegeven aan Guus Poppe op 8 juli 1980.  
In mijn archief bevindt zich de lijst waarin te zien is wie en op welke datum les heeft gehad. 
Anekdote 1. Hoe Mauk met het golfen is begonnen 
Mauk wil meegaan met een lesavond in de Trits. Hij heeft cowboylaarzen aan. Ik zeg tegen hem 
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dat hij gymschoenen aan moet trekken. Dit vertikt hij. Dan ga je niet mee, zeg ik behoorlijk 
kwaad. Bij het weggaan smijt ik met een knal de voordeur dicht. Wie zie ik tot mijn stomme 
verbazing even later in de Trits Mauk met gymschoenen ( in tranen), wel  nog onder de indruk 
van mijn dictatoriale optreden. Zou hij niet gekomen zijn, was dan Mauk een golf pro geworden?  
Anekdote 2 : Wat mij gebeurt is tijdens een videosessie in de Trits  
Mauk werkte bij een videozaak in Soest. Bij een inbraak was een videocamera (merk Akai) 
gestolen. Wel beschadigd maar de camera was weer bij de videozaak teruggekomen. Mauk kon de 
camera voor een zacht prijsje kopen. Ik heb deze camera toen gebruikt tijdens video sessies. Ik 
had opnames gemaakt de golfswing van een vrouwelijke leerling. Bij het afdraaien kwam zij niet 
op beeld maar een opnamen van een geslachtsgemeenschap van een echtpaar . Het bleek een 
opname te zijn door de eigenaar van de Videozaak, duidelijk te horen aan zijn stem die het 
echtpaar van instructies voorzag voor het juiste standje. Ik wist niet hoe gauw ik de band door 
moest spoelen. De betreffende leerlinge heeft er geloof ik niets van gemerkt.  
Eind december 1980  tot 5 januari 1981 Skivakantie naar Mont Genèvre met familie  
 

  
Adrienne met haar twee zoons aan de vleesfondue tijdens de skivakantie in Mont Genèvre 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Citaten  van de tekst van nummer 6 jaargang 2 (januari 1980) van tijdschrift Macht en 
Elite 
HET EINDE VAN EEN TIJDSCHRIFT Dit is na twee volledige jaargangen, het laatste 
nummer van het tijdschrift Macht en Elite De Stichting Macht en Elite zal de resultaten van haar 
verdere onderzoek publiceren in een reeks monografieën over min of meer afgesloten 
onderwerpen. De abonnees krijgen hierover bericht, waarbij zij die nog niet het gegarandeerde 
aantal van zes publikaties voor een abonnement hebben ontvangen, de eerste Monografie gratis 
toegezonden zullen krijgen.  
Waarom deze stap?  In het tijdschrift zijn het onderzoek; de denkbeelden en de ontwikkeling van 
de gedachten van onze onderzoekers gepubliceerd over het bestaan vaneen elite  in: ons land. Het 
keurslijf van een tijdschrift met om de twee maanden een publikatie - is nu te nauw geworden. Er 
is zoveel specifieke studie nodig voor de verdere ontwikkeling en toepassing van de ideeën, dat 
twee maanden te kort zijn om een weloverwogen en redelijk afgeronde publikatie het licht te 
doen zien. Daarom verandert ons publikatiemiddel juist nu onze onderzoekers- uitgaande van het 
bestaan van een elite en haar continuïteit door middel van overdracht van kapitaal en macht via 
vererving in bepaalde families - beginnen met de volgende stap van het elite onderzoek.. En het is 
inderdaad een volgende stap, omdat het onderzoek tot nu toe voornamelijk beschrijvend was. 
Het aantonen en vaststellen van de persoonlijke samenstelling van de Nederlandse financieel 
economische elite.In dat onderzoek is in een reeks publikaties vastgesteld, dat er in de ongeveer 
1000 jaar, dat een Nederlands grondgebied te onderscheiden is, een Rode Draad door de 
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geschiedenis loopt: de overdracht van macht (door erfelijkheid) in de leidende elite. Er is 
geconstateerd, hoe een deel van de oude elite kans heeft gezien zich te handhaven als nieuwe 
elites op kwamen en hoe er steeds een stabilisatie en een vermenging van de oude en de nieuwe 
elite optrad. Er is gebleken, onder meer, uit de publikatie van de '250 van Macht en Elite" in het 
vierde nummer van de tweede jaargang, dat de huidige financieel-economische elite van ons land 
voor een belangrijk deel bestaat uit rechtstreekse afstammelingen van vroegere elites. Aan deze 
continuïteit van macht in een kleine groep wordt niet of nauwelijks aandacht besteed. 
 
SAMENVATTING VAN ONS ONDERZOEK NAAR DE ELITE VAN  NEDERLAND 
Het :nu afgesloten onderzoek, dat meer dan drie jaar in beslag heeft::genomen, kenmerkte zich 
door haar experimentele karakter. Achteraf zou mem een bepaalde samenhang kunnen zien in 
verschillende publikaties, zoals blijkt uit de volgende opsomming, waarin eerst de jaargang en 
vervolgens het nummer van het tijdschrift wordt vermeld :  
- 1,2 Uitgaande van vijf proefpersonen, de bankier S.P.van Eeghen en vier naaste familieleden, 
die allen in de huidige tijd hoge functies innamen in het bedrijfsleven, vonden we, dat sommigen 
van hun voorouders behoorden tot de oprichters van de V.O.C. in 1602. Bovendien bleken vele 
andere familieleden, ook hoge functies in de huidige financiële en industriële wereld in  te nemen. 
Deze familieleden noemden we de 'groep van 75'.  
- 1,5 en 1,6 Uitgaande van één van de 'groep van 75', de financiële topman Jhr E.W.Röell, vonden 
we, dat zijn voorouders zowel te vinden waren onder de oprichters van de V.O.C., als onder de 
feodale landadel van voor die tijd..  
- II,1&2 Uitgaande van één van de voorouders van deze jonkheer, Andries Pels (1655-1731), in 
zijn tijd de grootste bankier van Amsterdam, vonden we, dat onder diens afstammelingen zeer 
veel topmensen uit de huidige tijd waren.  
- II,1&2 Deze constatering hebben we samengevat in de KEGEL theorie, die in het kort 
inhoudt, dat onder de afstammelingen van een zeer rijke uit het verleden topmensen te vinden 
moeten zijn in later tijden. Door de afstammingslijnen. en de beroepen van voorouders te 
beschouwen - vooral in rechte lijn - kan men een indruk krijgen of iemand heden ten dage nog als 
rijk en/of invloedrijk aangemerkt kan worden..  
- II,1&2 Door het onderzoek naar Andries Pels in de regententijd van Amsterdam formuleerden 
we bovendien de CIRKELtheorie, die in het kort inhoudt, dat een topman des te belangrijker zal 
zijns als zich in zijn naaste familie (ongeveer tot op de zesde graad) nog een aantal topmensen 
bevinden.  
- II,1&2 Gebruik makend van deze theorieën concludeerden we, dat vijf nieuwe proefpersonen - 
baron J. J .D. van Tuyll van Serooskerken en de jonkheren R.E.J. van Weede, D.R. Hooft 
Graafland, O.L. Röell en G.E. Loudon - inderdaad voldoen aan de kegel- en de cirkel theorie en 
daarom aan te merken zijn als mogelijke toekomstige topfiguren. De leeftijd van deze 
proefpersonen lag rond de veertig jaar, wat te jong is om al een echte topman te zijn.  
- II,3 Een zijspoor volgend naar aanleiding van bovengenoemde resultaten vonden we, dat de 
adel zowel in het verleden als in het heden een belangrijke rol speelt in de financieel-economische 
elite in ons land.  
- II,4 Nogmaals gebruik makend van de kegel-·en de cirkel theorie kwamen we er uiteindelijk toe 
een lijst op te stellen van de top-250, mogelijk de 250 belangrijkste financieel-economische 
topmensen in ons land. 
Dit alles heeft geleid tot het 'ontdekken'', of beter gezegd het herontdekken van de stelling, dat 
het financieel-economische gebeuren in ons land - dat grote invloed heeft op het gebeuren in alle 
andere sectoren van ons maatschappelijk leven - beheerst wordt door een kleine groep, een elite, 
die haar macht grotendeels ontleent aan de overerving. (Men zou iets voorzichtiger kunnen 
zeggen, dat deze groep een naar "verhouding" zeer grote invloed heeft op het gebeuren ). Die 
overerving van macht vindt in de kapitalistische maatschappij zijn oorzaak in de overerving van 
kapitaal. Dat er ook andere soorten van overerving kunnen bestaan, wordt bewezen door de 
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ontwikkelingen in de Sovjet-Unie, wat echter buiten het huidige onderzoek valt.  
In dit laatste nummer van het tijdschrift wordt ingegaan op de methode van ons toekomstig 
onderzoek naar het waarom en het hoe van de machtsoverdracht in de elite. Om aanwijzingen te 
vinden hoe nu de verschuiving in de machtsverhoudingen plaats vindt, zullen bepaalde periodes 
in· onze. geschiedenis - het onderzoek beperkt zich vooralsnog tot wat nu het nederlandse 
grondgebied is - onderzocht wonden. De Stichting is van mening, dat dit onderzoek naar de 
beweging van de machtsverhoudingen in de. elite de invloed van andere krachten zoals van de 
massa is vaak gering, voor een belangrijk deel uitgevoerd dient te worden door een 
personalistische benadering van bepaalde historische periodes, prosopografie, hetgeen leidt tot 
een min of meer afgesloten onderzoek over die periode. Daarbij. zal bovendien het oog 
gehouden worden op een probleem, dat volgens G. W. Domhoff nog nauwelijks overdacht 
is.'Het probleem wie·er voordeel heeft van de macht en dat juist de kern is van een machtsstrijd'.  
(De volledige tekst - geschreven door Joost van Steenis - is niet door mij opgenomen).    

1981 
Geen dagboek bijgeschreven over het jaar 1981 
Maandag 5 januari terug van skivakantie Mont Génèvre 
 
Van hagenpreek tot handicap van Feye Jaski  
Op een regenachtige zaterdagochtend in januari 1981 gaat reeds zeer vroeg de telefoon: 'Zeg 
jonge vriend, kom jij eens even snel je bed uit, niet ontbijten en in een half uur zie ik je bij de 
Wolfskamer in Huizen.' Zonder verdere uitleg veranderde deze uitnodiging in de bekende 
ingesprektoon. Nieuwsgierig naar wat er zich zou afspelen op genoemde locatie deed ik wat mij 
was opgedragen. Op de Wolfskamer achter de skibaan bevond zich een aantal hectare 
natuurgebied, onbedorven nog, zo aan het Veluwemeer. Maar de vroege wandelaar werd 
getracteerd op een fantastisch tafereel. Enkele tientallen malloten stonden gewapend met een 
golfclub met open mond te luisteren naar 'n heer die uiterst boeiend een betoog hield over hoe 
schitterend het wel was om na zoveel uren bloed, zweet en tranen in staat te zijn door middel van 
een geprogrammeerde zwaai van het glimmende wapen het kleine ronde balletje rechtuit op 
iedere gewenste afstand te kunnen deponeren. Zijn theorie verschilde totaal van de gangbare 
opvatting dat alleen 't resultaat telt en niet de wijze waarop dit tot stand komt. It ain't got a 
meaning if it ain't got that swing. Terug naar de basis en gepresenteerd op een wijze die je doet 
geloven dat je weer in de schoolbanken zit. Terecht hadden we hier te maken met een 
ommezwaai. Gedreven en met een gezonde overdosis aan kennis, didactisch begaafd en toch ook 
met veel humor onderwees hij ons de beginselen van de sport die het komende decennium in 
Nederland het snelst zou groeien. Tom de Booij, hagepreker, advocaat van de duivel, uitvinder 
van de Gooise golfbacil, hield zijn bijeenkomsten op de Lage Vuursche in een soortgelijke zetting 
als boven verteld. Goed nieuws reist snel, de schare omstanders werd groter, meer materiaal, 
meer rangeballen, zijn R5 bezweek er bijna door. Wie vielen er voor deze aanpak, deze uiterst 
informele benadering ('geef me maar vijf pieken voor de balletjes')? Natuurlijk in eerste instantie 
de grote groep hockeyers van Be Fair en de H.M.H.C. maar ook mensen, die al zo lang vergeefs 
hadden gewacht op een teken van de bestaande golf-orde, dat zij mochten aantreden. Dat bleken 
er velen te zijn. Tom wilde golf populariseren: 'Golf is voor iedereen, kijk maar naar de States, 
daar golfen de loodgieter en de president directeur'. In Nederland waren we echter nog niet zo 
ver: 'Dat komt door de val van Antwerpen', kregen we dan te horen. Ik heb  dat later nog eens in 
een vergeeld geschiedenisboek opgezocht en de theorie is wel waar en niet waar. Sluitend stuitend 
zo U wilt. Tot dusverre dus geen georganiseerde vorm, maar wel de Baarnse Golfclub. Ridder te 
voet. Geen accommodatie, ook geen hectare grond, wel stromen ideeën en initiatieven om het 
beoogde doel te bereiken en wel veel aanhangers.  
Intussen werd het voorjaar, dus gevaarlijk voor de argeloze recreant om zich op de Wolfskamer 
of Lage Vuursche te goed te doen aan het natuurschoon. Wild om zich heen slaande figuren 
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bedreigden de volksgezondheid, dus moest naar andere mogelijkheden worden gezocht.  
De oplossing lag voor de hand. Niet in de laatste plaats door het grote aantal hockeyers en ex-
hockeyers werden toenaderingen richting hockeyclubs gedaan. De besturen van Be Fair en de 
H.M.H.C. hadden geen bezwaar en zo begonnen we dan in april 1981 aan een eerste les op veld 2 
en 3 in besloten omgeving bij het vertrouwde Hilversum. Matjes meenemen. Een beginnersgroep 
van zo'n dertig man ging aan de slag. Onder leiding van Tom de Booij. Alle zaken werden zeer 
serieus aangepakt. Theorie was net zo belangrijk als practijk. Voor een enkele bal werd 
aangeraakt, werd de op stencil verstrekte leerstof collectief overhoord. Wee degene die zijn les 
niet kende, voor het front der troepen werd je subtiel op je plaats gezet. U kunt nu nog de golfers 
van het eerste uur herkennen aan de wijze, waarop ze de pin bewaken: niet alleen de pin, maar 
ook de vlag wordt (tegen het hinderlijke wapperen) vastgehouden. De groep werd groter, een 
tweede cursus moest worden opgezet, een paar weken later volgde er een derde enz. enz. Al snel 
bleek, dat er meer moest worden georganiseerd dan wij op het eerste gezicht verwachtten. 
Wedstrijden, regel lessen, overleg met het bestuur van de H.M.H.C. over speeltijden, 
accommodatie, gebruik van het Clubhuis, uitzetten en onderhouden van 9 holes, noemt U maar 
op.  
We werden recht in de fuik van de bureaucratie gedreven en eigenlijk wilden we alleen maar 
lekker een balletje slaan! Aanvaarding van het onvermijdelijke bracht zo een aantal bekenden bij 
elkaar om een club op te richten. Al weer ging de telefoon op een onverwacht moment. Het was 
Wil Rosenbaum die op besliste toon kenbaar maakte dat er een voorzitter was gekozen. Toen ik 
voorzichtig informeerde wie deze primus inter pares was, werd ik gefeliciteerd. Veel werk aan de 
winkel, maar leuk: bestuur samenstellen, bemanning voor commissies zoeken en benoemen enz. 
Het moest allemaal in sneltreinvaart van de grond komen omdat er enkele honderden mensen lid 
wilden worden terwijl we nog geen echte status van vereniging hadden. Geen nood, statuten 
waren snel geregeld en passeerden in de oprichtingsvergadering en bij de notaris zonder al te veel 
problemen. Dat was de formele kant. Maar er gebeurde ook iets heel anders daar op dat clubje. 
Er ontstond iets dat het beste kan worden omschreven als een unieke sfeer. Bereidheid· om 
elkaar te helpen, om inderdaad de handen uit de mouwen te steken, om greentjes te maaien, 
ontbijten te regelen, theorieles te geven, postzegels te plakken enz. enz. De pioniersgeest van een 
beginnend geheel. Het enthousiasme van eindelijk eens de kans te krijgen om eens te ervaren wat 
dat golf spelen is. Het bleek voor velen een totale ommekeer, een openbaring en, zonder 
overdrijven: een nieuwe life-style. Golf is veel meer dan alleen maar even een balletje slaan, zelfs 
al speel je met een hoge handicap en ook al bedrijf je het alleen maar als vermaak. Dat besef 
drong langzaam tot de menigte door. De verslaving sloeg toe en daarmee ook de belangstelling 
voor lessen en wedstrijden. Ik zie nog in de winter van 1983 bij stromende regen en ijskoude 
wind een dozijn fanaten lessen bij Tony Charnley, een van onze meest sympathieke pro's.  
Toen infrastructuur en ledental waren gestabiliseerd begrepen we als bestuur, dat vroeg of laat bij 
een groot aantal leden behoefte zou ontstaan aan een vereniging, die beschikte over een 
volwaardige golfbaan. Er werd een commissie in het leven geroepen, die tot opdracht kreeg zich 
te oriënteren op mogelijkheden van aanleg van een eigen, volwaardige accommodatie. Het zou in 
dit verband te ver voeren, om de activiteiten van deze commissie te schilderen, maar het resultaat 
was een hoogst kleurrijke schakering van kluitjes in het riet van Gooise lokale, gewestelijke en 
provinciale overheden. De eerste serieuze optie deed zich voor in de polder en een initiatief van 
de Rijksdienst IJsselmeerpolders, onder meer door de grote druk uit het Gooi, bracht Zeewolde 
van de grond. Als U daar gaat spelen, komt U vele leden en ex-leden van 't Jagerspaadje tegen.  
Maar, wat in de beschermde omgeving tussen de groenstroken van de H.M.H.C. gebeurde had 
een uitstraling, die niet gemakkelijk was te evenaren. Ook niet, toen na acht jaren de verhuizing 
naar de Beresteinseweg werd doorgevoerd. 't Jagerspaadje heeft dubbel en dwars zijn functie en 
bestaansrecht bewezen, ook toen het geweld van de vele in de regio opgestarte golfbanen 
losbarstte. De continuïteit heeft nooit ter discussie gestaan. De formule is goed, de aanpak is 
goed. U bent gelukkig geweest bij de keuze van Uw bestuurders. Maar boven alles telt het aandeel 
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van al die enthousiastelingen, die bereid waren en zijn om wat te doen voor het collectief. Dat 
koop je niet, dat kan je niet afdwingen, dat is er of het is er niet. Prijs U gelukkig dat U lid bent 
van zo'n club. Uit een nog koud Canada, het golfseizoen is nog niet geopend want we schrijven 
begin mei, wens ik iedereen geluk met het tienjarig bestaan en vooral heel veel plezier met de 
indrukwekkende lijst van evenementen in dit jaar. 
Woensdag 7 januari 1981 Mijn antwoord op de brief van Richard Rahusen van 31 
december 1980 
In antwoord op je brief kan ik je vraag bevestigend beantwoorden.  Joost van Steenis heeft medio 
1980 een brochure geschreven: ":De macht van het familiekapitaal en wat er tegen te doen.". Mijn 
laatste werkzaamheden zijn geweest de samenstelling van het laatste nummer van  Macht en Elite 
januari 1980 waarvan je een exemplaar hebt gekregen.  Sindsdien ben ik gedoken in de materie 
van de golfsport. In verband hiermede zou ik je willen vragen of je met mij een gesprek wilt 
hebben liefst ergens in februari. Zou je me een datum kunnen geven. Hopende dat met deze brief 
je wantrouwen jegens mij enigszins verminderd. Met hartelijke groeten. PS  Mijn handschrift is 
enigszins beverig vanwege een blessure aan de rechter duim opgelopen tijdens de wintersport. 
Donderdag 8 januari Brief aan Mieke Egeler: Lieve Mieke Van mijn zuster Maria hoorde ik 
de schokkende tijding betreffende de ziekte van Cees . Maria heeft het ook aan je doorgegeven 
hoe fijn ik het zou vinden om Cees te mogen bezoeken, maar dat ik de beslissing daarover geheel 
aan Cees  wil overlaten. Je wilde hem het liever vragen zei Maria tegen mij als hij wat aangesterkt 
was. Voor jou wens Adrienne en ik alle liefde en warmte toe die je nu maar nodig hebt in deze 
tijd waar alles maar dan alles  (ook van Cees natuurlijk) op de proef wordt gesteld. Ik zal vooral 
morgen sterk aan hem denken.  Heel veel liefs Tom 
PS mijn schrift is een beetje beverig want ik heb mijn rechterduim gebroken in de wintersport ! 
Helaas geen reactie .9 januari is de verjaardag van Cees Egeler 
Maandag 19 januari Artikel van Han van der Weyden in de Grasmat nr 21: IN DE 
GOLFSLAG  
Deze titel klinkt wat waterig, maar heeft toch een zeer "landelijke" betekenis. U zult al begrijpen 
dat het gaat om de jongste loot aan de Be Fairstam: het golfspel. Nog geen échte loot in dit prille 
beginstadium, maar we hopen wel dat ie dat binnen korte tijd zal worden en dan snel zal 
uitgroeien tot een tak van formaat: Daar is alles voor te zeggen en heel duidelijk zijn ook alle 
voorwaarden aanwezig om van de golfsport bij Be Fair een succes te maken. De nodige ruimte 
voor de training en voor de oefeningen in een verder stadium is er, Tom de Booij staat als 
enthousiast docent garant voor een doelgerichte, zeer professionele instructie, er is veel 
oefenmateriaal ter beschikking, als de weersomstandigheden werkelijk té bar zijn (maar dat 
gebeurt niet zo gauw bij golf) hebben we een clubhuis waarin we de "swing" (dat klinkt toch wel 
veel melodieuzer dan "slag") naar hartenlust kunnen beoefenen en.... wat natuurlijk héél 
belangrijk is:wij zijn bij Be Fair een groot stel sportievelingen, die weten hoe je met de bal moet 
omgaan, of dat nu een hockey- een tennis- of een cricketbal is. Wat zou ons dan nog tegen 
kunnen houden om ook vertrouwd te raken met .dat fascinerende golfballetje? Niets natuurlijk: 
Dat hebben de 12 leerlingen van "het eerste uur" reeds bewezen. Deze 10 dames en 2 heren 
worden nu al door de golfslag meegesleurd en zijn in die korte tijd even zovele propagandisten 
geworden voor het oprichten van een afdeling GOLF bij Be Fair. Dus: wat staat u te doen? Heel 
eenvoudig: elke donderdagmorgen naar Crailoo komen met alleen maar twee niet te kleine matjes 
(bijvoorbeeld van cocos of kunstgras), één om op te staan en één om de balletjes van af te 
swingen (wat al heel gauw een beetje lukt). Instructeur Torn de Booij is daar dan met een auto vol 
golfclubs en een zee van balletjes. Van 9.30 tot 11.30 is hij onvermoeid bezig om ons alles voor te 
doen en het ons precies zo na te laten doen. Hij houdt zich met ieder persoonlijk bezig, legt uit, 
inspireert en corrigeert. En, zoals al gezegd, in weer en wind. Dus wel zorgen voor passende 
kleding en schoeisel, vooral in dit jaargetijde met grote kans op sneeuw, hagel, regen en storm. 
Laat u niet afschrikken door dat weer:: Dat deert u niet: En als het écht té gek wordt, zoals j.l. 
donderdag in een felle sneeuwt storm, dan laten we de balletjes liggen en swingen vrolijk verder 



246 
 

in het clubhuis, waar dan ook nog de koffie klaar staat. Golf vraagt heel veel oefening. Als je geen 
natuurtalent bent duurt 't wel even voor je de slag te pakken hebt. Maar als je die eenmaal hebt 
staat er een wereld van sportief genoegen voor je open. En je kunt thuis ook oefenen, in de tuin 
of binnen. Hoe? Dat legt Tom allemaal haarfijn uit. Niet aarzelen dus; maar doen : Ga met Be 
Fair in de golfslag.  
Maandag 19 januari Ingezonden stuk voor de Grasmat  nr 21 van Tom de Booij   
Naar aanleiding van de woorden van Uw voorzitter in de Grasmat nr 20, zou ik willen stellen, dat 
het initiatief van Be Fair van het grootste belang geacht kan worden voor de doorbraak van de 
golfsport in het algemeen. Vooral als de huwelijksvoltrekking tussen hockeyer en golfer in mei zal 
plaats vinden. Het is een bekend verschijnsel, dat vele mannelijke en vrouwelijke hockeyers bij 
het grijzer worden van de haren overgaan naar de golfsport. Bij de geweldige toename van het 
aantal hockeyers in de laatste tientallen jaren is echter de ontwikkeling van de mogelijkheden tot 
het beoefenen van de golfsport sterk achtergebleven, z0dat vele potentiële golfers tevergeefs 
zoeken naar een plaats om een balletje te slaan.  
Nu wordt door het Bestuur van Be Fair deze mogelijkheid geboden. Ten eerste voor diegenen 
onder U, die het hockeybijltje er bij neer willen gooien en ten tweede ook voor de vrouwen van 
de mannen die hockeyen ook eens actief willen zijn met het voortbewegen van een bal. Toch zou 
ik enkele kanttekeningen willen plaatsen bij deze overgang van hockey naar golf. 
 

  

Lay out golfbaan hockeyvelden van Be Fair           Lay out golfbaan hockeyvelden van Hilversum 
 
Alhoewel liet golfspel ook met een bal en een stok wordt gespeeld en het eveneens de bedoeling 
is om deze bal naar en in een doel(hole) te slaan, is het toch een heel andere wereld waarin men 
terecht komt. Het is een eenzame wereld, waar men geheel op zich zelf wordt teruggeworpen en 
de algehele verantwoordelijkheid draagt voor de sportieve handeling. Geen ruimte voor de 
gebruikelijke excuses en uitvluchten: slechte scheidsrechters, tegenstanders onsportief, veld was te 
drassig of te hard etc etc. Het is een gevecht tegen en met zich zelf, waarbij men juist door zich 
vrijwillig te beperken meer vrijheid van handelen krijgt: een spel vol tegenstellingen en 
tegenstrijdigheden: SWING WITHIN YOURSELF  
Over de golfswing kan men zeggen, dat deze geheel anders is dan de hockeyslag. Wel een 
voordeel is, dat de ex-hockeyer naar hartelust sticks kan slaan zonder het scherpe fluitsignaal in 
zijn oren te horen klinken. De golfswing is voornamelijk een roterende beweging van het hele 
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lichaam. Door deze beweging kan de bal, zonder het aanwenden van veel kracht, met gemak over 
de lengte van een hockeyveld worden geslagen. Het is juist deze draaiing van het hele lichaam 
rond een as - de wervelkolom-  waarbij de handen, polsen en voor een deel de armen een 
ondergeschikte rol moeten spelen, die de ex-hockeyer in het begin voor grote problemen plaatst. 
Het golfspel vereist veel doorzettingsvermogen en vooral veel vrije tijd om deze swing onder of 
beter gezegd boven de knie te krijgen. Het is een spel vol frustraties en diegenen die nog 
doorgaan met golfen zijn diegenen die de natuurlijke impuls om er mee op te houden kunnen 
overwinnen. Eenmaal gegrepen door het golfspel, moet men er voor waken er niet aan verslaafd 
te raken. Het is veel belovend , dat het initiatief is genomen door vrouwen - de dames van het 
eerste uur volgens Uw voorzitter - want deze beschikken over het algemeen over meer vrije tijd 
dan mannen en kunnen door veel te oefenen uiteindelijk net zo goed of zelfs beter leren  golfen 
dan mannen  Tot nu toe wordt het golfspel typisch als een "men's  game" beschouwd. Zo sterk 
zelfs, dat in het laatste nummer van het maandblad Golf - het orgaan van de Nederlandse 
Golffederatie - een ingezonden briefschrijver de golfende mannen oproept om de golfbanen in 
Nederland vrouwenmens vrij te maken. Een Amerikaanse psychiater David C.Morley zegt in zijn 
boek Missing Links: "Golf is niet wezenlijk een mannenspel; een vrouw heeft net zovee1 recht 
erop als de man. Maar de vrouw moet als een vrouw spelen door haar beperkingen te leren 
kennen en gebruik te maken van haar bijzondere mogelijkheden..... 
Ik wens het Bestuur van Be Fair veel succes en sterkte toe bij de goede voornemens in 1981, in 
de hoop dat ik ook een 'balletje' kan bijdragen om het experiment te doen slagen. Tom de Booij  
Maandag 26 januari Artikel in Grasmat van Toos van der Voort 
Na het - natuurlijk een pagina lange - openingsverslag van onze "super-schrijver" H.v.d.W., werd 
ik als laatst aangekomene meteen gestrikt voor het volgende. Een moeilijke opgave, want de gave 
van het produceren van de meest schitterende - alles omschrijvende - volzinnen, ontbreekt mij 
ten enen male. Ik doe dus mijn best. 't Weer was dit maal alleszins acceptabel - de opkomst idem. 
Duidelijk waren er in de loop van de weken al vorderingen gemaakt. De meeste hielden hun club 
al goed in de "grip" en swingden er lustig op los. Onze onvermoeibare prof, kon dus op de kreten 
van de minder ontwikkelden onmiddellijk ter plaatse zijn om uitleg te geven. In de loop van de 
weken heeft iedereen de laagjes kleding wat uitgebreid, zodat er over kou nauwelijks meer werd 
geklaagd. Je wordt door Tom's enthousiasme wel enorm meegesleept, dat bleek ook toen we op 
het laatst ieder met 20 Ballen naar een "doel" gingen "Swingen"l en de meesten daar al hele 
"goede resultaten mee boekten.-" Al met al vind ik bet bij het eerste proefje al een heerlijke 
fascinerende sport waar je helemaal in op Runt gaan. Daarbij nog alle frisse lucht die je opsnuift. 
Stel je alleen niet voor net "even" te leren. "Oefening Baart kunst" en dat is heel zeker op golf 
van toepassing. Vergeten jullie niet regelmatig of ineens je bijdrage te storten bij Fried, dan kan zij 
ook zorgeloos genieten met: Be-Fair in de golfslag.  

 
Mauk bewaakt de vlag als ik put op de hockeyvelden van Be fait 
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Woensdag 28 januari Artikel Baarnse Courant:  Nieuwjaars wedstrijden groot succes voor 
de Baarnse Golfvereniging 
Maar liefst 27 deelnemers waren zaterdagochtend 24 januari j.l naar de "golfbaan" Wolfskamer 
(Huizen) gekomen om mee te doen aan de nieuwjaarswedstrijden van de Baarnse Golfvereniging. 
Helaas beschikt de Baarnse  Golfvereniging nog met over een ter  rein om soortgelijke 
wedstrijden binnen de gemeente grenzen te kunnen houden. De wedstrijd werd gespeeld over 9 
holes. De "par" van deze baan over 9 holes - de score van een ideale golfspeler - is 27 slagen. De 
uitslagen van de wedstrijd waren: 
Categorie handicap:.1. T. Green (43 slagen, handicap 76); 2. Mw S. Green (51 slagen, handicap 
73) 3. Mw A. Bijman (43 slagen, hand. 52) Categorie nonhandicap:1.P. H. Bloemer (42 slagen), 2. 
Mw M. L. A. Lamme (44 slagen), 3. J.W. Duburg (44 slagen). De beste  bruto score werd gemaakt 
door Mw H. A. de Booij (38.slagen).  

 
Driving range op de hockeyvelden van Be fair 

Woensdag 4 februari Artikel Baarnsche Courant:  Volop aktiviteit in Baarnse 
Golfvereniging 
De Baarnse Golfvereniging (thans 181 leden) mag zich in een geweldige groei verheugen. Sinds 
de oprichting, nu bijna een half jaar geleden, werden 137 instrukties bijgewoond door totaal 1109 
personen. Het nieuwe golf jaar is voor deze plaatselijke sportclub goed begonnen, want in deze 
eerste maand bezochten 231 mensen 17 instruktie dagen. Daarbij te bedenken, dat de instrukteur 
op een tweetal plaatsen (Lelystad en Hilversum, hockeyvelden van Be Fair) nog eens 76 mensen 
instrukties heeft gegeven. Deze laatste zijn bedoeld om ook buiten de vereniging golfaktiviteiten 
te laten plaats vinden, die het populariseren van het golfspel kunnen bevorderen. Op de in januari 
j.l. in de Trits gehouden eerste "regelavond" waren 25 leden  present. De volgende instructie-
avond waarop in Baarns sportcentrum de regels ( van de golfsport toegelicht worden, vindt op 
dinsdag 24 februari a.s. plaats van half negen tot tien uur. In januari  werd ook onderling 
gespeeld, terwijl op zaterdag 21 maart a.s. in Huizen (Wolfskamer) de voorjaarswedstrijd van de 
Baarnse Golfvereniging wordt gehouden. De jaarvergadering is op vrijdag 27 maart a.s. (20.00 
uur) in "De Prom" belegd. De aanvrage van de Baarnse Golfvereniging voor een eigen drivng 
range (oefenbaan) in onze gemeente maakt serieus kans! Het college van B en W heeft de zaak 
met een gunstige aanbeveling ter advies doorgezonden aan de Sportstichting.  
Donderdag 12 maart- zondag 14 maart naar  Antwerpen voor 50ste verjaardag van 
Adrienne 
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Adrienne wordt toegezongen op haar 50ste verjaardag op de golfclub Capelle Bos bij Antwerpen 

Woensdag 25 maart Artikel Baarnsche Courant Baarnse golf Vereniging hield 
voorjaarswedstrijden 
Zaterdag werden op golfbaan Wolfskamer te Huizen de Voorjaarswedstrijden van de Baarnse 
Golfvereniging gehouden. In totaal deden 55 deelnemers. 
Wat betekende dat op 9 holes baan zo'n 4040 golfslagen gegeven moesten worden. Bij de 
handicap 9 holes behaalde mevrouw M. Swart de eerste prijs bruto score en mevr. R. Westenburg 
de eerste prijs netto score. Bij de 18 holes-handicap waren dat resp. mevr. A. de Booij en mevr. F. 
Jaartsveld..  
In- de Non Handicap-klasse werd bij de 9 holes T. Oudegeest eerste met een score van 37. 
Terwijl R. Rademaker met een score van 85 de 18 holes non handicap won. De prijsuitreiking zal 
plaatsvinden tijdens de jaarvergadering, die vrijdag 27 maart a.s. (aanvang 20.uur) in "De Prom" 
zal plaatsvinden. Daar  wordt ook het zomerprogramma bekend gemaakt. Door de ongelooflijke 
toeloop van leden( de club is 225 al gepasseerd!) zal het aantal plaatsen op de cursussen helaas 
beperkt zijn. Maar de kans is groot, dat de Baarnse Golfvereniging binnen niet al te lange tijd 
over een eigen golfterreintje zal kunnen gaan beschikken!  
27 maart Verslag van Kascommissie van de Baarnse Golf vereniging over het tijdvak 
sinds de oprichting tot 1 maart 1981.  
Aan het eind van het verslag: De kascommissie van mening dat de post crediteuren zo snel 
mogelijk haar eenzijdigheid moet verliezen. Hoewel zij terdege beseft dat de vereniging niet 
geweest zou zijn wat zij nu is zonder de financiële steun van crediteur T. de Booy, meent zij dat 
het ongezond voor een vereniging,dat de oprichter, secretaris en waarnemend penningmeester 
ook nog de financiële basis vormt. Zij denkt hierbij aan bv. een banklening, eventueel onder 
garantiestelling van enkele leden.  
Maandag 13 april Artikel Gooi- en Eemlander:  Eerste golfwedstrijd Be Fair groot succes 
Hilversum - "Het is te gek, er zijn wel 75 mensen die meedoen", Karel Slootman, voorzitter van 
de sport vereniging Be Fair, stak zaterdag zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken De 
eerste officiële wedstrijd tussen het nog officieel opgerichte Be Fair Golf en de Baarnse 
Golfvereniging. 
Het parcours bestond uit negen holes. die waren uitgezet over alle beschikbare hockeyvelden van 
Be Fair. Wedstrijdleider Tom de Booy liep tussen de slagplaatsen bedrijvig heen en weer om 
aanwijzingen te geven aan de deelnemers(-sters). "Iedereen kan nu eens zien wat golf is". aldus 
De Booy. "En je kan op je gemak bekijken of het een sport voor jou is. Die eerste kennismaking 
mag geen barrière vormen om door te gaan".  



250 
 

Voorlopig is de animo echter boven verwachting. Dat bleek ook wel uit .het wedstrijdschema van 
zaterdag, dat als gevolg van het aantal golfenthousiastelingen flink verstoord werd. Stans 
Hermans, één van de initiatiefneemsters: "Ik heb al negentig inschrijvingen binnen van mensen 
die meteen willen beginnen als lid". ..  

  
Karel Slootman opening shot. Hij is geen” left hander''  dus was het een air shot!!! 

  
Links : de wedstrijdtafel met score bord. Rechts: Gezellige drukte na de prijsuitreiking openingswedstrijd Be Fair 
Golf 

17 april Artikel Gooi- en Eemlander: Dames slaan graag balletje op door de weekse dag. 
Be Fair wil golf voor iedereen mogelijk maken door Jeroen te Nuijl. 
HILVERSUM: - Iemand van welke leeftijd dan ook die een sport wil gaan beoefenen, zal in de 
regel niet onmiddellijk golf bovenaan op zijn of haar voorkeurslijstje zetten. Dat vloeit niet in de 
laatste plaats voort uit het toch wel wat elitaire karakter dat het ter hand nemen van de golfclub 
draagt. Voor Stans Hermans was dat één van de redenen om een flinke bijdrage te leveren aan het 
initiatief tot oprichting van Be Fair Golf, naast de reeds bestaande - hockey en tennisafdeling 
binnen deze Hilversumse sportvereniging.   
"We willen hier in de buurt gewoon een open golfterrein, dat voor iedereen toegankelijk is", aldus 
Hermans. "Het gaat erom dat de golfsport uit de elitaire sfeer moet worden gehaald. Kijk, 
wanneer je lid wilt worden van Hilversum, dan krijg je te maken met een wachttijd van drie jaar. 
Bovendien kost het lidmaatschap je behoorlijk wat geld. Daarom wordt het dacht ik tijd om eens 
wat tegenwicht te bieden". 
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De golfvereniging Be fair is nog niet officieel opgericht, maar voorzitter Karel Slootman 
verwacht niet dat er tijdens de algemene ledenvergadering op 8 mei bezwaar tegen het initiatief 
zal worden aangetekend. ,,Hoewel het moment wat ongelukkig viel (in december, tijdens de 
voorzitterswisseling, red.), heb ik het voorstel gretig omarmd. Wat voor het bestuur eigenlijk 
alleen maar telt is dat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van de 
beschikbare accommodatie. De prima velden liggen er niet voor niets, daar moet wat mee 
gebeuren "Een van mijn weinige angsten is wel goed hockeyende jeugd aan het golf te verliezen", 
vervolgt Slootman.  ,,(Lachend) Het schijnt namelijk dat je helemaal "verknipt" raakt als je er 
eenmaal mee begonnen bent. Wat dat betreft moet er nog wel een bepaalde strategie uitgestippeld 
worden, anders loopt het volledig uit de hand. Met in totaal negentig voorlopig inschrijvingen als 
lid, zit je voor een eerste aanzet in feite al aan je plafond" 
Temperen 
"Daarom lijkt het me verstandig om de belangstelling  nu wat temperen, niet direct driehonderd 
mensen lid te. We willen trouwens ook de cricketclub Hilversum, die onze velden 's zomers 
huurt, niet in 'de wielen rijden.' Het golfen zal zeer nadrukkelijk afgestemd moeten worden op de 
cricketactiviteiten. Sluitende afspraken zijn in dat opzicht absoluut noodzakelijk"."Maar het 
cricket vindt toch altijd in het weekeinde plaats, dus dat zal weinig problemen opleveren", vult 
Stans Hermans aan. "Daarom komt 't golfinitiatief ook, af van de vrouwen. Die hebben op een 
ochtend van een doordeweekse dag best wel eens tijd en  zin om een balletje te slaan. Dat bleek al 
in december, toen er ondanks sneeuwen regen elke week werd gespeeld". De Hilversumse beseft 
maar al te goed dat de Nederlandse Golf Federatie niet staat te springen om clubs met een opzet 
zoals die Be Fair voor staat "Ik kan me voorstellen dat zeg maar "wilde" verenigingen met de 
nodige argwaan worden bekeken. Men is onder andere bang dat er binnen zo'n club mensen 
opstaan die zwart les geven. Die ontwikkeling was enkele jaren terug ook zichtbaar in de tennis 
wereld, toen nieuwe verenigingen als paddestoelen uit de grond schoten Het beperkte aantal 
betaalde, professionele tennisleraren bleek echter genoeg werk over te houden. Met het golf loopt 
het volgens mij precies hetzelfde. De Golf Federatie zegt in haar reclame-campagne de sport te 
willen populariseren. Nou, wij zullen daar graag bij helpen". "Nogmaals, we hebben de 
ruimtelijke mogelijkheden en we zijn als vereniging ook bereid om onze nek uit te steken", besluit 
de Bussumer. "Zo hopen we bijvoorbeeld bunkers en kunstgrasstroken aan te kunnen leggen. De 
mensen moeten nu constant met hun automatten onder de arm blijven rondlopen. Onze 
terreinman  Willem Vrolijks.is namelijk bijzonder zuinig op de velden. Hij wilde in het begin dan 
ook niets weten van golf. ,,Over mijn lijk wordt dar hier gespeeld", zei hij. Maar nu de plaggen 
hem niet om de oren vliegen, is ook hij best enthousiast geworden".  
Uitgeleend Vooralsnog heeft Be Fair de beschikking over één trainer te weten .Tom de Booy. 
Afgelopen zaterdag was hij wedstrijdleider tijdens de eerste officiële ontmoeting die de Crailoo 
bewoners hadden met de Baarnse Golf Club. Laatstgenoemde vereniging heeft De Booy min of 
meer uitgeleend aan Be Fair. Met ingang van vandaag zal hij tot en met 15 oktober elke 
donderdag de- trainingen voor zijn rekening nemen. "Ik kan nog niet veel zeggen over de 
contributie", aldus Karel Slootman."Je betaalt bij ons voor het lidmaatschap, plus een toeslag 
voor hetzij tennis, hetzij hockey. Ik wil de vergadering voorstellen om die toeslag voor op 75 
gulden te houden Dat zou betekenen dat je het hele jaar door kan golfen voor ongeveer 
tweehonderd gulden, de trainingen daarbij inbegrepen.. 
April GOLF CHIP Mededelingenblad van de Baarnse Golfvereniging 1e jaargang, nummer 2, 
april 1981  
Mei Artikel Maandblad Golf. Editorial van Jan Ebbinge:  'Fore' voor Openbaar Golf 
De golfsport slaat om zich heen. Hier en daar in den lande is sprake van een ware golfexplosie, 
zo schreven we in het vorige nummer. Daarmee was niets teveel gezegd. In Den Haag, 't Gooi en 
Den Helder gonst het van de activiteiten. Van 1 november tot 1 maart bestond er voor 
belangstellende Hagenaars de mogelijkheid te golfen op camping Ockenburgh, waar door de 
Gemeentelijke Plantsoenendienst een aantal holes was uitgezet. De animo was enorm. Thans is 
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de camping echter weer camping en hebben de golfers de wijk moeten nemen. Inmiddels hebben 
de honderden enthousiastelingen zich georganiseerd in de Stichting 'Openbaar Golf Den Haag', 
van wie Ger Somers, een lid van de Noordwijkse Golfclub, voorzitter is. De 450 begunstigers, 
zoals ze worden genoemd, trainen nu op de velden van de Haagse Hockeyen Cricketclub H.D.S. 
en kunnen rondspelen op 6 nieuw aangelegde holes, variërend van 125 tot 270 meter, op het 
sportcomplex Ockenburgh. Zowel de Stichting als de Plantsoenendienst zijn naarstig op zoek 
naar een groter 'terrein. In 't Gooi is het al niet anders. Allereerst is daar de Baarnse Golf 
Vereniging, het geesteskind van Tom de Booij, groot voorvechter van een openbare golfbaan in 
Midden-Nederland. Begonnen met z.g. wild golf, waarbij gespeeld wordt in bossen (lees: rough) 
krijgt deze Vereniging steeds meer gestalte en telt ze al meer dan 260 leden. Dan worden er ballen 
geslagen en cursussen gehouden op de hockey terreinen van S.V.Be Fair in Bussum.. Een kern 
van bijna 100 aankomende golfers is daar regelmatig te vinden. Verwacht werd dat de oprichting 
van een  afdeling  Be Fair Golf niet lang meer op zich zou wachten. Ook op de velden van de 
Hilversumse Mixed Hockey Club is gelegenheid tot golfen wanneer er niet gehockeyd wordt. Het 
is nog een kwestie van tijd of Golfclub 't Jagerspaadje wordt er opgericht. De Baarnse Golf 
Vereniging speelt thans in het bos van Drakesteyn. Er zijn 200 cursisten per week, reden waarom 
er nu al een wachtlijst is ingesteld. De Helderse Golfclub heeft na het verlaten van het 
marineterrein voorlopig een baan kunnen aanleggen in het recreatiepark Quelderduyn. Van april 
tot oktober worden er 9 wedstrijden georganiseerd, waaraan door 150 aspirant-leden kan worden 
deelgenomen. De club is in onderhandeling met het gemeentebestuur over het verkrijgen van 
geschikte grond. En dan is er natuurlijk het fenomeen Spaarnwoude. Na vier jaar is deze 
vereniging met 1000 regelmatige spelers reeds de tweede van Nederland. Kwantiteit is van 
secundair belang als het de kwaliteit van de baan aantast en er geen normen zijn voor toelating. 
En dat is het geval op Spaarnwoude, waar de zaak gerund wordt door niet-golfers. Openbaar 
golf, accoord, maar het kan ook te snel gaan. 
Zondag 3 mei Wedstrijd van het 'Tournoi des Bataves' in de Belgisch golfclub Bercuit.  
Na de wedstrijd hebben Adrienne en ik - om te wachten op de prijsuitreiking - nog enkele holes 
gespeeld. De tee van hole 5 - en korte par 3 - lag tientallen meters boven de green  omgeven door 
waterpartijen. Ik zag mijn bal landen op de green heel dicht bij de hole. Bij het naar beneden 
lopen zag ik mijn bal niet meer. Door de wind er in gewaaid: HOLE IN ONE 
Vrijdag 22 mei Openingswedstrijd ’t Jagerspaadje 

 
Wethouder Polderman van de gemeente Hilversum opent de wedstrijd op 't Jagerspaadje 
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Juni. Clubkampioen wedstrijden op Spaarnwoude. Adrienne wordt Clubkampioen 

 
Adrienne clubkampioen van Spaarnwoude met naast haar de clubkampioen bij de heren Klaas Bellekom 

Maandag 29 juni - zondag 5 juli Golfvakantie met Adrienne. Bad Ems- Spa- Houthalen- 
Eindhoven   
 

 
Golfclub Houthalen  

23 -26 juli Dutch Open op de Haagsche Golfclub. De merkwaardigste hole in one! 
Tijdens het Dutch Open Golf tournement van1980 op de Hilversumsche Golfclub wist de 
Egyptische golfer Moussa op de vijfde hole een hole in one te maken. Zijn caddie was Sam 
Strumphler, de zoon van mijn zwager Marlof. Er stond echter geen auto op deze hole. Het 
volgende jaar  in 1981 tijdens de Dutch Open op de Haagsche Golfclub  wilde Moussa Sam weer 
als caddie  hebben, maar die was als bezet door een andere golfer. Maar deze wist de cut niet te 
halen zodat zaterdag en zondag Moussa  Sam toch nog als caddie meekrijgen. Nergens sloeg 
Moussa een hole in one . Toen kwam zijn laatste kans op zondagmiddag 26 juli  op de 17e hole 
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par 3. Daar stond nu wel een auto op en wat gebeurt er: hij sloeg de bal in een slag in de hole.... 
en won de auto van 50.000 gulden. Niet om te geloven maar echt gebeurd. 

  
Dutch Open den Haag. Links: Prins Bernhard op zitstok, rechts van hem Tom de Booij in bruin vest. Rechts: 
De auto die door de Egyptische golfer Moussa is gewonnen, vlnr Prins Bernhard, Moussa en Richard Rahusen, de 
voorzitter van de Ned. Golf Fed. 

Woensdag 12 september Artikel in Baarnsche Courant : Baarnse Golfvereniging viert 
éénjarig bestaan 
Wedstrijd Baarnse golf vereniging ter viering van haar 1 jarig bestaan....... 74 mensen hebben- 
zaterdagochtend 8 augustus gestreden om de Baarnse Golfbeker. Hoe fel de strijd is geweest. 
blijkt uit de scores. Eerst stond bovenaan de voorzitter van de Golfclub 't Jagerspaadje Feye Jaski 
met een rondje (9 holes) van 36 slagen. Hij toonde veel belangstelling voor .zijn rivaal Mauk de 
Booij, maar was toen nog niet op de hoogte dat maar liefst twee vrouwen hem voorbij waren 
gegaan: Ann Bijman en Marlene Oudegeest, die binnenkwamen met een score van 35 slagen. Nu 
was het afwachten wat de laatste drie bal voor scores zou binnenbrengen. Mauk de Booij lag na 
de 6e hole twee slagen voor op Adrienne de Booij, na het maken van een fraaie birdie (één onder 
par) . Maar zijn zuster Mariette de Booij. wist door het maken van een birdie op de laatste hole, 
onder het oog van vele toeschouwers zich te plaatsen naast Adrienne, die op de laatste twee holes 
de twee slagen achterstand op Mauk had ingelopen.  
Zo kwam het dat zij met zijn drieën rond kwamen met 33 slagen om een beslissing te forceren, 
wie zich kampioen mag noemen, een zgn. play off te spelen op de eerste hole. Wie het minste 
aantal slagen maakt (of als de eerste hole geen winnaar is de volgende etc.) wordt winnaar en de 
andere de verliezer "sudden death" geheten. Onder een zinderende spanning bleek Adrienne de 
Booij over de meeste zenuwen te beschikken, want ze chipte de bal vlak naast de hole en maakte 
daarmee een zekere birdie. Mariette had haar kansen vergooid door haar tweede slag te ver van de 
hole te doen belanden. Mauk had, na een prima afslag de beste papieren, want een klein chip 
schot van 10 meter zou hij de drie zeker kunnen stellen. Maar de chip was veel te kort en zijn 
derde schot ging via de lip van de hole er voorbij en werd Adrienne de winnaar van de Baarnse 
Golfbeker. Vermeldenswaard is dat bij de eerste 3 vijf maar liefst vier vrouwen waren, misschien 
vanwege het feit dat vrouwen en mannen van dezelfde afslagplaats hebben gespeeld? Een zeer 
bijzonder resultaat behaalde Wim Heilig met een rondje van 37 slagen. We zijn hem zeer 
dankbaar, want hij is immers degene die de hockeyvelden het hele jaar onderhoudt in de prima 
staat waarin deze zich steeds bevinden. Het grote struikelblok bleek de zevende hole - een dogleg 
via het water getuige het feit dat hier het meest de dubbele cijfers werden gescoord: tienmaal en 
met a!s topper 13 slagen . Het was verheugend dat zoveel waren gebleven voor de prijsuitreiking. 
De resultaten van de wedstrijd waren: 
Beste bruto score: 1. Mw Adrienne de Booij 33 (wint na play off), 2. Mauk de Booij 33, 3. Mw 
Mariette de Booij 33  
Beste netto score: 1. Maarten van Haagen 30, 2. Bernard Lighart 38 (betere score laatste hole), 3. 
Jacqueline Maas 38  
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Categorie non handicap:1 Wim Heilig 37, 2. Olly van der Voort 41, 3. Mike van den Honert 43 
Poedelprijs: Olga Verboog  
Op internet onder zoekterm  'Giliam de Valk Tom de Booy' het volgende artikel 
gevonden 
Text BVD-Survey  
This Appendix contains the complete text of pages 29-39 of the BVD's Fourth Quarterly Survey, 
1981. The text is treated in full detail in Chapters 9-11 of this thesis. The report was classified as 
confidential and only released in part. This means that the full original  text is - contrary to SRB-
reports - not available. It is presented here for reasons of verification. The text follows the Dutch 
original as closely as possible. Proper names are printed in capitals or quotation marks are used. 
An English translation of the names of Dutch groups and organizations is given in brackets 
following the original. The translator has tried to translate the meaning of the text while 
maintaining the ambiguity of several expressions and constructions used in the original. The 
beginning and the end of each page is indicated. Items such as illustrations and confidential 
classifications - on the top and the bottom of each page - have been deleted. Following a request 
based on the Freedom of Information Act, the BVD released pages 29-33 of the Quarterly 
Survey to the author. This text is identical to the text published in issue 267 of Bluf! However, the 
text in Bluf! is incomplete: page 35 is missing. This page is included in this Appendix. It was 
reconstructed after research of archives, which are not open to the public. For the complete 
Dutch text of his BVD-report the reader is referred to: Giliam de Valk, De BVD en 
inlichtingenrapportages, Appendix 1, pp 248-255.  
A closer look at Joost van STEENIS. Lately, Joost van STEENIS, age 43, for some 25 years 
actively involved in groups and movements aimed against the existing social structure, has taken 
on a special position within AKB (English: MANE). He is a strong character with organizational 
talents and a good head on his shoulders. He holds a grade in mathematics and physics, which he 
taught for some time. At the present time he is unemployed. In 1966, he emerged as one of the 
leaders of the 'Rode Jeugd' (English: Red Youth). Before, he had already been active in the 'Rooie 
Vlag' (English: Red Flag) organization. Both groups were orthodox Marxist-Leninist. In the 'Rode 
Jeugd' (English: Red Youth) and later in the 'Rode Hulp' (English: Red Help) - after discontinuance of 
the afore mentioned group in 1974 - Van STEENIS set out the ideological course, at first in 
competition with Henk WUBBEN, later with Lucien van HOESEL. It may be assumed that as 
one of the top-ranking men of the 'Rode Jeugd' (English: Red Youth) he had at least prior 
knowledge of the bombing attacks by this organization, executed mainly in 1972. In particular 
multinationals such as PHILIPS were preferred targets. However there was never sufficient 
evidence to prosecute Van STEENIS. Towards the end of 1975 he tried to prove quite explicitly 
that he owned the ideological leadership of the 'Rode Hulp' (English: Red Help). During a meeting 
he put forward a discussion paper which he had probably drawn up in collaboration with his 
friend Tom de BOOY. This paper received a very bad reception within the 'Rode Hulp' (English: 
Red Help) and resulted in Van STEENIS no longer playing a major part in this group. A point in 
case is that Van STEENIS, contrary to a number of other members of 'Rode Hulp' (English: Red 
Help) who were of lesser political standing, was not invited partake in a stay at a PFLP terrorist 
training camp at Aden (South- Yemen) in 1976. In the discussion paper, Van STEENIS put 
down his main political ideas and he postulated his theory of 'Small Violence.' His main 
proposition was: 'The aim is to create armed struggle here and now.' In order to prevent 
antagonizing the population against the guerrilla by bloody and terrifying acts during the erection 
of the force organization, one would, or so Van STEENIS would have it, at least at the start, only 
use so-called 'Small Violence.' This implied that the 'powers that be' - i.e. the society's elite - had 
to be dealt with. The analogy with the methodology of the 'Rode Brigades' (English: Red Brigades) 
and the RAF ('you have to punish one to educate a thousand') is evident here. Yet, Van 
STEENIS realized that in particular the Italian situation - to 'shoot down' those in power had to 
be translated, at least for the time being, into Dutch terms - to torment those in power. The 
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theory of 'Small Violence' was implemented among others by the so-called 'Capelse Group,' 
centering around the notorious Rob GROENHUYZEN. In 1976 Van STEENIS turned his back 
on the 'Rode Hulp' (English: Red Help). Some time afterwards at several locations attacks and 
attempts at attacks were carried out using Molotov cocktails and firebombs. The objects of these 
assaults can be considered representatives of business and state machinery: captains of industry 
of large enterprises, members of the Public Prosecutor and high-placed civil servants were 
targets. Responsible for these actions were groups such as 'Helder van Geest! Schoon van 
Lichaam' (English: Clear Mimi/Clean Body) and the 'Verbond tegen Ambtelijke Willekeur' (English: 
Alliance against Arbitrary Official Rule). Both action groups operated from a central line of thought. 
It can assumed without doubt that Joost van STEENIS (with Tom de BOOY) was at least the 
spiritual father of the activities of both groups. In the middle of 1978, Joost van STEENIS 
together with Tom de BOOY and Machteld RIETVELD founded the 'Stichting Macht en Elite' 
(English: Foundation Power and Elite). The foundation issued a magazine of the same name in the 
years of 1978 and 1979. Van STEENIS - meanwhile unemployed - mainly dedicated himself to 
studying the formation of the elite in society in general and to tracing the actual rules in the 
Netherlands in particular for 'Power and 'Elite.' In particular this last point caused a great deal of 
controversy, also because it received ample attention in the national press.  
It was not assumed the board of the foundation would turn to actions against rulers, but - in the 
words of Tom de BOOY - acts of hot-heads could not be answered for. After all, 'Power and 
Elite' magazine indicated exactly who should be dealt with and how. The methodology thought 
up by Van STEENIS has until now only been used incidentally by small groups. This is possibly 
the reason why some time ago Van STEENIS adopted the new strategy to try and infiltrate his 
theories inside the broader frame of a mass movement such as the AKB (English: MANE). 
September 1981 Artikel in Intermediair magazine: De activist door Jo Simons 
OP HET SMETTELOZE gras van de Hilversumse hockey club HMHC staren drie heren var 
middelbare leeftijd in een tien centimeter diep gaatje dat één van hen zo juist met een soort reuze 
kurkentrekker geboord heeft. 'Dit is een héél mooi gaatje, heren maar het is niet precies het gaatje 
da wij nodig hebben. Daar zijn namelijk precieze voorschriften voor. Diameter, diepte, dat moet 
allemaal nauwkeurig gebeuren.' Levendig gesticulerend geeft Tom de Booy les in de grondregels 
van het golfspel. 'Vier en een kwart inches diameter, vijf inches diep, en dan de rand niet te 
vergeten, die moet helemaal glad zijn. Kijk, daar hebben we dit handige apparaatje voor.' De 
makers van het gat staan er wat beteuterd bij. 'Ja, want dit gat, daar gaat het om niet waar. Je krijgt 
toch een beroerte als het balletje straks precies op de rand blijft liggen, dat is toch een ramp!' 
Onder de deskundige leiding van De Booy verandert het hockey-complex in een golfbaan. 
Weliswaar van bescheiden afmetingen, maar met de vereiste negen gaten. Driftig stappend meet 
hij de afstanden en geeft aan waar zijns inziens het beste kan worden geboord.  
Dr Tom de Booy (57) speelt golf. En niet zo'n beetje, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en. 
vrijwel elke dag. Alles wat De Booy doet, doet hij niet zo'n beetje. Als geoloog maakte hij naam 
door gewaagde expedities naar het Andesgebergte en naar de toppen van de Himalaya. Als 
docent aan de Universiteit van Amsterdam kwam hij in opspraak door zijn actieve rol bij de 
bezetting van het Maagdenhuis. Toen hij, door de rechter veroordeeld en door de universiteit 
ontslagen, van zijn activisme een dagtaak maakte, deed hij dat al even fanatiek. Het precieze 
aantal door hem opgerichte actiegroepen valt niet te achterhalen: Verbond tegen Ambtelijke 
Willekeur, Werkgroep Ambtenarenwet, Aktiegroep Oplazeren Burgemeester van Baarn, 
Werkgroep Openbaar Ministerie, Aktiegroep Helder van Geest/Schoon van Lichaam. De Booy 
heeft het geweten: de ene rechtszaak na de andere, de ene veroordeling na de andere. Toen hij 
enkele jaren geleden besloot golf te gaan spelen, was hij niet de eerste die te maken kreeg met 
ballotage en ledenstop, de bekende drempels die ervoor zorgen dat de golfsport niet door 
iedereen beoefend  wordt. De Booy zat er niet mee. Handboeken en stokken waren te koop en 
openbare parken en voetbalterreinen konden dienst doen als oefenterreinen. Een vereniging 
richtte De Booy zelf wel op. Eerst in Soest, daarna in Baarn en Hilversum. Wat begon als een 
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aardigheidje, werd een volle dagtaak. Drie verenigingen, driehonderd leden en honderdvijftig , 
leerlingen die hij les geeft. Even leek het erop dat De Booy een weloverwogen coup beraamde 
tegen het deftige Nederlandse golfbastion. Want wie lid is van een golfclub, verwerft daardoor 
tevens het recht bij andere clubs te spelen. Mochten  zijn verenigingen door de Nederlandse 
Golffederatie erkend worden, dan zouden de leden binnen de kortste keren de Nederlandse 
golfbanen overstromen, want aan een ledenstop zou De Booy natuurlijk niet denken. Tot nu toe 
is het er niet van gekomen. Zolang een club niet over een baan beschikt die voldoet aan de eisen 
die de federatie stelt, wordt zij niet erkend. De parken en hockeyvelden waar De Booy op speelt, 
voldon daar vooralsnog niet aan.  
De baan is uitgezet, de gaten geboord en de afslagpunten gemarkeerd. De Booy gaat een rondje 
proefspelen om te zien of het geworden is wat hij zich ervan voorgesteld had. Het kleine witte 
balletje ligt op een plastic matje om bij de afslag het gras niet te beschadigen. 'Kijk, simpeler kan 
het niet, hier ligt het balletje en daar waar die vlag staat is het gat. Ik moet ervoor zorgen dat het 
balletje in zo min mogelijk slagen in dat gat komt. Niemand werkt mij tegen, en er is niemand 
waar ik afhankelijk van ben. Ik kan alles beoordelen, het weer, de grasmat, de afstand, de 
windrichting en snelheid. Als het niet goed gaat is het dus mijn eigen schuld.' Wijdbeens staat De 
Booy naast het matje. De stok bungelt wat heen en  weer voor zijn voeten. Eindeloos kijkt hij om 
beurten naar het balletje en naar de vlag honderdvijftig meter verder waar het gat zich bevindt. 
Hij gromt wat en laat de stok steeds heftiger zwaaien, haalt uit tot boven zijn schouders en slaat 
mis. Een oefenslag, zal blijken, want nu schuifelt ik hij, zorgvuldig dezelfde houding bewarend, 
dichter naar het matje toe, haalt weer uit en kletst het balletje  keihard in de juiste richting. .  
'Mooi zo!' roept hij, grijpt zijn tas met stokken en is op weg voor de tweede slag. 'Mooi hè, zag je 
dat?' Ik heb het balletje niet kunnen volgen, maar knik van ja, want raak was het en hard ook. De 
Booy: 'De moeilijkheid is dat je een horizontale draaibeweging om je  eigen as moet omzetten in 
een verticale slagbeweging met de stok. Dat is een heel andere beweging dan je natuurlijkerwijs 
zou willen maken. En als je hem raakt moet je precies in de goede richting zitten, want één 
millimeter verkeerd en ik kan hem in het al  bos gaan zoeken. De tweede slag brengt ons tot op 
twee meter van het gat. De kleinste van de veertien stokken wordt nu uit de tas gehaald. Voor de 
laatste tik wordt ruim de tijd genomen. Takjes worden van de baan gehaald en de route wordt, op 
de knieën liggend achter het balletje, zorgvuldig verkend. Na een lichte tik verdwijnt het  balletje 
uiteindelijk tergend traag in het gat. 'Hoorde je dat geluid? Klok, als het erin gaat, dáár gaat het nu 
allemaal om. Je hebt mensen, professionals zelfs, die de laatste slag niet meer  kunnen maken. Die 
worden zo wat spastisch als het balletje tien centimeter van het gat ligt, dan kunnen ze niet meer 
slaan. Die ene tik is  soms tienduizenden dollars waard,  ze maken hem niet meer, ze hou den er 
dan gewoon mee op, dat komt voor.  'Dat heeft te maken met de samenwerking van grote en 
kleine hersenen. Met de grote hersenen bekijk je de dingen rustig, je meet je mogelijkheden en 
kansen. Dat werkt heel traag, intelligentie zit daar ook. De kleine hersenen werken heel snel, daar 
sla je mee, die geven de impuls door aan de spieren. Nu is het zaak de  kleine hersenen dusdanig 
te programmeren, door eindeloze oefening, dat ze precies doen wat je van ze verwacht. Dus als 
dat programma dat ik er met de grote hersenen ingebouwd heb door de kleine hersenen wordt 
afgedraaid, moet er precies uitkomen wat ik erin gestopt heb. 'In de praktijk blijkt echter dat er in 
bepaalde situaties heel andere dingen uitkomen. Als je denkt dat je volkomen ontspannen bent 
bijvoorbeeld, dan sla je soms volkomen mis, dan zit er toch iets niet goed. Dat heb je ook als je 
denkt met bepaalde gebeurtenissen afgerekend te hebben en ze komen dan toch weer in je 
dromen terug. Die flipperkast in je hoofd heeft die dingen toch ergens opgeslagen, terwijl jij dat 
niet weet. Dat ding reageert en functioneert uitstekend. 'Als je goed geoefend hebt in ontspannen 
situaties, dan kun je het ook als je onder spanning staat. Je moet dan wel langzaam enige spanning 
in de oefening brengen, zodat je je eigen gespannenheid, als die zich voor doet, juist kunt 
beoordelen. Dan doe je ook nooit domme dingen. Je weet dat je onder bepaalde omstandigheden 
den niet het uiterste kunt vergen, dat je gas terug moet nemen. Met bergbeklimmen heb ik dat 
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ook gemerkt. Je moet weten dat als je bang bent of moe, je niet tot het uiterste kunt gaan, anders 
flikker je naar beneden. 

  
Links: De Booy: 'De eenzaamheid dat niemand je helpt om dat balletje in dat gat te krijgen". Rechts 'Ik heb 
tenminste een manier gevonden om met mensen te communiceren';  
 
De professional neemt op het juiste moment gas terug. Een groot coureur is iemand die blijft 
leven, die op het juiste moment weet te zeggen: Heren, dit is linke soep. Langzaam sukkelen we 
over de verlaten hockeyvelden naar het volgende afslagpunt. De Booy kijkt op een briefje hoe ver 
het gat verwijderd is. Honderd dertig meter met een beetje wind tegen. Er wordt gewikt en 
gewogen welke stok het meest geschikt  is. Een zesje of een nummer zeven, het schijnt allemaal 
nauw te luisteren. Als je een wedstrijd speelt, dan loop je zo wel vier uur met dezelfde man.  
Dan krijg je vier uur de tijd om iemand te bekijken die door een heleboel moeilijkheden gaat. 
Want in het bestek van een wedstrijd gaat iedereen wel een keer de vernieling in. De eenzaamheid 
dat niemand hem helpt om dat balletje in dat gat te krijgen. De eenzaamheid die je zelf hebt. Ook 
al sta je tussen tienduizend andere mensen, die deel je op dat moment met je tegenstander. 
Wanneer deel je dat anders met iemand? In de gevangenis heb ik gemerkt hoe belangrijk dat is. 
Als je daar om politieke redenen zit, dan heb je toch al last van een soort zelfoverschatting, het 
martelaarspelen, maar als je dan ook nog merkt dat men je alleen maar uitlacht, of onverschillig 
zijn schouders ophaalt, dat het ze geen moer kan schelen wat je denkt of doet, dan merk je dat 
gedeelde smart halve smart kan zijn. Maar dat kan alleen maar als je je herkent in de ellende van 
iemand anders. Als iemand aan kanker sterft, dan vind ik dat alleen maar naar omdat ik weet dat 
mij dat ook kan gebeuren. 'Het is de dialectiek van de eenzaamheid en het sociale contact, die ik 
nergens anders duidelijk heb gevonden als in het golfspel. De dialectiek, ja, dat laat je toch niet zo 
maar los; goed en kwaad, eerlijk en oneerlijk. Intussen heeft De Booy het balletje met een ferme 
zwaai de struiken in gejaagd. Het moet door de vergevorderde schemering onvindbaar worden 
verklaard. De Booy rommelt nog wat met zijn stok tussen de struiken. 'Eerlijk, oneerlijk,' 
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mompelt hij. 'Je weet dat een van de regels is, dat je je bal te allen tijde moet kunnen identificeren. 
Nu sla ik een bal de struiken in, en ik weet dat het een nummer drie is. Ik loop te zoeken met 
mijn tegenstander. Vind ik hem niet, dan moet ik terug, dat kost mij dus een slag. Nu roept hij 
naar mij : "Je speelde toch met een nummer vier?" Hoe snel heb je dan niet ja geroepen. En wat 
hoor ik? "Jammer, ik vind hier een nummer drie."  
'En wat te denken van toen ik in het bos twee balletjes vond, en ik niet kon zeggen welke nu van 
mij was. Dan ben ik niet degene die zegt dat hij het niet weet, zodat ik weer van voren af aan kan 
beginnen. Dan maak ik gewoon uit welk balletje van mij is, waarbij ik ook nog zal moeten kiezen 
tussen een gunstig en een ongunstig liggend balletje. Ga daar maar eens aan staan. Ja, makkelijk 
als je je de luxe kunt permitteren om twee slagen terug te gaan.  
'Bij de Maagdenhuisbezetting heb ik een keer een bloem aangeboden aan een agent te paard, die 
me juist een klap wilde verkopen. Je weet, dan doet zo'n man niks meer, die is door dit soort 
valse ethiek van zijn stuk gebracht. Maar dat kan ik alleen maar doen als het mij niets kan schelen 
of hij slaat of niet. En op dat moment kon het mij niets schelen, ik kon mij die luxe permitteren. 
Het is volslagen donker nu en De Booy moet noodgedwongen stop pen. In de kantine schrijft hij 
de resultaten van zijn leerlingen op een schoolbord. 'Enerzijds word je bij het golfspel met je neus 
op het betrekkelijke gedrukt, anderzijds zijn alle resultaten absoluut meetbaar. Iedereen heeft 
dezelfde baan gespeeld. Wat jouw moeilijkheden zijn geweest bij het behalen van je score, dat 
interesseert de anderen geen hol, er wordt alleen gekeken wat je score is. En als je in Amerika 
speelt dan praat je daar over precies dezelfde score. Dat is een absoluut en bindend element. 'Het 
is verdomd prettig om met duidelijke, uniforme afspraken te werken, die nog meetbaar zijn ook. 
Als CDA en PvdA over dezelfde problemen praten dan beweert de een dat het rood is en de 
andere dat het wit is, dan kun je toch nooit met elkaar praten. 'Ik heb tenminste een manier 
gevonden om met mensen te communiceren. Ik heb geen zin meer om een elitaire boodschap uit 
te dragen, waar de mensen absoluut geen behoefte aan bleken te hebben. Je kunt het egoïsme 
noemen, maar ik heb ook geen zin om mijn hele leven in gevangenissen rond te hangen. Voor 
mij is het veel belangrijker dat ik door middel van dit spel met andere mensen bezig ben te 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het meest achtergebleven gebied van het lichaam, de 
hersenpan.' De dag zit erop voor De Booy. In zijn aftandse bestelauto, volgestouwd met stokken 
en ballen, gaat het richting Baarn. Morgenvroeg staat hij weer op het gras om vijftien vrouwen 
van middelbare leeftijd de eerste beginselen bij te brengen.  
'Om den brode hoef ik niets meer te doen,' zegt hij. 'Ik verkeer in de gelukkige situatie dat ik over 
het een en ander kan nadenken. Als geoloog ben ik toch al meer bezig met de relativiteit, dat de 
mens hier pas sinds kort een beetje rondhuppelt, terwijl de kosmos al twintig miljard jaar bestaat. 
Dat een gedeelte ervan al naar de knoppen is, en dat het hier ooit, drieduizend graden zal zijn. 
Dat geeft je toch al een voorsprong in het denken op bijvoorbeeld mensen in Den Haag die hun 
leven lang op het Binnenhof gefixeerd zijn.  
'Ik kan wel blijven zeggen dat de maatschappij geconditioneerd is, dat dit fout is en dat moet 
veranderen, maar in hoeverre ben ik zelf niet onvoorstelbaar geconditioneerd en bevooroordeeld. 
Met bergbeklimmen en boogschieten was ik al bezig mij daar enig inzicht in te verschaffen, golf is 
voor mij een nog beter vehikel. Misschien dat het ook een beetje door de leeftijd komt, en je kunt 
het ouwe lulligheid vinden, maar ik heb gewoon de drive niet meer om het allemaal te willen 
veranderen.'  

Zaterdag 5 september. Artikel NRC HANDELSBLAD Zaterdags bijvoegsel; De 
dialectiek van de golfbaan. Het elitaire activisme door Wim Wennekers 
WAAR IS TOM DE BOOY? De vrouw aan wie ik dit vraag komt net terug van  een uurtje golf 
op de velden van de Hilversumse sportvereniging Be Fair. Ze duidt op een figuur, met·een pet op 
die druk staar te oreren en zwierig met zijn club zwaait. Van dichtbij valt op dat ·hij veel zon over 
zich heen heeft gekregen en dat hij witleren schoenen draagt met franje eraan. Alsof hij 
gedachten kan raden zegt de aangewezene. met uitgestoken hand "Welkom in Las Vegas" om 
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vervolgens weer geheel in het spel op te gaan. Het wordt hier gespeeld op een doodgewoon 
hockeyveld dat in lange repen is verdeeld . Voor elke reep ligt een rubber mat met een stukje 
kunstgras erin. Vanaf die mat moeten vijftig ballen worden geslagen in de richting van een 
bonenstaak, veertig meter verderop in het veld. Voordat hij zijn ballen slaat, tript Tom de Booy 
op zijn mat als een kat die zijn bakje krijgt. Hij neuriet er de Schöne Blauwe Donau bij. Even 
voordat hij gaat slaan Pa-Da-Da-Da-Dam en bij het in een boog wegschieten en neerkomen valt 
de bal  Pam- Pam-Pam-Pam. Zo achtereenvolgens tot hij alle vijftig ballen heeft weggewerkt, al dan 
niet becommentarieerd door zijn zoon Mauk die zegt "Prima Back Spin" .of ."Dat was een 
klotebal pa". Dan hollen beiden het veld in om bij de staak de stand op te nemen. Aan de stok zit 
een gerafeld touw van ongeveer drie meter lengte waarmee een cirkel wordt getrokken om te zien 
hoeveel ballen er binnen de straal liggen: Alleen die ballen tellen mee voor de score. De Booy 
senior komt tot 22, tot genoegen van zijn zoon die op 32 staat en daarmee de crack is van de 
'green'. Ik ben terecht gekomen bij oefenwedstrijden van Tom·de Booy's golfclub voor gewone mensen. 
Na een seizoen heeft hij er al tweehonderd om zich heen verzameld en moet hij zelfs met een 
wachtlijst werken, omdat het hockeyveld te klein is. Als hijzelf is uitgeslagen beweegt Tom de 
Booy zich naar de andere matten langs het veld om daar instructies te geven. Bij de een corrigeert 
hij de rug, bij de ander wrikt hij de benen in een andere stand, weer anderen neemt hij hun club 
af om een slag voor te doen: Hele gewone mensen zijn het niet. Op zijn ledenlijst zelfs 
verschillende dubbele namen voor. De 'subelite' en wat daaronder zit noemt De Booy het publiek 
dat hij hier trekt. 
Wat wil De Booy met deze laag van de bevolking? Dat wordt de eerste uren niet duidelijk. Om 
half tien die ochtend is De Booy zijn werk op de golfbaan begonnen en om negen uur 's avonds 
is hij nog niet te stoppen Pas wanneer de duisternis het spelen totaal onmogelijk maakt geeft hij 
het sein tot opruimen. De clubs gaan in tassen en de ballen in plastic emmertjes waarin volgens 
het opschrift eerder erwtensoep met worst heeft gezeten. Omdat er op deze primitieve golfbaan 
geen caddies rond lopen moet iedereen zelf sjouwen. Tom de Booy .draagt een sinaasappelkrat 
met gestencilde papiertjes, 'Mijn administratie'.Na nog drie kwartier napraten in de kantine is De 
Booy eindelijk mee naar zijn huis te krijgen, een Baarnse villa met klassieke meubels en. een 
vleugel. Voor wie zich zijn verleden niet precies herinnert: Dr. Tom de Booy, gepromoveerd in 
de geologie, kwam voor het eerst in het nieuws als 'onze moedige landgenoot uit Aerdenhout'. 
Hij hielp bij reddingsexpedities op de Eiger en beklom de hoogste toppen van de Andes. In 1952 
zei de toen beroemde Karakorum beklimmer dr. Ph. C. Visser naar aanleiding van de prestaties 
van De Booy: "Het ware te wensen dat iedere jonge Nederlander aan zulk een expeditie kon, 
deelnemen om energie, moed, en wilskracht te stalen en om de vreugde te beleven van een top -
te bereiken."  In de jaren zestig en daarna werd Tom de Booy niet meer ten voorbeeld gesteld. 
Hij haalde toen krantenkoppen als "In hoger beroep drie weken geëist tegen dr. De Booy"; 
"Agent 001 De Booy opnieuw in actie";"Dr. De Booy verzoekt te worden vervolgd" en "Dr  De 
Booy krijgt voor Maagdenhuis maand voorwaardelijk" Door acties tegen de metro, tegen Shell, 
tegen Luns en tegen de topelite van Nederland kreeg  hij tenslotte een zo slechte pers,  dat hij 
werd doodgezwegen. 
Hoe kwam je ertoe om te gaan golfen?  
"Ik was aldoor bezig geweest met acties en daarin vast gelopen. Ik voelde de noodzaak te gaan 
recreëren en mijn vrouw deed toen de suggestie te gaan golfen. Misschien in de hoop dat 
daardoor mijn onstuimigheid in banen zou worden geleid. Dat is ook gebeurd, maar ik ben nog 
steeds geen emeritus."  
Wat sprak je aan in dat spel?  
"Een van de aardigste dingen die ik erin ontdekte was dat je je krachten zo moet beheersen dat je 
precies hard genoeg slaat om de hole te bereiken, of op ons veld de pen- dat is die stok die je hebt 
gezien. '  
"Sla je te hard, dan schiet je je doel voorbij. Geef je te weinig dan kom je er niet. Daarom is het 
de kunst de middenweg te vinden. Van nature ben ik iemand die het liefst de ballen zover 



261 
 

wegwerkt, dat ze niet meer te zien zijn. Ik heb nu geleerd dat het veel spannender is om je te 
beheersen, je krachten goed af te wegen en al die spanning te leggen in een vloeiende beweging, 
de golfslag. Dat is wat ik ben gaan ontdekken als de dialectiek van de golfbaan: door het inwerken 
van tegenstellingen op elkaar kom je daar in harmonie."  
Hoe heb je golfen geleerd? Was je welkom bij de bestaande clubs?  
"Eerst ben ik op golf vakantie gegaan in de Algarve. Daarna was ik verloren. Ik heb me toen hier 
gemeld bij een golfclub. Dat was niet eens zo'n probleem. Het zijn wel eliteclubs maar ik ben zelf 
uit die elite afkomstig en dan is het allemaal niet zo moeilijk. Ik werd lid van de Veluwse 
Golfclub, maar daar ben ik uitgezet omdat ik uitlatingen deed over elite figuren, die in het 
verkeerde keelgat schoten. Zoiets mag je niet zeggen, want als je dat soort dingen beweert maak 
je jezelf verdacht en word je uitgeworpen.  
"Er zijn nu eenmaal zoals ik dat noem onafhankelijke grootheden, die je niet mag aantasten. Dat 
heb ik ook bij acties telkens weer gemerkt."  
Waarom ben je met je acties tegen deze grootheden gestopt'!  
"Vanwege het slechte rendement. Ik raakte volkomen geïsoleerd, terwijl ik het vanwege mijn aard 
juist van reacties en mensen om mij heen moet hebben. Ik merkte dat mensen bepaalde zaken 
niet willen horen, al heb je nog zoveel gelijk. Je moet een vrouwtje dat haar hele leven tot Maria 
heeft gebeden ook niet gaan vertellen dat Maria niet bestaat. Door dat golfspel  zag ik een 
mogelijkheid om weer sociale contacten te krijgen, en in een nog later stadium een mogelijkheid 
om mensen in beweging te brengen. Daarom ben ik tenslotte een eigen golfclub begonnen." 
Wat zijn je bedoelingen daarmee?  
"Golfen is goed om je eigen frustraties te ontdekken en om ze te boven te komen. Dat heb ik zelf 
ervaren en ik merk het nu weer bij anderen. Om de score bij te houden hebben we een bord met 
vakjes, van 0 tot 50. Iemand die geen enkele bal binnen de cirkel heeft gekregen, of maar 1 of 2, 
die voelt zich gefrustreerd ten opzichte van anderen maar vooral ten opzichte van zichzelf. "Toch 
dwing ik ze met zachte hand om hun naam in te vullen bij het vakje dat ze gehaald hebben, hoe 
laag ook. Dat bord werkt als een spiegel waaraan iedereen zijn frustraties kan aflezen. Als  die  
frustraties los komen begint het vechten. Ik merk het hier aan de lopende band. Huisvrouwen die 
tegen hun man zeggen zorg jij maar voor je eigen potje - ik ga mijn stand verbeteren op de 
golfbaan. Het resultaat is dat hele huishoudens ontregeld worden en dat hun mannen uit armoede 
ook komen golfen. Beiden worden dan in beweging gezet, lichamelijk maar ook in hun denken. 
Dat is het resultaat dat ik van dit werk heb. Een beter resultaat dan bij het actievoeren, zoals ik 
dat vroeger deed."  
Maar dit is dan ook geen aktievoeren.  
" Voor mij wel. Ik ben nog steeds activistisch bezig, maar op een andere manier. Ik spreek nu 
een, taal die iedereen verstaat. Bij het oude actievoeren had ik altijd het idee dat ik Japans sprak, 
zo weinig werd je begrepen. Een ander verschil is dat vroeger de  meeste inzet van mij moest 
komen, terwijl hier iedereen meedoet. Daardoor blijf je zelf ook enthousiast."  
Onthoud je je nu van iedere politieke uitspraak?  
"Ik beheers me. Omdat ik me anders als het ware zou verraden en weer geïsoleerd zou raken. Het 
enige waar ik nu nog op uit ben is dat ze door mijn toedoen in beweging komen, gek worden van 
het spel en met zichzelf leren vechten. De meesten die bij mij komen golfen weten niet eens wie 
ik ben en wat ik vroeger gedaan heb. Behalve het bestuur van Be Fair. Dat heeft van iemand die 
mij niet goed gezind is een pakket informatie gekregen. Maar dat deert me niet. Want ik hou me 
alleen met golf bezig, en dat weet het bestuur. Bovendien zijn ze veel te blij dat ik ze zoveel 
nieuwe leden bezorg."  
Praat je nu de hele dag alleen nog maar over golf?  
"Natuurlijk ontstaan langs de lijn wel eens andere gesprekken, die ik uitlok maar waaraan ik niet 
heftig deelneem. Bij voorbeeld over prestaties en frustraties zaken waarmee je inde gewone 
maatschappij ook te maken hebt."  
Hoe voed je die gesprekken? 
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"Behalve het scorebord moeten de deelnemers ook wedstrijdbriefjes invullen aan de hand 
waarvan ik hun vorderingen kan bijhouden. Die analyseer ik en de resultaten daarvan leg ik de 
spelers voor. Zo heb ik gevonden dat vrouwen een veel lagere score halen dan mannen. Er deden 
zich deze week honderd veertien vrouwen mee waarvan er maar negen een score van boven de 
twintig haalden. Maar van de deelnemende mannen haalde, meer dan vijftig procent die score 
door mij is daarmee empirisch aangetoond dat er een verschil is tussen de prestaties van mannen 
en vrouwen. Als je vraagt wat de oorzaak is geven vrouwen zelf het antwoord: 'Wij kunnen ons 
niet goed concentreren. Wij zitten met de gedachte aan kinderen van school halen, een winkel die 
vroeg sluit. Wij zijn gauw af geleid'. Mannen daarentegen vergeten alles als ze aan het golfen zijn. 
Hun vrouw zorgt wel voor het eten en de kinderen. Het gevolg is dat er discussies ontstaan en 
dat de onafhankelijke grootheid van de mannen wordt aangetast. Bovendien zien die vrouwen 
hier op de baan hoe prestatiegericht mannen zijn, en daarom scheppen zeer het grootste plezier 
in om de mannen te verslaan. Als hun dat lukt is dat een nieuw gevoel voor ze dat bevrijdend kan 
werken. Omgekeerd is het voor mannen een nieuw gevoel om door vrouwen te worden 
verslagen. Dan hebben zij ook iets om over wakker te liggen." 
Op die manier bevorder je toch de prestatie en de wedijver? Was dat vroeger ook je actiedoel?  
"Mijn doel, is steeds geweest mensen te leren voor zichzelf op te komen, anti-autoritair denken, 
niet blind te gehoorzamen aan onafhankelijke grootheden. Inderdaad komt dat er in de praktijk 
op neer dat je moet wedijveren. "Er is altijd die onafhankelijke grootheid die je moet verslaan, of 
hij verslaat jou. Als je die strijd weet te winnen,. is dat een hele prestatie."  
Je gebruikt steeds het beeld van die 'onafhankelijke grootheid'. Sinds wanneer is dat in je gedachten?  
"Al sinds mijn jeugd. Het denken daarover is natuurlijk begonnen vanwege mijn vader; een 
marineman die blinde gehoorzaamheid eiste. Tijdens mijn studie geologie drong dat beeld zich 
ook steeds weer op. Als je Genesis leest moet je geloven dat de wereld is geschapen door een 
onafhankelijke grootheid, maar als je geologie studeert zie je dat het een proces is geweest waarbij 
allerlei tegengestelde krachten op elkaar inwerkten en tot leven leidden. Daardoor heb ik geleerd 
dialectisch te denken en het hele leven te zien als een proces van. tegenstellingen, die met elkaar 
moeten botsen om tot harmonie  
te komen, hoe paradoxaal dat ook klinkt. Als je ogen daar eenmaal voor geopend zijn ontdek je 
de dialectiek overal. In het huwelijk bij voorbeeld. Mijn vrouw is een heel ander type dan ik.  We 
zouden allang niet meer bij elkaar zijn als we geen dialectisch huwelijk hadden.  
"In de muziek heeft Strawinsky aangetoond dat je uit tegenstellingen harmonie kunt scheppen. 
Vandaar ook dat ik het een absolute levensvoorwaarde vind dat sommige mensen zich met 
politiek activisme en het ondermijnen bezig houden. Mijn bezigheden hebben altijd in die lijn 
gelegen. Ik verzette mij tegen het autoritaire bestuur van de universiteit en daarom heb ik 
meegeholpen aan de Maagdenhuisbezetting, en aan die van de Tilburgse Hogeschool, Luns, Shell, 
de topelite van Nederland, ik heb ze allemaal bevochten omdat ik er onafhankelijke grootheden 
zie, die je moet bestrijden om zelf in leven te blijven".  
Ik wil niet al die acties opnieuw oprakelen, maar hoe kwam je er bijvoorbeeld toe de stichting Macht en Elite op te 
richten (Met het doel de aandacht er op te vestigen dat oude aanzienlijke families veel verborgen macht hebben door 
hun familiebanden en de aandelen die ze bezitten).  
Ik kom zelf uit zo'n familie, verwant aan de Van Lenneps en Boissevains en aangetrouwd aan de 
Van Riemsdijks en Van Limburg Stirums, de oudste adel van Nederland. Dat is een trauma voor 
mij geworden waar ik nooit meer van af kom, wat ik ook onderneem. Ik blijf een onderdeel van 
die kaste. Het sterkst heb ik dat in de gevangenis gevoeld. Ik heb moeten vechten om daarin te 
komen. "Studenten die meededen aan de Maagdenhuisbezetting werden vervolgd, maar mij als 
docent  wilden ze er buiten houden. Dat vond ik een elitebehandeling. Ik heb in hoger beroep 
moeten gaan om uiteindelijk een veroordeling  te krijgen. Toen ik eenmaal in de gevangenis zat 
kreeg ik nog sterker het gevoel een onderdeel van de elite te zijn. Ik zat te lezen, de bewaker 
kwam binnen en ik keek over mijn bril en zei "Kan ik iets voor U doen?" Volkomen 
werktuigelijk. Het gevolg was dat die bewaker mij als een koning behandelde en mijn autoriteit 
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aanvaardde. Terwijl ik liever gezien had dat hij daar anti-autoritair op reageerde."  
Als je geen onderdeel van de elite wilt zijn waarom woon je dan in Baarn en eerder in Aerdenhout?  
"Ik woon daar omdat ik u eenmaal lid van die kaste bent. Hier voel ik mijn geïsoleerdheid 
minder. Ik kan wel in een volksbuurt gaan wonen, maar daar zou ik door mijn manier van praten 
en doen door de mand vallen. Dat maakt het voor mij juist zo moeilijk mijn afkomst te 
ontvluchten". 
De meeste van je acties hebben niets veranderd. Ben je daardoor zelf veranderd?  
(Na enig nadenken) "Ik geloof dat ik de volgende fasen heb doorgemaakt. Eerst die van protest 
en je kwaad maken, toen van cynisch worden en vervolgens kwam ik in de fase die ook de 
Baader-Meinhofgroep heeft doorgemaakt. Namelijk dat je het gevoel krijgt dat je helemaal alleen 
bent komen te staan met je cynisme en protest. Daardoor wordt je hele persoonlijkheid 
aangevreten. Mao raadde in zulke omstandigheden aan dat de guerrilla in de gevangenis tot rust  
moet zien te komen om nieuwe krachten voor de strijd op te doen. De Baader-Meinhofgroep 
heeft dat advies niet opgevolgd maar is vanuit de gevangenis verder gegaan met een 
loopgravenoorlog. Ik heb me een jaar in quarantaine teruggetrokken om na te denken over een 
andere aanpak: Minder krampachtig en onstuimig. Die aanpak ontdekte ik door te gaan golfen. 
Het gekke is dat sinds ik op die golflengte werk alles weer op gang is gekomen. Ik leid nu een 
swingend leven en geef anderen les in overleven. Op mijn manier ben ik een soort Baghwan. 
Alleen verdien ik er geen cent aan. Het geld gaat naar de club!!  
Hoe kun jij je de luxe permitteren om de hele dag te gaan golfen?  
"Daar heb je het weer: doordat ik tot de elite behoor. Al voor de bezetting van het Maagdenhuis 
had ik het universiteitsbestuur laten weten dat ik geen geologie meer wilde doceren maar 
geopolitiek. Dat wil zeggen bij voorbeeld de implicaties laten zien van oliewinning en politiek. 
Daar voelde het bestuur niet voor, maar dat bestuur werd in meerderheid gevormd door 
elitefiguren. Zij hebben toen besloten mij eervol te ontslaan en mij een wachtgeld te geven: 
Dankzij dat geld kon ik daarna doorgaan met het voeren van actie. Als dat geen dialectiek is ... !"  
September Column in Maandblad Golf: Dialectiek door Th.K. 
'Au', riep ik en liet vervolgens een kreet los die in stripverhalen gemeenlijk met sterretjes wordt 
aangeduid. Op zo'n mooie zondag in september, zo'n dag waarop de wachtenden op de eerste tee 
een rij vormen waaruit een fors bataljon grenadiers samengesteld zou kunnen worden, schoot de 
spit in m'n rug. Neen, niet tijdens het uitoefenen van een minder perfecte swing dan wenselijk is, 
maar gedurende een poging om de wat afgebladderde voorgevel van mijn huis in iets betere 
conditie te brengen. De poging om zo waardig mogelijk van de ladder af te dalen had enige tijd 
nodig maar 't lukte, zodat een toekijkende telg zijn aanbod om maar vast de GGD te bellen niet 
behoefde uit te voeren. Ik had nog de kracht om wraak te nemen en hem vriendelijk doch beslist 
uit te nodigen het noodgedwongen gestaakte schilderwerk tot een bevredigend eind te brengen. 
Mopperend begaven wij ons onderscheidenlijk ladder- en slaapkamerwaarts.  
'Op de televisiereclame zie ik altijd mensen met spit wonderbaarlijk genezen door een smeerseltje. 
Heb je dat in huis?' vroeg ik ma, die mijn spitaanvallen altijd ietwat honend begroet met de 
woorden: 'Zo, nou weetje ook eens wat pijn is.' Die typisch vrouwelijke benadering doet mij over 
het algemeen weinig, maar die dag slikte ik m' n antwoord in omdat ik later in de middag een 
afspraak voor negen holes met Jacob had en dat wilde ik niet missen. De stinkende zalf met de 
Wonderlijke Warmte Werking werd in mijn rugspieren gesmeerd en toen was ik nauwelijks meer 
in staat om van het bed af te komen. 'Bel Jacob maar en zeg dat het feest niet doorgaat', raadde ik 
aan, 'Ik verrek van de pijn.' 
Een halfuur later hoorde ik het naargeestige toetertje van Jacob' s vervoermiddel. Hij beweegt 
zich heel elitair tussen huis en golfbaan met behulp van een oude Eend, de enige auto waarin hij, 
volgens zijn zeggen, met zijn gigantische schoenenmaat niet tegelijkertijd gas- en rempedaal 
beroert.  
'Luister vent,' zei mijn golfmaat grinnikend nadat hij mijn in de vorm van een golfswing gebogen 
rug had gezien,' je gaat mooi mee want met zo'n houding heb je in ieder geval al het voordeel 
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datje je kop stil houdt. Je moet wel ... Na tien voorzichtige klapjes is je spit weg en heb je de 
eerste holes vermoedelijk in een record-score, want kracht kun je helemaal niet opbrengen.'  
'Jij voelt niks,' gaf ik nijdig terug, 'Je lijkt de Bhagwan wel. Heb je soms dat stuk over Tom de 
Booy in de NRC gelezen? Activist ... '  
'Ja,' zei Jacob. 'Die man heeft gelijk. Je moet een swingend leven gaan leiden. Ik heb me ook laten 
pensioneren om dagelijks te kunnen golfen. En heb ik ooit spit? Nou dan.'  
Ik wist dat zijn redenering niet klopte, maar waar de fout zat kon ik niet ontdekken. Het slot van 
het liedje was dat ik me liet bepraten en me door Jacob naar de baan liet rijden. Die Eend zat 
helemaal niet gek en al rijdend voelde ik m'n rug niet. Tot ik uitstapte en merkte dat De Booy 
toch gelijk had. M' n aanpak was te krampachtig en te onstuimig en dat moet je volgens de leider 
van het golfproject voor gewone mensen zien kwijt te raken. Er werkten teveel tegengestelde 
krachten op m'n rug in. 't Gaat niet,' bekende ik. 'Als er nou een dr. de Booy in de buurt was dan 
zou ik misschien wel .. .' ' ... lid van zijn club willen worden,' vulde Jacob aan. 'Niks daarvan 
vriend. Pak een stok of twee, drie en volg mij. Je zult zien dat 't overgaat.' Kreunend en steunend 
volgde ik mijn kwelgeest, want op eigen houtje kon ik toch niet terug naar huis. En waarachtig, na 
drie holes en ondragelijke pijn was plotseling mijn spit verdwenen. Weg, als sneeuw voorde zon. 
Na drie goede holes was ook m'n slechte swing weer terug en dus won Jacob. Ik weet nu nog niet 
of hij gelijk had dan wel de heer De Booy ...  
September Brief van mijn Moeder 
Lieve Tom, na jou 2 interviews eenige malen gelezen te hebben wil ik je er toch meer over 
schrijven, dan ik in een andere brief deed. Je kunt je indenken hoe wonderlijk 't voor mij is om al 
die fasen in je leven die wij soms maanden mee maakten en vele malen niet begrepen die opeens 
te lezen in enkele zinnen die 't hele verloop van je leven (tot nu toe ) zoo treffend eenvoudig 
weergeven. Elke keer nadat ik 't gelezen had zei ik Goed zoo Tom zo hebt 't doorwerkt en nu 
heb je een "zwingend leven" Dank je ik ben er heel gelukkig mee over en begrijp dan ook hoe 
moeilijk alle reacties van ons en anderen zijn geweest. Het is zo'n voorrecht voor een Moeder om 
haar 3 kinderen echt " mensen" te voelen worden, daar kan ik niet dankbaar genoeg voor zijn. 
Wat een eenige fotos in "de Activist" wat lijk je daarin op Vader heerlijk je zoo los te zien. En wat 
hebben de interviewers 't bijzonder aardig gedaan jouw antwoorden zijn ook heel goed en 
teekenend. Dag veel liefs je M. 

Woensdag 2 september Artikel Baarnsche Courant: Baarnse Golf Vereniging speelde 
range-golf  
Vorige week werden wedstrijden georganiseerd voor de cursisten van Be Fair Golf, 't 
Jagerspaadje en de Baarnse Golf Vereniging in de nieuwe soort wedstrijd-golf: range golf. Iedere 
deelnemer aan deze wedstrijd heeft 50 golfballen geslagen naar een doel met een straal van 3 
meter, op een afstand van 40 meter. Het midden van het doel, was aangegeven door een 
vlaggenstok. De grootte van het gebied was aangegeven door middel van een touw van 3 meter 
dat aan deze vlaggenstok was bevestigd. Elke bal die in het doel tot rust kwam  telde voor 1 punt, 
-mits deze bal  een luchtlengte had afgelegd van tenminste 20 meter. In totaal 179.deelnemers 
hebben mede gedaan aan deze wedstrijd op de 40 : meter. Iedereen werd in de gelegenheid 
gesteld om gedurende deze week zijn score te verbeteren. Maar, liefst 160 extra scorekaarten 
werden ingeleverd. Daarbij gerekend dat vele deelnemers eerst nog een oefenrondje hebben 
gespeeld, begroten dat in deze week door de deelnemers maar liefst 15.000 ballen geslagen zijn 
naar. het dool op een afstand van 40 meter. De wedstrijd werd gespeeld zowel op het terrein van 
Be Fair, als dat van de Golfclub 'f Jagerspaadje. Er. waren  op elk. terrein een 9-tal 
vlaggenstokken uitgezet en een 9-tal afslagplaatsen ingericht om de 50 ballen naar het doel te 
kunnen vuren.  De strijd was tot het laatst toe uiterst spannend, aangezien velen hun scores 
steeds weer opnieuw wisten te verbeteren. Soms van nul naar 15.   
De uiteindelijke winnaars op deze 40 meter afstand werden Mauk de Booij (38 punten, 10 
golfballen) en Grady Rademaker (29 punten, 10 golfballen)..  
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Het succes van deze nieuwe soort van wedstrijdgolf is zo groot, dat men in  de laatste week van  
september 1981 opnieuw range golf wedstrijden wil organiseren  voor de cursisten van Be Fair 
Golf; 't Jagerspaadje en de BGV (op dinsdag 29 september).  
 
Zaterdag 12 september- zaterdag  26 september Golfvakantie Algarve  

  
Vakantie in Algarve. Villamoura Golfclub 
 
Dinsdag 29 september  Vergoeding aan Mauk de Booij voor bewezen diensten voor de 
Baarnse Golfvereniging, 
Opzetten van vlaggenstokken, uitlenen van clubs ballen uitgifte stencils uitdelen, opruimen van 
lesmateriaal, maaien van greens en andere technische verrichtingen om de cursus van BGV 
mogelijk te maken, ook chauffeursdiensten etc. Totaal in de periode 26 januari- 29 september f 
3922,50 
Mauk heeft me tijden alle cursussen en wedstrijden van de BGV geweldig goed geassisteerd. Hij 
gaat nu naar Australië om golf professional te worden 

 
Mauk in full swing 
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Woensdag 30 september Vertrek Mauk naar Australië 

 
Mauk vertrek naar Australië vanaf Schiphol woensdag 30 september 

Woensdag 14 Oktober Artikel Baarnsche Courant : Baarnse Golf Vereniging sloot 
zomerseizoen af 
Er is alweer een einde gekomen aan de zomercursus, die de Baarnse Golf Vereniging voor haar 
leden in samenwerking met Be Fair Golf en de Golfclub 't Jagerspaadje organiseerde. Gesteld 
mag worden  ook al gezien de trouwe opkomst van de deelnemers dat het gebodene aan de 
verwachtingen heeft voldaan.  
Tussen half april en 1 oktober j.l. zijn door de Baarnse Golfvereniging verdeeld over de- 
dinsdagochtend, - middag en -avond in totaal 65 cursussen gegeven, waaraan 691 personen 
deelnamen. Voor de cursisten zijn op de velden van Be Fair en 't .Jagerspaadje wedstrijden 
gehouden, waarbij op 4 afstanden range-golf gespeeld werd. Er waren 148 inschrijvingen.  In de 
klasse D (50 ballen 50 meter)won bij de heren M. de  Booy en bij de dames Grady Rademaker. 
(Bij de C-klasse (80 meter) won M. de Booy ook bij de heren en A. Douwes Dekker bij de dames. 
De B-klasse (115 meter) werd bij de heren gewonnen door C. Vermey en door R. Johnson bij de 
dames. Bij de A-klasse namen  alleen ·heren deel met als winnaar N. ter KuiIe. Door 't 
Jagerspaadje en Be Fair Golf worden in de maand oktober nog range golf wedstrijden (verdeeld 
over 4 afstanden) georganiseerd. Het ligt in de bedoeling van de Baarnse Golf Vereniging om 
andere golfclubs enthousiast te maken voor deze nieuwe vorm van golf. Gezien het grote succes 
van de afgelopen maanden, niet alleen een zeer groot aantal deelnemers, is ook het bezoek aan de 
driving range in de laatste tijd duidelijk toegenomen. Het voordeel van deze nieuwe vorm van 
golf is wel gelegen in het feit dat het minder tijd kost dan het klassieke golf. Men slaat een groot 
aantal ballen in een korte-spanne tijds. Daarbij is het een bijzonder goede oefening om te weten 
welke golfclub men nodig heeft op een bepaalde afstand onder verschillende  
leefomstandigheden. Het wedstrijdelement zorgt er voor dat het toch altijd weer boeiend is.'  
Woensdag 10 november Brief aan mijn Moeder 
Lieve Moeder, Ik heb vannacht heel lief en warm van je gedroomd. Dromen zijn voornamelijk 
diepe wensen die tijdens het wakker zijn ver weg worden verstopt. Sinds mijn weglopen uit je 
huis was het mij fysiek, psychisch onmogelijk om contact met  je te maken. Ik kon het gewoon 
niet. Door deze droom is deze blokkade, storing in mijn denken en doen doorbroken. Ik heb het 
niet aangedurfd om je vanochtend spontaan op te bellen omdat ik dan misschien door een reactie 
van jouw kant weer zou dichtklappen en het zuiver warm gevoel weer achter een grote muur zou 
worden gestopt. In ieder geval zijn we weer een stapje verder na vele stappen terug van de 
afgelopen tijd. Denk niet dat het mij niet beroerd. Juist door het zo bot te weigeren van contact is 
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het spreekwoord 'Liebe neckt sich' weer aangetoond Heel veel liefs je enige zoon Tom  
(Het was tijdens een bezoek aan haar flat in Aerdenhout. Mijn moeder zei op een bepaald 
ogenblik over iets: Het is heilig. Ik zei Moeder jij vindt het heilig. Ze bleef bij haar stelling dat het 
heilig was Ik ben toen heel kwaad weggelopen en de deur van haar flat met een grote smak dicht 
gegooid, dat ik het geluid nog  kan horen. Bij deze tragische scène was mijn zuster Maria 
aanwezig). 
Woensdag 18 november Brief van mijn Moeder 
Lieve Tom je begrijpt dat ik dankbaar was met je brief, 't is ook te vreeselijk als Moeders met 
kinderen niet kunnen begrijpen waar dat vroeger zoo van zelf ging. Voor jou een opluchting, Dag 
liefs je moeder 
Sinterklaas gedicht. Dichter helaas onbekend.  
Er waart een spook over de groene velden 
het behoort tot die stoere strijdershelden 
Hij zweeft door Hoog Soeren en 't Kennemerland  
Het spookt op de greens van Nederland!  

Hij is niet zo bekakt, niet zo elitair 
zijn verschijning heeft meer iets van een revolutionair  
Is hij waarempel Lenin's reincarnatie!  
Het spookt door de Nederlandse Golffederatie!  

Waar hij ook komt, hij zaait paniek  
in die besloten elitekliek  
De mensen zitten danig met hem in hun maag  
Het spookt in de vaderlandse bovenlaag!  

Hij vecht tegen onrecht, hij zal het niet laten  
de positie aan te tasten van aristocraten 
vandaar dat de bourgeoisie hem mijdt 
Er doolt een spook binnen de minderheid!  

"Al eeuwen hebben wij de macht" 
"Het is niet onze fout dat de samenleving wordt verkracht"  
deze uitspraken zal hij geselen  
het zal spoken bij de uitgelezenen!.  

Altijd doen de rechtsen het in hun broek  
bij het verschijnen van zijn gele elite telefoonboek 
Hoe hoog zijn ze aangeslagen; worden zij vermeld?  
Het spook is nog lang niet uitgekweld!  

Sinds jaar en dag, hoor het geruis  
"Ouders, houdt Uw kinders thuis"  
De geest is onder ons; er heerst gevaar  
het spook is met ons, nog lang niet klaar!  

Zijn invloed op het bewustzijn is hun te positief 
zijn gedachten geven slechts ongerief 
"Laat hem zwijgen";"eliminatie"  
maar het spook houdt niet van isolatie!.  
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Nu eens een lezing, dan eens een actie  
het spook is nooit moe van zelf-satisfactie 
nooit meer latent, maar altijd manifest  
het spook doet als semi-prof reusachtig zijn best!  

Het gaf voor altijd zijn boogschieten er aan 
en zocht zijn klasse op de tennisbaan 
Toen hij bemerkte dat hij daar toch te weinig aanleg voor had  
vond hij zijn talenten in een bal en een ijzeren lat!  

Nu wordt hij prof, het zal hem niet deren  
de mensheid tot het nobelste te bekeren 
hij maakt van zijn sport zijn professie  
het spook heeft zowaar een eigen obsessie.  

Hij heeft zich tot het meest elementaire bekeerd 
en is geheel op een stok, een bal en een gaatje gefixeerd 
maar deze libido-energie  
heeft hij uiteindelijk onder de knie.  

Nu nooit meer dat gezwets  
over een elektra-complex 
de mens wordt vrij, eindelijk resistent  
het spook is waarachtig nu content  

Zo ook de burgemeester, wat hem redt  
hangt in de tuin , in de vorm van een golf-net 
weg de appelboom, hij weet toch niet wat hij mist,  
het spook is een golf-fetisjist!   

Beste Tom, dit was allemaal larie,  
de Sint houdt van wat bombarie  
ook ligt het niet direct in zijn tak 
hij neemt je graag op de hak  
ik weet, je hebt de mensheid lief  
het "spook" is daarom zeer fictief  
Misschien is het de waarheid die je zegt,  
maar relativeren, doet de rest ........  
Je toegenegen Sint 

In het jubileumboekje Golfclub 't Jagerspaadje 1981-2006 heeft de toenmalige voorzitter 
Feye Jaski een goed overzicht gegeven van de geschiedenis van 't Jagerspaadje.  
Hieronder geven we dat gedeelte dat gaat tot het jaar 1982 
De herontdekking van een oud Hollands gezelschapsspel   
In het jaar 1980 waren er in Nederland ongeveer 12000 mensen lid van een golfvereniging. Dat 
wil niet zeggen dat dit allen actieve golfers waren; het merendeel speelde enkele keren per jaar. Er 
bestonden nog géén 20 golfbanen, waarvan de meeste in de randstad lagen. Golf werd algemeen 
beschouwd als een elitaire sport voor oudere mensen, die geen zin ::neer hadden om achter een 
veel grotere bal aan te rennen, maar wel in goed gezelschap 18 holes wilden wandelen om dan 
tegen een  kleiner balletje te slaan. Met elitair bedoel ik, dat golf weggestopt werd in de media, de  
meeste verenigingen een besloten karakter hadden en op zijn zachtst gezegd behoudend 
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omgingen met zaken van buitenaf. De tijdgeest was echter anders. De zestiger jaren lagen achter 
ons. De "liberation of mind" had een hele generatie wakker gemaakt en die generatie kreeg het 
geleidelijk voor het zeggen. Ik refereer naar de geboortegolf van vlak na de oorlog. De 
babyboomers werden ouder en na te zijn uitgehockeyed, uitgetennist, uitgevoetbald en dergelijke 
werd de focus verlegd naar een spel dat meer in zich had dan je op het eerste gezicht zou 
verwachten. De mogelijkheden om kennis te maken met golf waren echter zeer beperkt. De 
bestaande verenigingen hadden geen capaciteit en nieuwe initiatieven kostten tijd, geld en ruimte. 
Tijd was een kritische factor. Het zou ruim 25 jaar duren voordat er een evenwicht zou ontstaan 
tussen vraag en aanbod. De druk op de verenigingen met een baan om meer leden toe te laten 
werd groter. Geld bleek geen kwestie te zijn. Alle banken stonden klaar om deze sterk in 
populariteit stijgende vrijetijdsbesteding te financieren. Het was vooral de ruimte, of liever het 
gebrek eraan m.n. in de Randstad, waardoor vele initiatieven strandden of dat nu beschikbare 
oppervlakte of bestemmingsplannen waren. Zoals wel vaker genereert de schaarste steeds meer 
vraag en dat was bij golf niet anders. Plotseling wilde iedereen golfen. Elders in dit boek is een 
interview opgenomen met de gangmaker van het golf in het Gooi, Tom de Booij, waarin deze 
ontwikkeling in detail wordt beschreven. Het was deze man die in zijn eentje een groeiende 
schare enthousiastelingen op sleeptouw nam en hen in de vrije natuur de beginselen van het golf 
bijbracht. Toen de groepen te groot werden en de natuur werd ingenomen door kynologenclubs, 
radiografisch bestuurde modelvliegtuigjes, wandelaars en andere recreanten werd de illegale 
positie van deze categorie golfers onhoudbaar.  
Hockeyen golf  
Het waren de (ex-)hockeyers van Be Fair die Tom de Booij verzochten zijn lessen voortaan op de 
velden van Be Fair te gaan geven. Zij volgden daarmee het voorbeeld van een benadering à la 
Olympus en Groen Geel, waar gegolfd werd op voetbal- resp. hockeyvelden. En het was wil 
Rosenbaum die een paar weken later hetzelfde verzoek deed bij Tom, maar dan om te lessen op 
de velden van de Hilversumse Mixed Hockey club. Een initiatief groep werd samengesteld, want 
er moest toen wel het een en ander geregeld worden. Deze groep bestond uit de dames Carla 
Vlug, Rietje Westenburg, Frieda ter Kuile, Tineke de Wolff van Westerrode, Marleen Oudegeest, 
Miny Lammers en de heren Nico ter Kuile, Lars Egeler, Wil Rosenbaum en uw scribent. Het was 
dezelfde Wil Rosenbaum die mij telefonisch mededeelde dat ik maar voorzitter moest worden, 
want dat was allang en breed in de groep besproken en tegenstribbelen had geen zin meer. Op de 
eerste bijeenkomst van 16 april 1981 stond bovenaan de lijst de vraag hoe we omgaan  met die 
vermaledijde hockeyers op "onze" velden. Er werd een convenant gesloten met de HMHC. Het 
duurt bijna een jaar alvorens tot ondertekening kan worden overgegaan. De thuisclub moest heel 
erg wennen aan wat wij voor ogen hadden. Wij worden het eens, maar hockey gaat onder alle 
omstandigheden voor. Het tweede belangrijke dossier was de oprichting van de vereniging en de 
notariële vastlegging daarvan. Ik herinner mij dat we op 24 juli 1981 in de stromende regen met 
een klein gezelschap naar notaris Stolp reden en in 3 minuten weer buiten stonden. Wij stelden 
geen prijs op voorlezing van de acte omdat er weken lang over gedelibereerd was en we het stuk 
van haver tot gort kenden. Toen hadden we de oprichtingsvergadering van 27 juni al achter de 
rug. Een memorabele vergadering in het clubhuis van de HMHC. Het eerste bestuur door de 
algemene ledenvergadering benoemd werd geïnstalleerd en bestond uit de dames Marleen 
Oudegeest, Miny Lammers, en de heren Maarten Kaptein, Henk Swanenburg de Veije, Lars 
Egeler, Wil Rosenbaum en ondergetekende. Tijdens die eerste algemene ledenvergadering werd 
een aantal duidelijke afspraken gemaakt zoals de vaststelling van het aantal leden tot een 
maximum van 150. Meer konden we op dat moment niet aan. We gingen er fris en onbevangen 
tegenaan. Een sport die relatief onbekend is op een accommodatie die wat vreemd aandoet voor 
dit spel en te gast zijn op een club waar je 20 jaar gehockeyd hebt. Maar het voelde goed en de 
organisatie kreeg steeds meer vorm. We mochten de oefenfaciliteiten uitbreiden en er was veel 
belangstelling voor de lessen van Tom. Alles werd door de leden van de vereniging zelf gedaan en 
daar ging een enorme saamhorigheid van uit. De charme van de pioniersfase. Tom was ons baken 
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en hij organiseerde de eerste clubwedstrijden. Er kwam een reglement dat erop gericht was zo 
min mogelijk overlast voor elkaar en voor de hockeyers te veroorzaken. Golfen op een dergelijk 
klein oppervlak vereist nu eenmaal extra zorg. Leden van 't Jagerspaadje probeerden, nadat zij 
min of meer hadden aangetoond de bal te kunnen raken, hun talenten ook uit op grote, 
volwaardige banen. Zo waren er uitstapjes naar de Haar, de Amsterdamse en natuurlijk veelvuldig 
naar Spaarnwoude, de dichtstbijzijnde openbare baan in Nederland.  
Opmerking: Uiteraard is dit artikel niet geschreven in 1981 maar in 2004. Toch geeft het een getrouw beeld van 
de golfaktiviteiten op de hockeyvelden van de Hilversumse Hockeyclub in 1981 
Donderdag 10 december 1981 17.00 uur. Lezing voor geologische studenten  in de grote 
collegezaal van het Geologisch Instituut. Allereerst van harte gefeliciteerd met het eerste 
lustrum van de GSVA. 
Op 14 september jl bereikte mij een brief van de lustrum commissie met een voorstel voor een 
onderwerp van een lezing of beter gezegd: IS GEOLOGISCH DENKEN EEN VOORDEEL 
BIJ HET BEOEFENEN VAN DE GOLFSPORT heb ik gekozen het onderwerp experimenteel 
geologisch onderwijs 1969-1981 en ik hoop dat het vanmiddag duidelijk zal worden dat het 
geologisch denken niet alleen een voordeel is voor het beoefenen van de golfsport maar een 
voordeel is voor het beoefen van de levenssport  

  
Lezing voor geologische studenten van het geologisch Instituut in Amsterdam 

  
Kerstmis met de familie in 'Lommerbergen'.   

Toevoegsel: Nog enkele gebeurtenissen in het jaar 1981 die ik mij in 2008 nog herinner 
Door mijn komst naar Be Fair in 1981 - na mijn royering van de Veluwse golfclub - heeft de 
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voorzitter van Be Fair Karel Slootman  het niet makkelijk gehad. Van het bestuur van de Veluwse 
Golfclub kreeg hij alarmerende berichten over mijn politieke status. Hij zou staatsgevaarlijk zijn. 
Ook werd hem toegezonden exemplaren van het omstreden tijdschrift Macht en Elite. Ik werd 
door het bestuur gevraagd wat er allemaal vanwaar was. Resultaat was dat Karel Slootman - en 
het bestuur - van mening was zolang ik op de velden van Be Fair mij onthield van politiek 
activiteiten en discussies er geen bezwaar was dat ik op Be Fair golfles mocht blijven geven. (In 
2008 heeft telefonisch mij het volgende medegedeeld: Om moeilijkheden te voorkomen tijdens 
de Algemene Jaarvergadering van Be Fair namelijk dat er bezwaren naar voren zouden komen 
over mijn komst naar Be Fair, hebben Maurits Jaartsveld en Karel Slootman een rollen spel 
ingestudeerd. Maurits zou de kwade genius spelen die zogenaamd ernstig bezwaar zou hebben 
tegen mijn aanwezigheid op Be Fair. Karel Slootman zou dan van repliek dienen en mij 
verdedigen. Gelukkig is dit niet nodig geweest. Het toont wel aan hoe hoog de zaak werd 
opgenomen.  

Midden 1981 kreeg ik versterking voor mijn golflessen door de komst van Alistar Donald een 
Schotse golfprofessional die ik had leren kennen van Spaarnwoude.  

1982 
Uit mijn dagboek 1982 
Vrijdag 1 januari 1982  
Nu proberen weer een nieuwe begin te maken begonnen met goed voornemens: vermageren, 
ontspannen, vervolgcursus , golf als sport geen prestatie gericht maar voor de ontplooiing van de 
swing als vloeiende beweging van body and soul. 100 putts + 100 chips  + 100 swings per daag  
+ 1 uur piano. Kijken of het een beetje lukt.  Tot 1 juli 1983 niet meer dagboek  bijgeschreven.  
Maandag 4 januari Artikel in Grasmat over de invitatiecursus en spelregelavond 
INVITATIE CURSUS BE FAIR  januari - 8 april 1982 donderdagmiddag 13.30-15.30 uur.  
Selectie, door T. de Booij, maximaal aantal deelnemers per cursus: 8. Toelatingseis ten minste: 
gemiddelde van 1.00 in range golf over 16 afstanden, d.w.z.  
5 t/m 80 meter. Bereid om zoveel mogelijk aanwezig te willen zijn en tevens de verstrekte 
opdrachten-oefeningen en theoriekennis te willen verrichten. Aan het eind van de cursus een 
zowel theoretisch als practisch proeve van bekwaamheid te willen afleggen.  
Bij een goed afgelegd examen weer in aanmerking te willen komen voor een invitatie 
zomercursus.  
Het benodigd materiaal voor deze cursus: tenminste een halve set clubs: een of twee houten clubs 
(3,5), 6 ijzeren clubs :sandwedge, wedge, negen, zeven, vijf, drie en putter. Goede kleding; vooral 
regenkleding, schoenen met spikes. Voor het putten: marker en voor de greens: pitchfork, voor 
het afslaan tees en een deugdelijk matje, schrijfmateriaal voor noteren van score, etc. Te allen 
tijde bij zich te hebben; regelboekje en tenminste 10 eigen gemerkte ballen van redelijke kwaliteit.  
VERVOLG CURSUS BE FAIR 7 januari -8 april 1982 donderdagochtend 09.30-11.30 uur.  
Toelatingseis: iedereen die een zomer of najaarscursus heeft gevolgd of over voldoende golf 
technische kennis beschikt en iedereen die bereid is om zoveel mogelijk aanwezig te willen zijn en 
tevens aan het eind van de cursus een proeve van bekwaamheid te willen afleggen zowel op 
praktisch als theoretisch gebied. Maximaal aantal deelnemers per cursus: 25 (mocht het aantal 
deelnemers groter zijn dan dit getal, dan zal een cursus op de dinsdagochtend worden 
georganiseerd).  
Het benodigd materiaal voor deze cursus: tenminste een set clubs: 1 of 2 houten clubs 3 of 5, 4 
ijzeren clubs: wedge, negen, zeven(of acht), vijf (of zes) en een putter. Goede kleding: vooral 
voor de regen, schoenen (goede grip), deugdelijk matje om van af te slaan.  
Regelboekje; tenminste 10 eigen gemerkte ballen van redelijke kwaliteit, schrijfmateriaal voor 
noteren van score, etc.  
Reportage van een spelregelavond 
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Tom de Booij in zijn element. Vele dames en enkele heren om hem heen geschaard. Spel regel 
boekjes worden te voorschijn gehaald, c.q. op het laatste moment gekocht. En dan wordt de 
eerste spelregel ontrafeld. Het lezen van de regel vergt nog geen 10 seconden. Dus vlug naar regel 
twee. Mis, argeloze lezer. Tom heeft anders beschikt. Van elk element uit de regel worden de 
definities opgezocht, van de elementen uit de definities worden de daarop van toepassing zijnde 
definitief gezocht, etc. etc.  
Dames lezen met welluidende stem de teksten voor. Mocht de televisie om omroepsters verlegen 
zijn, we kunnen ze uit voorraad leveren. Charmant en wel. Nochtans weet Tom zo hier en daar 
wel 'n foutje in de beklemtoning te ontdekken. Op de hem eigen penetrante wijze wordt dit dan 
gecorrigeerd. Want lichtvaardig mag er niet worden omgesprongen, noch met de techniek, noch 
met de theorie van de golfsport.  
Na het geduldig verwerken van de theorie-lectuur worden we door Tom vergast op videobeelden, 
door hemzelf opgenomen van wedstrijden, gespeeld door de grote sterren in de golfsport met 
onder meer Jack Nicklaus e.a. Ook hier worden we weer meegesleept door het enorme 
enthousiasme van Tom en beleven we extra lering en kijkgenot bij het bestuderen van de 
techniek van deze coryfeeën. Van de afwezigen niets dan goeds, maar U ziet wat U gemist heeft. 
Er zijn echter 35 spelregels, dus nog voldoende avondjes voor de boeg om Uw spelregelkennis te 
verrijken en gelooft U me, U verveelt zich geen seconde. Daar staat Tom borg voor. Dus, tot 
ziens.  
Maandag 26 januari Grasmat Be Fair Golf 
EEN AVONDJE GOLF  
Een enkele stille figuur staat in het clubhuis. Buiten raast de storm. Koplichten schieten door de 
nacht. Regen komt in stormen en opgehitst door felle windvlagen naar beneden. Een 
huiveringwekkend decor mijn lezers en lezeresjes. Niets is minder waar. Om precies 19.36 u. 
jagen de lichtkogels door het duister en komen er een twaalftal gejaste mannen naar het veld. 
Golf spelen. En met enthousiasme worden balletjes geslagen -windkracht 10 - 11 Tom beweegt 
zich van figuur tot figuur, weet exact aan te geven wat ze fout doen en snapt er vermoedelijk geen 
lor van dat ze het goede van hem niet nadoen. Met hartstochtelijke ijver wordt er bal na bal 
geslagen, toch zeker wel 150-200 ballen per man. Van vlag tot vlag, in wedstrijd en met een 
geweldige vrolijkheid. Windkracht 11, regen, wind, kou. Heerlijk. 
Zaterdag 13 februari Match play 't Jagerspaadje tegen de Baarnse Golf Vereninging 
Op de velden van de Hilversumse Hockey Club organiseert Tom de Booij een matchplay 
wedstrijd tussen 't Jagerspaadje en Baarnse Golf Vereniging  Acht vertegenwoordigers per club. 
Het werd een verpletterde overwinning van de Baarnse Golf vereniging  ze wonnen maar liefst 
met 7-1  

 
In het clubhuis na afloop Tom en Lars Egeler  (zoon van Kees Egeler) 
 Zondag 14 februari- 26 februari Golfvakantie Aloha Spanje  
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Golfvakantie Spanje 
 
Vrijdag 26 maart 1982 . Jaarvergadering Baarnse Golf Verengiging 
Notulen jaarvergadering in Hotel de Prom. In totaal waren 19 leden van de BGV aanwezig in 
hotel rest de Prom. Heel wat minder dan de 46 van het jaar daarvoor. De gebruikelijke 
agendapunten werden vlot afgehandeld zoals de goedkeuring van de kasstukken door de 
kascommissie  Misschien naar aanleiding van de laatste zinsnede van het jaar verslag van de 
secretaris raakte de gemoederen ietwat verhit. Wat heeft het bestuur van de BGV het laatste jaar 
eraan gedaan om voor de leden van de BGV een mogelijkheid te scheppen voor het actief 
beoefenen van de golfsport vooral voor leden die geen onderdak hebben kunnen vinden bij de 
twee welgeschapen dochters van de BGV te weten Be Fair en 't Jagerspaadje. Toch had de felle 
discussie tot resultaat dat uit het midden van de vergadering een commissie werd samengesteld 
onder voorzitterschap van de heer Oosterbaan bijgestaan door Mw.Vink en de heer Bisschop van 
Tuinen die zich tot taak stelde om mogelijkheden te onderzoeken om over een eigen terrein  te 
kunnen beschikken. Het enige waar de BGV nog iets voor haar leden zou kunnen betekenen 
waren de wedstrijden die in de loop van 1982 door de wedstrijdcommissie in Spaarnwoude waren 
gepland. Rond 23.00 uur sloot de voorzitter de vergadering  
(Helaas is het niet gelukt om een geschikt terrein te vinden voor de BGV) 
Vrijdag 29 april Brief van Nederlandse Golf Federatie waarin Be Fair het buitengewoon 
lidmaatschap wordt aangeboden 
Maandag 4 april Grasmat Be Fair Golf : Nieuwe puttingreen 
Be Fair zal begin 1983 kunnen beschikken over een hele echte putting green met een oppervlakte 
van 800 m2 met een brede zoom inclusief grasbunker om vanaf te chippen op de green. Het 
heeft enige tijd in beslag genomen om te komen tot het contracteren van een firma, die bete op 
zich heeft genomen onze green aan te leggen. Dit is de alom bekende firma H. Copijn te 
Groenekan. De oud Nederlandse golfkampioen en tevens directeur van Golf Development 
International te Brussel is bereid gevonden om zijn specialistische kennis  (red.. Johan Dudok van 
Heel) ten aanzien van greens en de golfsport voor het aanleggen van de putting green ter 
beschikking te stellen. De grondwerkzaamheden zullen na Pasen een aanvang nemen. Men 
vermoedt dat deze drie weken in beslag zullen nemen. Daarna volgen de werkzaamheden van 
moeder natuur. Hopelijk zal de puttingreen voorjaar 1983 plechtig kunnen worden geopend. Het 
is vooral zaak, alle leden van de SV Be Fair tijdens het komende jaar ervan te overtuigen, dat een 
puttingreen niet zomaar een grasveldje is, maar voor een golfer vrijwel heilige grond, waar het 
spel kan worden afgerond. 50 % van alle Golfslagen worden gedaan van rond. en op de green  
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Voorjaar 1982 Aanleg nieuwe puttinggreen ter hand genomen 

 
De architect Johan Dudok van Heel en de heer Copijn bestuderen het ontwerp van de puttinggreen 

 
De voorbereidingen voor de aanleg putting green. Veel gravel van een tennisveldje moeit worden verwijderd. vlnr 
Vogel, Stance Hermans, Tom de Booij 

 
De aanleg voor de putting green met groot materieel 
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Maandag 4 april Grasmat : Be Fair Golf versus Baarnse Golf Vereniging 
20 maart j.l heeft het eerste treffen plaatsgevonden tussen twee jonge golfverenigingen. De 
ranken van BGV werden uitermate, zo  niet bovenmatig, versterkt door Tom en Adrienne de 
Booy echter de spelers van Be-Fair lieten zich vooraf niet imponeren, ondanks geestelijke druk 
van Tom, die bij elke les zich liet ontvallen, hoe desastreus de ontmoeting met de BGV was 
afgelopen voor de Hilversumse Golfclub 't Jagerspaadje  "Verpletterd"7 tegen 1. "Niet te 
geloven", waren enkele van de opmerkingen hierover. Wie was er nerveus'? Zaterdag om 12.30 
uur ( de wedstrijd zou pas om 16.00 uur beginne stond het bijna voltallig team van de BGV zich 
in het zweet te oefenen in de bunker, in de rough, op de heide! Waar ze echter geen rekening mee 
hadden gehouden, zou ze later op de dag bijna de das om doen: water: Water ?, zult U zich 
afvragen. Op Be Fair ? Jazeker, toen de wedstrijdcommissie om 16.00 uur de "local rules" bekend 
maakte, werden en passant alle hockeycirkels en veld 1 maar even waterhazards verklaard. 
Hierdoor kwamen verschillende holes ( 2, 3, 5, 6, en vooral 9 ) bijzonder moeilijk te liggen. De 
truc lukte bijna. Na tiental achttien holes in eerste  nota bene "open" ( geen handicaps) 
matchplay-wedstrijd werd de uiteindelijke uitslag 6-4 voor de BGV. " Niet te geloven". De 
individuele prijzen gingen allen naar de BGV, te weten Tom 1, Adrienne 2 en Jan Kees Drapers 
3. Tijdens de wedstrijd liepen een aantal belangstellenden met de diverse golfers mee, hetgeen 
gerust als een extra handicap mag worden beschouwd. Voor, tijdens, en vooral na. de strijd was 
het gezellig genoeg om het nog een keer over te doen.  
Volledigheidshalve: Nel Klein Bog verliest van Adrienne de Booy , Mickey Vencken wint van 
Geerte Vink; Friedje Jaartsveld verliest van Mariette de Booy, Titia Teppema wint van Frank 
Hamming, Henk Oude Reimer verliest van Jan Kees Drapers, Hans Rosenberg wint van Dick 
van Broekhuysen,  Rob Rademaker verliest van Paul Lamme,  Maurits Jaartsveld wint van Ramon 
Guezen, Jack Smits van Oyen verliest van Joost Maas, Jack Siewe verliest van Tom de Booy  
  

 

Lay out lange 9 holes op de voetbalvelden van de vallei Crailoo 
 



276 
 

Gedicht waarvan ik de dichter helaas ik niet meer kan herinneren.  
Tom ........Lange holes spelen met rivalen  
                Eigen local rules waar velen van balen Felle oogjes beginnen te stralen  
                Als hij op iemand een puntje in kan halen  
Tom ...... Met video overal paraat  
                Of het nu om Heren I, cabaret of de golfswing gaat  
                Meedogenloos registreert hij hoe men slaat 
                Menigeen voelt zich daarna in deplorabele staat  
Tom .....   Met Adrienne, zijn lieve vrouw  
                Ze heeft haar man handig in een zachte klauw  
                Relativerend, geduldig en hem altijd trouw  
                Samen op reis en al héél gauw  
Tom......  Wij hopen dat je zo lang het nog kan  
               Ons kunt blijven geven dat enthousiaste élan 
               Wedstrijden en lessen, je weet er alles van Be Fair een golfschool: een prima plan  
Tom .......Voor jou is golfsport honderd procent Animator voor ieder die hem kent  
               Benadert en doorgrondt regels zeer consequent  
               Voor sommigen wel eens een vermoeiende vent  
Tom ...... Beweeglijk, driftig en zeer fanatiek  
               Soms lastig, vaak charmant en lichtelijk excentriek  
               Niet te remmen en "killing" energiek  
               Onze enige echte onvervalste golf freak  
Tom...... De "grote meester" heeft ons veel kunnen leren 
               Storm, regen en kou kunnen hem niet deren  
               Belangrijk je tot het uiterste te concentreren  
               Bewustzijnsvernauwing, een staat waarin velen komen te verkeren  
Tom ..... Bezeten en met een ijzeren wil  
               Komt steeds weer met nieuwe grap of gril  
               Praten en uitleggen, eenieder wordt stil  
               Beziet alles door een scherp intellectuele bril  
Tom ..... Er gonzen hardnekkige berichten  
               Dat je een afkickcentrum voor geflipte golfers wil oprichten 
               Bewustzijnsverruiming op Be Fair gezichten  
               Het Bestuur moet zeker voor wéér een nieuw plan zwichten  

Vrijdag 3 juni Brief van de Universiteit van Amsterdam met de mededeling dat ik een te 
hoge uitkering had gekregen bij mijn eervol ontslag in 1970 
Geachte heer De Booy,  
Van de Algemene Rekenkamer en het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ontvingen wij 
mededeling, dat het aan u verleende (verlengde) wachtgeld. ingevolge de Wachtgeldverordening 
der gemeente Amsterdam op een te hoog bedrag is vastgesteld.  
Wij zien ons dan ook genoodzaakt tot aanpassing over te gaan. Alvorens bedoelde maatregel te 
nemen, achten wij het noodzakelijk terzake een gesprek met u te voeren. Wij stellen u voor dit op 
maandag 14 juni a.s. om 9.30 uur te realiseren. Aan het gesprek nemen naast ondergetekende 
deel, de portefeuillehouder Personeelszaken drs. B. de Hon van het College van Bestuur en mr. 
R.D. Borgelt van de stafafdeling rechtspositie van de Centrale Personeelsdienst. Wij hopen op uw 
aanwezigheid te mogen rekenen  
Hoogachtend, namens het College van Bestuur, de waarnemend coördinator van de Centrale 
Personeelsdienst,  J. Bartels 
Woensdag 9 juni Eerste matchplay wedstrijd van 't Jagerspaadje tegen Be Fair Golf.  
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Twee teams van 9 golfers samengesteld.  't Jagerspaadje wint met 7-2  
Juli Vakantie Naar Engeland en Schotland 

.    
Links: Op de 18e green van de 'old course' van de golfclub van St Andrews. Rechts:  Het is mij gelukt om in het 
clubhuis van St Andrews - dat alleen toegankelijk is voor leden- binnen te komen.   
 
Dinsdag 23 augustus Contract  over de lessen van de golfprofessional Donald Armour op 
Be Fair 

   
Donald Armour de nieuwe aanwinst voor het geven van lessen voor Be fair Golf 

Zondag 28 augustus 1982 Artikel in Folia Civitatis door Jaqueline van Duin: Dr Tom de 
Booij 12 jaar op wachtgeld 'Ik beschouw de samenleving als mijn werkgever' 
'Tom de Booij? Ja, die kennen we hier wel. Hij staat al twaalf jaar op wachtgeld, zodoende. Aan 
de telefoon is de Salarisadministratie van de UvA. Bij de Centrale Personeelsdienst is men wat 
gereserveerder. 'Tom de Booij is hier bekend, ja.' Men is slechts bereid om met de 
wachtgeldregeling in de hand uit! te leggen dat de duur van het wachtgeld berekend wordt naar 
leeftijd en dienstjaren. En dat het lang kan duren. Maar zo lang?  
Dr. Tom de Booij studeert na de oorlog geologie aan de UvA en wordt er na een onbezoldigd 
assistentschap in 1957 wetenschappelijk medewerker. Op 1 december 1970 krijgt hij op 46-jarige 
leeftijd eervol ontslag als wetenschappelijk hoofdmedewerker met 17 dienstjaren. Sindsdien staat 
hij op wachtgeld, dat echter per 1 september aanstaande ophoudt. Naar aanleiding van deze 
gelegenheid vertelt :De Booij, gebruind, sportief, in een vriendelijk villaatje te Baarn, zijn verhaal. 
'Het is allemaal begonnen in de Provotijd. Alles raakte in beweging en ikzelf ook. Ik begon 
belangstelling te krijgen voor de werking van macht en gezag en wat sociale ongelijkheid daarmee 
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te maken heeft. Die belangstelling ging ik ook doortrekken naar mijn vak. Ik: wilde de studenten - 
bijvoorbeeld uitleggen waarom er oorlog was in Biafra. Omdat er olie zat. Uit de verdeling van 
grondstoffen zoals die geologisch is gevormd, vloeit sociale ongelijkheid voort. Dat noemde ik 
geopolitiek. 
Op 28 april, vóór de Maagdenhuisbezetting, bezette ik mijn eigen kamer op het instituut om daar, 
wat ik toen noemde, experimenteel geologisch onderwijs te geven, zonder medewerking of 
instemming van de staf. Hier zie je nog een foto van de Asva-voorzitter uit die tijd; Johan 
Middendorp, die het lint voor mijn kamerdeur doorknipt. Na de bezetting van mijn kamer kwam 
de bezetting van het Maagdenhuis, waar ik ook aan meedeed. Een volledig archief van de 
berichtgeving in de Nederlandse pers heb ik daarover: Van april tot juli 1969 heb ik me daarvoor 
geabonneerd op de Knipseldienst. 25 plakboeken vol met knipsels liggen hier in de kast. In die 
periode schreef ik een brief aan het Curatorium, zoals het College van Bestuur toen nog heette. Ik 
zette hen uiteen, dat ik naar eer en geweten geen geologie meer kon doceren, ik wou geen 
studenten opleiden voor de Shell. Toen werd ik beheerst door de gedachte: ik ben wetenschapper, 
ik ben verantwoordelijk. Achteraf vind ik dat wel arrogant natuurlijk. Aan Veringa, toen minister 
van onderwijs, schreef ik een notitie over hoe mijn experimenteel geologisch onderwijs eruit 
moest gaan zien. Tegen Samkalden, de burgemeester en lid van het Curatorium, zei ik: "Geef me 
een ruimte in de Watergraafsmeer, waar ik kan experimenteren. Een gebouw zonder dak of plafond, 
wel moet ik moet de ruimte hebben". Het ging allemaal niet door, omdat men op het op instituut 
niet wilde. In de gesprekken met dit soort mensen appelleerde ik aan een collectief schuldgevoel 
onder andere door een parallel te trekken met de oorlogstijd. Toen had men Duitsers aan 
informatie geholpen op het Geologisch Instituut. Mensen als Samkalden en Belinfante waren daar 
gevoelig voor. Die wisten echt wel, dat het erg ongelijk verdeeld is in de wereld en dat het gezag 
daar ook verantwoordelijkheid voor draagt.'  
Elitemilieu 
'Maar ik kon het me ook veroorloven om mijn dagelijks brood in de waagschaal te stellen. Ik ben 
opgegroeid in een elitemilieu. Mijn vader en grootvader hadden alle twee carrières, waarin niet het 
geld, maar het ideële een rol speelde-. Als je aan de andere kant van de streep geboren bent, kan 
je dat niet. Dan is je primaire drive de strijd om het dagelijks bestaan. Door mijn achtergrond is 
die drive bij mij verflauwd. Niet dat ik geld had, maar ik voelde de noodzaak niet om het te 
moeten hebben. Ik kon me de luxe permitteren om liet mij opgedragen werk te weigeren.  
 

 
 .. ik kon me de luxe permitteren om het mij opgedragen werk te weigeren... 

Mijn doelstellingen lagen op ideëel vlak:. En aangezien de leden van het Curatorium uit hetzelfde 
soort milieu komen als ik en dezelfde gevoeligheden hebben, kreeg ik eervol ontslag, Belinfante, 
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Samkalden en Dufour stemden vóór; Wiegersma en Drechsel tegen. En de laatste twee hadden dan 
ook een andere maatschappelijke achtergrond.  
Je hoopt zo min mogelijk misbruik te maken van je maatschappelijke voorsprong. Maar om een 
voorbeeldje te geven, ik werd laatst in mijn auto aangehouden door de politie. Die auto had allang 
van de weg af moeten zijn, maar goed, ik stap uit en begin vriendelijk een praatje. Ik rijd nog 
steeds in die auto en dat was anders afgelopen als ik chagrijnig was gaan zitten afwachten. Twee 
weken terug kwam ik voor het eerst bij het Arbeidsbureau. De man achter de tafel kijkt in mijn 
gegevens, hij kijkt me eens aan en begrijpt meteen dat ik hem niet echt nodig heb. Hij begint met 
mij over zichzelf te praten in plaats van over mij.' 'Ja, ik ben nu bij het Arbeidsbureau en  bij de 
Sociale Dienst geweest. Nadat ik in oktober 1970 een brief van de UvA kreeg, waarin mij eervol 
ontslag werd verleend, had ik nooit meer iets van de universiteit gehoord, totdat ik op 3 juni een 
uitnodiging van het CvB kreeg voor een gesprek over mijn wachtgeld. De inhoud van de brief 
kwam er op neer, dat tengevolge van een fout in de overeenkomst van oktober 1970, mijn 
wachtgeld in laatste twee jaar te hoog was geweest. De Rekenkamer heeft de UvA verzocht om 
mijn uitkering te herzien en ik denk dat dat gebeurd is naar aanleiding van een artikel over mij in 
het NRC Handelsblad van vorig jaar, waarin mijn activiteiten als onbezoldigd golfleraar in een 
sportvereniging ter sprake komen. Het gesprek met het C.v.B. heeft nu pas geleden plaatsgehad 
en dat heeft ertoe geleid dat ik per 1 september naar de WWV ga. Eind augustus word ik 58 jaar 
en bij de Sociale Dienst heeft men mij uitgelegd dat je vanaf die leeftijd niet meer hoeft te 
solliciteren en tot 65 jaar dezelfde uitkering houdt. Ik hoef het teveel ontvangen wachtgeld niet 
met terugwerkende  kracht terug te betalen, maar ik ga er vanaf september wel op achteruit. Maar 
dat is niet relevant, dat zien we dan wel weer. Dat zijn ook de consequenties van de keuze die ik 
in het verleden gedaan heb. Mijn vrouw vindt eigenlijk dat ik hier niet met journalisten over moet 
praten, maar ik zie dat toch iets anders. Ik beschouw zo'n gesprek als een soort jaarverslag over 
mijn werk en functie. Voor dat werk krijg ik geld van de samenleving en die beschouw ik als mijn 
werkgever.'  
Aan de grens  
'Mijn functie? Volgens mij zijn er twee soorten mensen. Mensen die aan de periferie zitten en 
mensen die meer in het midden werken. Ik ben altijd bezig aan de grenzen. Dat was vroeger zo, 
toen ik met Andes- en Himalaya-expedities meeging. Toen ik mijn werk weigerde voort te zetten en 
later in mijn buitenuniversitaire acties was dat ook zo. Anderen zijn altijd bezig met water, gas en 
elektra en ik opereer aan de grenzen van het maatschappelijk leven. Dat is mijn functie en 
daarvoor heb ik eervol ontslag gekregen. Het soort vrijgestelden waar ik toe behoor zal altijd weer 
iets nieuws ondernemen, waar nog geen vaste normen voor zijn. Nu hoef je natuurlijk niet meer 
aan te komen met werkweigering. Men heeft al 15 jaar de tijd gehad om daar aan te wennen en 
wie nu niet meer wil werken, wordt er uitgegooid.'  
'Ik ben nog steeds met hetzelfde bezig als toen met mijn onderwijs in de geopolitiek en mijn 
activisme van na mijn omslag, dat hier trouwens niet ter sprake is. Mensen bewuster maken, maar 
nu op een ander niveau. Toen wilde ik de maatschappelijke onrechtvaardigheid en ongelijkheid 
bestrijden. Nu zeg ik: daar kan ik niet meer aan toe komen. Ik zeg altijd: idealisten zijn realisten 
op de lange termijn. Ik beperk mij ertoe bij mezelf en anderen eert kritische instelling te 
bevorderen tegenover nieuwe autoriteiten zoals de computer en tegenover uniformiserende 
tendenzen zoals de televisie. Dat doe ik met behulp van het golfspel. Onze eigen computer, ons 
hoofd is de enige tegenhanger voor dergelijke machten. Bij het golfspel word je geconfronteerd 
met jezelf in aanwezigheid van anderen. De ene keer sla je een superronde en de volgende ronde 
sta je als een krant te spelen. Hoe komt dat, moet je je dan afvragen. "It happens between the 
ears". Dat zegt Jack Nicklaus ook, de beste golfspeler ter wereld. Met golf kun je jezelf leren 
kennen. Je moet jezelf leren ontspannen en tegelijkertijd concentratie opbrengen, die twee 
tegengestelden met elkaar in harmonie brengen. Bij golf, is net als bij alle andere dingen, net zo 
goed sprake van dialectiek.  
'De kinderen gingen de deur uit en mijn vrouwen ik wilden samen iets gaan doen. Dat werd golf. 
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Ik raakte echt geïnteresseerd en ik begon hier op een terrein een eigen clubje. Eerst was het voor 
iedereen, maar later, toen we op het terrein van de Hilversumse hockeyclub Be Fair konden gaan 
spelen, hield je toch een bepaalde groep over. Je zit dan toch in het hockeymilieu. Je komt er ook 
nier aan toe om zo'n sport meteen te populariseren en je moet ook je beperkingen kennen. Nu 
hebben we al een professionele golfleraar bij onze club. En mijn inbreng is nu mijn 
enthousiasme. Dat gaat me goed af, want wie krijg ik in september, op mijn beginnerscursus? 
Meester Borgelt van de stafafdeling Rechtspositie van de Centrale Personeelsdienst van de UvA. Dat 
hebben we afgesproken tijdens ons gesprek van 14 juni over mijn wachtgeld.'  
Rancune is cyaankali 
'Ik heb veel voordelen gehad van mijn keuze om werk te weigeren in 1969, maar er waren ook 
nadelen aan verbonden. Je houding word je natuurlijk niet in dank afgenomen. Wie de 
maatschappij afwijst, moet er ook niet van eten, vinden de mensen. Als je hen die analyse gaat 
kwalijk nemen, word je rancuneus. En rancune is cyaankali voor de geest. Je kunt dan in een 
agressieve toestand raken waarin je dingen doet, waarvan je achteraf zegt, dat was op het randje. 
Dat is met mij ook zo geweest. Je komt overal buiten te staan en dat is heel moeilijk te 
verwerken. Je moet het uitgerangeerd zijn leren zien als een proces waar je zelf deel aan hebt. Dat 
ik de laatste twee jaar met golfen bezig ben, vinden de mensen in mijn omgeving erg fijn. Mijn 
familie, vrienden en kennissen waren toch wel ongerust over mij. Maar nu zien ·ze de verloren 
zoon weer thuis en dan krijgt hij ook het gemeste varken. 
Dinsdag 4 oktober. Artikel in NRC Handelsblad: Onder geologen door August Hans den 
Boef  
Den Boef geeft een commentaar van het boek van W.F. Hermans Nooit meer slapen geschreven 
onder de titel :Onder geologen.  
"Onlangs dook hij weer op, dr. Tom de Booy - nu in het tweede en vierde nummer van het 
Amsterdamse Folia Civitatis . Twaalf jaar lang geniet deze ex-hoofdmedewerker van de 
Universiteit van Amsterdam een riant wachtgeld. Wie was Tom de Booy ook weer? (Ik zal hier 
vollediger zijn dan Folia, dat bovendien tientallen keren zijn naam foutief met een IJ spelt.). Niet 
alleen heeft hij als medewerker deelgenomen aan de bezettingen van 1969 in Tilburg en 
Amsterdam. Kamervragen en een hoger beroep moesten er aan te pas komen om De Booy's 
wens - net als de studenten de gevangenis in te gaan - in te willigen. Omdat hij de veranderingen 
via de WUB onvoldoende vond en men hem niet in de gelegenheid stelde om van geologie over 
te schakelen op 'geopolitiek', kreeg hij een jaar later eervol ontslag van de Universiteit van 
Amsterdam. Hij was sindsdien bijna niet uit de media weg te slaan. Hij ondernam acties voor het 
eerherstel van mensen die ten onrechte krankzinnig waren verklaard. Hij had zich in de tuin van 
een Baarnse villa verschanst tegen 'De Sterke Tien' die het op zijn gezin hadden gemunt. En in de 
jaren tachtig keerde hij weerom met een 'golfclub voor eenvoudige mensen': de zoveelste nieuwe 
invalshoek om mensen politiek actief te krijgen. Een warhoofd, maar een volhouder, van mij mag 
hij dat wachtgeld houden. Het bovenstaande geeft slechts de helft weer van De Booy's 
sterrendom. "Het ware te wensen dat iedere jonge Nederlander aan zulk een expeditie kon 
deelnemen om energie, moed en wilskracht te staten en om vreugde te beleven van een top te 
bereiken", zo sprak de destijds vermaarde alpinist en hoogleraar P. C. Visser in 1952 over de 
triomfen die De Booy op de hoogste Andes-toppen behaalde. Daarvóór had de jeugdige doctor 
de harten gestolen bij reddingspogingen op de Eiger. Tien jaar later in 1962, maakt De Booy, iets 
bezadigder, deel uit van de leiding van een Nederlandse wetenschappelijke Himalaya -expeditie. 
Een zeer succesvolle de alpinisten braken op de Nilgiri het nationale hoogterecord en de 
geologen maakten 1800 stenen, waaronder interessante fossielen, buit. Een kleine wanklank was 
de lichte longontsteking die De Booy opliep. De grote baas van de expeditie, prof. C.G. Egeler, 
schreef voor het Algemeen Handelsblad een aardig stuk over het laatste stadium van de 
voorbereidingen met veel anecdotes over de Sherpa's die als dragers en gidsen fungeerden. Het 
artikel zal velen bekend zijn, zonder dat men het evenwel weet. Het is namelijk grotendeels 
opgenomen in de roman Nooit meer slapen van W. F. Hermans. Via een noot achterin het boek 
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geeft Hermans titel - In het Himalaya -gebied van Nepal. De Nederlandse expeditie steunt op 
sherpa-beroemdheden - en de herkomst - Algemeen Handelsblad, 3 okt. '62, maar hij laat de 
naam van de auteur, Egeler, weg. (De datum moet trouwens, volgens het archief van het 
Handelsblad 30 oktober luiden: zou het dan zestien jaar en zestien drukken lang verkeerd in de 
roman hebben gestaan?) Behalve Egeler is ook de tweede man verdonkeremaand, of liever 
gezegd: De Booy is vervangen door Brandel. De hoofdfiguur uit Nooit meer slapen kijkt nog al 
tegen deze Brandel op, als kind beklom deze zijn eerste berg, hij rijdt tweehonderd op een motor, 
kortom een echte mannetjesputter (en dat klopt met de informatie over De Booy). Men mag 
aannemen dat Hermans, die niet zo erg van mensen houdt, zeker een figuur als De Booy eens te 
pakken wilde nemen. Hoe keert Brandel terug? Niet zegevierend als zijn model. Met bevroren 
voeten daalde hij de Nilgiri af en in een invalidenwagentje vervoert men hem naar Nederland. Bij 
mijn weten is de verbinding De Booy-Brandel niet eerder opgevallen. Het zou een van de weinige 
wraakoefeningen van Hermans zijn die nooit buiten een kleine kring (in dit geval de Nederlandse 
geologen) is gekomen. Dat is dan vanaf heden doorbroken 
Maandag 11 oktober 1982 Artikel in NRC Handelsblad. Een reactie op het artikel van 
Den Boef 'Onder 'Geologen' van Willem Frederik Hermans   
In NRC-HANDELSBLAD van 4 oktober 1982 plaatste u een luidruchtig stukje "Onder 
Geologen:' genaamd, dat geschreven was door August Hans den Boef. Te uwer informatie: deze 
doctorandus is bezig, een studie over mijn roman Nooit meer Slapen te schrijven; ter gelegenheid 
waarvan hij me van tijd tnt tijd per onbeleefde briefkaart de domste nadere toelichting denkt te 
kunnen vragen. Geen nadere informatie heeft hij ingewonnen alvorens in uw krant te beweren, 
dat de romanfiguur Brandel in Nooit meer Slapen een portret van de geoloog Dr. Tom de Booy zou 
zijn, en dat ik deze Brandel in mijn roman zou hebben opgenomen "om een figuur als De Body 
eens te pakken te nemen".  
Dit is lasterlijke onzin, behalve aan het onzorgvuldige karakter ·van Den Boef, te wijten aan het 
kinderachtige peil van de Nederlandse literaire doctorandussen, die zich niet kunnen voorstellen, 
dat een roman door geheel of grotendeels denkbeeldige personages zou kunnen zijn bevolkt, 
omdat Nescio en Elsschot zulke romans niet konden schrijven. Het meestal misdadige streven 
van de commentatoren is dan, op hun bête manier uit te vissen, resp. uit hun duim te zuigen, 
over welke werkelijk bestaande personen de roman in werkelijkheid zou gaan. Ik had en heb geen 
enkele reden, tot welke "wraakoefening" op De Booy hoe dan ook, zoals Den Boef met geen 
andere reden dan de hoop stof te doen opwaaien, veronderstelt. Ik heb De Booy in mijn 
studietijd wel eens ontmoet, maar ken hem overigens nauwelijks en hij heeft mij niets misdaan. 
De bevroren voeten waarmee Brandel ten slotte in de Nilgiri terugkeert doen denken aan het 
treurige lot van de Amerikaanse fotograaf en bergbeklimmer Barry Bishop; die ik, vóór hij 
invalide werd, op een excursie in het Noorden van Zweden heb leren kennen. Zoals wel vanzelf 
spreekt heb ik het ongeluk van Bishop evenmin in mijn roman gebruikt om wraak te nemen op 
De Booy, op Bishop of op wie dan ook. Wie het boek kent en niet volledig idioot is, begrijpt heel 
gemakkelijk welke functie Brandel in het verhaal heeft. Het zou het beste zijn als de studie van 
Den Boef over Nooit meer slapen in de prullenmand verdween. Als dit niet gebeurt; kan ik daar 
helaas niets aan doen. Dr W. F. Hermans, Parijs  
(Tussenvoegsel.  In het dagboek van 1962 ben ik op het boek nader ingegaan. Op verzoek van de redactie van het 
Hermans-magazine schreef ik een reactie op de hierboven aangehaalde recensie van Den Boef. Dit werd 
gepubliceerd in het Hermans-magazine, jaargang 4, nummer 14, maart 1995, p.57-58 Zie mijn dagboek 1995) 
Maandag 11 oktober Interview met 4 grondleggers van Be fair Golf  
Druipnat verschijnen de dames op de afgesproken tijd in het klubhuis, na een heerlijke partij golf 
in de regen gespeeld te hebben. Typerend voor de sportieve geest van de golfsters en golfers, die 
onder alle omstandigheden van het golfspel weten te genieten en tevens een bewijs van 
doorzettingsvermogen, eigenschappen, die de dames in ruime mate bezitten en die er mede toe 
geleid hebben, dat Be Fair Golf van de grond kwam. Het feit, dat het idee om te gaan "golfen" 
tijdens 'n etentje van de dames in de herfst van 1980 is geboren, is reeds eerder gepubliceerd, 
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maar 't bleef een intrigerende vraag hoe men op 't idee kwam. Zoals gewoonlijk, was 't ook hier 
een samenloop van omstandigheden. Truus Krens had een set golfclubs van 'n relatie uit amerika 
"geërfd" en lanceerde de gedachte, om hiermede eens te gaan slaan. Stance Hermans was door 
bekenden al geattendeerd op de mogelijkheid, om golfspel te beoefenen bij de Baarnse Golf Club 
en voelde dus direkt voor het idee. Angelique Nieuwe Weme en Friedje Jaartsveld hadden ook 
wel eens aan golf gedacht zonder direkt positieve stappen te ondernemen en vonden de 
mogelijkheid om eens te gaan slaan te gek om het niet te doen. 
Aldus werd kontakt opgenomen met de "Baarnse" en kwam men automatisch bij Tom de Booy 
terecht. Pogingen om op Be Fair te gaan slaan, strandden op het verzet van Willem Vrolijk die 
het duidelijk stelde "hier wordt niet gegolfd, dan over mijn lijk". Zover wilden de dames niet 
gaan. Dus werd uitgeweken naar 'n veldje bij Huizen, waar de "Baarnse" speelde en een veldje 
achter Drakesteyn, waar Tom de Booy eveneens oefende en instruktie gaf. Nadat Tom de 
prestaties van het viertal gezien had, konstateerde hij meteen, dat zij "natuurtalenten" waren. 
Hierdoor aangemoedigd. gingen zij met het bestuur van Be Fair praten en zo kwam het tot stand, 
dat Tom de Booy op 12 december 1980 een demonstratie mocht geven op de Be Fair velden,  
waarbij het bestuur en Willen Vrolijks konden konstateren, dat de ballen, die keurig van een mat 
werden geslagen, de velden totaal niet beschadigden. Hierdoor gerustgesteld, werd voorlopig 
toestemming verleend, om op de velden te gaan oefenen, waarbij de verrichtingen op het terrein 
en eventuele ontwrichtingen van het terrein nauwlettend zouden worden gadegeslagen. Willem 
stond er- en staat er nog steeds - borg voor. Zo geschiedde het dan, dat het klubje van 4 
inmiddels uitgegroeid tot 20 dames zo'n tweemaal per week naar Be Fair togen. Er werd een oude 
traploper uitgelegd en men kon lustig slaan .De fee bedroeg  f 2,50 per keer, want er moest toch 
materiaal worden aangeschaft, ballen, emmertjes., etc. Al sneeuwde het, men bleef oefenen, de 
ballen waren wel onvindbaar, maar, na het smelten van de sneeuw kwamen ze weer  tevoorschijn. 
Inmiddels werd een gesprek met de voorzitter van Be Fair Karel Slootman aangevraagd, om tot 
een golf afdeling van Be Fair te komen. Dit gesprek verliep heel vlot, begrijpelijk als je de dames 
kent en de voorzitter werd dan ook heel enthousiast voor het idee. Dit enthousiasme werkte door 
in het gehele bestuur en zo kwam de golfafdeling tot stand. Er werden matten aangeschaft, ballen 
gekocht, greens aangelegd etc. Op·1 april 1981 werd een openingswedstrijd gehouden, waarbij de 
"Baarnse" werd uitgenodigd. Men boekte hiermee een reuze succes, 75 inschrijvingen namen er 
aan deel, een onverwacht groot aantal en de wedstrijden verliepen uitstekend in een gezellige 
sfeer. Een volgend evenement was het organiseren van bestrijden op Pinkster zaterdag, het 
"luilakken" golf, wat inmiddels herhaald is en tot een traditie beschoren. Een verdere 
ontwikkeling is de "midwintermarathon", waarvan men, gezien het betoonde enthousiasme ook 
mag aannemen, dat het traditioneel wordt. In zo'n kleine twee jaar is al enorm veel tot stand 
gekomen. Heeft men een dergelijke vlucht voorzien? Nee, beslist niet. Zoals alles, wat goed is 
snel groeit, is het met Be Fair Golf ook zo gegaan. Nadat men met een klein groepje dames 
begonnen was, waren er binnen een paar maanden al 50 liefhebbers. Nog geen 6 maanden later 
waren het er al 100 en nu na nog geen 2 jaar na de start, heeft men een ledenbestand van 300 
personen met alweer een wachtlijst van 20, terwijl er slechts enkele afvallers zijn. Gezien de 
beperktheid van de akkomodatie, is men wel gedwongen tot een ledenstop, hoe naar dit ook 
is.Zijn onze oprichtsters na 2 jaren nog even enthousiast voor de sport? Eigenlijk een wat 
overbodige vraag, maar het was leuk de reakties te horen, waaruit onomstotelijk kon worden 
vastgesteld, dat dit nog  steeds toeneemt. Het ietwat speelse karakter uit de begintijd is 
uitgegroeid tot een werkelijke sportbeoefening. Dikwijls verwekt het frustraties, als de bal niet de 
baan beschrijft, die je bedoeld hebt, en anderzijds is het genoegen des te groter, als de slagen weer 
goed lukken. Gemiddeld staan de dames 4 á 5 maal per week en paar uur op de baan. Unaniem 
wordt het spelen van wedstrijden als bijzonder leuk ervaren, waarbij blijkt, dat er nog steeds meer 
geoefend moet worden. Zij vinden het jammer, dat er nog zoveel leden zijn, die nog een zekere 
angst hebben, om wedstrijden te spelen. Vooral de nieuwe leden, die als beginners opzien tegen 
de "iets" oudere leden. De wedstrijden zijn er voor iedereen, zij maken de sport aantrekkelijker, 
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geven je meer begrip voor de sport en laten je tekortkomingen zien, waardoor weer meer gericht 
gaat oefenen U ziet welk een inzicht zij in het golfspel hebben verkregen in nauwelijks twee jaar 
tijd, dat zij deze sport beoefenen. Zij schieten nog in een onbedaarlijke lachbui, als ze er aan 
denken, dat zij de eerste maal naar Spaarnwoude gingen. Als een opgewonden kleuterklas gingen 
ze op' pad, waarbij ze mee ballen liepen te zoeken dan dat ze speelden. Alle 4 de "oprichtsters" 
zijn, hoe kan het anders, zeer nauw bij alle klubaktiviteiten betrokken en hebben zeer veel werk 
verzeten doen dit nog steeds met veel plezier. Een wens van hen is, dat de leden zelf meer 
initiatief nemen Voor het verrichten van diensten. B.v. bij het onderhoud van de greens. Ook de 
deelname aan aktiviteiten en evenementen is dikwijls nog te gering. Meer medewerking hieraan 
versterkt de onderlinge band en geeft meer. back-bone van de klub. Tips, die alleszins waard zijn 
om opgevolgd te worden. Hoe beoordeelt U het gedrag, de discipline van de leden op de 
golfbaan bij Be Fair? In het algemeen niet s1echt , alhoewel nog voor verbetering vatbaar. Het 
handhaven van de etiquette is nu eenmaal zeer belangrijk. Eerstens veraangenaamd het 't spel, 
tweedens bevordert het de veiligheid op de baan. Een goede regelkennis is hierbij onontbeerlijk. 
En het is dus zaak dit na te streven. Bij de "rondvraag" werd tot uitdrukking gebracht, dat de Be 
Fairway in 'n behoefte voorziet en nog steeds beter wordt .De akkomodatie wordt gestadig 
uitgebreid en met de nieuw aangelegde chipping en putting green en zandbunker, zijn hole 
verborgen achter een met bomen begroeide wal, vormt het een unieke gelegenheid voor de 
beoefening van de golfsport. Mochten er anti-feministen onder de lezers zijn, dan zullen ze na 
kennisname van het bovenstaande toch hun mening moeten herzien. Zonder deze 
"natuurtalenten-feministen", die speels een balletje gingen slaan, was de Be Fairway nooit tot 
stand gekomen. Een reden om hun onze erkentelijkheid en dank te betuigen en de wens uit te 
spreken, nog lang van hun enthousiaste klubaktiviteiten getuige te mogen zijn.  
Zaterdag 4 december Opening golfshop van Donald Armour 

   
De feestelijke opening van de Golfshop van Donald Armour en Adrienne de Booij. Links: Sinkerklaas opent de 
shop door een bal in de shop te slaan 

Zondag  12 december Revanche matchplay op de baan van Befair .  't Jagerspaadje wint  
met 43-47  
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't Jagesrpaadje wint van Be Fair. De prijsuitreiking na afloop 

Dinsdag 21 December. Brief van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam . Verlaging 
van wachtgeld. Geachte Heer De Booy, Met onze brief van 3 juni 1982 hebben wij u 
meegedeeld dat wij van de Algemene Rekenkamer bericht ontvingen dat het bij besluit van 
Curatoren d.d. 28 oktober 1970 nr. 108431 aan u toegekende wachtgeld, onjuist zou zijn 
vastgesteld. Dit was voor ons aanleiding u uit te nodigen voor een gesprek op 14 juni j.l. Tijdens 
voornoemd gesprek werd u - in aanwezigheid van drs B. de Hon (portefeuillehouder 
personeelszaken), mr R.D. Borgelt en M. Gerolt (medewerkers stafafdeling Rechtspositie) - de 
onjuiste berekeningswijze van het door u sinds 28 maart 1980 genoten wachtgeld toegelicht. Het 
vorenstaande heeft tot gevolg dat wij hebben besloten om met ingang van 1 januari 1983 tot het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd het u toegekende wachtgeld te bepalen op het bedrag dat gelijk 
is aan het pensioen waarop u aanspraak zou kunnen maken indien u zou zijn gepensioneerd met 
ingang van de dag van het ontslag. Voor wat betreft het u toegekende te hoge wachtgeld 
gedurende de periode van 28 maart 1980 tot 1 januari 1983 hebben wij, uit een oogpunt van 
rechts zekerheid, besloten om niet tot terugvordering hiervan over te gaan. Tenslotte wijzen wij u 
er voor de goede orde op dat u tegen dit besluit binnen 30 dagen in beroep kunt gaan bij het 
Ambtenarengerecht waaronder uw woonplaats ressorteert. 
Hoogachtend, het college van Bestuur. Voorzitter mr G.J.P. Cammelbeeck en de secretaris drs 
R.H.T. Bleijerveld,  
(De vermoedelijke reden waarom men heeft gemerkt dat mijn wachtgeld te hoog is berekend, komt doordat het slot 
van het artikel dat in 1981 in het NRC Handelsblad is verschenen, is doorgestuurd door een 'fan' van mij naar 
de Algemene Rekenkamer. Die op haar beurt heeft de Universiteit van Amsterdam daarvan weer op de hoogte 
gebracht. Hier volgt nog de laatste zin van het bewuste artikel: " Zij hebben toen besloten mij eervol te ontslaan en 
mij een wachtgeld te geven: Dankzij dat geld kon ik daarna doorgaan met het voeren van actie" 
Maandblad Golfsport; Het fenomeen de Booy 
Velen bewonderen hem, anderen vinden zijn ideeën maar belachelijk. Hij ontmoet waardering en 
kritiek. Maar één ding is zeker. Tom de Booy is een opzienbarende man in de nederlandse golf 
wereld op het ogenblik. Na een leven als geoloog, bergbeklimmer, wetenschappelijk medewerker 
en full time activist stortte dr. Tom de Booy zich enige jaren geleden helemaal op de golfsport. 
Zijn ideaal: golf voor de gewone man. Tom de Booy doet nu weinig anders meer dan golf spelen, 
over golf praten en lesgeven in golf. Dagelijks is hij te vinden op de hockeyvelden van Be Fair in 
Het Gooi, waar hij iedereen met het golfspel kennis laat maken, die interesse heeft. Door zijn 
inspiratie werd er op de Hilversumse Hockeyclub ook een golfclub opgericht 't Jagerspaadje. De 
twee golfclubs in het Gooi, De Pan en de Hilversumse, mogen dan al mudvol met leden zitten, 
dat betekent dus niet dat er in dit deel van het land de golfmogelijkheden uitgeput zijn. De Booy 
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bedacht een groot aantal variaties op het spel, die de mogelijkheid bieden om ook op sportvelden 
een boeiende vorm van golf te spelen. Tom de Booy heeft het idee gelanceerd voor een 
golfbewijs, Openbare golfbanen? Prima, zegt De Booy, Maar dan moet je de mensen er tijdig op 
voorbereiden, want anders ontaardt het in frustraties. Inmiddels heeft De Booy op de velden van 
Be Fair en de Hilversumse Hockeyclub al vijfhonderd mensen aan het golfen gekregen. Mocht 
het Gooi ooit een openbare baan krijgen, dan kunnen zij in elk geval goed voorbereid de fairways 
betreden.  

 
Driving range op de Hilversumse hockeyvelden 

Maandblad Golfsport Interview met Prins Claus over de toekomst van Golfsport in 
Nederland 
 Een gedeelte van dit interview: "In 't Gooi heeft Tom de Booy een initiatief genomen om 
mensen met golf kennis te laten maken. Ook daar blijkt het aan te slaan dat vind ik fantastisch  Ik 
denk dus dat de druk vooral uit die hoek moet komen. Met namen op de gemeente besturen Wat 
dan weer tot gevolg heeft dat men golf niet langer ziet als een elitaire sport Het kan zeker een 
sport voor grote groepen worden in Nederland. 
Relatie met mijn moeder in 1982 (zie ook dagboek 1983)  

 
Mijn Moeder in haar flat Rijnegom in Aerdenhout 

Vrijdag 12 februari. Brief aan Moeder 
Lieve Moeder, Ik was erg gelukkig met je telefoontje want ik vond het te verdrietig wat er 
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maandag gebeurd is. Zoals je begreep was het mij gezien alle gebeurtenissen niet mogelijk om 
direct spontaan te reageren, vandaar deze brief. Het lijkt mij - voorlopig althans  - het beste dat 
we een contact tot stand brengen via het geschreven woord. Zo kunnen we een dialoog 
opbouwen ipv. 2 monologen. Ook zijn we in staat om alles wat we aan elkaar zeggen rustig 
kunnen overdenken en dat emotionele reacties achterwege blijven. We moeten elkaar de ruimte 
geven om het verbroken contact weer te herstellen Zou blijken, dat we via brieven rustiger zijn 
geworden, dan kunnen we het weer proberen eens proberen via het mondelinge contact. Hoe 
denk je er over? Zeg het vooral zo open mogelijk, zodat we via deze soort van communicatie 
vorm een directe relatie kunnen opbouwen. Als we terug komen van vakantie eind februari,. 
hoop ik een brief van je te mogen ontvangen met een positieve reactie op bovenstaand Veel liefs 
je zoon Tom.  
Datum onbekend. Brief van Moeder  
Tom, in de laatste  jaren heb ik niet gevoeld , dat je enige echte toenadering wenste . Als denkt 
dat, dat wel met brieven kan, laten wij dat dan proberen. Ik geloof, dat als je het diepste punt 
bereikt hebt er geen verlangen naar sentimentaliteit meer bestaat, dat is ene voordeel. Liefs je M. 
Zaterdag 12 maart Brief van Moeder 
Lieve Tom, Ja, wie zal de eerste zijn??? een moeilijke vraag ais je de 2 patiënten kent. Nu  is het 
dan de 83 jarige patiënt, maar zij weet nog niet goed hoe te beginnen. Als zij te hartelijk doet dan 
denkt hij (misschien) nou dat is dan weer voorbij. En dan is 't niet volgend jou???. Er zijn wel 2 
grote verschillen in de 2 patiënten. Jij wilt (meen ik ) alles oprakelen en ik wil elke dag nieuwe 
dingen zien wat 't probleem in mij teweeg brengt en dat dan doordenken. Soms is 't boosheid, 
soms warmte voor een zoon Tom deze 2 tegengestelden zijn nog niet in evenwicht. Wil je dan 
daar liever op wachten? je M. 
Donderdag 17 maart Brief aan Moeder  
Lieve Moeder. Dank voor je tweede brief waar ik heel wat gelukkiger mee was dan de eerste . De 
reden dat ik niet direct heb gereageerd op de eerste brief is gelegen in het feit dat ik zo diep 
teleurgesteld was in de formulering vooral de zin "in de laatste jaren heb ik nooit gevoeld dat je 
echte toenadering wenste". De essentie volgens mij van onze verwijdering is juist gelegen in heit 
feit dat ik me zelfstandiger wil gaan ontwikkelen op eigen benen te staan en onder jouw invloed 
uit te komen. Dit proces is een pijnlijk en moeizaam proces en werd of (of wondt) nog steeds 
door jouw verkeerd geïnterpreteerd.  Ik geloof dat we al een heel eind op de goede weg zijn als je 
dit feit wil accepteren. Misschien is mijn agressie tegen de autoriteiten - gezien mijn akties van de 
laatste decennia - voor een deel te verklaren door mijn drang om onder jouw autoriteit uit te 
komen. Nu ik dit bijna bereikt ben is mijn agressie tegen de autoriteiten grotendeels, verdwenen. 
Ik weet niet of bovenstaande juist is maar ik voel het wel zo. Het belangrijkste lijkt mij op dit 
moment dat jij mij de ruimte laat om los te komen en en dat zowel de woede als je verdriet - want 
deze liggen zoals je zelf al zei in elkaars verlengde - daarna dan van zelf zullen verdwijnen en 
plaats zullen maken voor het warme gevoel dat wij beiden voor mekaar  - ondanks alle ellende -
voor elkaar hebben. Tot zo ver het eerste deel van onze briefwisseling. Binnenkomt krijg je het 
vervolg op schrift. Veel liefs Tom 
Eind maart Brief van Moeder 
Lieve Tom, ja ik weet niet wat ik schrijven zal. Mijn gevoelens zijn warm en ik meen begrijpend. 
maar als er dan opeens weer in mijn hersens komt; "Wat akelig toch dat ik nou niet meer in hun 
huis kom vooral als ik uit Terborg of Hattem komen langs Baarn rijd, dan is er een rot gevoel zoo 
zie ik het. Maar verder denk ik dat ik mijn los laten al aardig vorder. Zoodra ik aan iets 
verveelends van vroeger denk geef ik mij zelf een flinke uitbrander "mens dat is allemaal geweest 
hoe zijn je gevoelens nu, dat is de hoofdzaak"- Ik denk veel aan je maar dat is meestal met 
warmte Maar hoe kent een mens zich zelf. Als indien jij iets zeggen of schrijven dat mij erge pijn 
zou doen komt dat gevoel toch weer boven.  Liefs je M. 
Donderdag 7 april Brief aan Moeder 
Lieve Moeder. Ik was erg gelukkig met je warme brief voor de eerste keer sinds lange tijd voelde 
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ik echte warmte zonder verwachting. Ik geloof nl dat de hoofdfout die wij beiden hebben dat we 
te veel van de mensen verwachten en ook bepaalde zaken  die nu eenmaal zo zijn niet op tijd 
accepteren en daardoor bespaard zouden worden van teleurstellingen. "Mens dat is allemaal 
geweest hoe zijn je gevoelens nu dat is de hoofdzaak" .Inderdaad Moeder daar gaat het in wezen 
om . Ik zie de toekomst dan ook vanuit deze nieuwe kijk van ons beiden met optimisme 
tegemoet. In ieder geval zien we elkaar de 21ste april. Veel liefs Tom 
Lente. Schets  zonder aanhef een soort notitie van Moeder  
De zon schijnt ik heb een donkere bril op mijn neus. De gele-witte tulpen, die ik in de winter 
inzetten, bloeien uitbundig, 's avonds gaan ze dicht. Zoo gaat 't leven. Soms vol licht soms heel 
donker, waarom 't laatste? als alles zo vol lente is. Ik heb weer 2 oogen om alles te zien hoe is 't 
met het  voelen? Ik had 't zoo heerlijk (behalve 1 dag ) in het ziekenhuis. Ik genoot van de 
warmte van velen. Begreep 't haast niet te goed om dat alle te mogen voelen. Nu is 't alleen zijn 
weer moeilijker, maar eigenlijk ben ik niet veel alleen als is 't maar 1x op een dag. Als ik nu aan 't 
eind van de tuin zag staan zou dat een herkenning zijn, die warmte gaf. De meezen willen 
apennoten hebben, ze zijn weer op. Het bloemenstalletje wordt aldoor bezocht hoe kan 't anders 
met deze zon. Mijn kamer was ook een bloemtuintje bij mijn thuiskomst. 
April Brief van Moeder Lieve Tom, Ja wat kan je (hier bedoel ik mijzelf) veel fout interpreteren 
wat je zelf als zeker heb gedacht nl de zoon waar je teleurgesteld over was dit zal misschien nog 
vele malen voorkomen in onze briefwisseling denk ik. In de rest van de brief ben ik 't met je 
heelemaal met je eens nl 't proces wat je op het 't oogenblik doormaakt "op eigen benen te willen 
staan "alles wat daar bijkomt tegenover mij. Met 't loskomen ben ik v.n.l. bezig, hoop dat dit ook 
echt zal lukken, vooral waar zoals je ook schrijft de warmte bestaat. Dag  veel liefs je M. 
Zondag 22 mei Brief van Moeder 
't is 1ste Pinksterdag vandaag en ik heb de behoefte om je te schrijven. 'T is prachtig weer en 
heerlijk buiten zitten genieten van alle mooie bloeiende bloemen en nadenken over mijn 
afgelopen reis van 13 dagen (...). Je hebt dus in deze mooie tijd hard gewerkt en gelukkig buiten 
met veel andere mensen iets waar je ook behoefte aan hebt en waar je veel van leert lijkt me. Ook 
heerlijk dat Adrienne ook in jouw werk meedoet en dat je altijd 't heerlijk hebt om samen thuis te 
zijnen in het heerlijke huis en tuin, ik denk dikwijls aan je beiden in de badstoel.   
(...) Jan Maarten blijft dierbaarder we hebben dezelfde instelling, daardoor een grote vriendschap, 
dat is een gelukt.  Leven voor mij is wonderlijk ouden niet oud nog zeer veel dingen om aan te 
voelen op de goede manier. Maria is daarbij een zeer goede hulp.  Voor jou warme gevoel 
eigenlijk geen terugblik op vroeger. Het zou gezellig zijn je weer wat langer zie, maar ik begrijp 
best als je geen tijd hebt, want zoo'n vlug bezoekje is en voor jou en voor mij jammer ! dag Lieve 
Tom veel liefs ook aan je lieve vrouw,  je M 
Zaterdag 9 juli  Briefkaart aan Moeder vanuit Schotland 
Lieve Moeder,  de kleuren van dit land zijn precies zoals vader die heeft vastgelegd op zijn 
tekeningen. Gisteren golfden we met onze prof Donald Armour + vriendin op de heilige 
golfbaan St Andrews  We trekken nu verder de noordelijk naar de Lochs, Veel liefs Tom 
Zaterdag 8 oktober van Moeder 
Tom, vanmorgen werd ik wakker met een heel warm gevoel voor je. Ik weet wel dat jij dat (nog?) 
niet op kan opbrengen, daar zul je ook wel reden voor hebben maar weet dat 't bij mij nu anders 
is natuurlijk heb ik daar dikwijls verdriet van en ik heb in mezelf ook veel fouten ten opzichte van 
jou ontdekt, dat is soms heel moeilijk te verwerken, maar hoort bij 't leven zooals 't is Maar je 
hebt jou leven, leef dat zooals je dat voelt. Jij hoeft mij niet te antwoorden. Liefs je M. 
Woensdag 9 november Brief van Moeder 
Tom, wij elkaar de laatste tijd zoo weinig begrepen hebben wat ons (bij mij ) erge pijn doet maar 
zoo is 't. Ik reageerde weinig, ik was bang om 't nog erger te maken Alleen met het woord "geld 
"begreep ik er niets meer van. Daarom is 't m.i. onnatuurlijk, dat jij dat juist 't beheer over hebt. 
Verschillende keren vroeg ik om of ik eens naar de ABN in Baarn zou gaan. Je vond dat 't niet 
nodig, omdat er nu en andere man was waar ik juist kennis mee wilde maken. In mijn 
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achterhoofd was dan ook dat ik misschien bij jullie kon komen theedrinken of zoo. Ik besprak 
dus noch met de ABN noch met jou over 't geld in deze jaren. Wij beiden bang voor 
moeilijkheden. Lijkt 't jou nu ook niet veel beter dat wij er een streep onder zetten en dat 't heel 
zaakje bij mij bezorgd wordt dan t.m. geen critiek hoe ik 't geld uitgeef enz. enz. Wie had gedacht 
dat 't zover zou komen van een verstandhouding met elkaar die dacht ik zoo dierbaar was Het zal 
ook aan mij liggen. Wil je mij 't telefoonnummer van de accountant sturen ? Een nare brief, maar 
noodzakelijk dacht ik. je M. 
Maandag 27 december Brief van Moeder aan Adrienne.  
Dat was een feest!! waar ik erg van genoten heb. Allereerst dat jullie mij meegenomen hebben 
naar 't werk van je beiden. Je bijzonder bezielde winkeltje dat er zoo bijzonder uitzag (helaas was 
er een geen hoedje voor mij bij) en de velden waar zij spelen. Tom's kantoor, de eenvoudige 
gezellige sfeer van 't clubhuis heerlijk voor mij om te weten waar jullie werk is en ook dat Tom t 
nu aan anderen kon geven! en Adrienne je huis ;'t verlichte boompje buiten en binnen met de 
open haard, de Kerstsfeer. Ik heb genoten van elk ding genoeg wetende hoeveel werk zoo iets si 
en hoe gezellig. En toen de verrassing van de eetkamer! Zoo feestelijk zooveel Kerstlicht! daar zat 
ik dan weet goed hoe ik dat alles geapprecieerd heb. Daar zat jij met je heel familie en Mauk per 
telefoon en Tom met de levenskracht en vreugde zoals zijn vader had. En 't heerlijke eten ik weet 
wat dat beteekent. Ook een heerlijke avond voor Donald. Vanmorgen heb je alles opgeruimd net 
als ik ook, dat is veel werk, maar als 't gezellig is geweest heb je het er  heelmaal voor over en 
Tom een klein kerstmannetje met heerlijke cadeautjes zooals jee weet hoe ik van lekkere luchtje 
dus 't was heel welkom De allergrootste hoofdzaak was dat ik erbij mocht zijn en dat op Vader 
Tom's verjaardag en dierbare Tom naast me, full of fun. Dank Adrienne voor alles wat je deed. 
Veel liefs je M. ‘ 

  
Kerstmis 1982. Mijn moeder geheel rechts. Rechter foto:  Telefonische verbinding met Mauk in Australië 

1983 
Grepen uit dagboek vanaf 1 juli 1983 
Vele problemen moet overwinnen. Nu een betrekking gekregen als course manager of te wel 
green keeper voor 15 gulden per uur,  20 uur per week. Het dagboek geeft een  eentonige 
opsomming van werkzaamheden aan de golfbaan zoals op dinsdag 9 augustus. 9.30 uur op Be 

Fair,  gemaaid met rotor short game, borden uitgezet, met kleine graafmachine kleine green plus 
fairway strook. 's Avonds geoefend  hoge pitch shot geoefend met ijzer zeven 200 ballen. en 
gesproeid. 19.00 vertrek 
Maandag 10 januari Opening in grasmat door de  voorzitter Karel Slootman: 
Wat er achter de rug van de eerst verantwoordelijke om, tot stand kwamen gedistribueerd werd, 
een goed voorbeeld is van hoe het niet moet. Ik weet best dat een grote inzet en betrokkenheid 
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wel eens tot een kommunikatie stoornis kunnen leiden. Maar de nu gevolgde procedure is slinks 
en heeft een achterbaks luchtje dat wij binnen Be Fair liever niet ruiken. Bovendien zou het 
doodzonde zijn wanneer een prima initiatief op deze manier op voorhand veel krediet zou 
verspelen. Misschien dat we uit dit voorbeeld hele reeksen goede voornemens voor het nieuwe 
jaar kunnen puren: doorgaan op de weg die we zijn ingeslagen met grote waardering voor de inzet 
Van zovelen, in het zeker weten dat we allemaal met hetzelfde bezig zijn. Als je het vizier maar 
open houdt is dat allemaal moeiteloos waarneembaar.  
Dinsdag 11 januari Brief van Adrienne en Tom de Booij aan Karel Slootman  
Beste Karel, Langs deze weg wilden wij je zeggen, dat wij het heel naar vinden, dat door jouw 
stukje in de Grasmat van heden de gebeurtenissen van de afgelopen weken Van Be Fair Golf aan 
de grote klok zijn gehangen. Hiermede is het zoeklicht van de kritiek slechts op enkele mensen 
gevallen en dat voor het aanzien van heel Be Fair. Wij zijn van mening, dat bij een zorgvuldig 
onderzoek naar de gang van zaken in de afdeling Be Fair Golf het in jouw stukje genoemde 
voorval het gevolg is vaneen veel dieper liggende oorzaak,. die bij een weloverwogen onderzoek 
aan het licht was gekomen. Dat bij de ontwikkelingen van een piepjonge afdeling zoals Be Fair 
Golf, er fouten gemaakt worden is begrijpelijk, maar dat de beschuldigingen juist worden geuit 
aan het adres van die mensen die dag en nacht in de weer zijn met heel weinig mankracht 
(letterlijk en figuurlijk), is waarlijk niet wat zij verdienen. Wij zouden je zeer erkentelijk zijn, 
indien jij als voorzitter er toe zou kunnen bijdragen om de zaken weer tot de ware proporties 
terug te brengen. Indien wij je daar bij van dienst kunnen zijn, laat het dan weten. Laten we 
hopen dat tijdens de vergadering van a.s. donderdag op een positieve en opbouwende manier van 
gedachten wordt gewisseld, om op die manier te komen tot een betere funktioneren van de 
golfcommissie Met onze vriendelijke groeten Tom en Adrienne de Booij 
Donderdagavond  13 januari a.s. zullen de golfleden zich verzamelen in het Be Fair-clubhuis. 
Niet alleen om te horen en te vertellen hoe het in 1982 was, maar vooral om gezamenlijk de 
plannen voor 1983 te bespreken. Bovendien is deze golfledenvergadering een heerlijk moment 
om in een verlate kerst- en oudejaarsstemming bijeen te zijn. U heeft inmiddels een aantal 
papieren ontvangen, die een onderdeel vormen van de agenda voor deze vergadering. Door een 
overhaaste aktie van een paar golfleden zijn deze papieren, met de plannen voor 1983 t,a.v. de 
commissies, op een wijze aan U toegezonden en in een vorm, die niet door de golfkommissie 
bedoeld waren. Wij zijn dankbaar voor hetgeen velen van U hebben gedaan voor de golfafdeling, 
door hun werk in en voor de verschillende golfkommissies en wij rekenen er op hier kontinuïteit 
aan te kunnen geven. De nieuw-genoemde namen voor de verschillende kommissies kunnen 
mede een bron zijn waaruit de golfkommissie kan putten om de onbezette of opengevallen 
plaatsen in de verschillende kommissies in te vullen. Ook de collegae in de golfkommissie 
verdienen dank voor hun werk na zo'n succesvol golfjaar, hoewel wij beseffen dat niets perfekt is. 
Voorzitter golfkommissie Henk Oude Reimer 
20 januari 1983. Inkorting wachtgeld 
HET COLLEGE VAN BESTUUR DER UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM;  
Gezien het besluit van het College van Curatoren van de Universiteit van Amsterdam dd.28 
oktober 1970, waarbij met ingang van 1 december 1970 aan Dr  Tom de Booy een wachtgeld 
ingevolge de bepalingen van de Wachtgeldverordening is toegekend tot de eerste dag van de 
maand volgende op die waarin hij de leeftijd 65 jaar heeft bereikt.  Mede gezien de brief van de 
Algemene Rekenkamer d d.. 23 november 1981 waarin wordt opgemerkt, dat het aan betrokkene 
bij voren aangehaald besluit toegekende wachtgeld onjuist is vastgesteld; Gelet op hetgeen op 14 
juni 1982 tussen de portefeuillehouder personeelszaken drs B. de Hon en de heer dr T.de Booy 
terzake is besproken. Voorts gezien de brief van de heer dr. T. de Booy d.d  2: augustus 1982 
gericht aan mr. R.D. Borgelt van de afdeling :rechtspositie der centrale personeelsdienst; 
Overwegende. dat: het aan de heer dr. T de Booy toegekende wachtgeld nader dient te worden 
vastgesteld 
BESLUIT bovenaangehaald besluit in die zin te wijzigen, dat in plaats van de éénenzestigste 
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maand af 70% van de laatst genoemde wedde gelezen wordt: "van de éénzestigste maand af tot 
maart 1980 70% van de laatstgenoten wedde; vanaf 28 maart 1980 tot het bereiken van de 65-
jarige leeftijd het bedrag dat gelijk is aan het pensioen waarop aanspraak gemaakt zou kunnen zijn 
indien betrokkene zou zijn gepensioneerd met ingang van de dag: van het ontslag, onder bepaling 
dat over de periode van 28 maart 1980 tot 1 januari 1983 geen terugvordering van het teveel 
genoten wachtgeld zal plaatsvinden"  
Zaterdag 22 januari Adrienne en Donald Armour verbreken samenwerking golfshop  Be 
fair koopt voor 20.000 en goodwill 10.000 
Volgens Adrienne had zij er genoeg van dat Donald zijn afspraken niet nakwam. 
Zondag 23 januari- Vrijdag 25 januari Vakantie naar Australië 
Heerlijk terugzien van Mauk en Kiki in Sydney. Leuk om hem aan het werk te zien in zijn 
golfshop. Met kampeerwagen langs oostkust veel meegemaakt. Wel veel eentonige bossen, maar 
prachtige stranden  Uiteraard veel gegolfd. Ook nog en leuk uitstapje van de Piet en Gré 
Schellevis naar de Blue Mountains . toch is Australië niet mijn land weinig cultuur en geen 
harmonie tussen witte bevolking en het land De aboriginals hebben ze deels uitgeroeid of is aan 
de drank. Groot verschil met land als Indonesië  

   
Links: Mauk in golfshop Oatlands Golfclub, Rechts: Voor de kamper 

  
Links:Tijdens de grote reis: Kiki, Mauk, Tom, Adrienne. Rechts: Blue Mountains, vlnr Piet en Gré Schellevis, 
Adrienne, Tom 
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Links: Mauk en Tom op weg naar de matchplay wedstrijd. Rechts de families de Booij en Schellevis 

Maandag 7 februari In Grasmat repliek van Karel Slootman op onze brief van 11 januari 
Wij gaan bouwen, maar moeten in ons kluppie op gezette tijde ook verbouwen, restaureren. Het 
zal sommigen van u niet ontgaan zijn dat er binnen de golfafdeling wat strubbelingen zijn 
geweest. Op zich is dat heel begrijpelijk in zo'n piepjonge afdeling die zich zo snel ontwikkelt. Als 
mensen er dan van overtuigd zijn dat er andere strukturen moeten komen is daar niks op tegen 
en valt het alleen maar te prijzen wanneer zij bereid zijn taakstellingen en samenhangen van 
nieuw op te zetten. Het is alleen jammer dat er geen gelegenheid is geweest voor goed overleg 
met de golfkommissaris en dat de plannen tegen zijn wens zijn uitgestuurd. Ik vind dat - hoe dan 
ook -een vormfout en heb daar in de Grasmat van 10 januari jl ook kribbig blijk van gegeven. Die 
woorden bedoelden de gekozen procedure te veroordelen. Als men eruit begrepen zou hebben 
dat daarmee ook de intentie van de plannenmakers ter diskussie gesteld werd, dan zou me dat 
spijten. Hoe het zij, de restauratie van de goede verstandhouding tussen bestuur en 
plannenmakers is ter hand genomen en, waar wij over en weer overtuigd zijn van elkaars goede 
bedoelingen mogen wij best vertrouwen hebben in het resultaat. En daar is iedereen mee gebaat, 
niet in de laatste plaats Be Fair zelf omdat de betrokkenen uitstekende Be Fair Leden zijn die de 
vereniging niet minder in het hart sluiten dan wij als bestuur dat doen.  
Februari Artikel in Golfsport door Jan Kees Kokke 
EEN GOLFSEIZOEN VOL NIEUWE ONTWIKKELINGEN  
De opmars van golf in Neder land is onweerstaanbaar. Plannen voor nieuwe golfclubs schieten 
met de snelheid van voorjaarskrokussen uit de grond. Lopen we af en toe niet te hard van stapel? 
De praktijk bewijst dat het niet zo makkelijk is om een stuk grond te krijgen om een golfbaan aan 
te leggen. Toch hunkert Nederland naar nieuwe banen. Het enthousiasme voor golf is enorm. 
Voor de overheid ligt hier een belangrijke taak. Langzaam keert het tij. Bij steeds meer gemeente- 
en provinciebesturen vinden golf-initiatieven een welwillend oor. Nu is de tijd echter 
aangebroken dat deze plannen ook daadwerkelijk worden gesteund. Met bewonderenswaardige 
inventiviteit gaat men her en der in het land toch al aan de slag. Neem de Sport Club Be Fair in 't 
Gooi. waar een mooie relatie opbloeit tussen hockeyers en golfers. De middelen zijn beperkt, 
maar de mogelijkheden zoveel groter. Het lijkt behelpen op een hockeyveld, toch heeft de 
golfbaan op Be Fair een ware par, tee's en greens. En de kwaliteit van de pins is in elk geval beter 
dan op menig volwaardige golfbaan. Een prachtige green, met een bunker en een chipveldje 
nadert z'n voltooiing. De inzet is ongelofelijk.  
Maandag 7 maart In de grasmat een oproep voor hulp groenstrook 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR HET SPELRIJP MAKEN VAN DE STROOK 
LANGS VELD 6..Om de strook langs veld 6 rijp te maken voor het beoefenen van het korte 
spel d.w.z. de chipping putting green, en de bosrand tot aan de oefenshelter is de hulp nodig van 
veel man (of vrouw)kracht Vooral de bosstrook moet worden gezuiverd van stronken, takken 
bladeren etc. en vooral min of meer te worden geëgaliseerd om vervolgen het in te zaaien met 
een grassoort die tegen een stootje kan. Behalve de chip-putting green als de bunker stellen we 
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ons voor om ook een klein approach holetje aan te leggen, afstand teeing ground tot hole 
maximaal 50 meter. Het voordeel van de oefenstrook is niet alleen dat men door de invoering 
van een spelelement de technieken van het korte spel op een prettige manier eigen maakt, .maar 
dat indien de velden bezet zouden zijn door de hockeyers door een twintigtal mensen 
tegelijkertijd toch nog gegolfd kan worden. Tom 
Donderdag 31 maart Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met als belangrijkste punt de 
toekomst van de Baarnse Golfvereniging 
Slechts 11 aanwezigen. Het ziet er somber uit, geen golfterrein gevonden. Opheffing is logisch 
gevolg. 
Voorjaar Artikel Golfsport : Be Fair "metamorfose van hockey in golf 
Bij het krieken van de Gooise :zondagmorgen suist plotseling een golfbal dwars over de velden 
van de Sport Vereniging Be Fair. Meteen zachte plof landt de bal op het hockeygras. En nog één, 
en nog één. Uit het dennenbos, dat het sportveld omzoomt, verschijnt een groepje spelers . Men 
voert een golftas mee. In het bos, op een heuvel, verbergt zich een ware tee. Aangekomen bij zijn 
bal, legt de speler bedaard een klein matje op het gras. Hij plaatst zijn bal op het matje en feilloos 
slaat hij de bal voort. Tot hij de green bereikt, die net even buiten de lijnen van het hockeyveld 
ligt. Als de·speler 18 holes kris kras over de hockeyvelden hebben voltooid en de putters 
definitief in de tas glijden, klinken net de eerste doffe klappen van stick en hockeybal. De 
metamorfose  van golf in hockey vindt bijna ongemerkt plaats op één en hetzelfde terrein. 
Praktijk 
Leent een hockeyveld zich voor golf? In Den Haag bracht men dit idee al jaren geleden in 
praktijk door diverse hockeyterreinen te gebruiken als driving 'range. Bij de Sport Vereniging 
Befair, gelegen tussen Hilversum en Bussum aan de rand van het Goois Natuurreservaat, ging 
men een stapje verder. Daar slaagde men erin een golfbaan uit te zetten op zeven aan elkaar 
grenzende hockeyvelden. De Baan kent twee variëteiten: een negen holes par 3 baan en een 
negen holes baan, bestaande uit een par 5, drie par 4's en vijf par 3's. In de grasstroken buiten en 
tussen de hockeyvelden liggen negen bijna echte greens. Er zijn negen volwaardige tee's. En men 
speelt strikt volgens de golfregels, waarbij slechts als 'local rule' geldt dat onder meer de 
hockeygoals worden beschouwd als wezen deel van de golfbaan, terwijl men van een matje moet 
slaan op de fairways die in de hockeyvelden liggen. Kortom, een opmerkelijk initiatief in 't Gooi, 
dat des te meer glans krijgt omdat het enthousiasme enorm is en de toeloop dito. Zodat zelfs hier 
nu al een ledenstop moest  
Verrast  
"We hebben golf hier als experimentje binnen gelaten", vertelt voorzitter Karel Slootman van SV 
Be Fair met een glimlach. "Waarom niet, dachten we. De velden werden, met uitzondering van 
hockey, weinig benut. Toch hebben we niet kunnen vermoeden dat dit idee zo zou aanslaan. Ik 
geef toe dat we erdoor zijn verrast. Al is het zeker geen. onaangename verrassing. Ik ben erg blij 
dat wij als hockeyclub Be Fair 'ja' hebben gezegd tegen golf." De combinatie van golf en hockey 
op één terrein vraagt een beetje aanpassing, een beetje inschikkelijkheid van de leden, geeft Be 
Fair-voorzitter Slootman toe. Een kwestie van een paar goede afspraken, maar daar krijgt men 
dan ook heel wat plezier voor terug. "Golf zal op hockeyvelden altijd in zekere mate gehandicapt 
blijven", zo meent de heer Slootman. "Wel blijkt dat er veel mogelijkheden en faciliteiten zijn om 
hier voor golf een trainingscentrum te maken. En het is toch erg leuk als je hier in het weekend 's 
ochtends vroeg nog een rondje golf kan spelen, voordat tegen een uur of elf de hockeyers komen 
opdagen. Zomers is er zelfs nog veel meer ruimte voor golf."  
Zondag 3 april. Programma golfcursus op Be Fair  
Dinsdag 12 april:  putten op de nieuwe chip-putting green ( noordelijk van het clubhuis) putter en 
10 eigen gemerkte ballen meenemen en schoenen zonder hoge hakken bestuderen uit regelboekje 
regel 1,34,35 en definities p.8-16  
Dinsdag 19 april: chippen, pitchen rond de chip-putting green ijzer zeven en negen ( of zes of 
acht). regel 17,18,22,23 bestuderen  
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Dinsdag 26 april: approachen op de driving range op doelen gelegen binnen honderd meter ijzer 
zeven en negen regel 29,30 bestuderen  
Dinsdag 3 mei:  spelen van enkele holes regel 6,7,12,13,20,36,37,gedragsregels).  
Dinsdag 10 mei: specialty shots, rough, bare lie etc hook, slice, fade, draw, bunker play kennis 
betreffende golfmateriaal, clubs, ballen etc.                        regel 27,31,32,33  
Dinsdag 17 mei:  video-opname van de golfswing, foutenanalyse in clubhuis  
De cursus vindt plaats onder alle weersomstandigheden ( behalve onweer). 
Zaterdag 14 mei overlijdt mijn moeder in het Ziekenhuis Maria Stichting in Haarlem   
Zie achterin dit dagboek van het jaar 1983 onze brieven en mijn afscheidsrede tijdens de crematie 
in Westerveld 18 mei 1983  
Maandag 16 mei. Artikel in Grasmat van Karel Slootman 
De Golf-afdeling viert de 18e juni de opening van de chipping and putting green die - naar 
kenners mij verzekerden - één van de mooiste van ons land belooft te worden. De eenzame 
wandelaar, die die hoek van ons complex bezoekt zal opvallen, dat aan de oefengreen annex een 
soort klein-Efteling is verrezen. Tom's Paradise waar onze golfers het hele jaar door zich al 
chippend en wedgend een weg kunnen banen door bunkers en waterhazards. Veel enthousiasme 
derhalve ook uit onze golfhoek met als goed ding ook dat de groeipijntjes van rond de 
jaarwisseling al weer achter de rug zijn 
Zondag 29 mei Golfschooldagen op Be fair 
Donald Armour en Tom de Booij organiseren golfschooldagen 
Programma :  
9 - 12 uur  Swinganalyse (o.a. video 'en mitsubishi golf trainer) oefenen op driving range met 
houten. lange en korte ijzers opmeten van   afstanden die men met een club slaat) 
12 - 13 uur lunch 
13 - 14 uur analyse fouten  
14 - 16 uur putten, chippen bunker en rough play en andere specialty shots: fade, slice, draw, 
hook, punch etc; spelen van enkele holes bespreking van strategie en. taktiek  
17-18 uur nabespreking  
Maximaal aantal deelnemers 8 personen. De kosten (incl. lunch, koff1e etc) f 100,- p.p.. Greenfee 
extra  f 25.~  

 
Lijsten van deelnemers van  golfcursussen werden door mij steeds nauwgezet bijgehouden. Hier een deel van zo'n 
lijst als voorbeeld 
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Eind Mei overlijdt Kees Egeler, mijn tochtgenoot tijdens vele geologische-alpinistische 
expedities in de Alpen, Andes en Himalaya . Ik ben niet uitgenodigd voor de begrafenis. Wel krijg 
ik een bedankje voor mijn brief aan Mieke Egeler, zijn vrouw 
(Tussenvoegsel. Zijn  zoon Maarten Egeler houdt een inaugurale rede 7 september 2004 waarvan 
hieronder enkele zinsneden::"Zo 'n halve eeuw geleden verscheen er een boek van de hand van 
een andere grootheid met de titel: "Naar onbestegen Andes-toppen".  De schrijver was Professor dr. 
C.G. Egeler.  Iets meer dan 20 jaar geleden las ik een stuk uit dit boek voor, namelijk op 4 juni 
1983 toen mijn vader naar zijn laatste rustplaats werd gebracht.  Graag lees ik deze alinea 
opnieuw aan u voor, en ik citeer: "Er zijn bergen in ieders leven, grote en kleine bergen.  De toppen daarvan 
worden zo dikwijls omzeild door een ‘geestelijke traverse’ in de wand, of door een voortijdige terugkeer.  Bij het 
alpinisme is dit anders . . . hier is de top het doel en is van ontwijken geen sprake.  Van tevoren worden de risico ’s 
aanvaard . . . wordt gewogen of de gevaren kunnen worden verantwoord.  Dan volgt de inzet.  Over terugkeren 
wordt slechts dan gesproken, als doorgaan niet meer verantwoord is.  Voor mij persoonlijk is het steeds het 
belangrijkste geweest te weten, dat ik bereid was, mij totaal te geven op weg naar de top.  Daar lag de bevrediging 
in besloten) 
Zondag 5 juni Grasmat Be Fair. LENTEMARATHON 't JAGERSPAADJE ~ BEFAIR  
Uitslag  25 1/2 - 20 1/2 
Onder perfecte omstandigheden mochten wij met zijn vijfenveertigen op de nieuwe baan van 't 
Jagerspaadje vanaf 9 uur 's morgens proberen revanche te nemen op hun overwinning van 
december vorig jaar op ons. Helaas, helaas, ondanks Tom's stimulerende peptalk schoten wij ook 
ditmaal, en nu duidelijker dan de vorige keer, tekort De hieronder volgende uitslagen spreken 
voor zichzelf.  
Din Binkhorst wint van Tiek Bouman: 2 up, Dick van Broeckhuysen verliest van Wim Heilig: 
4/2,Hans Bruning wint van Wim Bisschop van Tuinen 5/3, Maurits Jaartsveld speelt gelijk tegen 
Nico ter Kuile, Rob Rademaker speelt gelijk tegen Marleen Oudegeest, Jeroen Rademaker wint 
van Hoyte Jolles: 5/4,Han v.d. Weyden verliest van Frieda ter Kuile 5/4, Stance Hermans wint 
van Peter Roest 3/1,Hans Kemmerling verliest van Ineke Bodde 5/4,Truus Krens verliest van 
Martha Eyssen 2/1,Wouter Snijders speelt gelijk tegen Thijs Nuts,Jan Hens speelt gelijk tegen 
Wim Suurendonk,Vera Binkhorst verliest van Victoria Bisschop van Tuinen: 1 down,Maria 
Bruning verliest van Henneke Verbeek 2 down,Gerda Hens verliest van Celine Gockinga 
3/2,Ansje Bredius speelt gelijk tegen Elma van Voorst Vader, Henny v.d. Vossen wint van Carry 
v.d. Ing 4/2,Willem v.d. Vossen verliest van Letty Otto 3/2, Gabrielle Snijders verliest van Carol 
Henning 5/4,Jan Kerstens wint van Naarten Kaptein 2/1,Grady Rademaker speelt gelijk tegen 
Dineke Kaptein,Attie Schöningh verliest van Liesbeth Holland 2 down, Wim van Noordt verliest 
van Joop Blom 2 down,Meico Koudstaal wint van Carla Vlug 2/1,Henk Oude Reimer verliest 
van Rietje Westenburg 2 down,Jack Siewe wint van Tineke de Wolff v.W. 3/2, Hans Velu verliest 
van Rob van Delden 2/1,Titia Teppema wint van Tineke Wolf 5/3,Nel Klein Bog wint van 
Marijke Oudegeest 3/1, Annelies Choffat wint van Tineke Gast 1 up ,Anthony van Eldik wint 
van Rob Weermeyer 3/2,Marieke van Eldik verliest van An Bijman1 down, Marion v. d. Weyden 
verliest van Thera Bisschop v.T.1 down; Pieter Bredius verliest van Bach van Beek 4/2,Bep 
Kerstens wint van Tony Weermeyer 3/1, Nietie Slootman verliest van Let van Beek 3/1, Jan 
Willem Stalling speelt gelijk tegen Maarten Fokke,Jan Cees Drapers wint van Lars Egeler 
3/2,Manna van Noordt wint van lnes Geelhuysen 1 up, Fien Vermey verliest van Roeland 
Driessen 5/3, Angelique Nieuwe Weme speelt gelijk tegen Jeanet Leeuwin, Dick Vermey verliest 
van Alfred Leeuwin 4/3,Frans Janssen verliest van Kees v.d. Kas 2 down, Albert Nieuwe Weme 
verliest van Wim Temminck 4 down, George Kemmerling wint van Hanneke Broekens 1 up. 
Zaterdag 18 juni Grasmat : OPENING PUTTING GREEN  
De groen blinkende, prachtig gladgeschoren putting green van Be Fair lag in een stralende zon te 
wachten op zijn officiële opening. Weliswaar had hij reeds lang zijn 9 openingen in zijn fraai 
golvende oppervlak, de 9 holes, messcherp gestoken in zijn gave grasmat; weliswaar hadden reeds 
vele Be Fair golfers zijn welvingen al spelend betreden, maar de opening, de echte, officiële 
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plechtige opening moest nog steeds plaatsvinden. Dus had men gewacht op deze wonderschone 
18e juni 1983, op deze samenstroming van ruim 100 golf leden, op deze schaar van genodigden, 
op deze herleving van de hele golfcourse na de jaarlijkse inzaaiperiode, om DE OPENING te 
doen plaatshebben. En dat geschiedde aldus: Topman Karel Slootman van de SV Be Fair betrad 
de afslagplaats voor hole 1 en sloeg vastberaden voor, waar hij onmiddellijk bleek dat hij een 
beter voorzitter dan voorslaander is, want hij sloeg in de rough en moest terstond een provisional 
ball in het spel brengen. Met behulp van vele aanmoedigingskreten van de enthousiaste menigte 
en enige amper geheim verstrekte aanwijzingen van deskundigen slaagde hij er in om in 6 slagen 
uit te holen, hetgeen tot een opgelucht en uitbundig applaus aan leiding gaf. Terstond daarna 
greep ons aller voorzitter naar een hem beter liggend wapen dan een ijzer 7, dus naar het 
gesproken woord en huldigde hij in een gloedvol betoog de totstandkoming van deze putting 
green als recentste initiatief van alle voorafgaande prijzenswaardige golfinitiatieven binnen Be 
Fair, waarbij hij terecht nog eens de vier eerste initiatiefneemsters in de hoogte stak. Hij 
memoreerde de grote vlucht die het golfgebeuren bij Be Fair genomen had, stelde met 
voldoening vast dat de integratie van de golfafdeling in de vereniging goed gelukt was en voorzag 
een verder gaande golfontwikkeling, annex uitbreiding van faciliteiten. Vervolgens bood hij in 
ludieke stijl een vissende kabouterfiguur aan ter bewaking van de waterhazard in de aanpalende 
short game course. Luid applaus volgde op deze toespraak van de voorzitter van de vereniging. 
Hierop nam de voorzitter van de golfcommissie, Henk Oude Reimer, het woord en meldde zeer 
verheugd te zijn met deze nieuwe accomodatie voor de golfers. Hij zei bij deze opening de 
initiatiefnemer en de tot standbrenger van de nieuwe putting green en de daaraan grenzende 
short game course, Tom de Booij (en zijn helpers) namens de golfafdeling met nadruk hiervoor 
te willen huldigen. Hij wijdde daarnaast uit over Tom's belangrijke rol als eerste golfleraar bij Be 
Pair en met name bij de initiëring en het enthousiast maken van de eerstelingen in de edele 
golfkunst. Als blijk van waardering en dank bood hij aan Tom houten drie aan. De aanwezigen 
onderstreepten hun instemming door een driftig applaus. Tom de Booij dankte daarop voor het 
mooie geschenk en prees de aanvangers golfleden van Be Fair voor de getoonde moed en het 
uithoudingsvermogen bij het leren van deze moeilijke sport. Hij wilde ook zelf de 
golfprofessional Kees Renders, bij dit evenement aanwezig, memoreren vanwege diens voorbeeld 
aan hemzelf bij de inwijding in de golfsport. Tom sprak de hoop uit dat zich bij Be Fair, gezien 
de toenemende belangstelling en de toenemende accomodatie een ontwikkeling naar de top zou 
gaan voordoen. Na het goedkeurende applaus richtte de golfmenigte zich naar de aanwezige 
kraam, van waaruit namens de vereniging een heerlijke feestwijn werd uitgeschonken. Na al dit 
ceremonieel werd als volgende onderdeel van de openingsdag een golf exhibitie gegeven door 
drie professionals; naast onze eigen Donald Armour traden daarvoor aan Kees Renders van 
Toxandia en Paul Saunders van de Twentse Golfclub. Vanuit de N.O. hoek van veld 6 werden 
door deze pro's allerlei slagen gedemonstreerd, waardoor bij de intens toekijkende Be Fair golfers 
gevoelens van bewondering, ontmoediging, afgunst en uitdaging met elkaar in botsing kwamen. 
Vervolgens sloegen Tom, Donald en de beide pro-gasten vanaf de afslag voor hole 6 naar de 
nieuwe putting green. Tom en Kees haalden dit moeilijke traject in 4 slagen, Donald en Paul in 5. 
Als derde onderdeel van de exhibitie had er een "fourball" plaats van Tom, Donald, Kees en Paul 
over onze (nieuwe) 9 holes baan. In de aanvang gingen de partijen gelijk op maar vanaf de 5e 
hole hadden de bezoekers de overhand, zodat zij de partij uiteindelijk wonnen met 3 en 1. Tot 
slot van de boeiende en instructieve middag was er een zeer gezellig samenzijn bij de 19e hole, 
waar de aanwezigen konden genieten van napraten en van heerlijke hapjes en drankjes. Daarbij 
werd tevens de uitslag bekend gemaakt van de 's morgens gespeelde wedstrijd om de Monthly 
Spoon. Het was een waardige afsluiting van een interessante en goed georganiseerde viering van 
een belangrijke gebeurtenis van de golfafdeling van Be Fair. 
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Feestelijkheden tijdens opening puttinggreen. Links: Tom ontvangt houten drie. Rechts Cees Renders demonstreert 
zijn golftechniek  

18 juni  Artikel in Golfsport Feestelijke opening van chip- en puttinggreen bij Be Fair 
Golf  
Op 18 juni vond op Be Fair Golf de feestelijke opening plaats van de nieuwe chipping en putting 
green.  
Na een onderlinge wedstrijd op de 9-holes baan op de sportvelden van Be Fair, opende 
voorzitter K. Slootman van de Sport Vereniging Be Fair de green. Vervolgens vond een golf-
exhibitie plaats door Kees Renders (nationaal profkampioen in 1982), Paul Saunders, Donald 
Armour en Tom de Booij. De drie jaar jonge golfafdeling van de Sportclub Be Fair in 't Gooi 
blijkt een groot succes. Meer dan driehonderd enthousiaste leden hebben de mogelijkheid 
ontdekt om onder deskundige leiding van de professional Donald Armour en de pur sang 
amateur Tom de Booij kennis te maken met golf. Er bestaat nu een lange wachtlijst van mensen, 
die lid van Be Fair Golf willen worden. "Wij zouden niets liever willen dan de 
trainingsmogelijkheden uit te breiden", aldus Ansje Bredius, secretaris van S.V. Be Fair. "Want 
wat wij hier vooral willen zijn is een opleidingscentrum om mensen de smaak en de vaardigheid 
voor de golfsport bij te brengen."  
 18 juli Grasmat Karel Slootman. Over een handicap van 32 graden, over ere wie ere 
toekomt en over zomaar toekomt 
Terwijl menige mus zieltogend van het dak gleed, haalde Be Fair haar eerste echte 
clubkampioenen "golf" binnen. En wat voor kampioenen! Een ieder, die weet hoe vertederd wij 
als hoofdbestuur blikken naar de jongste loot aan de BF-stam,  
zal kunnen begrijpen met hoeveel in stemming ook wij die eerste BF-golf kampioenen begroeten: 
Friedje Jaartsveld - dames, Tom de Booij - heren. En terecht, Friedje als representante van het 
kwartet dat het golf en bij Be Fair heeft uitgevonden, en Tom de Booij als de man wiens 
entoesiasme de motor was in de beginjaren die nu ècht achter ons liggen. Mooie symboliek dus, 
die uitslag en dat geldt trouwens ook de nummers twee, die ook bijna exemplarisch zijn voor de 
betekenis van het golf en op Be Fair Nel Klein-Bog, op het nippertje verslagen, een 
gerenommeerde Gooische naam, die nooit had kunnen of durven (?!) dromen nog eens onder de 
geel-bruine vlag suksessen te mogen vieren. Hans Bruning, tweede bij de heren, een 
gerenommeerde Be Fair naam, nietwaar voor wie Be Fair tot voor kort alleen maar hockey was, 
met misschien heel in de verte ook nog tennisbanen. Deze zomer bewees wel dat Be Fair méér is: 
het suksesvolle Open Tournooi en de reeksen golfaktiviteiten geven Be Fair steeds meer de allure 
van een omni-vereniging, waarvan Ignace Poelmann jaren terug al droomde! Het bewijs is ook 
geleverd dat die veelzijdigheid op geen enkele manier een bedreiging is voor onze bakermat, het 
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hockeyen. Integendeel: mede dank zij die veelzijdigheid kunnen we Be Fair koesteren als een 
oergezond gebeuren, waarvoor met een gerust hart toekomstplannen kunnen worden ontwikkeld, 
die het geheel, zowel als de afdelingen afzonderlijk ten goede komen. 18 juli Grasmat. 
Clubkampioenschappen 1983 
Wij beginnen met hartelijke geluk wensen aan Friedje Jaartsveld, die kampioene bij de vrouwen is 
geworden en aan Tom de Booij, de mannenkampioen: De strijd om het clubkampioenschap werd 
ingeleid door kwalificatiewedstrijden, gehouden in het weekend van 2 en 3 juli. Helaas bleek de 
belangstelling voor deze wedstrijden erg beperkt. Slechts + 10% van het ledenbestand had 
ingeschreven. Wat daarvoor de redenen mogen zijn, de wedstrijdleiding bestaande uit Fien 
Vermey, George Kemmerling en Ramon Eldik kon de deelnemers in ontspannen sfeer zien 
spelen, want zij kwamen door hun begrensde aantal zonder meer in aanmerking voor de 
eindwedstrijd. Er werd strokeplay gespeeld zonde verrekening van handicaps 

 
De clubkampioenen van Be Fair Golf: Tom de Booij en Friedje Jaartsveld 
 
Als extra prikkel was er ook een prijs uitgeloofd voor de beste netto score. Deze prijs werd 
behaald door Ansje Bredius met een netto score van 40. De 16 vrouwen en 14 mannen gingen 
over naar de uiteindelijke afvalwedstrijd van 9 en 10 juli. Hun namen hebben al in de grasmat van 
4 juli gestaan. Helaas vielen er te elfder ure toch nog deelneemsters uitdoor afzegging, hetgeen bij 
zo'n belangrijke en tijdig aangekondigde wedstrijd toch wel extra pijnlijk was. Maar de andere 
deelnemers gingen onverdroten aan de slag, onder de wedstrijdleiding van Dick Vermey, Joop 
Snijders en George Kemmerling. Er werd open match play gespeeld, dus zonder verrekening van 
handicaps. Het was op beide dagen stralend warm zomerweer, hetgeen de feestelijke 
wedstrijdsfeer verhoogde maar van de deelnemers ook een zekere hittebestendigheid vergde, met 
name van diegenen, die doorgingen naar een volgende ronde. De uitkomsten van de partijen 
waren min of meer volgens verwachting, maar Tom de Booij behaalde toch bv. in de eerste ronde 
slechts een krappe overwinning op Jack Smits en in de halve finale op Rob Rademaker - na 4 
holes achterstand - en de andere finalist Hans Bruning was in de halve finale pas in de I8e hole 
zijn tegenstander Jack Siewe de baas. De eindstrijd tussen Hans en Tom was, begeleid door een 
aantal enthousiast meelopende golfleden een mooi gevecht, waarin Tom op de 11e hole nog 2 
holes achterstond, maar in een sterke eindsprint 4 holes wist te winnen met 3 holes gelijk, zodat 
hij met "2 up" het kampioenschap bereikte. 
Artikel Golfsport Het idealisme van een golfgoeroe en een professional  
Idealisme kan Donald Armour, golfprofessional op Be Fair, niet worden ontzegd. Uit een aantal 
aanbiedingen van vooraanstaande golfclubs in Nederland, viel zijn keuze toch op Be Fair. Hij 
trok zijn neus niet op voor de geringe faciliteiten, waarmee men hier met golf van start ging. 
"Integendeel", zegt de jonge Schot, "Ik kreeg hier de unieke kans om golf van de grond af aan op 
te bouwen. Samen met de mensen, die hier voor het eerst kennis maken met golf, ervaar ik op die 
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manier alle pijnen van het spel, die iedere beginnende speler door moet maken. Op die manier 
krijg ik een prachtige mogelijkheid om golfte stimuleren." Be Fair beschikt met de 27-jarige 
Donald Armour over één van de beste professionals in Nederland. Vorig jaar eindigde hij op de 
Nederlandse proranglijst als vierde. Hij is afkomstig uit een echt Schots golfgezin uit de buurt van 
het legendarische golfstadje Troon. Hij was pro-kampioen van West-Schotland, werkte als 
professional op de beroemde baan van Turnberry en speelde drie jaar toernooien in Europa, Azië 
en Afrika. De provisorische golfaccommodatie van Be Fair moet een hele stap terug zijn geweest. 
Gezien het enthousiasme van Donald Armour is daar niets. van te merken. "Waarom ook. Ik heb 
hier alle mogelijkheden, die je kan wensen om beginnende golfers het spel te Ieren." Be Fair 
beschikt tenslotte over een prachtige driving-range met een overdekte afslag. Er is een baan 
uitgezet op de hockeyvelden. Er is een puttinggreen, die straks voor geen andere in Nederland 
onder hoeft te doen. Donald Armour heeft een behoorlijk uitgeruste golfshop. En hij maakt 
gebruik van de meest geavanceerde lesapparatuur, zoals een video en een elektronische 
golftrainer. Mentaliteit  
"De mentaliteit," zegt Donald Armour, "is heel belangrijk bij golf. Ik praat daarom veel tijdens de 
lessen over de instelling tot het spel. Dat facet van golf kan hier helemaal tot zijn recht komen." 
Ook aan de golfregels wordt op Be Fair zeer streng de hand gehouden .Als golfers van Be Fair na 
verloop van tijd over willen stappen naar een echte golfbaan, moeten ze op alle onderdelen van 
het spel goed voorbereid zijn," zegt Donaid Armour. 

 
Tom en Donald in de golfshop 
 
Eens per maand neemt hij zijn leerlingen dan ook mee naar een volwaardige golfbaan in België. 
Samen met Tom de Booy, de grote initiatiefnemer van tal van golfactiviteiten in 't Gooi, is 
Donald Armour begonnen aan de oprichting van een Golfschool op Be Fair. Voor ongeveer 
honderd gulden krijgt men dan een dag lang onderricht in alle onderdelen van het spel, inclusief 
koffie, lunch, borrel en video-opname en een controle van de stokken. Voorts worden er tal van 
wedstrijden georganiseerd voor de leden van Be Fair. Zo heeft Donald Armour zelf naar goed 
Schots gebruik de 'Silver Spoon' ingesteld,  een prijs voor de winnaar van de maandelijkse 
onderlinge wedstrijd. Met veel animo wordt ook het Olympic Golf gespeeld op Be Fair, een 
wedstrijdvorm, die zich uitstekend leent op hockeyvelden. Op die beperkte ruimte kunnen een 
aantal spelers toch achttien holes na-spelen. De moeilijkheidsgraad van een echte baan wordt zo 
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dicht mogelijk benaderd. Bij de officiële opening van de putting-green op Be Fair zal hier zelfs 
voor het eerst een pro-am worden georganiseerd.  
Plannen  
Donald Armour en Tom de Booy zitten vol met plannen. "We hebben hier een fantastische kans 
gekregen om golf te promoten. Het aardige is dat het zo aanslaat. De belangstelling van de leden 
is zo groot, dat de baan met zijn beperkte capaciteiten voortdurend vol zit. Be Fair golf telde aan 
het begin van dit seizoen 239 leden en een wachtlijst van 60." Tom de Booy, de Gooise 
golfgoeroe, was enige jaren geleden de oprichter van de Baarnse Golfvereniging. Men speelde in 
de bossen bij Kasteel Drakesteyn. De Baarnse Golfvereniging is bevallen van twee welgeschapen 
dochters: Be Fair Golf en de golfvereniging 't Jagerspaadje op de velden van de Hilversumse 
hockeyclub. Tom de Booy is full-time met golf bezig. "Ik wil geen professional worden, maar 
optreden als coach en trainer. Het geld dat ik daarvoor ontvang stort ik in de clubkas voor een 
fonds ter stimulering van jeugdgolf." Tom de Booy: "Natuurlijk zal hier op Be Fair nooit een 
Tom Watson komen spelen. Wat we hier leren is techniek en mentaliteit. We bereiden de mensen 
voor op het echte golf op een volwaardige baan. Dit is hun voorportaal."  
Enkele citaten uit het jubileumboekje van het 25 jarig bestaan van Be Fair (later 
Spandersbosch) 1981-2006 
Anekdote van Karel Slootman 
Tom de Booij pleegde stiekem kaalslag en door creatief kapwerk ontstond zo de eerste echte par-
3, die de naam kreeg Tom's Paradise'. Op de stompjes van de geslachtofferde bomen gelegd, hij 
dan heideplaggen, in de naïeve veronderstelling dat dat niet zou opvallen. Op een van mijn 
Canossatochten met de waakzame rentmeester dankte deze mij voor de geste van het Bestuur om 
iedere overtreding zorgvuldig aan te geven door een ten onrechte uit de heide gerukte heideplag 
op het stompje te leggen.  
Herinneringen van het Be Fair Golflid Eef Bruning : 
Mijn herinneringen gaan terug naar een redelijke beginfase, waarin Tom de Booij voorkwam. Een 
flamboyante persoonlijkheid, van vele markten thuis, die met veel plezier lesgaf. Ik zal het hem 
nooit vergeven, toen ik voor het eerst de baan in mocht met hem, ik in een bunker terecht kwam 
en zonder enig argwaan mijn club in het zand achter de bal plaatste! Het enige wat hij zei was: 
"Dat is nou jammer, maar nu krijg je twee straf slagen. Je zult deze Regel waarschijnlijk nog niet 
kennen, mij wel vervloeken, maar dan ken je hem nu wel en je zult hem dan ook nooit meer 
vergeten." Nou, daar heeft hij gelijk in gehad!! Het golfen over hockeyvelden, de bosbaan op hole 
9, het eigen gezellige clubhuisje aan het eind daarvan, de afslag in de helling voor het clubhuis, 
een drivingrange met beperkte mogelijkheden als er weer gehockeyd werd, allemaal herinneringen 
aan een golfperiode, die mij enorm veel plezier en gezelligheid heeft opgeleverd. Dank hiervoor 
aan alle initiatiefnemers van het eerste uur.  
Zondag 21 augustus Pro Am Spaarnwoude  

 
zondag 21 augustus Pro Am Spaarnwoude met Golfpro Donald Armour tweede van rechts  
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Donderdag  1 september tot 7 september Vakantie Zwitserland naar Zermatt 

 
Voorbereiding reis naar Zwitserland met Mariette, Tom, Jan Maarten en Paul 

Vervolg relatie met mijn moeder in het jaar 1983 tot haar dood op Zaterdag 14 mei 1983 
(zie voor eerste deel dagboek 1982) 
Zondag 6 maart Brief van Moeder Tom, na die ellendige middag, want je kwam de laatste jaren 
alleen uit plicht. Wel werd je warm en feestelijk ontvangen, maar dat hoeft allemaal niet meer. 
Plicht is een vervelend woord als er geen warmte bij is. Wij hebben je die 1 1/2 maand bij Mauk 
en Kiki van harte gegund al hadden wij een rot tijd. Ik hoopte er nooit meer over te praten, maar 
dat kon niet 't moest toch uitkomen met alle gevolgen van dien. Maar weet dat ik 't niet meer aan 
kan, dus doe geen moeite voor opbellen of om hier te komen, dat hebben wij al jaren geprobeerd. 
Ik had niet kunnen geloven dat ik ooit zoo'n brief zou schrijven. je M. 
Dinsdag 15 maart 1983 Brief aan Elsbeth en Maria van Tom 
Gisteren ben ik bij Buijse van Loyens en Volkmaar geweest ivm. belastings aangifte. Inderdaad 
moeten de ontvangers van de schenkingen betalen maar het grote misverstand is gekomen (dwz 
in mijn denken) naar aanleiding van een brief die Buyse mij op 4 november 1982 schreef waarin 
de volgende zin voorkomt  
"Hierbij zend ik U 2 aanslagen recht van schenking inzake de schenkingen die uw moeder in 
1980 resp 1981 aan haar 3 kinderen heeft gedaan. Alle bedragen zijn door mij akkoord bevonden 
zodat ik U mag verzoeken betaling in de loop van deze maand te willen zorg dragen" 
Ik leefde toen - door de aanslag onzorgvuldig te bestuderen - in de veronderstelling dat het 
bedrag van f 160,-  door moeder zou moeten worden betaald en dat wij tzt ook nog een aanslag 
zouden krijgen via onze inspectie. De bovengenoemde aanslag was gesteld op Moeder's naam. Ik 
heb verzuimd om de achterkant te lezen waar de aanslag van 1981 stond vermeld. Reden waarom 
Buijse eind dec/begin jan aan Adrienne doorgaf dat er nog een bedrag openstond van f 2660.25. 
Omdat Moeder alle documenten in bezit had en ik haar niet wilde bellen omdat dan weer de 
paniek uitbreekt, heb ik gewacht tot ik langs zou komen, dwz 2 dagen voor mijn vertrek naar 
Australië. Zo heb ik toen de resterende f 2660,25 door Moeder laten overmaken. Buyse heeft mij 
verteld dat deze aanslagen voor ons bestemd waren ondanks dat ze op naam stonden - zoals ik 
dus abusievelijk aannam - van Moeder. Om kort te gaan we moeten deze bedragen aan Moeder 
terugstorten dwz ieder 1/3 deel uiteraard. Daarmede is de zaak formeel afgerond, alleen blijft nog 
het verdrietige feit dat het alles aanleiding heeft gevormd voor alles wat in de afgelopen tijd is 
gebeurd. Wat betreft dit laatste hoor ik van jullie hoeveel wij kunnen meewerken aan de 
toekomstige ontwikkelingen. In ieder geval al doe boosheid, verontwaardiging etc. heeft plaats 
gemaakt voor grote verdrietigheid. Maria ik hoop niet dat je erg vindt dat ik deze brief eerst aan 
Elsbeth stuur, die het dan aan jou doorstuurt. Ik had het ook kunnen tikken met doorslag, maar 
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dat was zo onpersoonlijk. Heel veel liefs van jullie broertje Tom  
PS  Lieve Elsbeth wil je wat lekkers, vruchten of zoiets kopen - op onze kosten uiteraard f 20 - 
voor Jacob,die we het allerbeste toewensen. Wat een rot tijd voor jullie. Hopelijk zullen de 
komende lentedagen hem sterken in het genezingsproces Tom. 
Lieve Maria sterkte met je arm Tom 
Het is me wat met de familie! 
Mandag 28 maart 1983 Brief van mijn zuster Maria 
Lieve Tom. Gewoon even met je praten. Per telefoon vind ik nou eenmaal altijd vervelend, dus 
nu maar zo. Ik was erg blij met ons gesprek. Ik zou ook bij mij zelf aan het verder onderzoeken 
hoe, wanneer en in wat voor vorm ik toch nog dingen van Moeder verwacht. Ook ik zie bij 
bepaalde dingen duidelijk en verkapte wraak van "kijk- en hoor nou eens hoe je het met ons 
deed" onnodig - onnuttig en onvolwassen maar het gebeurde (gebeurd?) wel ! Terecht herken ik 
nu van haar als er weer zo' n pijl onder water naar haar toekomt "nee alsjeblieft  - ik wil en kan 
niet meer, laat me nou met rust en trek niet zo aan  me ". Ook erkende ik - naar mij idee - 
waarom moeder deze stok naar jou toe niet los durft te laten met andere woorden liet ze gisteren 
ook zo iets los daarover - toen ik zei (was dat weer wéér trekken - Tom?) "Ik vind 't zo verdrietig 
dat je de negativiteit naar Tom zo moedwillig vast blijft houden". 
 van "Nee - ik durf niet meer - vorige keer is 't toch ook weer mis gegaan - ik zou niet weten wat 
ik tegen hem moest zeggen ... ik kan 't nog niet ...."Ik zag opeens hoe ze  als de dood is voor een 
volgende afwijzing van je dat ze  liever zèlf eerste afsnijd en blijft afsnijden. om net weer 
afgesneden te worden zo is het nu eenmaal zoals zij het ervaart Dus moet ze die negativiteit wel 
vast blijven houden om deze afwijzing gestand te houden. Wel gebeurde ook - op Zondag - dat 
ze naar de katholieke mis was gegaan en er erg huilde . Die sfeer spreekt haar altijd erg aan - het 
onderwerp ging natuurlijk over de moeder van Jezus , enfin...je begrijpt maar wat ze er van uit 
haalde was - "ben ik nou helemaal gek geworden - wat een totaal onnatuurlijke zaak" maar daarna 
weer ik kan het nog niet...". M.a.w. ik durf niet meer gekwetst te worden want jij zou inderdaad 
plotseling van God - Tom moet zijn Tom om daar zo'n innerlijke houding tegenover te kunnen 
plaatsen van "ik hou  alleen maar van je en ik laat alle pijlen om mijn hoofd en lichaam vliegen 
zonder meer geraakt te worden". Kan je daar 't lijkt mij bijna onmogelijk en het vraagt wel zo'n 
heel ander instelling naar haar toe -enfin zoals ik zei - geen verwachtingen - maar onze hoop op 
honderd  - wat ik een heel mooie kreet vond. Ik heb nog geen echt kontakt met Elsbeth kunnen 
hebben over ons gesprek. Ze heeft weer een heel erge aanval van blaasontsteking gekregen. Jaap 
komt vandaag in Amsterdam aan, enfin ze heeft haar handen vol, maar ik hoop echt zo snel 
mogelijk na de paasvakantie een afspraak met ons drieën te maken Dat zou ik erg fijn vinden, 
misschien kunnen we voor de paasdagen al een datum vastleggen.  Ongezellig dat we verder niet 
over jullie reis -  Mauk, Mariette en Paul konden praten, ik was waarschijnlijk toch te veel bezing 
met het "kwatta" object -  volgende keer misschien. Veel liefs aan  Adrienne -  oh ja - nog iets 
toen ik moeder zei dat jij het héél verdrietig vind kon ze dat bijna niet geloven in het raam wat ze 
past alleen - dat je het heerlijk vind vast om van haar af te zijn je  - je eindelijk je eigen leven kan 
leiden - enfin maar dit zal je ook wel allemaal weten van haar, hoe het werkt. Lieve Tom - tot 
gauw, liefs Maria. 
 
Woensdag 18 mei. Mijn afscheidsrede van mijn Moeder in het Crematorium Westerveld 
De Bergtocht van het leven  
Op 20 augustus 1898 Ot Gooszen in den Helder met de bergtocht van haar leven. Op de weg 
naar de top heeft zij door haar vermogen tot op de  bodem  te gaan,velé mensen kunnen 
inspireren en daarbij over hun dooie punt heen geholpen. Deze stuwende kracht heb ik als. als 
zoon van haar heel sterk gevoeld. Bij het overwinnen van moeilijke passages letterlijk en figuurlijk 
dacht ik aan haar woorden: " Tom, probeer je moeilijkheden te overwinnen met een ontspannen 
kracht en wanneer je de keuze hebt tussen een moeilijke en makkelijke passage neem dan eerst de 
moeilijke want daarna wordt het weer makkelijker". Maar juist bij het kiezen van de weg naar de 
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top blijkt opeens, dat iedereen een eigen weg gaat en het wordt daarbij nog moeilijker als men ziet 
dat men niet op weg is naar dezelfde top .... De verwarring  is dan groot vooral bij mensen, die 
dachten dat ze zo nauw verbonden waren door dezelfde liefde voor elkaar en door het zelfde 
touw. De verwarring wordt echter nog groter als blijkt dat de toppen, die men nastreeft 
onbereikbaar blijken te zijn en dat achter elke bereikte top weer een andere top blijkt et liggen die 
nog hoger is. Pas waaneer men de twijfel kan overwinnen ooit de top te halen, kan men beginnen 
met de terugtocht. Het is op dat moment dat de mensen het meest op de proef gesteld wordt.  
Het leren ontdekken van zijn eigen beperkingen zijn eigen tekortkomingen en het simpele feit dat 
men de top nooit zal bereiken en alleen maar genoegen moet nemen met het glinsteren van de 
top in het licht van de laatste zonnestralen voordat de nacht valt  Met deze strijd om de 
terugtocht te aanvaarden heeft mijn lieve Moeder het heel erg moeilijk gehad, misschien wel 
moeilijker dan we ooit ons kunnen indenken, vooral omdat ze zo intens en vol warme liefde en 
met zo'n geweldige moed de bergtocht van haar leven heeft aangedurfd. De eenzaamheid die de 
mens ervaart wanneer het blijkt dat men niet meer in staat is die kracht op te brengen die men tot 
op dat ogenblik wel steeds had op kunnen brengen, is bijna ondraaglijk. Maar juist wanneer men 
denkt dat alles verloren is komt het er het moment van inzicht dat men alles wat men zo graag 
naar zijn wens wilde omvormen kan loslaten en dat er dan opeens die energie loskomt die men 
nodig heeft om af te dalen naar het punt waar men de tocht van het leven is begonnen en waar 
ook energie vandaan is gekomen die de top van de berg zelf heeft gemaakt.. Deze ontspannen 
kracht heeft Moeder in de laatste week bij het volbrengen van haar bergtocht van het leven 
begeleid en gemaakt dat zij behouden is teruggekeerd in het basiskamp. Deze strijd die velen van 
ons hier van nabij hebben kunnen volgen meegemaakt, kunnen en zullen ons alleen maar 
inspireren als wij in ons leven soort gelijke moeilijkheden ontmoeten. Lieve Moeder hier voor 
dank ik je en wat dit voor mij als zoon betekent namelijk het besef dat wanneer men het doel 
bereikt, men over het doel heen reikt. Jouw energie vloeit nu in alle richtingen waar het maar wil 
gaan en is niet meer gebonden door de jouw tijdens je leven opgelegde beperkingen en het is 
door deze eeuwige energiestroom dat wij altijd met elkaar verbonden blijven.  
Elsbeth, Maria en ik danken jullie voor jullie komst hierheen om afscheid tet nemen van onze 
Moeder. 

 
Advertentie in NRC Handelsblad Woensdag 18 mei 1983. 

Zaterdag 21 mei Brief aan Jan Maarten 
Hierbij de tekst van mijn worden bij de  crematie van mijn Moeder en jouw lieve grootmoeder 
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waar je zo veel van hield, haar heengaan heeft mij doen beseffen, hoeveel zij voor jou betekende. 
Je hebt iemand gevonden die familie is, maar toch weer zo ver verwijderd in de verticale lijn dat je 
minder emotioneel tegenover haar stond als tegenover de directe relatie van de ouders, dat je je 
problematiek die voortvloeit uit het anders zijn dan dat van je verwacht wordt met haar kon 
bespreken. Deze inspiratiebron is nu weg en dat laat een groot gat na. Zoals tante Leo schreef in 
haar brief aan ons. ".. geef Jan Maarten nog een extra dikke zien van mij - hij is in een gat gevallen 
en zal haar zo missen..... ". Lieve jongen van mij ik hoop dit gat enigszins op te vullen om te 
proberen te komen tot een besef dat deze relatie ook mogelijk is tussen vader en zoon.  
Natuurlijk begrijp je beter dan wie ook dat het voor ons beiden een groot probleem is, meer voor 
mij dan voor jouw, dwz betreft het bereiken van relatie niveau waarop de dingen die jouw en mij 
zo beroeren bespreekbaar zijn. Dat dit niet direct optimaal zal lukken spreekt vanzelf maar de 
eerste steen is gelegd en daarop kunnen we langzaam verder bouwen. Het ligt zo na aan ons hart 
dat elke abrupte verstoring schadelijk kan zijn. Lieven jongen van mij."Let it be" en laat het 
weggaan van Moeder ons als een inspiratiebron vormen voor een mogelijkheid tot werkelijke 
toenadering van ons hart en gevoel. Je Vader 

1984 
Ten geleide :  
De opzet van dit dagboek is enigszins anders . Het zijn grepen uit mijn dagboek en daar tussen 
door brieven, foto etc alles op chronologische volgorde. Er is niet veel bijzonders gebeurd in dit 
jaar. De eerste helft van het jaar vooral aan het onderhouden en vernieuwen van de golfbaan op 
Be fair. Het ophouden met lessen op 't Jagerspaadje en de tweede helft veel oefenen om mijn 
handicap golf te verlagen in verband met het feit dat ik mee mag doen met cursus voor het 
examen Golfprofessional B in 1985  
Zondag 1 januari Begonnen aan drankloze tijdperk 
Zondag 8 januari Wintermarathon Be Fair tegen 't Jagerspaadje  28-17. Zeer succesvol 
Verslag in Tussen de holetjes  Blad van 't Jagerspaadje 
Dat laten wij nooit meer op ons zitten!! Wat een weer, wat een dag en .. wat een nederlaag! 
Jammer dat een aantal golfers verstek moesten laten gaan. Tom de Booij glunderde en stond bij 
de afslag te kijken hoe de Jagerspaadjers het eraf brachten. De uitslag was 17-28 voor BE FAIR! 
Jagerspaadje-golfers .... dit kan nóóit meer! Toch was het gezellig. En fijn dat Tom de Booij nu 
ook 's heel blij en trots kon zijn. We kunnen er iets van leren. Vooral de puttingrange was 
uitmuntend! Met een heerlijk glaasje hebben we ons verdriet verdronken. 
P.S. van de redactie: Dank aan Bach en we publiceren onze gedetailleerd verslag de schande 
elders in dit nummer.  Daar kunnen we inderdaad veel uit leren, o.a. dat de jeugd veelbelovend 
heeft uitgehaald, dat er zes partijen "all square" werden en dat Lars, Henneke, Thijs en Svenn, en 
Jan Willem Juttmann fors hebben toegeslagen, maar ook dat er enkele zware nederlagen geleden 
zijn. Enfin, .het is gebeurd; BE FAIR heeft de eerste twee nederlagen in de marathon streng 
afgestraft en we zijn het met Bach eens dat dit nooit meer mag gebeuren!   
Maandag 16 januari Flat van mijn moeder in Aerdenhout verkocht op de sterfdag van mijn 
vader  
Maandag 23 jan Bespreking bij Grady Rademaker met Donald over toekomst Be Fair. Erg 
emotioneel, bij mij sloegen de stoppen door.  
Verslag van bijeenkomst d.d. 23-1-1984 ten huize van Grady. Verder aanwezig: Tom, Donald, 
Jan, Jack en Henk. Ingebracht werden 2 stukken betr. het lessenpakket 1984, d.w.z. één van Tom 
en één van Donald. Onderwerp van gesprek werd het trainingsopzet geproduceerd door Donald. 
Al pratend over de inhoud hiervan werd het duidelijk dat er een flinke controverse tussen Tom 
en Donald ontstaan is, hetgeen een goede samenwerking in de weg staat. Naar de mening van de 
Golfcommissie dienen de contracten (Gentleman's agreement) tussen Be Fair en resp, Tom en 
Donald 1 oktober 1983. Uitgangspunt te zijn bij het tot stand komen van een gedetailleerd 
lessenpakket.  
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Woensdag 25, Donderdag 26 en Maandag 30 januari besprekingen met Donald Armour 
gehad 
Maandag 20 februari Begin vermagering en 2 glaasjes wijn. 's Avond onze hond Dino naar 
dierenarts gebracht en laten afmaken te vreselijk 
Vrijdag 2 maart Feest met familie de Booij. Lezing over voorouders, stamboom gepresenteerd 
Zondag 4 maart Brief van Maria 
Lieve Tom dank voor jouw zo eigen inzet voor een gegeven dat ons drieën zó dierbaar was is. 
Iets dat ik nu bij jou óók kon voelen. Er lag zozó veel aandacht en liefde in, dat nam ik nog een 
tijd met me mee. Véél is er aan voorafgegaan. Een echte kiem gaat nooit verloren en ook al zij we 
met alles wat laat, het is daarom dubbel heerlijk om nu de warmte en dankbaarheid van jou kant - 
zó sterk te hebben ervaren! Een volwaardige afsluiting voor een ouder paar dat ons zoveel in 
velerlei opzicht heeft gegeven! Dank voor wat jij mij gaf Tom! Dat was heerlijk je zusje Maria  
Zondag 4 maart naar België  
Maandag 5 maart Gespeelde op golfclub Waterloo 
Dinsdag 6 maart Terug naar huis Ruit van onze auto ingeslagen voor hotel in Brussel Gestolen: 
Regenpak 200 golfballen, Ballentas schade met reparatie ruit f  763,- 
Donder 8 maart Naar Gran Canaria tot Donderdag 22 maart terug naar huis 

 

   
Vakantie Gran Canaria 

In de maanden maart april mei geen bijzonderheden behalve veel greenkeepers werk op 
Be Fair 
Donderdag 5 april uitspraak van Raad van beroep, inzake wachtgeld regeling   
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Klager heeft zijn beroep tegen de bestreden beslissing gericht tegen verweerders weigering om 
krachtens artikel 13, lid 3 der WWV de Minister van Sociale Zaken te verzoeken om het eerste lid 
van genoemd artikel buiten toepassing te laten en tegen de weigering van WWV-uitkering. De 
raad overweegt het volgende Klager ontvangt sinds 28 oktober 1979 wachtgeld ter zake van de 
beëindiging van zijn dienstverband met de Universiteit van Amsterdam; met ingang van 1 januari 
1983 is dat wachtgeld verlaagd tot f 1650,25 netto per maand (zie de zaak AW 1983/17, waarin 
het Ambtenarengerecht te Utrecht op 16 februari 1984 uitspraak heeft gedaan). Dit houdt in dat 
klager, gelet op het bepaalde in artikel 13, lid onder d en d.bis, geen recht op uitkering ingevolge 
de WWV heeft. Ingevolge het derde lid van genoemd artikel kan de Minister van Sociale Zaken 
voor gevallen, waarin toepassing van het eerste lid tot onbillijkheden zou leiden, zo nodig onder 
het stellen van voorschriften of beperkingen, bepalen dat genoemd lid ten aanzien van een 
werknemer of groep van werknemers geen toepassing vindt". Daarbij wordt in het midden 
gelaten wie een verzoek daartoe aan de Minister kan of moet richten; met name blijkt niet van 
een verplichting van het gemeentebestuur om zulks te doen. Verweerders gemachtigde heeft ter 
terechtzitting meegedeeld dat verweerder ter zake de rijksconsulent heeft geraadpleegd, mede 
omdat zodanig geval nog nooit was voorgekomen. Na negatief advies van de rijksconsulent heeft 
verweerder bij eerder weergegeven brief dd. 22 maart 1983 klager op de mogelijkheid gewezen 
zelf een verzoek bij de Minister in te dienen. Bij brief dd. 13 april 1983 heeft verweerder zich - 
naar aanleiding van diverse brieven van klager - alsnog tot de Minister gewend. Bij brief dd. 30 
mei 1983 heeft de Minister geantwoord dat naar zijn mening geen sprake is van een onbillijkheid 
als bedoeld in het derde lid van artikel 13, zodat het eerste lid toepassing dient te vinden. Gelet 
op al het vorenstaande is de raad van oordeel dat verweerder bij de bestreden beslissing op de 
daarin vermelde gronden terecht afwijzend heeft beslist op klagers aanvraag om uitkering 
ingevolge de WWV met ingang van 1 januari 1983 . Wel merkt de raad nog op het niet gelukkig 
te vinden dat verweerder -toen alsnog besloten was een brief aan de Minister te zenden - niet het 
antwoord heeft afgewacht alvorens klager de bestreden beslissing te doen toekomen. 
Beslist moet worden als volgt. De raad van beroep te Utrecht, Recht doende,  
Verklaart het beroep ongegrond. Aldus gewezen in raadkamer door mevrouw Mr Ch. Sterk-de 
Vrey , Mr J.F.L. Blankenberg en A.Schellvis.  
Donderdag 12 april vertrek Donald Armour naar Hilversumsche Golfclub. Ian Flagg 
wordt nieuwe pro Be Fair. 
Geruchten doen de ronde dat Hilversumsche Golf Club 100.000 gulden aan Be Fair heeft betaald 
voor de aankoop van Donald Armour  
Zatedag 14 april Muziek evenement in mijn huis in Baarn 

  
Het duo Wido van Heemstra (viool) en Tom de  Booij (piano) 
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Vele amateurs uit Baarn hebben hun muzikale kunsten vertoond. Fluit, Klarinet, Viool, Piano 
waren de instrumenten. Alles bij elkaar zeer geslaagd 
Vrijdag 24 april Brief van Ansje Bredius bestuurslid van Be Fair  
Zij vraagt of ik contact op wil nemen met  Rinus Teunis om na te gaan of er golfmogelijkheden 
zijn à la Be fair op de cricketvelden van Prinses Wilhelmina in Enschede 
Inderdaad heb ik  de heer Teunis, bij een bezoek aan de cricket club, aangegeven dat er reële 
mogelijkheden zijn voor het golfen. 
Vrijdag 1 mei Brief aan voorzitter van NGF J.W. Verloop 
Naar aanleiding van ons gisteren gevoerde telefoongesprek, waarin U mij' verzocht een brief aan 
U te willen schrijven met de uitwerking van een drietal punten t.w: 1. relatie Stichting 
Golfexploratie Baarnse Golfvereniging) - SV Re Fair; 2. hernieuwde aanvrage de Booij om 
golfprofessional te worden. Toekomstige perspectieven voor golfscholen in  Nederland. 
Ik eindig na een uitvoerige uitwerking van de 3 genoemde punten als volgt: 
Indien de Nederlandse Golf Federatie in deze naar voren gebrachte punten iets zou zien, zou ik 
gaarne een schema willen ontwerpen van een golfscholen zoals die er mijn inziens zou moeten 
uitzien, om te kunnen voldoen aan de vraag van de beginnende golfer de toekomst. Hierbij doe ik 
U een folder toekomen, die de Stichting Golfexploratie heeft ontworpen voor een instruktie 
programma, dat moet worden beschouwd als eerste aanzet voor het ontwikkelen van een 
golfschool voor de beginnende golfer. Aan het einde gekomen zijnde van het opschrijven de drie 
punten, zoals door U aan mij werd verzocht, verblijf ik met de meeste hoogachting, Tom de 
Booij (Met 9 bijlagen).  
Vrijdag 4 mei NOTITIE van A.C. STRUMPHLER  aan Mr. J.W. VERLOOP 
Betreffende: DR. T. DE BQQY 
De Booy is oprichter van de Baarnse Golf Vereniging ongeveer 4 jaren geleden. Aangezien er 
geen positief vooruitzicht te melden valt voor wat betreft een baan, is besloten de BGV op te 
heffen. Op 6 april 1984 is zulks gebeurd. Tevens is opgericht de stichting Golf Exploratie. De 
Booy heeft geen zitting in het Bestuur van deze stichting, maar is medewerker. Onder meer geeft 
De Booy les op Befair en het Jagerspaadje. De lesgelden worden gestort in oen fonds voor het 
oprichten van een Openbare Golfschool. De Booy wordt dus niet betaald voor het les-geven. De 
Booy streeft ernaar een Openbare Golfschool op te richten; liefst met goedkeuring van de NGF 
en toestemming Van de PGA. In het recente verleden is over de aanvrage voor een prof-licence 
door de PGA afwijkend beschikt wegens de leeftijd van de Booy (nu bijna 60 jaar). Zijn streven is 
pro te worden in samenwerking met of met toestemming van de PGA om aan de huidige situatie 
een eind te maken; hij is geen amateur en geen pro. Bovendien spelen de financiën een 
belangrijke, maar niet doorslaggevende rol. Persoonlijk lijkt mij een nauwe 
samenwerking/samenspraak met de PGA aan te raden. De Booy zou een rol kunnen spelen in de 
opvang (regels/etiquette voornamelijk) van de "aanstormende" Nederlandse golfwereld (A.C. 
Strumphler is mijn zwager) 
Zondag 27 Mei Wedstrijdverslag van de Lente-Marathon tegen Be Fair op onze baan.  
Degenen die het geluk hadden 's ochtends af te slaan, hebben geboft met het weer. Ze kwamen 
tenminste droog binnen, maar de stakkers van de middagploeg hebben het zwaar te verduren 
gehad. Niettemin is er enthousiast gespeeld door vriend en vijand. Helaas is de nederlaag van 
januari niet gewroken. De einduitslag was  21 1/2-21 1/2 een gelijk spel, maar aangezien Be Fair 
4 holes meer had gewonnen dan wij, gingen zij met de zege strijken. Alle deelnemers kregen van 
de wedstrijdcommissie een fraai tegeltje, ter herinnering aan dit treffen. Dat niet iedere deelnemer 
en/of official het eens was met de gang van zaken tijdens de Marathon, moge blijken uit een 
ontboezeming die wij verderop publiceren. Maar wel een die te denken geeft. Iets om bij 'n 
volgende gelegenheid goed ter harte te nemen  
Maandag 18 Juni In de Grasmat een verslag over de nieuwe golffaciliteiten op BeFair  
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De greenkeeper van Be fair Golf aan het werk in zijn boshole en driving range 
 
DAAR WORDT WAT GROOTS VERRICHT! TEGELIJK MET DE AANVANG VAN DE 
WERKZAAMHEDEN VOOR DE AANLEG VAN HET HOCKEY KUNSTGRASVELD IS 
BEGONNEN MET DE AANPASSING VAN DE GOLFACCOMODATIE EN JE KUNT 
NU AL GOED ZIEN DAT HET EEN INGRIJPENDE VERANDERING EN EEN 
AANZIENLIJKE VERBETERING WORDT. ER GAAT "EEN STUK" ECHTE 
GOLFCOURSE ONTSTAAN MET EEN GROTE VERHOOGDE AFSLAGPLAATS 
VOOR DE DRIVINGRANGE ZELF, MET EEN VERHOOGDE GREEN OP DIE 
DRIVING RANGE, OP + 70 M. VAN DE AFSLAGPLAATS, MET EEN FLINK 
VERHOOGDE GREEN OP DE HUIDIGE SHORTGAME COURSE TUSSEN DE 
GROTE ZANDBUNKER EN DE WATERHINDERNIS EN MET EEN AARDEN WAL 
TER AFSCHEIDING VAN DE GOLFCOURSE VAN VELD 5. DE OUDE DRIVING 
RANGE EN DE SHORT GAME COURSE GAAN EEN AANEENGESLOTEN 
GOLFGEBIED VORMEN, WAARIN DUS EEN GELEIDELIJKE OVERGANG 
BESTAAT VAN FAIRWAY NAAR DE ECHTE ROUGH.  

 

DE VERHOOGDE AFSLAGPLAATS EN VOORAL DE VERHOOGDE GREENS 
BOOTSEN DE VAAK BESTAANDE TOESTAND OP GOLFBANEN NA, WAARBIJ 
GREENS HOGER LIGGEN DAN DE FAIRWAY, ZODAT BIJ HET APPROACHEN 
ENIGSZINS NAAR BOVEN GESLAGEN MOET WORDEN. ALS DIT ALLEMAAL 
GEREED IS BESCHIKT BE FAIR MET DE REEDS BESTAANDE ONDERDELEN 
ZOALS DE PUTTING GREEN, DE HUIDIGE SHORT GAME COURSE EN MET DE 
HUIDIGE 9 HOLES BANEN (GEWONE EN LANGE HOLES) OVER EEN ZEER 
COMPLETE OEFENACCOMODATIE VOOR DE GOLFSPORT, WAAROP WE MET 
RECHT TROTS MOGEN ZIJN. INTUSSEN KOMT DIT ALLES NIET VANZELF TOT 
STAND! WANT WEL STAAT ER EEN MACHTIGE(EN DURE!)GRAAFTRACTOR TE 
WROETEN EN EEN AL EVEN MACHTIGE BULLDOZER ENORME HOPEN GROND 
TE VERZETTEN EN WORDEN GROTE HOPEN OP EN LANGS DE DRIVING 
RANGE GEDEPONEERD,EN WEL WORDEN ER VAN VELD 2 HELE STAPELS 
GRASZODEN KEURIG AFGESTOKEN EN OOK NAAR VELD 6 OVERGEBRACHT, 
MAAR DAAR MOET HET GEDETAILLEERD AANLEGGEN EN AFMAKEN VAN DE 
VEREISTE VERHOGINGEN VOOR AFSLAGPLAATS EN GREENS VOOR EEN 
BELANGRIJK DEEL DOOR MANKRACHT GEBEUREN. DENK ALLEEN MAAR AAN 
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HET BEKLEDEN MET DE GRASZODEN!  

 

!  

 
De nieuwe golffaciliteiten op Be Fair 
TOM DE BOOIJ IS DAAR MET MACHT EN, SOMS MET EEN MAN (OF VROUW!) 
SOMS ZELFS MET GÉÉN MAN, SOMS MET ENKELE MANNEN WEER GEWELDIG 
IN DE WEER OM DE BOVEN BESCHREVEN INGRIJPENDE VERNIEUWING UIT TE 
VOEREN! EN WIE DE MOEITE NEEMT EENS TE KOMEN KIJKEN (NOG LIEVER 
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EENS TE KOMEN HËLPEN) EN WIE BIJ HET SPELEN OVERDAG HET ONGEMAK 
VAN DE TIJDELIJKE BEPERKING VOOR ONS GOLFERS SPORTIEF VOOR LIEF 
NEEMT, ZAL MET EIGEN OGEN KUNNEN ZIEN DAT HIER NIET ALLEEN DE 
KOST MAAR OOK VEEL GEZWOEG VOOR DE GOLFBAAT UITGAAT ...EN VOOR 
DE KOSTENDEKKING IS DE GOLFAFDELING HET BESTUUR VAN BE FAIR ERG 
DANKBAAR, DAT ZO RUIMSCHOOTS DE FINANCIELE MIDDELEN VOOR DEZE 
GROOTSE UITBREIDING HEEFT GEVOTEERD 
Vrijdag 29 juni Laatste golflessen op 't Jagerspaadje 
Dit is me niet in dank afgenomen door de leden van 't Jagerspaadje. Ze vonden het ongepast dat 
ik als niet katholiek was overgelopen naar de Roomse golfclub In een interview dat de vroegere 
voorzitter van 't Jagerspaadje Feye Jaski had met me in het voorjaar 2004 staat het volgende 
geschreven   
"Verraad  
Wij vragen wat Tom ertoe heeft gebracht om een definitieve keuze te maken voor Be Fair. Na al 
die jaren zijn we wat milder geworden, maar destijds beschouwden we het als verraad. Tom 
gebruikt dit woord ook en legt uit: "Er zijn een aantal overwegingen die aan dat besluit ten 
grondslag liggen. Op Be Fair voelde ik mij meer welkom dan op 't ]agerspaadje, ik zette mij zoals 
gebruikelijk af tegen de sfeer en het milieu waar ik vandaan ben gekomen. De rebel die kiest voor 
de andere partij. Het belangrijkste was wel dat ik op Be Fair veel meer kon doen en omdat men 
daar inzag dat golf wel eens heel populair zou kunnen worden kreeg ik alle ruimte om ook in 
infrastructurele zin voorzieningen te treffen. Ik bouwde een grote putting green, een oefenbunker 
en een waterhindernis. De oefenmogelijkheden was het op Crailoo beter geregeld. Er was ook 
veel meer ruimte. Een andere niet onbelangrijke reden was de snijdende koude tijdens de winter 
op de velden bij het Jagerspaadje. Het clubhuis was dicht en ik reed dan naar Crailoo om op te 
warmen. Dat alles leidde ertoe dat ik besloot om verraad te plegen, maar niet zonder goede 
opvolgers aan te geven: Donald Armour en Tony Charnley. Door het instellen van de Tom de 
Booij beker zagen we Tom wel ieder jaar weer even terug op 't Jagerspaadje, maar de trossen 
waren los: Wij moesten het voortaan op eigen kracht doen.  
(Tussenvoegsel. De kloof tussen katholiek Be fair en protestant 't Jagerpaadje was  groot. Ik 
vergelijk het met de hoekse en kabeljauwse twisten. Gezegd moet worden dat de protestanten 
van 't Jagerspaadje meer de pest hadden aan de Roomsen van Be Fair dan andersom. Maar door 
de marathon wedstrijden heb ik een beetje meegewerkt aan de kloof enigszins te overbruggen. 
Maar toch wil ik het verschil karakteriseren door het volgende. Gabrielle en Wouter Snijders 
hadden hun regelexamen nog niet gedaan en mochten daarom niet meedoen aan de marathon 
wedstrijd tegen 't Jagerspaadje. Ik heb ze vlak voor de wedstrijd begon om 9 uur  in ochtend nog 
het examen afgenomen. Volgende de katholieken was het genoeg geweest dat zij mij de intentie 
hadden gegeven het de week daarop het examen zouden willen afleggen om. Immers is het 
gezegd intentio absolvo genoeg.  Maar voor mij was het als niet- katholiek: "heb je het wel of niet 
het examen gedaan". Een ander voorbeeld is van Karel Slootman. Hij gebruikte het woord 
bescheiden corrupt. Voor mij als niet-katholiek ben je of corrupt of je bent niet corrupt  Het zij maar 
twee kleine voorbeeldjes, maar toch was er toen een groot verschil in culturele achtergrond. 
Eerlijk gezegd  vond ik de katholiek sfeer gezelliger en misschien is daarom te verklaren dat 
mensen van t Jagerspaadje nog heel lang daarna mij als overloper (lees : verrader) hebben op 
gezien. Ik had een gele auto en Tiek Bouman zei als ik op 't Jagerspaadje kwam. Komt er vandaag 
witte of zwarte rook uit je auto, doelende op de Paus verkiezing en de gele katholieke kleur. Hans 
Bruning van Be Fair wilde  oefenen op 't Jagerspaadje voor de marathon wedstrijd maar kreeg 
van de baancommissaris geen toestemming!)  
Zaterdag 11 juli Brief van het bestuur Be Fair 
Geachte Heer de Booy, In de bestuursvergadering van 5 juli j.l. kwam het probleem aan de orde 
betreffende de bomen op de afslagplaats van de driving-range. Deze zouden op dit moment niet 
genoeg. zuurstof toegevoerd krijgen, waardoor de kans op niet-overleven bestaat. Het bestuur is 
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unaniem van mening dat deze prachtige berken behouden moeten blijven, waarvoor de nodige 
voorzieningen zullen worden getroffen. Mocht dit onverhoopt met deze voorzieningen nog niet 
lukken dan zullen er op dezelfde plaats vervangende bomen worden geplant. Wij hopen van harte 
dat u ons standpunt deelt en alles in het werk zult stellen om dit unieke stukje natuur, door u zelf 
zo schitterend aangelegd, in stand te houden. Graag spreken wij hierbij onze oprechte dank uit 
voor uw vele werk en de grote inzet waarmee u de golf-accomodatie in de afgelopen weken zo 
zeer heeft uitgebreid en verfraaid. Met vriendelijke groeten, het bestuur van Be Fair 
In de maand Juli Augustus weer hard gewerkt als greenkeeper op Be Fair 
 Uit een gedeelte van het origineel van mijndagboek is te lezen wat daar allemaal deed 

  
Een gedeelte van mijn dagboek 

Zaterdag 11 augustus Familie reünie met de familie De Booij-Ter Haar op het landgoed 
van mijn zuster en zwager Elsbeth en Jacob Kalff in Terborg 

 
De familie bijeen in Terborg 
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Zondag 19 augustus Pro Am, Spaarnwoude  

 
Pro Am, Spaarnwoude  

Woensdag 19 augustus Brief aan de heer van Swinderen voorzitter examencommissie 
Ned. Golf Federatie. Zeer geachte Heer van Swinderen, Naar aanleiding van een telefonisch 
onderhoud met. de heer R. J. Kalff van de NGF, wend ik mij tot u als voorzitter van de 
examencommissie. De Heer Kalff deelde mij mede, dat P,G.A uiteindelijk geen bezwaar zou 
hebben tegen mijn aanvrage voor het examen assistent golfprofessional. Na deze vreugdevolle 
mededeling heb ik tijdens een telefonisch onderhoud van u vernomen, dat de eisen voor mij 
ongeveer behelzen:Een aantal kaarten met een scoren van acht boven par,een examen 
"golfrepairs". Voor het theoretisch gedeelte van het examen zou ik een vrijstelling krijgen. 
Derhalve zou ik U hierbij willen verzoeken om mij in de gelegenheid te stellen om het examen 
van assistent golfprofessional bij uw commissie af te leggen. Tijdens de periode, die ik denk nodig 
te hebben om de vereiste vaardigheid in het golfspel te verkrijgen, zou ik van U willen vernemen 
wat de mogelijkheden betreffende deelname aan wedstrijden voor professionals, alsmede het 
oefenen op golfbanen in Nederland ( met of zonder greenfee). Inmiddels heb ik de heer 
Loesberg bereid gevonden om mij van  begin oktober les te willen geven. In afwachting van Uw 
nadere mededeling omtrent de nadere omschrijving van de eisen voor het examen assistent 
golfprofessional; alsmede de mogelijkheden die mij openstaan om mij verder te bekwamen in het 
golfspel,. verblijf ik met de meeste hoogachting Tom de Booij 
Donderdag 20 augustus Vakantie, Seefeld, Como, Nimes Chamonix  
Zondag 25 augustus. Voor mijn verjaardag op bed van Adrienne groot cadeau : 10 jaar 
verzorging gegarandeerd. Stapelgek schrijf ik in mijn dagboek 
25/26 augustus golfwedstrijd Seefeld werd ik 26 ste  netto 72.5 en Adrienne met 78.5 slagen 
netto  
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Links Boval hütte.. Rechts Sante Margaritha het hotel van onze huwelijksreis in 1954 

  
Het graf van mijn vriend Lionel Terray in Chamonix 
Begin september. Met kinderen naar Zermatt  
 
Voor een alpenhut bij Zermatt 
Woensdag 12 september. Start van één jaarplan om handicap 8 te halen voor mijn examen 
golfprofessional 

 
Mijn dagboek met de goede voornemens voor het halen van handicap 8  
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Zaterdag 15 september Vergadering Golfcommissie Be fair om tot 1 jan 1985 samen te werken 
met de golfpro's Ian Flegg en Gary Davidson. Wantrouwen weg door mijn nieuwe status als 
toekomstig golfpro .  
Donderdag 4 oktober Weer zo'n zwarte dag  en toch prachtig weer  
Vrijdag 5 oktober. Regendag weer enigszins overeind gekrabbeld na de depressie. 
Maandag 8 oktober Brief van Steven van Hengel van de Ned. Golf Federatie 
Weledelzeergeleerde Heer, Voor de goede orde wijzen wij u er op dat met de aanmelding voor 
het professional examen een einde gekomen is aan uw status als amateur. Mocht u te eniger tijd 
in die status hersteld willen worden dan zullen wij u daar gaarne behulpzaam bij zijn. Inmiddels 
zijn wij,met hoge achting. S.J.H. van Hengel  
Vrijdag  26 oktober Een golfronde op golfclub de Pan van 80 slagen 
Zie hieronder mijn analyse van de ronde 

  
         Round analysis chart van een ronde op de Pan Golfclub 
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Woensdag 14 november Gesprek met mijn zwager Huib Ter Haar over huwelijk mijn 
ouders Met Huib en mijn zuster  heel diep gediscussieerd over huwelijksrelatie Vader en Moeder. 
Interessant hoezeer deze relatie bij verschillende mensen verschillend over komt van zeer goed 
tot puinhoop 
Donderdag 15 november  Brief van mijn zwager Huib Ter Haar 
Beste Tom en Adrienne. Het spijt me erg dat ik zo ben uitgegleden en jou Tom en Maria veel 
verdriet heb gedaan. We hebben er een kater over. De onvermoede en niet verwerkte agressie 
naar moeder Otteline maakt dat pover hun huwelijk ongevraagd zeer gechargeerd en absoluut in 
negatieve zin ging belichten. Je beheersing en menselijkheid Tom heb ik erg bewonderd. 
Gelukkig kon ik met Maria mijn gekwetstheid, het verlengstuk zijn van Maria  en eigenlijk zelf als 
mens niet gezien worden uitvoerig door praten Lieve Adrienne dank voor alle liefde en heerlijke 
spijs en drank Tom bedankt voor je genegenheid en formaat. Huib. 
Zondag 18 november  Voorstel aan Golfcommissie Be Fair instelling van een golfschool  
Zondag 25 november Brief van mijn tante Leo aan Ank en Lex (ik weet niet wie dat zijn)  
Ze schreef het volgende over mijn vader:" Ik eindig met nog met één verhaaltje Ik denk dan nog 
even aan Tom de Booij gestorven op z.n 77 ste  levensjaar 2e kerstdag zou hij 86 zijn geworden 
Uit zijn eigen mond vernam ik - dat al 3 maanden wonende op de Catslaan,  hij nog steeds zijn 
huis in het Aerdenhout niet kon vinden en dan een passant vroeg: "Weet u soms waar mijnheer 
de Booy woont?".  Ook zijn tweede verhaaltje was weer prima! Ze moesten naar een cocktail 
partijtje (enigszins met tegenzin!) en Tom zou blommetjes kopen voor de jarige gastvrouw. Hij 
was verlaat bij de Reddingmaatschappij en de boekwinkels waren dicht. Rijdende naar die 
eeuwige partijtjes vroeg O: "waar is het boeket"? Dus Tom zei dat hij verlaat was en Ot opperde 
om terug te gaan rijden naar hun huis om dan maar even een flesje wijn uit de kelder te halen. 
Maar Tom reed door en zei : "Ik los het wel op !"Aangekomen bij de villa van de jarig stapte 
Tom uit de auto en zei tegen Ottelien: :"Wacht effentjes in de auto ik ben zo terug!" Tom 
struinde langs de beeldige border van dat mens en plukte een wonderschoon boeket !! Ot roept 
nog : "dat kan je niet maken!" - maar Tom was al binnen en met véél zwier werden de bloemen 
overhandigd ! En die mevrouw nog maar zeggen : "Gut - wat leuk - het zijn dezelfde bloemen die 
ik allemaal in mijn border heb staan!". De volgende dag die Mevrouw aan de telefoon dat er 
ineens ruimte in  haar bloemenpracht was gekomen. Tom had zijn antwoord al klaar : Ach Bets! 
ik heb je border zo bewonderd -maar weet je er liepen wat konijntjes in en die waren lekker aan 
het vreten - ga maar kijken - het stikt van de konijnenkeutels!! : En Tom dan dat héle verhaal 
door Aerdenhout vertellen 
Dinsdag 27 november Brief van de heer van Swinderen voorzitter van de 
examencommissie van de NGF Geachte heer de Booy, Onder verwijzing naar uw brief d.d. 19 
augustus jl. aan de Voorzitter van de Examencommissie van het N.G.F. en gevolgd telefonisch 
onderhoud met haar voorzitter, moge ik u hierbij het volgende bevestigen en mededelen: U kunt 
zich aanmelden voor het examen assistent golfleraar, indien u aan de volgende eisen hebt 
voldaan: 1. In het bezit bent van een handicap van ten hoogste 8. 2 een tweedaagse cursus 
reparatie golfuitrusting (te geven door de heren A. Loesberg en J. Woof) met goed gevolg het 
tentamen reparatie golfuitrusting te hebben afgelegd. Ik kan u nog mededelen dat de 
Examencommissie aan de N.P.G.A. heeft voorgesteld om aan golfspelers, die in opleiding zijn 
voor het assistent golfleraar diploma, een voorlopig certificaat (voor de periode van opleiding) uit 
te reiken, zodat zij de gelegenheid krijgen op verschillende golfbanen te spelen. Met de 
vriendelijke groeten,  van Swinderen 
Woensdag 28 november Brief van Dick en Sophie Vermey (oud-leerlingen Be Fair Golf) 
Leden van Be Fair Golf hebben nog steeds nieuwe initiatieven en ons initiatief is de aanleg van 
een golfcourse in Nunspeet  
Zaterdag 15 december Bruiloft van Francine Strumphler (dochter van mijn zwager Marlof) en 
Jonas Saxton. Groot feest , tussen door 9 holes  op de Kennemer Golf gespeeld  's Avonds 
intiem contact met mijn zoons Jan Maarten en Mauk, veel emoties kwamen los.  
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Zondag 16 december Beginnerscursus te koud aangekleed. De rest van de week flinke griep met 
hoge koorts 
Dpnderdag 18 december. Brief van het bestuur van Be Fair 
Zeer geachte heer de Booij, beste Tom, Na de bestuursvergadering van gisteren hebben wij er 
behoefte aan je van harte welkom te heten als de nieuwe Pro van Be Fair, aan wie wij het wel en 
wee van onze golfafdeling met een zeer gerust hart toevertrouwen. Met veel belangstelling 
hebben wij kennis genomen van de ideeën die je bij de golfcommissie hebt ingediend en de 
inhoudelijke discussie die naar aanleiding van jouw gedachten heeft plaats gevonden. Wij zijn er 
van overtuigd dat de verdere uitwerking van alle plannen op dezelfde constructieve wijze zal 
plaats vinden als die welke de besprekingen kenmerkten, zoals wij van de golfcommissie mochten 
vernemen. Be Fair Golf heeft dezer dagen een belangrijke stap gezet en dat wilden we je graag 
laten weten. Een heerlijke vakantie voor Adrienne en voor jou, fijne Kerstdagen en een heel 
gelukkig, voorspoedig en gezond 1985  . Met vriendelijke groeten. het bestuur van Be Fair  
 
 Zondag 23 december Vakantie wintersport naar Champéry, 1 januari 1985 weer terug 
 

 

Familie in Champéery. Op achtergrond Dent du Midi 
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Aanalyse kaart van gespeelde golfrondens in het jaar 1983/84 
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Grepen uit dagboek 1985 
Maandag 21 januari Zoveelste nieuw begin: 1. van 89 kilo naar 77 kilo. 2. minder C2H5C00H, 
3, regelmatig oefenen 1/2 uur, 4. schrijven van cursus materiaal, 5. piano studie 1/2 uur p.d. 6. 
minder tv, 7. meer lezen  
Woensdag 28 januari Vergadering in clubhuis golfen met golfpro's Ian Flegg en Gary Davidson, 
weinig plezierige afronding 
Zaterdag 2 februari Vernieuwde golfshop officieel geopend 
Zondag 3 februari Begin drooglegging 1 maand kijken hoe lang ik het kan volhouden 
Zondag 17 februari  Op Naarder meer geschaatst 
Maandag 18 februari Geschaatst bij Ankeveen zonder hoge schoenen ging heel slecht  
Dinsdag 19 februari Loosdrechtse plassen geoefend. Elfstedentocht gaat door. 
Woensdag 20 februari Met trein naar Leeuwraden bij mijn tante Teautie Hissink gelogeerd 
Donderdag 21 februari Elfstedentocht. Een groot feest zo duidelijk in herinnering gegrift. In 
12  1/2 uur volbracht. 
Dinsdag 26 februari Keel ontsteking 
Woensdag 27 februari nog steeds ziek 
Donderdag 26 februari tot en met Donderdag 26 december Geen dagboek bijgeschreven. Te 
druk gehad als met mijn nieuwe baan als golfpro en greenkeeper bij Be Fair 
Vrijdag 27 december Naar de Haagsche Golfclub, Mauk speelde in par de baan! 
Maandag 30 december Thuis op bezoek bij Arie Romkema in Loenersloot totale chaos.  
Dinsdag 31 december Bespreking met Maria Bruning over golfschool. Inventaris shop 
opgemaakt.'s Avonds kaartje gelegd, rustig uiteinde heel lief met Adrienne  
Einde grepen uit dagboek 
Zondag 10 februari Memo geschreven: Verleden-Heden-Toekomst Be Fair Golf (10 
pagina's) 
Verleden: overzicht 1980 - 1984 (een nieuw feit de naam van de 8 betskes is vernoemd naar een café in 
Venlo)  
Heden: Klacht over te weinig door de leerlingen wordt geoefend. Stelregel: een leerling mag pas 
voor  een nieuwe les inschrijven als hij of zij daar tussen door heeft geoefend. Oefenballen verlies 
schrikbarend. Jeugd vormt nog een probleem, weinig enthousiasme.  
Toekomst:  Golfshop groter ruimte. Overdekte shelter op driving range met spiegels (De 
vroegere shelter moest worden afgebroken omdat er geen vergunning voor was 
aangevraagd).Betere  greens Regelkennis en goed baangedrag nog ver onder de maat Voorstel 
herhalingscursus. 
Overzicht leden aantal: Mei 81 150, Voorjaar 82 208, Voorjaar 83 287, Voorjaar 84 427, Eind 84 
421, Wachtlijst Jan 85 890 In de toekomst zal het niet veel meer toenemen door dat meer 
golfbanen in de omgeving erbij komen. Van de honderd mensen die Be Fair binnenstappen 
slechts 20 actief  en 7 zijn elders gaan spelen. 
Voorstel om mensen les te kunnen geven die niet lid van Be Fair behoeven lid te worden. 
Beginnerscursus van 10 lessen. Voor gevorderden 15 lessen. Aan het eind kan men een 
golfvaardigheidsbewijs verkrijgen dat hopelijk  zal worden erkend door de NGF. 
Donderdag 21 februari 1985 Elfstedentocht 
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Kaart van Hermans echtgenoot van Stance Hermans. Hij kon niet meedoen en ik mocht op zijn kaart de tocht 
rijden 
  

  
Links:Het klunen in Kinswerd. Rechts: Zo ging het 200 kilometer lang 

In een blad dat in de vliegtuigen wordt verspreid: 
"There wére more participants in this oneday event than the entire Olympic Games in Los 
Angeles. Of the 16,359 entrants, 13,290 would complete the 200 kilometre tocht. This figure 
included 224 official racers, 300 women of whom many were over 50, and 272 people over 60 
like Ton de Booy, of Baarn, participating in his fourth Elfstedentocht on his old pair o! Friesche 
doorlopers, the skates on a wooden base that are strapped to your shoes. The oldest entrant was 75. 
For Dutch television, the Elfstedentocht 1985 was the largest operation since broadcasting 
beganh in 1953. Ninety-five per cent of the route was covered by 41 cameras, 22 beam 
transmitters, two motorcycles with sidecars, a helicopter and a 300-person crew. While 50,000 
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copies of a book recording the event appeared in the shops the next morning. On the TV 
through the window in Workum we saw farmers light the way for the competitors with their 
tractor headlamps as the racers sped through the dark polder from IJlst to Sloten. As dawn broke 
over the town of Workum, locals were beginning to gather on the bridge and by 7am the entire 
community was lining"  
Artikel Friesche Courant Ingesmeerd met vaseline en hartpillen op zak, de lange 
ontberingen tegemoet 
Met een citaat uit het artikel: Eén van de 300 vrouwen die aan de toertocht meedoet is Stans 
wacht nerveus op een stoeltje. ,,Ik heb niet geslapen . .vannacht, kon ik niet. Ik heb de tocht al 
drie keer gereden in mijn gedachten". Stans deed in '63 ook mee en traint nu al 22 jaar, meestal 
op kunstijsbanen. "Ik denk wel dat ik de tocht kan uitrijden-. De vraag is alleen of we niet, net al 
in '63, van het ijs worden gehaald in verband met de plassen water. Ik zie wel hoe ver ik kom". 
Haar metgezel is de 60-jarige Tom de Booy uit Baarn, die de Elfstedentocht al drie keer eerder 
heeft gereden. De Booy is de enige die - serieus - op Friese doorlopers de tocht wil volbrengen. 
"Wat maakt het uit", schatert hij en wijst naar zijn hoofd. "Het, gaat om het koppie".  
Dinsdag 26 februari Brief aan de voorzitter van de examencommissie NGF de heer van 
Swinderen  
Ik begin me in zekere mate ongerust te worden, dat er weinig schot komt in mijn geval. Het is nu 
6 maanden geleden dat ik besloot om me te presenteren voor het examen assistent 
golfprofessional. Het enige wat dit me heeft opgeleverd is een schrijven van Steven van Hengel 
(NGF) om te zeggen dat ik geen amateur meer ben. Het is me niet erg duidelijk hoe ik - nu het 
golfseizoen voor de deur staat -de gelegenheid zal krijgen om mij te bekwamen in het golfspel. 
Hopelijk kunt u eens nagaan waar de knik in de kabel zit is komen te zitten. 
Maandag 25 februari. Brief van het bestuur van Be Fair  
Refererend aan gesprekken met de golfcommissie op 13.12.1984 en 28.1.1985 bevestigen wij 
hiermede de gemaakte afspraken. Wij zijn overeengekomen dat met ingang van 1 januari 1985 de 
instruktie in de golfsport op Be Fair aan jou is opgedragen. Jij zal ervoor zorgen dat er voldoende 
golfleraren aanwezig zijn om de leden van Be Fair les te geven. Betaling van de lesgelden zal door 
de leden direct aan jou geschieden zonder bemiddeling van de vereniging. De hoogte van het 
lesgeld is bepaald in overleg met de golfcommissie. Tevens is bij deze de golfshop aan jou 
verpacht voor een bedrag van fl 1.750 voor 1985. Volgend jaar zal dit bedrag bij verlenging van 
het contract worden herzien. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van één jaar. 
Uiterlijk drie maanden vóór het einde van deze overeenkomst zullen beide partijen kenbaar 
maken of zij de overeenkomst wensen te verlengen. De uitvoering van deze overeenkomst zal 
geschieden in overleg met de golfcommissie. Als aanvulling op deze overeenkomst zal t.a.v. de 
golfschool Be Fair een afzonderlijke overeenkomst worden opgesteld.  
Vrijdag 22 maart  Inbraak in ons huis aan de Koningsweg 
Veel mooi zilver, koekoeksklok etc Schade van 20.000 gulden: van de verzekering teruggekregen. 
Zaterdag 25 en zondag 26 mei In de Grasmat. Verslag Marathon wedstrijd van Jan Hens 
DE MARATHON-GOLFWEDSTRIJD BE FAIR-JAGERSPAADJE WERD OP DE 
PINKSTERDAGEN GESPEELD ONDER LEIDING VAN ADRIENNE EN TOM DE 
BOOY, DIE 49 DEELNEMERS VAN BE FAIR EN 31 VAN HET JAGERSPAADJE 
ONDER HUN WEER UITSTEKENDE EN EFFICIENTE HOEDE HADDEN. DEZE 
WEDSTRIJD WAS AL GEPLAND GEWEEST OP 12/13 JANUARI MAAR DE TOEN 
JUIST INGEVALLEN IJSTIJD NOOPTE TOT EEN UITSTEL DAT GELUKKIG GEEN 
AFSTEL WERD. DE LANGZAMERHAND BEFAAMD GEWORDEN GOOISE DERBY 
WERD NU IN VOLLE ZOMERHITTE GESPEELD EN WAS METEEN EEN 
HERVATTING VAN DE GOLFACTIVITEITEN OP BE FAIR NA DE 
INZAAIPERIODE, DIE DE VELDEN WEER GOED GEDAAN HEEFT ONDANKS DE 
GENIEPIGE EN VOLKOMEN ONVERWACHTE TEGENWERKING VAN DE LARVE 
VAN DE LANGPOOTMUG ... DE HOGER BEGROEIDE ZATERDAG GREENS 
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HEBBEN ENKELEN VAN ONS PARTEN GESPEELD. OOK HET LANGE GRAS 
LANGS DE VELDEN HEEFT VELEN EXTRA SLAGEN GEKOST. EEN GOEDE 
RAAD: PROBEER NIET UIT HET LANGE GRAS TE SLAAN. HET IS BETER DE BAL 
ONSPEELBAAR TE VERKLAREN EN EEN EXTRA SLAG TE NEMEN DAN 
EINDELOOS SLAGEN TE MOETEN TELLEN OMDAT DE BAL NIET UIT HET 
LANGE GRAS TE KRIJGEN IS. OMDAT HET AANTAL DEELNEMERS VAN DE 
TWEE CLUBS NIET GELIJK WAS, MOEST DE WEDSTRIJDLEIDING EEN FORMULE 
VINDEN DIE IN ALLE RECHTVAARDIGHEID TOCH EEN WINNAAR ZOU 
AANWIJZEN,ZOALS IN DE VORIGE GRASMAT AL AANGEKONDIGD. OMDAT DE 
31 JAGERSPAADJE-DEELNEMERS VRIJ ZWAKKE HANDICAPPERS BLEKEN, WAS 
BESLOTEN HUN GEZAMENLIJKE STROKEPLAY SCORE TE STELLEN 
TEGENOVER DE STROKEPLAY SCORE VAN DE 3] HOOGSTE HANDICAPPERS 
AAN BE FAIR ZIJDE. TOEN BLEEK DAT HET JAGERSPAADJE BE FAIR MET 56 
PUNTEN VERSCHIL VERSLAGEN HAD! PROFICIAT JAGERSPAADJE, DE 
MARATHONTROFEE IS NU VOOR DE DERDE IN JULLIE BEZIT, MAAR HET IS 
MAAR WEER VOOR EEN JAAR! BE FAIR ZAL VOLGEND JAAR TERUGKOMEN! 
JACK SMITS VAN OYEN BOOD NAMENS EEN SPONSOR 2 GOLFBALLEN AAN DE 
TWEE SPELERS AAN, DIE VAN ALLEN DE MEESTE SLAGEN NODIG HADDEN 
GEHAD OM ERGENS UIT TE HOLEN. DE GELUKKIGEN WAREN THIJS NUTS VAN 
HET JAGERSPAADJE MET ]6 SLAGEN EN ANSJE BREDIUS MET 12 SLAGEN. NAAST 
DE MARATHON CLUB TROFEE WERD OOK VERSPEELD DE DIT JAAR 
INGESTELDE "BE FAIR OPEN" BEKER, ZOALS OOK AANGEKONDIGD IN DE 
VORIGE GOLFGRASMAT. HIEROVER VINDT U NOG INFORMATIE ONDER DE 
MEDEDELINGEN VAN DE GOLFCOMMISSIE. DE TWEE TER BESCHIKKING 
GESTELDE INDIVIDUELE WISSELBEKERS, EEN VOOR DE BESTE BRUTO SCORE 
EN EEN VOOR DE BESTE NETTO SCORE GINGEN RESPECTIEVELIJK NAAR 
MAURITS JAARSVELD EN CHRISTIANE BLOEMKOLK. MAURITS BEHAALDE EEN 
BRUTO SCORE VAN 59 EN CHRISTIANE EEN NETTO SCORE VAN 34.BEIDE 
WINNAARS GELUKGEWENST! BIJ DE PRIJSUITREIKING WERDEN DE 
VOORTREFFELIJKE LEIDING EN DE GROTE INZET VAN ADRIENNE EN TOM 
GEPREZEN. OOK WERDEN IN HET ZONNETJE GEZET WILLEM EN LUUD VOOR 
HUN ZORG VOOR HET GEREEDMAKEN VAN DE BAAN NA DE INZAAIPERIODE 
EN LAST BUT NOT LEAST NEL VOOR DE HAPJES VAN KLASSE. HET WAS EEN 
ZEER GESLAAGD GOLFWEEKEND.  
Verslag van Marathon wedstrijd in het blad van 't Jagerspaadje :Tussen de Holetjes  
De EX-Marathon tegen BE FAIR(25/26 mei)  
De aanleiding voor deze vreemde titel - is het feit dat het aanbod van deelnemers van de zijde 
van 't Jagerspaadje (klaarblijkelijk te wijten aan de Pinksterdagen) dermate onvoldoende was, dat 
Tom de Booy zich genoodzaakt zag de hele opzet van de gebruikelijke marathon tussen beide 
clubs te wijzigen. Hij besloot er voortaan een Be Fair Open Kampioenschap van te maken, 
waaraan ook leden van andere clubs kunnen deelnemen. Ditmaal evenwel was de deelneming 
beperkt tot onze clubs. De bedoeling was dat er een wisselbeker werd gewonnen door degene die 
de beste bruto score binnenbracht en een andere beker door de persoon met de beste netto 
score. Bovendien werd door een speciale berekening van eenzelfde aantal spelers van elke club, 
met overeenkomstige handicaps, bepaald welke van beide verenigingen het beste totaal resultaat 
aan gemaakte slagen noteerde. Dit laatste kwam dus nog het meest overeen met de 
oorspronkelijke marathon-gedachte. Welnu, die Marathon-beker (laten we die benaming maar 
aanhouden) is weer door ons gewonnen, met 2516 tegen 2572 slagen (verschil van 56 dus). Het 
moet hier bij vermeld worden dat er geen matchplay meer werd gespeeld, maar uiteraard 
strokeplay, en dat zal zo voortaan blijven. Jagerspaadje heeft de beker nu 3 keer (van de 5 
ontmoetingen) gewonnen. De beide speeldagen op Be Fair waren prachtig; de zon was gul 
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aanwezig en de wind beslist niet hinderlijk. Het is weer een andere course dan de onze, waarbij 
we speciaal enkele verraderlijke greens vermelden, o.a. die van , de 4de hole (verhoogd en met 
een bunker vóór en één achter de pin), alsmede de aflopende green van de 9de hole. Ook hole 3 
is lang niet eenvoudig, met veel hoog opgaand hout ter weerszijden van de fairway en een 
gemeen dalletje vóór de green. Er werd uiteraard veel out-of-bounds gedeponeerd, maar we 
noteerden toch ook mooie drives tot 6e de green. Veel plezier hebben we beleefd aan de jeugd. 
Er werd gespeeld in 3-somes, Waarbij onze jonge Harmen Bisschop v. Tuinen en Willem Aart 
Vlug de galante competitors van Be Fairs Barbara Visser waren. Het doet ons altijd weer deugd te 
zien hoe de jonge garde zich weert. Dat slaat lekker los en soepel of er niks aan is Zoals reeds 
gezegd, onze 31 deelnemers (en-sters) hebben zich van een goede kant laten zien. Na afloop 
mocht onze vice-voorzitter Jan Aart Vlug de wisseltrofee in ontvangst nemen, die werd uitgereikt 
door Be Fairs wnd.voorzitter, de heer Hens. De 1ste prijs,voor de beste bruto score,ging naar de 
Maurits Jaartsveld van Be Fair. De tweede prijs, voor de beste netto score, was voor onze 
Christina Bloemkolk, die nog niet zolang geleden is begonnen met golf en dus een hoge handicap 
had (50 over 18 holes), maar dat zal niet lang meer duren, want ze gaat steeds beter spelen. Onze 
club-captain Nico ter Kuile kreeg een penning aan een lint, en alle deelnemers van 't Jagerspaadje 
kregen dezelfde penning als herinnering mee, maar dan met een korter lintje. Tom en Adrienne 
de Booy kregen voor hun vele, goede organisatie-inspanningen elk een mooie fles cognac. We 
weten uit ervaring wat een werk er gaat zitten in 't combineren van de juiste handicaps, het 
aanschrijven, indelingen en begeleiden van spelers, en de vlotte afhandeling van het speelschema, 
etc. Twee stihl-balletjes werden in de wacht gesleept voor de hoogste score op 1 hole door: Ansje 
Bredius (BF) met 11 slagen, en Thijs Muts('t J) met 16 slagen. Jan Aart bedankte de gastheren 
voor de organisatie en de prettige gastvrijheid en nodigde Be Fair uit volgend jaar weer bij ons te 
komen spelen. EvD.  
Zaterdag 22 en zondag 23 juni . Clubkampioenschappen 't Jagerspaadje de Tom de Booy 
beker  
Het was wat het weer betreft nog niet eens het slechtste weekend, maar toch waren de 
regenpakken en paraplu's op beide dagen nodig. Ook de temperatuur viel mee en zelfs het 
zonnetje liet zich af en toe zien. Het is niettemin een sportieve, strijd geworden, met zeer goede 
prestaties. Sommigen die een veelbelovende score over de 18 holes leken te gaan maken, lieten 
het ineens afweten, door in de "rough" te slaan en in plaats van een onspeelbare bal te claimen, te 
proberen eruit te slaan, hetgeen op veel meer slagen kwam te staan dan de .anders opgedane 
strafslag. En zo verknoeiden ze hun kansen op succes! Overigens was de stemming opperbest en 
gemopper is er niet gehoord!  
De beste bruto score werd binnengebracht door Jan Willem Juttmann,die in 68 slagen rondging. 
Hij werd dus de winnaar van de Tom de Booy beker voor het jaar 1985. De 2e prijs was voor 
Roeland Driessen, met 70 slagen, die daarvoor 2 ballen kreeg. Frank ten Hage scoorde 71 , wat 
hem de 3de prijs (ook 2 ballen) opleverde. Tom de Booy, die ondanks zijn druk golfleven toch 
zelf was gekomen om zijn beker persoonlijk uit te reiken, kreeg daarvoor een fles lekkere 
Beerenburg toebedeeld. In zijn toespraak tot de winnaar demonstreerde hij nog de truc met het 
kwartje. "Je backswing moet net als dat kwartje één soepele, doorgaande beweging zijn, zonder 
op het hoogste punt te aarzelen of te stoppen". Hij gooide daarbij het kwartje omhoog en bewees 
dat het op zijn toppunt inderdaad fraai soepel weer terugviel. Het geldstuk verdween daarop in de 
portemonnaie van de nieuwe kampioen, als herinnering aan deze dag! . EvD  
Maandag 8 juli tot woensdag 17 juli  Golfvakantie met Adrienne naar Ierland 
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Golfvakantie Ierland 
Zondag 25 augustus 1985 word ik 61 jaar 

 
 
Augustus Reünie van de familie de Booij-Ter Haar in Terborg 

 
Familie bijeenkomst in Terborg 
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Maandagavond 21 oktober Bespreking met golfcommissie Jan Willem Heslenfeld en Jan 
Hens  Mijn ontevredenheid geuit over de golffaciliteiten. Als deze niet verbeteren zal ik mijn 
contract als golf pro niet aanvragen om te verlengen in 1986. Een lange lijst ingediend met 
wensen op het gebied van golf faciliteiten. Deze verbeteringen zullen 30,000 gulden voor Be Fair 
gaan kosten. De golfschool loopt naar wens. In totaal 60 mensen in najaar  De assistentie van 
Martin de Ridder bij het onderwijs,loopt uitstekend. Betere afrastering, tegen het stelen van 
oefenballen. In de herfst 100 oefenballen gestolen 
Zondag 8 december Terugkomst van onze zoon Mauk uit Australië 

  
Mauk onze zoon komt terug uit Australië na 4 jaar! 

Maandag 16 december Brief aan Golfcommissie Waarin ik stel dat er te weinig emplooi is 
voor mij als golfprofessional. Uit de twee bijlagen blijkt dat het aantal uren van privé lessen is 
afgenomen. In de brief nadere plannen uitgewerkt voor een verbetering van de situatie.  

 
Curve van privé lesuren in 1985,het aantal neemt in 1985 iets af. Curve van lesuren aan beginnerscursus ( oranje 
lijn )  
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Curve waaruit blijkt dat 220 personen slechts gemiddeld 2.4 uur les hebben genomen in 1985  
 
Zondag 21 December 1985 , het feest der zonnewende en de terugkeer van Mauk de Booij 
op de groene velden van Be Fair  
We speelden 18 holes strokeplay-greensome op de wedstrijd holes. Er deden 18 paren mee aan 
de wedstrijd Het bijzondere van deze wedstrijd was dat elk paar tijdens het spelen van één hole 
versterking kreeg van onze enige échte professional Mauk de Booij.  Het werd een feestelijke dag   

  
Links: Uitdeling scorekaarten voor de golfwedstrijd op Be Fair ter ere van de terugkomst van Mauk uit 
Australië. Rechts; Tijdens de wedstrijd, Twee golf echtparen. Geheel rechts Mauk als begeleidende pro met zijn 
vriendin Kiki Schellevis   

Dinsdag 24 december Kerstavond op de Borgerweg in Aerdenhout bij mijn 
schoonmoeder 
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Kerstavond . Volgens de traditie wordt het kerstverhaal uit de bijbel voorgelezen. Nu mag Mauk het doen  

Dinsdag 31 december Oudejaarsavond in Baarn 

 
Oudejaarsdiner met Mauk en zijn vriendin Kiki Schellevis met haar grootmoeder. 

Goede wensen voor het jaar 1986 door de familie van der Sman 
Met Nico en Aad van der Sman en Klaas Bellekom  spelen we  golf in België. Nico en Aad waren 
vroeger caddies op de Haagsche Golfclub en Klaas Bellekom is nog  steeds greenkeeper op de 
Haagsche. Ze hebben mij in al die jaren veel regels en etiquette geleerd 

 
Nico slaat en Tom en Klaas kijken vol bewondering voor deze goed afslag 
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Achter op deze foto staat de volgende nieuwjaarswens 
Hij is dik in de 60 
gedraagt zich als 20 
speelt als een kerel van 40 
maakt rondjes van 38 
Wij wensen hem en zijn familie voor 1986 een goede gezondheid toe  
Familie van der Sman 

Het jaar 1985 is rustig verlopen. Niet veel schokkends gebeurd. Hard gewerkt aan het lesgeven en 
opzetten van golfschool plannen. Ook het bijhouden van de golf faciliteiten vergde veel aandacht 
en tijd. 

 
1986  
Grepen uit dagboek 1986 
Woensdag 1 januari voelde me niet goed, pijn in maagsteek 
Vrijdag 3 januari begin vermageringskuur begin  81.3 kg naar 77 binnen 2 maanden 
Maandag 13 januari Mauk gaat met zijn vriendin naar flat in Hilversum 
Woensdag 15 januari begin oefenschema golf Dan volgt een merkwaardige tekst: 
31/12 86 nieuw initiatief gehoord dat ik naar Portugal mee kan gaan nieuw initiatief en nieuwe 
challenge 
Hieronder  korte samenvatting van de tijd dat ik geen dagboek heb bijgehouden  15 januari tot 
31 december 1986 . Aan de kantlijn geschreven: nog niet gedaan komt later tijdens schrijven van 
memoires (Het dagboek begint weer 3 maart 1987)  
einde dagboek 
Vrijdag 17 januari- Vrijdag 24 januari  Skivakantie Avoriaz, Frankrijk 

  
Links : vlnr Mariette, Kiki Schellevis, Mauk, Jan Maarten, Sophie, Sam en Henriette Strumphler, Tom. 
Rechts: Adrienne op de arrenslee bij het vertrek 
 
Donderdag 2 januari Brief van de Voorzitter examen commissie de heer Van Swinderen 
Geachte heer De Booij. Hierbij deel ik u mede dat de eerstvolgende cursus assistent-golfleraar 
wordt gehouden van maandag 28 april tot en met vrijdag 9 mei 1986 op het Nationaal 
Sportcentrum "Papendal" (30 april vrij). De Examencommissie zag gaarne dat u zich opgeeft 
voor deze cursus. Nu u voldaan heeft aan de gestelde eisen voor het onderdeel spelbekwaamheid, 
is het mogelijk direct na de cursus een datum af te spreken voor het examen. Voorts kan ik u 
mededelen dat u buiten mededinging kunt deelnemen aan de wedstrijden voor de young pro's. 
Met vr gr Van Swinderen. 
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Zondag 26 januari. Brief van het Bestuur van Be fair 
Refererend aan voorgaande gesprekken met de Golfcommissie, doet het ons genoegen je hierbij 
te bevestigen, dat je contract met Befair in de hoedanigheid van Golfprofessional, met ingang van 
1 januari 1986 met een jaar verlengd is. Behoudens de hieronder genoemde wijzigingen, wordt 
het contract overigens op dezelfde voorwaarden voortgezet. Wij kwamen overeen, dat voor het 
komende jaar de volgende les-tarieven zullen gelden:  

Individuele  lessen:  
  

f  40,--  per  uur  

Groepslessen:  2  personen  f  50,--  per  uur  

  
3  "  f  55,--  "  "  

  
4  "  f  60,--  "  "  

  
10  "  f  100,--  "  "  

In de loop van 1985 is de Befair golfschool opgericht. In je hoedanigheid van Golfprofessional 
valt ook de golfinstructie van de Befair golf school onder jouw verantwoordelijkheid. Voor de 
beginnerscursussen en de vervolgcursussen van de golf school is in onderling overleg het 
deelnemersgeld vastgelegd volgens bijlage.  
Januari Artikel in maandblad 'Golf Tom de Booy en Be fair' door Aart Spaans 

   
Alles met video vastleggen 

Doctor in de wis- en: natuurkunde, bergbeklimmer, geoloog, wetenschappelijk medewerker, 
activist en golfprofessional ... Het kan over niemand anders gaan dan over Tom de Booy in het 
Gooi. Met het toenemen van het aantal kruisjes (6 intussen) heeft hij het merendeel van de 
bovenstaande activiteiten doorgekruist. Met het laatste, golfprofessional, is hij naar zijn zeggen zo 
langzamerhand dag en nacht bezig. Wie 'TdB' een beetje kent, kan zich voorstellen dat hij zich 
met hart, ziel en zaligheid in zijn alweer vijf jaar durende bezigheid als pro heeft gestort. Na een 
niet geheel onopgemerkt verlopen carrière als wetenschappelijk medewerker werd Tom in 1980 
benaderd door een aantal dames van de Sportvereniging Be Fair in Hilversum-Crailo. Be Fair had 
zojuist een afdeling golf opgericht. De tientallen yards lange wachtlijsten van Hilversum en De 
Pan zullen daaraan ongetwijfeld hebben bijgedragen. De dames zochten namens de 
Golfcommissie een instructeur. Tom had toen z'n contacten met 'Het Jagerspaadje', een golfclub 
aan de Loosdrechtse kant van Hilversum en werd het met Be Fair eens om de enthousiastelingen 
daar te leren golfen. Voor eigen rekening overigens. De golfafdeling van Be Fair heeft intussen 
meer dan 400 leden, waarvan ongeveer een kwart regelmatig op de op de hockeyvelden uitgezette 
banen is te vinden. Vergis u overigens niet: er wordt weliswaar soms wat meewarig gedaan over 
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golfen op sportvelden, maar de twee maal negen holes van Be Fair meten wèl bijna 5200 meter, 
waarin zelfs een par-5 van 452 meter is ingepast.  
Inpassen is tegelijkertijd het sleutelwoord; golf is uitgekiend ingepast, niet alleen ruimtelijk, daar 
heeft de Booy zijn wiskundige steen toe bijgedragen. Inpassen is het ook wat de mogelijkheid van 
spelen betreft. Als er gehockeyed wordt, wordt de 9 holes 'Long Course' niet gebruikt. Maar er 
kan dan wel op de pitch and run course gespeeld worden. Het is een merkwaardige ervaring om 
dan golf te zien met het spelen van hockey op de achtergrond. De 'Long course' wordt door een 
select gezelschap van maximaal 12 spelers gebruikt. Er is een handicaplimiet, tenslotte is het 
maatwerk dat geleverd moet worden. De 'gewone baan' heeft een lengte van twee maal ruim 950 
meter en bestaat uiteraard uit uitsluitend par-3 holes.  
GEEN KNIKKERBAAN  
De honderden golfers die Tom de Booy op Be Fair intussen heeft opgevoed zijn het met hun 
golfcommissie eens: Je moet er alles aan doen om de kwaliteit van 'n in zijn mogelijkheden 
beperkte groep (qua ruimte) zo hoog mogelijk te houden. Met andere woorden: als je niets doet 
en maar braaf je rondjes draait, zal de kwaliteit er niet op vooruit gaan en dan heb je na een paar 
jaar een knikkerbaantje. Volgens deze gedachte zijn het bestuur en Tom de Booy op de 
(gelukkige) gedachte gekomen een golfinstructie-school op te zetten. Niet in de eerste plaats voor 
de eigen leden, die hadden immers alles van hun eigen pro. De golfinstructie-school is opgezet 
voor niet-leden. Je mag het min of meer een altruïstische opzet noemen als een club les gaat 
geven aan niet-leden. Deels is dat waar. Mensen die op Be Fair de grondbeginselen van het spel 
en de regels krijgen bijgebracht, zullen zeker niet allemaal lid van Be Fair (willen) worden. Dat is 
zo, maar zij die dat wel willen stijgen op de wachtlijst (ja, ook daar!) een zekere voorrang boven 
mensen die nog nooit een club hebben aangeraakt. Zodoende wordt het onvermijdelijke verloop 
bij de leden aangevuld met spelers die tenminste het een en ander al geleerd hebben. De rest van 
de leerlingen van de instructieschool wordt 'enigszins opgevoed' elders lid. Dat elders is nogal 
ruim; er zijn leerlingen uit de Randstad, onder andere Rotterdam en Leiden. De golf-school is in 
het najaar begonnen met een beginnerscursus, bestaande uit tien groepslessen van circa 8 
deelnemers. De belangstelling hiervoor was zó groot dat er 9 verschillende groepen samengesteld 
konden worden, in totaal dus een dikke 70 deelnemers. De lessen duurden anderhalf uur. De 
beginnerscursus had vooral ten doel 'de mensen de stallen te laten zien', (TdB.). Erg veel nadruk 
werd gelegd op vlot spelen, dat wil zeggen geen tassen vóór de green laten staan, de gezellige 
conversatie over de te noteren score uitstellen tot de volgende tee, het leren van de belangrijkste 
etiquette-regels en de basis spelregels.  
WIJZER EN GELUKKIGER  
De Booy heeft deze lessen op zijn eigen, onnavolgbare wijze gegeven, met veel theoretische 
uitleg: waarom wel en waardóór niet. Een prima toepassing van video maakte de leerlingen per 
les enthousiaster, niet in het minst door het enthousiasme van 'hun' pro.  
Tom: 'Ik heb zo langzamerhand wel het een en ander gedaan in het leven. De laatste vijf jaar ben 
ik een ander mens geworden. Door dat gekke golf. Ik denk dat ik vooral de mens achter die 
golfstok wil vinden. Als je dàt contact kunt leggen ben je met je instructie over de helft en dan 
komt de rest. Zelfs dan is het een feest om die paar mensen, die het nu eenmaal toch niet leren in 
zo'n groep, blijer te zien weggaan dan ze gekomen zijn. Ik ben ongeveer dag en nacht met dit spel 
bezig, ik ben er wijzer en gelukkiger door geworden.' Hij denkt dat ik denk dat hij me in de 
maling wil nemen. ·Geeft dan nog iets mee, voor onderweg: 'A man reaches the ultimate peace, when 
he has given up golf'. Dat Tom de Booy daar nog maar een jaar of dertig mee moge wachten, ze 
hebben hem nog hard nodig, daar op Be Fair. In het voorjaar start er een vervolgcursus van 16 
lessen, in groepjes van 3 leerlingen. Die worden opgeleid voor het Golf-vaardigheidsbewijs. Door 
een opmerkelijk man, want dat is TdB. Hij is er tussendoor in geslaagd de greenkeeper van de 
hockeyvelden (die dat in het begin vertikte) aan 't golfen te krijgen, de hockey/tennisleraar is 
bezig z'n golfassistent te worden.  
 



330 
 

Zaterdag 8 februari 1e lustrum Be Fair  
Enkele citaten uit het toneelstuk dat is opgevoerd tijdens dit lustrum 
't Raasde door het hele Gooi 
van hei tot hockeyveld 
met inspirator Tom de Booij 
daar draait het steeds om Tom-Tom,Tom-Tom   
de swing en de stand en de linkerhand 
hij maakt je tot enthousiaste klant  
en denk je tot slot dat je d'r iets van kan, 
dan snap je er nog geen flikker van  
voor een man van 't allooi,professor Tom de Booy. 
Enkele zinsneden uit mijn tafelspeech tijdens het 1e lustrum: 
Toch was het een vreemde gewaarwording toen enkele weken geleden eveneens met slecht weer 
op een ochtend niemand anders aanwezig waren dan de drie personen die elkaar hadden ontmoet 
op die bewuste 2 december vijf jaar geleden, Wel enigszins illustrerend voor Be Fair Golf anno 
1986 dat toch geleidelijk iets aan het veranderen is. Het eerste enthousiasme om veel te oefenen, 
enkele uitzonderingen daargelaten, is sterk verminderd en het grootste deel van de actieve golfers 
komen vooral als er wedstrijden zijn, want deze verheugen zich nog in een grote opkomst. Ook 
de leden die hun spel door het nemen van lessen op peil willen houden is drastisch verminderd. 
Een alleszins begrijpelijke ontwikkeling , men kijkt reikhalzend uit naar het gereed komen van de 
talloze projecten van nieuwe golfbanen in de regio. Zo zullen we in de naaste toekomst vele leden 
terecht verliezen, misschien niet zo zeer door opzegging van hun lidmaatschap maar wel doordat 
men hun golfactiviteiten op een enkele paas- of wild wedstrijd na elders gaan beoefening Tegen 
deze achtergrond is Be Fair golf eind verleden jaar een nieuwe richting ingeslagen de oprichting 
van de Golf instruktieschool voor niet-leden. Het zal voor de leden wel eens aanleiding geven tot 
het fronsen van de wenkbrauwen al die nieuwe onbekende mensen, die de velden van Be Fair 
gaan bevolken. Maar ook zij hebben recht het proeven van de geneugten en de misères van een 
golfleven. In de naaste toekomst  hebben we steeds meer behoefte aan een goede aanwas van 
golfers die goede spelmanieren hebben en kennis van de regels. Daarbij te bedenken dat er een 
groot verloop zal komen bij de nieuwe golfclubs. Uiteindelijk moet men maar bedenken dat het 
statistisch volkomen verantwoord is om te stellen dat van elke 100 beginnende golfers er maar 20 
actief blijven doorgaans. Deze 80/20 regel geldt dus niet alleen voor het bedrijfsleven maar ook 
voor de golfsport.  Gaarne zou ik het glas willen heffen op een gezond leefklimaat op de 
fairwegen van Nederland en dat Be Fair daar zal blijven toe kunnen bijdragen. Tot slot zou ik 
iedereen hier willen feliciteren met het feit dat ze het middel golf hebben gevonden om op een 
gezonde manier oud te worden!  
Donderdag 13 februari Elfmerentocht met Dick  Winnubst en zijn vriendin 

 
Elfmerentocht 120 kilometer. Zware tocht vanwege koude harde wind. Voor het eerst op noren ipv doorlopers 
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Februari Noord Holland tocht 190 kilometer 
Deze tocht zal me lang heugen. Ik ben samen met Dick Winnubst en zijn vriendin opgestapt in 
Edam. Na enkele kilometer was Dick Winnubst al ver vooruit geschaatst. Ik ben  na de een flinke 
val op mijn hoofd in plaats  van vooruit weer teruggereden. Men kon de route via twee richtingen 
volbrengen. Ik merkte dit pas na 10 kilometer. Het werd een loodzware tocht en pas enkele 
minuten voor sluitingstijd om zeven uur kwam ik totaal uitgewoond, vol met blauwe plekken aan 
op de plaats  waar ik was opgestapt. Dick heb ik toen gebeld die was allang weer thuis bij de 
kachel. Hij zei dat ik even wachten moest met rijden,ik klonk nogal opgefokt. Door de 
ontberingen heb ik me  zgn endomorfinen aangemaakt waardoor je een beetje high wordt. Door 
mijn 20 kilometer te veel rijden was voor mij de tocht geen 190 maar 210 kilometer onder barre 
weersomstandigheden. Een goede oefening voor de eventueel komende elfstedentocht.  

 
Route van de Noord Holland Schaatstocht 

Woensdag 26 februari 14e Elfstedentocht  
Aangezien ik geen lid ben van de Friesche elfsteden vereniging had ik geen startbewijs. De man 
(Tjung Hermans) van op wiens kaart ik vorige jaar de elfstedentocht kon volbrengen, deed nu wel 
weer mee. Er zat niks anders op om op de bonne fooi  naar Leeuwarden te gaan. Ik ben toen met 
een groot bord om mijn schouders om 10 uur -  met daarop de woorden: Wie heeft er een kaart 
voor een 6o jarige? -  in de grote hal gaan staan waar men zich kon inschrijven. Pas om 3 uur 
kwam er iemand naar me toe die iemand wist die wel lid was maar niet zou meerijden. Ik heb 
toen met hem telefonisch afgesproken waar hij me moest ontmoeten . Niet in de hal want dan 
zou iemand anders misschien hem meer geld bieden. Ik sprak af  bij de ingang. Hij kwam om 10 
minuten voor 5 vijf kwam iemand mij de kaart overhandigen tegen betaling van 150 gulden. Als 
een kind zo blij heb ik me enkele minuten voor de sluitingstijd van 5 uur kunnen inschrijven. Zo 
vertrok ik de volgende ochtend in alle vroegte voor de monstertocht. Het was koud en zwaarder 
dan vorige jaar , maar ik ben toch op tijd binnengekomen en wel om kwart voor negen. 
Artikel in Friesch dagblad: Boeremelk, mueslirepen en spaghetti 



332 
 

Een bijzonder verhaal zit vast  aan de toer van de 61-jarige T. de Booij uit Baarn. Zijn tocht is 
met recht historisch te noemen. "M'n vader is ermee begonnen. Hij reed de tocht in '41 en '42. 
Die sliep de nacht voor de tocht altijd bij z'n tante in Leeuwarden. Ik heb de traditie voortgezet 
door de tocht van '47, '54, .'.63, '85 en nu dit jaar te rijden. En weet je wat nou zo leuk is? Ik heb 
vannacht bij de dochter van mijn vaders tante gelogeerd", aldus de bejaarde, die zijn schaatstoer 
hoopt te voltooien op Friese doorlopers. "Op noren ga ik als een onderzeeër onderuit. Zeker 
omdat ik niet zo lenig val, is dat gevaarlijk". De planning van De Booij is opmerkelijk. Zijn race is 
opgebouwd uit veertig kleine stukjes. "Elke vijf kilometer stop ik even. Zo kom ik om tien uur 
vanavond weer in Leeuwarden. Tot dan", roept de grijsaard in het verschoten blauwe 
trainingspak, terwijl hij met de meute toerrijders naar buiten wordt gesleurd.  

 

 
Mijn aangekochte stempelkaart van H. v.d. Weit voor de elfstedentocht 
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Mijn drie elfstedenkruisjes. Links: 26 februari 1986. Midden  21 februari 1985, Rechts: 3 maart 1954 

Zaterdag 1 maart Sportcentrum de Trits in Baarn werden 44 schaatsers die de 
elfstedentocht hadden volbracht gehuldigd.  
  

 
De huldiging van de 44 schaatsers uit Baarn (28) en Bunschoten (16) die de 14e elfstedentocht hadden volbracht 

Zondag 2 maart Muzikale manifestatie in Kasteel Groeneveld in Baarn 
Samen met Wido van Heemstra (viool) hebben we een sonate van Mozart gespeeld. 
Maandag 28 april tot met 9 mei  Cursus voor de aankomende assistent golfprofessionals 
in Papendal 
Er waren  15 deelnemers : de Booij, Bos, Bouma,Gritter, Herrema, Huurman, Kersbergen, 
Langendoen, Loning, Roland Holst, Seghers, Swart, Tolmeyer Too. Tijdens cursus op 8 mei18 
holes op de Edense golfbaan  
Zaterdag 28 juni Artikel in de Grasmat : Tweede Be Fair Open 
HET 2E "BE FAIR OPEN' IS EEN ZEER SUCCESVOLLE EN FEESTELIJKE 
WEDSTRIJDDAG GEWORDEN DANK ZIJ EEN VOORTREFFELIJKE ORGANISATIE, 
PRACHTIG WEER EN EEN UITSTEKENDE STEMMING ONDER DE TALRIJKE 
DEELNEMERS. OM 8.30 U. AL GINGEN DE EERSTEN VAN START EN DE HELE 
DAG TOT 17.30 U. WAS DE FRAAIE, MOOI VERZORGDE BE FAIR GRASMAT DRUK 
BEZET MET GEMIDDELD 30 GOLFERS, IN GROEPJES VAN 3 Ä 4 SPELERS, 
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GEMENGD SAMENGESTELD UIT DE 15 DEELNEMENDE TEAMS. ZIJ WERDEN 
BEGELEID DOOR "MARSHALLS" UIT DE GELEDEREN VAN BE FAIR GOLF, DIE 
DE DEELNEMERS HET WEDSTRIJDPARCOUR WEZEN EN DE DOORSTROMING 
HIELPEN BEVORDEREN. ER WERD DE HELE DAG ZEER SERIEUS GESPEELD EN 
MEESTAL OOK REDELIJK VLOT,AL HAPERDE HET TEMPO. BIJ ENKELE 
GROEPJES SOMS ERNSTIG EN AL DEED ZICH EEN ENKELE MAAL OOK "DELAY 
OF PLAY" VOOR TOEN ER"OUT OF BOUNDS':.BALLEN RICHTING SPOORBAAN 
GINGEN EN SPELERS VIA PASSERENDE AUTOMOBILISTEN TRACHTTEN~ HUN 
BAL TERUG TE KRIJGEN! NA EEN VLOTTE MORGEN ONTSTOND ER BIJ DE 
TWEEDE PLOEG STAGNATIE. DAARNA GING HET WEER VLOTTER. BIJ ZO'N 
GROOT AANTAL SPELERS IS VOORTGANGSSNELHElD VOOR DE 
WEDSTRIJDLEIDING NATUURLIJK EEN GROTE ZORG. HET VERLOOP VAN DE 
STRIJD WERD BEHALVE DOOR DE "MARSHALLS" DAN OOK NOG NAUWKEURIG 
GADEGESLAGEN DOOR DE WEDSTRIJDLEIDING ZELF, DIE RESPECTIEVELIJK 
MET VIDEO (TOM DE BOOY) EN VERREKIJKER (RUDY EMICH) GEWAPEND DE 
BAAN LETTERLIJK IN OGENSCHOUW BLEVEN NEMEN. DE WARMTE, DOOR DE 
MEESTE SPELERS ALS WELDADIG ERVAREN, WERD WAT GETEMPERD DOOR 
EEN LICHTE BRIES UIT HET OOSTEN, DIE ALLEEN DE BEKENDE STOOFHOEK 
BIJ HOLE 5 ENZ. ONBEROERD LIET. MAAR ZONNESTEKEN KWAMEN OOK 
DAAR NIET VOOR. OOK DE BEDREIGING VAN EEN HEIDEBRAND TEN 
NOORDEN VAN HET BE FAIR TERREIN WOEI GELUKKIG OVER IN DE VORM 
VAN EEN LICHT ROOKGORDIJN EN BRANDLUCHT. HET INSPECTEREND 
VLIEGTUIG DAT EEN POOSJE HINDERLIJK BROMMEND 
RONDVLOOG,VERDWEEN OOK WEER SPOEDIG. VAN DE 15 AANWEZIGE 
TEAMS DEED DAT VAN DE OFFICIELE N.G.F. AFVAARDIGING BUITEN 
MEDEDINGING MEE, O.A. OMDAT, ZOALS DE VOORZITTER VAN BE FAIR GOLF 
NADERHAND SNEDIG UITLEGDE DE N.G.F. LEDEN NIET VOLDEDEN AAN DE 
HANDICAP QUALIFICATIES VAN DE GEASSOCIEERDE VERENIGINGEN! DE 
WEDSTRIJDFORMULE WAS STROKEPLAY - STABLEFORD. DAARBIJ KAN MEN 
OOK EEN BRUTO EN EEN NETTO SCORE (IN STABLEFORDPUNTEN 
GEREKEND!) BEPALEN. DE BRUTOSCORE IS HET AANTAL STABLEFORD. DAT 
BEHAALD WORDT ZONDER DAT MEN OP HANDICAPSLAGEN LET, DUS 
UITGAANDE VAN DE PARS VAN DE HOLES. BIJ DE BEPALING VAN DE 
NETTOSCORE (IN STABLEFORD WORDT UITGEGAAN VAN DE VOOR IEDER 
AFZONDERLIJK VERHOOGDE PARS, VERHOOGD N.L. MET DE HANDICAp'DIE 
ALS EXTRA SLAGEN AAN DE VERSCHILLENDE HOLES WORDEN 
TOEGEREKEND. DAN KOMT ER NATUURLIJK EEN ANDER RESULTAAT EN WEL 
ALTIJD EEN HOGER RESULTAAT IN STABLEFORD. UIT. DE HOOGSTE 
INDIVIDUELE BRUTOSCORE BLEEK BEHAALD TE ZIJN DOOR H. SEGBOER VAN 
DE HAAGSE COUNTRY CLUB GROEN-GEEL (32).DE BESTE INDIVIDUELE 
NETTOSCORE WERD BEHAALD DOOR MEVR. C.VERHEYDEN VAN DE GOLF EN 
COUNTRY CLUB CAPELLE A/D IJSSEL (54).HET BESTE BRUTO TEAMRESULTAAT 
BLEEK BEREIKT TE ZIJN DOOR "GROEN-GEEL" (129).  

DE TEAMRESULTATEN: 
NED. GOLF FEDERATIE  135 PUNTEN (BUITEN MEDEDINGING, MAAR ZIJ 
MAAKTEN HUN KWALITEITSREPUTATIE WEL WAAR!)  
HAAGSE COUNTRY CLUB GROEN-GEEL 129  
BE FAIR A 113  
GOLFCLUB "DE KIEVITEN" WASSENAAR 106  
GOLF EN COUNTRY CLUB CAPELLE AID IJSSEL 103  
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GOLFCLUB "IT JAGERSPAADJE", H.SUM 97 
 VER. OPEN GOLFCLUB OLYMPUS, AMSTERDAM 97 
EDESE GOLFCLUB 97  
GOLF& COUNTRY CLUB "DE TONGELREEP" RIETHOVEN 96  
SCHAERWEIJDE GOLF ZEIST 93  
DE STICHTING GOLF DUINZICHT, DEN HAAG 90  
GOLFCLUB ZEEWOLDE 88  
STICHTING OPENBAAR GOLF ZWOLLE 88  
BE FAIR B 84  
DE EERSTE TILBURGSE GOLFCLUB "DEN RIJACKER" 81  
 
JAN WILLEM HESLENFELD, DE VOORZITTER VAN BE FAIR GOLF, 
MEMOREERDE IN ZIJN TOESPRAAK, VOORAFGAANDE AAN DE 
PRIJSUITREIKING DE TWEELEDIGE GEDACHTE DIE AAN HET BE FAIR OPEN 
TEN GRONDSLAG LIGT, N.L. ENERZIJDS HET VERSTERKEN VAN DE 
ONDERLINGE CONTACTEN TUSSEN CLUBS EN LEDEN VAN DE Z.G. 
GEASSOCIEERDE VERENIGINGEN EN ANDERZIJDS HET NIVEAU AAN TE 
TONEN,WAAROP OOK BIJ DEZE VERENIGINGEN DE GOLFSPORT KAN 
WORDEN BEOEFEND. HIJ DANKTE DE DEELNEMERS VOOR HUN KOMST EN 
HUN SPORTIEVE INZET EN ROEMDE APART DE N.G.F. PLOEG VOOR HUN 
LOYALE EN ENTHOUSIASTE DEELNAME. VERDER BEDANKTE HIJ DE 
WEDSTRIJDORGANISATOREN EN -MEDEWERKERS VOOR HET VELE EN GOEDE 
WERK DOOR HEN GEDAAN. DE PRIJSUITREIKING AAN DE WINNAARS WERD 
VERRICHT DOOR DE HEER R.OLLAND, VICE-VOORZITTER VAN DE N.G.F. EN 
ZELF DEELNEMER AAN DE WEDSTRIJD. HIJ SPRAK BEWONDERING UIT VOOR 
DE ORGANISATIE VAN DEZE DAG EN PREES DE ACTIVITEITEN, DIE BE FAIR 
GOLF EN ANDERE GEASSOCIEERDE CLUBS ONTPLOOIDEN. IN HET 
BIJZONDER BRACHT HIJ HULDE AAN TOM DE BOOY VOOR DIENS 
OPVALLENDE VERDIENSTEN TEN BEHOEVE VAN DE GOLFSPORT EN VAN BE 
FAIR GOLF, WAARBIJ HIJ OPMERKTE DAT HET EEN UITZONDERING WAS DAT 
EEN PRO IN ZIJN EIGEN CLUB ZO GEWAARDEERD WERD)ZOALS HEM 
VANDAAG GEBLEKEN WAS. HIJ SPRAK VERDER DE HOOP UIT DAT VELE 
GEASSOCIEERDEN ERIN ZOUDEN SLAGEN OM VOLWAARDIGE GOLFBANEN 
TE ONTWIKKELEN EN HIJ BOOD DAARBIJ ADVIESHULP VAN DE N.G.F. AAN. 
ZIJN SYMPATHIEKE WOORDEN WERDEN AANGEVULD DOOR EEN 
DANKWOORD VAN DE CAPTAIN VAN HET N.G.F. TEAM, DE HR. A. 
STRUMPHLER, DIE ZICH MET NAME VERHEUGD TOONDE EEN DAG GOLF 
GESPEELD TE HEBBEN ZONDER EEN BAL TE VERLIEZEN. DE CAPTAIN VAN 
HET WINNENDE GROEN-GEEL TEAM, DE HR. J.VOS, BEDANKTE BE FAIR GOLF 
HARTELIJK VOOR HET ORGANISEREN VAN DEZE UITSTEKENDE 
WEDSTRIJDDAG. OOK SPRAK NOG DE HR. R.BEUKEN VAN DE GOLF & CLUB DE 
TONGELREEP, DIE EEN WEDSTRIJDDAG AANKONDIGDE BIJ ZIJN VERENIGING 
OP 8 AUGUSTUS A.S. MET ALS NEVENOOGMERK ERVAN DE UITWISSELING OOK 
VAN ORGANISATORISCHE ERVARINGEN. NA DEZE OFFICIËLE 
GEBEURTENISSEN BLEEF HET DEELNEMERSVELD NOG GERUIME TIJD NA- EN 
BIJPRATEN ONDER HET GENOT VAN VELERLEI DRANKJES EN VAN 
VERFIJNDE, DOOR BE FAIR GOLF AANGEBODEN BORRELHAPJES. REKENT U 
MAAR DAT DE VERWACHTING, UITGESPROKEN DOOR JAN WILLEM 
HESLENFELD OVER HET ONTSTAAN VAN EEN GOEDE TRADITIE ROND HET 
"BE FAIR OPEN", IN VERVULLING ZAL GAAN. J.S 
EEN BIJZONDER ASPECT BODEN DE LEDEN VAN DE BEIDE BE FAIR TEAMS. ZIJ 
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WAREN GEKLEED IN MOOIE BLAUWE SHIRTS MET DE TEKST "BE FAIR GOLF". 
DEZE SHIRTS ZIJN BESCHIKBAAR GESTELD DOOR JACK SMITS VAN OYEN, 
WAARVOOR HULDE! N.B. ÉÉN SHIRT MOET NOG WORDEN TERUGGEBRACHT!  
 
Juli Familie reünie in Holten 

 
Familie reünie in Holten 

Zondag 20 juli - Vrijdag 22 augustus. Reis naar Indonesië met Adrienne 
Van Schiphol naar Singapore , tussen  Zürich Abu Dhabi . Singapore  schone stad, midden in 
stad cricketveld en driving range. met vrouwtjes die met masker op ballen rapen terwijl wij ballen 
slaan. Met kabelbaan naar Sentoza eiland. Woensdag 23 juli van Singapore naar Medang. Naar 
Brastagi Hotel Bukit Kuba met kleine  golfbaan De man achter loket van de golfbaan zei tegen 
mij:"Wij zijn nu de baas lekker  puh. Jullie 50&% doden en ook  wij de helft". Op beleefde wijze 
toch even verteld dat we 350 jaar de boel hadden uitgebuit, geplunderd en gemoord.  

  
Links: Golfbaan bij Hotel Pukit Kuba. Rechts de vulkaan Sibayak 2000 meter 
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Links: Tom de bij de krater van de vulkaan  Sibayak. Rechts: Een doorweekte Adrienne tijdens de moeizame 
afdaling van de Sibayak  
Donderdag 24 juli beklimming van vulkaan Sibayak. Uit de krater komt een indrukwekkend 
gegrom van zwavelbronnen. Op de terugweg overvallen doro onweer en hevige stortbuien. 
Voorzichtig langs een glibberige trap met talloze treden afgedaald en doorweekt aangekomen in 
een theehuisje onderaan de berg  
 

   
Links:  Adrienne bij  het hotel op het Samosir eiland midden in het Toba mee. Rechts : Canyon Kota Gadang   

Vrijdag 25 juli Met bootje naar het Samosir eiland midden in het Toba meer waar we enkele 
dagen doorbrengen .Maandag 28 juli met vliegtuig naar Padang westkust Sumatra. Dinsdag 29 
met bus naar Bukittinggi.  Woensdag 30 juli naar de Canyon Kota Gadang. Terug naar Padang.  
Er stond steeds een man bij het hotel op mij te wachten. Als ik in het dorp liep, kwam hij steeds 
achter me aan. Ik kon hem - wat ik ook probeerde -niet van me af schudden. Waarom hij dat 
deed is mij tot nog steeds een raadsel. Hij wilde niks van me, wilde men alleen maar zien. Hij 
bleef soms uren buiten het hotel op me wachten, het was gênant. Donderdag 31 juli met vliegtuig 
naar Djakarta Met taxi rondtocht naar de Djokja weg waar mijn huis was waar ik in 1928 woonde 
met mijn ouders. Ik kon het nog terugvinden. Ook naar het Tjikini zwembad.  Met trein naar 
Bogor. Paleis van de GG bezocht, ook de prachtige tuinen van de Botanical gardens. Vandaar 
naar de zuidkust in en luxe hotel Samudra Beach, kamer op zee heerlijke luxe. Zondag 3 augustus 
langs strand gewandeld en voorzichtig pootje gebaad. Zeer gevaarlijk om te zwemmen, er 
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verdrinken veel mensen door de sterke onderstroming. Maandag 4 augustus naar Bandung 
Heerlijk stad. Woensdag 6 augustus vroeg op voor de beklimming van de Tangkua Prahu. Tom  
naar 9 holes golfbaan gespeeld met caddie. Donderdag 7 augustus met bus en trein naar Djakarta  
Vrijdag 8 augustus met vliegtuig naar Yokjakarta . Zaterdag 9 augustus met bus naar Kaliuran aan 
de voet van de Merapi. Zondag 10 augustus met een groep naar de top van de Merapi, met een 
Belg, Fransman, Engelsman en Engels meisje. Om half een in de ochtend vertokken  Steile klim 
naar de top. Op terugweg was een fransman uitgegleden en een been gebroken.  Ik ben toen snel 
afgedaald om hulp te halen Met een reddingsteam van 30 man hebben we hem van de berg weten 
te dragen en kwamen pas 's nachts om 4 uur weer terug in Kaliuran  

  
Links: Op de top van de Merapi. Rechts: onze groep die de Merapi hebben beklommen 

Maandag 11 augustus. Met bus van Yokja naar Solo. Dinsdag 12 augustus met vliegtuig naar 
Surabaya  met bus naar Probolingo,  naar Hotel Bromo  2000 meter. Woensdag 13 augustus 
wekker om 3  

  
Langs de steile kraterrand van de Bromo 

Prachtige sterrenhemel en daarna een gouden zonsopgang. Steile klim naar krater rand daarna 
langs een zeer steil pad de de hele krater om heen gelopen. Uitzicht op Semru die geweldige 
watermassa's uitstootte ent dikke witte wolken. Om 9.30 terug voor ontbijt. 
Donderdag 14 met ferry naar Bali, veel wind, enorme golven. Bus naar Den Passar. Vrijdag 15 
augustus  mooie bungalow gevonden langs strand ten noorden van Kuta Beach. Kamer met 
hemelbed  Geïnstalleerd voor 6 dagen. Overal masseuses aan strand. Zaterdag fietstocht langs de 
rijstvelden. Zondag 17 bevrijdingsdag voor Indonesië. Naar lake Batur, in busje vroeg man waar 
we vandaan kwamen. Toen hij het hoorde zei hij toen "We are no friends" daarna zat hij te sarren 
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.Maandag 18 augustus. Adrienne kreeg diarree, ik ben in de middag naar voet van de vulkaan 
Gunung Agung (3124 meter) Ik moest me melden  bij politiepost voor het geval dat ik zou 
verongelukken. Steil omhoog.  Ik had het plan om aan de voet van het steile stuk te bivakkeren, 
maar er kwam een volle maan en heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben in de nacht wel 
beschenen door de maan omgeklauterd. Het was niet mis en ik was blij dat ik de top om 1 uur 's 
nachts de top bereikte. Prachtig uitzicht, zelfs de vulkaan van Lombok kunnen. Daarna snel 
afgedaald en in dorpje een man gevonden die naar de markt van Den Passar ging.  Ik achterop 
zijn motorfiets en hij was zo vriendelijk me bij Kuta beach  af te zetten  Ik ben toen in de zee 
gedoken. Wat een hoogte verschil. Even daarvoor nog op een top van 3000 meter. Een nacht om 
nooit te vergeten. Het was tevens het einde van een fantastische reis . Adrienne gelukkig weer 
beter voor de terugreis 
(ontleend voor een deel aan de notities van Adrienne tijdens de reis) 

   
Links de Gunung Agung (3125 m). Rechts  op de top van de berg midden in de nacht 

   
Links: Adrienne in het hemelbed. Rechts: voldaan en wel op de terugreis naar Nederland  

Augustus  De golfwedstrijd op de Kennemer Golfclub ter ere van de  80ste verjaardag van 
Barthold van Riemsdijk. Gestreden werd om de Barthold Cup  
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De hele familie van Riemsdijk.- Boreel- Strumphler- de Booij verenigd op de Kennemer Golfclub voor de viering  
van de 80ste verjaardag van Oom Barthold van Riemsdijk (broer van mijn schoonmoeder) 

 
Na de wedstrijd om de Barthold cup Tom de Booij, Mary van Berckel, Ajef Knappert 

Woensdag  8 oktober Bezoek van de Heer Kappen aan Be Fair 
Aanwezig tijdens rondgang over de velden:Willem Vrolijks,Luuk de Jong, Tom de Booy,Jan Hens 
en natuurlijk de Heer Kappen. Aanwezig tijdens de na bespreking: Zelfde als boven behalve 
Tom,maar inclusief Piet Kuyper  
Het bezoek leverde de volgende punten op: 
a) De oefengreen ziet er qua green en onderhoud goed uit. De heer Kappen ging zelfs zo 
ver,door te zeggen, dat deze green tot een der besten in Nederland behoort.  
b) Wat  de velden en de daarop uitgezette greens betreft zei de Heer Kappen:" Dat de 
Groundsman en zijn helpers de velden en de greens knap in hun vingers hebben"  
c) In bijzijn van Tom is afgesproken, dat de oefengreen nu niet lager mag worden gemaaid dan 7 
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tot 8 mm en pas in Mei komend jaar naar 5 tot 6  
d) Alle greens dienen zo snel mogelijk- met ijzersulfaat te worden besproeid in verband met 
optredend schimmel. Dit geldt in het bijzonder voor de twee nieuwe greens. Enkele greens 
moeten bespoten worden tegen worm.  
e) De samenstelling van het zg dressing materiaal (afzanden) is perfect en moet niet  worden 
veranderd.  
f) De aanschaf van een beluchtings machine tegelijkertijd snijmachine zou optimaal zijn voor een 
nog beter onderhoud. Kosten echter veel te hoog. Gebudgetteerd is een snijmachine en deze zal 
ook worden aangeschaft, terwijl het beluchten eenmaal per jaar in loondienst zal dienen te 
geschieden. 
g) Hoewel de greens momenteel op de juist de hoogte worden gemaaid, is toch de klacht dat de 
greens niet lopen. Dit kan worden ondervangen door bij het  maaien een soort kam voor de 
snijmessen aan te brengen. De grassprieten worden als het ware opgekamd, alvorens ze worden 
gesneden. Dit zal worden geregeld.  
h) De licht groen donker groen schakering in de greens op de hockeyvelden is ontstaan door dat  
korrels kunstmest voor de velden , maar in mindere mate, op de greens terecht zijn gekomen. 
Volgend jaar moeten de greens op de velden met zeildoek worden afgedekt. Hoe dit moet 
gebeuren daar moet over nagedacht worden. Het mooiste is als de greens een egale licht groene 
kleur hebben.  
i) Met Piet Kuyper werd de plaats besproken voor beter opslag van zand en aarde voor het 
"dressen" van de greens. Ook voor het andere materiaal, zodat het rond de oefengreen wat netter 
eruit komt te zien.  
j) De terphole (wedstrijd hole 4) heeft veel te lijden van het "driven", weinig aan te doen, zoveel 
mogelijk afzanden, zo mogelijk het zg"Engese gras "zien kwijt te raken  
h) de driving range zelfs eens een jaartje niet bemesten.  
Dinsdag 9 december Examen assistent golfprofessional op Haagsche Golfclub 
Geëxamineerd worden in:  Pedagogie, Theorie golf (lesgeven), Praktijk golf 

 
Diploma golfprofessional B . Ondertekend door John Woof, Jan Dorrestein, J. Dries, Alex Loesberg, de heer van 
Swinderen  
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Zondag 21 december Bespreking met Golfcommissie ( Ruud Slaghek en Jan Hens)  
Vele punten zijn aan de orde gekomen zoals mijn contract voor 1987, spelen van matje wordt 
misschien afgeschaft, shelter nodig, etc maar een punt licht ik er uit omdat dit van belang is voor 
de toekomst van Be Fair Golf 
Integratie van de nieuwe leden (april) ex golfschool leden. 
Van belang is om het gat, dat zal .ontstaan wanneer veel van onze actieve leden naar elders 
verhuizen (Zeewolde etc) op te vullen, vooral in het infrastructurele vlak. Plannen om in maart 
april een intensieve begeleiding te geven voor het halen van handicaps en vertrouwd te maken 
met de vereniging Be Fair, wedstrijdleiders, regelkennis etc· De nieuwe generatie leden hebben 
weinig goede vooruitzichten om onder de pannen te komen en zullen  tenminste 3 jaar met Be 
Fair moeten stellen voor ze lid worden van een echte golfclub. In feite krijgen we, de. toestanden 
van 1981-82 weer terug alleen met een groot verschil  de nieuwe leden hebben geen emotionele 
binding met Be Fair als hockey club. Hiermee dient ernstig rekening te worden gehouden ook 
van de kant van het hoofdbestuur (zie Karel Slootman notities in kerstgrasmat 1986) .Enkele 
cijfers om de ernst van de situatie aan te geven. 28 leden van Be Fair hebben zitting in een of 
andere commissie 17 hiervan zijn nu lid op echte golfclubs, 11 niet. Broodnodig om nieuwe 
mensen te recruteren anders sterft Be Fair Golf een zachte dood. Aantal personen die actief zijn 
en een cursus golfschool hebben gevolgd: voorjaar:1985: 19 ; najaar 1985:23; voorjaar 1986:23; 
najaar 86:, 31? Geschat wordt dat van deze bijna 100 mensen er 20 actief zijn en gestrikt kunnen 
worden voor commissies. Dan zijn er plus minus 50 leden van Be Fair die lid zijn geworden voor 
1 januari 1985 die wel actief zijn, maar nog geen plaats hebben in een commissie. Om Be Fair 
nieuw leven in te blazen (het gaat toch goed waarom dan te spreken van een nieuw leven?) is het 
noodzakelijk om met cursussen, regelbijeenkomsten, en wedstrijden zich tot de nieuwe generatie 
te richten om de schroom om aan wedstrijd mee te doen te overwinnen. Als gunstige 
ontwikkeling kan gezien worden dat in de toekomst de geassocieerden meer zullen worden 
geïntegreerd, dus onderlinge competitie etc meer rivaliteit. 
Evenals het vorige jaar weinig schokkende dingen gebeurd. Hard gewerkt aan golf lesgeven en 
mijn golfhandicap en veel vakantie uitjes 
 
1987 
Begin januari 
Pro Am naar Portugal. Ik mocht mee als invaller voor een golf pro die nog geen diploma had.. 
Mijn team bestond uit Beate Ten Berge, Gerard Snelderwaard en een Nederlander (wiens naam ik 
vergeten ben, was lid op de Sallandse golfclub).  Het werd een enorm fiasco. Ik had het nooit 
moeten doen. Mijn scores waren ver onder de maat. Ik moest mijn teamgenoten zwaar 
teleurstellen. Het werd een ware nachtmerrie.. 
Dit in tegenstelling tot Adrienne die een heel leuk team had, met Mauk als pro en Marianne 
Siewers en Jack Siewe Ze haalden zelfs de 3e prijs. Ik sliep alleen in een kamer want Adrienne 
sliep met Marianne Siewers op een kamer. Ik heb er geen foto's  en ook geen geschreven dagboek 
of brieven aan overgehouden. Wel heb ik nog een flirt partijtje gehad met een vrouw van de 
Haagsche golfclub misschien als enige lichtpuntje 
Zondag 18 januari Brief aan Gerard Snelderwaard om hem te danken voor zijn steun 
Beste Gerard, Adrienne zal morgen zorgen voor het versturen van een zilveren bekertje ( te 
gebruiken voor alles wat je er maar in wilt hebben, sigaretten, melk voor je peuter). Het motto 
wat er bij komt : Dank voor je kameraadschap, toen ik de beker tot de laatste druppel moest 
leegdrinken en voor mij een nieuw begin in mijn leven betekent.. Moge het tevens bijdragen tot 
het nieuwe leven voor jullie beide dat woensdag 21 januari 1987 begint  Na de uitleg van deze 
cryptische tekst. De afgelopen week heeft me doen realiseren hoe weinig er van iemand overblijft 
als hij afgaat als een...(brokkenmaker etc ). Bij dit afgaan is het hartverwarmend als je een vriend 
ontmoet die je tijdens dit afgaan zonder onderbreken heeft getracht om je uit de put te halen 
"Meer agressief  Tom"etc. 
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Het team van Adrienne. Vlnr: caddie, Marianne Siewers, caddie, Jack Siewe, Mauk en Adrienne 

Het zal nog lang duren voor ik dit afgaan ten volle kan bevatten maar een ding staat als een paal 
boven water : "eigen schuld , dikke bult". Excuses als "the bitch"zijn uiteindelijk een verschuiven 
van de werkelijkheid,. te makkelijk. Wel heeft het gezorgd dat de zwakheden die er waren sterker 
en duidelijker naar voren zijn gekomen. Waar ik wel enige nare gevoelens over heb is het feit dat 
jij misschien niet optimaal van de week hebt kunnen genieten en dat ik door mijn foute beslissing 
om mee te gaan uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor draag. Maar jouw bijdrage - ook tijden 
de etentjes met het team van Mauk heeft er mee voor gezorgd, dat zij een grandioze week hebben 
gehad. Adrienne zei me hoe zeer jouw bijdrage heeft gewaardeerd. Ze moest wel een beetje ( of 
misschien nog meer ) lachen over het feit dat ik als verwend mannetje mijn eigen boontjes op 
kamer 710 heb moeten doppen. Het zei haar van  harte gegund, alhoewel toen we bij de deur 
stonden en keken in mijn kamer op die eerste avond je een ander gezichtje heeft en het niet wil 
weten. Ik hoop in Amerika nieuwe inspiratie op te doen en te zien hoe een duur sporter die 
gewend is om zijn lichaam te belasten en daarom de geest omgebouwd kan worden tot een 
sportman met een betere balans tussen lichaam en geest en een "betere "concentratie techniek op 
te bouwen en in staat te zijn  dat alles wat ik mijn leerlingen dagelijks onderwijs ook zelf in 
praktijk te brengen en niet in paniek te raken waardoor het gevoel de techniek totaal verlamd 
wordt. Gerard nogmaals dank voor je vriendschap en geniet van je trouwdag. Veel liefs aan 
Henriette,  je Tom de Booij 
Maandag 19 januari Reis naar VS 
11.30 weggebracht door Ma lief afscheid. Ik ontmoette Willem Frederik Hermans op Schiphol. 
Gefilosofeerd over zijn boek Nooit meer slapen. We zagen in het mineraal silicium de mogelijkheid 
in het scheppen van een hoger wezen, want homo sapiens was niet gek veel waard.  Vertraging 
vliegtuig  1 uur  Nog brief van Martin de Ridder over betere balans over lichaam en geest. Wat 
een voorrecht om weg te gaan met je eigen zoon. Gevlogen over groenland nunataks. Naar 
Miami , auto gehuurd $ 99 per week. Heel slecht geslapen. Mauk snurkte een paar maal. Steeds 
weer trauma over Portugal 
Dinsdag 20 januari Naar de PGA om ons in te schrijven voor de cursus golf. 
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Vissen bij de Keyes van Florida 
Woensdag 21 januari Veel gedroomd, gezoend met Beate. De man van Beate wilde dat hem iets 
leerde niet om goed te golfen maar om niet meer in paniek te raken. 
Gesprek met Mauk. Analyse van Mauk te veel paniek komt voort uit te weinig zelfvertrouwen en 
dat komt voort uit een te hoog verwachtings patroon daarna teleurstelling. Te gauw tevreden. Nu 
vertel ik niets meer anders krijg je te veel zelf vertrouwen en dan wordt je te goed !! 
Donderdag 22 januari Goed geslapen wie weet ben ik door de crisis heen. De volgende dagen 
veel cursussen gevolgd en op mooie golfbanen gespeeld 
Woensdag 4 februari. Adrienne komt ons vergezellen 
Donderdag 5 februari Naar de Keyes. Met bootje gaan vissen, gegolfd op de zuidelijkste 
golfbaan van de VS 

   
Golfen op de zuidelijkste golfbaan van de VS 
Zondag 8 februari Afscheid van Mauk  
Daarna nog een week met Adrienne naar Jamaica.  Lekker aan strand een beetje gegolfd en eiland 
rond getoerd.. Helaas geen dagboek bijgehouden 

   
Vakante in Jamaica 
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Donderdag 23 april Brief aan de psychiater Sjef Teuns  
De band heb ik afgedraaid. Inderdaad zoals ik al zeide: het laat onverhuld zien: heel veel diepe 
roerselen van de ziel. Mijn gelaatsuitdrukkingen vinger bewegingen op jouw opmerkingen. Het 
aanwezig zijn van jouw persoonlijkheid geeft reactie die zeer diep gegrift staan op de band en 
messcherp laten zien wat er gaande is. De "zgn"monoloog geleid door jouw aanwezigheid laat 
zien hoe onzeker ik ben over alles wil weg rationaliseren, inclusief mijn  eigen vreugdegevoelens. 
deze destructieve kracht in mijzelf laat de band overduidelijk zien. Je hebt me geweldig geholpen 
door  "aanwezig"te zijn ( de derde keer dat ik het woord aanwezig gebruik) bij deze ego 
striptease. Maar ik heb het idee dat het iets op gang gezet of beter een die heeft klaar gemaakt 
dwz eerst nog wat door moet "sudderen"alvorens deze gegeten kan worden. De levensvreugde 
die mij ontzegt wordt, wordt door mij zelf , is bezig om terug te komen. Nogmaals dank, je Tom  
Donderdag 23 april  Brief gericht aan de andere kant van mij zelf. Het nieuwe geesteskind is 
geboren een 3 urige sessie gehad met Sjef Teuns een psychiater. Hieruit bleek dat de grootste 
boosdoener, die mijn leven vergalt is de verbiedende kracht in mijzelf om gelukkig te zijn., De 
calvinistische trend in mij zelf  "There is always a devil in the paradise". Nooit tevreden met het 
bereikte resultaat, nooit in staat om iets af te ronden en te consolideren, nooit in staat om 
consistentie te geven aan verschillende levensuitingen - van warmte, koude etc.  De ups en 
downs, als zodanig te ervaren. trial and error. Door de grote keuze de zgn rijkdom van de elite 
om zich de luxe te kunnen permitteren om iets niet af te maken. Nagaan waarom ik dus 
projecteer het gedrag van mijn ouders zo onbewust heb gehanteerd als zgn deel van mij zelfs 
zijnde. Het niet kunnen hanteren van mijn ouders van het schepseltje dat hun ten deel is gevallen 
nu te gebruiken als een instrument om daarmede mijn eigen isolement te doorbreken geeft de 
grote frustratie. Levensvreugde , verdriet laat het komen laat het niet tot een 
"äusgleichung:"komen dit betekent de warmtedood de  2e wet van de thermodynamica. Zet al 
deze gedachten op papier en door het schrijven tweeledig doel het bewust porden van de 
ledigheid en de zin van het bezig zijn in het eindige. Nog net een halve bladzijde van de zin om 
door te gaan ontbreekt al. Ik hou het al voor gezien en door zie het al. De angst om werkelijk 
instructief bezig te zijn. Zou mij nu worden aangezegd dat ik nog 5 uur te leven dan zou ik geen 
keuze meer hebben in het verdere leven. Nu wordt een maat aangegeven. Net het schrijven 
onderbroken door Christiaan zijn onzekerheid over zijn golven. Ik kon hem raad en steun geven 
over iets waar ik zelf onzeker over ben. Niet te geloven. De paradox: zelf met de grootste 
problemen en toch een baken in de woestijn voor een ander die nog minder weet wat hij er mee 
aanmoet. Wat is er toch veel papier om iets zinnigs op te schrijven. waar begint iets en waar 
eindigt iets  Dat was ook de beperking in het gesprek met Sjef Teuns. Wat nu en hoe je 
levensdaden op papier te zetten. Weinig perspectief afrijd negatief steeds weer de angst voor iets 
constructiefst of niet Wonderlijk die tweeslachtigheid. Uiteindelijk is toch mijn grootste frustratie 
de niet maximale ontplooiing. Einde ontboezemingen.  

   
Woensdag 24 april 1987. De geboorte van onze kleizoon Joep Lamme 



346 
 

Ondanks de vreugde van het krijgen van een kleinzoon, zat ik zelf in een depressie en ben te rade 
gegaan bij een psychiater. Hij adviseerde mij alles wat er gebeurd op te schrijven .Ik heb dit toen 
op mijn videowriter uitgetikt. Ik heb de tekst integraal weergegeven, ook met vele 
onbenulligheden. Het geeft toch een goed beeld in welke toestand ik verkeerde   

VITALE DEPRESSIE  
Woensdag 17 juni 1887  
Vanochtend naar dokter de Graaf toegestapt om hem mede te delen dat ik ziek ben en genezen 
wil worden. Mijn klacht: geen zin meer in iets, zwaar depressief. Vooral na creatieve arbeid of iets 
plezierig een onbestemd gevoel van lusteloosheid etc. Zijn reactie vitale depressie. Het is te 
genezen. Mij door verwezen naar RKZ voor een behandeling van dokter Mojet. Wel was het 
voor hem de vraag  of hij het zo willen doen, ivm lange wachttijden etc. Tot grote verbazing en 
opluchting bleek dat er vandaag om kwart voor twaalf een plaats was opgevallen en ik deze 
mocht innemen. Na een gesprek van een uur was het al duidelijk voor hem wat ik mankeerde 
vitale depressie. Eerste Fase EHBO in de vorm van pillen Tolvon en daarna te bezien of de 
diepere oorzaak van de depressie opgespoord. zou kunnen worden. Het basispunt was mijn accu 
van energie was opgeraakt. Er kon geen energie meer uit geput worden. Elk mens heeft bij de 
opbouw van zijn persoonlijkheid steigers nodig om de bouw uit te voeren. Deze zijn alleen 
functioneel indien het gebouw wordt aangebouwd. Deze moeten echter weer worden afgebroken 
als het gebouw klaar is: Dit verzuimt nu het merendeel van de mensen en zorgt er zelfs met alle 
kracht voor om deze in stand te houden. Volgens hem ben ik wel gelijk bezig geweest om deze 
steigers af te breken, alleen hierbij heb ik zoveel energie verloren dat de accu van de auto die er 
van buiten zo mooi uitziet en waaraan verder alles in orde is, niet kan rijden omdat de accu op is . 
Het proces is echter reversibel en er kan dus weer een energie stroom opgang gebracht worden, 
die zal doorgaan met het afbraakproces dat moet plaats vinden voor de dood. Hij vergeleek het 
met Getsemané de tuin aan de voet van de olijfberg bij Jeruzalem. De tuin waarin Jezus in de 
nacht waarin hij verraden werd vertoefde en gevangengenomen werd. De jongeren hadden slaap 
en Jezus heeft driemaal gevraagd om de beker niet te behoeven ledigen. Deze doodstrijd, de 
onvermijdelijkheid, is nu het proces dat een mens moet doormaken om de grenzen van zijn eigen 
ik te leren inzien. We vergeleken het dialectische rollenspel tussen Jezus en Judas. Het werd een 
gesprek van ongemene diepgang. Dit communiceren met een ander mens op zo' n hoog abstract 
niveau heeft zo heilzaam op mij gewerkt, dat nadat ik de kamer uitliep ging huilen. Een eerste 
terugkeer naar het verstoorde gevoelsleven dat niet meer in staat was om te huilen. Er was opeens 
weer nieuwe energie in me gekomen. Buiten zag ik de zon en de wolken weer. Thuis gekomen 
een dierbare omhelzing van mijn lieve schat en even later Mauk die zei dat ik weer straalde. s-
Middags ballen geslagen op de driving range bij Mauk, ze vlogen weer als van ouds. Wonderlijk 
hoe snel dit proces weer op gang kan komen. s' Avonds zowel Paul, Mariette als Jan Maarten 
gesproken. Ze waren heel erg dankbaar om te horen dat ik de eerste stap had gezet naar de 
genezing om naar de dokter te gaan en daarbij prijs te geven mijn hoogmoed. Had mijn moeder 
dit ook maar gedaan!  
Donderdag 18 juni: Kon eerst niet goed inslapen, veel diepe dromen. De pillen hebben al een 
zekere uitwerking. Iets meer moeite om me te concentreren. Veel tijd heb ik niet gehad om aan 
mijn eigen problemen te denken. Een volle dag les geven, vanaf half tien Frans Erkelens tot s-
avonds laat 8 uur. Een beetje loom en toch wel iets ontspannen mind. Iets wat lijkt op een zekere 
verdoving. Wel moeilijk om het glas jenever te laten staan. Slechts beperkt tot 2 glazen wijn.  
Vrijdag 19 juni: Lang en goed geslapen, en pas om half elf opgestaan. Voor het eerst weer piano 
gespeeld. Mozart en Bach! Daarna kamer opgeruimd en foto's ingeplakt. Ook weer een teken dat 
ik weer nieuwe energie heb gekregen. Naar Leusden waar Mauk en Adrienne speelden met Jack 
Siewe en Marianne Siewers, een reünie van de Portugal.Golf,  afgesproken met John Woof voor 
5 juli. s-Avonds gegeten in Soest. Alles voelde er iets prettiger aan.  
Zaterdag 20 juni. Na de ochtend cursus voor beginners op Be Fair. Naar Zeewolde waar ik een 
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demonstratie ronde moest spelen. Adrienne was mijn caddie. Zeer zenuwachtig. In front voor 
vele van mijn oud-leerlingen. De eerste afslag was goed, maar eindigde in de bunker en wat er na 
gebeurde was een complete nachtmerrie, van bunker tot bunker en ook nog in een 
waterhindernis en dat alles in de eerste drie relatief gemakkelijke holes. Nee mijn zenuwen waren 
niet tegen deze vuurdoop bestand, het zelfde gevoel als in Portugal kwam weer terug, zelfs bij 
hele gemakkelijke situaties niet in staat om me te kunnen concentreren, een gevoel van leegte. 
Tegen het einde toen er in feite niets meer te verliezen was, kwam het gevoel weer enigszins 
terug. Een complete afgang was het.. s-Avonds hoorde ik mensen tegen elkaar zeggen: De Booij 
heeft er niets van gebakken. In schril contrast tegen deze afgang stond de vele complimentjes die 
ik kreeg voor mijn speech na afloop van de prijsuitreiking. Mijn team als mij zelf eindigde op de 
laatste plaats. Ook de vele warme blijken van appreciatie voor mijn manier van lesgeven en zelfs 
van Feye Jaski voor mijn historische visie op de tegenstelling katholiek-protestant, voortkomende 
uit de hoekse en kabeljauwse twisten, konden mijn depressieve instelling niet neutraliseren. Weer 
te veel gedronken, wel wijn en bier en geen gedistilleerd, maar alcohol is niet goed in combinatie 
met de pillen. Dit heb ik wel moeten bezuren.  
Zondag 21 Juni. Zeer zwaar gedroomd en met hoofdpijn plus een acute depressie wakker 
geworden. Met veel moeite een cursus samen met Martin plus drie lesuren doorgemaakt. Sinking 
feeling. s-middags na een kort slaapje gelukkig weer in staat om mijn lieve kinderen te ontvangen 
voor Vaderdag. De hele familie inclusief ons kleinkind waren present. Wat een Feest! Wat een 
warmte en geluk. Door regen barbeque binnen bij de haard. Laat in de avond zeer spannende 
finale US Open de Favoriet Watson geslagen door Simpson. Geen spoor van teleurstelling te zien 
op het gezicht van de verliezer ook niet een verflauwen van de concentratie. Dat zijn nog eens 
een paar zenuwen, om jaloers op te worden. Jan Maarten blijft een weekje logeren.  
Maandag 22 juni Gewerkt aan dagboek. s-Middags met Jan Maarten een uur gefietst in de 
polder. Wat kan hij hard fietsen. Prachtige luchten en kleuren. s-Avonds naar Be Fair voor 
vergadering Be Fair Open. Na de vergadering nog een scherpe discussie gehad met de voorzitter 
en andere leden van de golfcommissie. Het ging over het feit dat Be Fair Golf volgens mij geen 
beleid had gevoerd en nu aanzag tegen een grote leegloop. De laatste drie jaren had ik in een 
aantal memos deze ontwikkeling voorspeld. De voorzitter vond dat het beleid van onderaf moest 
gebeuren dat wil zeggen van de golfcommissie naar het hoofdbestuur, terwijl mijn mening was 
dat het hoofdbestuur het beleid moest aan geven en dat wij dan door onze kennis en expertise 
moesten invullen. Het werd een felle discussie. Er was gelukkig weer wat energie in mijn woorden 
te bespeuren. Alleen ik heb er zwaar op gedroomd misschien door iets te veel alcohol en in 
samenhang met de pillen, zijn diepe roerselen naar boven gekomen.  
Dinsdag 23 juni. Het is zes uur in de ochtend en net wakker geworden van een droom die ik 
probeer, hoe slaperig ook ik ben, op te schrijven: In de universiteit is een nieuwe lichting 
opgestaan die opeens met grof geweld begonnen is om hervormingen door te drijven. Zij 
begonnen met grote stenen naar ons te gooien. Het was donker en ik rende zo hard als ik kon 
naar het politiebureau (in de omgeving van het Bloemendaalse stationsgebouw) en riep zo hard 
mogelijk om hulp, maar niemand reageerde op deze angstschreeuw, ik begon nog harder te gillen. 
Ze kwamen pas, na hard bonzen op de deur, eruit. Het was adjudant Blank, daarna anderen 
bekenden van de Baarnse politie. Ik zeg aan ze, dat de studenten er aan komen en grof geweld 
gebruiken en dat ze versterking moeten oproepen, en verzekerde hen dat het ernst was met hun 
dreigementen. Het is anders dan in de tijd van de zestiger jaren. Ze geloofde me niet en 
vertrokken richting waar het geweld was. Het bleek dat ik het goed had voorspeld. Ze 
ontmoetten zwaar geweld, (zoals de beelden van gisteren Seoul ). Ze omsingelden het 
politiebureau. Het waren kleine groepjes die moeilijk te bestrijden waren. Ik kwam in gesprek met 
ze toen het geweld was onderdrukt. Veel bereden politie was ingezet en ook Wildemans kwam 
ten ten tonele. Met de oproerkraaiers mee de gevangenis in. In de buurt van het Leidseplein 
samen met wildemans. Daar zei ik tegen hem dat het kan me niets schelen om in de gevangenis te 
zitten want dan is mijn isolement doorbroken, het is geen grapje om met je revolutionaire 
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gedachten helemaal alleen te zijn. Nu kwam ik met ze aan de praat en heb opeens een vlammend 
protest laten horen tegen hun manier van denken. Wel van de universiteit ruif eten en 
hervormingen willen maar niet tot de uiterste consequentie gaan zoals Baader Meinhof of nu ook 
de ETA in Spanje of alle andere daden van terrorisme. Dat wil zeggen dat men via geweld, hoe 
zwaar dan ook geen hervormingen kan afdwingen alleen een bevrijding van het systeem. Zoals 
wij tijdens de tweede wereldoorlog of nu in Libanon of elders in de wereld zien. Hierbij kwam 
opeens in de droom het volgende beeld opduiken. Een sterke grote neger die met een autosleutel 
op een zelfgemaakte drum van een varkensblaas het oerwoud introk met achter zich een kolonne 
van negers allen gekleed in een militair uniform en een geweer. Dit was de bevrijdingsoorlog voor 
hun. Een legitieme actie. Wat wij doen is rotzooi trappen zonder de consequentie te trekken van 
een totale oorlog waar je in feite je zelf verbrandt omdat wij dan een systeem aanvallen waarvan 
we zelf deel uitmaken, itt de negers of Palestijnen, die een bevrijdingsoorlog bevechten. Ik zelf 
ben opgehouden met de strijd omdat ik niet bereid was mij zelf te verbranden. Het sluiten van dit 
compromis heeft met heel veel of misschien te veel energie gekost. Dit is het gedeelte van de 
droom die ik me nog goed kan herinneren.  
Veel lessen, goed doorstaan: Het lijkt wel of iets meer energie begin te krijgen. Heel gezellig dat 
Jan Maarten bij ons logeert. Hij verwent ons elke ochtend met een kopje thee op bed. Goed les 
gegeven vooral voor de IBM.  
Woensdag 24 juni 12.15 bij de psychiater, dwz vijf over half een. Verder met het plaatje van 
mijn leven vol te maken. Na afloop was zijn mening dat het wel bijzonder was, een anti-christ 
figuur die dus verguist wordt. Eerst vechten tegen de instituten en daarna toch het gevoel te 
hebben weer te worden geïnstitutionaliseerd te worden. Mijn visie op het leven is wel misschien 
dat het bijzonder is maar toch triest namelijk dat ik in veel meer had kunnen bereiken. Deze 
mening deelde hij niet geheel, we zullen wel zien hoe het verder gaat lopen. In ieder geval was het 
beeld hem al iets duidelijker geworden. Ik was ambitieus en creatief. Goede golfclinic gegeven 
voor een groep vrienden van Jack Siewe. s-Avonds had Jan Maarten weer gekookt. Op de bank in 
slaap gevallen. toch erg moe en een leeg gevoel na weer zo'n creatie als tijdens de clinic.  
Donderdag 25 juni Met Jan Maarten naar Be Fair gefietst. Jan Maarten's golfswing op video 
gezet. Vond het leuk dat golfen, wie weet gaat hij het nog eens doen. Veel lessen, veel regen.  
Vrijdag 26 Juni De vrouwenclub van Friedje Jaartsveld voor het laatst les gegeven. Ze zijn bijna 
allemaal lid geworden van andere golfclubs. Heel gezond teken. s-Middags met Din Binkhorst en 
Mauk gegolfd op Leusden. Voor het eerst weer een behoorlijke bal geslagen. Dat geeft weer 
moed.  
Zaterdag 27 juni Be Fair Open. Het was een geslaagde dag, maar heel vreemd zo heb ik het 
zelf niet gevoeld. Het is een invulling van het vorige Be Fair Open. Geen mogelijkheid om 
creatief bezig te zijn. Het vaste patroon, hoewel er een ogenblik was toen de zaak uitliep en niet 
volgens het schema ging. dat ik weer creatief kon zijn. 's-Avonds naar Jan Cees Drapers voor zijn 
afscheidsfeestje. Gaat voor een aantal jaren naar Indonesië. Mariette en Paul waren er plus JOEP. 
Dat was weer een feest om het mannetje te zien lachen. 

Juni. Artikel in de Grasmat over het gebruik van oefenballen 
NU NOG IETS OVER DE BALLENKIST. ELKE OCHTEND KOM IK TOT DE 
ONTDEKKING DAT ER WEER LEGE OF HALFLEGE EMMERS ZIJN TERUG GEZET 
EN ENKELE EMMERS MET EEN FIKSE KOP ER OP. DIT BETEKENT DAT MENSEN 
DIE HET LAATST VAN DE DRIVING RANGE WEGGAAN DE BALLEN VAN 
ANDERE SPELERS MOETEN OPRAPEN. OOK IS HET GEBEURD DAT EEN LID 
ENKELE INTRODUCEES MEENEEMT EN NIET PRECIES OP DE HOOGTE ZIJNDE 
VAN DE BALLENRAAPREGELS OF EMMERS MET BALLEN OP DE RANGE 
ACHTERLATEN OF DE BALLEN LATEN LIGGEN. ZO KON IK DEZE WEEK 
TENMINSTE 100 BALLEN VAN DE RANGE ZELF GAAN RAPEN. DE TWEE 
GULDENTJES ZIJN TOCH NIET AL TE VEEL. VERGELEKEN MET DE BUURMAN 
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OF ELDERS. ZORG DAN OOK DAT MEN EEN VOLLE EMMER TERUGZET. DIT 
HOORT OOK TOT DE GOLFETIQUETTE REGELS. PER WEEK GAAN ER 
TENMINSTE 60 BALLEN VERLOREN. DOORDAT OP DE RANGE ACHTER 
GELATEN BALLEN WORDEN GERAAPT DOOR DE JEUGD VAN HILVERSUM. OF 
WAT OOK IS GECONSTATEERD IN DE TASSEN VAN SPELERS VAN BE FAIR! NIET 
OM TE GELOVEN MAAR TOCH WAAR. OOK WORDT ER NOG STEEDS MET 
RANGE BALLEN GEOEFEND OP HOLE 3, OM VAN DE FRUSTRATIES VAN HET 
HEUVELTJE AF TE KOMEN. OOK DIT IS NIET DE BEDOELING. NOG STEEDS 
GEBEURT HET DAT LEDEN HUN JONGE KINDEREN MEENEMEN NAAR DE 
DRIVING RANGE. HET IS ZO GEVAARLIJK, WANT EEN IJZERE KOP KAN VAN DE 
SHAFT AFBREKEN EN ALLE RICHTINGEN OPGAAN. EN HET WOORD FORE 
BEHOORT NOG NIET TOT HUN VOCABULAIRE. TOCH VEEL PLEZIER OP ONZE 
GOLFBAAN. DIE MOMENTEEL. DANK ZIJ DE GOEDE ZORGEN VAN LUUT EN 
WILLEM. IN EEN PRIMA CONDITIE IS. VOORAL DE GREENS. DEZE ZIJN 
AFGEZAND EN KUNNEN NU OP DE GOEDE HOOGTE WORDEN GEMAAID.DWZ 
NIET TE LANG. ZEER BELANGRIJK VOOR HET KOMENDE OPEN!  
27 Juni Artikel in Grasmat. HET DERDE BE FAIR OPEN  
OOK AL HAD DE BERUCHTSTE JUNIMAAND VAN DEZE EEUW ZIJN 
GRAUWSLUIERS OOK OP ZATERDAG DE 27E NOG VOLOP IN ACTIE EN OOK AL 
DAALDE ER IN DE LOOP VAN DE MIDDAG EEN TOENEMENDE MOTREGEN 
DAARUIT NEDER, DE 78 DEELNEMERS AAN DIT BOEIENDE BE FAIR GOLF 
EVENEMENT LIETEN ZICH GEENSZINS UIT HET CRAILOSE VELD SLAAN EN 
STREDEN DAPPER EN VOORAL WELGEMOED OM DE EER EN OM DE TE 
BEHALEN PRIJZEN. IN DE LOOP VAN DE DAG ONTSTOND ER WAT 
VERTRAGING. DOOR HET ZEER VOCHTIGE WEER OF DOOR DE WELLICHT 
WAT ONDERSCHATTE MOEILIJKHEIDS-GRAAD VAN ONZE NOG AL 
AFWISSELENDE WEDSTRIJDBAAN,WAARIN OOK 2 FORSE WATERHAZARDS 
WAREN INGEBOUWD, RESP. OP DE ZESDE EN DE NEGENDE HOLE? AAN DE 
ORGANISATIE LAG HET ZEKER NIET WANT DIE WAS IN VOORBEREIDING EN 
UITVOERING ZEER COMPLEET EN ALERT, ONDER DE VOORTREFFELIJKE 
LEIDING VAN WIM VAN DER VOSSEN EN MET HULP VAN VELE LEDEN VAN 
DIVERSE COMMISSIES EN OOK VAN VELE APART OPGEROEPEN MARSHALLS', 
DIE DOOR FRAAIE BLAUWE PETTEN KENBAAR, ONVERMOEID DE SPELERS 
BEGELEIDDEN. VAN DE 14 AANGEKONDIGDE TEAMS HADDEN 2 ZICH 
ALSNOG TERUGGETROKKEN. ZODOENDE KON EEN TWEEDE BE FAIR TEAM 
MEEDOEN, BUITEN MEDEDINGING. DE EERSTE AFSLAG HAD PLAATS OM 
CIRCA 9 UUR EN EEN UUR LATER DAN VOORZIEN, OM PLM.18.UUR WAS DE 
LAATSTE GROEP SPELERS WEER BINNEN EN KON WILLEM V.D.V. DE 
VERZAMELDE MENIGTE VAN DEELNEMERS, MAAR OOK VAN 
BELANGSTELLENDEN GAAN TOESPREKEN, WAARBIJ HIJ CONSTATEERDE DAT 
HET EEN "ZALIGE" DAG GEWEEST WAS DOOR IEDERS KENNELIJK ANIMO IN 
SPEL EN ORGANISATIE. WÀT SOMBER WEER .. :' ZEI WIM, "ZELDEN HEB IK OP 
ONZE GROENE VELDEN ZOVEEL BLOEMRIJKS BIJEEN GEZIEN ALS VANDAAG 
MET AL DAT VROUWELIJK SCHOON" HIJ ROEMDE DE SPORTIVITEIT VAN DE 
AANWEZIGEN, OOK BIJ HET WACHTEN OP DE SLOTCEREMONIE, ALVORENS 
HIJ DE WAT HAPERENDE MICROFOON OVERGAF AAN VOORZITTER RUUD 
SLAGHEK. DEZE BEDANKTE ALLEREERST ALLE MEDEWERKERS HUN 
VOORTREFFELIJKE WERK EN CONSTATEERDE DAT DIT DERDE BE FAIR OPEN 
WEER EEN ECHTE GOLFHAPPENING VAN DE GEASSOCIEERDEN" GEBLEKEN 
WAS, WAARBIJ ZEER SERIEUS GOLF WAS GESPEELD. RUUD WEES EROP DAT DE 
N.G.F. IN DE GEASSOCIEERDE CLUBS GEÍNTERESSEERD IS, DAN OOK GAARNE 
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NAUWERE BANDEN MET HEN WIL AANGAAN EN ZELFS TOT EEN VORM VAN 
INTEGRATIE ZOU WILLEN KOMEN. IN DIT VERBAND WIL DE N.G.F. GRAAG 
CONTACTEN MET EXPERTS VAN GEASSOCIEERDE CLUBS EN SPREKER SPOORT 
DE AANWEZIGE CLUBS AAN ZICH MET ZULKE EXPERTS BIJ HET N.G.F. TE 
MELDEN. VAN DE VELE BE FAIR MEDEWERKERS AAN DIT TOURNOOI WILDE 
DE VOORZITTER EEN PERSOON SPECIAAL NOEMEN EN WEL DE 
GREENKEEPER LUUK DE JONG VOOR ZIJN FANTASTISCHE ZORG VOOR DE 
BAAN EN DE GREENS. HIJ KREEG ONDER APPLAUS EEN ATTENTIE. OOK WEES 
RUUD OP HET INTENSIEVE WERK VAN DE VIDEOCAMERA-LIEDEN, TOM DE 
BOOY EN MARTIN DE RIDDER, DIE DE WEDSTRIJD VOORTDUREND 'VIDE-
OGEND' GEVOLGD HADDEN, ZODAT BIJNA IEDEREEN ZIJN PRESTATIES 
METEEN IN HET CLUBHUIS KON AANSCHOUWEN, EEN GRETIG GEBRUIKTE 
ATTRACTIE, DIE DE UITGESPEELDEN EN ANDERE BELANGSTELLENDEN HET 
WACHTEN BIZONDER VERGEMAKKELIJKTE .RUUD BOOD ALLE TEAM-
CAPTAINS EEN DOOSJE MET ZES BE-FAIRBALLEN AAN ALS AANDENKEN TER 
INLEIDING OP DE PRIJSUITREIKING. HIJ MEMOREERDE DAT HET 
WEDSTRIJDVERLOOP BOEIEND WAS GEWEEST. ER WAS VOETGESTAMPT EN 
MET TEES GEROMMELD - O, DIE LOCAL RULES, ER WAS ZELFS GESMEEKT OM 
MATJES, MAAR ER WAREN OOK LIEFST 15 BIRDIES GESLAGEN, WAARVAN 2 
DOOR NIELS DE WIT VAN ZEEWOLDE EN OOK 2 DOOR N.VAN LOMWELL VAN 
CLUB DUINZICHT. ALLE BIRDIE-SCOORDERS KREGEN VAN DE SPONSOR VAN 
DIT TOURNOOI, WILMERINK EN MULLER,EEN FLES PIERLANl AANGEBODEN.  
DE BESTE BRUTOSCORE WAS BEHAALD DOOR JO DE VOS VAN HET HAAGSE 
'GROEN-GEEL' MET 28  
DE BESTE NETTO-SCORE WAS BEHAALD DOOR JONGSJÏ SLUYTER VAN DE 
GOLFCLUB CAPELLE A.D. IJSSEL MET 53 ST.FORDPUNTEN.  
DE BESTE TEAM-SCORE WAS BEREIKT DOOR HET TEAM VAN GROEN-GEEL 
MET 131 PUNTEN.  
DEZE CLUB HAD OOK VORIG JAAR DE TEAMPRIJS GEWONNEN, (HET BE 
FAIRTEAM WAS TWEEDE VAN DE TEAMS MET 129 Pl DE VOORZITTER REIKTE 
MET EEN HARTELIJKE GELUKWENS AAN DE WINNAARS HUN BEKERS UIT.  
JO VOS BEDANKTE NAMENS DE DEELNEMERS BE FAIRGOLF  
EN DE WEDSTRIJDLEIDING VOOR DE ORGANISATIE VAN DEZE MOOIE 
GOLFDAG, WAAR BIJ HIJ TOT ZIJN SPIJT  
IN EEN ONGEDWONGEN SAMENZIJN, O.A. BESPROEID MET AANGEBODEN 
GLAZEN PIERLANT WERD DIT SUCCESVOLLE TOURNOOI VERDER BESLOTEN.  

 
Het derde open op Be Fair, vlak voor de start van de wedstrijd 
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Zondag 28 Juni Zeer zwaar gedroomd, niet duidelijk waarover. Rietje Westenburg gebeld om te 
condoleren met het verlies van haar man,heel lief gesprek. Wat een warm voelend mens is dat 
toch. Aan mijn levensloop gewerkt. Zeer negatieve brieven van mijn Moeder en Vader aan mij 
tijdens de periode dat ik in Zwitserland studeerde. Dit alles niet bevorderlijk voor mijn depressie. 
Naar het Scheveningse strand. Prachtig weer. Als sluitstuk van de vakantie van Jan Maarten op de 
Koningsweg. Het werd toch, ondanks alle goede condities, een heel zware dag. Ik begrijp niet 
waarom ik dan zo zwaarmoedig moet zijn. Altijd na een inspanning op gebied van lesgeven of 
zoiets krijg ik een inzinking. Dit is iets wat ik werkelijk niet begrijp. Het gevoel van leegte 
overmant me dan.  
Maandag 29 juni: Zeer zwaar gedroomd. Over Adrienne die mij liet vallen tegenover haar 
moeder. De ruzie met mijn schoonmoeder liep hoog op. Ik voelde me heel alleen. Met Mauk naar 
Be Fair om video opnamen te maken van golfswing. Mijn hoofd gaat omhoog in plaats van rustig 
te blijven. Vervolgens naar de Pan voor spelen van 18 holes samen met Marianne Siewers. Wat 
ging het slecht, zo onrustig, geen tempo, geen gevoel. 's Avonds buiten gegeten en met Mauk 
over vijver gechipd. Hij is erg lief voor mij en probeert me uit de put te helpen. Toch een heerlijk 
gevoel die drie kinderen die het zo naar vinden dat Pa niet meer optimaal functioneert.  
Dinsdag 30 Juni: heel zwaar geslapen en diep gedroomd. Over les geven en het veroorzaken 
van een ongeluk door een leerling bij een andere leerling. Vandaag gelukkig weer naar psychiater, 
om misschien weer een stapje verder te komen. Een zeer verhelderend gesprek met de psychiater. 
Eerste vraag: nu het huwelijk. Niet goed en niet slecht was mijn eerste antwoord. Maar even later: 
Ik denk dat het minder goed is dan het is. Het zit diep geworteld, en zonder haar voel ik mee lost. 
Daarna beschrijving van kinderen. Nog gezegd hoe beroerd ik me deze week wel gevoeld heb. 
Een Aha Erlebnis was het toen hij schetste dat mijn agressie en woede tegen mijn moeder tot een 
ontknoping waren gekomen toen ik in Aerdenhout enkele jaren voor haar dood de deur had 
dicht gesmeten met de toevoeging van de woorden :Sterf . Dit heeft ze ook inderdaad gedaan. 
Het was de vadermoord die door Dostojewski is beschreven in de gebroeders Karamasov. Mijn 
moeder heeft een agressie van de dictatoriale vaderfiguur niet kunnen overwinnen en heeft door 
haar narcistische neurose de kinderen ingelijfd en bezet. Vooral ik moest het het meest ontgelden. 
Mijn Vader heeft mij losgelaten en in de handen gedreven van mijn moeder. Mijn gevecht tegen 
de autoriteiten in de jaren zestig en zeventig zijn te herleiden tot een gevecht door de 
overheersende invloed van het patriarchaat van de midden- Europese Pruisische cultuur waar 
mijn grootvader van moeders zijde een duidelijke exponent was . Het zit heel diep de wortels van 
deze depressie. De grote opgave is om nu te zien hoe het proces van deze bezetting door de 
moeder , die dus de dominante vaderrol heeft overgenomen. Daarbij komt nog een 
oedipuscomplex en alles is daardoor uiterst gecompliceerd geworden. In ieder geval is het voor 
mij een een hele bevrijding om te zien dat mijn problemen in een bredere context gezien kunnen 
worden, en dat ik in eerste instantie de psycho- analyse van moeder tov van mijn grootvader 
duidelijk gestalte moet geven, een soort paleopsychiatrie. Na afloop van het bezoek duidelijk 
meer hoop gekregen op een spoedige verandering in mijn gevoelsleven. Ook liever tegen 
Adrienne. die het maar allemaal moet opbrengen zo'n gefrustreerd mannetje. Veel zin om te 
duiken in een psychatrisch onderzoek naar de voorouders.  
Woensdag 1 juli Naar Rietje Westenburg op condolantie bezoek en vervolgens naar Anderstein 
om samen met Marianne Siewers de golfbaan na te lopen over grenzen van waterhazards etc.  
Donderdag 2 Juli veel zware lessen. Einde golfschool. Mauk had tijdens de nationale open 
golfkampioenschappen niet goed gespeeld. Kwam s-avonds "uithuilen". Nog wat geput in tuin. 
Het lag zgn aan de putter.  
Vrijdag 3 juli Echt vakantie gevoel. Geen lessen meer. Naar Mauk gegaan op Pan. Speelde iets 
beter. Goed gesprek gehad met Armour op golfbaan. Ik zei tegen hem dat ik iets had gevonden 
voor onze depressies. Voor het eerst weer een lekker gevoel. net of een last van me afgevallen 
was. Naar Utrecht om boek over Freud te kopen. Daarna kamer ingeruimd in voorkamer. 
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Heerlijk die ruimte. Nu hard aan de slag om de paleopsyschiatrische analyse van de familie de 
Booij!!!  
Zaterdag 4 juli Naar de Pan voor finale nationale kampioenswedstrijden. s-Avonds met Sven 
Muts gespeeld op Hilversum .Gelijk gespeeld.  
Zondag 5 juli Les van John Woof. Hij gaf mij kans om het prof examen A te kunnen halen. 
Wilde mij eens in de 4 weken les geven. Mijn fout: zwakke linkerzijde, dus in de set up. 
Vervolgens met Jan Koster 18 holes gespeeld. Heel slecht, maar ja het nemen van een les kan je 
niet veel anders verwachten. Zonder benzine gestaan op weg naar huis!  
Maandag 6 juli Gesprek met psychiater. Niet zoveel geleerd. Daarna naar Zeewolde. 
Onenigheid met Mauk . Geheel mijn fout .Nooit halverwege invoegen in golfpartij. Matig 
gespeeld. s-Avonds golfcommissie medegedeeld. dat ik per 1 januari 1988 het contract niet wil 
verlengen. Wel een hele schok voor ze, .maar ja zeven jaar is genoeg geweest. Nieuwe challenge 
kan geen kwaad. Opgelucht gevoel na dit gesprek .Jan Hens vond dat ik het rustig had gedaan. 
Maandag 6 juli Brief aan de Golfcommissie van SV Be Fair  
In verband met bepaalde persoonlijke ontwikkelingen deel ik U hierbij mede, dat ik het contract 
met de SV Be Fair in mijn hoedanigheid van golfprofessional aflopende per 1 januari 1888 niet 
zou willen verlengen. Uiteraard ben ik ten allen tijde bereid om mede te werken aan een 
volwaardige vervanging, alsmede een brainstorming over de toekomst van Be Fair Golf. Dit 
impliceert tevens dat per 1 januari 1888 de golfshop niet meer door mijn vrouwen mijzelf zal 
worden geëxploiteerd. Gelukkig hebben we ruim een half jaar om na te denken over de weg, die 
Be Fair Golf zal moeten inslaan om de recente ontwikkelingen van het golf in het Gooi en 
omstreken het hoofd te bieden. Mijn inziens staat Be Fair voor de moeilijke keuze tussen een 
opengooien van de hekken of het meer te zoeken in een consolidatie van een, afgeslankte 
golfafdeling. Het moge U duidelijk zijn dat mijn besluit om er mee te stoppen niet over een nacht 
ijs is gegaan en ik ben uiteraard bereid om U mondeling nadere toelichting te geven betreffende 
de inhoud van mijn genoemde persoonlijke beweegredenen.  
Dinsdag 7 juli, Woensdag 8 juli IBM lessen. 
Donderdag 9 juli Vrijdag 10 juli laatste les voor vrouwen  met Fien Vermey. Bespreking met 
Mauk voor vervanging Be Fair .Daarna naar Anderstein om holes uit te zetten. Samen met 
Marianne Siewers.  
Zaterdag 11 juli in tuin gewerkt. 's-Avonds naar Chinees staatscircus. Wat een concentratie.  
Zondag 12 juli Acte de presence gegeven bij lange holes kampioenschappen. Begonnen met 
training voor handicap 5. Hopelijk 1 1/2 jaar om dit te bereiken. Proberen per dag 1 uur te 
fietsen als conditie training.   
Maandag 13 juli Met Adrienne naar Rosendaelse .Goed en plezierig gespeeld. Rondje van 81, 9 
boven par. De laatste holes verknald. Mauk kwam nog langs om zijn ongenoegen mede te delen 
over mijn dominantie tijdens de bespreking op Anderstein. Wilde liever niet dat wij te veel op 
Anderstein komen. Het is zijn show en niet de onze. Het was wel even moeilijk voor mij om deze 
kritiek te aanvaarden. Maar hij had gelijk. Gelukkig durft hij die kritiek tegen mij te uiten.  
Dinsdag 14 juli naar de Graaf voor afgeknelde zenuw linker hand, doorverwezen naar specialist. 
Geoefend op Be Fair samen met Mauk. Te sterk bewegen van bovenlichaam. Goed gesprek met 
psychiater. Nu pas over 3 weken terug komen. Van belang is om mijn slechte gewoontes: de 
dominantie en de opschepperij af te leren. Tijdens mijn jeugd waren die nodig als guerrilla tactiek 
tegen de dominantie van mijn moeder. Die met een dubbele bind - kenmerk van de onmacht van 
de macht - mij er onder te houden. Enerzijds dat ik maar beter zal worden dan zij en anders toch 
weer dat zij de baas blijft. Ik besef heel goed waar ik in de fout ga. Niet onbewust maar 
onwillekeurig! Niet zeggen dat ik 1 1/4 uur heb getraind als het erin werkelijkheid maar 1 uur 
was. Deze zelfverlakkerij is niet zichtbaar voor de anderen maar des te duidelijker voor mij zelf. 
Het heeft geleid dat mijn prestaties niet konden wedijveren met het beeld dat ik gaf aan de 
buitenwereld. Zo klapte het hele ego in elkaar en van een grootheidswaanzin naar een 
nietigheidswaanzin. Van"och ik kan toch niets meer, laat mij maar dood gaan". Precies wat mijn 
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moeder kenmerkte in haar laatste jaren. Gelukkig meer energie gekregen. We blijven met de pillen 
doorgaan. Weer gefietst naar Be Fair.  
Woensdag 15 Juli vanaf 12 -18.00 geoefend ijzer 3, heen en terug gefietst. Met Mauk tot diep in 
de nacht formulier voor lessen gemaakt op de videowriter.  
Donderdag 16 Juli met Laas regels doorgenomen. Slechte zaken in shop. Kan niet goed tegen 
alle mensen die om aandacht vragen. Daaruit blijkt toch wel dat ik nog niet in orde ben. 
Makkelijk uit evenwicht gebracht. Thuis british open gezien. Erg moe, waarschijnlijk de vorige 
dag te zwaar getraind.  
Vrijdag 17 Juli. Lang en zwaar geslapen. weer british open bezien. Erg fascinerend.  
Zaterdag 18 Juli geoefend en british open. 
Zondag 19 Juli de finale van british open. Wat is het verschil tussen overwinning en nederlaag 
klein. 
Maandag 20 Juli. Naar Paul en Mariette die logeren bij de directeur van Artis. Joep was 
schitterend, apies gekeken in Artis. Hij kirrde van plezier. Wat een lekker manneke. 

  
Links: Trotse grootouders in Artis. Rechts: Allen bijeen, twee zoons, een dochter een schoonzoon en een kleinzoon  

Opening golfbaan Anderstein, hele gebeurtenis. Met Joke Mundt, Marianne Siewers, Mauk de 
baan gespeeld. Prachtige avond na onweersbuien.  

  
Opening van het clubhuis van de golfclub Anderstein. Vroeger een koeienstal van de familie van Beuningen 
 
Dinsdag 21 Juli Onrustige dag. Eerst naar Be Fair, regels doorgenomen met Laas, daarna 
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Hilversum oefeningsdag van het Open. Naar dokter voor zenuw linker hand, nader neurologisch 
onderzoek vereist. Bespreking met een videoproducer in restaurant de witte bergen, die een 
videoband wilde maken over regels en etiquette. Mijn advies alles live opnemen, niet ensceneren. 
s-Avonds nog geoefend op Be Fair.   
Woensdag 22 Juli heel hard geoefend op Be Fair. Video opname vooral stijve linkerbeen 
proberen te verbeteren. Na videoanalyse is duidelijk dat de linker arm niet lang genoeg gestrekt 
blijft. De laatste tijd is het goed te merken dat ik meer energie heb gekregen, misschien door de 
pillen of vanwege het feit dat ik geen les meer hoef te geven.  
Wel is opmerkelijk dat ik heel veel behoefte heb aan slapen. Met moeite wordt ik om negen uur 
wakker en wil dan nog lang blijven liggen .s-Avonds daarentegen kan ik alles nog aan.  
Donderdag 23 Juli naar Dutch open  
Vrijdag 24 Juli eveneens .  
Zaterdag 25 Juli de De Booijen dag,.op Be Fair getennist en gegolfd en na afloop barbeque op 
de Koningsweg. Goed verlopen. Joep was het grote succes!  

   
De Booijen dag  op Be Fair met na afloop een barbecue in Baarn 

Zondag 26 juli naar finale Dutch open. Erg spannend en gezellig na afloop in Bols tent vele 
oude bekenden gezien. Heel anders dan vroeger. ik kan er nu goed tegen om de elite weer te zien. 
geen wrok of opstandig gevoel meer. Weer zwaar geslapen en gedroomd. Met moeite sta ik elke 
ochtend op. Het zijn waarschijnlijk de pillen.  
Maandag 27 Juli geoefend op Be Fair. met gebogen rechter knie tijdens back en downswing 
gaat het een stuk beter. Schema gemaakt voor bespreking met baancommissie Anderstein.  
Dinsdag 28 Juli hoge belastingbiljet in bus ontvangen. Het gaat niet best met de financiën als je 
eerlijk bent met de opgave! Weer eerste lesje gegeven. Goed geoefend.  
Woensdag 29 juli Met Vincent Zumpolle naar Rosendaelse. Ronde van 85. Veel regen. daarna 
nog 13 holes gespeeld. Minder geconcentreerd. meteen te merken aan score. Prettig gespeeld met 
Vincent. s-Avonds met de baan gebruik commissie over Anderstein gelopen ter voorbereiding. 
van opleiding nieuwe leden van Anderstein. Prachtige avond na alle regen en wind. Het lijkt op 
Wiesel de sfeer van het landschap ook op een grenslijn glaciaal en rivierafzettingen.  
Donderdag 30 juli veel lessen en s-avonds wedstrijd voor de afzwaaiers van Be Fair. Na dertien 
holes gelijk aan de baan. en nog twee pars om het baanrecord te breken. maar ik kan nog niet 
goed tegen de druk dus : 5 bogeys na elkaar! Leuke speeches en veel complimenten plus cadeau 
zowel voor Adrienne als mijzelf.  
Vrijdag 31 Juli om half tien al les moeten geven! Heel goed om iets vroeger op te staan. Veel 
geoefend en daarna met Adrienne naar Almeerderhout de nieuwe baan te bezien. Daarna 
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gespeeld met Maarten Rieder. Frans Erkelens en Adrienne op Zeewolde. Eerst goed maar daarna 
weer door inzakken van linkerzijde slechte drives. Na 12 holes maar liefst 8 boven par! Ja er moet 
nog veel gebeuren voor die handicap 5. Nog lesje op Be Fair en s-avonds laat Joep op bezoek. De 
kinderen kwamen om de nieuwe auto te laten zien een Renault met grote achterruimte. Joep was 
te lekker!  
Zaterdag 1 augustus golfclinic samen met Martin voor Amro mensen  Heel goed programma in 
drie uur een goed overzicht wat golf inhoudt. Geoefend en rondje gelopen met Adrienne. Erg 
moe en weer wat depressief, toch wel gek al ik les geef komt daarna de depressie weer opzetten. 
Vragen aan psychiater wat dat te betekenen heeft. s-avonds weer behoefte aan sterke drank: twee 
borrels voor tafel en twee kleine glaasjes whisky. Geen pillen genomen. Niet zo lekker geslapen. 
duidelijk te merken dat de pillen mee uitnokken. Vergeten wat gebeurd is op Zaterdag 2 en  
Zondag .3 augustus. Pas bijgeschreven op 16 augustus.  
Maandag 4 augustus weer naar psychiater. Alles ging nu goed en pas weer gesprek in 
september. Twee gevoelsniveaus. door de pillen minder emoties maar een fijner gevoel van een 
ander soort. Het is van belang om het drift en emotieleven op een laag pitje te zetten. Dat komt 
later wel weer terug. Het geeft de nodige rust om de accu weer op te laden. Gevraagd waarom ik 
altijd wil dat elke minuut en elk uur goed besteed moet worden. Ook dit weer een gevolg van 
mijn opvoeding. mijn moeder eist van mij van elk moment het uiterste, mag geen moment 
verslappen. Het spasmodische van mijn doen en laten is ook een soort verdedigings mechanisme. 
Proberen om meer rust in mij zelf te krijgen. Volgens Mojet ben ik nu aan een terugtrekkigsfase 
bezig. De verhouding met Adrienne loopt gevaar dwz dat als ik verder ontwikkel ik ook verder 
van haar kom te staan. Wel is duidelijk dat ik heel veel van haar hou en dat er geleidelijk aan weer 
een nieuwe dimensie in onze relatie zal ontstaan. Na dit gesprek alles aan Adrienne vertelt, ook 
dat er het gevaar van verwijdering zou kunnen ontstaan, dit voor beide verhelderend.   
Dinsdag 5 augustus eerst naar Mammie op bezoek en daarna met Marlof en Tineke gespeeld 
op de Kennnemer. Gezellig, maar weer duidelijk merkbaar dat ik minder uitbundig en vrolijk ben 
in vergelijk met anderen ontmoetingen met Marlof. s-Avonds in de tuin dat donker gechipt! Wel 
weer echt ouderwets.  
Woensdag 6 augustus veel lessen achter elkaar.  
Donderdag 7 augustus op Leusden gespeeld met Jack Siewe en Din Binkhorst. 36 holes. Erg 
slecht gespeeld. waarom toch? Wel was het een gezellige dag en is er erg sportief en competitief 
gespeeld.  
Vrijdag 8 augustus met Jan Maarten naar Corsica gevlogen. Weggebracht door Adrienne. Bij 
afscheid kleine traantjes. Erg dierbaar. Jan Maarten zag het en zei "wat is ze toch lief".Pracht 
vliegtocht langs Mont Blanc met heerlijke lunch met champagne en rode wijn! Via Nice naar 
Bastia.  

  
Links; begin van fietstocht in Bastia met mijn zoon Jan Maarten. Rechts: Eerste rustplaats 
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Meteen op Fiets gekropen en steile beklimming van een pas naar St Florent. In dorpje Adrienne 
gebeld Olmetta di Tuda. Heerlijk weer die warmte. op een terrasje met Corsicanen die boule 
spelen of kaarten. Net als of er in al die jaren niets is veranderd. Vlak bij St Florent geslapen in 
een caravan. Via St Florent en de Desert des Agregates naar Calvi. In de middag een zware 
beklimming gehad waar ik het even te kwaad had. Jan Maarten klimt als een klipgeit. Wat een 
conditie heeft hij. Hij let geweldig goed op mij. Erg zorgzaam. Aan de port gegeten en vanwege 
gebrek aan hotel - alles was vol- aan het strand geslapen 

  
Links : op het strand bij Calvi. Rechts: Op de col de Vergio 1464 meter hoog 

Voelde me s-nachts niet zo lekker hoge pols, maar gelukkig had Jan Maarten, die ook. Midden in 
de nacht werd hij met schrik waker. Zijn tasje met alles er in was weg. Tot grote opluchting vond 
hij het op een tiental meters met alles er nog in: paspoort etc behalve plus minus 100 Fr Frs. Een 
geluk bij een ongeluk. Via Calvi naar Galeria. Schitterende rotspartijen. Het klimmen ging beter. 
Bij de afdaling ging ik sneller dan Jan Maarten, maar bij de stijgingen verloor ik weer alle terrein. 
Merkwaardig om te zien dat hij geen competitie zoekt terwijl ik juist wel. Hij beschouwt alles veel 
rijper en minder impulsief. In het gebied van Fango een leuk onderdak gevonden. Hollanders 
ontmoet die een voettocht hadden gemaakt.  
Dinsdag 11 augustus van Galeria naar Porto en via steile bergweg naar Ota. Erg warm. 
Gelukkig onderdak gevonden in jeugdherberg. Jan Maarten geniet van zo'n primitief 
onderkomen. Lekker gegeten in restaurant. Woensdag  12 augustus de grote tocht naar de col de 
Vergio van 200 naar 1500 meter. Gelukkig gehaald en krachten goed verdeeld. Jan Maarten was 
allang boven op de pas.  

   
Het dorpje Omessa. Rechts; de schaapherder Antoine  met zijn vrouw  
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Schitterend weer en afdaling door mooi bos naar Calacucchia . Via de scala de Santa Regina naar 
Francardo.In een cafeetje opeens de auto van de slager Costa van Popolasca gezien. Het bleek de 
zoon te zijn van Jean Fleur Costa. Hij heeft ons via een steile weg gebracht naar Prato, vandaar 
via gemakkelijke weg naar Popolasca. Zeer gastvrij ontvangen door madame Costa. Voor Jan 
Maarten leuk om alles van mijn gebied te zien. Nu niet het touristische Corsica maar het 
onbedorven gebied waar in al jaren niet veel veranderd is. behalve de telefoon, wasmachine, bad 
en stromend water! De volgende dag afgedaald naar Caporalino .Francoise van het café ontmoet. 
Ook hier hadden de foto's groot succes.  
 

   
Wandeltocht naar het kerkje San Angelo met fraai gezicht op mijn karteringsgebied voor mijn proefschrift 

Naar Omessa omhoog. Gelukkig was Viviane en haar oom en tante er nog. Zij hadden een feriek 
mooi huis gebouwd boven Omessa. met een subliem gezicht om de hele keten van Popolasca tot 
Monte Cinto. 
Zeer gastvrij ontvangen. s-Middags naar Corte. Jan Maarten met de zoon van Viviane. 
Christophe in de Restonica gezwommen en ik met Viviane boodschappen gedaan en over mijn 
en haar depressie gesproken. Zij heeft een analyse gedaan van 13 jaar en is sinds 2 1/2 Jaar van 
haar echtgenoot weg. hij is er vandoor met een jonge meid. Nog al zielig. maar ook zij heeft 
dezelfde kwaal als ik: een superdominante moeder, begaafd. Nu domineert ze weer over haar 
zoon! Tot diep in de nacht bij volle maan op terras hierover gesproken. Ook verteld dat ik 
vroeger ook bijna was weggelopen en nu dolgelukkig ben dat ik het niet gedaan heb. Dan had -je 
nu ook niet met je zoon zo kunnen fietsen in Corsica. zei ze. De volgende morgen een wandeling 
gemaakt naar een bron dicht bij het kerkje van San Angelo. Ze heeft een bouquet maquis geplukt 
voor Adrienne. Na een heerlijk middageten en een siesta afgedaald naar Cazamozza. Lekke band. 
Onderdak gevonden in Motel. s-Ochtends via de kust naar Bastia. Weer lekke band. Geprobeerd 
ze te plakken aan kust. Ons laatste zwemmetje. Helaas door lekke banden geen tijd genoeg om 
Bastia te zien . Teruggereden naar vliegveld. Erg warm. Prachtige vlucht via Nice en Mont Blanc 
naar Amsterdam Schitterend gezicht om Nederland prachtige belichting. Adrienne stond ons op 
te wachten en had een verrassing voor mij. Joep gaan we halen op Festina en Joep blijft bij ons 
logeren! Jan Maarten jaloers om te merken dat ik niet meer de volle aandacht voor hem had. Heel 
lief en tegelijkertijd ontroerend om te zien hoe heerlijk hij het heeft gevonden met zijn Vader. Hij 
had in het vliegtuig nog heel zinnige opmerkingen over mij en mijn ziekte. Ik moest een ander 
leefpatroon aannemen. rustiger en beter mijn spieren gebruiken bij opstaan en andere 
bewegingen. die hij tijdens de tocht had geobserveerd dat ze erg houterig waren. Heel lief zoals 
hij alles indenkt. Een erg wijs mens. Joep was een geweldig succes. Adrienne genoot ervan om 
hen te kunnen verzorgen. Zondag lekker thuis geklooid. Was zelf erg erg moe. Weer zo'n opgezet 
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gevoel in mijn maagstreek. Dit had ik ook even voor dat de naar Corsica vertrokken maar tijdens 
de reis geen last meer gehad. Mauk kwam ook nog langs op weg naar Zuid Limburg voor een 
wedstrijd. Jan Maarten vertrokken rond acht uur. Hem uitgeleide gedaan tot de Oranjeboom. Om 
half negen kwamen Mariette en Paul Joep halen. Wat een geluk al die kinderen.  
Maandag 17 augustus. Thuis gebleven. toch nog depressief en weer het opgeblazen gevoel, 
morgen naar de dokter. Ben maar liefst drie kilo aangekomen. Nu op streng regiem.  
Dinsdag 18 augustus naar Dokter de Graaf om maag na te laten kijken, gelukkig niets ernstigs. 
Vermageren zodat er geen druk komt op de maagwand, die nu uitpuilt. In de Laanstraat Ellis 
ontmoet van vroeger. Daarna videoband gehuurd Out of Africa voor s-avonds af te draaien. Bij 
Hommes mooie wieler outfit gekocht. Mondriaan hemd en zeemleren broek plus klipschoentjes.  
Woensdag 19 augustus, les van John Woof. Weer hoop gekregen. Grip veranderen. Met 
Adrienne gespeeld 18 holes. Zeer slecht! s-Avonds rondleiding met 12 mensen op Anderstein. 
Zeer geslaagd. Als het groepjes zijn, vind ik het les geven nog leuk.  
Donderdag 20 augustus. Veel geoefend, achter de bal blijven. Les aan Robert de Stigter. Met 
fiets heen en terug. Gemiddelde gaat door nieuwe schoenen duidelijk vooruit.  
Vrijdag 21 augustus naar Valkenswaard voor bijeenkomst van Riemsdijken familie. Via 
Welschap de golfschool van Andre Jeurrissen. Goed complex. Eerst op Eindhovensche. Golf 
gespeeld met Tineke, Marlof, Toto en Adrienne. Goed gespeeld. Daarna 8 holes met Tonina 
Brom een greensome. Dit ging duidelijk minder want ik moest op Tonina letten. Ze had in twaalf 
jaar niet gegolfd. Maar toch heel gezellig. Onder prachtige weersomstandigheden buiten gegeten 
op terras van de Gagelhof. Feriek mooi. Een soort Dynasty. Wat een luxe.  

 
Op de Gagelhof : play off na de wedstrijd voor de Barthold Cup tussen Adrienne en tante Jettie van Riemsdijk, de 
laatste wint de cup! 
  
Zaterdag 22 augustus Lang uitgeslapen daarna 60 kilometer gefietst via Anderstein gemiddelde 
van 26.2 km. Daarna naar opening clubhuis Anderstein. De golfshop van Mauk zag er prima uit. 
Wat een werk. Zeer smaakvol. s'Avonds naar feest. Een beetje stijfjes maar toch sfeervol.  
Zondag 23 augustus weer lang uitgeslapen en geoefend op Be Fair. De depressie is toch echt 
nog niet voorbij. Het golfen is toch nog wel een probleem om de energie op te brengen en ook 
de zin om de handicap 5 te gaan halen. Misschien is het te veel gevraagd en voel ik dit al 
onbewust.  
Maandag 24 augustus met Adrienne 18 holes gepeeld op de Hilversumse  Score van maar liefst 
88, veel te veel en nog wel van de fronttees. Er moet wel heel veel gebeuren voor het zover is dat 
ik een safe swing ontwikkeld heb of althans dat ik achter de bal blijf met mijn hoofd. s-Avonds 
weer met groepje gelopen op Anderstein. 
Dinsdag 25 augustus Zwaar depressief. Adrienne had geprobeerd er wat van te maken, maar ik 
was bepaald niet aardig. Toch was er het verheugende feit dat Joep op bezoek kwam. Hij 
logeerde een week bij Ma van Rijn. Te lekker mannetje. s-Avonds gegeten bij de Generaal. 
Woensdag 26 augustus Voorbereiding golfschool. s-Avonds bijeenkomst. Zeer geslaagd maar 
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liefst 70 inschrijvingen.  
Donderdag 27 augustus speelt Adrienne de Oma wedstrijd en haalde een gedeelde eerste plaats. 
Goed werk! Elke dag sla ik 100 ballen met houten drie. Les gegeven en daarna golfvergadering.  
Vrijdag 28 augustus naar Hilversum voor doormeten zenuwen linkerhand. Zat toch in de 
zenuwwortels in de nek. Mensendieck voor betere houding. Weer gelopen met groepjes op 
Anderstein. Wat een prima baan en gezellig clubhuis.  
Zaterdag 29 augustus les en shop nieuwe mensen opgevangen voor golfschool. 
Zondag 30 augustus feest dag. Met Jan Maarten gestart met fiets van Anderstein 100 km gem. 
van 26.8 per uur wel erg zwaar, maar gelukkig net niet te veel, voldaan gevoel. Een ideale soort 
van in en ontspanning. Goed voor mijn depressie. s-Avonds gegeten in clubhuis met 
Adrienne,Carol, Mauk en Jan Maarten. Van ganzeborst tot wildzwijn. Het kon niet op gewoon. 
Jan Maarten naar de trein gebracht. Hij had erg genoten, zeer ontroerend afscheid. Wat een prima 
joch is het toch, een hart van goud.  
Maandag 31 augustus met Adrienne op de Pan gespeeld. Spannende wedstrijd, all square. Ik 
speelde rondje van 82, eerste negen 43 en tweede negen 39. Gaat duidelijk vooruit wat betreft de 
teeshots. Nog iets langer boven blijven wachten. Mooi weer en gezellig gespeeld. Pilsje 
gedronken op terras. s-Avonds kwamen Mauk en Carol nog langs. Ik moest een stukje schrijven 
voor de Pro talk.  
Dinsdag 1 september  gespeeld op Anderstein de nieuwe baan is geopend. Met Marianne de 
baan nog na gelopen voor paaltjes etc.s-middags naar Be Fair voor lessen IBM. Naar Wassenaar 
,geslapen bij Arie vd Sman. 
Woensdag 2 september om zes uur weg naar Houthalen. Goed gespeeld vooral teeshots. 
Geslapen in Wavre.  
Donderdag 3 september 36 holes onder drukkende weersomstandigheden op Waterloo. Pracht 
baan. Goede teeshots, slecht gechipd. Geslapen in Gent. Goede stemming. Veel gelachen vooral 
om Klaas Bellekom.  

 
Golfbaan Waterloo België, vlnr  Menno Decnop, Nico vd Sman, Tom de Booij, Aad de Jong, Klaas Bellekom.  
Foto genomen door Arie van der Sman 

Vrijdag 4 september  gespeeld op Latem. Totale catastrophe. Liep gewoon mee bij downswing. 
Alles de bossen in. Nee dat was een goede afknapper. Toch gezellige dag van proberen te maken.  
Zaterdag 5 september kwam Joep dat bracht redding bij de nieuwe depressie. Wat een 
manneke. Mariette en Paul moesten naar feest in Zwolle. Op Be Fair shop en les en via receptie 
Gigi Tegelberg naar huis op Joep gepast. Genoten om hem te vertroetelen.  
Zondag 6 september vroeg om zes uur fles gegeven. Adrienne moest golven op Spaarnwoude, 
zodat ik hem mocht verzorgen. Gezellig ontbeten met de kinderen en via Anderstein hebben ze 
me afgezet in Leusden voor les John Woof. Deze heeft me weer door depressie geholpen en 
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nieuwe taken op gegeven voor een betere backswing en begin downswing te ontwikkelen. Mauk 
heeft me opgehaald en door naar Bloemendaal voor 21 ste verjaardag van Sam Strumphler. Heel 
gezellig. Joep heeft de show gestolen met een Thailandse muts!  
Maandag 7 september weer met nieuwe moed begonnen aan het verkrijgen van handicap 5. 
Wie weet? Geef het de tijd en rust. Geoefend op Anderstein en de baan gespeeld. s-Avonds met 
6 mensen de baan gelopen. Bespreking met handicap en regelcommissie: Theo Carp en Rolf 
Schot. Ze wilden aan bestuur voorstellen om mij in de commissie op te nemen als adviseur.  
Dinsdag 8 september geoefend op Be Fair en les aan IBM mensen.  
Woensdag 9 september op Anderstein en met Adrienne de baan gespeeld. Adrienne maakte op 
de 2e hole een eagle! Onze scores Adrienne 80 en ik 77.s-Avonds weer met groepje gelopen.  
Donderdag 10 september veel last van kiespijn. s-Middags naar huis en naar tandarts. Deze 
heeft het verholpen door wegsnijden tandvlees.  
Vrijdag 11 september geoefend op Be Fair.  
Zaterdag 12 september naar Gratem Limburg voor huwelijk Kiki Schellevis en Dick van 
Broeckhuysen. Gezellig feest in leuk kasteeltje, iets te veel gedronken. Belangrijk was wel het feit 
dat ik na afloop geen geestelijke- wel een kleine lichamelijke - kater had.  
Zondag 13 september met Mariette en Paul door plaatsje waar we geslapen hadden gewandeld. 
Zeer schilderachtig. s-Middags gewandeld rond de Eindhovense golfclub. Bij terugkeer veel regen 
. Joep bezocht die bij de van Rijn's was ondergebracht. Wat een lekker ventje, en wat gaat het snel 
zijn groei.  
Maandag 14 september naar psychiater. Goed gesprek. Geen behoefte om meer te graven in 
verleden. We hadden alles goed in kaart gebracht volgens hem. Nu nog de strijd met de oude 
mechanismen. Over de planning van de toekomst geen zorgen maken. Dat komt van zelf. De 
behoefte om alles te willen plannen en alles zo efficiënt mogelijk de laten verlopen , het geen 
moment onbenut te laten, dat alles zijn nog oude verweren tegen de moeder. Volgens Adrienne 
nog wel wat zwaarmoedig, maar veel minder dan enkele maanden geleden. Van twee pillen naar 
een pil per dag. Dus minder uitgenokt tijdens de nacht. Dit was al duidelijk te merken, minder 
zwaar geslapen. Door dit gesprek een beter gesprek kunnen hebben met Mauk over toekomst. 
Gegolfd op Hilversum met Mauk en Laas. Nog te snel in de downswing. Gesprek gehad met 
Mauk en Donald Armour in golfshop. Donald wilde dat we meededen in een project golfschool 
en 9 holes baan naast de tegenwoordige baan van Almeerderhout. Nogal vage plannen, maar wel 
leuk dat hij mij heeft gevraagd. Met Laas nog 18 holes gespeeld. 7 boven de baan! Het gaat de 
goede kant uit.  
Dinsdag 15 september  naar Be Fair geoefend. s-middags IBM cursus, en na afloop lesje aan 
Collot d'Esquiry. 
Woensdag 16 september naar Anderstein geoefend en 18 holes gespeeld. Rondje van 78.  
Donderdag 17 september begin golfschool. s-Ochtends goede groep s-middags minder. Na 
afloop les aan tandarts Karel Visser.  
Vrijdag 18 september groep van Fien Vermey, daarna geoefend en s-avonds inleidend praatje 
gehouden van Visser tot Vis voor de lezing van Bart Vos over zijn beklimming van de Cho Oyu 
in de Himalaya in het zelfde zaaltje in kasteel Groeneveld, waar ik met Wido en Joop gemusiceerd 
had .Geweldige prestatie van Bart.  
Zaterdag 19 september naar Be Fair golfschool en s-middags receptie in Deventer van huwelijk 
Ajef Knappert en Joanne Rahusen. Veel oude bekenden. Niet meer depressief na afloop. Dit een 
goed teken. Daarna gegolfd met Adrienne op de Sallandse golf. Saai baantje en daarbij slecht 
gespeeld. Geen concentratie kunnen opbrengen.  
Zondag 20 september 3 golfschool cursussen. Goed verlopen.  
Maandag 21 september Hilversumsche golf gespeeld. Rondje van 78. Met Roderik om geld f 
7,gewonnen. De drives nog steeds niet goed, wel het korte spel.  
Dinsdag 22 september IBM les.  
Woensdag 23 september geoefend op Anderstein. 
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Donderdag 24 september bespreking met Golfcommissie. Prima verlopen.  
Vrijdag 25 september naar Joep in Bloemendaal. s-Middags met Adrienne en Mariette gespeeld 
op de Kennemer. Begonnen op de 10 e hole daarna de moeilijke 8 holes. Goed gespeeld. Mariette 
scoorde slecht maar speelde helemaal niet gek. s-Avonds naar Amsterdam schitterend vuurwerk 
gezien.  
Vrijdag 25 september Jaarvergadering van Be fair. 
EEN ZEER VERDIENDE GESTE IN DEZE JAARVERGADERING WAS DE 
TOEKENNING VAN DE VERENIGINGSBEKER AAN ONZE PRO TOM DE BOOY, 
WEGENS ZIJN ONGEKEND ELAN, INZET EN KUNDE BIJ DE OPBOUW VAN BE 
FAIR GOLF. HIJ GAAT ONS NU PER 1 JAN. '88 VERLATEN EN WIJ ZIJN HEM 
ALLEN, ALS VERENIGING, ALS GOLFAFDELING EN ALS INDIVIDUELE 
GOLFSPELERS INDERDAAD VEEL DANK VERSCHULDIGD.  
Eind september. Mijn  artikel in de Grasmat  
Tijdens de afgelopen jaarvergadering werd ik ,vereerd met de Verenigingsbeker. Elk mens is min 
of  meer ijdel, en ik dus ook. Van deze plaats wil ik de vereniging Be Fair dank zeggen voor deze 
onderscheiding. Helaas was ik op de vergadering niet aanwezig en kon deze dankwoorden niet ter 
plekke vertolken. In zekere mate is dit ook een onderscheiding die de afdeling Be Fair Golf ten 
deel valt. Een volwassen geworden poot van de Be Fair zetel. Uzelf zal ik in het volgend jaar niet 
direct aan het Be Fair Golf deelnemen, maar het ziet er naar uit dat ik toch op een bepaalde 
manier aan Be Fair verbonden blijf, een soort manager die vooral de belangen van de golfschool 
zal behartigen. Door de grote belangstelling van golf zullen we steeds meer gegadigden krijgen 
voor onze golfschool. Voor het voorjaar zijn al heel wat boekingen binnen gekomen.  
Zaterdag 26 september golfcursus en daarna naar Biltse Duinen opening. Johan Cruyff kreeg 
les van Corby. Prachtige zaal gezien voor fitness. Veel champagne!  
Zondag 27 september golfcursussen.  
Maandag 28 september naar Pan met Adrienne en Mauk. Rondje van79. Dik van Mauk 
gewonnen. Voor Adrienne voorlopig laatste golfdag, morgen operatie aan rechter hand voor 
bevrijden van zenuw.  
Dinsdag 29 september naar Academisch Ziekenhuis in Utrecht, vlot verlopen. Geen pijn en 
wond heelt goed. Iets in het huishouden gedaan!  
Woensdag 30 september naar Anderstein en daarna met Laas Galerna naar Zeewolde. Slecht, 
gespeeld. Laas rondje van 12 boven. Goed voor zijn C kaart. Laas wel verteld dat hij minder 
autoritair moet overkomen bij zijn lessen.  
Donderdag 1 oktober les van John Woof. Van negen tot drie oefeningen. Daarna naar 
Anderstein. Bespreking met Mauk over toekomst. IBM ook op Anderstein. Lesje aan Christian. 
Van A naar B. Daarna met Jan Boone in de baan match play .Heel slecht gespeeld. Geblokkeerd 
geen shoulder turn.  
Vrijdag 2 oktober goede les aan groepje Fien Vermey.  
Zaterdag 3 oktober en Zondag 4 oktober veel lessen. Zeer geïnspireerd. Goede steun van 
nieuwe assistent Hans Erik Sterken.  
Maandag 5 oktober. Gespeeld met Jan Wessel 18 holes op Hilversumse. Goed gespeeld. Drives 
slecht, korte werk goed.  
Dinsdag 6 oktober naar tandarts kies getrokken. daarna Be Fair.  
Woensdag 7 oktober naar Anderstein geoefend en 18 holes gedeeltelijk met Christian. Ook 
instruktie gegeven. verkorten van zijn swing. was erg dankbaar. Mauk gaat voor 12 dagen naar de 
Algarve. en vroeg mij om een oogje in het zeil te houden tijdens zijn afwezigheid. Een hele eer 
voor mij dat hij dat aan Pa vraagt.  
Donderdag 8 oktober slecht weer lessen aan Carel Laout en Rob Rademaker in stromende 
regen. Naar fitness les, weer niemand.  
Vrijdag 9 oktober naar Anderstein en gespeeld met Jan Boone. Weer verloren. 
Zaterdag 10 oktober veel lessen.  
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Zondag 11 oktober In de middag naar borrel bij Angelique. voor afscheid Fien Vermey. 
Maandag 12 oktober half twee met Jan Wessel en Mariette op de Pan gespeeld. Joep kwam 
langs om te logeren. Paul moest hardwerken voor zijn tentamen. dus kon Mariette er een paar 
dagen tussen uit. Joep weer een stuk eigenwijzer geworden. Mariette speelde goed en kwam met 
een score van 108 binnen, niet gek. Zelf speelde ik weer slecht.  
Dinsdag 13 oktober met Joep naar Be Fair. Mariette op video gezet. IBM cursus .s-Avonds 
kwam Jan Maarten. Dol gezellig al die kinderen. Met Jan Maarten een schitterende fietstocht 
gemaakt naar Hoge Veluwe. Van Otterlo naar Oosterbeek en via Planken Wambuis terug naar 
Otterlo. Jan Maarten op trein gezet in Driebergen. 65 km gefietst met hoog gemiddelde.  
Woensdag 14 oktober vergadering met de regelcommissie van Anderstein bij Theo Carp. Tot 
half een door vergaderd. Toch wel nuttig.  
Donderdag 15 oktober les gegeven aan Storm. die geklaagd had dat hij geen les kon krijgen. 
Ook cursus golfschool les gegeven over de balvluchtwetten .s-Middags IBM cursus.  
Vrijdag 16 oktober naar Noordwijk IBM wedstrijd in vliegende storm. Zeer slecht gespeeld. Kan 
niet goed tegen de zenuwen. goed te merken tijdens het putten. gelukkig the back nine beter 5 
boven par. De 10e prijs wel een afgang voor mijn IBM cursisten. Toch gezellige dag. Meegereden 
met Guus en Truus Krens.  
Zaterdag 17 oktober cursus videoles. s-Middags monthly spoon ronde van 65 ook niet al te best.  
Zondag 18 oktober veel les.  
Maandag 19 oktober gespeeld met Roderik en Adrienne op de Rosendaelse .Weer slecht 
gespeeld. Val er steeds over heen. Dit moet veranderd worden maar ik weet niet precies hoe. s-
Avonds weer erg depressief.  
Dinsdag 20 oktober in tuin gewerkt en les IBM .s-Avonds Carol en Mauk na hun terugkomst bij 
ons gegeten. Erg gezellig. Het lijkt erg aan te zijn tussen beide. Grote koersval op de 
wereldbeurzen.  
Woensdag 21 oktober geld belegd 25.000 in Robeco. Wie weet wat de koersen gaan doen! s-
Middags naar receptie van Buijse van Loyens en Volkmaars en s-avonds gegeten in stad bij de 
Pergola en naar film van James Bond.  
Donderdag 22 oktober geoefend op Be Fair en les IBM.  
Vrijdag 23 oktober geoefend en gespeeld op Anderstein.  
Zaterdag 24 en Zondag en 25 oktober weer cursussen.  
Maandag 25 oktober  gespeeld op de Pan met Adrienne en Jan Wessel. Weer slecht gespeeld. 
Hele mooie en hele slechte slagen met elkaar afgewisseld.  
Dinsdag 26 oktober regelstencils gemaakt en IBM les.  
Woensdag 27 oktober  naar Anderstein met Adrienne maar weer terug omdat het slecht weer 
werd. Trots gezicht hoe Mauk les gaf aan zijn vier assistenten.  
Donderdag 28 oktober geoefend en gespeeld op Anderstein en les gegeven in clinique voor 
IBM. s-Avonds voor 74 mensen regelavond op Be Fair groot succes. Spelelement er in gebracht. 
Hier voel ik me op mijn best. Maximale concentratie kan ik dan opbrengen. 
Vrijdag 29 oktober weer naar Anderstein veel gespeeld.  
Zaterdag 31 oktober cursus en herfstwedstrijd Be Fair zeer slecht gespeeld. Veel domme fouten 
en toch nog zenuwachtig ongelooflijk. s-Avonds lustrumfeest Be Fair. Mooie Carribean show 
met vuurvreter. Veel gedanst.  
Zondag 1 november weer cursussen. Video opgenomen van regel en etiquette routen. Zeer 
leerzaam. Weer goede cursusdag gehad.  
Maandag  2 november gespeeld in Hilversum met Hans Erik, Mauk en Adrienne. Heel mooi 
weer, vandaar te druk op de baan. Gesplitst in twee ballen. Niet zo slecht gespeeld.  
Dinsdag 3 november laatste IBM dag.  
Woensdag 4 november naar Anderstein . 
Donderdag 5 november laatste cursus dag. Niet zo erg geslaagd was het afscheid van de 
cursisten.  
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Vrijdag 6 november laatste cursusdag met groep van Fien Vermey.  
Zaterdag 7 en zondag 8 november laatste cursusdagen. Zeer geslaagd. Veel lofuitingen 
gekregen over de cursus. Een oorkonde, whisky en wijn flessen .  
Maandag 8 november gespeeld met Adrienne op Anderstein. 
Dinsdag 10 november regelavond Anderstein. Zeer geslaagd. Gemengd publiek.  
Woensdag 11 november naar Anderstein. Alleen gespeeld op baan. Aan de bar na afloop 
gesproken met twee leden van Anderstein, die vonden dat Mauk zijn spontaniteit een beetje had 
verloren. Dit vonden ze jammer voor hem. Ze hoopten dat ik er iets kon doen. Wel een schok 
voor me, om te zien dat hij te veel opgeslokt wordt door de shop en de commerciële kant ervan. 
Hij komt niet meer toe aan zijn lessen. Besloten om hem niet de verantwoordelijkheid te geven 
over BeFair. 
Donderdag 12 november  Dit hem meegedeeld. Ook voor hem toch wel een schok om te zien 
dat het niet meer zo gaat als in het begin. Misschien wordt hij ook gehinderd dat ik mijn gezicht 
te veel laat zien op Anderstein.  
Vrijdag 13 november naar Be Fair. Gesprek gehad met Martin, en hem mijn plan mede gedeeld. 
Ging goed.  
Zaterdag 14 november nog een putlesje, en gesprek gehad met Hans Erik en Eduard Storm. s-
Middags mooie sound boxen gekocht. Prachtig geluid.  
Zondag 15 november lezing voor de golfclub van Nunspeet. Moeilijk publiek. Heel gezellige 
borrel en etentje. Zeer ontspannen.  
Maandag 16 november laatste gesprek met psychiater gehad. Zeer goed. De uitdaging niet meer 
tov van mijn moeder maar tegenover mij zelf en daardoor op een hoger abstractie niveau komen, 
waardoor de uitdaging een heel ander karakter krijgt, meer ontspannen. Wie weet gaat het golfen 
nu ook beter. Kamer opgeruimd. Morgen begint weer een nieuwe fase!!!!!!  
Dinsdag 17 november begin nieuwe fase. Te vroeg wakker geworden omstreeks half acht 
daarna weer ingeslapen om 9.15 opgestaan. Gewicht 81 kilo. Dit komt door bier en jenever. Deze 
twee schrappen van het menu! Ik moet terug naar 77 kilo. Buik en rug oefeningen gedaan. 
Gelezen in Wie wil kan winnen. en de methode KI in daily life. Probeer zoveel mogelijk te 
ontspannen en daardoor verhoging van concentratie. Met golfen beginnen met rustige slag met 
bv wedge of ijzer 6 maar in rustig tempo. Just swing. Gebeld naar Maria om afspraak te maken 
.Dit naar aanleiding van een gesprek met Elsbeth over de relatie Maria met mijn Vader. Afspraak 
kwam als geroepen zei ze . Afgesproken voor Vrijdag 27 nov. Begonnen met registratie van mijn 
brieven etc. Golfen even op een zacht pitje . 
Woensdag 18 november op Anderstein mannenclubje van regels op de hoogte gebracht. s-
Middags stencils gecopieerd.  
Donderdag 19 november met vrouwenclubje rond de haard over regels verteld. Besproken met 
Marianne over lokale regels. s-Avonds regelavond voor Be Fair. 59 mensen aanwezig. Adrienne 
vond het duidelijker dan de eerste regelavond.  
Vrijdag 20 november naar Be Fair wat gespeeld. s-avonds kwam Mauk ernstig met me spreken 
over mijn weigering om hem Be Fair te laten overnemen. Was nogal verontwaardigd dat ik de 
volgende dag na mijn besluit meteen met Martin alles had geregeld. Legde hem uit dat dit was om 
hem tegen zich zelf te beschermen. Hij gaf mij de verzekering dat hij het wel degelijk aan kan om 
per 1 januari alles over te nemen. Stemde hierin schoorvoetend in toe. Gelukkig had hij geen 
verder commentaar over de wijze waarop ik op Anderstein functioneer. Goed gesprek gehad. 
Hieruit merk ik dat ik al wat volwassener ben in zulke momenten van kritiek van je kinderen.  
Zaterdag 21 november  gespeeld op Be Fair. Hans Erik had f 140. verdiend en aan mij 
afgedragen. s-Avonds film gehuurd. Ontroerend Merel Streep.  
November. Artikel in Grasmat over gedragsregels tijdens het golfspel 
VAN HET ONDERWIJS EN HET ZICH OP DE GOEDE MANIER BEWEGEN OP DE 
FAIR-WAY. HET IS DAARBIJ GEBLEKEN DAT DE GEDRAGSREGELS IN FEITE 
MOEILIJKER ZIJN DAN MEN DENKT EN MISSCHIEN SOMS WEL MOEILIJKER 
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DAN DE REGELS VAN HET GROENE BOEKJE. GROFWEG KAN MEN DE 
GOLFPOPULATIE ONDERVERDELEN IN TWEE CATEGORIEN: DE GROEP 
GOLFERS DIE ZICH ERGERT- AAN DE GEDRAGINGEN VAN ANDERE GOLFERS 
EN,DE GROEP GOLFERS WAARAAN MEN ZICH ERGERT. HET IS DAARBIJ ZEER 
INTERESSANT OM TE CONSTATEREN, DAT MEN 'TIJDENS HET SPELEN VAN 
EEN RONDE ZOWEL TOT DE ENE ALS DE ANDERE CATEGORIE KAN 
BEHOREN, INCLUSIEF ONDERGETEKENDE!DIT NEEMT NIET WEG DAT HET 
GOED TOEPASSEN VAN DE REGELS EEN EERSTE VEREISTE IS OM EEN 
WEDSTRIJD MET GOED GEVOLG ONAFHANKELIJK VAN DE GEMAAKTE SCORE 
TE VOLBRENGEN. OOK IS GEBLEKEN, IN DE AFGELOPEN WEKEN, DAT 
SOMMIGE SPELERS TIJDENS WEDSTRIJDEN HET NIET ZO NAUW NEMEN MET 
DE REGELS.  
DE LEDEN VAN BE FAIR GOLF MEER MOGELIJKHEDEN HEBBEN OM DE 
GOLFSPORT ELDERS TE BEOEFENEN ~ ZEEWOLDE, LEUSDEN ENZ. MOET HET 
DUIDELIJK ZIJN DAT DE INTEGRITEIT VAN BE FAIR GOLF OP HET SPEL STAAT 
ALS ELDERS LEDEN VAN BE FAIR GOLF EEN LOOPJE NEMEN MET DE REGELS 
EN DE ETIQUETTE!  
Zondag 22 november  lekker thuis gekneud. Mauk kwam met Carol eten. Jan Maarten kwam 
ook voor het eten en wel om enkele daagjes te logeren.  
Maandag 23 november met Jan Maarten de tuin een goede beurt gegeven. Zeer zwaar 
kruiwagenwerk.  
Dinsdag 24 november met Jan Maarten fietstocht naar Breukelen via de Vecht naar Muiden. 
Erwtensoep en twee jonge jenever bij ome Co in het haventje. Rond 70 km gefietst. Veel wind en 
nogal koud. Geëindigd op Be Fair. 9 holes gespeeld. Wat een verschil in sport. s-Avonds 
regelavond op Anderstein. Veel op vragen van publiek ingegaan, daardoor vond Mauk het niet 
zo'n goede avond. Ik ben hier tegen ingegaan op een verkeerde wijze-,zie moederachtige wijze. 
Hij wilde me juist goede opbouwende kritiek geven.  
Woensdag 25 november s-middags kwam Joep en Jan Maarten ging weer terug naar Den Haag. 
Wat een lekker ventje. Eerst een grote huilbui toen Mariette en Paul vertrokken voor een 
weekeinde in de Ardennen. Ze blijven weg tot Maandag. Dus genieten van het kereltje. Hij sliep 
een gat in de dag. want werd pas om half negen wakker.  
Donderdag 26 november thuis gebleven en s-avonds opgepast. Adrienne ging naar Be Fair voor 
het collectief regelexamen. Slechts twee gezakt van de 48 candidaten . Zeer goed resultaat.  
Zaterdag 28 november en Zondag 29 november alles in het teken van Joep wat een 
heerlijkheid om zo'n mannetje helemaal voor je alleen te hebben. Wat een belevenis. Pas 
Maandag kwamen de kinderen hem halen. Veel thuis gewerkt, weinig geoefend. (Een krabbeltje 
van mij : Morgen heb ik jouw weer geef mij maar Joep 
Maandag 30 november gespeeld op Anderstein.  
Dinsdag 1 december geoefend.  
Woensdag 2 december met Adrienne gespeeld op Leusden. Heel slecht geput.  
Donderdag 3 december Anderstein. 
Vrijdag 4 december Be Fair.  
Zaterdag 5 december gezellig sinterklaas avondje met Adrienne.  
Zondag 6 december gespeeld met Pa en zoon Hans Erik Sterken op Anderstein. Slecht 
gespeeld.  
Maandag 7 december wedstrijd met Mauk en zijn assistenten. Tweede plaats samen met Laas 
en Christian. Niet goed gespeeld, erg zenuwachtig en niet goed geconcentreerd.  
Dinsdag 8 december Regelavond op Anderstein. Dit keer beter dan vorige.  
Woensdag 9 december thuis gewerkt aan nieuwe studie de psychologie van het golfspel.  
Donderdag 10 december op Be Fair geoefend.  
Vrijdag 11 december, naar Utrecht kopen van boeken, daarna geoefend op Be Fair,-avonds naar 
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Messiah in grote kerk te Naarden. Prachtig geluid, vooral de lage tonen.  
Zaterdag 12 december benefiet wedstrijd op Be Fair gespeeld met Ansje Bredius. Wel goed 
gedragen alleen heel slecht gespeeld. Hou de slag op, al weet ik de fout toch kan ik deze niet 
herstellen. Een blokkade die moet worden doorbroken anders komt er met het golfspelen niet 
terecht. Na afloop door speeches erg in het zonnetje gezet. Toch wel een beloning en 
tegelijkertijd een afsluiting van een periode van zeven jaar. Daarna gezellig eten in Italiaan. Te 
veel wijn maar interessante discussie met Karel Slootman en Grady Rademaker, die niet veel 
begrepen van de verschillende oorzakelijke verbanden die ik trek.  
Zondag 13 december. Even naar Be Fair , maar gauw teruggekeerd vanwege de kou. Dadelijk 
naar Joep die bij de van Rijn's logeert en onhandelbaar schijnt te zijn.  
Zondag 13 december tot en met 31 december later bijschrijven wat er in deze periode is 
gebeurd.  
Morgen 1 Januari 1988 gaan Adrienne en ik naar Portugal, Spanje, Frankrijk Zwitserland, 
Duitsland naar het kikkerlandje en komen weer terug wanneer de voorjaars bloemen etc weer te 
voorschijn komen. Heerlijke tijd om alles op een rijtje te zetten en een grote revanche op de 
afgang van begin 1887. Terug naar de plaats van de misdaad. Betere controle over mijn handelen. 
Wie weet wordt 1988 het jaar van de inkeer en ontplooiing van het ware ik dat 63 jaar verborgen 
is gebleven door de terreur van de opvoeding .... ! Wat een geluk onze kinderen en klein kind. 
Terug in Nederland op 2 maart 1988 getracht de periode van 13 december tot en met 31 
december 1987 voor de geest te halen. Opvallend is dat ik op zondag 20 december geen honger 
had en het gebakken eitje met spek min of meer met lange tanden heb opgegeten. Dit was de 
voorbode van de virale infectie die ruim een maand heeft geduurd. Pijn in nek etc.  
Maandag 21 december naar Gilze Rijen voor vergadering PGA. Nog een duit in het zakje 
gedaan door te stellen dat het imago van de professional tegen over de buiten wacht moet 
worden verbeterd ook het duidelijke verschil tussen de playing pro en de leraar. Aardig van 
Donald Armour om mij voor te stellen om ook op de lijst geplaatst te worden voor het 
onderzoek naar een profielschets van de professional.  
Woensdag  23 december gespeeld met Jan Wesselz. Heel goed gespeeld een rondje van 78. De 
eerste negen met Barend van Dam die mij 
zei dat je in de downswing moet denken je club naar beneden te slaan.  
Donderdag 24 december nog met Din Binkhorst gespeeld op Leusden eerste negen niet goed 
maar daarna goed gespeeld. Was ontspannen en won dik van Din. 3 balletjes gewonnen. Cees 
Dorrestein zag mij al 's-ochtends vroeg wachten op Din. Hij zag toen al dat ik ontspannen was, 
maar waarschijnlijk door de opkomende ziekte was ik minder energiek en dus meer ontspannen. 
Last van mijn rug. s-Middags inkopen voor Kerstmis gedaan. Min of meer door mijn rug gegaan 
toen ik uit de auto stapte. s-Avonds dolgezellig de hele familie onder de Kerstboom met het kerst 
kind Joep. Te mooi om waar te zijn. Adrienne had alles weer pico bello voor elkaar. 

 
Christmas Eve. Tom leest kerstverhaal voor zijn kleinzoon: het echte kerstkind 
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Vrijdag 25 december le Kerstdag lekker thuis . Voelde me niet erg lekker en ook de tweede 
kerstdag lang in bed gebleven. 's-Avonds naar Aerdenhout voor het kerstdiner. Het ging net. Wel 
erg gezellig met de hele Familie, behalve de Familie van Toto. Enig waren de twee kleinkinderen 
Joep en Christien Saxton. De volgende dagen niet veel gedaan vanwege de virale infectie.  

 
Mijn  drie kinderen tijdens kerstdiner op de Borgerweg Aerdenhout 
 
Dinsdag 29 december naar de dokter die de these aanhing dat het een virale infectie was. Toch 
maar vrijdagochtend 1 januari 1988 vertrokken naar Portugal. De trein was gereserveerd en om 
nu in bed te liggen, daar had ik ook niet veel zin in.  
December 1987 Artikel in Grasmat van Tom de Booij 
Van deze plaats wens ik iedereen op Be Fair een goed Kerstfeest en een goed golfend 1888. Als 
de laatste klokslag van twaalf op 31 december heeft geklonken, verandert er iets op Be Fair. De 
ouwe pro gaat het wat rustiger aan doen met het lesgeven om zich voorbereiden op zijn examen 
professional A status: handicap 5! Na het behalen van dit examen is het mij pas mogelijk om 
assistenten in opleiding te nemen, dwz dat hun stagetijd geldt voor hun eerste examen 
professional B. Mijn zoon Mauk, golfprofessional van golfclub Anderstein heeft deze 
bevoegdheid wel, vandaar dat ik hem bereid heb gevonden om de golfinstrukteurs van Be Fair 
onder zijn hoede te nemen, en een oogje in het zeil ~e houden. Ook wat betreft de golfshop zal 
hij samen met Martin de Ridder de splinternieuwe (verbouwde) shop nieuw leven inblazen. De 
golfschoolactiviteiten zullen echter nog wel onder mijn supervisie plaats vinden, alsmede ook de 
regelinstruktie avonden. Wie zullen de technische kant van de golfinstruktie in 1888 voor hun 
rekening nemen?  
In de eerste plaats: MARTIN DE RIDDER. Voor ieder die van hem les heeft gehad zijn weinig 
woorden nodig: goede wijn .... 27 j. HAVO; CIOS diploma; 3 jaar tennisleraar; 5 jaar 
hockeycoach; docent hockeybond; CIOS golftheorie; 2 jaar golfleraar, bereidt zich voor op 
examen golfprof B.  
LAAS GALEMA. Voor Be Fair hockey geen onbekende. De goal-getter van Heren I. Met golfen 
slaat hij de bal 250m en meer. Een echte sportman! 25 j. Na VWO 1 jaar rechten; 1 jaar CIOS. 
Heeft al lessen verzorgd op Be Fair en bereidt zich voor op het B examen van de PGA. Een 
goede versterking voor het golf team.  
HANS-ERIK STERKEN heb ik mogen meemaken tijdens de laatste golfschool. In een woord 
voortreffelijk, vooral de wijze waarop hij met mensen kan omgaan.21 j. HAVO, Aanvulling 
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economie. 2 jaar buitenland gewerkt,Afrika,Indonesie en Brazilië. Een veelbelovende kracht voor 
Be Fair Golf.  
Als de nood aan de man komt heeft Mauk nog twee assistenten achter de hand: Christian Rümke 
en Rolf van Limburg Stirum. Adrienne en ik hebben het veilige gevoel dat de golfinstruktie op Be 
Fair bij Mauk, Martin en hun assistenten in goede en bekwame handen is gekomen. We gaan zelf 
twee maanden overwinteren in Portugal. Begin Maart als de wilde ganzen weer in noordelijke 
richting over Be Fair vliegen - zullen we - op de achtergrond - nog vele malen op Be Fair te zien 
zijn. Nogmaals onze beste wensen voor 1988 Tom de Booij  

1988 

Dagboek Portugal reis 1 januari - 28 februari 1988 
Vrijdag 1 januari. Vertrokken om 10 uur, doorgereden naar motel bij Oosterhout voor ontbijt. 
Redelijk weer, weinig verkeer op de weg. 200 km voor Parijs geluncht. Soepje, weinig zin iets 
anders, was nog koortsig. Adrienne heeft gereden. Om 3 uur in Parijs. Naar hotel Franctour naast 
Gare de Lyon dicht bij gare d'Austerlitz waar de morgen moeten vertrekken naar Portugal. Auto 
aangeleverd aan Gare Tolbiac. Wel griezelig gevoel om de auto zo vol geladen met onze spullen 
aan te geven. Met busje terug gebracht naar gare d'Austerlitz en teruggelopen naar Hotel. Even 
geslapen en op naar een heerlijk restaurant tegenover hotel. Oesters, reerug oversprenkeld met 
een pouillie fumé en een prachtige rode wijn. Wel hartstikke duur 358 frs, maar waar krijg je zo 
lekker te eten. Ondanks mijn ziekte toch intens er van genoten. Weer in Parijs regenachtig maar 
niet koud 
Zaterdag 2 januari . Goed geslapen. en na een ontbijt in hotel naar gare d'Austerliz waar de luxe 
le klas trein om 8.42 vertrok en in 3 uur non stop Bordeaux. Zoef de haas-. 160 km per uur, en 
daarbij te bedenken dat volgend jaar de TGV komt. Weer werd steeds beter naarmate we de 
spaanse grens naderden. Lekker gegeten in grill express maar behoorlijk duur. Om 4 uur in Irun, 
een armetierig station. met een scharrig restaurant bar. Wat een verschil met Frankrijk. We zagen 
tot onze grote opluchting onze auto die achter onze trein aanging. Hij zag er helemaal geel uit. 
Om half zes vertrokken we met een Portugese trein. Het wagon lit rijtuig stelde niet veel voor. 
Wel een aardig druk mannetje die behulpzaam was, maar nauwelijks licht aan het plafond. 
Zogenaamd stuk. Klein wastafeltje. Het mannetje had een dubbel rol moest zowel de bedden 
opmaken als helpen bedienen afwassen in het restaurant van de wagon ernaast. Zo moest hij uit 
de keuken worden gevist om ons compartiment open te doen. Voelde me steeds koortsig en 
loom. Gegeten in restaurant maar vroeg naar bed. Veel onderweg gestopt dan wordt je meteen 
wakker. Veel getranspireerd.  
Zondag 3 januari. De tijd een uur achter op Nederland. We kwamen een uur te laat aan, om hall 
elf. Het duurde niet lang of we reden met ons - nu erg vies geworden autootje richting Cascais 
langs de Taag en daarna langs de Atlantische oceaan. Wat een verschil met de doodse natuur in 
Nederland. Veel bladeren aan de bomen, Eucapoliptus etc. Mimosa en sinasappel bomen. Vlak 
bij Hotel Eden aan de kust een klein hotelletje. Een engels aandoend huis met prachtig terras en 
vanuit kamer zicht op oceaan. Het autootje stond goed beschermd want we konden het oprijden 
op een erf dat omheind was met muur en het grote ijzeren hek ging s'avonds op slot. Lekker 
geluncht dichtbij Quinta buiten met lekker visje. wel duur. Heerlijk in de zon de lucht 
temperatuur was wel koud. maar het zonnetje had kracht. Had zelf weinig honger! Daarna naar 
bed gegaan en de dokter laten komen die om acht uur kwam op zondagavond! Dr French een 
Engelsman die me van top tot teen onderzocht en vroeg om de volgende dag op zijn medisch 
centrum te komen voor een bloedtest. Hij begreep alleen niet wat ik had. Urine test etc  
Maandag 4 januari. Na ontbijt de auto uitgeladen en naar de dokter gegaan in Cascais voor 
bloedtests om 10 uur. Daarna boodschappen en om 12 uur terug in hotel. Bij het uitrekenen van 
de kosten zocht ik tevergeefs naar mijn rekenmachine , kon deze niet vinden. Tot onze grote 
schrik bleek dat niet alleen de rekenmachine weg was, maar mijn suède jasje en Adrienne merkte 
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dat haar blauwe rugzakje onder het bed weg was en dat de spulletjes die er in zaten ook weg 
waren. Het begint langzaam duidelijk te worden dat we bestolen waren. Tijdens het ontbijt heeft 
Adrienne het raam naar het terras open gelaten. Hij moet via het raam binnen zijn gekomen. Ook 
de portable radio van Moeder was weg .. Bij reconstructie moet de dief dus tijdens het ontbijt en 
voordat we de auto hadden leeggehaald zijn binnen gekomen. Geluk bij een ongeluk want anders 
was onze video weg geweest. Gelukkig hadden we tijdens het ontbijt het zwarte tasje met al onze 
geld, cheques meegenomen. Maar dat hadden we geleerd in Indonesië. Maar nu hebben we weer 
bijgeleerd! Een ongelukkige start van onze reis, mijn ziekte en nu de diefstal, maar het heeft de 
sfeer gelukkig niet verpest. Met een Portugese vriend van de hotelbazin naar politiebureau. 
Eindeloos geouwehoer dat ik helaas niet kon verstaan. Eindelijk een proces verbaal los gepeuterd. 
s-Middags merkten we nog dat mijn zwitsers mes weg was en de volgende dag de twee camera's. 
Weer vroeg naar bed na de emoties.  
Dinsdag 5 januari. Slecht weer, veel regen. Aan ontbijt Glastra van Loon en zijn vrouw 
ontmoet. Naar Troia gereden om te verkennen. Via een pontje naar de overkant van Setubal. 
Naar beste hotel. Birma kamers niet duur en schitterend uitzicht, alhoewel door het slechte weer 
en nog weinig van te zien was. De golf zag er prachtig uit. Geen kip , leuke baartje met 
haardvuur. Weer terug naar Estoril en s-avonds gegeten in Cascais. Nog maar weinig mensen in 
Cascais.  

  
Troia trainingscentrum voor 2 maanden. In het begin is Tom nog niet helemaal de oude: virale infectie 

  
Links Pina de golfpro van Troia  wordt getrakteerd door Adrienne. Rechts: Het heerlijke visrestaurant 

Woensdag 6 januari Langs de dokter. Nieuwe test omdat het suikerhalte te hoog was. Om 12 
uur prik halen, 2 uur na ontbijt. Langs Quinta John Woof en Andrea ontmoet. Ze gingen naar het 
Pro Am in de Algarve. Test om 12 uur, doorgereden naar Troia. in Setubal lekker visrestaurant 
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Fernando . In hotel prachtige kamer op een hoek, zodat het uitzicht groter was op de oceaan. 
Feeëriek mooi. Langs strand gelopen. Wel zacht zand niet zo prettig lopen. Vroeg naar bed, voel 
me nog steeds niet lekker, koortsig.  
Donderdag 7 januari. Prachtig weer. 18 holes gespeeld tussen door geluncht op het terras, vrij 
pittig wat prijs betreft, dat zullen we niet veel doen (inderdaad hebben we daarna er nooit meer 
gegeten! De baan was moeilijk maar prachtig van architectuur. Trent Jones heeft hem aangelegd. 
Nog zweterig, heerlijk de in de zon zitten bakken, op de 14e tee. Zo weinig mensen dat je tijdens 
het spelen van een hole rustig kan zitten. Vroeg naar bed en getelefoneerd met de kinderen voor 
8000 escudos bleek later dwz 130 gulden. Ook dat moeten we niet meer doen. Wel heel gezellig 
om hun stemmen te horen. Vooral van Joep. 
Vrijdag 8 januari weer prachtig weer. 18 holes gespeeld.  
Hier eindigt mijn dagboek dat ik in 1988 heb uitgetikt. In 2008 heb ik enkele grepen gedaan uit 
het geschreven dagboek tijdens ons verblijf in Troia tot 28 februari. Het is opvallend hoeveel 
zinsneden worden gewijd aan het weer. Het was daar zeer wisselend, teveel wind en regen 
afgewisseld met zonnige perioden.. Ook is er een eindeloze opsomming van de golfwedstrijden 
met Adrienne en hoe mijn vooruitgang is in mijn golfspel. De blaffende hond vergalt dikwijls de 
nachtrust. 
Zaterdag 9 januari Adrienne is lid geworden van  de golfclub van Troia voor 15 gulden per keer 
en mag 30 keer spelen De prof Pina is heel aardig, Hij woont in Cascais en komt elke dag hier 
naar toe met public transport 2 uur heen en 2 uur terug, Heeft hier niet veel te doen een paar 
lesjes. 
Zondag 10 januari  Elke dag gaat het golfen iets beter. Nu handicap 10 gespeeld.   
Maandag 11 januari Naar Cascais naar dokter bloed test. Estoril 18 holes,gespeeld  Voelde me 
al een stuk beter. 
Dinsdag 12 januari Heerlijk gevoel dat koorts weg is, ook weer honger, toch veel gezweet, pols 
toch onder de zestig  
Woensdag 13 januari. Merkte dat mij koperen amulet ook was gestolen,  was er erg aangehecht. 
Gedachten over mijn toekomst: geen golfpro, want het spel zal ik nooit genoeg kunnen 
beheersen om handicap 5 te halen, beter amateur te blijven, het mentale vlak, de relatie met fysica 
en  metafysica, studie geboorte van ons bewustzijn.  Deze studie brengt in kaart wat ik als 
geoloog ook heb gedaan. Weer redelijk gespeeld 84.  
Vrijdag 15 januari. Dokter gebeld  lymfocyten 5000-6400 indicatie virale infectie, niet om 
zorgen over te maken, hele opluchting. Ronde van 81 hcp 7 not bad, voel me beter niet zo 
zweterig 
Zaterdag 16 januari  lekker langs strand gewandeld 's avonds gebridged met Adrienne, erg 
gezellig,  om 1 uur uit slaap gehouden door pratende buren. 
Zondag 17 januari alles op video gezet. Slecht geslapen vanwege blaffende hond. 
Woensdag 20 januari We sliepen al toen Mauk belde. Hij had mijn dagboek gelezen van mijn 
vitale depressie in 1987. Zeer interessant. Moeilijk mannetje hé. Dat wist ik zal, zei Mauk.  
Donderdag  21 januari  Slecht gespeeld 44/47.Om 8 uur gaat bij mij de lamp uit toch een teken 
dat ik weer op krachten moet komen. 
Vrijdag 22 januari Geen blaffende hond, waarschijnlijk weggehaald door politie. Klokje rond 
geslapen.  
Zondag 24 januari naar Quinta waar Mauk golfclinique had   
Maandag 1 februari weer blaffende hond niemand doet er wat aan. We doen de airco aan dat 
helpt enigszins 
Dinsdag  2 februari Adrienne gaat het probleem van de hond trachten op te lossen, het is een 
waakhond voor een supermarkt blijkt nu 
Woensdag 3 februari werd beloofd dat de hond weg gehaald zou worden 
Donderdag 4 februari hond blaft nog steeds, om half elf boos op Adrienne geweest om het 
raam open te doen zodat de geluid van de hond weer ondraaglijk was 
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Vrijdag 5 februari het golfen gaat steeds slechter, om 2 uur wakker zware storm  
Zaterdag 6 februari Een Duitse mevrouw van de flat zei " Der Hund hat nicht gebellt", zij 
hadden ook erge last gehad. Het leed is nu echt geleden 
Zondag 7 februari Eerste nacht zonder honden geblaf, werden gewoon wakker van de stilte. 
Opgepakt om een trip te maken naar de Algarve, waar we verschillenden golfbanen hebben 
gespeeld. 
Donderdag 11 februari weer terug in Troia  De volgende dagen veel geoefend en gespeeld met 
Adrienne.  Pina s-avonds op bezoek  als maar roddelen over caddiemaster, klein wereldje. Leek 
op een bepaald moment denken aan Romkema. Ging pas om half elf weg  
Maandag 15 februari naar Lissabon om 4 uur weer terug  
Dinsdag 16 februari nog nooit zo slecht gespeeld, geen enkel ritme alsof ik weer een beginner 
was. Boos op Adrienne, later excuses aangeboden. Mariette had gebeld. Francine krijgt baby-tje, 
Henriette ook en moet in April trouwen. Adrienne had Joep horen huilen op achtergrond wat 
een  kereltje. Slaappil genomen voor de depressie. Het is toch niet om te geloven en hoe lang de 
weg nog is... 
Woensdag 17 februari naar Alvoira golfbaan  
Donderdag 18 februari Naar Setabal inkopen. Adrienne plaid gegeven als dank voor steun in 
golf en ziekte 
Woensdag 24 februari toegegeven dat ik er niet tegen kan met al dat oefenen zo slecht ben gaan 
spelen dus maar amateur moet worden. 
Donderdag 25 februari Toch weer beter gespeeld. Met Marianne Siewers en Rolf Schot gegolfd 
, daarna naar leuk visrestaurant aan de zee. zeer sfeervol 
Vrijdag 26 februari  Triest afscheid van Troia.  Op tijd voor trein  Lissabon naar Franse grens 
Zaterdag 27 februari Bij de grens stond onze auto braaf op ons te wachten die met de trein was 
meegekomen maar er erg smerig uit zag. Naar huis gereden via Parijs. we naderen nu het einden 
van de reis, veel geleerd voor toekomst.  Dol gezellig met Mams 
Einde reis naar Portugal 
Eind uitgetikte dagboek in 2008. Nu volgt weer het dagboek dat ik in 1988 heb uitgetikt 

Zondag 28 februari terug om 5 uur in Baarn. Grote verrassing de hele familie was er, inclusief 
Joep. Carole had de gewoonte of beter gebruik van de familie geïntroduceerd, namelijk dat bij 
thuiskomst van een lange reis de hele familie komt opdraven. Dit was prima om weer te wennen 
en ter voorkoming van een kater. Wat een feest. 
Maandag 29 februari. Wel even wennen. alles nog grauw, de natuur is nog geheel dood. Met 
Mauk op Be Fair geoefend. Te koud en er mee gestopt! 
Dinsdag 1 maart naar bezinningscentrum van Polderman, om te vragen voor 
ontspanningsoefeningen. er moet iets gebeuren aan die zenuwen tijdens een wedstrijd. Auto 
schoon gewassen van de roest op gelopen tijdens reis.  
Woensdag 2 maart thuis gewerkt. s-middags boodschappen. en s-avonds indrukwekkende film 
over een vrouw die Aids had en dood ging. Ze had ook haar kinderen aangestoken! 
Donderdag 3 maart naar De Graaf voor controle en naar ziekenhuis voor bloedtest. Begonnen 
met studie quantummechanica.  
Vrijdag 4 maart 12.00 pianostemmer. 14.00 naar Polderman voor consult door verwezen naar 
Maria Tromp. Geen prettige man, maar 20 minuten gepraat en 80 gulden moeten neerleggen.  
Zaterdag 5 maart bespreking met Mauk over Be Fair  
Zondag 6 maart boekenkast opgeruimd, en om 1 uur opening op Be Fair van nieuwe clubhuis.  
Maandag 7 maart. zolder opgeruimd en s-middags geoefend op Be Fair. Met Guus Krens 
gepraat over IBM cursus.  
Dinsdag 8 maart naar bibliotheek van Hilversum voor studie Scientific American. Met Mauk en 
Adrienne gespeeld in Hilversum spannend slot all square met Mauk. Niet goed gespeeld.  
Woensdag 9 maart stencil gemaakt voor Mauk.. Thuis gewerkt  
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Donderdag 10 maart begonnen aan hoofdstuk Orde en Chaos.  
Vrijdag 11 maart Naar Maria Tromp voor ontspanningsoefening. Heel goed, precies de goede 
getroffen. Naar Anderstein voor spelen met de mensen van Portugal. Koud weer en slecht 
gespeeld. Gezellig gegeten wel heel erg duur. Veel te veel gedronken . Zowel Adrienne en ik apart 
met onze dronken kop in auto. We hebben een paar dagen later elkaar beloofd om dit nooit meer 
te doen. gedachtig aan wat er gebeurd is met Doriene Kaptein, ze reed tegen een auto en het 
meisje naast haar dood.  
Zaterdag 12 maart naar Vendanta centrum. open dag van Polderman. Wel goed, maar de man is 
wel erg veel van zich zelf vervuld. Tussen de middag kwam Joep langs. Jan Maarten kwam 
logeren  erg gezellig.  
Zondag 13 maart Adrienne jarig. Zou met Jan Maarten fietsen maar het was te koud. De familie 
kwam weer heel gezellig s-avonds eten.  
Maandag 14 maart Be Fair geoefend  
Dinsdag 15 maart belangrijke dag. Einde van de vitale depressie. Naar Mojet. die mij beter 
verklaarde. Zijn conclusie was wel dat ik door moest gaan met mijn voorbereiding voor het 
golfexamen, anders zou ik mijn moeder in de kaart spelen. Goed gesprek. Had de metafoor van 
de polaroid plaatjes. Dwz dat er iets tussen geschoven moet worden tussen de tegenstelling mijn 
moeder en ik. en dat er dan ondanks de scherpe tegenstelling toch licht door komt. Iets wat niet 
kan maar toch gebeurt. Ik behoefde niet meer terug te komen. wel als ik dit wilde. Daarna naar 
Kleinschmidt voor pinkoperatie. Gelukkig kan ik al de volgende week onder het mes. Kon dus 
afzeggen voor de kwalificatie prof kampioenschap. Een hele opluchting , want ik ben er geestelijk 
nog niet aan toe. s.Avonds regelavond Anderstein. niet zo goed, iets te saai. Wel de basiskennis 
doorgenomen.  
Woensdag 16 maart thuis gewerkt en s-avonds gesmuld van de pin up uitzending.  
Donderdag 17 maart Paul en Mariette op Be Fair en Joep  
Vrijdag 18 maart weer naar Maria Tromp. Prima oefeningen voor ontspanning.  
Zondag 20 maart Adrienne weggebracht naar Schiphol voor reis naar Frankrijk golven met 
vriendinnen. Heerlijk voor haar even zonder man.  
Maandag 21 maart naar Ziekenhuis. Mooie ervaring. Bij de narcose aan arm duidelijk ervaring 
van het fantoomverschijnsel. De denkbeeldige arm was veel reëler dan de echte dooie arm. 
Tijdens de operatie deze fantoom arm nog duidelijk gevoeld, zelfs dat er aan geopereerd werd, 
terwijl deze arm op een andere plaats was dan mijn echte arm. De operatie duurde heel lang, 1 
1/2 uur. Het was volgens Dr Kleinschmidt een pittig karwei geweest. Veel rotzooi weggehaald. s-
Middags al naar huis en s-avonds gegeten bij Margaret waar ook Mariette en Joep waren. Mariette 
was overdag naar Maria Kaptein geweest in Nijmegen.  
Dinsdag 22 maart voor controle naar dokter. Goede berichten uit Frankrijk. Ze hadden het 
dolgezellig zaten in klein hotelletje.  
Donderdag 24 maart weer naar de dokter, de wond zag er goed uit. Deed helemaal geen pijn. s-
avonds bijeenkomst beginnerscursus Be Fair. De groepenindeling verliep vlot. Het is al routine 
geworden.  
Vrijdag 25 maart opening golfshop Anderstein. Mauk en Carole hadden drankjes en hapjes, 
maar een enkele kip was gekomen. Slecht aangekondigd.  
Zaterdag 26 maart Thuis gewerkt en s-avonds bij Ansje Bredius bridge drive en daarna nog 
hapje en drankje na. Echt sociaal talk. Toch niets voor mij, wel was het een spannende 
gewaarwording zo'n drive. Speelde niet eens zo slecht. We belanden in de middenmoot.  
Zondag 27 maart Thuiskomst Adrienne uit Frankrijk, beladen met prijzen. Heel goed gespeeld 
op een dag. De dagprijs gehaald. Ze hadden genoten in ieder geval.  
Maandag 28 maart thuis gewerkt.  
Dinsdag 29 maart naar dokter voor controle.  
Woensdag 30 maart thuis gewerkt.  
Donderdag 31 maart. Joep weer een dagje gehad. Wat een lekker ventje. Weer op video. Geen 
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ogenblik uit het oog moet je hem verliezen, hij is zo snel.  
Vrijdag 1 april Maria Tromp. Volgens haar goed vooruitgegaan.   
Zondag 3 april paasmaal bij grootmama. Heel gezellig. Gelukkig niet te veel gedronken.  
Maandag 4 april veel thuis gewerkt.  
Dinsdag 5 april eerste IBM cursus. Alles over visualisatie. Ging erg goed. Geloof een AHA 
erlebnis. 
Woensdag 6 april naar Amsterdam opgepast voor Joep. s-avonds naar Anderstein vergadering 
regels.  
Vrijdag 8 april IBM cursus.   
Zondag 10 april. s-middag naar receptie Cats in de Generaal.  
Maandag s-avonds 8ste van Mahler.  
Dinsdag 12 april dokter Kleinschmidt en regelavond Anderstein. Dit was de beste avond tot nu 
toe, zowel grapje als ernst.  
Woensdag 13 april voorbespreking golfcursus met Martin, Laas en Hans Erik. Les Oude 
Reimer, was enthousiast over visualisatie oefeningen. Mooi weer. Gesprek met Kees van 
Gelderen over simulatietraining van vliegers en de vergelijking met golf, vergelijking met een fuik.  
Donderdag 14 april psychocybernetica, veel geoefend op Be Fair,  
Vrijdag 15 april IBM cursus, s-avonds doorgereden naar Aerdenhout, gelogeerd bij Grootmama 
voor huwelijk Henriette.  
Zaterdag 16 april om half tien in Bloemendaal. Goede huwelijksspeech van een vrouw van de 
burgerlijke stand. Gezellig dejeuner. Goed gesproken gelukkig. Toto weer boos dat ik had 
gesproken. Het is ook nooit goed met hem. Grote receptie. Helaas niet gevraagd voor feest. Ja ik 
word oud en hoor er niet meer bij de jeugd.  
Zondag 17 april. Joep was op bezoek in Prinses Marielaan. Gezellig bezoekje. Gewerkt aan 
studie hersenen.  
Maandag 18 april geoefend op Be Fair met fiets er naar toe. s-Avonds bespreking met 
golfcommissie. Martin in slecht humeur.  
Dinsdag 19 april Mauk had slecht gespeeld met de kwalificatie. Voorbereiding golfschool. 
Eerste les geïntroduceerd. IBM les.  
Woensdag 20 april les Oude Reimer en Stance.  
Donderdag 21 april 3 beginnerscursussen.  
Vrijdag 22 april Maria Tromp. Niet zo goed geconcentreerd, te veel bijgedachten. Weer opnieuw 
verslaafd over studie hersenen. IBM.  
Zaterdag 23 april twee beginnerscursussen ingeleid. In totaal deze week 76 mensen.  
Zondag 24 april verjaardag Joep, met de van Rijn's er naar toe in Mercedes. Joep kreeg veel 
bezoek het hoogtepunt was een vriendje van zijn leeftijd. Alles op video. Met de van Rijns 
gegeten in Almeerderhout, het was zijn traktatie. Erg gezellig, goede verstandhouding. Hij zat op 
zijn praatstoel.  
Maandag 25 april om 5 uur gelopen met Ans Heinemann 9 holes met twee jeugd leden.  
Dinsdag 26 april  IBM en daarna kwamen Mauk en Carole eten en vertelden bij het toetje- 
aardbeien met slagroom.- het grote nieuws. Ze gaan trouwen en krijgen in november een kind! 
Wat een nieuws. Ik dacht meteen aan het vergroten van de zandbak, nu al twee kleinkinderen. 
Wat een geluk. Veel wijn gedronken .Mauk was doltrots op zijn vaderschap.  
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Links: Carole en Mauk komen vertellen dat ze gaan trouwen en een kind verwachten. Rechts : de trotse opa voor 
het tweede kleinkind dat spoedig komt 
 
Woensdag 27 april les Oude Reimer en Stance.  
Donderdag 28 april regelavond op Nunspeet. Na afloop van goede lezing weer ruzie tussen 
Dick Vermey en bestuur. Net een stel kinderen.  
Vrijdag 29 april IBM,  
Zaterdag 30 april Koninginnen dag. Met Adrienne gefietst in Baarn, veel kraampjes op straat.  
Zondag 1 mei. naar Be Fair voor wedstrijd van le elftal. Gelijkgespeeld en daardoor kans op 
kampioenschap verloren. Martin negatief antwoord op mijn medelevensteken. s-Avonds bezoek 
aan Cats met Mauk en Carole, om alles van het huwelijk door te spreken. Nieuwe actie tegen 
alcohol.  
Maandag 2 mei met Adrienne gespeeld op Rijk van Nijmegen. Beiden goed gespeeld. Pracht 
baan vlak tegen de Duitse grens.  
Dinsdag 3 mei IBM bij Crone onderdak gevonden vanwege het inzaaien.  
Woensdag 4 mei. Na de doden herdenking naar Elsbeth , voor een gesprek met de twee zusters. 
Zeer verhelderend. Het thema: wat is de grootste gemene deler in onze frustratie jegens onze 
ouders. Zonneklaar kwam naar voren dat Elsbeth een flight reactie had, zich zelf wegcijferen, 
onhandig etc alles om weg te vluchten van de dominantie van moeder. Maria zowel een flight als 
fight reactie. Achter masker, wegvluchten en toch alles naar haar hand willen zetten, en ikzelf 
alleen een pure fight houding. Nu het probleem om deze mechanismen te vervangen door 
anderen, die nu meer functioneel zijn . 
Donderdag 5 mei ( bijgeschreven op 1 juni!)  
Vrijdag 6 mei zandbak gemaakt voor Joep. Les op Be Fair helaas niet kunnen gaan naar opening 
van de Heul op de voetvalvelden van de vallei.  

 
De zandbak voor Joep 
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Zaterdag 7 mei Joep  
Zondag 8 mei Adrienne naar Grootmama, doodmoe na het oppassen van Joep.  
Maandag 9 mei Gespeeld met Mauk op Kennemer 27 holes. Redelijk gespeeld.  
Dinsdag 10 mei met Adrienne op Rosendael 18 holes. Op laatste hole gewonnen.  
Woensdag 11 mei op Anderstein gespeeld met Hans Erik. 
Donderdag 12 mei Joep gekomen nadat Adrienne vertrokken was voor 10 dagen naar Venetië 
golfen met vrouwen senioren. Dat was wat die 5 dagen met Joep. Zeer intensief, gelukkig stralend 
weer, maar het viel niet mee om op te passen. Constant moet je het lekkere joch in de gaten 
houden. Met Ma van Rijn goed contact gekregen over alles en nog wat gepraat. Donderdag bleef 
Paul nog werken op mijn videowriter. s. Avonds weggebracht naar de boot die in Muiden lag, 
Jeroen, Maria en Mariette hadden de boot van Lelystad naar Muiden gezeild. Tot 1 uur in de 
nacht met Margaret buiten gegeten.  
Vrijdag 13 mei weer gezorgd voor Joep,s-avonds kwam Christiaan Rümke praten over zijn 
problemen. Moeilijk geval. Erg gefrustreerd door zijn ouders.  
Zaterdag 14 en Zondag 15 mei met Joep rond getutteld. Naar Dorp, naar Spakenburg etc. 
Tussendoor op Zondag nog geweest naar Zeewolde voor de opening Pro Am, wel het gevoel 
gehad te zijn gepasseerd voor een invitatie.  
Maandag 16 mei kwam Paul het jongetje halen. Het gevoel van leegte beviel me toen hij weg 
was. Wat een belevenis om voor zo'n jongen te mogen zorgen. Met Hans Erik gespeeld op 
Zeewolde. Goed gespeeld. s-avonds kaderavond regels voor wedstrijd commissie in Anderstein 
zeer geslaagd.   
Woensdag 18 mei maar Spaarnewoude begeleiding artsen van congres voor wedstrijd 
,akkevietje. Vergadering van de Regelcommissie op Anderstein.  
Donderdag 19 mei geoefend en gespeeld op Anderstein.  
Vrijdag 20 mei Be Fair, 
Zaterdag 21 mei alles thuis opgeruimd voor terugkomst Adrienne. Ze had slecht gespeeld, te 
veel overheerst door Lon Dekker, maar toch lekker even er tussen uit geweest,  
Zondag 22 mei weer Joep verzorgd gezellig bleven alle kinderen eten in de tuin barbeque.  
Maandag 23 mei thuis gewerkt.  
Dinsdag 24 mei naar Anderstein IBM cursus.  
Woensdag 25 juni gespeeld met Christian Rümke op Anderstein. 's.avonds PSV europcup 
gewonnen. Gezellig met Mauk en Carole. Heel spannend strafschoppen.  
Donderdag 26 mei s-avonds dia presentatie Anderstein.  
Vrijdag  27 mei Maria Tromp concentratiecursus. Les aan Wouter Snijders en Niek Bijvoet. en 
Regelavond op Be Fair. 44 deelnemers. Goed geslaagd.  
Zaterdag 28 mei kwam Joep weer, om op te passen. Adrienne voor clubkampioenschappen naar 
Spaarnwoude. s-Avonds naar Erland Tegelberg voor verjaardag. Dat sociale gedoe niet prettig.  
Zondag 29 mei thuis gewerkt s.Avonds met Adrienne 9 holes gespeeld.  
Maandag 30 mei Kaderavond op Anderstein. Dinsdag 31 mei IBM cursus op Anderstein.  
Woensdag 1 juni met Adrienne gespeeld op Wijchen ter voorbereiding van wedstrijd volgende 
week. Moeilijke lange baan, er was veel wind  
Donderdag 2 juni Naar dokter Kleinschmidt, laatste bezoek, beter verklaard.  
Vrijdag 3 juni Be Fair les aan Arie van Leusden en Wouter en Niek. Zaterdag 4 juni thuis 
gewerkt.  
Zondag 5 juni met Jan Maarten gefietst. Om 11 uur opgehaald in Utrecht doorgereden naar 
Anderstein. 90 km gefietst. naar Kootwijk en terug. Prachtig landschap. Had op terugweg last van 
melkzuur in boven benen. verder ging het redelijk. Mooi weer en dol gezellig met Jan Maarten. 
Heerlijk gerust op een pleintje in Kootwijk. Bij terugkomst in Anderstein gegeten met Mauk, 
Carole, Adrienne, Jan Maarten. Heel gezellig.  
Maandag 6 juni spannende wedstrijd De Berendonck met professionals. Was erg zenuwachtig 
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ook de vorige dagen. Gelukkig ging Adrienne mee om te caddien. Speelde redelijk, maar 
verprutste het op de laatste hole een elf!! Maar de kop is er af. ik heb het gevoel dat ik door de 
crisis heen ben. Veel evenwichtiger. minder opgefokt. Na afloop vergadering met de wedstrijd 
commissie. zij vroegen mij als voorzitter. Veel zin om deze commissie ondanks alle 
tegenwerkingen van de NGF op het goede spoor te zetten.  
Dinsdag 7 juni IBM. Woensdag 8 juni Anderstein geoefend.  
Donderdag 9 juni BMW clinique op Anderstein. Ging erg goed. Mauk was de leider van de dag. 
s'Avonds naar regelcommissie vergadering. Gebrainstormd over toekomst van de commissie.  
Vrijdag  10 juni weer naar Anderstein eerst gespeeld met Adrienne en daarna met de groep 
Portugalgangers. Na afloop gegeten in tuin van Bram de Hond. Tot heel laat gegolfd in de tuin.  
Zaterdag 11 juni kwam Joep met Paul en Mariette. Paul moest zijn scriptie uittikken op mijn 
videowriter. Wat een lekker ventje. Ook nog met hem naar Be Fair. Een heel klein mannetje op 
een heel groot veld. s-.Avonds met Mauk en Carole erbij barbeque. Weer tot heel laat gegolfd 
met het ventje als glansnummer. 
Zondag 12 juni thuis gewerkt en even naar Be Fair voor een rondje met Adrienne.  
Maandag 13 juni naar Rozenstein. voor wedstrijd tegen leden van Rozenstein die steeds naar 
Schotland gaan . Wij met de Belgische ploeg. Slecht gespeeld behalve laatste rondje. Toch nog 
last van zenuwen. Niet rustig genoeg.  
Dinsdag 14 juni ochtend les van Woof samen met Mauk. Een openbaring zoals hij de baan ziet 
en opmeet. Dat is nog eens professioneel. Zal trachten dit een beetje te benaderen. Daarna 
afsluiting van twee cursussen op Be Fair.  
Woensdag 15 juni thuis gewerkt en geoefend op Be Fair.  
Donderdag 16 juni cursussen afgesloten met er tussendoor lessen aan Wouter. Niek. Hubert en 
Frans. Drukke succesvolle dag.  
Het is nu vrijdag 17 juni dat ik dit bijschrijf. precies een jaar geleden dat ik begonnen ben met 
het hoofdstuk vitale depressie. Ik meen dat ik dit hoofdstuk in mijn leven kan afsluiten. en overga 
tot de orde van de dag. Het leven zonder enige zin, het gevoel van leegte heb ik geheel 
overwonnen. Ik kom gewoon tijd te kort, zoveel heb ik te doen. Vooral de hersenstudie heeft me 
op het goede spoor gezet. Hier ga ik mee door als mijn hoofdbezigheid, het golfen en lesgeven 
'neben bei'. Dus als een zekere ontspanning. Na gaan hoe de hersenen werken en hoe mijn gedag 
wordt bepaald door talloze factoren. Dit proberen om te zetten in het golf onderwijs. Op welke 
wijze kijk ik naar de dingen etc. De ontspanningsoefeningen door middel van de biofeedback, de 
psychokinese, allemaal hulpmiddelen om de laten zien hoe zeer onze handelingen door de 
wisselwerking van lichaam en geest plaatsvindt.

  
Zaterdag 16 juli huwelijk Carole en Mauk . Links: de ouders van het bruidspaar vlnr Adrienne, Herman en 
Mary Cats, Tom. Rechts: Carole snijdt de bruidstaart   
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Zondag 28 augustus Pro Am Anderstein . Rechts: Joep met zijn opa op Anderstein,   

Voorlopig einde dagboek 1988. Later weer grepen uit dagboek vanaf 10 november 1988. Nu 
volgen een aantal artikelen en brieven. 
Begin 1988 Artikel Maandblad Golf: 't Jagerspaadje zorgt voor goede golfopleiding .  
Een zaterdag morgen in 't Gooi. Op het complex van de Hilversumse Mixed Hockey Club 
krioelen tientallen kinderen van een jaar of tien door elkaar. Het traditionele beeld van 
meelevende ouders langs de lijn ontbreekt ook hier niet. Weinig doet hier denken aan golf. Of 
toch - aan de randen van het terrein zijn kleine greens te ontwaren. Als de hockeyers naar huis 
zijn beoefenen de leden van Golfclub 't Jagerspaadje hier hun favoriete sport. 'En dat gebeurt op 
een serieuze manier,' verzekert voorzitter Jan-Aart Vlug. 'Er wordt hier niet gerommeld. 't 
Jagerspaadje werd in 1981 opgericht en kreeg vier jaar later de status van Geassocieerde. De club 
telt ongeveer 240 leden. Dat leert ons een staatje van de NGF. 'De grondslag voor de club werd 
rond 1980 gelegd, vertelt de heer Vlug. 'Ton de Booy, die we hier wel liefkozend de golfgoeroe 
noemen, had in Baarn een soort golfclubje opgericht en daardoor een heleboel mensen gek 
gemaakt. Ze gingen ballen slaan op een terreintje ergens achter kasteel Groenendael. (Red. moet 
zijn Drakesteyn). De Booy nam de spullen mee en probeerde zo puur het golf te promoten. Hij 
probeerde de sport uit de taboesfeer te  halen. Uit die groep ontstonden twee stromingen. De ene 
kant ging naar Be Fair en een ander deel ging op het  complex van HMHC aan de slag. Dat was 
op zich niet zo verbazingwekkend, want velen waren lid van deze hockeyclubs. 'Eén van de 
mensen die hier hebben gekeken wat de mogelijkheden waren, was mijn schoonvader Wil 
Rosenbaum, vertelt Jan-Aart Vlug. Die heeft het vuurtje hier wat opgestookt. Er is vervolgens 
een werkgroep ontstaan, waartoe ook een lid van HMHC, Feye Jaski, is toegetreden. Zij hebben 
overleg gevoerd met het bestuur van de hockeyclub en die bleek geen enkel bezwaar te hebben 
tegen de komst van de golfers. Op 27 juni 1981 werd de club officieel opgericht. De naam werd 
ontleend aan de weg waaraan het complex van HMHC was gelegen. De Booy werd (uiteraard) de 
pro die de ongeveer honderd leden verder zou inwijden in de 'kunst' van het golfen. Dat deed hij 
op prima wijze. Op een speelse, maar ook serieuze manier zorgde hij ervoor dat de nieuwe 
golfers niet alleen de techniek, maar juist ook de regels en de golfetiquette onder de knie kregen. 
Het werd dan ook alom betreurd dat De Booy na een jaar of drie een overstap naar Be Fair 
maakte. Goede contacten met de Hilversumse maakte het mogelijk dat pro's als Donaid Armour 
op gezette tijden les kwamen geven, zodat de kwaliteit wat dat betreft gewaarborgd bleef.  
Postzegels  
't Jagerspaadje kan uiteraard alleen maar gebruik maken van het complex als er niet wordt 
gehockeyd. Geen wonder dan ook dat er reikhalzend wordt uitgekeken naar het moment dat de 
competitie is afgesloten. Dan is het moment daar, dat er negen par-3 holes beschikbaar komen. 
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'Maar denk niet dat het eenvoudig is om hier een goede score te behalen,' waarschuwt Vlug 
tijdens een wandeling langs de holes.'De greens zijn van een postzegelformaat en liggen alle tegen 
bossages aan. Wie hier in het wilde weg gaat slaan, is verloren.' Voorlopig ziet de toekomst er 
voor 't Jagerspaadje zonnig uit. Het is naar zeggen van Vlug een knusse vereniging, waar vrij veel 
activiteiten worden georganiseerd. 'Er komt misschien een tijd dat HMHC een der de 
kunstgrasveld gaat aanleggen,' zegt hij. 'Daar wordt over gesproken en dat zou voor ons het 
doodvonnis zijn. Maar, als het doorgaat, dan duurt het nog wel een jaar of vijf voor het er ligt.'  
Zaterdag 2 juli Artikel in de Grasmat Het vierde Be Fair Open.  
ER WAREN DIT KEER 9 DEELNEMENDE TEAMS,IEDER MET 6 SPELERS,3 DAMES 
EN 3 HEREN. OMDAT EEN DEELNEMER OP HET LAATSTE MOMENT WAS 
UITGEVALLEN,DEDEN ER 2 TEAMS VAN BE FAIR MEE,HET TWEEDE ECHTER 
BUITEN MEDEDINGING. ER WERDEN 18 HOLES GELOPEN,GESPREID OVER DE 
MORGEN EN DE MIDDAG,WAARBIJ DE SPELERS/STERS VAN DE 
VERSCHILLENDE TEAMS DOOR ELKAAR WAREN INGEDEELD. MET EEN 
ONDERBREKING VOOR EEN VOORTREFFELIJKE LUNCH,DOOR EEN PERFECTE 
BE FAIR CATERING VERZORGD,DUURDE DE WEDSTRIJD VAN 9.15 TOT 17 UUR. 
HET WEER VIEL MEE MET EEN ZELFS PRETTIGE TEMPERATUUR EN VOORAL 's 
MORGENS WAT ZON. DE GEVREESDE REGENBUIEN BEPERKTEN ZICH TOT 
ENKELE SPATJES TOT CA. 16.30 U.,TOEN DE LAATSTE SPELERSGROEP EEN 
FLINKE REGENVAL TE VERWERKEN KREEG. DE TOCH AL MOOI UITZIENDE 
BE FAIR VELDEN WERDEN PROMPT OPGESIERD MET TALRIJKE 
VEELKLEURIGE PARAPLUlES: TIJDENS DE WEDSTRIJD WERDEN ER DOOR 
MARTIN DE RIDDER UITGEBREID VIDEO-OPNAMEN GEMAAKT,DIE DE 
SPELERS/STERS TIJDENS DE PAUZES KONDEN BEKIJKEN, ZODAT ZIJ NA HUN 
EERSTE RONDE HUN EIGEN VERRICHTINGEN KONDEN AANSCHOUWEN. 
ONDERHOUDEND EN LEERZAAM:  
DE BESTE NETTO-SCORE WAS GEWONNEN DOOR AART VLUG VAN HET 
JAGERSPAADJE TE HILVERSUM MET 46 STABLEFORDPUNTEN.  
DE PRIJSWINNAAR WAS ZEER VERHEUGD OVER DEZE PRIJS, BEHAALD IN EEN 
TOURNOOI VAN EEN ZO GOED BEVRIENDE BUURTVERENIGING.  

 
Vierde Be Fair Open: Tom registreert de scores 
 
DE PRIJS VOOR DE BESTE BRUTO-SCORE GING NAAR HENK SEGBOER VAN DE 
HAAGSCHE COUNTRYCLUB  
GROEN GEEL UIT DEN HAAG,MET 30 STABLEFORDPT.  
DE TEAMPRIJS VOOR DE BESTE TOTAAL NETTO-SCORE BLEEK OOK 
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GEWONNEN TE ZIJN DOOR GROEN GEEL EN WEL VOOR DE DERDE 
ACHTEREENVOLGENDE KEER! DEZE CLUB MAG DE WISSELBEKER NU IN HUN 
BEZIT HOUDEN! DE CAPTAIN VAN HET GROEN GEELTEAM, ANNA 
KROESEMEYER, PREES IN EEN DANKWOORD BE FAIR GOLF VOOR HET GOED 
GEORGANISEERDE TOURNOOI EN BOOD ALS HULDE EEN FRAAIE GROEN-
GELE HANGPLANT AAN. DE CAPTAIN VAN DE ENSCHEDESE COUNTRYCLUB 
"PRINSES WILHELMINA" VERTOLKTE DE DANK VAN  DE DEELNEMENDE 
CLUBS AAN BE FAIR VOOR DE ZEER GESLAAGDE WEDSTRIJDDAG. HIJ ZEI DAT 
"PW"VERHEUGD WAS AAN DIT BE FAIR OPEN MEEGEDAAN TE HEbBEN, OA. 
OMDAT HUN GOLFAFDELING DE OPRICHING MEDE TE DANKEN HAD AAN 
CONTACTEN MET BE FAIR GOLFERS. ALS COMPENSATIE VOOR ENIG "SLOW 
GOING" BIJ ZIJN TEAM BOOD HIJ AAN BE FAIR GOLF EEN IN TWENTE 
GEBRUIKELIJK VEE-VOORTDRIJFINSTRUMENT AAN, TE WETEN EEN ZG."GAO-
STOK",WELK GEBAAR MET GROOT APPLAUS BEGROET WERD.  

 
Dinsdag 6 - zaterdag 10 september Belgie : vlnr. Menno Decnop, Nico van der Sman, Fred Menke, Aad de 
Jonge, Tom de Booij, Klaas Bellekom, Adriaan Pessemier, Gerard Snelderwaard    

Donderdag 3 november 1988 Brief aan de Examencommissie van de Nederlandse Golf 
Federatie t.a.v. de Voorzitter, Jhr Mr. P.J.van Swinderen  
Zeer geachte Examencommissie, In aansluiting op het mondelinge onderhoud, dat ik op 2 
november j.l. met Uw voorzitter mocht hebben, geef ik mij op voor de eerst volgende cursus 
voor Golfleraar. Vanwege budgetaire redenen zal deze cursus pas kunnen plaats vinden in het 
najaar 1988. Tot op heden heb ik bij de secretaris van de NPGA een kaart ingeleverd met een 
score die overeenkomt met handicap 5. Uw voorzitter deelde mij echter mede, dat indien mijn 
voorbeeldtechniek tijdens de a.s. cursus voldoende zal zijn, ik daarmede aan de eisen van 
golfvaardigheid voor het examengolfleraar zal hebben voldaan. U zoudt mij tenzeerste 
verplichten, indien U mij kunt mededelen aan welke eisen ik verder nog zal moeten voldoen, 
alsmede de verdere examenstof met eventuele literatuur.  
Inmiddels met de meeste hoogachting,  
DECEMBER ARTIKEL IN DE GRASMAT: BE FAIR GOLF EERT TOM DE BOOIJ  
NA ACHT JAAR DE GOLFKAR VAN BE FAIR TE HEBBEN GETROKKEN MEENT 
TOM ZIJN INTERESSE TE MOETEN VERLEGGEN NAAR EEN ANDER ASPECT 
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VAN GOLF. MEER ZELF TE GAAN SPELEN, DE A-STATUS ALS PRO TE HALEN EN 
EEN UITDAGING ELDERS TE KUNNEN AANGAAN. JAMMER VOOR BE FAIR, 
BEGRIJPELIJK VAN TOM OM WEER EEN ANDERE VORM VAN GOLFBELEVING 
AAN TE PAKKEN. ZO BLIJFT DE GEEST LEVENDIG EN HET GOLFLICHAAM 
VAARDIG. TOM IS ER NU EENMAAL DE MAN NIET NAAR OM STEEDS IN 
HETZELFDE GAREEL - OOK AL IS DIT EEN GOLFGAREEL - TE LOPEN. 
DE OUDERE LEDEN ONDER ONS WETEN WAT TOM GEDURENDE DE 
AFGELOPEN JAREN LETTERLIJK EN FIGUURLIJK AAN WERK VERZET HEEFT. 
HIJ HEEFT DE DIVERSE WEDSTRIJDBANEN ONTWORPEN, UITGEZET EN 
AANGELEGD. 'DE BOSHOLE' ONZE MEEST AUTHENTIEKE HOLE, IS DOOR HEM 
GECREEERD UIT EEN WOEST STUK GROND EN WEL DUSDANIG GOED, DAT ER 
ALLERLEI VARIATIES VAN HET GOLFSPEL OP BEOEFEND KUNNEN WORDEN. 
DE AANDUIDING "TOM' S PARADISE", VOOR DIT VOORTREFFELIJK 
GECONSTRUEERDE OEFENTERREIN WERD IN DE AANVANG REGELMATIG 
GEBEZIGD. DIT BEHOORTNU ALWEER TOT DE FOLKLORE. OP 
ORGANISATORISCH GEBIED WAS TOM OOK DE AUCTOR INTELLECTUALIS VAN 
DE BE FAIR GOLF CONSTELLATIE. ZIJN VISIE LEGDE HIJ O.A. NEER IN EEN 
BELEIDSPLAN, DAT HET BESTUUR ACHTER DE OREN DEED KRABBEN, MAAR 
DAT TOCH - HET DIENT GEZEGD - STAP VOOR STAP WERD UITGEVOERD, 
WAARDOOR DE GOLFAFDELING EEN' HECHTE EN GOED GEFUNDEERDE 
POOT VAN BE FAIR GEWORDEN IS. OOK TOT DE GESCHIEDENIS GAAN ZIJN 
"PROVISIE"-BIJDRAGEN IN DE GRASMAT BEHOREN, DIE ALTIJD HET LEZEN 
WAARD WAREN. DE GOLFSCHOOL IS OOK WEER EEN INITIATIEF VAN TOM. DE 
INSTELLING HIERVAN GAF (EN GEEFT) HET NODIGE REGULAIRE KARAKTER 
VAN DE GOLFLESSEN EN VERZEKERDE TEVENS DE CONTINUITEIT VAN BE 
FAIR GOLF. IMMERS VIA DE "AANVOER" VAN NIEUWE LEDEN MIDDELS DE 
GOLFSCHOOL WERD HET "WEGEBBEN" VAN LEDEN NAAR CLUBS MET EEN 
OFFICIËLE BAAN EN N.G.F. STATUS OPGEVANGEN EN WIE DENKT NIET MET 
NOSTALGIE TERUG AAN DE EERSTE LESSEN, DIE TOM IN DE BEGINPERIODE 
GAF, IN DE HOEK VAN DE VELDEN LINKS NAAST DE INGANG. JE MOCHT EEN 
CLUB LENEN EN MAAR GAAN PROBEREN DAT BALLETJE TE RAKEN. ER WERD 
LES GEGEVEN AAN TWINTIG  OF DERTIG "LEERLINGEN" TEGELIJK IN EEN 
HALVE CIRKEL OM HEM HEEN GESCHAARD. IN DE WINTERAVONDEN WERD 
ER 's AVONDS BIJ KUNSTLICHT GEOEFEND OP HET VELD WAAR NU 
KUNSTGRAS LIGT, TOEN NOG OORSPRONKELIJK GRAS. VLAGGETJES WERDEN 
DAARBIJ UITGEZET OP 5,10,15, 25.METER OM HET KORTE WERK TE LEREN. OP 
DE EERSTE 5 METER MOEST JE DAN OOK NOG OVER EEN STOEL HEEN 
PITCHEN! OM EEN RUSTIGE SLAG TE KRIJGEN WERD ONS VOORGEHOUDEN, 
DAT WE IN GEDACHTEN EEN GLAS WHISKEY OP ONS CLUBHOOFD HADDEN 
STAAN EN DIT GLAS IN EVENWICHT MOESTEN HOUDEN, ZODAT WE GEEN 
DRUPPEL MORSTEN, NOCH TIJDENS DE ACHTER-EN EVENMIN BIJ DE 
VOORZWAAI. AL DEZE WIJZE EN KLEURRIJKE LESSEN GAAN DUS NU HELAAS 
TOT HET VERLEDEN BEHOREN. DE WAARDERING, DIE WE VOOR TOM 
HEBBEN, BLIJKT O.A. UIT HET FEIT,DAT DE AFSCHEIDSWEDSTRIJD MEER DAN 
OVERTEKEND IS. ER WORDT ZELFS BEWEERD, DAT MEN NAMEN OP DE LIJST 
HEEFT GERADEERD OM ZIJN EIGEN NAAM ER OP TE PLAATSEN! NIET ZO'N 
FRAAIE METHODE, MAAR TOCH WEL EEN BEWIJS VOOR DE POPULARITEIT, 
DIE TOM GENIET, OM BIJ ZIJN AFSCHEID DUIDELIJK AANWEZIG TE ZIJN! ALS 
WE TOM DANKBAAR ZIJN VOOR AL HETGEEN HIJ VOOR BE FAIR GOLF 
GEDAAN HEEFT, DAN GAAN ONZE GEDACHTEN NIET IN DE LAATSTE PLAATS 
UIT NAAR ZIJN GADE ADRIENNE, DIE HEM ALTIJD TROUW TERZIJDE STOND, 
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HEM STIMULEERDE EN EVENEENS VEEL NUTTIGE WERKZAAMHEDEN VOOR 
BE FAIR GOLF VERRICHTTE. HOEVEEL "GRASMATS" HEEFT ZIJ WEL VOL 
GETYPT EN DAARBIJ TER ZAKE KUNDIGE INBRENG GEGEVEN! DE GOLFSHOP 
BEHEERDE ZIJ VOORTREFFELIJK EN OP DE BAAN WAREN HAAR TECHNISCHE 
WENKEN OOK ZEER GEWAARDEERD. SPIJTIG, DAT WE OOK DEZE 
ACTIVITEITEN EN HAAR CHARMANTE GEZELSCHAP ZULLEN MISSEN. TOM EN 
ADRIENNE WE NEMEN MET WEEMOED IN HET HART AFSCHEID VAN JULLIE 
WENSEN JULLIE NOG VEEL GOLFPLEZIER EN HOPEN JE NOG VAAK "ALS 
GEWOON"(NOU JA GEWOON) GOLFLID OP ONZE VELDEN TE MOGEN 
ONTMOETEN.  

ZATERDAG 10 DECEMBER ARTIKEL IN DE GRASMAT:"TOM DE BOOIJ 
TROFEE" 
DE WEDSTRIJDVORM WAS GREENSOME EN VANWEGE HET GROTE AANTAL 
DEELNEMERS WERD ER IN 2 PLOEGEN GESTART. TERWIJL DE ENE GROEP DE 
HOLES SPEELDE, WERD DE ANDERE OP DE SPELREGELKENNIS GETEST. 
DAARNA MOCHT MEN BEURTELINGS VAN EEN VOORTREFFELIJKE LUNCH 
GENIETEN. DE WEERGODEN WAREN ONS OOK GUNSTIG GEZIND, ZODAT DE 
MEEGEBRACHTE REGENKLEDING IN DE TASSEN KON BLIJVEN. DE 
WEDSTRIJDEN VERLIEPEN DAN OOK VLOT EN IN EEN OPPERBESTE 
STEMMING. TOM WAARDE 'S MIDDAGS MET DE VIDEO-CAMERA OP DE 
VELDEN ROND EN IEDEREEN WERD OP DE KORREL GENOMEN EN KON ZICH 
LATER OP HET SCHERM BEWONDEREN 

 

NADAT DE SCOREKAARTEN GETELD WAREN, KONDEN DE PRIJZEN WORDEN 
UITGEREIKT EN DE TOESPRAKEN BEGINNEN. DOOR HET BIJZONDERE 
KARAKTER VAN DEZE WEDSTRIJDDAG, DIE IN HET TEKEN VAN HET 
"OFFICIELE AFSCHEID" VAN TOM STOND, WAREN DAT ER NOG AL 
VELEN.PIEJER MOORA OPENDE DE RIJ EN MEMOREERDE DE GANG VAN 
ZAKEN BIJ DEZE WEDSTRIJD EN WEES ER O.A. OP, DAT OP ENKELE 
SCOREKAARTEN NIET DE JUISTE HANDICAP WAS VERMELD, WAARDOOR 
DISKWALIFICATIE MOEST VOLGEN. DOOR TOMS STRAKKE LESSEN ZIJN WE NU 
EENMAAL STERK IN DE LEER. 
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MARTIN DE RIDDER KWAM TOEN AAN HET WOORD EN VERTELDE O~ 
HUMORISTISCHE WIJZE HOE ZIJN EERSTE ONTMOETING MET TOM TOT STAND 
KWAM. DIT GESCHIEDDE IN DE SNEEUW WAAR MARTIN HOCKEY-LES GAF 
AAN EEN MEISJE. TOM SPRAK DIT ZEER AAN EN WAS DERMATE GELUKKIG, 
DAT HIJ EEN 'SPORT IDIOOT" HAD GEVONDEN MET DEZELFDE INSTELLING 
ALS HIJZELF HEEFT, DAT DE SNEEUW TUSSEN HEN SNEL GESMOLTEN WAS. 
MARTIN MEMOREERDE, DAT HIJ "MET UITZONDERING VAN GOLF" VEEL VAN 
TOM GELEERD HAD:- HET LES GEVEN HET RELATIVEREN - DE OMGANG MET 
HET LEERGIERIGE PUBLIEK. NA INFORMATIE BIJ ADRIENNE WAT HIJ TOM BIJ 
HET AFSCHEID KON AANBIEDEN KREEG HIJ TE HOREN, DAT ER EIGENLIJK 
NIKS WAS, DAAR TOM ALLES AL HAD. DAAROM VOND MARTIN HET HEEL 
TOEPASSELIJK OM HEM EEN FLES LIKEUR VAN HET MERK "N I X" AAN TE 
BIEDEN. 
TOM DE BOOIJ GING DAARNA OVER TOT DE PRIJSUITREIKING VAN DE 
WEDSTRIJD. DE"TOM DE BOOIJ BEKER" GING DIT JAAR NAAR: ROB MEUTER-
MARTIN CASTENMILLER MET 47 PUNTEN, -DE 2E. PRIJS WAS VOOR MARCUS 
KLOCK EN KAREL SLOOTMAN, MET EVENEENS 47 PUNTEN - HUN HANDICAP 
LAG ECHTER HOGER DAN DIE VAN DE PRIJSBEKERWINNAARS. DE 3E. PRIJS 
GING NAAR LIDA SMEINK EN JAN HENS 1ET 49 PUNTEN.  
DE VOLGENDE SPREKER WAS GOLFCOMISSARIS RUUD SLAGHEK, DIE IN ZIJN 
DANKWOORD AAN TOM NAAR VOREN BRACHT, DAT TOM "ZEER KLEIN" 
BEGONNEN WAS.IN BAARN MAAR ZEER GROOT UITGEGROEID WAS IN HEEL 
NEDERLAND. HOE HIJ MET MOEITE INGANG HAD GEVONDEN VOOR GOLF BIJ 
BE FAIR. EN HET DAARNA OP VOORTREFFELIJKE WIJZE TOT ONTWIKKELING 
HEEFT GE"RACHT. UIT DANKBAARHEID BOOD HIJ TOM EEN KRISTALLEN 
BOKAAL MET INSCRIPTIE AAN. TEVENS VERZOCHT HIJ TOM OOK DE 
KOMENDE JAREN DE "TOM DE BOOIJ BEKER TE WILLEN UITREIKEN. WOUT 
SNIJDERS SPRAK ALS VOORZITTER VAN DE S.V. BE FAIR TOM TOE EN 
HULDIGDE HEM ALS MOTOR ACHTER DE GOLFAFDELING EN GETUIGDE VAN 
DE GROTE DANKBAARHElD VAN DE VERENIGING DOOR HEM ALS GESCHENK-
HET LIDMAATSCHAP VAN BE FAIR VOOR HET LEVEN AAN TE BIEDEN. 
APPLAUS!  
TOM BEGON TOEN AAN ZIJN AFSCHEIDSSPEECH EN LIEP DE HELE 
GESCHIEDENIS VAN BE FAIRGOLF DOOR,VANAF HET BEGIN OP ZATERDAG 13 
DEC.'80.TOEN HIJ EEN DEMON STRATIE VAN GOLF OP BE FAIR BRACH~ TOT OP 
HEDEN; DE PROBLEMEN, DIE HIJ VOORAL IN DE BEGINTIJD HAD OM HET 
BESTUUR OP GANG TE BRENGEN EN DE VAART ER IN TE HOUDEN; OOK HOE 
HIJZELF EEN LEERSCHOOL BIJ BE FAIR ONDERGAAN HA~ - DE TOLERANTIE 
DIE HIJ HIER GELEERD HEEFT, DE SOCIALE VAARDIGHEID VAN DE OMGANG 
MET MENSEN, DIE BIJ HEM TOT ONTWIKKELING IS GEKOMEN. DEZE 
POSITIEVE PUNTEN LIET HIJ VERGEZELD GAAN VAN EEN BESCHOUWING, 
DAT HET BESTUUR DE NIEUWE PRO HANS ERIK DE NODIGE STEUN MOEST 
GEVEN OM GOED TE KUNNEN FUNCTIONEREN WAARMEDE HIJ IN HET 
VERLEDEN NOG WEL EENS TE WORSTELEN HAD GEHAD. DAARNA DOOK TOM 
HET BANKWEZEN IN,DAARMEDE AANTONENDE, DAT OOK HIJ NIET 
ONTKOMT AAN DE MATERIALISTISCHE, MAATSCHAPPELIJKE EN 
DIALECTISCHE DENKWIJZE, DIE DE MENS EIGEN IS. HIJ BOOD MEDE NAMENS 
ADRIENNE BE FAIR EEN FRAAIE ZITBANK AAN. LIET VERVOLGENS ENIGE 
PROMINENTEN VAN BE FAIR HIEROP PLAATS NEMEN EN SPRAK HUN 
LOVENDE WOORDEN TOE. KAREL SLOOTMAN, DIE ALS VOORZITTER VEEL 
TOT DE ONTWIKKELING VAN GOLF BIJ BE FAIR HEEFT BIJGEDRAGEN - 
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IGNACE POELMANN, DIE ALS VOORWAARDE DE CONTINUITElT STELDE,PLUS 
SCHERP TOEZAG OP DE FINANCIERING VAN HET GEHEEL EN WOUT SNIJDERS 
ALS DE HUIDIGE VOORZITTER. VOORTS MOCHTEN "ACHTER DE BANK" 
PLAATS NEMEN ANSJE BREDIUS,ALS SECRETARIS VEEL WERK VERZET 
HEBBEND~ EN RUUD SLAGHEK, DE HUIDIGE GOLFCOMMISSARIS. NA ALLE 
HULDE AAN BE FAIR GAF TOM TOCH OOK NOG ENIGE WIJZE LEVENSLESSEN 
AAN HET BESTUUR MEDE DOOR HUN AAN TE BEVELEN TOCH VOORAL 
INVOELINGSVERMOGEN T.O. VAN DE MEDEWERKERS TE TONEN, WAARDOOR 
DEZE NOG MET MEER PLEZIER HUN WERKZAAMHEDEN KUNNEN 
VERRICHTEN. HIERAAN AANSLUITEND GING TOM HARTELIJK AFSCHEID 
NEMEN VAN ZIJN MEDEWERKERS WILLEM, LUUK, OOM DIRK EN "LAST NOT 
LEAST" OMA, WAT MET LUID APPLAUS VAN DE AANWEZIGEN ONDERSTEUND 
WERD. ALS LAATSTE SPREKER BEDANKT MARTIN CASTENMILLER IN EEN 
GEESTIG SPEECHJE (ZONDER KUSSEN) DE WEDSTRIJDLEIDING VOOR DE 
GOEDE ZORGEN, WAARNA HET "OFFICIELE GEDEELTE" VAN DE DAG 
VOORBIJ WAS. MAAR DE BAR BLEEF GELUKKIG NOG OPEN!  
DECEMBER ARTIKEL IN GRASMAT MIJN RUBRIEK PROVISIE  
Dat wordt dan mijn laatste provisie. Met een lach en een traan. Een lach omdat ik in de acht jaar 
samen met Adrienne heel veel golfplezier heb gehad en erg dankbaar ben voor alles wat letterlijk 
en figuurlijk naar ons is toegekomen. Het gevoel dat ik afgelopen zaterdag tijdens de 
afscheidswedstrijd heb gekregen is namelijk dat wij veel mensen een levens in- en vervulling 
hebben gegeven. Met een traan, omdat ik toch de gezelligheid en de kleinschaligheid van Be Fair 
zal gaan missen. In mijn toekomstige werkkring zal het wat dat betreft anders zijn, daar zal dan 
het uiterste van mij worden gevraagd en zal ik op mijn tenen moeten lopen om alles, in een meer 
zakelijk verband, tot een goed einde te brengen. Nogmaals terugblikkend, zou ik slechts vier 
namen willen noemen en wel de initiatiefneemsters van Be Fair Golf: Stance Hermans, Friedje 
Jaartsveld, Truus Krens en Angelique Nieuwe Weme. Zou ik er meer noemen dan zou ik het 
gevaar lopen om vrijwel de ledenlijsten van de afgelopen jaren over te schrijven, want een ieder 
op zijn beurt heeft een steentje bijgedragen om Be Fair Golf tot een succes te maken. Slechts een 
uitzondering zou ik willen maken~ namelijk voor de voorzitter van SV Be Fair, waar alles onder 
in december 1980 tot stand is gekomen: Karel Slootman. Want het was onder zijn 
verantwoordelijkheid dat hij in 1980 iemand binnen de poorten van Be Fair haalde, waar niet 
iedereen in het Gooi en daarbuiten zonder meer achter kon staan. Het inzicht en beleid om alleen 
te kijken naar mijn hoedanigheden en aktiviteiten op Be Fair, heeft mij daarom de mogelijkheid 
gegeven om dat gene wat mij bezielt, aan de mensen over te brengen. Het golfspel gaf mij daarbij 
een unieke kans om dit op een geheel andere manier naar voren te brengen. Het simpele feit dat 
iedereen alle franje van zich af zal moeten schudden en de naakte waarheid moet ervaren als hij 
of zij een putje van 10 cm mist. Wat dit voor een effect heeft op zowel mijzelf als een ieder die ik 
op Be Fair heb ontmoet, is zonder weerga. Het geeft aan het leven een heel andere dimensie. Het 
alibi dat men gewend is te geven aan een mislukking, wordt niet meer geloofwaardig, slechts het 
eigen falen wordt manifest. Het met elkaar delen van deze ervaring vormt echter,hoe paradoxaal 
dat ook moge klinken, de basis voor vriendschap en wederzijds respect. Steunpunten, die 
iedereen zo broodnodig heeft om de echte moeilijkheden, die ieder mens op zijn beurt in zijn 
leven ontmoet, beter te kunnen aanvaarden. Moge mijn opvolger Hans-Erik Sterken even veel 
plezier aan het zijn op Be Fair beleven als Adrienne en ik. Zeer ontroerd was ik door de 
benoeming tot lid voor het leven van de golfafdeling van Be Fair. Zo word ik hiermee in staat 
gesteld om deel te nemen aan wedstrijden ( zoals bv de clubkampioenschappen! .. ). Reden 
waarom jullie nog niet van mij af zijn!!! Nogmaals dank voor alle warmte en genegenheid die wij 
hebben mogen ontvangen in de afgelopen jaren. Om dan te te eindigen met de geloofbelijdenis 
van Oma en ik, HET IS ZOALS HET IS!  
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Links: Ignace Poelman en Karel Slootman zitten op de bank die door Tom en Adrienne de Booij is geschonken 
aan Be fair. Rechts: Oma valt in de armen van Tom met de kreet : het is zoals het is... 

December Artikel in Grasman : de Satire SIR THOMAS  
SOMMIGEN VAN JULLIE - ALS JE MAAR  LANG GENOEG DIT LIJFBLAD LEEST 
WETEN MISSCHIEN NOG DAT BEEF WEL EENS VERTELDE OVER DE 
MANNENOCHTENDEN ALS DE EDELEN UIT HEEL SCHOTLAND NAAR HET A 
KASTEEL KWAMEN OM HUN STEEKSPEL UIT TE VOEREN EN DE EER VAN DE 
CLAN TE VERDEDIGEN. VAN DE DUKE OF GLASGOW, PRINCE HENRY FOURT 
EN PRINCE JOHN. VAN EARL JOSHUA TAYLOR EN BARONET LEONARD 
MAYFLOWER EN AL DIE ANDEREN DIE DE MISTIGE MORGENS OP WILLIAM 
FUN CASTLE ZO MENIGMAAL OPFLEURDEN. DE HOOGLANDENDERS MET DE 
BLIK VAN STAAL EN DE GEUR VAN GLENFIDDICH. TOEN IK JULLIE DAARVAN 
VERTELDE WAREN ER TOCH NOG DIE DACHTEN, DAT VERHALEN OVER 
WINTERSE VERRASSINGEN IN DRIEKANTE FLESSEN DE BELANGRIJKSTE 
BOODSCHAP VAN UW KRONIEKSCHRIJVER WAREN. DE EDELEN WAREN DAAR 
WAT VERDRIETIG OVER. JAMMER, JAMMER. TWEE STOERE STRIJDERS WAREN 
ER NOOIT BIJ, ZEI IK AL. DE OUDE KING CHARLES - OUD ALS KING DAN - DIE 
HET VEEL TE DRUK HAD MET DE HELE DAG REGEREN. EN VOORAL OOK SIR 
THOMAS, DE KRASSE KRIJGER, DIE MET ZIJN GEDREVEN TOESPRAKEN DE 
STRIJDERS TOT GROOTSE PRESTATIES OPZWEEPTE, ZELF ALTIJD BESCHEIDEN 
OP DE ACHTERGROND BLIJVEND.  
SIR THOMAS NU, DAAR GING HET DIE ZATERDAG OM. IN ALLE VROEGTE 
WAREN ZE ER ALLEMAAL. DE NORSE RIDDERS EN DE LIEFTALLIGE LADIES, 
FLEURIG KLEUREND BIJ DE GROENE FAIRWAYS EN DE ROODWITTE 
BANIEREN. DAT ROOD-WIT HAD NIKS TE MAKEN MET LABELS ZOALS IK 
VROEGER WEL DACHT. WANT SIR THOMAS GING WEG. NAAR HET OOSTEN. 
WAAR ANDERS DE WIJZEN VANDAAN KOMEN, GAAN ZE ER NU DUS HEEN. 
SOMETHING HEREMITE ZOALS ZE DAT HIER ZEGGEN. EN TE ZIJNER EER EEN 
GROOT TOERNOOI. VERBITTERDE STRIJD, UREN LANG. WIE WON? JA, DE 
"FORMER KING". IN EEN RECHTSTREEKS DUEL VERPLETTERDE HIJ DE DUKE, 
IN KONINKLIJKE STIJL. SINDS DE SCEPTER IS OVERGEDRAGEN AAN DE ZOON 
VAN EARL JOSUAH HEEFT CHARLES KANSEN OP DEELNEMING EN WINNEN 
VAN RIDDERSPELEN MET GRETIGE HANDEN AANGEGREPEN. HET AFSCHEID 
VAN SIR THOMAS WAS DAAR. IN IN GLOEDVOLLE VOLZINNEN REGEN DE 
LOFZANGEN OP ZIJN BEWIND ZICH AANEEN EN WERDEN FRAAIE 
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GESCHENKEN ZIJN DEEL. DE JEUGDIGE MARTIN KNIGHT VEROVERDE DE 
HARTEN VAN ALLE AANWEZIGEN EN STELLIG OOK VAN DE OUDE MEESTER 
MET = NIKS = DAT EVEN OPWINDEND ALS VLOEIBAAR BLEEK TE ZIJN. HET 
LAATSTE WOORD WAS AAN SIR THOMAS, EVENALS TROUWENS ALS HET 
EERSTE. ZORGELIJK STELDE HIJ EERST MODERNE VERWORVENHEDEN ALS TE 
LAAT KOMEN EN DE LES NIET KENNEN AAN DE KAAK, TOT ONTREDDERING 
VAN DE AANGESPROKENEN EN TOT VREUGDE VAN ALLE ANDEREN WANT 
ZO GAAT DAT OOK IN ONZE HOOGLANDEN. DE OUDE KONING EN ZIJN 
VOORGANGERS EN ZIJN OPVOLGERS WERDEN = BANKER = - WAT NIET 
HELEMAAL HETZELFDE IS ALS = BANKIER = ZO ZEI MEN MIJ - GEPLAATST OP 
DE ALGEMENE BANK VAN SIR THOMAS DIE DAARNA DE LOFTROMPET STAK, 
OVER HUN GROTE GEDACHTEN EN HUN ROEMRUCHTE DADEN. ALS EREPRIJS 
MOCHTEN ,ZE ZELFS DE ALGEMENE BANK VOORTAAN ALS TROON 
GEBRUIKEN. WAT DE TROONREDES VOORTAAN TOT HARTVEROVERENDE 
EVENEMENTEN ZAL MAKEN, ONDANKS DE SLAGSCHADUWEN VAN SIR 
THOMAS  
DECEMBER VRAAGGESPREK MET TOM DE BOOIJ 
ZIE JE VERSCHIL TUSSEN DE BE FAIR GOLFERS VAN HET EERSTE UUR EN DE 
LEERLINGEN, DIE JE NU BIJ DE OPLEIDINGEN ONTMOET? IS DE SFEER NIET 
VERZAKELIJKT?  
TOM: NEEN, DE VERHOUDING MET DE LEERLINGEN VAN NU IS EVEN GOED 
ALS MET DIE VAN VROEGER. (TOM TOONT IN DIT VERBAND ENKELE 
RECENTE EN SPONTANE DANKBETUIGINGEN.) DE SFEER IS NIET 
ANDERS,NIET ZAKELIJKER. IK BEN EERDER ZELF VERANDERD EN WIL DE 
EXTRA RUIMTE, DIE IK INNERLIJK DOOR GOLF HEB VERKREGEN NU OOK 
AAN MIJN LEERLINGEN MEEDELEN. IK HEB VAN MIJN LESSEN BIJ BE FAIR VAN 
HET BEGIN TOT HET EINDE GENOTEN. 
WAT IS NU BIJ HET AANLEREN VAN HET GOLFSPEL HET BELANGRIJKSTE: 
TECHNIEK OF MENTALE INSTELLING? ER ZIJN TOCH DUIDELIJKE 
VERSCHILLEN IN SPORTTECHNISCHE AANLEG;·EN DE TECHNIEK VORDERT 
VAAK ZO LANGZAAM. ER ZIJN ZO VELE "UPS AND DOWNS" VELEN ZEGGEN: 
IK HOUD ER MAAR MEE OP  
TOM: "HET GAAT ER ALLEEN OM OF JE HET SPEL "AANKUNT;' EEN LAGE 
HANDICAP IS NIET HET BELANGRIJKSTE. HET MENTALE ASPECT IS VERUIT 
HET GEWICHTIGSTE. DAT BLIJKT UIT DE ETIQUETTE NALEVING, MAAR OOK 
UIT DE REACTIE OP TECHNISCHE MISLUKKINGEN. EEN SPELER, DIE EEN PUTT 
GEMIST HEEFT, ZICH VAN DE GREEN AFWENDT EN ZIJN SCORE BEGINT BIJ TE 
SCHRIJVEN TERWIJL ZIJN MEDESPELER NOG BEZIG IS, HEEFT NIETS VAN HET 
GOLFSPEL BEGREPEN. EN WAT HET OPHOUDEN BETREFT: ER ZIJN TWEE 
CATEGORIEN GOLFERS - ZIJ DIE ER MEE OPHOUDEN - EN ZIJ DIE ZEGGEN, 
DAT ZIJ ER MEE GAAN OPHOUDEN. 
HET ONTWIKKELEN VAN JEUGDGOLF IS BIJ BE FAIR NIET GELUKT. ZIE JE 
DAARVOOR TOCH NOG MOGELIJKHEDEN, EVTL. VIA EEN ANDERE AANPAK?  
TOM:DE SPORTJEUGD IN NEDERLAND KENT GOLF NIET EN WORDT ER NIET 
MEE VERTROUWD GEMAAKT, ZOALS IN ANGELSAKSICHE LANDEN, WAAR HET 
ZELFS OP LESROOSTERS IN SCHOLEN VOORKOMT. ER IS IN NEDERLAND GEEN 
GOLFCULTUUR. JEUGD ZOU OOK NOOIT ALLEEN MAAR MOETEN GOLFEN. 
MEN ZOU ER ALTIJD EEN MEER INTENSIEVE SPORT BIJ MOETEN DOEN, ZOALS 
HOCKEY, VOETBAL, TENNIS ENZ .. MAAR VOORLOPIG ZIE IK HET NIET ALS 
EEN SPORT WAAR VEEL NEDERL. JEUGD OP AF ZAL KOMEN. 
ER IS EEN SOORT SCHEIDING TUSSEN HET NGF-GOLF EN HET 
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GEASSOCIEERDE GOLF. ZIE JE DAT NOG NAAR ELKAAR TOEGROEIEN?  
TOM:"IK BEN DAAR SOMBER OVER GESTEMD. ALS DE MENTALITEIT VAN HET 
NGF EN DE PGA (=DE PROFESSIONELE VAKORGANISATIE) NIET GAUW 
MINDER AFSTANDELIJK EN HOOGHARTIG WORDT, ZIE IK WEINIG KANSEN 
TOT EENWORDING. 
WAT GA JE NU VERDER ZELF DOEN? GA JE NOG DOOR VOOR DE STATUS VAN 
A-PRO?  
TOM:"JA,IK BEREID ME VOOR OM IN NOVEMBER '89 (GESTELDE DATUM VOOR 
HET BONDSEXAMEN) DE A-STATUS TE BEHALEN, WAARNA IK OOK ZELF PRO'S 
KAN GAAN OPLEIDEN. VOORTS BEN IK OOK AL ACTIEF ALS 
GOLFINSTRUCTEUR IN NUNSPEET O.A. TEN BEHOEVE VAN CLINICS VOOR HET 
BEDRIJFSLEVEN. 'K BEN IN ONDERHANDELING OM ALDAAR HEAD-
INSTRUCTEUR TE WORDEN, WELKE FUNCTIE MIJ GROTE ZELFSTANDIGHEID 
EN BEVOEGDHEID ZAL GEVEN.  
NA BEANTWOORDING VAN DEZE LAATSTE VRAAG MOEST TOM ZICH HAASTIG 
SPOEDEN NAAR EEN AFSPRAAK VOOR EEN GOLFWEDSTRIJD. WIJ ZAGEN NOG 
KANS HEM HARTELIJK TE DANKEN VOOR DE ONTVANGST EN VOOR DE 
UITVOERIGE EN OPENHARTIGE ANTWOORDEN OP ONZE VRAGEN.  
December Artikel in de Grasmat: Tom de Booij bekert door! 
Enkel citaten uit dit artikel:Zoals uw weet is verenigingsbeker van dit jaar door het bestuur 
toegekend aan onze pro Tom de Booij Op de algemene ledenvergadering van september jl kon 
de beker niet aan Tom worden overhandigd. De golfcommissie heeft gemeend dat de toekenning 
van deze prachtige club onderscheiding toch een feestelijke omlijsting in in in de golfsfeer 
verdiende en hem deze persoonlijk uit te reiken in het kader van een nieuw en zeer aangepast 
golfevenement: een jaarlijks te verspelen Tom de Booij Trofee  

 
Tom de Booij ontvangt de Verenigingsbeker van Be Fair van de golfcommissaris Ruud Slaghek 

Maurits Jaartsveld: richtte zich vervolgens vol animo tot tom met de volgende speech: Eind 1980. 
De Lage Vuursche hadden we al achter ons. Daar kregen we twee van de vier "acht Betskes" haar 
eerste golflessen met van Tom de Booy. Anderen van ons maakten kennis met Tom op de 
Wolfskamer in Huizen een terrein bij de kunst-ski piste. Als Johannes de Doper, de wegbereider 
des Heeren, stond hij daar, aan de oever van de Jordaan, zijn  kans afwachtend toe te slaan met 
de golfdoop. Uit alle richtingen kwamen wij aan, ons matje als een in een handboek gewikkeld 
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zwembroekje krampachtig doch verwachtingsvol onder onze oksels gedrukt, opgewekt op weg 
naar euthanasie van ons zelfvertrouwen. Wij schaarden ons ronde de meester, die ons ter 
overname aan bood, wat hij kenden en kon en die dat achteraf bezien, deed met een 
onwaarschijnlijk kwantum aan zelfverzekerdheid clubs, bij voorkeur ijzer 6-tjes 7-tjes of 8-tjes 
had hij meegebracht. Wij bevinden ons dan nog in een oudtestamentische fase van Be Fair Golf. 
Mozes leidt zijn volk naar het beloofde land het wachten is op de export vergunning Het nieuwe 
testament: Tom op Be Fair! Vergaderingen met het bestuur van Karel, de eerste groepslessen, 
veel spitwerk, opgebouwde en afgebroken shelters, vanwege het Weg-Gooische Natuurreservaat, 
de eerste lange hotels met afslagen buiten Be Fair en als kleine jongens weetr teruggestuurd 
worden door dat eeuwige natuurreservaat. Intussen al weer bijna 7 jaar Be Fair Golf. Er is veel 
gebeurd. Is Tom veranderd, is Be fair veranderd. De Goeroe is rijper geworden, niet ouder. Ik 
moet in dit verband denken aan een boekje, dat ik een tijdje geleden gekocht ook gelezen heb: 
"Erotiek in de lage Landen". De omslag liet een afbeelding zien van een vrij jonge man en vrouw 
, die op de knieën tegen over elkaar gezeten, die bezig waren elkaar met hamer en beitel uit te 
beelden, vorm te geven. Het is duidelijk, dat een tikje met de beitel van een, 'n bepaalde trek bij 
de ander kan accentueren, wiens beitel navenant zal reageren. Zo hebben Tom de Booy en Be 
Fair elkaar, door de jaren heen, vorm gegeven, strategisch en creatief naar aanleiding van de 
erotiek in de lage landen vraag ik mij af of wij Tom überhaupt op Be Fair hadden gezien, als de 8 
betskes geen 4 vrouwen, desnoods 5 mannen waren geweest. Los daarvan werd Tom in Be Fair al 
regelmatig op lovende wijze toegesproken. dat had best wat minder gekund. Steeds word/wordt 
dan besloten me de retorische vraag: "wat zou Tom zijn zonder Adrienne?". Bij interruptie dacht 
hij de laatste keer zelf aan een airshot.. Ik vind dat nog wat hoog gegrepen. Persoonlijk zou ik in 
dit verband liever terugvallen op regel 27 van de "Royal, and Ancient":Ball lost or out of bounds 
en de professional als provisional. De Tom de B. trofee , het Tom de Booy - golf-alumi-
tournement ": Een vleugje nostalgie, het spijt me zeer, een vleugje hockeysfeer ...."  
Ook Rob Rademaker reageerde op Tom's historische beschouwing: "De Be fair Golfers hebben 
heel veel tet danken aan Tom als hun golfinstructeur: altijd enthousiast, inspirerend en 
verrassend. in zijn voorbeelden, zich wendbaar aanpassend aan de golfvermogens van zijn 
leerlingen: werd in het begin van de opleiding de swing door Tom bij voorkeur geïllustreerd door 
het beeld van een schommel met een jong meisje er op, later verving hij dat onvervaard door de 
voorstelling van het verplaatsen van aardappelzakken in een vlotte beweging van rechts naar 
links".  
Zondag 11 december brief van het Bestuur van Be Fair 
Geachte heer de Booij, Jongstleden zaterdag werd reeds uitgesproken dat het Bestuur van Be 
Fair u ten zeerste erkentelijk is voor al uw inspanningen ten behoeve van de golfafdeling van Be 
Fair. Een van de belangrijkste onderdelen van het bestuursbeleid is de continuïteit van de 
vereniging. Het is vooral aan uw inzet te danken, dat hieraan een enorme bijdrage is geleverd. Wij 
vinden dan ook dat u daarvan de vruchten moet kunnen plukken en dat uw naam in de ledenlijst 
van Be Fair moet voorkomen. Zodoende bevestigen wij bij deze dat wij u als "lid voor het leven" 
van de golfafdeling (uiteraard zonder enige verplichting) in gelederen van Be Fair hebben 
opgenomen. Wij wensen u veel succes toe met de verdere verwezenlijking van uw plannen en wij 
hopen u nog vaak te mogen begroeten op Be Fair.  
December Artikel Maandblad Golf:  Eerlijk golf op een verrassend baantje door Jan Kees 
van der Velden.Ingeklemd tussen de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort en het Goois 
Natuurreservaat ligt - op de grens van Hilversum en Bussum Sportpark Crailo. In het noordelijke 
deel hebben de honkballers van HCAW hun domicilie, in het zuiden zetelt Be Fair. Van 
oorsprong een hockeyclub, maar sedert het begin van dit decennium wordt er op de velden 
enthousiast gegolfd. Eigenlijk hadden we het niet beter kunnen treffen. Uitgerekend op de dag 
van ons bezoek is er een belangrijke wedstrijd. De Goeroe van het Gooise golf - Tom de Booy, 
wie anders - neemt afscheid van zijn club en zijn leerlingen en wordt geëerd met een groots 
opgezet toernooi. Juist bij zo'n evenement komt tot uiting hoe inventief golférs in 'noodsituaties' 
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zijn. Op en rond de hockeyvelden heeft de uit ongeveer vierhonderd leden bestaande tak een 
negental holes weten uit te leggen, waarvan een aantal zelfs de kwalificatie 'interessant' mee 
kunnen krijgen. Neem bijvoorbeeld de derde. Tom de Booy neemt ons mee naar zijn 
golflaboratorium, waar beginnende spelers hun eerste kennismaking met de vele problemen die 
op hun weg naar min of meer perfectie liggen,' beleven. Een vrij korte par-3. 'Maar', zo zegt De 
Booy, die met geen mogelijkheid onderbroken kan worden, 'alle moeilijkheden die je op een 
golfcourse kunt ondervinden, tref je hier aan.' En hij wijst aan: 'Waterhazard, allerhande soorten 
bunkers, out of bounds, bomen, hoog gras. Ja, ik leg zelfs hoogstpersoonlijk de takken neer. Hier 
moet iedere nieuweling beginnen. Hij of zij krijgt een stok, een bal, een marker en een tee. Waar 
al die zaken voor dienen, dat weten ze vaak niet. Maar dat is niet van belang.' Leerlingen van De 
Booy lopen veelal met hem weg. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk, hij weet mensen kennelijk 
te bezielen. Een markant man, inderdaad. De voormalige wetenschappelijk medewerker aan de 
Universiteit van Amsterdam is bijna 65 en hoopt begin volgend jaar (eindelijk) zijn A-licentie te 
krijgen. Dan kan hij ook zonder problemen een golf school op Nunspeet beginnen. Op een iets 
andere (meer zakelijke) basis, maar met dezelfde theorieën. Na de kennismakingshole werken we 
van green naar tee. Met huiswerkopdrachten. Bijna alles met een groep, met erg veel aandacht 
voor regels en etiquette. Of er veel profs zijn die mijn werkwijze kritiseren? Geen commentaar. 
Voorzitter van de golf tak van Be Fair is Ruud Slaghek. 

  
De derde hole : het golflaboratorium van Tom de Booy 
 

 
Tom de Booy verlaat Be Fair en gaat een golfschool beginnen in Nunspeet 
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Enthousiast verhaalt hij over de manier waarop 'zijn' afdeling het levenslicht zag. Inderdaad, bij 
Tom de Booy: 'Hij begon in het bos met een groepje van acht mensen. Dat werkte zo 
aanstekelijk dat er op een gegeven moment het verzoek ' van Be Fair-leden kwam om op de 
hockeyvelden te mogen golfen. Met de nodige weifelingen is dat rondgekomen. Nadat het groene 
licht werd gegeven, groeide de golfafdeling gestaag. Nu hebben we vierhonderd leden, maar dat 
zijn er wel eens meer geweest. Velen zijn echter naar Leusden, Nunspeet, Zeewolde en Almere 
uitgezwermd. Opvallend is wel dat een deel van die mensen toch heeft besloten om lid van Be 
Fair te blijven. De oefenfaciliteiten zijn hier immers prima.' Uitbreiding zit er voor Be Fair niet in. 
Althans niet op korte termijn. Er wordt wel gesproken over extra holes in De Vallei, maar veel 
kan Ruud Slaghek daar niet over zeggen. 'Wel is het zo dat we een paar holes gaan verplaatsen, 
omdat de hockeyers een tweede kunstgrasveld gaan aanleggen.'  
Zondag 18 december Bespreking met Dick Vermeij en Wilfred Smit van de Nunspeetse 
Golfclub en de toekomstige golfpro Tom de Booij.  
Gedeelten uit de memo van de bespreking: Onkostenvergoeding van f 2000 per maand  voor de 
periode van 1 januari - 1 juli 1989 
De doelstelling van de golfschool De kennismaking met de golfsport voor een ieder die zich 
hiervoor aanmeldt. Het inzicht en uitzicht te geven op de mogelijkheden die de golfsport hem of 
haar kan bieden, aangepast aan de persoonlijke wensen. Zoals de mogelijkheid dat de beoefening 
van de golfsport iemand- ongeacht zijn talent voor deze sport - een levens in- en vervulling kan 
geven. Voorop staat bij deze eerste ontmoeting met de golfsport dat de cursist gewezen wordt op 
het reit dat er meer zit in de sport dan het laat aanzien, het simpele gegeven om een balletje van 
een plek in een klein gaatje te stoppen in zo min mogelijk slagen. Het plezier van het beoefenen 
van deze sport heeft de prioriteit boven de kwaliteit waarin door de cursist het spel wordt 
beoefend. Om de doelstellingen van de golfschool te bereiken dient een strak beleid te worden 
gevoerd, vooral door het individuele karakter van de golfsport. Daartoe dienen de golffaciliteiten 
optimaal te zijn. Dit betreft de conditie van de oefenfaciliteiten: putting green, pitch en putt 
course, de oefenbunkers zowel greenside als fairwaybunkers, de afslagplaatsen van de driving 
range, de localiteit voor de voor- en nabespreking, een ruimte die verduisterd kan worden voor 
vertoning van film, dias en video. Behalve de range ballen zal het overige materiaal zoals video 
etc voorlopig worden verzorgd door Tom de Booij. Na afloop van de eerste zes maanden zal 
moeten worden bezien in hoeverre dit materiaal door de BV zal moeten worden aangeschaft cq 
overname of huur (zie bijlage 5) het door Tom de Booij ter beschikking gestelde lesmateriaal. 
.Over de localiteit, alsmede de hoognodige voorzieningen (telefoon etc), waarvan de dagelijkse 
leiding van de Golfschool in het hoofdgebouw en/of het caddiehouse zal mogen beschikken, zal 
nader moeten worden bezien en worden uitgewerkt.  
Voorstel om de naam van "Golfschool Nunspeet" te wijzigen in "Golfakademie NUNSPEET " 
Dit in verband met het meer uitgebreide lesprogramma dat kan worden aangeboden.  
Zaterdag 24 december Brief Aan de Directeur van de Nunspeetse Golf en Country Club 
b.v Aan de Heer J. J. M. Vermeij  
Zeer geachte Heer Vermeij, Allereerst wilde mijn vrouw en ik, U en uw vrouw heel erg dank 
zeggen voor de zeer bijzondere warme kerstviering De goede samenhang van personeel en 
directie is ons zo duidelijk gebleken. Wij voelden ons zeer vereerd om deze gebeurtenis te mogen 
meemaken, te meer daar we officieel nog niet eens zijn begonnen, Het is in ieder geval zeer 
stimulerend voor een goede start op 1 januari 1888 met de GOLFAKADEMIE NUNSPEET, 
vooral door het feit genoemd in de warme woorden van uw vrouw aan het adres van mijn vrouw. 
die hoopt ook een steentje te mogen bijdragen bij het welslagen van de GOLFAKADEMIE 
NUNSPEET. Het eerste contact dat ik mocht hebben met een deel van het personeel was zeer 
hoop gevend, vooral om door dat contact de goede gang van zaken vooral betreffende het goed 
en veilig verkeer op de fairweg mee te helpen realiseren,een onmisbare schakel in een zo 
grandioos door U opgezet project. Gaarne zou ik van U willen vernemen wanneer een 
bespreking mogelijk is vóór 1 januari 1989 om het een en ander nader vast te stellen, dit in 
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verband met de druk bezette agenda van uw adviseur de heer W.Smit. Bijgesloten heb ik U een 
memo voor deze bespreking toegezonden. Met de vriendelijke groeten, Tom de Booij.  
VRIJDAG 30 DECEMBER 1988  MEMO VOOR BESPREKING RICHARD 
RAHUSEN MET TOM DE BOOIJ  
1. 7 januari 1880 schrijft Tom de Booij aan het bestuur van de "PGA een brief waarin hij vraagt 
of het mogelijk is zich voor te bereiden op het examen assistent professional. Dit naar aanleiding 
van een hoopgevend gesprek dat hij mocht hebben met de voorzitter van de examencommssie. 
Jhr Mr P.J,.van Swinderen op.14 oktober 1978 te Wassenaar.  
2. In een schrijven van Tom de Booij dd 7 Januari 1880 aan Jhr van Swinderen, inclusief een 
copie van de brief genoemd in punt i, komt o.m de 'volgende zinsnede voor: "Ik ben uiteraard 
zeer benieuwd om te vernemen hoe de vorderingen zijn met het inrichten van de de golfschool, 
die medio 1880 van start zou gaan" Tevens stuurde hij op 7 januari een copie van de brief 
genoemd in punt 1 aan de NGF)  
3. Aan de voorzitter van de NGF de heer J.W. Verloop schreef Tom de Booij op 1 mei 1884 , op 
verzoek van de Heer Verloop zelf, een brief met drie punten: 1. relatie Stichting Golfexploratie 
(Baarnse Golfvereniging)- SV Be Fair 2. hernieuwde aanvrage van De Booij om golfprofessional 
te worden 3. toekomstige perspectieven voor golfscholen in in Nederland. Onder punt 3 o.m. :" 
Indien de Nederlandse Golf Federatie in deze naar voren gebrachte punten iets zou zien, zou ik 
gaarne een schema willen ontwerpen van een golfschool, zoals die er mijns inziens zou moeten 
inzien, om te kunnen voldoen aan de vraag van de beginnende golfer in de toekomst. (De brief 
ging vergezeld met een 8 tal bijlagen).  
4. 1 mei 1884 schreef de heer A.C. Strumphler een notitie aan het bestuur van de NGF met o.m. 
de volgende zinsneden: Persoonlijk lijkt mij een nauwe samenwerking/samenspraak met de PGA 
aan te raden. De Booij zou een rol kunnen spelen in de opvang(regels/etiquette voornamelijk) 
van de aanstormende Nederlandse golfwereld. Voor de de bestuursvergadering NGF 30 mei 
1884 werd als punt 6· van de agenda opgevoerd: PGA-DE BOOIJ- AMATEUR STATUS 
ALGEMEEN. 
5. De enige schriftelijke reactie op alle tot nu toe genoemde brieven ontving De Booij op 8 
october 1884 in een brief van de Amateur Status Commissie dat door de aanmelding van De 
Booij voor het examen assistent-professional een einde is gekomen aan zijn status als amateur. 27 
november 1884 ontving De Booij een brief van de voorzitter van de examencommissie Jhr van 
Swinderen met de mededeling dat hij zich kon presenteren voor het examen assistent golfleraar. ( 
december 1986 slaagde hij voor dit examen)  
6.Uit de notulen van de ledenvergadering van de NPGA van 21-12- 1987: 8 & 9 Golfschool: 
Waar is  nog niet helemaal zeker, vermoedelijk Papendal . Er wordt toch gedacht om 1 sept. 1988 
te starten. Het onderzoek wordt nu geleid door het C.I.O.S. die een profielschets van de 
golfprofessional zal maken. De leden van de NPGA die voor een interview worden gevraagd 
moeten meedenken, maar alle goede invallen en suggesties zijn welkom. In de rondvraag wordt. 
door de heer D. Armour voorgesteld de Heer T. de Booij op te nemen in de lijst voor interviews 
voor de profielschets. Alzo genoteerd. De Heer Tom de Booij stelt in deze rondvraag dat de 
PGA duidelijk aan onze professional-image moet werken. Er is een duidelijk verschil tussen 
golfleraar en de golfprofessionalspeler. Zij moeten beiden uit de verf komen. (Inmiddels hebben 
deze interviews plaats gevonden, maar De Booij werd daarvoor niet uitgenodigd)  
7. Uit de notulen van 28 maart 1988:De rondvraag De Heer  M. de Booy vraagt hoe het met : de 
golfschool zit.  De voorzitter zegt nog geen idee te hebben Voorlopig blijft alles in de nevelen 
gehuld. 
8.Tot op heden heeft de PGA aan haar leden niets meer medegedeeld over de golfschool.  
9. De punten genoemd onder 1 tot en met 8 zijn redenen genoeg om ernstig bezorgd te worden 
over de toekomst, vooral in zake een goede adequate opleiding voor de golfprofessional. De 
rekening van het afwezig zijn van een beleid wordt ons nu reeds gepresenteerd gezien het feit dat 
het vrijwel onmogelijk is heden ten dage goede professionals in Nederland te recruteren, zodat 
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vele clubs genoodzaakt zijn leerkrachten uit het buitenland aan te trekken. (voorbeelden zijn in 
het recente verleden: Hilversum en Hoge Kley)  
10.Wat kan er op korte termijn gedaan worden om niet over acht jaar een rekening gepresenteerd 
te krijgen van 16 jaar afwezigheid van een goede visie en organisatie die het hoofd kan bieden 
voor de nog verder toenemende belangstelling voor de golfsport in Nederland.  
P.S.; In een bespreking die de Booij in Rotterdam in het begin van de tachtiger jaren mocht 
hebben met o.m, de Heer van Swinderen, Mendes de Leon stelde hij dat een goede opleiding 
voor golfprofessional het Gibraltar zal zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de golfsport in 
Nederland.  
December Artikel in het maandblad van  de Nederlandse Alpen Vereniging: Bij het 
heengaan  de Invitatiecursus  
De Invitatiecursus bestaat niet meer! Dit project, dat in 1959 ( red. dat was in 1953) haar eerste 
editie beleefde, is een stille dood gestorven. Daarmee blijven de KNAV-cursussen met een "leeg" 
topsportprogramma zitten. Wat is er aan de hand? Hoe is het zover kunnen komen en wat gaat er 
in de toekomst gebeuren? In onderhavig artikel zal er gepoogd worden dat duidelijk te maken en 
wordt er tevens een oproep gedaan aan jonge, ambitieuze klimmers én aan oude, ervaren 
"bergrotten" om mee te werken aan de opbouw van een nieuw project.  
Geschiedenis  
Eind' 58 werd het bestuur van de KNAV geconfronteerd met een serie bijzonder tragische 
ongelukken van min of meer vooraanstaande ervaren klimmers. Het bestuur concludeert dat er 
"een lacune bestaat in de opleiding van onze jonge gidslozen" . Zich realiserende dat deze lacune 
niet opgevuld kan worden "zonder zware financiële offers voor onze fondsen", neemt het 
bestuur zich voor de "evolutie van jonge klimmers langs lijnen van geleidelijkheid te doen 
verlopen". Op initiatief van bestuurslid T. de Booy worden 6 jonge klimmers in staat gesteld om 
onder leiding van de ervaren gids Lionel Terray met hulp(!)-gids René Desmaison gedurende 2 
weken tochten te maken in sneeuw, ijs en in gemengd terrein. Heel opvallend is het dat de 
doelstelling van destijds: het opvangen van diegenen die "zich tot meesters in de rotsen hebben 
opgewerkt en zich eveneens in het hooggebergte wanen", dezelfde is als de doelstelling van 
Primeur in 1978. Het niveau van de tochten die tijdens de Invitatiecursussen in die tijd gemaakt 
werden was hoog en bijna uniek in de Alpenvereniging. De tochten werden dan ook breed 
uitgemeten in verhalen gepubliceerd in de Berggids, soms op een najaarsreünie. Er ontstond zelfs 
een discussie over de vraag of men tijdens de Invitatiecursus niet te ver ging in het ondernemen 
van zware Alpentochten. "De grote alpiene verworvenheden van een uitzonderlijk virtuoos 
klimmer als André Bertrand, zijn misschien wat te snel en te heftig overgebracht op de hem 
toevertrouwde cursisten," schrijft Jan Saltet in het verslag van de najaarsreünie '66. Opvallend is 
het dat tot het jaar '72 het verslag van de Invitatiecursus als een "vaste prik" in de Berggids 
verschijnt en dat in de jaren daarna de werkelijke verslagen van de cursus nog maar sporadisch als 
interessant nieuws gepubliceerd worden. Vanaf 1974 schijnt toch wel het een en ander te zijn 
veranderd. Ondanks het feit dat de cursus nog steeds van zeer redelijk niveau was en dat het 
aantal goede en zeer goede zelfstandige klimmers in Nederland verveelvoudigde, daalde het 
project in aanzien. In 1975 stelt Ronald Naar voor om de gelden die hef bestuur beschikbaar stelt 
voor de Invitatiecursus, anders te besteden. Zijns inziens was de cursus onder leiding van de "te 
oud geworden André Bertrand" een achterhaalde zaak en zou het geld beter besteed kunnen 
worden aan de eerste opvang van enthousiaste jeugdleden. In de bestuursreactie merkte Rob 
Leopold op dat de cursussen van de laatste jaren wel degelijk waren toegekomen aan "grote 
ondernemingen". Het enthousiasme voor deelname aan de Invitatiecursus is altijd in vlagen 
verlopen. Het was dan ook een bijna jaarlijks terugkerend .... item in de bestuursvergadering. In 
de jaren '80 vinden de laatste stuiptrekkingen van de Invitatiecursus plaats. In 1987 ten slotte, 
wordt het project definitief geschrapt.  
Grepen uit dagboek periode donderdag 10 november - zaterdag 31 december 1988 
Donderdag 10 november. Joep logeert hier. Mauk belde dat Carole ligt in ziekenhuis in  Baarn 
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9.00 uur  aan het infuus. Om 10.15 weer dat pijn begonnen, beter niet op bezoek komen  12.30 
Ma Cats  dat Carole veel pijn had Niet best. 3 uur langs ziekenhuis, zuster gesproken lumbaal 
punctie, veel. Zelf om 5.30 griepprik gehaald  Volgens Dokter de Graaf had Carole al 9 1/2 cm 
ontsluiting Om half zeven gebeld door Mauk het kind was er. Alles goed met Carole. Om zeven 
uur langs gegaan. Mauk was heel erg flink geweest en van grote steun voor haar. Ze hadden het 
niet willen zien. Pa en Ma Cats kwamen even later. Alles goed afgelopen. Mauk heeft bij ons 
geslapen. Hij kon niet meer Carole in ziekenhuis achter gelaten. 
Vrijdag 11 november  Mauk vroeg naar ziekenhuis.  Carole had goede nacht gehad en mocht 
weer naar huis. Met Joep naar dorp, wat een gezellig ventje. Om 12 uur kwam Mariette het 
mannetje halen, wel weer rustig, maar ongezellig dat het kereltje weg is.. Hopen maar dat Mauk 
en Carole, de zaak niet wegstoppen. Het lijkt nu allemaal dat het leed geleden is. De weerslag en 
het verwerkingsproces zal nog wel heel erg lang duren.   
Zaterdag 12 november Lessen in Nunspeet, op terugweg pech auto geen benzine 
Zondag 13 november. Met Mauk, Adrienne, Marnix Walthuis en Jan Boone 18 holes bruto 
score 88. Goede bespreking NPGA . 
Maandag 14 november  Probeer minder alcohol te drinken, steeds nog te veel, meer discipline. 
Om 5 uur vergadering met commissie onderlinge wedstrijden over 6 wedstrijden en plannen voor 
89  
Dinsdag 15 november Afsluiting wedstrijd cursus. Mauk kwam er bij, was somber gestemd. 
Woensdag 16 november. Naar Nunspeet 13 vrouwen erg gezellig eerst driving range daarna 
holetjes gespeeld Met Fien Vermey geborreld. Ze wilden ons paaien. 
Vrijdag 18 november. Heel boos geworden, er was niet gemaaid voor de wedstrijden 
Zaterdag 19 november  3 cursussen. Vreemd gesprek met Piet Borst over structuren 
Zondag 20 november Door Donald Armour als alternatieve kracht aangenomen in Nunspeet 
Dinsdag 22 november Lang gesprek gehad met Horn via telefoon over regels 
Woensdag 23 november Joep kwam wel wat verlegen  
Donderdag 24 november. Met Joep naar het dorp. Met Din Binkhorst 18 holes,met 4 en 2 
gewonnen. Regelavond Nunspeet goed succes.  1uur bij auto gesproken met Marianne Swart ivm 
reorganisatie van Nunspeet. 
Vrijdag 25 november Joep wat een kereltje, lekker druk,veel energie maar altijd vrolijk  
Angelique Niewe Weme en Truus Krens kwamen klagen over over organisatie  Nunspeet  Wel 
toevallig dat het 8 jaar is op de kop af dat zij met golf zijn begonnen zijn op Be Fair. Goed 
gesprek 2 uur ! Met Joep naar dierentuin, briesende tijgers heel griezelig, huilend. Mauk en Carole 
s-avonds waren een beetje minnetjes en gehaast. 
Zaterdag 26 november Joep weer vertrokken 
Maandag 28 november Belangrijk gesprek met Fien Vermey, was precies 4 jaar geleden dat zij 
mij een brief schreef dat ze begonnen waren met hun baan. 
Woensdag 30 november Les Nunspeet, Connie van Oosterom getroost met haar putten 
Zondag 4 december gesprek met Dick Vermey en Wil Smit vroegen of ik golfschool wilde 
beginnen 1/1/89,. aangenomen. Helaas nog onder embargo omdat ze het nog moesten 
doorspreken met de twee pro's Robert van der Brink en Roland Holst. Wat een sensatie.  
Donderdag 8 december interview met Berggids  over het alpinisme. 
Zaterdag 10 december grote afscheidswedstrijd Be fair . Grandioze dag. Ook een kritisch noot 
laten horen, vooral ontroerd door speech van  Martin de Ridder.  Hopelijk hebben de 
bestuurders er iets van begrepen en zullen ze Hans Erik niet onderspitten. 
Zondag 11 december Les Nunspeet. Goed eind gesprek Donald. Joep kwam nog even langs. 
Dinsdag 13 december. Eerste contact met Jan Mulder van Volmac 
Woensdag 14 december Gesprek Mauk over Carole vergelijking met mijn moeder> 
Donderdag 15 december. Angelique belde boos op om te zeggen dat zij van Pia hoorde dat ik 
op Nunspeet kwam  terwijl zij het  juist geheim moest houden  
Vrijdag 16 december Droom over mijn moeder dat zij boos op mij was omdat ik weg was 
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gegaan en twee dagen niets van mij had laten horen. 
Maandag 19 december Vergadering NGPA zeer triest wat een mentaliteit, na een heerlijke dag 
op Nunspeet een afknapper. 
Vrijdag 23 december Met Loes Mallee en Dick Winnubst een ware happening op geologisch 
instituut.  Kortlandt een wetenschappelijk medewerker  had zijn kamer in het Instituut uit protest 
bezet. Wij hebben  geprobeerd hem op andere gedachten te brengen ! Mooie steen meegenomen 
vol met granaten. 
Zaterdag 24 december Kerstavond met Joep en alle kinderen behalve Jan Maarten. 

 
Kerstavond in Baarn  
 
Zondag 25 december Kerstavond grootmama Gezellig. Joep bleef slapen. 
Vrijdag 30 december Bespreking met Richard Rahusen  Met Sien op de nieuwe golfbaan 
gelopen.  
Zaterdag 31 december naar Nunspeet . Richard en Sien kwamen langs om de laarzen et halen. 
Eindbespreking van opstarten golfakademie. s-Avonds Mauk en Carole en Herman. Om 12 uur 
naar dorp.  

Bijlage: De tegenstand die werd ondervonden van het bestuur van Nederlandse 
Professional Golfers Associatie bij het organiseren van wedstrijden voor een bepaalde 
categorie golfprofessionals in 1988 
Woensdag 22 juni 1988 Brief van de commissie Satelliet Circuit aan het Bestuur van de 
Nederlandse Professional Golfers Associatie  
Mijne Heren, Naar aanleiding van het telefonisch onderhoud met onze secretaris de Heer P. 
Losecaat Vermeer met Uw Voorzitter de Heer A. Jeurissen op dinsdag 14 juni j.l. mocht hebben, 
zouden wij U hierbij willen bevestigen dat wij met 4 personen (t.w De Heren C. Broekhuysen, T. 
de Booij, P. Grosfeld en P. Losecaat Vermeer) van onze commissie op dinsdag 28 juni a.s te 
11.00 uur op Welschap te Eindhoven aanwezig zullen zijn. Te Uwer informatie zenden wij hierbij 
een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen betreffende het 2e wedstrijdcircuit over de 
periode van 21 december 1897 tot heden, zoals deze door ons werden opgetekend. Wij zouden 
het ten zeerste op prijs stellen, indien dit overzicht zou kunnen dienen als uitgangspunt (c.q. 
agendapunt) van onze bespreking van 28 juni a.s. om op deze wijze misschien meer duidelijkheid 
te verkrijgen over de verschillende standpunten, die momenteel betreffende deze kwestie bestaan. 
Misschien is het mogelijk om via deze voorgestelde procedure te komen tot een constructieve 
bespreking betreffende de toekomstige ontwikkeling van een tweede wedstrijdcircuit, die de 
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goedkeuring van Uw bestuur moge inhouden. Zoals uit onze notities betreffende de afgelopen 
twee onderlinge wedstrijden moge blijken, hebben wij  goede hoop en vertrouwen, dat deze 
eerste aanzet in het volgend jaar een meer geconsolideerde basis zal krijgen waardoor het doel dat 
voor iedere golfprofessional de wedstrijdsport in welke vorm dan ook, een onderdeel zal vormen 
van zijn werkzaamheden, naderbij zal worden gebracht. Mocht het zo zijn, dat U met onze 
voorgestelde procedure voor de komende bespreking niet akkoord gaat, zouden wij dit gaarne 
van U vernemen, zodat wij misschien op een andere constructieve manier een goed verloop van 
deze bespreking zouden kunnen bewerkstelligen, getekend namens de commissie de secretaris. 
Chronologisch overzicht van periode 21 december 1988 tot 21 juni 1988 betreffende het 
tweede wedstrijd circuit  
1. Maandag 21 december 1987 Tijdens de Algemene Ledenvergadering te Gilzen-Rijen biedt de 
Heer P. Grosveld aan een onderzoek in te stellen naar het 2e wedstrijdcircuit (S circuit). Dit 
wordt toegestaan en de HH Grosveld, Broekhuysen, Losecaat Vermeer en Joacim worden 
verzocht dit te onderzoeken.  
2. Dinsdag  9 februari 1988 Reportage aan bestuur N.P.G.A. door commissie.  
3. Woensdag 9 maart 1988 Vergadering bestuur N.P.G.A. en de HH Joacim en Broekhuysen.  
4. Dinsdag 15 maart 1988 Brief Bestuur N.P.G.A opvoering agendapunt B.L.V. 2e wedstrijd 
circuit.  
5. Woensdag 23 maart 1988 Brief leden N.P.G.A met uiteenzetting aan de leden. Citaat uit deze 
brief: Tijdens een gesprek  tussen twee afgevaardigden van de commissie en het dagelijks bestuur 
is gebleken dat er een verschil van mening is over dit voorstel  (zie bespreking 9 maart punt 3.) 
6. Maandag 28 maart 1988. Uit de nog niet gearresteerde notulen van de B.L.V. van de 
N.P.G.A. te Gilzen-Rijen blijkt uit punt 7: Citaat: dat deze commissie de haalbaarheid van dat 2de 
circuit wel ziet zitten. Echter zowel het bestuur van de N.P.G.A als de N.G.F. en de 
examencommissie en de S.N.G.P. hebben in een schrijven laten weten, een 2de circuit, in ieder 
geval voorlopig niet te zien zitten. Men spreekt in het algemeen de ongerustheid uit, dat het 
imago van de N.P.G.A. een behoorlijke duw zal kKrijgen, als in zo'n 2de circuit nog hogere 
scores het beeld en daarmee de ongeloofwaardigheid van de Nederlandse professionals zal 
bepalen. Het bestuur ziet voor 1989 als alternatief meer kansen te krijgen in het spelen van 
wadstrijden voor elk groot toernooi een qualificatie-ronde of ronden te houden. Dit wordt door 
de N.G.F. en S.N.G.P. onderstreept.  
Besloten wordt in een speciale commissie nogmaals te onderzoeken of er nog andere 
mogelijkheden zijn om ieder meer speelkansen te geven. In deze commissie hebben zitting: De 
HH. W. Swart en C. Renders, alsmede leden van de bestaande onderzoekscommissie en 2 
bestuursleden  
Volgens de commissie werd door vergadering aangenomen dat een proefjaar 2e wedstrijd circuit 
van start zou kunnen gaan, zodat in de A.L.V. van het eind van het jaar een evaluatie gehouden 
zou worden om te bezien of dergelijke wedstrijden in 1989 voortgezet zouden kunnen worden. 
De heren Swart, Renders en O'Mahoney hebben tijdens de vergadering zich aangeboden om als 
adviseurs op te treden. Verder is er afgesproken kontakt te onderhouden met het bestuurslid van 
de N.P.G.A. de heer J. Stoop omtrent e.a  
7.Donderdag 31 maart 1988 Een vergadering in het AC Restaurant te Utrecht betreffende de  
opzet van het circuit. Aanwezig waren de Heren W. Swart. H. Joacim; C. 8roekhuysen. P. 
Grosveld. E. Vaartjes en P. Losecaat Vermeer  
8. Zondag 3 april 1988 Bespreking Cees Renders met Paul Grosveld betreffende de 
mogelijkheden van golfklinieken voor leden van de  N. P. G. A. die meedoen aan het 2e 
wedstrijdcircuit.  
9. Vrijdag  22 april 1988 Brief van de commissie aan de leden van de N.P.G.A. alsmede C-kaart 
houders m.u.v. 1e 40 order of Merit met uitnodiging voor deelname aan Circuit.  
10. Medio mei Telefonisch gesprek bestuurslid N.P.G.A. de Heer J. Stoop met de Heer Losecaat 
Vermeer waarin door eerstgenoemde werd voorgesteld om deelname aan circuit voor iedereen 



394 
 

mogelijk te maken. 
11. Maandag 2 mei 1988 Tijdens Young Pro wedstrijd te Ede werd door het bestuurslid 
N.P.G.A. de Heer W. Lemmens medegedeeld dat de voorgestelde wedstrijd van 30 mei 1988 
geen doorgang kon vinden i.v.m. Young Pro wedstrijd, vandaar dat de eerste wedstrijd te Wychen 
werd verschoven naar Maandag 6 juni 1988. 
12.Dinsdag 24 mei Brief van de commissie aan de N.P.G.A. leden die op Order of Merit 
plaatsen 31 t/m 40 bekleden, met idem uitnodiging 
13. Woensdag 25 mei 1988 Brief aan Buitenlandse Profs in Nederland met idem uitnodiging  
14. Periode 2 juni - 21 juni 1988 De heer W. Swart werd door de Heer Losecaat Vermeer op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen betreffende de 2e wedstrijden. Tijdens deze gesprekken 
ging de Heer Swart er van uit dat tijdens dat tijdens  de ledenvergadering van 28 maart j.l. een 
besluit was genomen om met een proefjaar van start te gaan. Eveneens heeft de heer Losecaat 
Vermeer contact gehad met de heer O'Mahoney die er eveneens van uitging van de 
veronderstelling dat bovengenoemde besluit: door de ledenvergadering van 28 maart j.l. was 
genomen 
15. Donderdag 2 juni 1988 Brief ontvangen door de commissie van de N.P.G.A. waarin veto 
tegen circuit werd uitgesproken op straffe van schorsing voor een jaar voor diegenen die aan deze 
wedstrijden zouden meedoen (poststempel België 31 mei 1888).  
16. Donderdag 2 juni 1988 Protest brief van de commissie aan de N.P.G.A. tegen:a. notulering 
punt B.L.V.. dd. 28 maart 1988. b. dreigement tot schorsing. 
17. Donderdag 2 juni 1988 Starttijdenlijst verzonden aan deelnemers met brief waarin 
neutralisatie van de wedstrijd van 6 juni is medegedeeld. 
18. Vrijdag 3 juni 1988 Tijdens een gesprek dat de Heer Joacim van de commissie had met de 
heer Cees Renders, bleek dat de heer Renders er van uitging dat tijdens de vergadering niets 
definitiefs was beslist, maar dat eerst nog een nieuw plan ter tafel zou moeten worden gebracht.  
19. Vrijdag 3 juni 1988 Telefonisch contact tussen HH Stevens  en Jeurissen en Losecaat 
Vermeer. Hierin heeft de Heer Losecaat Vermeer namens de  commissie laten weten dat zij niet 
akkoord gaan met de opstelling van het bestuur van je N.P.G.A. en heeft medegedeeld dat de 
wedstrijd van 6 juni als officiële proef Satelliet wedstrijd werd geneutraliseerd. De heer Jeurissen 
ging hiermee akkoord. Er wordt op 6 juni gespeeld als onderlinge wedstrijd, dit zonder gevaar 
van schorsing. 
20. Maandag 6 juni 1988 Eerste onderlinge wedstrijd gespeeld op Golfclub de Berendonck te 
Wychen. :34 deelnemers  beste score 76 door de Heer C. Broekhuysen.. Na afloop vergadering 
van wedstrijdcommissie waarin werd voorgesteld om een bespreking met het bestuur van de 
N.P.G.A. op korte termijn te realiseren. Tevens werd de Heer T. de Booy in de commissie 
opgenomen in de plaats van de Heer Eric Vaartjes die vanwege persoonlijk omstandigheden zijn 
functie als commissie lid ter beschikking had gesteld. 
21. Medio juni 1988 Nieuwsbrief van de N.P.G.A. waarin over het wedstrijdcircuit het volgende 
wordt medegedeeld: Citaat: "In de laatste bijzondere ledenvergadering het 2de wedstrijdcircuit is 
afgewezen. Zie daarvoor de notulen dd. 28 maart 1988 onder punt 7. Iedereen die toch met deze 
"WILDE" wedstrijden meedoet zal tenminste een jaar geschorst worden". 
22. Dinsdag 14 juni 1988 Afspraak bespreking te Welschap op 28 juni 1888 tussen bestuur 
N.P.G.A en commissie.  
23. Donderdag 16 juni 1988 Brief met starttijdenlijst voor 2e onderlinge wedstrijd op 20 juni a.s 
op Olympus te Amsterdam  Citaat: "Net als vorige keer· spelen wij deze wedstrijd als onderlinge 
wedstrijd en niet als wedstrijd van het Satelliet Circuit. Dit om jullie lidmaatschap  van de 
N.P.G.A.. niet in gevaar te brengen". Na overleg met A. Jeurissen is dit zo besloten. Op 28 juni 
a.s. vindt er overleg met het bestuur van de N.P.G.A. plaats. Resultaten e.d. worden voor het 
Satelliet Circuit (evt.) voorlopig bevroren. 
24. Maandag 20 juni 1988 2e onderlinge wedstrijd Olympus. Deelname 38 personen. 5 
deelnemers met scoren van 74: W. Stehouwer, R. Brown, C. Broekhuysen, G. Hutchison, E. 
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Spee.  
Dinsdag 28 juni 1888 Verslag vergadering 11.00 uur te Welschap  
Aanwezig: Dhr. Jeurissen voorzitter NPGA, Dhr. Stoop wedstrijd commissie N.P.G.A., Dhr. 
Lemmens lid bestuur/voorzitter Y.P.T. Dhr. de Rooy S.N.G.P., Dhr Kalff  N.G.F, Dhr. de Booy 
voorzitter onderzoekscommissie, Dhr. Losecaat Vermeer  secretaris, Dhr. Broekhuysen 
penningmeester, Dhr. Grosfeld wedstrijd organisatie  
11.10. Vergadering geopend door dhr. Jeurissen. Dhr. Jeurissen complimenteert de 
onderzoekscommissie voor het door haar geleverde werk, e.e.a. getuigd van een professionele 
aanpak. Hij benadrukt vervolgens het standpunt dat het bestuur heeft ingenomen t.a.v. het besluit 
omtrent de organisatie van een aantal wedstrijden, zoals in de notulen is verwoord, voor 
personen buiten de order of merit en non-qualifiers voor nationale wedstrijden.  
De benaming (reeds gewijzigd van B-circuit in Satelliet Circuit) vindt hij een associatie oproepen 
met het reeds bestaande Europese Satelliet Circuit; dit zou te hoge verwachtingen kunnen 
wekken, dus geen benaming meer Satelliet Circuit (zie afspraken). Hij herhaalt dat "hoge scores" 
het beeld wat men van de Nederlandse Professional heeft geen goed doet. Tevens komt hij met 
de suggestie om e.e.a. in samenwerking met het bestuur van de Y.P.T. te gaan organiseren.  
Dhr: de Booy verzoekt de voorzitter of er voldaan kan worden aan het verzoek van de 
onderzoekscommissie n.l. het chronologisch overzicht van de handelingen tot dusver 
doornemen, zodat beide partijen weten waarover gesproken wordt.  
Dhr. de Rooy meent dat dit niet nodig is; hij wil in het gesprek uitgaan van het in de 
ledenvergadering genomen besluit (een nieuwe onderzoekscommissie), en benadrukt dat de 
daarin benoemde personen vanuit het bestuur nog niet benaderd zijn.  
Dhr. Losecaat Vermeer wijst erop dat er reeds gesproken is met de personen die als adviseur 
zouden optreden n.l. de heren C. Renders en W. Swart.  
Dhr. Kalff benadrukt dat het geen goede zaak is voor de Nederlandse Golf Pro's als er twee 
groepen ontstaan. Hij noemt het gegeven dat de clubs, aangesloten bij de N.G.F., juridisch gezien 
onafhankelijk zijn, maar dat er vanuit de N.G.F. toch naar gestreefd wordt deze problemen 
samen met de N.P.G.A. op te lossen  
Dhr. Losecaat Vermeer legt hierop nogmaals het verschil van mening uit n.l. de 
onderzoekscommissie vindt dat de notulen niet zo verwoord zijn als zij dacht. De 
onderzoekscommissie meende een proefjaar te mogen starten n.a.v. een in de ledenvergadering 
gedane voorstel door dhr. H. Joacim. Dhr. Jeurissen herhaalt het voorstel van het bestuur om 
meer qualificatie wedstrijden te organiseren. Daarnaast keurt het bestuur het oefenen in kleine 
groepjes goed vanwege de overbelasting van banen bij grote groepen.  
Dhr. Losecaat Vermeer zegt dat dit geen probleem is omdat er een symbolisch bedrag (a fl. 10,- 
p.p.) aan green fee wordt betaald.  
Hierop volgt een discussie over het betalen van banen, waarbij als angst wordt genoemd dat dan 
't einde zoek is en er in de toekomst wellicht voor alle wedstrijden door pro's betaald moet 
worden. Dhr. Losecaat Vermeer vindt dat betaling enerzijds niet hoeft in te houden dat er 
anderzijds ook betaald moet worden. Bij amateurs gebeurt dat ook niet. Daarbij betalen wij 
slechts een "token fee".  
Dhr. de Booy noemt de ontwikkeling in de Nederlandse golfwereld zodanig dat nieuwe clubs 
graag (en gratis) hun baan beschikbaar stellen: uit publicitair oogpunt en vanwege het vaststellen 
van hun stroke-index.  
Dhr. Kalff vindt dit laatste een zeer goede zaak.  
Dhr. de Booy noemt tevens als positieve punten de ontwikkeling van het spelpeil, de ervaring en 
het leren kennen van elkaar. Hij omschrijft het als een rijtijdenbesluit; tijdens je opleiding en je 
werk speel je ook wedstrijden als onderdeel daarvan.  
Dhr. Kalff noemt als tussenoplossing het spelen van 1 a 2 grote wedstrijden en verder in kleine 
groepjes werken. Dhr. de Booy herhaalt dat de onderzoekscommissie liever de nu in gang gezette 
reeks afmaakt, ook al omdat er nu een zeer enthousiaste groep mensen bezig is. Hij stelt voor 
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e.e.a. eind dit jaar te evalueren. Dhr. Jeurissen gaat akkoord met de doelstellingen zoals hiervoor 
genoemd door dhr. de Booy·. Beiden halen aan dat er van een samenwerking met het bestuur 
sprake moet zijn: wij zijn tenslotte samen een P.G.A. Dhr. Kalff verlaat de vergadering met de 
opmerking of de onderzoekscommissie het gedrag van de pro's in en om het clubhuis ook als een 
van de uitgangspunten wil nemen.  
Hierna volgt enige discussie over het al dan niet beter gaan spelen als er meer wedstrijden 
gehouden worden. Dhr. Lemmers betwijfelt dit, de onderzoekscommissie brengt argumenten 
naar voren vanuit haar reeds opgedane ervaringen die positief waren. Tenslotte wordt vanuit het 
bestuur gevraagd hoe de adviseurs tot op heden zijn ingeschakeld. E.e.a. wordt weergegeven door 
de heren de Booy en Broekhuysen. Dhr. Grosveld vraagt aan dhr. Jeurissen of het P.R. beleid van 
de N.P.G.A. in de toekomst wellicht meer en beter gericht kan worden op wedstrijd prestaties 
van "teaching professionals" i.p.v. de huidige nadruk op de wedstrijd prestaties van de 
"professionals" i.p.v. de huidige nadruk op de wedstrijd prestaties van de "playing 
professionals".Dhr. Jeurissen antwoordt dat het bekendmaken van de huidige scores het beeld 
van de Nederlandse professional negatief beïnvloedt. Dhr. Broekhuysen vraagt of er in de 
volgende nieuwsbrief een rectificatie kan plaatsvinden t.a.v. de term "wilde wedstrijden" en 
schorsing.  
Dhr. de Booy verzoekt dhr. Jeurissen de besluiten van de vergadering te recapituleren.  
Afspraken tussen bestuur N.P.G.A. en onderzoekscommissie 
1. Het bestuur gaat akkoord met de brief dd. 22 juni 1988, verstuurd door de 
onderzoekscommissie, waarin verslag van de gebeurtenissen tot op heden, in chronologische 
volgorde. 
2. Er is vanuit het bestuur geen bezwaar tegen, door de onderzoekscommissie georganiseerde 
OEFENwedstrijden. Deze wedstrijden zullen niet de naam Satelliet Circuit dragen.  
3. In de onderzoekscommissie zitten ook de heren Wilfred Lemmens en Johan Stoop.  
4. Aan het eind van het huidige seizoen zal er een rapportage aan en evaluatie met het bestuur 
plaatsvinden teneinde te Komen tot een voorstel aan de jaarlijkse ledenvergadering voor een 
vervolg op het huidige proefjaar.  
Hierna sluit dhr. Jeurissen de vergadering.  

December Rapport "Onderlinge wedstrijden"- circuit  N. P.G.A. Pro's 
Inleiding 
Na een jaar ('87) van wedstrijden met C-kaarthouders op eigeninitiatief, en een jaar· ('88) van 
wedstrijden met A- en B-professionals en C-Kaarthouders is een rapportage van de bevindingen 
nodig.  
De organisatie commissie kan conclusies trekken ten gunste van het nieuwe seizoen, het 
N.P.G.A.-bestuur blijft geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de commissie en de N.P.G.A.-
leden kunnen het initiatief nauwgezet volgen. De Commissie O.W.-circuit heeft het genoegen U 
onderstaand rapport aan te bieden.  
De commissie:.  Tom de Booy,Coen Broekhuysen, Paul Grosfeld, Harry Joachim, Pieter Losecaat 
Vermeer  
Uitgangspunten 
Zonder uitgangspunten geen doelstellingen en zonder doelstellingen geen strategie. De 
commissie koos voor de volgende uitgangspunten:  
- Het is in het voordeel van de lesnemer, indien de technische vaardigheid van hoog niveaus 
- De lesnemer c.q. de club is er bij gebaat les te krijgen van lesgevers die een grote baan- en 
wedstrijdervaring hebben opgedaan  
- Het overwicht van de lesgever wordt gedragen door leeftijd en persoonlijkheid. maar zeker ook 
door respect voor de speelkwaliteit  
- De lesgever moet zich onder alle omstandigheden professioneel weten te gedragen en zich 
kunnen aanpassen aan club-regels en club-style.  
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Doelstellingen  
- De professional c.q. aspirant professional speelt veel wedstrijden op een grote verscheidenheid 
aan banen;  
- De pro c.q. ads.pro leert zich aan afspraken te houden;  
- De pro c.q. ads. pro verbeter zijn/haar·techniek en score-niveau;  
- De pro c.q. ads.pro ervaart het spelen onder druk en leert er mee omgaan; 
- De pro c.q. ads.pro leert het strikt toepassen van de regels is; 
- De pro c.q. ads.pro leert omgaan met de discrepantie tussen kennis van zaken en de feitelijke 
praktijk van de bewegingsuitvoering;  
- De pro c.q. acts.pro leert zich te verplaatsen in anderen en kweekt begrip en geduld; 
- De pro c.q. ads.pro ontwikkelt begeleidings-kwaliteiten door zich te leren voegen naar algemene 
en specifieke regels van de gastclubs.  
Organisatie -opzet 
De wedstrijden van '88 zijn geënt op de ervaringen met de serie die de C-Kaarthouders onderling 
organiseerden in '87.  
In december '87 werd een pleidooi gehouden ten overstaan van de P.G.A.-ledenvergadering voor 
voortzetting, uitbreiding en legalisering van voornoemde serie. Tijdens de vergadering  in maart 
'88 werden de laatste tegenwerpingen weggenomen en ging de commissie aan de slag. Kort voor 
de eerste wedstrijd bleken er toch nog enige hobbels te nemen bij het N.P.G.A. bestuur inzake de 
status van de serie. Door naamswijziging en afspraken inzake greenfee en sponsoring, kon e.e.a. 
uiteindelijk toch doorgang vinden. Er werd gekozen voor een zestal wedstrijden op de volgende 
banen:  
- Golfbaan "de Berendonck" - Open Golfclub Olympus - Golfclub "Het Rijk van Nijmegen" - 
Open Golfclub Olympus - Golfclub "Crossmore"  
Een drietal keren zou aan de wedstrijden een clinic voorafgaan. De wedstrijdvoorbereiding was in 
handen gelegd van Paul Grosveld en Pieter Losecaat Vermeer. De wedstrijdbegeleiding zou 
worden uitgevoerd door alle commissieleden. Adviseurs van het eerste uur waren Cees Renders 
en Willem Swart. In maart '88 werden nog toegevoegd van bestuurszijde Johan Stoop en Wilfred 
Lemmens.  
Realisatie 
Hoewel het niet eenvoudig bleek is toch het merendeel van de plannen uitgevoerd.  Willem Swart 
woonde regelmatig de voorbereidende vergaderingen bij; met Cees Renders was er telefonisch 
summier contact.  Door tijdnood in de aanvangsperiode en een misverstand in de laatste fase 
werden de volgende wedstrijden gehouden:  
6 juni  Golfclub "de Berendonck"  
20 juni Open Golfclub Olympus  
11 juli Golfclub "Het Rijk van Nijmegen"  
15 aug. Golfclub "de Berendonck"  
28 aug. Open Golfclub Olympus  
17 okt. Golfclub "Anderstein  
Van de clinics is er een doorgegaan. Deze werd als nutttig ervaren 
- De bekendmaking van de resultaten en de prijsuitreiking werd bij toerbeurt verzorgd door een 
van de commissie-leden.  
- De bezetting van de wedstrijdtafel is gerealiseerd door speciale starttijden voor de commissie-
leden.  
Evaluatie Wedstrijden 
Buiten alle goede effecten die ons inziens uit de wedstrijden-cyclus volgden, hebben we moeten 
concluderen dat aan de organisatie vorm de volgende zaken niet altijd volledig functioneerden - 
sancties op overtredingen van wedstrijd reglementen, - wedstrijdtafel organisatie, - clinic  
Daarentegen is algemeen gebleken dat deze wedstrijden in een onderlinge sfeer hebben 
plaatsgevonden die ongekend voor velen van ons was; e.e.a. heeft reeds geleid tot betere 
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verstandhouding en onderlinge kontakten tussen verschillende collega's, die essentieel zijn voor 
hun vakbeleving. (Zie bijlage deelnemerslijst.) Vervolgens hebben wij voor de deelnemers 
cijfermateriaal verzameld dat aan hen wordt doorgestuurd (zie bijlage specimen). Tevens zijn de 
clubs waar wij gespeeld hebben geïnformeerd over de moeilijkheidsgraad van hun baan zoals 
ervaren door de deelnemers.  
Financiën 
Voor het summiere inleggeld van f 200,- per deelnemer werden de volgende kosten van het totale 
programma, volledig gedekt: bloemen, vergoedingen baan, prijzengeld, slotdiner, organisatie 
kosten etc. 
Planning '89 
Voor het volgend speelseizoen (1989) hebben wij de volgende planning gemaakt: Een aantal 
wedstrijden te spelen op (in eerste instantie) de grotere banen in Nederland. Daarvoor hebben wij 
een zgn. prik-brief gestuurd aan 18-hole's banen in Nederland en België. (Die brief heeft U reeds 
ontvangen.) Uit de voorlopige reacties van die banen c.q. clubs is een positieve indruk ontstaan. 
Wij hopen in het volgend jaar minimaal 8 wedstrijden te kunnen realiseren. 
Voor het slagen daarvan noodzaakt ons de tijd om zo spoedig mogelijk te handelen; d.w.z. 
afspraken af te ronden.  
Aanbevelingen 
De ervaringen met deze wedstrijdreeks zijn van dien aard dat de commissie voorstelt (aan het 
bestuur van de N.P.G.A. dit initiatief te legaliseren en te continueren zoals aangegeven bij 
"Planning 89" . Elk in dit rapport genoemde doelstelling is in meer of mindere mate voor iedere 
individuele deelnemer bereikt. Voor teaching-pro's was het een ongekende ervaring om elkaar zo 
zinvol te ontmoeten in reële spelsituaties die toch voedingsbodem zijn van en bestaansrecht 
geven aan het functioneren als golf professional.  
Woensdag 21 december 1988 Verslag bijeenkomst bestuur N.P.G.A. en commissie 
onderlinge wedstrijden cirquit. Plaats: Motel Vianen, Vianen.  
Aanwezig: Dhr. A  Jeurissen Dhr. M.  Groenendael , J. Stoop, K. Broekhuysen, T. de Booy, H. 
Joachim, F. Grosfeld .Afwezig met berichtgeving dhr. F Losecaat - Vermeer  
Dhr. Jeurissen opent de bijeenkomst.  
Hij vertelt de aanwezigen dat er telefonisch contact is geweest tussen het bestuur en Tom de 
Booy / Pieter Losecaat Vermeer over de rapportage van de commissie aangaande de in de 
rapportage beschreven bevindingen alsmede de reeds door de commissie ondernomen stappen 
voor het seizoen 1989. Er is tijdens dit telefonisch onderhoud besproken dat tijdens deze 
bijeenkomst in ieder geval drie "misverstanden" aan de orde zullen komen, te weten;  
1- De commissie is naar buiten getreden zonder toestemming,  
2- De door de commissie naar de clubs verzonden "prik brief", waardoor verwarring is ontstaan 
bij de clubs  
3- De commissie ziet graag een verandering / verbetering van de notulen aangaande punt 7 van 
de bijzondere ledenvergadering d.d. 28-3-1988  
Dhr. de Booy vraagt om verandering van prioriteit in de behandeling van de genoemde drie 
punten . Hij stelt dat punt 3 als eerste behandeld dient te worden. Dit om te voorkomen dat er 
verschil komt tussen de in de notulen genoemde besluitvorming en de uiteindelijke uitvoering 
door de commissie van het proefjaar met onderlinge oefenwedstrijden waartoe werd besloten na 
een aparte zitting, 28 juli 1988 te Welschap. Tevens stelt hij dat de huidige notulen nog niet 
gearresteerd zijn; het bestuur kan nu zelf nog met een verbeterde versie komen wat wellicht een 
hoop discussie en narigheid tijdens de komende ledenvergadering voorkomt.  
Hierna volgt enige discussie.  
Dhr. Jeurissen stelt samenvattend vast dat de versie zoals het bestuur deze in de notulen heeft 
verwoord niet overeenkomt met de werkelijkheid.  
Open blijft hoe het desbetreffende punt 7 ingevuld gaat worden door het bestuur, de commissie 
wacht in deze af.  



399 
 

Dhr. de Booy ziet punt 3, nu behandeld als punt 1, graag als afgehandeld en sluit direct aan bij de 
2 overige punten n.l. het verzenden van een "prik - brief" door de commissie. Doel van deze 
brief was niet om verwarring te stichten (waarvoor hij de excuses van de commissie aanbiedt), 
maar om met een tijdige planning voor de dag te komen voor het seizoen 1989 een van de 
argumenten tijdens de laatste drie ledenvergaderingen aangaande het organiseren van wedstrijden 
was n.l. "er zijn te weinig banen voorhanden "De commissie had dit soort argumenten met een 
reeds geplande wedstrijdkalender willen ontzenuwen. Dhr. Jeurissen memoreert de start van de 
Young Pro wedstrijden die eenzelfde doel hadden als de huidige "oefenwedstrijden" maar spreekt 
daarbij de vrees uit dat het wel eens dezelfde kant op zou kunnen gaan als , waartoe de Y.P.T. 
verwaterd zijn n.l. spelen om geld en verder niets.  
Dhr. Broekhuysen benadrukt dat de huidige organisatorische opzet van het Oefenwedstrijden 
cirquit veel beter is dan de Y.P.T. ooit geweest zijn. Door een betere opzet is de kans op 
verwatering veel kleiner en is ook de kans op excessen kleiner. Dhr. Jeurissen sluit punt 3, 1 en 2 
af en gaat na enige discussie over tot behandeling van het rapport van de commissie aangaande 
de evaluatie van de oefenwedstrijden. Hij merkt daarbij op dat er deelnemers op de lijst staan die 
niet in het bezit zijn van een C-kaart.  
De commissie geeft toe dat er niet altijd streng gecontroleerd is op het in het bezit hebben van 
deze kaart, maar beroept zich daarbij ook op de moeilijke controleerbaarheid gezien het 
ontbreken van een bestand bij de P.G.A. Dhr. Jeurissen herhaalt dat er geen vereniging binnen 
een vereniging mag ontstaan. Hij plaatst deze opmerking in het kader van het woord 
"verenigingsstructuur" zoals vermeld op pag. 2 van de rapportage. Dhr. Joachim legt uit dat dit 
niet zo bedoeld is, er had beter "commissie" kunnen staan.  
Dhr. Jeurissen behandelt uit het rapport vervolgens de "doelstellingen" van de oefenwedstrijden. 
Hij valt daarbij over de tweede zin aangaande het "aan afspraken houden", daarbij doelend op 
handelingen van de commissie die zouden getuigen van het niet naleven van afspraken.  
Dhr. de Booy dient dhr. Jeurissen onmiddellijk van repliek door te wijzen op een nieuwsbrief 
augustus '88 waarin een formulering is opgenomen over de oefenwedstrijden die ook duidelijk 
afwijkt van de tijdens de zitting te Welschap gemaakte afspraken. Hierna volgt weer enige tijd 
discussie.  
Tot de gezamenlijke conclusie wordt gekomen dat dit soort vergaderingen als doel moet hebben 
dat er een betere organisatie en werkwijze uit voortvloeit i.p.v. elkaar op woorden te vangen.  
Dhr. Joachim vraagt wat nu de bedoeling van deze evaluatie kan zijn,  
Dhr. Jeurissen zet 2 stellingen uit A. Door in kleinere groepen te werken kan 
begeleidingsdoelstelling voorbij schieten. B. Hoe denkt de vergadering toekomstige 
ontwikkelingen op te lossen?  
Dhr. de Booy stelt dat de huidige N.P.G.Ä. nieuwsbrief bij de clubs positief is ontvangen. Echter, 
het bestuur ondersteunt in deze nieuwsbrieven het onderlinge wedstrijden cirquit zeer 
onduidelijk, wat vragen oproept bij de clubs. Hierna volgt weer enige tijd discussie over 
groepsgrootte, ontmoetingselement, plezierelement, prestatie element. Dhr. Joachim komt 
tenslotte met het voorstel de ledenvergadering een besluit te laten nemen over al deze zaken. Het 
bestuur gaat met dit voorstel akkoord, de ledenvergadering besluit uiteindelijk. Vervolgens breekt 
er een discussie los over het al dan niet betalen van greenfee.  
De commissie vindt dat de huidige commerciële ontwikkelingen vragen om een bijstelling van 
visie omtrent het gratis gebruik maken van clubaccommodaties en stelt dat betalen (symbolisch) 
in ieder geval de clubs argumenten ontneemt voor wat betreft het weigeren van toernooien en / 
of groepen pro's die komen spelen. Het bestuur vreest dat dan het einde zoek is, ook voor wat 
betreft het gratis oefenen van pro's op andere banen (wereldwijd). Dhr. Grosfeld doet de 
suggestie aan de hand dat er een tussenweg gevonden kan worden. Hij stelt voor een lijst van alle 
professionals in Nederland aan alle clubs te zenden. Hierdoor wordt betere controle voor zowel 
de clubs als de N.P.G.A. mogelijk en kan de N.P.G.A. een persoon die zich niet aan de 
gedragscodes houdt een sanctie opleggen. Er kan dan ook onderscheid worden gemaakt tussen 
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betaalde wedstrijddagen en oefendagen, zulks in overleg met de clubs.  
Dhr. Jeurissen antwoordt dat er een lijst in de maak is. De commissie vindt dat die lijst er al had 
moeten zijn, maar hoopt dat de nieuw aan te trekken secretaresse spoedig orde op zaken zal 
stellen.  
Dhr. Stoop vraagt of de commissie C-kaarthouders met een handicap van 12 of hoger mee heeft 
laten spelen? De commissie bevestigt deze vraag. Dhr. Stoop meent dat het probleem van de 
groepsgrootte meteen flink aangepakt wordt als deze handicap 12 plussers uitgesloten worden.  
De commissie vindt dat de huidige opzet juist in één van haar belangrijkste doelstellingen 
voorziet, n.l. een leer/-en gewenningsperiode doorlopen en toch een wedstrijd spelen.  
Dhr. Grosfeld herhaalt dat er dan eerst een waterdicht controle systeem moet komen, vervolgens 
kan men de groepen opsplitsen in wedstrijdspelers en leerlingen buiten mededinging (C-
kaarthouders), die dan toch gezamenlijk op één dag één baan gebruiken. Daarnaast kunnen de C-
kaarthouders dan in kleine groepjes eigen oefenwedstrijdjes houden. Dhr. Jeurissen vraagt de 
commissie of er al eens contact is geweest met het Y.P.T. bestuur, voorzichtig doelend op 
samenwerking. De commissie meent dat het beter is als het bestuur van de N.P.G.A. hiervoor een 
aparte bijeenkomst organiseert. Zij is van mening dat het huidige functioneren van de Young 
Pro's afbreuk doet aan de goede naam die de Professionals in Nederland kunnen hebben. Zij 
benadrukt dat er over de oefenwedstrijden geen enkele wanklank te horen is geweest.  
Dhr. Jeurissen merkt nog op dat er bij een samensmelting een aantal voordelen kunnen ontstaan:  
1- De naam Y.P.T. vervalt zodat een negatieve klank verdwijnt.  
2- Tezamen is het aantal wedstrijden minder dus minder belasting voor de banen.  
3- Toch handhaving van één van de eerste Y.P.T. doelstellingen n.l. ook een leersituatie creëren. 
Besloten wordt om een vergadering te houden met de beide betrokken partijen ten huize van 
Johan Stoop op 3 Januari 1989.  
Dhr. Jeurissen besluit de vergadering met de opmerking dat hij het fijn vindt dat er in ieder geval 
overleg blijft plaats vinden en spreekt tevens de hoop uit dat deze vorm van constructief overleg 
in de toekomst gehandhaafd blijft.  
Met tot slot voor ieder de beste wensen voor 1989 !! (i.p.v. kaarten) . Notulen gemaakt door Paul 
Grosfeld.  
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LIJST VAN DE DEELNEMERS ONDERLINGE WEDSTRIJDEN IN 1988.  
BERKHOUT, Hans; BLOMMERT, Rob; BOLD,Gaby vd.; BOOIJ, Mauk de; BOOIJ, Tom de; 
BOUMA, Gerard; BROEKHUYSEN, Coen; BROWN, Cecil; BROWN, Rudy; CRUZ, Dio da; 
GALEMA, Laas; GROSFELD, Paul; HELLEMANS, Jurriën; HERREMA,Harm; 
HESSELMAN,Bob; HEUVEL, Felix vd; HEUVEN v,STAERELING, Jimmy van; 
HUTCHISON, Gordon; JOACIM, Harry; JONG-A-TAI, Augie; KAAL, Hein; KIRSTEN, 
Frank; KOENE, Edwin; LOOP, Roy vd; LOSECAAT VERMEER, Pieter; MAAREN, Marco 
van; MAAREN, Roderik van; MANNERING, GEOFFREY; METGOD, Mark; MUTS,Svenn; 
PEETOM, Harro; PESSEMIER, Serge; RüMKE, Christian; RIJN, Frank van; RIJNDERS, 
Harro; SCHULTE,Friso; SHOULDER, Martin; SPEE, Etienne; STERKEN, Hans-Erik; 
STHEHOUWER, Wijo; TIER, Jacob; TIMMERMANS, Roel; VOS, Jo; WEEMAES,Mario; 
WIND, Bart vd; ZWEMMER, Martin  

1989 
Zondag 1 januari Mededeling van de directeur van de Nunspeetse Golf en Country Club 
J.J.M. Vermeij aan de leden van de Golfclub Verwayde Sandbergen 
Vanaf 1 januari 1989 is de Golfacademie Nunspeet gestart o.l.v. Dr.T de Booy. Het 
lesprogramma is daardoor drastisch veranderd. Professional Jan Willem Roland Holst is in dienst 
getreden van Uniband en gaat het proberen in de tour. Wij wensen hem veel succes. Voor ons is 
hij niet geheel verloren, daar hij facultatief zijn diensten zal blijven geven aan de golfacademie en 
Nunspeet zijn homecourse is. Professional Robert van de Brink heeft gemeend het elders te 
moeten proberen. Zijn kontrakt met de BV liep per 31 December 1988 af en wij zijn niet tot 
overeenstemming gekomen over de inhoud van een nieuw kontrakt. Tom de Booy zal de 
golfacademie leiden en onder zijn leiding zullen een aantal professionals de golflessen gaan geven. 
Bij gesloten treft u het lesprogramma aan benevens de kosten en wijze van betalen. Mocht U nog 
vragen hebben, dan zijn wij en Tom de Booy gaarne bereid deze te beantwoorden. Inmiddels 
verblijven wij met vriendelijke groeten, J.J.M. Vermey 
Woensdag 11 januari Memo De Golfakademie open haar poorten. Iedereen die zich 
hiervoor interesseert is welkom 
De GOLFAKADEMIE is om de geïnteresseerde het inzicht en uitzicht te geven op de 
mogelijkheden die de golfsport hem of haar kan bieden, aangepast aan de persoonlijke wensen. 
Zoals de mogelijkheid, dat de beoefening van de golfsport iemand ongeacht zijn talent voor deze 
sport - een levens in- en vervulling kan geven. Het plezier van het beoefenen van deze sport heeft 
daarbij de hoogste prioriteit.  
Een groot aantal cursussen worden door deze GOLF AKADEMIE gegeven, een greep hieruit: 
Beginnerscursus, baangedragcursus, regelcursus,opleiding voor het examen 
golfvaardigheidsbewijs van de Nederlandse Golf Federaties, speciale onderwerpen van putten tot 
het spelen met houten stokken. De 27 holes baan leent zich bijzonder voor het geven van 
"playing lessons" ( met video en geluidsopnamen). De GOLFAKADEMIE hoopt de beschikking 
te krijgen over docenten uit binnen en buitenland, die gastcolleges geven over uiteenlopende 
onderwerpen: mentale voorbereiding, golfblessures, tot de belevenissen van topgolfers tijdens 
hun tournooien.  
Een uitgebreid programma wordt U, op verzoek, toegezonden. 
De GOLFAKADEMIE NUNSPEET is een aktiviteit van de "NUNSPEETSE" Golf en 
Country Club bv. De dagelijkse leiding is door genoemde BV, in handen gesteld van Dr Tom de 
Booij.  
Grepen uit mijn dagboek van zondag 1 januari- maandag 16 januari  
Dinsdag 3 januari Vergadering met Young Pro's onderlinge wedstrijden. Goed resultaat 
Vrijdag 6 januari Eerste les gegeven op Nunspeet aan vier leerlingen 2x Rekke en 2x 
Herrewegen was een afknapper! 
Zaterdag 7 januari Volmac groep les gegeven. Nieuwjaarsreceptie Be fair 
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Maandag 9 januari Bespreking met Martin Zwemmer om mij te assisteren bij de lessen, positief 
gesprek. 
Woensdag 11 januari Herenmiddag, heel fijn om mee te doen, score 87 
Vrijdag 13 januari Bespreking gehad met Wil Rosenbaum en Carel Boonen voor het aanleggen 
van 9 nieuwe holes op de velden van Corvers bos (red ipv de velden op 't Jagerspaadje) 
Zondag 15 januari Volmac groep, goede les erg gezellig  
Maandag 16 januari Vol verwachting op de computer! 
Hier stopt het dagboek om weer te beginnen op Dinsdag 8 augustus  
Maandag 16 januari Factuur Cirrus Computer service  

 
Peperdure rekening van de computer met toebehoren 

Woensdag 8 februari- woensdag 15 februari. Clinic in Portugal met Hans Erik Sterken en 
12 mensen van Be Fair 
 

  
Clinic Portugal. Links: op ferry naar Troia.  Rechts: Indeling van flights met clubs bij golfbaan Estoril 

Februari Evaluatieformulier scholing van potentiële stafmentoren Ned. Golf.Akademie  ( 
4 dagen op Papendal) 
hieruit enkele kritische opmerkingen :  
Kunt u zich globaal vinden inde wijze van beheer en organisatie zoals is voorgesteld. Mijn antwoord is Neen. 
Het beheer en organisatie alleen in handen van de NPGA in samenwerking met CIOS. De Ned 
Golf Fed. niet in de Stichting opnemen. Werkt verlammend.  
Kunt U zich  globaal vinden in de voorgestelde inhoud van de opleiding. Gedeeltelijk Alleen meer accent op 
mentale begeleiding (neurofysiologie) verder te veel schematisch vakken los van elkaar meer 
overgangen en verbanden. Het gaat steeds om het balletje in zo min mogelijk slagen in de hole te 
krijgen. Aan het eind de volgende opmerkingen gemaakt. De les buiten was slecht georganiseerd 
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zonde van de tijd Het grootste deel van de deelnemers hebben moppen getapt. De evaluatie 
onvoldoende, participatie van de golf pros. Dit meer uitlokken door bv in groepjes dit laten doen  
Veel succes met de golfakademie. Maar het moet snel gebeuren. Het is toch al te laat.  
Februari  1988 Artikel in de Berggids  56e jaargang, nummer 1 pag. 20-23. De zevende 
graad van Tom de Booy. Interview Mathieu van Rijswijk. 
Geoloog, topalpinist, KNAV-erelid, rebel, gevangenisklant, Rode Jeugdsympathisant en 
golfprofessional Tom de Booy was het allemaal en het zit in hem als een kluwen. Een interviewer 
die aan de alpinistische eindjes probeert te trekken, haalt een wereld aan knopen te voorschijn. 
Zijn verhaal wordt ondersteund door levendige ogen, die vaak ook de zachte uitdrukking krijgen 
van iemand die veel gezien heeft.  
Wanneer ben je opgehouden met klimmen?  
In 1965 exact, bij de dood van Lionel Terray. Lionel verongelukte bij het klimmen in de 
kalkrotsen van de Vercors. Dat was voor mij onherroepelijk het einde. Mijn plezier in het 
klimmen was totaal verweven met onze relatie. Ik was helemaal kapot. Ik heb een blok gneiss met 
een gemene overhang erin uit de Col des Montets op zijn graf gezet om hem te pesten; hij was au 
fond een slechte rotsklimmer.  
En hoe begon het?  
In 1949. Ik studeerde geologie aan de Universiteit van Amsterdam. Er was toen een geoloog 
Klompé in Bandoeng die een expeditie naar het Carstenz-gebergte in Nieuw Guinea wilde 
organiseren. Er waren ook plannen voor een geologische expeditie naar de Nanda Devi in de 
Himalaya. Cees Egeler, die wetenschappelijk medewerker op de faculteit was, en ik wilden graag 
mee, maar we wisten niets van bergklimmen. Daarom heb ik me in laten schrijven voor een 
alpinistencursus op Rosenlaui in het Berner Oberland. De expeditie ging echter niet door omdat 
subsidie uitbleef. In 1950 hebben we ons op het gidsenbureau in Chamonix gemeld om meer 
ervaring met ijsklimmen te krijgen. De gids die toen de toerbeurt had, was toevallig Lionel Terray, 
vermaard door de net geslaagde Annapurna-beklimming. We hebben dat jaar de noordwand van 
de Chardonnay, de Aiguille Verte langs de Arête sans Noms en de noordwestwand van de Peigne 
gedaan. Die laatste was toch een 5-6e graads tocht. Het volgende jaar, 1951, zijn Lionel en ik zelfs 
op weg gegaan naar de noordwand van de Droites. Dat is een huiveringwekkende wand die toen 
nog nooit gedaan was. Ik zei tegen Lionel: "Dat kun je niet doen met mij, ik klim pas 2 jaar". 
Maar hij zei: "Dat kan je best", en dat stelde mij gerust. God zij dank werd het slecht weer.  
En toen kwam de Andes?  
In 1952 hielden we onze eerste geologische expeditie naar de Andes. Lionel ging mee als. gids. Ik 
had in een boek gezien dat de Nevado Huantsán de hoogste onbeklommen berg van Zuid 
Amerika was. Dat werd ons alpinistische doel. Eigenlijk was het heel gek. Egeler en ik waren op 
klimgebied absolute kleuters. Lionel was een wereldberoemdheid die regelmatig in de Paris Match 
stond. Hij werd door ons betaald, maar we waren toen al hechte vrienden.  
De beklimming van de Huantsán is je bijna noodlottig geworden. Lionel had zich verkeken 
op de steilheid en de lengte van een ijswand. Daarom moesten we halverwege uitwijken naar een 
graat om weer af te kunnen dalen. Bij het abseilen in het donker ben ik 90 meter diep gevallen, 
maar dat liep gelukkig goed af. Daarna zijn we met z'n drieën opnieuw omhoog gegaan en we zijn 
op de top gekomen. Het was absoluut mijn hoogtepunt.  
Daarna zijn nog meer geologische expedities gevolgd  
In 1956 zijn we voor de tweede keer naar de Andes gegaan. Egeler ik hebben toen veel meer 
geologisch werk gedaan en daar ook een wetenschappelijk boek over geschreven. We hebben de 
Salcantay, de Soray en de Veronica beklommen. Maar het was alpinistisch minder dan in 1952. In 
1962 werd dan eindelijk onze droom van 1950, een Nederlandse Himalaya-expeditie, 
verwezenlijkt. EgeIer en ik werden toen vergezeld door een groep geologen en door een 
klimgroep onder leiding van Terray met drie broers Van Lookeren Campagne. Ik was door de 
zware organisatie al oververmoeid en kreeg bovendien een zware keelontsteking. Ik moest mee 
bij de beklimming van de Nilgiri, maar ik kon niet. Terray, sirdar Wonghi en de broers hebben de 
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top bereikt.  
Heb je nooit spijt gekregen dat je in 1965 gestopt bent?  
Nee, geen moment. De dood van Lionel maakte alles anders. Ik had niet die pure drift om te 
klimmen. Het ging mij primair om het contact. Onze band was uniek, zo'n vriendschap maak je 
maar eens in je leven mee. Je zou bijna denken dat het iets seksueels was, maar dat is absurd. 
Lionel kon niet in zijn eentje klimmen, net zomin als ik. We klommen samen in 60 graden steil, 
slecht ijs zonder te zekeren, aan een slap touw. Er was een grenzeloos onderling vertrouwen. Die 
band van dat slappe touw was essentieel.  
Bovendien kreeg ik in die jaren moeilijkheden op de faculteit met Egeler. Ik zag allerlei relaties 
tussen geologische aspekten, zoals grondstoffenbezit, en politieke machtsverhoudingen.  
Daarover wilde ik een college "geopolitiek" geven. Dat wekte enorm veel weerstand. Het ging 
ook om interne machtspolitiek. Egeler was uiteindelijk mijn baas.  
Als je terugkijkt, ben je dan tevreden met je prestaties als alpinist?  
De Huantsán was uniek, ook voor Lionel. Dat was mijn hoogtepunt. De Andes-expeditie van 
1956 was in verhouding minder. In de Alpen hebben Lionel en ik de derde beklimming van de 
Triolet-noordwand gedaan en de derde beklimming van de Welzenbachroute op de Grosshorn-
noordwand. Die wand is steil en was toen in heel slechte conditie. Onderweg zei Lionel "Je n'ai 
plus de courage. A toi, Tom!". Toen ging ik voorop. Zo werkte onze 'entente cordial'. Dat jaar 
hebben we ook meegedaan aan de reddingsactie voor Corti op de Eiger-noordwand. Ik ben er 
ook trots op dat ik de invitatie-cursus heb opgericht in 1953. Ik wilde daarmee een structuur 
maken voor het opleiden van goede alpinisten, door onder begeleiding van Lionel zware tochten 
te maken. Het had veel succes. Ik had de steun van Kruseman, maar de rest van de 
Alpenvereniging wilde er niet veel van weten.  
Maar in 1952, na de Huantsán-beklimming, droomde je toen niet van veel meer?  
Zo'n eerste expeditie is altijd een hoogtepunt. Daarna is alles afgezwakt. Ik had toen niet de 
sociale vaardigheid om alles op een rijtje te kunnen zetten. We hadden wel de droom van een 
Nederlandse expeditie naar de Himalaya. Dat heeft te lang geduurd. Bij de Nilgiri was ik 
oververmoeid. Het geld ervoor hebben we in belangrijke mate zelf moeten verdienen. Ik kreeg 25 
gulden per lezing. Ik heb er duizend gegeven. Maar organisatorisch-technisch heb ik toen gefaald. 
Dat was een soort onvolwassenheid. 
Je was bevriend met Terray die Makalu en Jannu beklom, was dat niet iets voor jou?  
Nee, dat waren pure klimexpedities en ik was geoloog. Egeler en ik wilden geologie doen in de 
bergen, dat was ons vak. Alpinisme en geologie vloeiden in elkaar over en waren voor mij 
onverbrekelijk verbonden. 
Dus geologie was niet een dekmantel voor alpinisme. Door die twee toch te scheiden had 
je misschien meer kunnen doen.  
Nee, ik wilde dat niet loslaten. Het is misschien mijn kosmische instelling. Bergen horen voor mij 
tot de "spirito"-sfeer. Het concentreert zich tussen je oren."  
Je bent bibliothecaris van de KNAV geweest, je bent ere-lid, maar je bent geen KNAV -
coryfee.  
Ik vond al dat vergaderen niets. Het ging over zaken waar het niet om ging. Er waren allerlei 
taboes. Gidsloos klimmen, dat mocht niet. Maar je was op de KNAV aangewezen voor 
expedities. Ik had veel interesse voor boeken. Kruseman vroeg me om bibliothecaris te worden. 
Ik volg van de KNAV nu alleen nog de Berggids. Ik heb een grenzeloze bewondering voor dat 
wat nu gedaan wordt. Het is niet zo dat ik het echt lees, maar ik blader en bekijk de foto's.  
Wat is dan het bewonderenswaardige?  
Ik ben verwonderd door dat wat men nu durft, zo atletisch en zo weinig zekeringen. Het 
verleggen van grenzen daar gaat het om.  
Het komt neer op concentratie. Om je te kunnen concentreren, moet je je kunnen ontspannen. 
Dat is wel het tegendeel van een diffuus soort ontspanning zoals onder invloed van alcohol en 
drugs. Een ontspannen lichaam maakt op een harmonische manierenergie vrij.  
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Elke topprestatie heeft dat.  
Dat verleggen van grenzen was ook jouw motivatie bij het klimmen?  
Ja ook, maar primair was toch het contact met anderen. Ik heb nooit alleen geklommen. Als 
klimmer ben je essentieel alleen bezig, maar als je je eenzaamheid met iemand anders kunt delen, 
dan kun je tot hogere prestaties komen. Daardoor verdwijnt ook de angst voor de dood.  
Die dreiging van de dood is toch een beperking bij het klimmen?  
Neen, het paradoxale is dat je op de rand van de afgrond vaak optimaal gaat functioneren. Het 
dwingt je tot een uiterste concentratie. Buitenstaanders leggen vaak een koppeling tussen 
doodgaan en grenzen verleggen, vooral bij topalpinisme. Die koppeling is er niet. Ik vind 
doodgaan absoluut een detail.  
Waarom zijn doden bij het klimmen irrelevant?  
Je hebt mensen voor gas, water en elektriciteit. Dat zijn 99% van de mensen. Die zorgen voor het 
in stand houden van de structuren. Daar bedoel ik niets denigrerends mee. Hieronder vallen ook 
rechters en onderwijzers. Daarnaast is er een klein percentage, misschien veel minder dan 1 %, 
die geboren zijn om de limieten te verleggen. Dat zijn de vrijgestelden van de samenleving. Ze 
zorgen voor het stand houden van de soort op de lange duur. Mijn leven is gericht op dat "fróler 
les limites". Als dat er niet is, dan ga ik dood. Ik ben op de Huantsán 90 meter diep gevallen; ik 
heb in een concentratiekamp gezeten. Ik had dus al dood moeten zijn. Ik leef terug. Toen Terray 
en ik naar de Droites-noordwand gingen, was de kans op overleven misschien 10%. Dat is 
irrelevant. Gelukkig werd het slecht weer. Ik was ontdaan door de dood van Lionel omdat ik met 
hem een band had. Maar ik wist ook dat het altijd kon gebeuren. Wie kaatst moet de bal 
verwachten.  
Maar dat geldt toch niet voor iedereen?  
Natuurlijk niet voor die 99%"Bovendien moet je de gevaren kennen, een "conscience du danger" 
hebben, en moet de techniek volledig beheesen. Dan kan je berekende risico's nemen. Pure 
roekeloosheid is dom. Als je rekenfouten maakt, dan breng je dat waar je mee bezig bent in 
diskrediet.  
Wat is er na 1965 gebeurd?  
Ik ben steeds meer in allerlei protestbewegingen betrokken. Op de universiteit kreeg ik niet de 
vrijheid om te onderwijzen over dat wat ik wilde: geopolitiek. Ik ben in 1971 op wachtgeld gezet. 
In 1975 was ik onder de indruk van de Baader-Meinhof groep en de Rode Jeugd. Het is 
opvallend dat veel mensen uit die bewegingen voortkwamen uit de oude elite. Maar het was een 
elite die de tak wilde afzagen waar ze zelf op zaten. Ze hadden door hun elitaire afkomst iets heel 
machtigs meegekregen; (de macht van het woord). Ik ben me daar goed van bewust geworden 
toen ik door het actievoeren vaak met ode justitie botste. Ik heb mijn leven lang geen interesse 
gehad voor geld en ik bezat door mijn afkomst ook die macht van het woord. Dat geeft je een 
persoonlijke onschendbaarheid. Die draag je mee tot in de gevangenis. Ik zal nooit de blik van 
een bewaker vergeten op mijn minzame "Kan ik iets voor je doen?", toen hij mijn cel 
binnenkwam, terwijl ik zat te lezen.  
Geloofde je toen in een soort waarheid?  
Wat is waarheid? De waarheid is een optelsom van leugens, zei Lenin. Ik ben iemand die 
analyseert. Een kritisch vermogen, dat vind ik de essentie. Ik kreeg in de gaten waar de weerstand 
zat. Veel van je eigen verweer komt voort uit je afkomst en opvoeding. Je bent functioneel bezig 
als de weerstand er nog is. Maar soms heb je niet in de gaten dat de weerstand al verdwenen is. 
Als je afzetpunt weg is, dan is het niet meer functioneel. La guèrre est fini, ook voor mij.  
De golfsport. wat trekt jou daarin aan?  
Het golfballetje is wit, neutraal. Alles watje er mee wilt komt op jezelf neer. Bij het klimmen is er 
altijd een soort objectief gevaar wat je dwingt. Tegen de rand van de afgrond ga je vanzelf anders 
presteren. Golf is een opgave die je helemaal vrij laat. Niets hoeft, maar toch wil -je aan een 
innerlijke norm voldoen. Het gaat daarom veel dieper dan klimmen. Je ziet mensen een halve 
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meter voor een hole verkrampen en in paniek raken. Je moet tolerant zijn voor jezelf, anders gaat 
het niet.  

 
Golfende bergklimmer  
 
Heb je het boek van Bart Vos gelezen?  
Nee. Ik ken hem want ik heb hem golfles gegeven. Bij het golfen komen iemands diepste 
drijfveren naar voren. Zo'n boek interesseert me dan niet zo erg meer. Ik denk dat ik weet wat er 
in staat zonder het gelezen te hebben. Het zal wel een controversieel boek zijn. Wat ik in hem 
grenzeloos bewonder is dat hij die tochten alleen kan maken. Met Terray en mij was dat anders: 
we hadden elkaar nodig. Het contact met mensen vind ik primair. Dat ervaar ik bij het geven van 
golflessen. Een vergezicht in de menselijke geest is interessanter dan welk vergezicht in de 
Himalaya ook.  
Zaterdag 5 februari 1989 Artikel in Haagsche Courant (?) Golfpro wordt nu ook 'rond van 
binnen. Over kaatsen en de bal terug eisen. Door Pim Stoel 
Er zijn jaren geweest dat Tom de Booy (64), de net-benoemde ' directeur van de Golfacademie 
op de Nunspeetse golfbaan De Verwaeyde Sandbergen veelvuldig de krantenkolommen haalde. 
Wie in de archieven bladert komt er de vroegere wetenschappelijke medewerker van de 
Universiteit van Amsterdam tegen als bezetter van het Maagdenhuis, als Himalaya-bedwinger, als 
verdediger van een in Baarn door de gemeente-arts aldaar krankzinnig verklaarde jongen, als dief 
van het dossier van de jongen uit het archief van de sociale dienst. Als bommengooier ook in het 
Baarnse politiebureau als reactie op de voorgenomen sluiting van een jeugdcentrum en als werper 
van fecaliën in het gemeentehuis van Baarn, als protest tegen de slechte sanitaire voorzieningen 
van het lokale woonwagenkamp. We komen hem tegen als aanplakker van verkiezingspamfletten 
namens het verbond tegen ambtelijke willekeur we vinden hem een keer met zijn gezin in een 
caravan in zijn tuin in Baarn, van waaruit hij de omgeving met een windbuks in de gaten houdt. 
En dat alles is nog slechts een kleine bloemlezing uit de roemruchte jaren van dr. Tom de Booy, 
die op 54-jarige leeftijd golfprofessional werd en nu de golfsport ziet als de ultieme bevrijding van 



407 
 

de mens.  
"Ja", zegt de golfleraar, "dat is een goeie vraag, wie ben ik. Ik ben in ieder geval 64 jaar. Geboren 
in Vlissingen, vader zee-officier, ik heb gewoond in Indië, ik heb op het Kennemer Lyceum in 
Aerdenhout een middelbare opleiding gevolgd, ik heb in de oorlog op de Veluwe in een zelf 
gegraven hol ondergedoken gezeten en ben nadat onze etensbrengster verliefd was geworden op 
een NSB'er, gepakt en naar Amersfoort gebracht, waar Kotälla de gamelan op onze hoofden 
speelde. -." Ik ben op transport gezet naar Duitsland, ik ben ontsnapt, ik heb nog even in het 
verzet mogen zitten, ik heb geologie gestudeerd, ik ben in '54 gepromoveerd en ik ben een  keer 
van de Andes afgelazerd". . .  
We zitten in zijn kantoortje op de Nunspeetse golfbaan 'De Verwaeyde Sandbergen', Tom de 
Booy rommelt in de chaos, zegt dat hij in totaal vier expedities heeft meegemaakt, drie in de 
Andes en één in de Himalaya.; "Het was een combinatie tussen alpinisme en wetenschap op grote 
hoogte, het was, als ik terug blik, de overwinning van het onnodige, dat is het besef dat je krijgt 
als je aan bergbeklimmen gedaan hebt, je bereikt de top en dan, dan blijkt dat je weer naar 
beneden moet, dat het dalen belangrijker en gevaarlijker is dan het stijgen, dat is zeer 
paradoxaal"Zinloos? .Dr. De Booy: "Niet zinloos, in die zin dat het een gevecht is tegen iets, een 
zwakte in jezelf, die je dan overwint, in eenzaamheid, met elkaar. Er is een grote verwantschap 
tussen bergbeklimmen en golfen, met dien verstande dat golfen, althans in mijn eigen leven, een 
nog grotere wissel op mijn bestaan trekt, dan vroeger het bergbeklimmen. Het golfen geeft je  
namelijk geen enkele alibi. In de bergen heb je zuurstoftekort, de steile .wanden, de sneeuw 
stormen. De kans dat je vanuit die bergen niet terugkomt is groot, maar veel relevanter is dat je 
het uiterste geeft, in feite is het een soort sterven, het daar overheen komen en dan dat gevoel 
krijgen van; ja, dat heb ik dan toch maar bereikt. Ik viel dus in 1952 honderd meter naar beneden, 
het was al donker geworden, ik was de laatste bij de afdaling, onverzekerd dus, met niemand meer 
boven me om me op te vangen. Ik maakte een vergissing, klapte achterover en gleed langs het 
touw naar beneden en kwam boven een afgrond in het luchtledige te hangen. Elk ogenblik kon ik 
vallen, ik zei tegen de anderen, dit is het dan jongens, en toen ging ik, ik viel, ik stuiterde; ik viel 
weer, ik klapte honderd ,meter lager tenslotte in een sneeuwhoop". 
Euforie  
"Ik had niks. En ik zei, toen de anderen na twee uur zwoegen eindelijk bij me waren, waar blijven 
jullie nou,  ik heb jullie toch laten zien dat het in  een paar seconden kan, maar dat was natuurlijk 
in de euforie. Ik had toen. wel een shock.. Maar later kwam dat gevoel van opnieuw geboren te 
worden, een bevoorrecht gevoel, dat ik al kende uit de oorlog, in het concentratiekamp, waar 
Kotälla onze hoofd bewerkte. En wat was hij helemaal, die Kotälla. Een mijnwerkerszoon uit 
Katowice, het was eigenlijk maar zo'n klein radertje in het geheel, een uitvoerder, persoonlijk heb 
ik meer bezwaren tegen de mannen die de grote lijnen uitzetten. In '65 ben ik opgehouden met 
bergbeklimmen, onze gids en mijn beste vriend, Lionel Terray, had een val niet overleefd op zich 
niet zo opmerkelijk, want als je die ledenlijst van de .Haute Montagne, bestudeert, dan staat· er 
achter de namen van de overleden leden in zestig procent van de gevallen een bergnaam. Daarna 
ben ik in een fase van mijn leven geraakt waarin de strijd tegen de autoriteiten me in beslag nam. 
Ik wilde op de universiteit bepaalde onderzoekingen doen om de relatie tussen geologie en 
politiek aan te tonen, de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de geoloog bij het 
gebeuren en toen zei Samkalden, ik kan u daarvoor op de universiteit geen plaats geven, of u 
schikt zich in de bevelen van uw vakgroep, of ik moet u op wachtgeld zetten. Dus ging ik op 
wachtgeld. Ik heb meegedaan aan de Maagdenhuis-bezetting, ik heb de boetes nooit betaald maar 
uitgezeten. Ik kaatste en dan eiste de bal terug. Dan kom je aan de andere kant van de deur in een 
heel andere wereld en dan blijkt dat je daar ook een displaced person bent, omdat je daar vrijwillig 
komt".   
Verkeerde weg  
"Een voorval bewees me toen dat ik op de verkeerde weg was. Ik zat in de cel te lezen, brilletje 
op, de bewaker kwam binnen en toen zei ik vriendelijk, wat kan ik voor u doen. Dát is natuurlijk 
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de Umwertung aller Werten. Dat is in feite, al bedoelde ik het niet, beledigend tegenover die man, 
dat was die arrogantie van mij als vrijgestelde. Ik ben toen in veel acties gesprongen, er werd 
natuurlijk veel over me geschreven en op een dag werd ik uit de Veluwse Golfclub gezet. Niet dat 
ik me slecht gedroeg, integendeel, maar mijn maatschappelijke ideeën wekten binnen de club 
weerstand op, ze vonden die niet passen bij de stijl van de club en dat was natuurlijk hun goed 
recht. Ik ben toen eerst op de openbare baan van Spaarnewoude gaan golfen, ik heb een 
golfprofessional-cursus gevolgd en ben toen op Be Fair begonnen als professional met les 
geven". .  
En de acties, waren die ook succesvol? Tom de Booy: "Succesvol, maar wel tussen 
aanhalingstekens. De krankzinnigheidsverklaring , van Erik van der Maal is ingetrokken, de 
burgemeester van Baarn, de gemeente-arts en het hoofd van de sociale dienst hebben moeten 
opstappen. Van der Maal is rechten gaan studeren en het is verder goed met hem gegaan. In die 
periode heb ik ook gezien hoe de ·farmaceutische industrie zonder aanziens des persoons 
middelen voor psychiatrische patienten produceert en ben ik als intermediair opgetreden tussen 
de toenmalige actiegroep 'Helder van geest, schoon van lichaam' in de buitenwereld. Maar juist 
door het contact met die psychiatrische wereld is er bij mijzelf ook iets ontketend en vond ik 
tenslotte in het golfen mijn grootste psychiater, want er was geen alibi meer. 
Vitale depressie  
Wat bedoelt hij toch met dat alibi? Tom de Booy: "Bij het bergbeklimmen kun je de schuld van 
het mislukken geven aan de storm, of de spiegelgladde ijswand. Bij het golf miste ik laatst een 
putt van vijf centimeter. Die daad is aan mij, ik heb daar geen enkele alibi, er is niets waar ik op 
terug kan vallen. Door het golfen ben ik uiteindelijk ook, gaan beseffen wat me al die jaren van 
actie voeren gedreven heeft. Ik kreeg in '87 een hele vitale depressie, ik was, als een auto die 
motorisch honderd procent was; maar die niet kon starten, omdat de accu telkens leeg was. Als ik 
een golfles had gegeven, als ik creatief bezig was geweest, dan was de accu de volgende dag 
schoon op. De energie was weg, de motor kon niet op gang gebracht worden. Er zat dus ergens 
een fout contact in me. Zo'n depressie is natuurlijk functioneel. Die laat een alarmbel rinkelen. 
Dan kan je zeggen, die hoor ik niet, maar dan kom je onverbiddelijk in een crisis terecht. Ik heb 
toen zeven gesprekken met een psychiater gehad. En dankzij die zeven gesprekken ben ik een 
andere golfer geworden. Een voorbeeld. Pas geleden speelde ik tegen twee leerlingen. Dus had ik 
wel wat op te houden, maar ja, ik ben ook 64, stijver en dus zo gemakkelijk gaat het niet meer. 
Mijn bal ligt achter een boom, ik wil hem er keurig om heen slicen, ik sla, ik hoor pang en toen 
achter me nog eens pang. Was de bal via die boom achter me op mijn golf tas terecht gekomen. 
Dat kost dan twee strafslagen. En hoe reageerde ik. Ik schoot· in de lach. En op hetzelfde 
moment dacht ik, Tom, je kan er om lachen . Dat is de essentie. Vroeger had ik gezegd, gvd, was 
ik met zo'n smoel verder gegaan. Nu dacht ik, het is een spel, een spel met anderen, een spel vol 
plezier".  
Spelletje  
Dus die zeven gesprekken had hij eigenlijk nodig om er achter te komen dat golf maar een 
spelletje is?  
De golfleraar: "Touché. Golf is natuurlijk een middel om de eenzaamheid die ieder mens kent 
met elkaar te leren delen. Of het waar is wat ik allemaal zeg, ja, weet ik veel. Lenin heeft al gezegd 
dat de waarheid een  optelsom van leugens is. Maar die gesprekken tijdens, die depressie leerden 
me, dat veel van mijn verweer van vroeger tegen alles was voortgekomen uit mijn afkomst en 
mijn opvoeding. Dat is niet een oorlog nog diep in de Filippijnse rimboe tegen imaginaire 
vijanden liep te vechten. Toen ik tegen de autoriteiten vocht,  was dat voor mij heel functioneel. 
Maar uiteindelijk ben ik gaan inzien, dat ik meer energie kreeg  als ik ruimte liet aan mijn directe 
omgeving. Als ik een ruimte kon creëren, waarin ik meer aandacht had voor de mens en dus niet 
meer de' hemelbestormer van vroeger moest zijn. Het betekende gewoon, la guerre est fini, ook 
voor mij" Maar zijn al die jaren van strijd dan voor niets geweest?  Tom de Booy: "Zo zie ik het 
gelukkig  niet. Ik heb die ontwikkeling moeten  doormaken en juist daardoor ben ik nu weer zo 
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extreem-intensief met deze golfacademie bezig. Dit is natuurlijk mijn requiem, het laatste wat ik 
zal doen in mijn leven; denk ik als middel te gebruiken om de eenzaamheid, die elk mens heeft, 
alles met elkaar te leren delen. Dat is een zware opgave, dat is een levenstaak, en ik weet dat ik 
ook daarin niet hellemaal zal slagen".Via het golfen tot een beter mens worden dus? De Booy: 
"Nee, nee, dat klinkt alweer te hemelbestormerig. Het is een middel .om mensen met elkaar te 
kunnen laten communiceren, wat dat betreft had ik misschien ook voor kantklosser kunnen 
kiezen".  Dus zou je kunnen gaan golfen met de burgemeester van Baarn,eens je grote 
tegenstander? De Booy: "Ja. Okay, hij is nu dood, maar later op de Eeuwige Jachtvelden, ja. Met 
Kotella ook". 
Vooroordelen 
We kijken hem aan. Tom de· Booy: "Ja, luister toch, zoals ik hier nu zit , kan ik toch geen 
vooroordelen meer hebben tegen welk mens ook. Als ik ze toch nog zou hebben, dan blijft dat  
een tekortkoming in mezelf. Wie ben ik, om vanuit mijn positie te oordelen. :Ik zat in de 
ondergrondse, één  van mijn vrienden werd de weg gevraagd door een Duitser en hij schoot hem 
drie kogels tussen zijn ribben.  Hij is daarvoor met het Verzetskruis  beloond. Hij deed het in een 
bepaalde kontekst, ter verdediging van een  aangevallen groep. Dus in die kontekst is hij een held. 
Maar bekijk de daad óp zichzelf, dan heeft bijvoorbeeld Ferdi E. hetzelfde gedaan . Er is een 
eenheid, vanuit zichzelf kan hij best denken dat hij geen moord heeft gepleegd. Zijn het er twee 
of drie, dan wordt het een structuur, dan wordt men gerechtigd het te doen. Dat is in wezen heel 
griezelig. Stel dat de Baader/Meinhofgroep tot een structuur gekomen was.  Dan waren het 
helden geworden, nu zijn het terroristen. Dus het is allemaal zo betrekkelijk. Een score kaart bij 
het golfen is betrekkelijk. Het geeft een indicatie van hoe je de baan te lijf bent gegaan. Hij staat 
op en haalt uit de kast een aantal plastic schijven. Houdt een uitvoerig betoog over een nieuwe 
werkwijze, met door hem bedacht hulpmateriaal. Zegt dat er in elke keer als iemand een 18-
holeswedstrijd speelt wel één devil in paradise is: Nooit gaat het volmaakt.  
Perfecte ballen  
Als we hem vragen of Tom de Booy na de zeven gesprekken niet gewapend ten strijde zou zijn 
getrokken om die Baarnse jongen te verdedigen, schudt hij het hoofd. "Dat zou ook dan gebeurd 
zijn, maar op een andere manier: De Booy: "Eén van mijn leerlingen sloeg laatst een aantal 
perfecte ballen, terwijl hij de bal daarbij nog echt hard raakte "Ook. Een mooie swing, met een 
harde klap, dat zijn twee dingen die niet zomaar met elkaar samen gaan bij golf. Nou, zei ik, jij 
geeft die bal daar lekker op z'n donder. Hij zei ja, dat kan ik nu, omdat ik veel rustiger ben 
geworden. Toen dacht ik, hé, dat is interessant. Je kunt iemand dus veel beter op z'n donder 
geven als je rustiger bent. Dan komt het nog harder aan. Ja, ik zou die jongen van toen nu heel 
anders verdedigen. Ik heb geen spijt van het verleden, maar er zijn ook andere wegen. Die 
hetzelfde resultaat zouden hebben gegeven. Ik blijf natuurlijk altijd een gedrevene, dat zie ik aan 
mijn volledig opgaan in het golfgebeuren. Ik ben hier de leraar en de coach. Ik werk in 
groepsverband en hoop dat er iets gaat groeien. Gisteren had ik hier twaalf vrouwen en ineens 
ging iedereen lachen, was iedereen blij, er kwam contact. Ik hoop ze te kunnen leren nooit met de 
club te gooien.. Ik gooide zelf vroeger met. mijn clubs als het niet ging. Mijn vrouw zei laatst, nu 
pas kan ik je een voldoende geven voor je gedrag op de golfbaan. Kijk, als je met stokken blijft 
gooien in je leven, dan verarm je, dan wil uiteindelijk niemand meer met je spelen, en dan word je 
een zielige figuur. Ik ben weer leraar, maar in een andere betekenis. Niet meer de 
wereldbestormer, die zegt hoe iedereen het moet doen. Vroeger tijdens mijn ontslagperiode op de 
universiteit, zeiden ze dat ik gek was. Toen heb ik om het tegendeel te bewijzen een analyse van 
mezelf laten maken. De universiteit betaalde en wat bleek, ik was niet gek. Ik ben nu met een 
hersenstudie begonnen, in verband met het golf. Een Amerikaanse arts heeft een boek 
geschreven, heel interessant, The New Golf Mind. Bijzonder boeiend. Het komt tenslotte 
allemaal uit je hersens. Je moet als golfer ontvankelijk zijn voor prikkels. Dat heeft denk ik niet 
veel met intelligentie te maken. Ik ken een speler, Klaas Bellekom, die is nou voor mij een 
voorbeeld van zuiverheid. Die voelt het spel. Die is niet cerebraal bezig, zoals wij . Bij hem komt 
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het uit zijn rechterhersenhelft. Maar dat impliceert wel, dat hij af en toe domme dingen doet. 
Geen vrije drop neemt, waar het volgens de reglementen is toegestaan".   
Geschilde aardappelen  
Hij staat weer op. Vertelt hoe hij in de beginnende golfers de eerste beginselen toebrengt. Tom 
de,Booy: "Wat is een golfslag. Kijk. Ik til een pan geschilde aardappelen op. Zo. Dan sta ik al in 
de goede golfhouding. Ik draai naar rechts om die pan op het vuur te zetten. Dat is mijn upswing. 
En als ze gaar zijn, dan dien ik ze op, dan draai ik naar links en ik kijk de mensen daarbij aan, zo 
simpel is het".We lachen. "Kom", zegt, Tom de Booy dan kordaat, we spelen een rondje". 
Tijdens het lopen naar de eerste hole zegt hij dat zijn vrouw wel het een en ander met hem te 
stellen heeft..gehad. De golfpro: "Ik trouwde met haar in begin vijftig en ik zei schat, ik weet niet 
of ik je m'n hele leven trouw zal kunnen blijven, maar ik beloof je wel een opwindend leven. 
Nou, het zal naar haar smaak best wel eens wat al te opwindend zijn geweest". Zoals in die dagen 
dat het hele gezin in een caravan in de tuin woonde en dr. De Booy gewapend met een buks via 
een bordje bij de ingang liet weten dat hier met scherp geschoten werd? Hij knikt. "Er was in die 
tijd altijd wat. Er kon geen bom in Nederland gelegd worden of ik had het gedaan. Vaak de 
politie over de vloer. En ik schopte natuurlijk tegen mijn eigen klasse aan. Dus werd ik een paria. 
Ik verloochende mijn klasse, dus was ik een soort van NSB'er. Dat kostte veel vrienden en daar 
heeft mijn vrouw het wel moeilijk mee gehad". Als hij zijn eerste putt maakt, zegt hij dat we hier 
in wezen te maken hebben met een zwart gat, vol chaos, maar tenslotte toch weer creatief. 
"Weet je", zegt hij dan, "dat alle grote spelers van de wereld heel rond van binnen zijn. Je ziet het 
aan hun handtekeningen. Er zijn miljoenen golfers in de wereld en er zijn maar zestig heel goed. 
Dat zijn dan toch genieën, die moeten dwars door zichzelf zijn heengegaan, anders hadden ze 
nooit de top gehaald. Als je de handtekeningen van mannen als Trevino, Langer, Ballesteros ziet, 
dan zijn de letters rond. Niet van die spichtige krabbels van de bankdirecteur die geld moet 
maken. Mijn handtekening wordt gelukkig ronder. Het spichtige in mezelf is er nog wel, maar ik 
ben bezig het rond te maken" . 
Oerknal 
Hij speelt geconcentreerd en goed. Filosofeert langdurig over de oerknal, het ontstaan van het 
heelal en het feit dat alles is zoals het is. Zegt, dat als er een Jehovagetuige bij hem langs de deur 
komt, die man of vrouw na een half uur zegt, ja, heel leuk gezegd allemaal meneer De Booy, maar 
nu moeten we er·maar weer eens van door. Zegt ook dat de wereld natuurlijk ten onder dreigt te 
gaan aan milieuproblemen. De golfpro: "De soort in stand houden betekent niets neer en niets 
minder dan in evenwicht blijven met de omgeving. Als wij niet meer in evenwicht zijn met het 
milieu, dan gaan we. Dan hebben we ons niet kunnen aanpassen aan de gewijzigde 
omstandigheden. Golfen - is een middel om mensen, die in een gewijzigde wereld leven, energie 
te verschaffen om zich dan aan die wijzigende omstandigheden aan te passen". Overleving 
dankzij de golfsport?  Tom de Booy: "Dankzij wil ik niet leggen. Golf·kan een hulpmiddel zijn de 
soort in stand te houden. En het is ideaal voor ons, omdat we allen een bepaalde leeftijd hebben 
en andere sporten niet meer aan kunnen. Het helpt ook mensen. Ik ken een piloot, die kwam van 
zijn laatste vlucht terug voor zijn pensionering. Van Caracas naar Kloten, bij Zürich. Dat was zijn 
eindstation, als passagier loog hij vervolgens naar huis. Nou, daar bij Zürich kreeg hij het dus 
letterlijk en figuurlijk voor zijn kloten. Die kreeg ik op les en die heeft zijn levensvervulling 
gevonden in het golfen. Ik heb iemand die· kanker geeft op les. Daar praten we over, ja,  gaat 
kapot, dat is duidelijk, daar is niks aan te doen, maar het is toch prettig dat je in die stervensfase 
kracht kan putten uit golfen. Ik ken een vrouw van wie de zoon zelfmoord heeft gepleegd en daar 
praten we ook over. Als je de dingen niet wilt zien of horen, als je alleen maar je score denkt, dan 
ben je verkeerd bezig".  
Als we hem vragen of hij het kan begrijpen dat zijn aanpak van het fenomeen golf bij sommige 
leerlingen een tikje verbijstering wekt, knikt hij:"Er zullen er best zijn die denken dat gek 
ben".Maar dat is niet te merken als we terug zijn bij het clubgebouw en exposeert voor de driving 
range. Hij werkt mee, maar niet lang, want er staan veel mensen te oefenen. Het zijn geen 
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leerlingen van hem, hij is niet in functie vandaag, maar nog geen tien seconden nadat de camera 
voor de laatste maal heeft geklikt, houdt hij een meisje in een wonderlijke greep vast, leert hij haar 
hoe ze haar swing kan verbeteren. En als ze de bal bij de volgende slag haaks de bossen in laat 
verdwijnen, lachen leerlinge en leermeester zo aanstekelijk, dat bij al die anderen op de driving 
range in Nunspeet ook de lach doorbreekt. En zo enthousiast gaat hij verder, deze 64 jaar jonge 
ex-activist, dat zelfs de onverbiddelijk neerdalende duisternis. in zijn onmiddellijke nabijheid even 
lijkt te aarzelen. Maar dat moet gezichtsbedrog zijn geweest 

  
Tom geeft instructie aan Inge Vermey op de drving range van Nunspeet 

.Vrijdag 7 juli Evaluatie PERIODE:  1 JANUARI 1989 - 1 JULI 1989 Nunspeet 
Golfakademie  
1.In een memo van zondag 18 december 1988 staat onder punt 4:  
" ... Evaluatie rapport na zes maanden zal worden opgesteld zowel door de BV als door Torn de 
Booij. Te presenteren voor 15 juli 1989."  
2.Hier volgt een korte opsomming over de ervaringen van de golfakademie in de laatste zes 
maanden. In totaal werden 7 beginners cursussen gegeven met 67 deelnemers. 1 jeugdcursus met 
9 deelnemers.23 clinics met 652 deelnemers. 226 leden van de vereniging les gegeven en 35 niet 
leden. Door Tom de Booij werden ruim 500 lesuren verzorgd.  
De omzet van de lesgelden (incl clinics): januari: f 3.456,50, februari:f 7.517,00 maart: f 10.294,50 
april: f 22.457,35 mei: f 19.879,00 juni: f 20.762,50, totaal f 84.366,85  
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Links: Maandag 24 april . Op de verjaardag van mijn kleinzoon Joep, die 2 jaar is geworden. Rechts: Zomer 
1989. Op bezoek bij mijn golfakademie in Nunspeet 

 
Juni Golfdag van BMW. Mijn flightgenoten : Gerard Louter en Maurits van  Nierop  

Maandag  24 juli - zondag 13 augustus Vakantie met Adrienne en Jan Maarten naar 
Zwitserse Alpen  

  
Op de Eggishorn  (2926 m) in de Zwitserse Alpen, op achtergrond de Aletsch gletsjer 
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Grepen uit dagboek  van dinsdag 8 augustus - zondag 31 december 1989 
Dinsdag 8 augustus Opnieuw begonnen met dagboek schrijven na een periode van hard 
werken in Nunspeet nu een periode van meer trust toeleggen op: biofeedback, hypnose, 
neuronpsychologisch training etc in relatie met computer  Met Mauk geoefend op Anderstein 
daarna met Laas en Mau naar de Pan back tees score 92, drives goed maar putten slecht. Gezellig 
gegeten met Carole en Mauk in de Generaal, te veel gedronken afspraak gemaakt voor oefenen 
tot 1 september. Kijken wie het volhoudt. 
Woensdag 9 augustus Te laat opgestaan, lui nogal depressief, misschien omdat Adrienne weg is, 
erg ongezellige zo'n leeg huis.  Ze belde vanuit Job in het Goor. Gewerkt aan biofeedback. 81 
kilo. Veel geoefend 18 holes gespeeld score 87. Joep komt morgen me bezoeken 
Donderdag 10 augustus met Joep naar hertjes en eendjes. Lekker ventje, hard hollend in tuin 
van Margeret. Om 1 uur naar Anderstein 18 holes score 83. Ma terug uit België,  heerlijk gehad 
wel druk met al die  kakelende vrouwen. 
Vrijdag 11 augustus  gegolfd met Harm Kranenberg Almeerdenhout, Mauk 74 Harm 99 en ik 
80!  In de middag geoefend Anderstein. 
Zaterdag 12 augustus  Laat opgestaan om 12 uur met tegenzin naar Be Fair reünie, slecht 
gespeeld en negatief tijdens avond bij Grady Rademaker Zie ik niet meer zo zitten zo'n reünie . 
Veel negatief gesproken over Nunspeet 
Zondag 13 augustus . Om 8 uur in de ochtend afgeslagen met Laas 18 holes,  daarna weer 
oefenen 
Maandag 14 augustus 5 voor acht belde Joost Poppe gevraagd voor opvolging Nunspeet, hem 
als eerste medegedeeld dat ik per 1/1/90 ophou en vroeg hem of hij geïnteresseerd was.  De 
kogel is door de kerk, grote opluchting. Met Hans Erik naar Rijk van Nijmegen 36 holes, veel 
geld verloren f 55,- door stom laf putten, meer durf in putten, wel goede drives. Ik dacht wat is er 
ook weer voor fijns  zei ik de hele dag maar wat een opluchting om niet meer de verantwoording 
te hebben voor Nunspeet.   
Dinsdag 15 augustus. Donald en Marjan Swart gebeld over mijn vertrek Nunspeet, ze  hadden 
er wel begrip voor. 
Woensdag 16 augustus Gesprek gehad met Dick Vermey nam het heel laconiek op, des te 
beter. Voor John Edwin Passen was het een grote teleurstelling,  
Donderdag 17 augustus Clinic IBM. s-Avonds gesprek met voorzitter van de vereniging Gert 
Jan van Huystee over mijn vertrek. Joep back in town, heel gezellig Mariette bleef lang 
Vrijdag 18 augustus  Met Joep naar eendjes en dorp. 
Begin nieuw onderwerp The new golf mind.  s-Middags naar dokter Kleinschmit voor pink linker 
hand. Niet zorgelijk gelukkig.  s- Avonds met Joep het hele repertoire afgewerkt: golfen, auto, 
trein ijsje klaas vaak liedje.   
Zaterdag 19 augustus  Les weer zwaar, maar toch leuk werk. s Avonds gezellig Joep !  
Zondag 20 augustus  beginnerscursus 6 uur les totaal. Joep helaas weer vertrokken  
Maandag 21 augustus 4 uur les erg moe. s-Avonds niet lief tegen Adrienne. Joep belde nog: " 
Opa golven" wat een leuk ventje.  
Dinsdag 22 augustus Vroeg wakker, opgezet gevoel in maagstreek blijft aanhouden, beetje 
ongerust, nogal depressief, met biofeedback oefenen weer iets positiever. Met Adrienne naar 
Nunspeet golfen met video vele fouten ontdekt  
Woensdag 23 augustus Belangrijke droom: brug slaan tussen twee werelden  alpha plus beta= 
gamma  
Donderdag 24 augustus  5 1/2  uur les niet toegekomen aan oefenen. Maarten von Balluseck 
ontmoet in Nunspeet, merkwaardige ontmoeting. Gesprek met nieuwe stagiaire Eric Haars. Een 
beetje ongerust over reactie Donald Armour  
Vrijdag 25 augustus Verjaardag 65 jaar  Lief ontbijt met toast en sekt. Lief telefoongesprek met 
Flipse (red ander afnam voor joep) begon te zingen: "Opa is jarig". 
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Anderstein  25 augustus 1989 wedstrijd ter ere van mijn verjaardag 

  
Mijn vriend Rahusen was ook van de partij tijdens mijn verjaardag . De rechterfoto spreekt voor zich zelf   
 
10.30 gespeeld met Laas, Martin  en Hans Erik 14 holes Als cadeau trip naar Spa 18 september.  
De gasten kwamen op Anderstein om 15.00, vooral de komst van Flipse was ontroerend. Ik zag 
er tegen op al die aandacht maar het werd een groot feest nog stop van 3 tot 3 uur.  Met Mauk, 
Jonas, Sam, Laas en Herman 6 bal hartstikke gezellig.  Ontroerend veel speeches. Apotheose de 
kinderen met video. Adienne goed in de bloemen gezet. Grootse feest. Alle aspecten van mij 
belicht positief en negatief. 
 
Vrijdag 25 Augustus 1989. Gedicht van mijn zuster Elsbeth voor haar broer Tom,  
 
Verjaren, wat is het anders dan tellen in tijd en in jaren?  
Dan het bijeenrapen van het toen, het nu en het straks?  
65- verjaren moet het zonder de illusie doen van straks, is een zonder  
landvast tastend bewegen met de sterren als kompas.  

Oh wachter, wat is er van de nacht  
met Tom, van 25-acht '?  
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Te Vlissingen verbrak hij met kracht een wacht van maanden,  
om zich voortaan staande te kunnen houden  
op een ragdun koord,  
om de eigen koers te kunnen bepalen en om niet te malen om zijn falen.  

Alras, in Indië, bedriegt de lieflijke schijn van  
witte schoentjes, een zachte mond, een wit matrozenpak.  
Als tarzan ontpopt zich de eens zo zachte prins 
"Scheer je weg, pigi le kas, pigi 1e kas,  
en iedereen stil: ik ben de sterkste van allemaal"; 
zo raast hij voort, geheel alleen nu op zijn koord ....  

 
Elsbeth en haar man Jacob zijn bezig met het gedicht voor te dragen 

Prins, tarzan, maar verdraaid ook 'n levensgenieter die nooit eens goed 
 krijgt op zijn mieter.  
Op de vaart naar Holland laat hij zich in de le klas bedienen. 
Terwijl zijn moeder staat te grienen en het schip om het spoorloze ventje in  
rep en roer is geraakt,  
stuurt hij welgemoed en zéér welgedaan djongos om nog een bord met taart.  

Die witte schoentjes, de zachte mond, het wit matrozenpak verbergen nog 
iets anders:  
een stille moed om alles zelf te peilen en zelf te ondergaan.  
 
Zo blijft hij lang staan op die hoge plank; hij heeft de vinger in de mond. 
Met de sprong in het water vanaf Tjikini's hoogste plank  
maakt hij zich sterk voor later, voor vallen en springen in een toekomst nog  
onvermoed, 
voor nieuwe dieptes en hoogtes als blanke ridder te voet.  

Maar wachter, zeg, wat is er met Tom van 25-acht  
van de nacht,  
na zijn verlaten van de gordel van smaragd?  

Al weer een zoete schijn::  
jongen met petje op 't hoofd; veel braafheid beloofd zojuist 
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met zusje aan de éne en schooltas  in de andere hand .  
Doch de Michelangelostraat ternauwernood verlaten, of aan de rand van de kuil  
het vechten al begint,  
genoodzaakt soms het zusje los te laten om  
met de tas te temmen een onverlaat hier, een vijand dààr.  
Steeds groeit de vechtersschaar en stompend wordt de school bereikt, 
 waar uit de stille rust blijkt het late uur. Alweer, verdorie, maar nu door Maria Montessori, 
blijven straffen uit  
hààr systeem schiet tekort voor zo'n schavuit 
 
Terug op drie hoog van de staat in Zuid, komt op bezoek een kornuit 
Het zusje en een meisje met lange vlechten worden snel hun slavinnen 
 "rood" en "blauw".  
Als onderdanen gestompt en gewillig  uitgebuit - nooit snel genoeg voerden 
zij de orders uit van de twee gebroeders indianen - vallen zij 
in hinderlagen van trapjes en lianen,  
tòt juffrouw Fontein van beneden 
per telefoon vertelt dat ook zij nu wel genoeg heeft geleden.  

Wachter., wat -oh vertel - er van de wacht  
met Tom van 25-acht ?  

De straat wordt nu verlaten voor een huis met een tuin,  
de vijanden verwisseld voor vrienden.  
"In de ban", "ln the mood" en dansen met een lànge broek:  
even lijkt de danser zijn koord te verlaten voor het witte doek;  
met daarop niets dan helden met geweren en blanke slavinnen, 
het Kopje als oefenterrein voor schieten en beminnen.  

Op school getest en samen met zijn vriend te min bevonden,  
zegt hij Maria Montessori nu voorgoed vaarwel. 
Een geheel nieuwe strijd wordt aangebonden  
met als doel: zijn eerherstel.  
De lang verbeide harde hand vindt hij in Haarlem's drilschool No 1, 
met oog om oog en tand om tand.  

Met andren tast hij de grenzen af van wat de nieuwe meesters  
kunnen verdragen;  
meesters, die zij -op gevaar-af voor straf met streken als "proeven van de ui"  
en andre slimmigheid belagen.  

Zijn energie kent nu geen grenzen meer: nooit leek hij zo tevreden  
als toen zijn eigen brein het slachtoffer werd van zijn terreur.  
Pas laat in de nacht gaat krakend zijn bed naar beneden.  
Zelfs de zusjes krijgen rust  
De angst wijkt uit hun leden, en bij het opvliegen van de trap, 
missen zij node de bedrieglijke hand en de wrede triomfantelijke lach,  
eerder een vast ritueel van de dag.  
Intussen is hij doende als koe die haas te vangen, die geheel ongrijpbaar 
 lijkt, tot een dag hem dat B -diploma bijna achteloos wordt aangereikt  
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Wachter, zeg op, wat is er nog van de nacht  
met Tom van 25-acht?  

Een passie voor geologie, het denken in termen van lagen, van structuren;  
van ontstaan, worden en weer verdwijnen .  
dat, zoals je begrijpt, iets anders is dan lief-zijn voor de buren.  
 
Het liever breken dan buigen wordt bijna tot een tweede natuur 
 als Nederland bezet wordt door haar Ooster-buur. 
Weer danst hij eenzaam op een koord, in nabijheid van wreedheid en moord.  
Zijn verloren illusies worden door nieuwe gevoed: 
Johann Sebastian en Georg Friedrich laven zijn gewond gemoed.  
 
Zeg eens wachter, wat is er tenslotte van de nacht, 
 met Tom van 25-acht ?  

Nee, mijn wacht gaat ten eind, de dageraad glorend over de Sont doet mijn 
woorden verbleken als de sterren.  
Mijn verhaal kan nog lang zijn, of kort, zoals voor hem altijd twee dingen 
zijn in één, en één in twee  
Twee uit één en één uit twee en zo ad infinitum .....  
Wat U misschien begrijpen doet dat ik denk dat zonder 
de eenheid met juist deze vrouw, 
hij deze dag vandaag niet zo beleven zou.  

De zon gaat op nu over het Deense water.  
Laten wij onze toast niet uitstellen  tot later:  
Lang leve de 65-jarige prins van toen met zijn bevrijde slavin,  
Dat zij nog lang zo gelukkig mogen zijn, samen, en met hun hele gezin 

Lied voorgedragen op mijn verjaardag Op de wijs van: "Auld lang syne" door mijn zoon 
Jan Maarten 
 
Wij zijn hier met z'n allen saam,  
Voor het feest van onze Tom  
Zo vieren wij zijn jarig bestaan, 
Vijfenzestig is de som. 
  
Geboren in een Zeeuwse plaats,  
Als de zoon van Tom en Ot,  
Verhuisde naar de archipel 
Dat herinner je nog wel.  

Teruggekeerd in Nederland 
Op de Montessori school, 
Daar was je wel een type voor  
Zelfstandig door en door.  

De oorlog kwam er tussendoor 
Veel ellende en verdriet  
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Ook ging d'r erg veel teloor,  
Maar de vrijheid in 't verschied.  

Jou verzet was erg groot,  
Zag het kamp van Amersfoort,  
De Duitsers waren ongehoord,  
Maar toch bleef je ongestoord.  

Als jong student in Amsterdam, 
In de géologie, 
Als Beetsiaan was je actief,  
Voor de meisjes erg lief.  

In Bern was je ook een jaar,  
Bij Dellsperger en Bonhaut 
Naast studie had je veel plezier 
De grote bergen in 't vizier.  

Toen kwam je expeditietijd, 
Naar de Andes met een groep,  
Daar klom je kilometers hoog  
Op de top hoerageroep.  

Je bent met Adrienne getrouwd,  
Iemand waar jij veel van houdt, 
De huwelijksdag was groot geluk,  
Jij achtentwintig jaren oud.  

Toen kwamen er drie kinderen,  
Te Amsterdam en Amstelveen,  
Ze waren lief, geen hinderen  
En zo vliegen jaren heen.  

Jaren '60 was de aktietijd,  
Maagdenhuis en Tilburg's school,  
Revolutie wijd en zijd verspreid,  
Aan de universiteit.  

Van ludiek tot meer agressief,  
Marx en Lenin in je hand, 
Met de Internationale, 
Ging je door heel Nederland.  

Het Wolvenplein in Utrecht stad,  
Zat je weken in arrest, 
Het was een tijd zonder veel spijt,  
Burgemeester weggepest.  

V.A.W. en Geopol, 
't Was serieus, niet voor de lol,  
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Maar akties maakten plaats voor sport 
Met de golf sloeg jij op hol.  

Met deze sport ben jij begaan,  
Geeft les voor jong en oud,  
Op Nunspeet zie je hem altijd staan  
't Is wat jou zo bezig houdt.  

Hij slaat de ballen soms wat scheef,  
Goede humeur wordt aangetast 
Maar vechten blijf jij tot het eind,  
Sportiviteit is zeer gepast.  

Nu is dit lied bijna ten eind 
Lieve Tom, wat deed jij veel,  
En ook al ben je nu bejaard, 
Jou energie lijkt nooit bedaard!  

Zaterdag 26 augustus Veel lessen, zeer vermoeiend. s-Avonds heerlijk dineetje met Jan Maarten 
goede afsluiting.  
Zondag 27 augustus. Veel lessen, niet geoefend.  
Donderdag 31 augustus. BMW dag, slecht gespeeld 
Vrijdag 1 september Pro am  Anderstein, slecht gespeeld  
Zondag 3 september. Flipse bij van Rijn. gezellig gegeten. Fijn wat een geluk  
Maandag 4 september. Met Laas Almeerdeenhout. 18 holes, ging iets beter. 
Woensdag 6 september gesprek met Dick Vermey weggegaan aangeboden, s- avonds gesprek 
met Wilfred 
Zaterdag 9 september Vermey heeft eist gezegd over resultaat van bespreking met van Wilbert 
Mook als nieuwe pro. s-Avonds belde Wilbert dat alles OK was. 
Zaterdag 10 september Vermey met vakantie  
Maandag 11 september Wedstrijd Broekpolder slecht gespeeld score 95  met Mauk er naar toe   
Woensdag 13 september gesprek met Wilbert van Mook in mijn office  
Donderdag 14 september. Clinic met Mauk (geen goede formule) 
Vrijdag 15 september Barthold beker goed gespeeld  
Zaterdag 16 september Fokker open op grasvelden van Eemnes 
Zondag 17 september Laatste dag op Nunspeet  
Maandag 18 september Met Martin, Laas, Hans Erik naar Spa slecht gespeeld maar gezellig. 
Dinsdag 19 september.  Joep logeerde bij ons. Verwey in de  telefoon was kwaad over de poets 
die hem gebakken had. Wil Smit gebeld hij deelde mee dat hij er niets te maken wil hebben met 
Golfakademie. Dit weer aan Dick verteld en excuses aangeboden. Naar Rozenstein18 holes met 
Fred Nico en sfeer goed, zeer slecht gespeeld.  s- Avonds geslapen bij Arie 
Woensdag 20 september naar Houthalen golfclub   
Donderdag 21 september. Naar Waterloo slecht gespeeld, eerlijk geweest teruggegaan 2 punten 
eraf,   goed gespeeld met Adriaan Pessemier 
Vrijdag 22 september  Knokke eerst slecht daarna goed gespeeld play off rode lantaarn 
verloren.  Nu gelukkig dat ik eerlijk ben geweest anders had ik niet eerlijk gewonnen. Clinic 
Nunspeet vergeten, mag niet meer spelen op Nunspeet. 
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Golfweekend in België  
 
Zaterdag 23 september. Het vergeten van clinic Nunspeet niet proberen verhaal te halen op 
onrecht S.R.! Hij komt zich zelf uiteindelijk tegen. Nieuwe periode veel oefenen. 80.5 kilo  
Zondag 24 september  Donald Armour gebeld, ik ben niet meer welkom op Nunspeet (ook 
niet voor zijn lessen en clinics) hij wilde het niet op de spits drijven. Typisch Donald.  V. Zetten 
gebeld dat het beter is om niet mee te gaan naar België (voor profwedstrijden) te provocerend. 
Maandag 25 september Vandaag begin ik met alcoholkuur, want het loopt weer de spuigaten 
uit. Ook vermagering naar 77 kilo 1 tot 2 glazen wijn en soft drinks.  Geen bier en jenever. Ook 
oefenprogramma voor examen. Tevens begonnen met hersenonderzoek Leuke clinic voor 
Blaupunkt  
Dinsdag 26 september met fiets naar Anderstein   
Woensdag 27 september Anderstein geoefend met Mauk Laas. s Avonds met Mauk, Laas en 
Carole naar Ajax  wat een belevenis griezelig het collectief gedrag van de mensen In pers werd 
het getracht terug te brengen naar het individu (dit is het beroemde stafincident) 
Donderdag 28 september Clinic Mauk sponserdag, s avonds erg moe  
Vrijdag 29 september afscheid van van der Zweep van de Reddingmaatschappij, allemaal 
reddingboot mensen andere werd. s Avonds Boris Goudanov, in muziektheater vervelend, 
langdradig, mooi gezongen hoofdrol  
Zaterdag 30 september wel een rust niet  naar Nunspeet te moeten 
Zondag 1 oktober naar Joep gezwommen bij van Rijn 
Maandag 2 oktober wanprestatie met Francine met prof wedstrijd op de pan. Donald kwam te 
laat ik moest hem vervangen de eerste negen holes.  Onbegrijpelijk maar waar,  geen drive goed 
Dinsdag 3 oktober slecht erop geslapen   
Woensdag 4 oktober computer programma van neuropsychologie 6 pagina's gewist.  Duidelijk 
nog niet op de hoogte hoe een computer werkt hele dag zitten tikken hopeloos werd er 
depressief van, steeds maar weer opnieuw begonnen. Het is veel moeilijker dan ik dacht  
Donderdag 5 oktober eindelijk eruit gekomen, opgebeld naar Cirrus het gaat dood eenvoudig, 
het gebrek van mij aan hiërarchisch denken,  teveel chaotisch , het moet stap voor stap en geen 
hink stap sprong, nu eerst MSDos leren daarna beginnen aan de neuropsychologie.  s Avonds 
met Joep spelletjes 
Vrijdag 6 oktober begrafenis mevrouw van Marken goede speech gezellig oude vrienden te 
zien. s-middags les Anderstein., s-Avonds moe, te veel gedronken, probeer toch minder te 
drinken.  
Zondag 22 oktober Joep wat een heerlijkheid 
Donderdag  26 oktober beetje ziek licht koorts niets voor mij maar begin nu een scherpere lijn 
met beter eten /drinken. Hoofdstuk perceptie welke organen gebruikt een mens bij het 
observeren van zijn omgeving.  Het EPR probleem Copenhagen. 
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Vrijdag 27 oktober Anderstein met Mauk 18 holes. Joep bleef slapen, trein opgezet  
Zaterdag 28 oktober  bloed in urine 
Maandag 30 oktober cursus golfleraar   
Dinsdag 31 oktober naar dokter voor onderzoek   
Maandag 6 november cursus Rosendael slecht gespeeld, weet niet meer wat te doen. 
Dinsdag 7 november Brief aan Henk Stevens (golfprofessional) 
Beste Henk, Deze brief richt ik niet aan jou in je functie als lid van  de examencommissie, maar 
als vader van de twee hondjes (die ik helaas gisteren niet heb mogen zien '). De performance op 
de baan was precies zoals ik het laatste jaar heb gespeeld. Ik ben het niet eens met diegene, die 
beweren dat de conditie niet optimaal waren. Als een examencie niet in 3 weken een indruk kan 
krijgen van de toekomstige examenkandidaat dan zou het somber gesteld zijn met de kwaliteiten 
van een commissie. Daarvoor heb ik in mijn leven als docent genoeg ervaring opgedaan om 
iemand in een korte tijd te kunnen beoordelen. Net zoals Jan (red Dorrestein) zei "Op een 
afstand heb ik jullie ook kunnen zien". Je zelf zei het overigens ook treffend : "Men herkent 
iemand van grote afstand aan zijn swing (net als een handschrift hoe dronken en of ziek men ook 
mag zijn, zijn de uitingen van de diepe roerselen door middel van iets intens zoals een handschrift 
of een of een golfswing verloochen zich nooit !) Nu terzake. Mijn probleem is als volgt. Wil ik 
echt het examen halen dan  zal ik tegenover mij zelf een beter golfprestatie in de baan moeten 
kunnen neerzetten. Op de driving range en bij het voordoen voor de leerlingen heb ik genoeg 
rust en tijd om de swing te visualiseren en acht ik mij zelf ruim voldoende om op te gaan voor 
het examen, maar in de baan zit ik vast, niet alleen gisteren maar het hele jaar al (of Nunspeet 
daar en steentje toe heeft bijgedragen laat ik even in het midden het zou te makkelijk zijn om 
daaraan de schuld te kunnen geven! ).   Wil  ik dus voor mij zelf een voldoende halen, dan zal ik 
uit een ander vaatje moeten tappen, ook al zouden jullie mij ondanks mijn slechte performance  
(beter gezegd totaal onvoldoende prestatie) laten slagen dan zou mij dat niet bevredigen. Als ik 
slaag dan wil ik aan de de normen die voor het examen staan naar eer en geweten voldoen! Of ik 
stop er mee of ik ga er mee door tot het bittere einde, maar bij dit laatste heb ik steun nodig of 
van jou of van Jan. (Twee mensen  waar ik het volste vertrouwen in heb en ook mijn probleem in 
de baan goed begrijpen . Mijn vraag aan jou is moet ik voor de eerste of de tweede mogelijkheid 
kiezen ? Je weet al dat ik mij zinnen heb gezet om het gat te dichten tussen de mentale en de 
fysieke van een mens en toespitsen op het merkwaardige spelletje golf. Het ligt bij mij geheel op 
het mentale vlak dat geen aansluiting kan vinden in de baan ( maar wel op de driving range of 
tijdens een les). Zelf ben ik dus in feite een prachtig studie object. Hoe is het mogelijk dat iemand 
die niet bang is in een ijswand van 60 graden in de Himalaya wel staat te beven op een tee en 
totaal blokkeert. Wat is dat precies? Nu ben ik bezig om via een heel ingewikkelde wijze daar een 
oplossing voor te zoeken of beter gezegd geen oplossing maar een wetenschappelijke verklaring. 
Ik voel dat ik door middel van mijn studie een heel eind kan komen.  Als ik zie hoe de 
wetenschap op bepaalde gebieden al heel ver is, alleen de toepassing van de resultaten 
(Neuroscience, quantumbiologie etc ) zijn nog niet overgebracht naar andere wetenschappen 
zoals de sportpsychologie etc. Ik geloof dat ik gezien mijn wetenschappelijke achtergrond wel in 
staat acht om hier in te duiken. Het is een opgave waar ik me zelf 15 jaar voor gegeven heb. Nu 
beste Henk het is allemaal een hele mond vol maar gezien onze bijzondere contact relatie, ben jij 
de aangewezen figuur om mij te helpen in het nemen van een beslissing omtrent mijn 
toekomstige golfcarrière ! Samenvattend komt het hierop neer : (1) of ik ga onder deskundige 
leiding (Jan, Henk of iemand anders die je  kan aanraden ) proberen los te komen van mijn 
frustratie in de baan of beter gezegd mijn TEEFOBIE (Het korte spel is iets waar ik wel 
vertrouwen in heb zie maar naar gisteren, 2 lange putts en een chip van 35 meter) wat een 
tegenstelling tot de pure shit op de tee of in de baan. (2) of ik stop er me en wordt weer amateur. 
(hetgeen ik wel jammer zou vinden omdat ik dan geen golfclinics en lessen kan geven). Oplossing 
(1) lijkt mij persoonlijk de beste, maar als jij zegt dat het me niet meer zal lukken om van de 
teefobie af te komen, zal ik wel voor oplossing twee moeten kiezen. In ieder geval wil ik het 
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examen halen met een beter instelling in de baan want anders wordt dit examen papiertje een vlag 
op een modderschuit. Ik bedank je vast voor de moeite die je hebt gehad om deze brief te lezen 
en te willen overdenken. Met de vriendschappelijke groeten voor je zelf en onze twee hondjes  
(wanneer komen de kleintjes ?) je Tom de Booij  
 

 
Mijn povere resultaten tijdens mijn golfwedstrijden  voor het profcircuit 1989 
 
Zaterdag 11 november begonnen met piano studie 1 1/2 uur  Joep op bezoek 
 

 
Aankomst Sinterklaas bij de Eem in Baarn 
 
Dinsdag 14 november moeilijke fase in programma opnieuw een gezichtspunt vinden, 
computer logica beter begrijpen 
Woensdag 15 november Paradox Russell, scheert maan die zich zelf niet scheren. Scheert hij 
zich zelf?  
Vrijdag 17 november Egeler lezing geologisch instituut, veel oude vrienden 
Zondag 19 november Antwoord op mijn brief aan Henk Stevens, advies toch A examen doen, 
geen eis voor de spelvaardigheid, wel de wijze van voorbeeld.  Hier nieuw op instellen. 
Maandag 20 november Gewicht van 82 naar 78, oefeningen voor buik 2 glazen wijn. Appel 
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voor lunch. Begrafenis Gerrit Schaar niet gesproken. 
Dinsdag 21 november Goede aanbieding BMW 15 dagen clinics 
Woensdag 22 november Mauk heeft huis gekocht voor 355.000 hoop geld maar hij heeft mijn 
zegen   
Vrijdag 24 november last van rechteroorpijn  t/m 27 november ziek  
Dinsdag 28 november Het bijhouden van dagboek heeft [alleen zin als het een goede 
beschrijving geeft van hetgeen zich heeft afgespeeld niet (zie vorige bladzijde) een puinhoop van 
onzekere krabbels maar het ligt eigenlijk niet in mijn aard ook moeilijk om systematisch te zijn. 
Nu ik me weer een beetje beter voel alles op een rijtje zetten. 1  profschap A halen, werkstuk 
over stage begeleiding, 2 paleoneurologie de relatie hersendelen die geleidelijk door evolutie zijn 
ontstaan en het gedrag  tijdens het golfspel,  3 pianostudie, contact opnemen met muziek lyceum 
4 golfclinics met BMW, 5 systematisch overzicht van eigen leven, foto's inplakken alle op jaar 
brengen, 6 inventarisaties videobanden, geluidcassetes 7 computer leren beheersen 
Woensdag 29 november al aan de beterende hand, vele gesprekken met kantongerecht, 
verkeerschout,  vol met energie en fighting spitit 
Donderdag 30 november beter verklaard geen koorts meer. s-Avonds naar concert Ma 
halverwege ziek. Carole geschreven 
Donderdag 30 november. Brief aan mijn schoondochter Carole  
Bij het opruimen van alle spullen keek ik mijn dagboek nog eens in van vorig jaar, vooral omdat 
mijn  gedachten uitgingen naar de verdrietige dingen in jullie leven, temeer daar rond deze tijd 
begin december jullie het kind verwachten. dezelfde tijd die nu Mariette heeft voor het ontvangen 
van een kind (een jaar later). Gelukkig hebben jullie je stekje gevonden en geeft het afleiding om 
de oude wonden iets dragelijker  te maken. Ik ben erg trots zoals jij het alles hebt opgenomen. Ik 
kan natuurlijk niet in het allerbinnenste van je kijken maar ik geloof dat jullie saampjes de kracht 
opbrengen om het leed te kunnen verwerken. In mijn dagboek bemerkte ik tot mijn schrik dat 
het niet eind nov begin dec was dat je in het ziekenhuis lag maar donderdag 10 november.  Heel 
naar om te bedenken dat we die dag ongemerkt voorbij hebben laten gaan. Je ziet weer iedereen 
is zo druk met zich zelf bezig en heeft veel te weinig tijd voor elkaar De ingesloten cheque is wel 
prozaïsch maar het is bedoeld om iets leuks en fleurigs te kopen voor je nieuwe stekkie. Opa 
wenst je veel geluk en warmte in het nieuwe nestje waar jullie beidjes heel lang en gelukkig mogen 
samenleven. Ook namens Adrienne nogmaals onze warme gedachten in deze tijd waar de 
herinneringen aan vorig jaar toch weer meer de revue passeren, je hebt er goed de tijd aan 
gegeven Veel geluk je schoonpa en vriend Tom 
Zondag 3 december Joep komt schaatsenrijden 
Dinsdag 5 december  rustig spelletjes gedaan 
Woensdag 6 december Joep gehaald om 10 uur. Mariette was begonnen om 3 uur in de 
ochtend. Joep heel gezellig maar een druk mannetje. Erg in spanning gezeten, pas om 10 uur 
kregen we een telefoontje van Paul een kleindochter Sascha Isabelle. Joep noem haar Saschabelle 
iets leukere naam. 
Donderdag 7 december Met Joep zilveren bekertje  voor Saschabelle gekocht  Margaeret 
champagne  gedronken om 4 uur naar Singel. Lief baby'tje  erg eigenwijs oogjes open. Mariette 
erg goed, had het wel zwaar gehad. s-Avonds regelavond Be Fair 
Vrijdag 8 december vroeg naar bed moe van alles 
Zaterdag 9 december Tom de Booij beker, tegen opgezien, maar toch gezellige dag. Goed 
speech gehouden vond Adrienne ook, dat zegt veel. Vroeg naar bed de verkoudheid nog steeds 
niet over   
Dinsdag 12 december Joep gehad erg druk  
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Links: De gelukkige familie met hun pas geboren dochter en zuster Sascha Isabelle. Rechts: Joep logeert bij ons in 
Baarn 
Donderdag 14 december Joep terug gebracht naar Amsterdam 
Woensdag 20 december Rampdag computer beschadigd 
Vrijdag  22 december Jan Maarten slecht nieuws over salaris KB 
Zondag  24 december gezellig kerstdiner met hele familie incl. Saschabelle 

 
Kerstliederen met de twee kleinkinderen 
 
Dinsdag 26 december Naar Borgerweg, wat een jeugd erg goede sfeer 
Woensdag 27 december Zoveelste nieuwe start. Indeling: vacuüm (geloof en wetenschap) 
subatomen (kwantum wereld) atoom, mol., cellen (chemie, DNA) aarde en galaxy, Chaos, Mind 
Filed. Van impliciet naar expliciet orde, toename van complexiteit toename orde. 
Zaterdag 30 december Nieuwe titel voor boek From Void tot Void 
Zondag 31 december Naar Artis planetarium gezellig met Ma, Goed uiteinde. Duidelijk beeld 
van toekomst. De wereld is zoals hij is. Wij zijn een onderdeel van een groot raderwerk  waar we 
het begin en einde niet van bepalen, omdat dit denkt met andere maatstaven.  Alle verschijnselen 
zoals wij zien komen uit de zee van Dirac.  Proberen de negentiger jaren  de losse chaotische 
gedachten uiteindelijk op papier te zetten, want ander blijft het in de lucht hangen.  

Enkele memo's bij mijn vertrek van de Nunspeetse Golfclub en het einde van mijn 
directeurschap van de Golfakademie in  September 1989. 
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Zaterdag  2 september Gedeelten van de memo van Tom de Booij aan de Nunspeetse 
golf en country club bv  
Medio augustus heb ik de BV medegedeeld) dat ik vanwege reeds genoemde omstandigheden het 
werk voor de Golfakademie per 1 januari 1990 niet zal kunnen voortzetten. Tijdens de afgelopen 
weken is mij gebleken dat deze periode voor mij te lang lijkt, reden waarom ik U hierbij 
mededeel, dat ik per 15 oktober helaas mijn werkzaamheden voor de Golfakademie zal 
beëindigen. Hopelijk zult U er in slagen om een goede opvolger voor mij te vinden of een andere 
oplossing die een goede mogelijkheid zal geven voor het geven van onderricht in het golfspel. 
Woensdag 6 september 1989 Memo 11 ten behoeve van een bespreking op  te 16.30 uur in 
het hoofdgebouw tussen de Directeur van de Nunspeetse golf en Country Club bv, de 
heer D. Vermeij,in aanwezigheid van de heer W. Smit en Tom de Booij, directeur van de 
golfakademie Nunspeet. 
1. Naar aanleiding van het door Tom de Booij ingediende memo 10 op zaterdag 2 september 
heeft de Heer D Vermeij gevraagd om een onderhoud op die zaterdagmiddag. Dit kon helaas niet 
doorgegaan aangezien Tom de Booij te samen met zijn vrouw naar Nunspeet was gekomen in 
één auto. Zijn vrouw moest helaas om zes uur thuis zijn . Rond 3 uur heeft mw de Booij 
gevraagd aan de secretaresse van de Heer Vermeij om aan de heer Vermeij te vragen of het 
gesprek op zondagmiddag 3 september zou kunnen plaats vinden. Tom de Booij heeft tevergeefs 
geprobeerd om de heer Smit bij het gesprek aanwezig te laten zijn. Aangezien dit niet was gelukt 
heeft, Tom de Booij via de secretaresse van de heer Vermeij laten weten rond 5 uur op 
zondagmiddag 3 september dat hij er de voorkeur aan zou geven het gesprek in aanwezigheid van 
de heer Smit te doen plaatsvinden. Reden waarom Tom de Booij verzocht het gesprek naar 
woensdag 6 september te verplaatsen. Maandag 4 september heeft Tom de Booij tijdens een 
telefonisch onderhoud een afspraak gemaakt met de heer Smit om op woensdagmiddag, na 4 uur 
het bovengenoemde gesprek te doen plaatsvinden. Dit zou hij met de heer Vermeij nader regelen.  
2. De punten die Tom de Booij tijdens de bespreking van woensdag as. naar voren gebracht zou 
willen brengen zijn: 1.de reden van zijn vervroegd vertrek tw 15 okt 1989 ipv 1 jan 1989. 
2.Mogelijke oplossing voor de opvolging van Tom de Booij en zijn golfakademie  
ad a. In de laatste weken is het voor Tom de Booij steeds zwaarder gebleken om zijn taken naar 
behoren te verrichtten, zodat de termijn van 1 januari 1990 hem veel te lang lijkt en niet bepaald 
bevorderlijk geacht wordt voor zijn gezondheid. Tom de Booij voelt zich nog wel moreel 
verplicht om de aangegane verplichtingen na te komen) zoals clinics lessen etc. De toe nu toe 
aangegane verplichtingen lopen tot en met medio oktober.  
ad b. Als mogelijke oplossing voor een goede continuering van het golfonderricht/ziet Tom de 
Booij het verpachten van het golfonderwijs aan een instantie die voor de gehele gang van zaken 
betreffende het onderwijs de verantwoording draagt. Dit houdt. om in de boekingen van 
clinics,cursussen, lessen, alsmede de financiële propagandistische aspecten, de inrichting van de 
oefenfaciliteiten etc . Op deze manier zal dit kunnen leiden tot een betere centralisatie van het 
onderwijs en een betere herkenbaarheid naar buiten toe. Het is mij bekend, dat er in de wereld 
van de NPGA veel gegadigden zijn/die leiding zouden willen geven aan een dergelijke 
constructie. 
Woensdag 13 september 1989 Memo 13. Notities van een bespreking tussen de nieuwe 
direkteur van de Golfakademie Nunspeet W.van Mook, vergezeld door Els van Bleijswijk 
en Tom de Booij, John Edwin Paassen Eric Haars op  van 16.45-18.15 uur, in het kantoor 
van de Golfakademie Nunspeet.  
Tom de Booij heeft de nieuwe direkteur van de Golfakademie Wilbert van Mook een overzicht 
gegeven van de periode 1 januari 1888 tot 17 september 1888 over het wel en wee van de 
Golfakademie, de oorspronkelijke opzet, de verwezenlijking van de doelstellingen, alsmede de 
tekortkomingen op verschillende gebieden. Tom de Booij heeft daarbij Wilbert van Mook 
overhandigd een dossier :zie memo 12. Tevens heeft hij een overzicht gegeven van de 
verplichtingen van de golfakademie betreffende lessen, beginnerscursus alsmede ook clinics. Tom 
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de Booij heeft vooral- veel aandacht besteed aan de positie van John-Edwin Paassen ( B 
professional) in dienst van de Bv en uitgeleend aan de golfakademie voor het geven van 
onderricht in het golfspel. Tom de Booij heeft daarop met klem aangedrongen dat de huidige 
situatie gecontinueerd dient te worden dwz dat John Edwin Paassen in dienst is van de BV en 
zijn krachten wil blijven verlenen aan de golfakademie.  
Donderdag 14 september 1989 Brief aan de Directie van de Nunspeetse Golf & Country 
Club BV  
Beste Dick,Sophie en Wil, Het is met gemengde gevoelens dat ik deze brief aan jullie schrijf. 
Enerzijds met een gevoel van dankbaarheid, dat ik op zulke fraaie faciliteiten een deel van mijn 
droom heb kunnen verwezenlijken, maar anderzijds ook met een teleurstellend gevoel dat ik niet 
heb kunnen waarmaken wat jullie misschien van mij hebben verwacht. Reden waarom ik dan ook 
per 18 september a.s. mijn taak als direkteur heb overgedragen aan Wilbert van Mook. Hopelijk 
zal hij wel die doelstellingen in Nunspeet kunnen realiseren, waarvan ik gedroomd heb: "dat de 
beoefening van de golfsport iemand - ongeacht zijn talent voor deze sport - een levens in- en 
vervulling kan geven"  
Met de beste groeten Tom de Booij  
 Vrijdag 15 september Brief aan het Bestuur van de Nunspeetse Golfvereniging de 
Verwayde Sandbergen 
Geacht Bestuur,Helaas zal ik per 18 september 1989 mijn directeurschap van de Golfakademie 
Nunspeet overdragen aan Wilbert van Mook. Het is mij niet mogelijk gebleken om mijn 
doelstelling nog langer naar behoren te kunnen realiseren:" dat de beoefening van de golfsport 
iemand ongeacht zijn talent voor deze sport - een levens in- en vervulling kan geven".Dit spijt mij 
des temeer als ik denk aan alle lieve mensen van Uw vereniging dïe ik moet achterlaten. Het 
contact met Uw Bestuur als ook met Uw leden, was voor mij hartverwarmend. U zoudt mij 
tenzeerste verplichten indien U dit aan Uw leden zoudt willen doorgeven. Gelukkig ben ik nog 
niet helemaal verdwenen, aangézien ik voor DonaId Armour nog enkele clinics en een 
regelavond verzorg. Wie weet ook nog in de naaste toekomst voor Uw vereniging?! U nogmaals 
dankzeggend voor, de goede samenwerking die er bestond tussen Uw Vereniging en de 
Golfakademie, verblijf ik met de beste golfgroeten. Tom de Booij  
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