Heerlijkheid Waalsdorp 1765
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Tussen 1759 en 1765 wordt de scheidingsgracht tussen Clingendael en de heerlijkheid Waalsdorp (eigenaar
mr. H. Fagel) gegraven. De gracht met beide oevers behoort tot Clingendael. Deze zevenhonderd meter lange
gracht is nog prominent aanwezig. Oude grenspaaltjes aan weerszijden gemarkeerd ‘W’ en ‘C’ staan er nog.

Pas in de twintigste eeuw wordt een verbindingsbrug over de gracht aangelegd. Daarvóór bestond er een kabelbaantje, waarvan de fundamenten nog te zien zijn.
Willem Joseph van Brienen (1760-1839) erft Clingendael. Hij verwerft in 1825, samen met zijn zoon Arnold Willem (1783-1854), de titel baron, die in 1835 overerfbaar wordt verklaard. Daarna volgt als erfgenaam Willem
Thierrij (‘Diederik’) Arnold Maria van Brienen (1814-1863) die, zoals hij het noemt, in 1856 in Den Haag ‘een
huisje’ laat bouwen, nu bekend als Hotel des Indes. In 1860 deed hij het alweer van de hand. Erfgenaam Arnoud Nicolaas Justinus Maria van Brienen (1839-1903) laat het huis ter rechterzijde vergroten en een fraaie terrastrap aanleggen naar ontwerp van de tuinarchitect L.A. Springer. Onder Arnouds bewind wordt dicht achter
het landhuis het houten gebouwtje ‘De Hut’ geplaatst. Tevens verrijzen achter het Koetshuis een wasserij en
een gebouw (met uurwerk) voor krachtopwekking.
Zijn tweede vrouw Maria Louisa O.N. baronesse van Tuyll van Serooskerken overlijdt kort na haar echtgenoot
in 1903. Zijn dochter Marguerite Mary (1871-1939), freule Daisy sticht omstreeks 1910 de Japanse Tuin in een
deel van het negentiende-eeuwse Sterrebos, en na 1915 naar eigen ontwerp de Hollandse tuin. Diverse huisjes
voor het personeel, werkplaatsen alsmede een commerciële kwekerij worden aan het landgoed toegevoegd.
Regelmatig bewoont zij de Hut, onder andere ter besparing van stookkosten, maar ook om het landhuis tijdelijk
te kunnen verhuren aan diplomaten, waaronder de Amerikaanse ambassadeur. Nu is de Hut een theeschenkerij.
In 1889 laat Arnoud baron van Brienen door de Schot John Duncan Dunn (1874-1951) op de schapenweide
van zijn landgoed Clingendael een primitieve golfbaan aanleggen. Het was een geschenk voor zijn 18-jarige
dochter, freule Daisy van Brienen. Deze baan telt vijf holes.
Dunn was niet alleen architect van de eerste Nederlandse baan, hij gaf er tot 1895 ook les.
Het theehuis bij de weide diende als clubgebouw.

’s Gravenhage 1899

Het initiatief leidt op 3 april 1893 tot de oprichting van The Hague Golf Club, de huidige Koninklijke Haagsche Golf & Country Club.In 1893 legde Duncan Dun nog vier holes aan, zodat het een negenholes tellend
wedstrijdcourse werd. Het was een ware puzzeltocht . De eerste hole van 405 meter kruiste halverwege de
zevende en de achtste en op de derde en vierde kwamen de spelers golfers tegen van de vijfde hole, die er
dwars overheen was gelegd. De lengte was 1.854 meter.

De baan van de Haagsche, circa 1900

De allereerste wedstrijd, strokeplay over negen holes, werd op 7 oktober 1893 gehouden en telde veertien
heren- en negen damesdeelnemers. Winnaar werd E.L. graaf van Limburg Stirum, handicap 40 met een
bruto score van 73, netto 33; winnares mejuffrouw Brantsen, handicap 32, bruto 80, netto 48’, vermeldt een
van de herinneringsboeken.

Schaapskooi 1930 Duinzicht
Door de weeks graasden hier weer de schapen. Engel Oosterveer, de ‘duinmaaijer’ van Clingendael, werd
benoemd tot greenkeeper, zodat de baan voor de zondag geprepareerd was als de gentlemen golf speelden en de dames picknickten.

De club nam in 1894 dit clubgebouw in gebruik dat daarmee als het eerste golfclubgebouw in Nederland
beschouwd wordt. Dit uit Engeland geïmporteerde, houten gebouw met stijlkenmerken van de cottagestijl
bevatte enkele vertrekken en een open veranda, als zitgelegenheid met uitzicht op de slothole van de negende baan. In 1900 werd voor het gebouw een croquetbaan aangelegd; er lagen ook tennisbanen. Al
spoedig werd de accommodatie van het clubhuis vergroot; in 1910 stonden er twee huisjes naast elkaar,
waarvan het ene dienst deed als kleedhok en woning voor de monteur en het andere als clublokaal.
Het clubgebouw bleef grotendeels onveranderd behouden, met uitzondering van de dakbedekking van zinken platen die rond 2000 werden vervangen door de huidige dakplaten. Daarnaast zijn aan de achterzijde
twee uitbouwen met lessenaarsdak gerealiseerd (onderdelen zonder bakstenen plint; uitbouw onder lessenaarsdak met gemetselde plint behoort tot oorspronkelijke bouw). De kleurstelling met de typerende
zwarte (oorspronkelijk met carbolineum onderhouden) houten gevels en witgeschilderde decoratieve onderdelen is behouden. De veranda is met kunststof platen en een dubbele glasdeur en een enkele glasdeur
dichtgezet zonder daarbij de oorspronkelijke detaillering aan te tasten. Zelfs de zitbank is oorspronkelijk.
Het interieur is eveneens grotendeels bewaard gebleven. Wel zijn voor isolatie klampmuren en verlaagde
plafonds aangebracht. De gekruiste golfclubs met het jaartal 1894 in de rechter topgevel herinneren aan de
oorspronkelijke functie. Het pand is in hout opgetrokken vanuit een gemetselde plint die met vormbakstenen is afgesloten. Het bestaat uit één bouwlaag met samengesteld dak dat bestaat uit een zadeldak als
hoofddak en haaks daarop aan de nok aangekapte dwarskappen; eveneens zadeldaken, waarvan de rechter een klein kapje met een zeeg betreft dat net iets onder de nok aangekapt is. Het rechter kapje bevindt
zich ter plaatse van de veranda die voorts met een bijna vlak lessenaarsdak gedekt is. Aan de achterzijde
bevindt zich over de gehele lengte een net iets ten opzichte van het hoofdvolume versprongen aanbouw
onder lessenaarsdak die oorspronkelijk is. Aan de kopse zuidzijde is er nog een klein volume, eveneens
met zadeldakje. Het gehele, oorspronkelijke volume staat op een gemetselde plint die afgesloten is met
een rij vormbakstenen in rode verblendsteen. Op het dak staat een gemetselde schoorsteen.
De topgevels zijn verrijkt met samengestelde windveren, consoles, sierwerk in zaag- en draaiwerk en een
rijk gedetailleerde makelaar, alles in hout. Het rechter kapje heeft op de nok (restanten van) een zinken
crest en ook metalen decoratie in de topgevel, naast de houten windveren en makelaar. De houten ramen
hebben een vaste roedenverdeling en zijn aan de bovenzijde aan de glaszijde voorzien van een accoladeboog. De veranda heeft een houten constructie met gezaagde decoratieve afwerking van kolommen en
dakrand en een balustrade in ruitpatroon. Kolommen en balustrade staan op een bakstenen plint. De vloer
bestaat uit dubbel gebakken plavuizen; achthoekig en vierkant in geel en rood. Ter plaatse van de veranda
zijn er twee identieke paneeldeuren met drie staande en één liggende ruit. Het opgaand werk is zwart; kozijnen zijn groen; ramen zijn wit; waterlijst ter hoogte van lekdorpels is groen..

Het interieur heeft zijn indeling en detaillering grotendeels behouden, inclusief paneeldeuren, de kapconstructie waarbij de spantbenen doorlopen tot halverwege de binnenmuren en die verrijkt zijn met samengestelde consoles, en een betimmering met vaste kasten rond de schouw in een koof.

Het eerste clubhuis uit 1894 bleef bestaan en is sinds eind jaren 1930 in gebruik als woonhuis (inmiddels al
jaren het woonhuis van starter Arie Oosterveer); het later toegevoegde kleedgebouw is tijdens de Tweede
Wereldoorlog door brand verwoest. Circa 70 meter ten noorden van het pand staat een voormalige paardenstal van de van 1882-1906 aldaar gelegen renbaan Clingendael.
Het eerste Open Nederlandse Golfkampioenschap vond op 31 augustus 1912 op de Haagsche plaats. Een
internationaal toernooi, waarvoor profs uit België en Engeland waren overgekomen. ‘Op een dag moesten
de heren van stand en de profs vier keer de negen holes aflopen. De NRC deed er verslag van: ‘Onder
voor Nederland vrij groote belangstelling werd den 31 augustus op het terrein van den Haagsche Golfclub
in Nederland voor de eerste maal de wedstrijd om het kampioenschap van Nederland voor amateurs en
beroepsspelers gespeeld’, Blijkbaar waren de deelnemers nog ondergeschikt aan het evenement. In het
verslag is de naam van de winnaar pas in het uitslagenblokje te vinden: de Britse prof George Pannell.

De jonkheren Greven, v.d. Poll en Snouck Hurgronje in 1912. Rechts: Jacob Oosterveer.

Wel meldt NRC dat ‘het resultaat van onze amateurs bevredigend kan worden genoemd’. Daartoe behoorde de 20-jarige Jacob Oosterveer, de zoon van greenkeeper Engel, die vanaf zijn 6de caddie was voor de
veelal aristocratische gasten op de golfbaan van Clingendael. In de Eerste Wereldoorlog was Oosterveer
gemobiliseerd. Bij de kazerne legde hij provisorisch twee holes aan, waarop hij elke avond oefende. In
1917 won hij de Dutch Open. Zijn broer Dirk Oosterveer won in 1919. Jacob nog een keer in 1930.

De baan van de Haagsche in 1912
Freule Marguérite Mary (Daisy) van Brienen (1871-1939) opent in 1923 de eerste 18-holes golfbaan in Nederland. De baan bestond uit de oude 9 holes van Clingendael, gecombineerd met 9 holes op een aangekocht terrein van de familie Van Bylandt aan de Waalsdorperweg.

Sir Thomas Henry Cotton in 1928.

Caddies op de Haagse
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef weinig van de golfbaan over nadat de Duitsers er tankgrachten
groeven.





Bij de Waalsdorperweg is nog altijd het toegangshek te zien van de voormalige golfclub.
Langs de Waalsdorperweg is een deel van een oude hole te zien
Vanaf de Ruychrocklaan zijn nog oude golfholes te zien.

De Haagsche is een van de vier clubs, die in 1914 Het Nederlandse Golfcomité oprichtten, de voorloper
van de huidige NGF. Toen de club na de Tweede Wereldoorlog niet meer kon beschikken over haar eigen
baan op Waalsdorp in Den Haag, heeft de club in 1947 de huidige 18-holes baan in Wassenaar gekocht.
Deze baan is in 1938 in opdracht van Daniel Wolf aangelegd in Meijendel

