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Vlucht & wederkomst (1895 – 1899)

How much does one of us foresee of his own life? Short way ahead of us it 
is all dim; an unwound skein of possibilities, of apprehensions, attemp-
tabilities, vague-looming hopes.
Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-worship and the Heroic in history.1

een mésalliance
In de jaarzang 1891 van de prestigieuze Haarlemse rederijkersvereniging en 
sociëteit Trou Moet Blijcken komt Pim Mulier naar voren als een jong lid met 
artistieke zin en barmhartige inslag. Naar aanleiding van het pensioen van de 
kastelein Jan Derr, zo schreef factor H.F. Waller:

Rees bij een lid, wien het denkbeeld eert,
Die sportvermaken adoreert,
Maar ook de kunstnaarsstift hanteert,
’t Idee het beeld des mans te teeknen;
Dat bracht hem naar zich liet bereeknen,
Een duitje waar hij nog op teert;
En een der leden heeft, zoover
Ik weet althans, ’t portret van Der.2

In navolging van zijn vader en oudere broer Pieter werd Pim in 1887 tot het 
voorname gezelschap toegelaten. Behalve kelner Jan Derr portretteerde hij 
vele van de voornaamste sociëteitsleden, meestal in karikaturale vorm. De 
66 tekeningen zijn bewaard gebleven in het verenigingsarchief en geïdentifi-
ceerd door de genealoog jhr. C.C. van Valkenburg.3 Iedere notabele die begin 
jaren negentig in Haarlem iets betekende, typeerde Mulier met diens gang, 
gedrag, uiterlijk of attributen. Niet alleen bij Trou moet Blijcken, maar ook 
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in de Haarlemse gemeenteraad schetste Mulier Haarlemse notabelen. De 
portretten van de Haarlemse raadsleden en wethouders worden eveneens 
in het archief van Trou moet Blijcken bewaard. Mulier maakte ze terwijl 
hij de raadszittingen volgde als verslaggever voor het Haarlemsch Dagblad.
In beide kringen (sociëteit en lokale politiek) komt Mulier naar voren als 
observator aan de rand van het maatschappelijk speelveld. Zijn loopbaan 
weerspiegelde deze autonome, maar tevens impotente rol. Zonder een univer-
sitaire opleiding, een bestuurlijk ambt of een florerend bedrijf wekte Mulier 
in de Haarlemse eerste côterie weinig ontzag. Zijn inspanningen op sportge-
bied maakten in deze kringen niet veel indruk, terwijl het betrekkelijk nieuwe 
beroep van journalist regelrecht schadelijk was voor zijn reputatie.4 Zijn voor-
naamheid in Haarlemse kringen kwam neer op het sociaal en economisch 
kapitaal van zijn ouders. Zijn generatiegenoten zullen allicht meer waarde-
ring hebben gehad voor zijn baanbrekende werk. Zelf schamperde Mulier 
over de Hollandse burgerlijke deftigheid, en hij presenteerde zijn inspannin-
gen op sportgebied ten dele als een strijd tegen ouderwetse fatsoensnormen. 
Tegelijkertijd toonde hij meermaals een scherp standsbesef, notabele aspira-
ties en ontzag voor aristocratische kringen.

Muliers karikatuur van mr. P. Jager 
Gerlings, wijnhandelaar en majoor van 
de Haarlemse schutterij.
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In het jaar dat Mulier dertig werd zette hij een stap die hem van een inge-
wijd toeschouwer aan de zijlijn van de Haarlemse society tot verschoppeling 
maakte. De gestaafde feiten over Muliers eerste huwelijk zijn snel genoemd, 
want schaars. Mulier is ook hier geslaagd in de ontkoppeling van zijn per-
soonlijke leven en publieke imago. Tijdens de viering van het derde lustrum, 
eind mei 1895, kondigde Mulier aan terug te treden als voorzitter van hfc. 
Op 3 augustus 1895 werd hij ingeschreven – beroep: rentenier – in het bevol-
kingsregister van de Brusselse gemeente Watermaal-Bosvoorde, samen met 
Cornelia Constance van Duin.5 Zij vestigden zich in de Rue de la Montagne 
op nummer 11 (thans Toeristenstraat 11). Op 18 december 1895 trouwden zij. 
Na anderhalf jaar verblijf in Brussel keerde het jonge echtpaar Mulier terug in 
Nederland, maar niet in Haarlem. In januari 1897 vestigden Pim en Cornelia 
zich in Den Haag aan de Laan van Nieuw-Oost-Indië.

Van Duin was het eerste kind van huisschilder Jacobus Johannes van Duin 
en Johanna Melchior en werd geboren op 26 oktober 1870.6 Het beroep van 
de getuigen bij het huwelijk verraden de sociale status van dit gezin: een met-
selaar, behanger, schoenmaker en barbier worden vermeld. Cornelia groeide 
op in de volkswijk de Vijfhoek. Na haar geboorte breidde het gezin zich snel 
verder uit: acht broers en vier zusjes kreeg Cornelia, waarvan er vier in hun 
kindertijd stierven. Als zestienjarige vertrok zij naar Den Haag waar ze als 
dienstbode aan het werk ging. In maart 1893 kwam ze terug in Haarlem vanuit 
Amsterdam, waar ze eveneens in de huishouding had gewerkt.7 Het lijkt aan-
nemelijk dat Mulier haar in het jaar daarna heeft leren kennen. Al wat over 
dit eerste, voor Muliers levensloop bepalende huwelijk gezegd kan worden is 
op zijn best hypothetisch en meestal speculatief. Bijvoorbeeld over de wijze 
waarop Pim en Cornelia kennis maakten. Zij zouden elkaar hebben gekend 
van de sociëteit Trou moet Blijcken.8 Uit het verenigingsarchief blijkt niet dat 
ze daar als serveerster gewerkt heeft. Haar naam komt niet voor op personeels-
lijsten en verschijnt ook niet in de rekeningboeken.9 Een café of restaurant is 
een aannemelijke eerste ontmoetingsplek en de rol van Cornelia als aantrek-
kelijke serveerster niet uitgesloten, maar verre van zeker. Noch over de plaats 
van kennismaking, noch over het tijdstip is iets met zekerheid te zeggen.

Minstens zo speculatief is het verhaal over een zwangerschap van Cor-
nelia, dat journalist Piet van der Eijk optekende uit Muliers familiekringen. 
Dit zou de aanleiding voor zowel de vlucht als voor het huwelijk geweest zijn. 
Hiervoor is geen betrouwbaar bewijs. Een vertrek als paniekreactie op zo’n 
zwangerschap is voorstelbaar, maar verklaart niet het doorzetten van dit 
huwelijk, vier maanden later. Het verhaal over Cornelia’s zwangerschap kan 
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een gelegenheidsverklaring geweest zijn, voor gebruik – en hergebruik – in 
familiekring. Het kan dienen als bezweringsformule waarmee de dwaling 
eerst wordt bezworen en gerationaliseerd en uiteindelijk gelegitimeerd. De 
meest waarschijnlijke en tevens meest eenvoudige verklaring – liefde – was 
immers anathema. 

De weduwe Mulier-Albarda moet de mésalliance van haar jongste zoon 
hebben beschouwd als een bittere schande. Pim doorbrak de familietradi-
tie van profijtelijke huwelijken, die vanaf zijn betovergrootvader Pieter tot 
zijn eigen vader Tjepke veel materieel gewin en maatschappelijk prestige 
hadden opgeleverd. Na het schitterende huwelijk van Eldina met S.J. graaf 
van Limburg Stirum, ‘faalden’ haar beide zoons op de huwelijksmarkt. De 
oudste zoon Pieter was al over de veertig en leidde een onverminderd frivool 
bestaan. Na een Indisch avontuur was hij weer bij zijn moeder ingetrokken, 
aan de Zijlstraat. Het is goed denkbaar dat Pim zijn oudere en meer ervaren 
broer raadpleegde over zijn affaire met Cornelia. Uitgesloten lijkt het dat Pim 
trouwde op advies van zijn broer.

De keuze om een breuk met de familie te riskeren uit liefde voor een 
arbeidersmeisje, was einde negentiende eeuw een bijzondere en vrijzinnige 
daad. Veel vaker gebeurde het dat een gegoede burgerjongen zijn geliefde liet 
vallen, al of niet schadeloos gesteld voor het kind waarmee zij achterbleef. De 
communis opinio op dit punt werd verwoord in een advies van een Rotterdamse 
rederszoon aan zijn vriend.

Dat gij u met meiden amuseert is niets, dat doen wij allemaal, maar 
werp u niet weg, en zorg voor later. Amuseer u met Alice zooveel als 
gij wilt, maar maak haar niet tot uwe huisvrouw, daar ze geen regt op 
heeft; uwe maîtresse d.i. geheel iets anders, en kunt gij van af, zoodra 
zij u verveelt, maar als huisvrouw zijt gij aan haar gebonden, is het 
niet in het werkelijke, dan toch zeker moralisch.10

Volgens historicus Thimo de Nijs betekende het huwelijk in de tweede helft 
van de negentiende eeuw binnen de Rotterdamse elite nog immer de ‘uitruil 
van sociaal, economisch en cultureel kapitaal’,11 waarvan ook eerdere genera-
ties Mulier profiteerden. Door met Cornelia te trouwen verbrak Mulier deze 
orde en leed een maatschappelijk bankroet.

Het zou interessant zijn te weten waarom Pim zich niet voegde in het familie-
patroon en een meisje van aanzienlijke stand huwde, waarvan hij er genoeg 
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moet hebben gekend. Dochters uit bevriende of aangetrouwde families 
konden in aanmerking komen evenals de zusters van sportvrienden, schaat-
senrijdsters op de Haarlemse ijsbaan of de speelsters bij tennistoernooien 
die Mulier bezocht. Een ongedwongen kennismaking was lastig in hoogbur-
gerlijke kringen, laat staan ‘flirtations’ en intimiteit. De omgangsvormen 
waren nog steeds afstandelijk. Al was hij al eens verliefd op een meisje uit 
eigen kring, het afgeschermde bestaan van velen onder hen maakte toena-
dering lastig. Behalve deze obstakels – die ook voor andere jongens golden 
– was Pim Mulier niet direct de ideale schoonzoon voor meer conservatieve 
Haarlemse notabelen. Weliswaar kwam hij uit een vermogende familie, maar 
de lichtzinnige reputatie van zijn vader en oudere broer deden de familie-
naam geen goed. Daarbij zagen we al dat Pim de kwaliteiten miste waarmee 
een huwelijkskandidaat zich onderscheidde: een academische opleiding, een 
aansprekende loopbaan of winstgevend bedrijf.

Mulier redeneerde zelf enkele jaren na zijn trouwen in deze richting, in 
een beschouwing over de Vrouwenbeweging. Hij stelde daarin dat natuurlijk 
liefdesgeluk belemmerd werd door een ‘beschaving’ die bepaalde:

dat men zich in de burgerkringen niet kan vestigen zonder vóór- en 
achterkamer, keuken en zolder; die beschaving die het jongelui uit 
de eerste standen onmogelijk maakt elkander te nemen, daar de 
installatie minstens 10000 gl. kost en men toch onder de 6000 gl. niet 
leven kan; die verwenschte beschaving is oorzaak van veel kwaad.12

Een jaar later stelde Mulier dat invloed uit de familiekring jongeren vaak 
belemmerde in de vrije keuze van een huwelijkspartner:

Omdat de wereld, de conventie, het geld, de eerste keuze meestal 
omverwerpen, verpletteren met hun dood gewicht, waarna de jonge 
man, overstelpt met goede raadgevingen van allerlei ooms en wel-
gedane of goedgetrouwde neven, terugwijkt voor al de bedreigingen 
der conventie, verstandiger wordt naar het zeggen van z’n familie.13

Het huwelijk van Pim en Cornelia was bijzonder, maar sloot aan bij een maat-
schappelijke trendbreuk. Rond 1895 daalde de endogamie – het percentage 
huwelijken dat wordt gesloten binnen dezelfde sociale groep – vooral in de 
elite aanzienlijk.14 Met zijn huwelijkskeuze volgde Mulier enkele bekende 
generatiegenoten. Zijn goede kennis Arij Prins trouwde begin 1894 met 
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Petronella Alida Goudkade, een Hollandse schippersdochter. Hij had haar 
leren kennen toen zij als verpleegster van het Rode Kruis zijn oudste broer 
verpleegde op diens sterfbed.15 Lodewijk van Deyssel, met wie Prins een nauwe 
band onderhield, huwde in 1887 een dienstmeisje uit zijn ouderlijk huis, 
Catharina Horyaans. Weer een andere tachtiger, Frans Coenen, wilde de echte-
lijke band helemaal vermijden. Hij bestempelde deze als ‘wettelijke hoererij.’16

Geen van deze romanschrijvers schreef zo invoelend en eerlijk over het thema 
van liefde, huwelijk en standsonderscheid als Marcellus Emants. De cata-
strofes van een verstandshuwelijk binnen de deftige burgerij en de hitsige 
begeerte en innige liefde van hoofdpersoon Willem Termeer voor een sociaal 
inferieure minnares, beschreef Emants in Een nagelaten bekentenis (1894). Het 
probleem van sociale afstand in de liefde analyseerde Emants afzonderlijk 
in Inwijding (1901). Het boek werd door Mulier besproken in de Deli Courant. 
Het beschrijft de worsteling van de pas afgestudeerde jurist Theodoor van 
Onderwaarden met de dubbele moraal van zijn familie, collega’s en ken-
nissen op de sociëteit. Die mores stonden vast: het staat elk ongetrouwd 
jongmens vrij zijn sexuele driften uit te leven, maar ongezien en niet binnen 
de eigen stand.

Als Theodoor zijn affaire aanvangt met Tonia, een maintenée en de doch-
ter van een armlastige kunstschilder, blijft hij aanvankelijk binnen deze 
kaders. Gaandeweg verlangt hij echter meer dan bevrediging van zijn lusten: 
een volwaardige liefdesrelatie. Dit wordt niet alleen verhinderd door de wet-
ten van de buitenwereld, maar ook doordat de conventie de psyche van beide 
geliefden beheerst. Theodoor is terughoudend en ziet door zijn conformisme 
de ultieme consequentie van een gelijkwaardige liefde, een huwelijk met 
Tonia, pas laat en halfslachtig onder ogen. Tonia’s ongeloof in zo’n duurzame 
liefde uit zich in een destructieve jalouzie. Ze legt haar afgunst op haar ziekbed 
uit aan Theodoor, in een moment van kalmte tussen koortsige buien van nijd.

Weet je, wat ik van daag heb gedocht? … Eerst docht ik: had ik ’m 
maar nooit ontmoet… vroeger was ’k tevreje… onbezorgd… vrolik. 
Nou ben ’k vervelend… vervelend voor jou… vervelend voor iedereen. 
Wil je gelove, da’k je daarvoor zou kanne hate? Maar toe docht ik 
weer: ’k zou toch nie wille da’k ’m nooit had gekend; maar waarom 
is-t-ie nou niet van m’n eige stand… ’n behanger of zo ies. Dan zou-
d-ie veel echter van me houwe. Nou heb ie m’ ingepakt met z’n fijne 
maniere… met z’n verstandigheid en… nou kan ’k ’t nie gelove, dat 
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ie waarlijk veel van me houdt. – Somtijds denk ik ook: was-t-ie me 
broer maar, dan kon ie doen wat ie wou en dan zou ’t me niks kanne 
schele.17

De tragiek van deze liefde komt voor rekening van de vrouw. Tonia Doorn sterft 
aan het einde van de roman door wondinfectie na een abortus. Theodoor 
komt ongeschonden uit de affaire en verwerft zich een aanzienlijke positie in 
de griffie van de Tweede Kamer.

De roman had voor Mulier grote betekenis. Er is een grote kans dat 
Mulier en Emants elkaar kenden of tenminste van elkaar gehoord hebben via 
Willem Cremer, de uitgever van Het Sportblad. Toen Cremer zijn uitgeverij net 
begonnen was liet Emants zijn werk enkele jaren bij hem verschijnen. Aan 
zijn jeugdvriend Frits Smit Kleine – door Mulier geportretteerd als Haarlemse 
notabele – schreef Emants in 1886 dat zijn schrijversloopbaan tot dan toe in 
financieel opzicht een aderlating was geweest. ‘Ik ga weer een jongen uitgever 
helpen, dezen keer W Cremer, een besten vent. Op die manier zal de schrij-
verij mij wel nooit rijk maken.’18 Cremer was ook lid van het door Emants 
opgerichte toneelgezelschap voor amateurs Utile et Laetum. Daarin was ook 
een andere bekende van Mulier, Frans Netscher, actief.19

Muliers bespreking is inhoudelijk niet opzienbarend: ze bestaat bijna 
geheel uit een beschrijving van de plot, gelardeerd met lof voor het literaire 
vermogen van de auteur. In het besluit van zijn recensie geeft Mulier een 
moreel oordeel over de hoofdpersoon.

Hij komt er, mr. Th. Onderwaarden, zooals zoo velen, maar toch – 
hebben wij een opmerking, ingewijd is hij niet in de hooger gelegen 
paden van eerlijkheid en moraal. De titel is dan ook o.i. een sarcasme 
en den auteur is het volkoomen gelukt de immoreele manier van 
denken en handelen van 50 pCt. onzer hedendaagsche mannen aan 
de kaak te stellen, die er komen moeten – quand même en geacht 
worden en geëerd, omdat al wat op het hier behandelde terrein mis-
dreven wordt een apart conto schijnt te hebben in het levensboek 
van den man, omdat het schijnt dat alle lafheden jegens een vrouw 
gepleegd niet meetellen in de groote balans van het leven – als men 
maar carrière maakt.20

Muliers lezing van de roman is sterk persoonlijk gekleurd. Hij heeft zijn 
omgang met Cornelia moreel superieur geacht aan de behandeling van Tonia 
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Doorn door Theodoor Onderwaarden in Inwijding. Wellicht is dit zelfbeeld 
van een ridderlijk optreden de belangrijkste aanstoot geweest tot Muliers 
eerste huwelijk. Na ruim een kwart eeuw loste de huwelijksband tussen Pim 
en Cornelia op in een echtscheiding. Een jaar later (in 1923) trouwde Pim met 
zijn achternicht Maria Louise Haitsma Mulier.

FlaneuR
Mulier moet zichzelf ook op het gebied van vrouwenrechten hebben gezien 
als een voorloper; de situatie in Nederland noemde hij ‘bepaald achterlijk’ 
vanwege de ‘absolute afhankelijkheid van de gehuwde vrouw.’ Grootste 
onrechtvaardigheid in de Nederlandse verhoudingen was het verbod op 
onderzoek naar het vaderschap van buitenechtelijk verwekte kinderen, vast-
gelegd in artikel 342 van het Burgerlijk Wetboek.

Het is toch doodgewoon onzinnig, om de vrouw, de vrouwelijke 
mensch anders te beoordeelen, en in rechtspraak achter te stellen 
bij de man. De vent, die God weet welke listen bedacht, om één of 
meer meisjes ongelukkig te maken, loopt straffeloos rond, terwijl de 
moeder zijner kinderen maar moet zorgen, dat de arme schepselen 
opgebracht worden en gevoed, ondanks de christelijke barmhartig-
heid, die zoo iemand met de vinger nawijst, terwijl zij hare zware 
levenstaak volbrengt.21

Daarnaast schaarde Mulier zich achter de roep om meer en beter onder-
wijs aan meisjes en wilde hij stemrecht voor vrouwen ‘van zekere positie.’ 
Welgesteld en ontwikkeld betekende dat.

Beschouwingen als deze publiceerde Mulier als vaste medewerker van de 
Deli Courant onder het pseudoniem ‘Flaneur’. Hij verkreeg deze aanstelling een 
jaar na zijn vestiging in Brussel. Zijn vriend Willem Cremer was directeur van 
deze Indische krant. Dat Mulier bij zijn vestiging in Brussel geregistreerd werd 
als rentenier doet vermoeden dat hij kon beschikken over het jaargeld uit zijn 
vaderlijk erfdeel. Toch zal zijn journalistieke werk ook door finan ciële nood-
zaak ingegeven zijn. Een brief aan de Haarlemse uitgever De Erven F. Bohn wees 
ook in die richting. Mulier vroeg om illustratiewerk voor het nieuwe maandblad 
Woord en beeld en stuurde een map met tekeningen mee, afkomstig:

van een Belgischen luilak, vermoedende dat dit wel in uw kader zal val-
len. (…) Ik houd mij bij voortduring aanbevolen voor illustratiewerk, 
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ik houd er zooveel van en doe het met grote liefde. Wanneer u dus 
eens een novelle een gedicht of wat ook te verluchten hebt, zou ik 
het gaarne doen.22

Mulier vermeldde ook zijn portefeuille met schetsen en foto’s van ‘twee 
Russische reizen.’ Dat de band met zijn moeder niet helemaal was doorge-
sneden blijkt uit het verzoek om ongebruikte prenten te retourneren op haar 
adres, ‘daar ik er dan nog een andere bestemming voor heb.’23

‘Flaneur’ schreef over modieuze Europese ontwikkelingen en legde de 
lezers op de Oostkust van Sumatra progressieve maatschappelijke beschou-
wingen voor. Geheel in lijn met zijn tegenstrijdige wereldbeschouwing voorzag 
hij deze vaak van conservatieve en paternalistische kanttekeningen. Zijn stand-
punt over vrouwenrechten was ronduit modern, zo zagen we. Mulier had rond 
de eeuwwisseling veel sympathie voor feministes als Aletta Jacobs, maar ook 
voor de schrijfster en socialiste Cornelia Huygens.24 Net als in Herman Gorter 
en Frederik van Eeden prees hij haar zelfopoffering. ‘Zij allen hebben zich 
gewijd aan het Volk, in hun letterkunde, in hun poëzie, in hun kunst, hun artis-
ticiteit werd slechts door hen behouden voor zoover ze vereenigbaar was met 
de utiliteit, die zij meenden er in te kunnen vinden – voor het Volk.’25

Mulier waardeerde in het socialisme het streven naar collectieve ontplooi-
ing, zeker als dat zonder revolutie en met de stembus bereikt kon worden.26 
Hij zag de drang naar hervorming van de samenleving en betrokkenheid bij 
de natie als lichtend voorbeeld voor progressieve liberalen, waartoe hij zich-
zelf rekende. Zelfs de grote spoorwegstaking van 1903 kon hij waarderen. 
Mulier – oordelend vanaf de Sumatraanse oostkust – zag de actie in de eerste 
plaats als een nationale beweging. ‘Dat het af te keuren was doet er minder 
toe, actie was er in ons Nederlandsche volk, er zat gang in, al was die verkeerd, 
men sliep niet, men presteerde wat, men werkte, men wrochte iets, men 
vocht voor lotsverbetering.’ De ‘algemeene aaneensluiting’ toonde een ‘elan 
van de natie waarmee het bewees nog niet dood te zijn, doch zich in groote 
dagen nog steeds één volk te voelen, één stam, één geheel.’27

Socialisten zag Mulier als constructivisten, net als hij geïnteresseerd 
in de opbouw van een nieuwe samenleving. Dat maakte hem nog niet tot 
democraat. Het democratisch bedrijf was op zijn best theater en op zijn 
slechtst een worstelpartij rondom ‘de twist en tweedracht zaaiende stem-
bus.’28 Na de verkiezing tot kamerlid van de liberaal Jacques Deen, tevens 
collega-redacteur bij de Deli Courant, riep Mulier zich de verkiezingsstrijd 
in Brussel in herinnering, waarvan hij getuige was geweest. Zijn huisbaas en 
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buurman stond als liberaal tegenover een katholieke kandidaat en moest 
zowel grote retorische lenigheid aan de dag leggen als grove beledigingen 
incasseren. Uiteindelijk werd zijn anonieme Brusselse kennis wel gekozen. 
Deen ook, al moest hij kritiek dulden op zijn Joodse afkomst en vermeende 
vrijmetselaarsachtergrond. Kiezers waren volgens Mulier niet in staat tot een 
zinnige keuze en lieten zich met simpele frases tevreden stellen. ‘Dat kan 
mooi worden als we eens algemeen stemrecht krijgen. Bah, die politiek en 
dat stemgerechtigd proletariendom!’29

Muliers eigen idealen over de sociale kwestie en maatschappijhervorming 
komen uitvoerig naar voren in een bespreking van Frederik van Eedens plan 
om het pauperisme te bestrijden door een stelsel van ‘rijks-hoeven.’ Het 
behelsde een collectieve vorm van landbouw waarmee grote groepen armen 
door arbeid in hun eigen primaire behoeften zouden kunnen voorzien. In 
Leiden presenteerde Van Eeden zijn ideeën in de zomer van 1897 en Mulier 
wijdde aan zijn lezing een beschouwing in de Deli Courant. Met een verwij-
zing naar de levensstijl van de Noorse herder en de Duitse keuterboer stelde 
Mulier dat veel armoede eigenlijk ‘vermeende armoede’ was. Aan de door Van 
Eeden gewenste Rijkshoeven zou Mulier graag educatieve centra voor het vak 
‘leeren leven in tevredenheid’ zien toegevoegd. ‘Ach wanneer de mensch toch 
eens genoeg had aan een tevreden bestaan zonder steeds vooruit te willen op 
stoffelijk gebied.’30 

Tegelijkertijd overtrof Mulier met een ongerijmd, pastoraal visioen Van 
Eedens utopisme:

Ik ben er van overtuigd dat het veel goed zou stichten, wanneer het 
volk, hetwelk zich nu op de industrie van veel nuttelooze voorwer-
pen heeft geworpen, kon geleerd worden, dat men met een zekere 
hoeveelheid grond, zaden, stekken, met een paar bijenkorven, een 
varken, een geit en een hut van leem, hout en steen en met stro 
gedekt, leven, betrekkelijk gelukkig leven kan, als meester in huis en 
hof, meester over zijn tijd, in het genot van z’n gezondheid, gesterkt 
door een arbeid in frissche lucht, zich verlustigend aan lentegroen en 
herfstgoud, zich verblijdend in de schoone natuur om hem henen. 
Ik zou, indien het moest, zóó kunnen leven, zonder pianino, zonder 
penseel, zonder pen zelfs, als het moest…, doch zouden deze dingen 
niet vanzelve bereikbaar worden?31
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Verbazingwekkender nog was zijn wens de distributie van de belangrijkste 
levensmiddelen internationaal af te stemmen in een ‘handelsconcordaat’ 
dat in zijn voorstel veel weg heeft van de eu, samengesteld uit ‘onkreukbaar 
rechtvaardige mannen.’32 In een periode van vijftig jaar konden de belang-
rijkste werelddelen hierin worden opgenomen, waarmee een economisch 
wereldsysteem ontstond dat de armoede verdreef. In de halve eeuw die op 
Muliers voorstel volgde zou internationaal verkeer van een heel andere aard 
overheersen.

Mulier toonde met dit positivisme een variant van het modernisme dat 
de toekomst beschouwde als ‘a permanently “open site” for the realisation 
of utopias within historical time.’33 Volgens Roger Griffin werd de moderni-
sering van Europa in de tweede helft van de negentiende eeuw ervaren als 
een seculariserende en desoriënterende kracht waarin tradities en cohesie 
erodeerden. De decadentie en degeneratie die hiervan het gevolg waren kon-
den verdwijnen door adequate maatregelen, gericht op de toekomst. Deze 
enorme potentie van de toekomst is in Muliers sociologische beschouwingen 
het uitgangspunt, hoe onzinnig en ongerijmd ze ook mogen overkomen. 
Dezelfde geestesgesteldheid inspireerde Mulier in zijn propaganda voor de 
sportbeoefening. Sport moest in zijn optiek immers de natie regenereren. In 
het modernisme zijn lichaamscultuur en tradities belangrijke velden voor de 
constructie van een nieuwe maatschappelijke samenhang.

Mulier was een gezelschapsmens en moet zich in Brussel sterk geïsoleerd 
gevoeld hebben. Zijn sportleven op speelvelden, achter vergadertafels, en 
aan zijn schrijfbureau viel opeens weg. Hij zal in Brussel niet onmiddellijk 
tot nieuwe sportkringen zijn toegetreden. Bij de oudste Brusselse sportclub 
Léopold is Mulier niet bekend in de ledenadministratie.34 Het optreden van 
een gezelschap Friese kaatsers op 20 en 21 juli 1896 in Brussel moet een 
lichtpunt geweest zijn.35 Hij maakte het tot onderwerp van een reportage 
met illustraties in het gezinsblad Eigen Haard. De kaatspartij was voor Mulier 
een sportieve ontmoeting, maar ook een onverwachte verbinding met Friese 
tradities.

Oude gewoonten verdwijnen meer en meer, doch in de provincie 
Friesland trachten zij moedig stand te houden tegen den alles mee-
slependen stroom van het moderne. Men zal het óns Friezen dan 
ook denkelijk niet kwalijk nemen, wanneer wíj koppig zijn en op het 
punt van kaatsen deze goede en loffelijke gewoonte blijven eeren.36
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Mulier leidde het wedstrijdverslag in met de onvermijdelijke historische 
beschouwing over kaatsen, ‘ouder dan de dorstige Batavieren of vlugge Kani-
nefaten.’ De Friezen werden begeleid door bestuurders van de Permanente 
Commissie (de kaatsbond): Bogtstra, Koopmans en Nauta. Het Brusselse 
publiek (vier rijen dik rondom de Place en Grand Sablon) sloot hen snel in 
het hart. Volgens Mulier ‘door hun mooie spel, hun goedhartige, eenvou-
dige manieren en hun kinderlijke blijheid in de ure van voorspoed.’37 Mulier 
zou zich nog decennialang om de kaatssport blijven bekommeren, vooral 
deelname van vrouwen en meisjes moedigde hij aan. Van enige sportieve 
betrokkenheid van Mulier in Brussel is niets te achterhalen, maar sportieve 
apathie is bij hem nauwelijks voor te stellen.

VoogDij oveR De opgRoeienDe spoRt

Atletiek als ongewenste gast
Atletiek genoot bij de eerste generatie sporters in Nederland niet de populariteit 
van voetbal of cricket. Mulier heeft de positie van deze sport vanaf de oprich-
ting binnen de nvab moeten verdedigen. In de eerste oprichtingsvergadering 
legde hij uit ‘dat springen, hardloopen enz. eenigszins aan het voetbalspel 
verwant zijn en de Athletiek nu zonder beschermende hand is.’ Op de tegen-
werping dat atletiek meer verwant was aan gymnastiek verwees Mulier naar 
de bestrijding van ‘athletieke wedstrijden’ in Olympia, een tijdschrift van 
de turnbeweging.38 Mulier leek aanvankelijk ook succesvol met een bonds-
wedstrijd in juli 1890 waar een groot deelnemersveld was (met Belgen en 
Engelsen) en een groot publiek van bondsleden. Mede door aanwezigheid 
van een totalisator, bij wie schooljongens hun zakgeld inlegden, werd een 
gunstig saldo geboekt.39 

In 1891 en 1892 werd tussen juli en oktober een reeks wedstrijden 
gehouden in Amsterdam en Haarlem, terwijl op de Scheveningse Wielerbaan 
loopnummers werden gecombineerd met wielrennen. Alleen een wedstrijd 
in augustus 1891 in Haarlem moest worden afgelast wegens een gebrek aan 
inschrijvingen. Mulier sloeg direct alarm: ‘Het is ten zeerste voor den goeden 
naam van den N.V. en A. B. te hopen, dat de heeren hardloopers het bestuur 
voortaan geen gek figuur meer zullen laten slaan, en dat zij hen mogen steu-
nen in zijn pogingen om het hardloopen te bevorderen.’ Er was in potentie 
een grote groep liefhebbers voor de wedstrijden. Net als gymnastiek werd 
ook atletiek beoefend door de (lagere) middenklasse en door geschoolde 
arbeiders. Onder de noemer atletiek toonden ook de volkse worstelaars en 
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gewichtheffers hun kracht. De springnummers, zeker polsstokhoogspringen, 
werden doorgaans overheerst door gymnasten.

De Haarlemse atletiekvereniging De Damiaatjes, op initiatief van P.W. 
Calkoen op 2 mei 1891 opgericht (onder voorzitterschap van Mulier), was 
zowel sociaal als sportief een heterogene club. Zij richtte zich niet alleen op 
lopen en springen, maar ook op ‘gewichten werken.’40 De leden beoefenden 
daarnaast nog schermen, ijskolf en wielrennen en in de winter van 1891-92 
organiseerden zij schaatstochten.41 Gedurende twee zomerseizoenen train-
den enkele tientallen leden op een terrein bij het paviljoen de Phoenix en 
hielden er onderlinge wedstrijden. Tot de leden behoorden de schaatsa-
mateurs Klaas Pander (behanger) en Jaap Eden (onderwijzerszoon). Na het 
vertrek van Calkoen naar Indië in de herfst van 1892 kwijnde de club weg.

Toen Mulier aftrad als voorzitter van de nvab, in mei 1892, werd de atletiek 
eerst ondergeschoven, vervolgens gewantrouwd en uiteindelijk afgedankt. In 
het najaar van 1892 beklaagde Mulier zich over de ‘achteloze wijze waarop 
het bestuur met de records omspringt.’42 Ook op latere momenten vroeg hij 
om meer aandacht voor de sport. 43 Maar in 1894 stelde bondsvoorzitter N.J. 
Kampers – een sportwinkelier en voorzitter van Rap uit Amsterdam – dat 
de organisatie van atletiekwedstrijden een zaak was voor de clubs en dat de 
bond daar geen inspanningen meer voor zou leveren.44 Om de populariteit 
van atletiek te vergroten en het bondsbestuur te verbluffen, organiseerde 
hfc op 7 oktober 1894 prestigieuze wedstrijden. Mulier strikte een topzwaar 
erecomité, met de Commissaris van de Koningin (jhr. mr. S.H.E. Schorer), de 
Burgemeester van Heemstede (mr. D.E. van Lennep), de legerofficieren Kool, 
Sandberg en Van Rhaden en de aristocratische sportminnaars jhr. Ch. van 
de Poll, P.H. baron van Tuyll van Serooskerken en Muliers zwager S.J. graaf 
van Limburg Stirum. Behalve door deze staatsie, maakten de wedstrijden 
vooral indruk door het grote deelnemersveld (waaronder de Antwerpsche 
Harriers Union) en de circa 1000 toeschouwers.45 Al in maart had Mulier bin-
nen zijn club overeenstemming bereikt over een poging het Continentaal 
Kampioenschap over de ½ mijl naar Heemstede te halen. Overigens leek de 
atletiek een bloeiperiode te beleven, want ook het Rotterdamse Sparta en de 
Zwolsche Atletiek Club (zac) hielden geslaagde wedstrijden. 

De weerstand tegen atletiek werd bij veel voetballende leden even-
wel onherroepelijk, toen in de jaarvergadering van 1894 de kosten van 
een serie bondswedstrijden uit 1893 openbaar gemaakt werd: ruim ƒ400. 
Penningmeester De Bordes zette dit bedrag af tegen de ƒ600 aan contributie 
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die de Bond ontving. Die contributie was bovendien hoofdzakelijk afkomstig 
van voetbalclubs; atletiekverenigingen droegen daaraan slechts marginaal bij. 
Op voorstel van voorzitter Van Leeuwen (de opvolger van Kampers) werd beslo-
ten om de bondskas in tweeën te splitsen, waarmee de atletiektak financieel 
werd afgeknepen.46 Toen dat punt geaccepteerd was, kwam uitzetting van 
Muliers kostbare lievelingssport dichterbij.

Kick Schröder nam daarbij het voortouw en stelde in september 1895 
– Pim had zich twee weken eerder in Brussel gevestigd – voor de A uit de 
bondsnaam te verwijderen.47 Schröder was van mening dat beide sporten van 
een scheiding zouden profiteren. Voetbal omdat alle middelen die de Bond 
binnen kreeg ook werkelijk aan voetbal werden besteed en atletiek omdat 
veel clubs buiten de nvab, zich bij een aparte atletiekbond zouden willen 
aansluiten. Daarmee zou atletiek beter worden georganiseerd én meer mid-
delen krijgen.48 Aan het einde van de maand werd de scheiding inderdaad 
voltrokken. Vertegenwoordigers op de jaarlijkse ledenvergadering lieten zich 
niet weerhouden door een ingezonden bijdrage van het erelid Mulier uit 
Watermael-Boitsfort, dat wel werd voorgelezen maar ‘groote hilariteit’ wekte. 
Het gelach was volgens Muliers steun en toeverlaat Burkens ‘beleedigend 
voor den eerevoorzitter’, maar voorzitter Warner (a.i.) dacht dat de hilariteit 
het gevolg was van ‘de geestige opmerkingen en snedige zinswendingen’ en 
dus een uiting was van ‘appreciatie’ en niet van belediging.49

‘oefenende voor de mijl’
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Muliers verweer was een opgeschroefd stuk – waarin Thorbecke ver-
scheen naast hordenlopende militairen – en het was niet zozeer humoristisch 
alswel visionair bedoeld. Met een trits argumenten trachtte hij de Bond te 
bewegen om het noodlottige besluit terug te draaien. Mulier wees in zijn brief 
op de vormende waarde van atletiek en voetbal samen, de snelle voltrekking 
van de besluitvorming – hij sprak van een ‘Jordaanse echtscheiding’ – en de 
oorzaak van de wankele positie van atletiek: laks wanbeheer door het bonds-
bestuur. Er was ook een reorganisatie mogelijk, waarbij atletiek en voetbal 
als autonome delen toch in één organisatie konden bestaan.50 Naar zijn 
argumenten werd niet geluisterd. Ook mede-oprichter Drooglever Fortuijn 
distantieerde zich van zijn ‘geachten vriend Mulier’ en noemde het afstoten 
van atletiek ‘een verstandig besluit.’ Muliers betoog was ‘een enthusiaste 
hulpkreet’ voor een in Nederland sukkelende sport.51

Het zou bijna een jaar duren voordat de atleten een nieuwe overkoepelende 
organisatie hadden gevormd. Mulier bleef vanuit Brussel de rol van aanjager 
vervullen. In het voorjaar van 1896 deed hij een hernieuwde oproep aan de 
Nederlandse atletiekclubs om zich te organiseren en gezamenlijk kampioen-
schappen en records te registreren.52 De voornaamste punten van discussie 
betroffen afbakening van het werkterrein en formulering van amateurregels. 
De twee kwesties waren nauw met elkaar verbonden: ‘De werkkring zou [met 
worstelen en gewichtheffen] aanmerkelijk uitgebreider worden en bovendien 
lastiger door ’t feit dat amateurs en professionals in dat vak nauwelijks meer 
te onderscheiden zijn.’53 In het verlengde daarvan werd gediscussieerd over 
de naamstelling: atletiek of sport pédestre. ‘Athletiek is in zooverre minder 
juist, daar hiertoe ook worstelen behoort. Zoo een bond verrijst die alleen 
worstelen beoogt en denzelfden naam draagt, zal allicht verwarring ontstaan. 
“Ligue pedestre” drukt volkomen juist uit wat men zeggen wil, maar dezen 
naam is lastig in goed Nederlandsch te vertalen. Aangenomen wordt dan ook 
(faute de mieux) om den bond te noemen “Nederlandsche Athletiek Bond”.’54

Hoewel Mulier nog altijd in Brussel verbleef was hij bij het proces van 
de vorming van een nieuwe atletiekbond nauw betrokken. Hij verdiende er 
een eerste canonisatie als sporticoon mee. Tijdens de definitieve oprichtings-
vergadering werd Muliers brochure Wat wil de Nederlandsche Athletiek Bond 
integraal voorgelezen en ‘met applaus begroet.’ Hiermee was het eerbetoon 
aan Mulier nog niet volledig, want na de pauze werd Mulier geroemd als 
‘een man die allen vrijen tijd besteedt om de Athletiek populair te maken.’ 
Mulier werd tijdens de oprichtingsvergadering benoemd tot ere-voorzitter. 55 
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Het vinden van een beschermheer bleek overigens gemakkelijker dan de aan-
stelling van bereidwillige bestuurders. Het waren de eerste tekenen van een 
kommervol bestaan, dat volgens Jan Feith het gevolg was van geldgebrek, het 
voortdurende komen en gaan van clubs en ‘onbloedige burgeroorlogen’ tussen 
die clubs. Om de financiële malaise te bestrijden werden wanbetalers buiten 
de deur gezet. In 1900 werd zelfs ere-voorzitter Mulier, inmiddels naar Indië 
vertrokken, geroyeerd. Een jaar later hield de nab het voor gezien en werd een 
nieuwe atletiekorganisatie opgezet: de Nederlandsche Atletiek Unie.56

Olympische Spelen
Niet alleen het overboordkieperen van de atletiek zat Mulier dwars. Ontevre-
den was hij ook over het bestuursoptreden rond het ‘Internationaal Congres 
van Amateurs’ dat in juni 1894 was gehouden in de Parijse Sorbonne-Univer-
siteit. Ook de nvab, in de persoon van bondssecretaris L.J. Wijnands, was 
daarvoor uitgenodigd. De agenda van de prestigieuze bijeenkomst draaide 
om het opstellen van een uniforme amateurdefinitie. Voor organisator (en 
financier) baron Pierre De Coubertin was deze internationale sportkwestie 
ondergeschikt aan een andere zaak: het doen herleven van de Olympische 
Spelen.57

De uitnodiging werd in een bestuursvergadering op 5 mei 1894 bespro-
ken. De bestuursleden zagen het nut van de bijeenkomst in Parijs wel in, maar 
vonden deelname te duur. ‘Nader zal een besluit genomen worden omtrend 
den aard der deelneming, schriftelijk of door een afgevaardigde.’58 Afgaande 
op de lijst van vertegenwoordigers in het eerste nummer van het Bulletin 
du Comité International des Jeux Olympiques, werd door de nvab wel een 
afgevaardigde ingeschreven, maar meldde deze zich op het laatste moment 
af.59 In 1895 zou Mulier hierover zijn ongenoegen uitspreken. ‘Ofschoon de 
bestuursleden verhinderd waren daarheen te gaan, was het mogelijk geweest 
anderen te inviteeren of een crediet aan te vragen, of het zelfs te nemen.’60 
Mulier was zelf net teruggetreden als voorzitter van de isu en niet in de posi-
tie als vertegenwoordiger van een sportbond in Parijs op te treden.

Muliers ongenoegen lijkt in tegenspraak met de twijfel aan de bestendig-
heid van de Olympische Spelen die hij uitsprak in Athletiek en Voetbal.

Voor die Olympische spelen gevoel ik niet veel en zie er weinig heil 
in voor de toekomst. Wanneer de eerste wedstrijden zullen plaats 
hebben te Athene, met den Acropolis tot achtergrond en de Ilissus 
in het verschiet, zal men er in opgaan, doch later behoudt men het 
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toneelstuk zonder de coulisses en dan heeft het, naar mijn beschei-
den oordeel nogal gebreken.61

Voor de Spelen van 1900 (Parijs) en 1904 (St. Louis) was deze analyse juist. Pas 
in 1908 bij de Londense Spelen is het publiek zich op grote schaal gaan inte-
resseren voor het evenement. Het belang van internationale afstemming van 
regels was voor Mulier onbetwistbaar.

Hoe meer de volkeren hunne belangen, grieven en uitspanningen 
onder internationalen vlag vereenigen, hoe meer men de weg der 
zachtmoedigheid, der arbitrage, der vrede zal bewandelen. Dit zij 
een der hoofdfactoren van het doel van het congres. Zullen de 
uitvoerende comités bij machte zijn het hoofd te bieden aan de 
tegenwerking die hun schoon streven zal ondervinden, of zullen 
zij hier en daar het hoofd stooten voor nationale eer, dat wil zeg-
gen: vooroordeel, kleingeestigheid, partijdigheid en atavisme, alles 
gedekt door de vlag ‘ons vaderland’?62

Mulier erkende zonder voorbehoud de prioriteit van de Olympische Spe-
len boven alle andere mogelijke Wereldkampioenschappen. Hij hekelde 
de Amsterdamse organisatie van een wedstrijd in het gewichtheffen die 
adverteerde met een ‘Wereld-Kampioenschap Atletiek’, ‘terwijl alles wat 
Wereldkampioenen zal mogen heeten, daarvoor naar Athene zal moeten 
gaan.’ De Amsterdamse brutaliteit was Mulier ‘even duister als hoe de Int. 
Wielrijders Unie b.v. naast de Atheensche wedstrijden nog dergelijke hooge 
titels in 1896 zou willen uitschrijven.’63

Boekenschrijven
Mulier gebruikte tijdschriften als De Nederlandsche Sport, Eigen Haard en Het 
Sportblad om voor sport propganda te maken en zich uit te spreken over 
ac tuele gebeurtenissen of discussies. Zo bemoeide hij zich met de besluit-
vorming van de sportbonden die hem aangingen. Hij schreef daarnaast drie 
boeken waarin hij zijn kijk op sport uitvoeriger uiteenzette en gedetailleerde 
voorlichting kon verschaffen. Muliers sportboeken – Wintersport (1893), Ath-
letiek en Voetbal (1894) en Cricket (1897) – laten vooral zien hoe zwaar de his-
torische achtergrond van sport voor hem telde. Een belangrijke bron waren 
deeltjes uit de Engelse Badminton Library. Mulier beriep zich daarnaast op 
data afkomstig uit een omvangrijk netwerk van correspondenten. Hij ontving 
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gegevens uit Londen (A.J. Fowden), St. Neotts in het 
Fen District (Charles Tebbutt), Hamburg (Arij Prins), 
Berlijn (Arthur Levy), Brussel (E. Demunck), Rot-
terdam (Herman Kolff) en Heerenveen (Binnert 
Overdiep). Alle werken werden uitgegeven bij de 
Erven Loosjes in Haarlem, die in 1897 ook nog 
een deeltje van Mulier over wielrennen gepland 
had.64 De uitgever, Vincent Loosjes, zou tijdens 
Pims Indische verblijf tussen 1899 en 1905 hfc red-
den van de ondergang.65

In de boeken is veel aandacht voor de ont-
staansachtergrond en de historische ontwikkeling 
van de beschreven sporten. In Athletiek & Voetbal 
(opgedragen aan jhr. J.W.M. Schorer, commis-
saris van de koningin in Noord Holland) kon 
Mulier teruggaan tot de Oudheid: ‘De gym-
nastiek en agonistiek bij de Grieken.’66 Op 
dit gladde ijs toonde Mulier meer fascinatie 
dan historische accuratesse. ‘De Grieken’ 
lieten hun openbare Spelen regelen door 
‘Lycurgische en Solonsche wetgeving’ en 
werden minder gedreven door strijd dan door 
de noodzaak van oefening. De Olympische Spelen werden om de vijf jaar 
‘door half Griekenland’ bijgewoond en de Romein Vitruvius (eerste eeuw 
voor Christus) werd gecorrigeerd door Herodotus van Halicarnassus (vijfde 
eeuw voor Christus). Zijn beschrijving van de Engelse sportcultuur vanaf 
de zestiende eeuw is een bont geheel van een hamerslingerende Hendrik 
viii, hardlopende edelen en volksfeesten met ‘klimmen in een met vet 
besmeerden paal om ham, heete thee drinken van oude wijven om snuif en 
grijnzen door een paardenhalster.’67 In Cricket vond Mulier minder ruimte 
voor fabulerende anecdotiek. Verder dan het leggen van een verband met 
slagbalvariaties als rounders, stool-ball en cat-and-dog ging zijn sporthisto-
rische duiding van the King of Sports niet. Mulier werd wellicht geremd in 
zijn fantastische geschiedschrijving door de beschikbaarheid van gerenom-
meerde andere werken over cricket.

In Wintersport kon Mulier historiseren en fabuleren naar hartelust. Net 
als zijn directe voorgangers Hijlkema en Van Buttingha Wichers schreef hij 
uitvoerig over prehistorische vormen van ijssport op ‘koeribben’: ‘Nog heden 

Mulier schetste ook zijn uitgever 
vincent Loosjes.
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ten dage zijn een soort van uit been vervaardigde schaatsen bij een volksstam 
in Siberië in gebruik.’68 Interessanter nog dan deze relicten vond Mulier de 
sagen en tradities ‘uit overoude tijden’ die de diepe wortels van de schaatssport 
in de Lage Landen aantoonden. De tocht van Friezen naar Leek om papieren 
‘Leekeblommen’ te halen krijgt bij Mulier een hoge ouderdom, want vast en 
zeker is deze traditie begonnen als een bedevaart naar het heiligdom van een 
Germaanse ‘God van het ijs’, tronend tussen Lauwerszee en Dollard. Omdat al 
in de zevende eeuw de Friese koning Adgild niet onwelwillend stond tegenover 
het christendom, is de rit over het Leekstermeer ‘dus omstreeks 500 of 600 n. 
Ch.’ ontstaan.69 Ook Lidwina van Schiedam komt langs. Mulier lijkt even tus-
sen de panelen van de tijd te verdwijnen als hij schrijft over de manoeuvres op 
schaatsen tegen de troepen van Alva, tijdens het beleg van Haarlem.

Toen menig ordonnans, spijt Spaansche musketkogels over de 
Meir vloog, om behouden weer binnen de poorten terug te keeren, 
beladen met proviand of tijdingen van buiten. Ja, zelfs vrouwen 
en kinderen trotseerden den zuidelijken belegeraar en deden een 
tochtje op de Haarlemmermeer, wanneer zij den lust tot het ‘doen 
van een klaphakje’ niet meer konden beteugelen. Ik zou wel willen, 
dat mijne goede bandy-makkers dien tijd eens beleefd hadden. Ik 
wed, dat we elken avond met den weidtasch vol Spanjolen weer het 
Spaarne binnen kwamen.

De behandeling van de praktische kant van sport kreeg de meeste ruimte in 
Muliers sporttrilogie; zowel beschrijving van het spel en de spelregels als trai-
ningsaanpak. Over dat laatste punt ging Mulier graag in discussie. We zagen 
al zijn correctie op trainingsvoorschriften van baron De Salis. In Wintersport 
weerlegde hij de raadgevingen van Van Buttingha Wichers in Schaatsenrijden 
(1888). Ze zouden op jonge rijders een ‘verkeerde uitwerking hebben.’70 Veel 
van de twistpunten hebben betrekking op persoonlijke hygiëne (koud baden 
of niet, wrijven met arnica of hippacea) en voeding: ‘“Elken dag mag men niet 
meer drinken dan twee liter wijn.” Dit is veel te veel. Een halve fles wijn aan 
tafel is rijkelijk genoeg.’ Als het aankwam op training waakte Mulier voor te 
veel en te zware inspanningen. Van Buttingha Wichers was van mening dat 
meer training ook meer resultaat opleverde. Ze verschilden ook van mening 
over materiaalgebruik – moesten de ijzers over de hele lengte contact maken 
met het ijs: ja zei Van Buttingha Wichers, nee Mulier – en rijstijl: armzwaai 
ook op langere nummers?
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Muliers veelzijdigheid blijkt onmiskenbaar uit een vierde boek dat hij bij 
Loosjes publiceerde: Vischkweekerij en instandhouding van den visschstand.71 
Hij had het in de jaren negentig geschreven en geïllustreerd uit ergernis 
over het ontbreken van goede zorgen voor de visstand. Mulier zag een goede 
regeling als een zaak van nationaal belang en overlegde zijn visie op nieuwe 
wetgeving voor de visserij aan C.J. Sickesz, de directeur-generaal op het 
ministerie van landbouw. In 1891 was zijn onderzoek begonnen op aanmoe-
diging van een oom van moederskant. Herman Albarda was behalve jurist in 
Leeuwarden ook een gezaghebbend amateur-entomoloog en -ornitoloog. In 
1900, kort na zijn vertrek naar Indië, verscheen bij de Erven Loosjes een lijvig 
werk van ruim 500 pagina’s. De inhoudsopgave van elf bladzijden leest als de 
beknopte catalogus van een tentoonstelling over het onderwerp. Ook in dit 
praktische boek verwerkte Mulier een opmerkelijke historische dimensie:

Dat [zalm] in de lentemaand van het jaar 777 op het Valkhof te Nij-
megen niet zal ontbroken hebben, toen Keizer Karel daar in de ou  de 
Drususburcht, omstuwd van zijn Frankische edelen het Paaschfeest 
kwam vieren, mag men aannemen. De grote vorst der Franken toch 
dwong (in de beste beteekenis van dit woord) zooals later in zijne 
voorschriften en plakkaten is teruggevonden, het frankische volk om 
in hun tuinen of kleine eigendommen vijvers te maken, die in goede 
staat te houden en nieuwe aan te leggen, waar ze niet bestonden, ze 
ter rechter tijd met visch te bezetten en deze te kweeken, gedeeltelijk 
te verkoopen, en gedeeltelijk in karen te bewaren.72

ARij PRins: een vRienDschap?
Eén van Muliers informanten voor zijn sportboeken was Arij Prins. Met deze 
naaste collega in het isu-bestuur deelde Mulier niet alleen een interesse in 
schaatsen en atletiek. Zij waren beiden bevangen door een historiserend 
wereldbeeld: Muliers betrokkenheid bij het ijsvermaak werd in belangijke 
mate aangewakkerd door het idee in een traditie te staan en bij te dragen aan 
historische continuïteit. Tijdens het proces van vernieuwing en internatio-
nale standaardisatie bleef Mulier steeds oog houden voor de overgeleverde 
wedstrijdvormen. Dit is zichtbaar in zijn strijd tegen de marginalisering, en 
ridiculisering zelfs, van de Friese hardrijders en hun ‘klauwen’ op de korte-
baan. Of Prins het schaatsen op dezelfde manier benaderde is niet te zeggen. 
Aan zijn literaire vriend Lodewijk van Deyssel legde Prins uit, waarom hij in 
sport geïnteresseerd was:
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Wat mijn sport-bemoeiingen aangaat, zoo doe ik persoonlijk aan 
niets mede, maar heb wel de leiding van eenige sport-takken (hard-
loopen, schaatsenrijden). Ik schrijf ook artikelen in Ned. en duitsche 
sportbladen. Soms, als er races zijn, heb ik het erg druk, maar dit 
werk [van tijdwaarneming], waarbij het vooral aankomt op precies, 
snel en beslist handelen, maakt mij frisch en veerkrachtig voor mijn 
litteratuur. Ik heb dit ook noodig, omdat mijn leven anders vrij saai 
zou zijn. U begrijpt, dat ik hier niemand heb, met wien ik over littera-
tuur kan spreken, en om na de kantooruren nog met kooplieden te 
verkeeren, daarin heb ik geen lust. Bals, partijen en familie-verkeer 
verfoei ik ook.73

Prins lijkt aan te geven dat sport vooral verstrooiïng bood voor een over-
spannen en eenzijdig belaste geest. Prins had ook oog voor het lichamelijk 
schoon van atleten en schaatsers om hem heen. In zijn briefwisseling met de 
beroemde Franse schrijver Joris-Karl Huysmans, met wie Prins een langdu-
rige vriendschap onderhield, beschreef Prins de verleidelijke billen van een 
‘petit patineur.’74 Het historicisme was voor hem op sportgebied geen inspira-
tie zoals voor Mulier en anderen.

De literatuur van Prins en zijn kunstverzameling hadden wel een zeer 
sterk historisch karakter. De Middeleeuwen – of wat Prins daaronder ver-
stond – waren de belangrijkste bron van inspiratie voor zijn verhalen.75 Als 
Prins ’s avonds aan de schrijftafel zat, was hij omgeven met objecten uit 
die tijd. Volgens Van Deyssel hielpen die ‘zijn geest komen tot de diepe ver-
beeldingswerkingen, waardoor hij de voorstellingen zag, die hij omzette in 
de woordentaal.’76 Prins’ literaire werk – een bundel verhalen in Een Koning 
(1897) en een langere vertelling in De Heilige Tocht (1912) – was een poging om 
de lezer met minutieuze beschrijvingen en een syntaxis die de waarneming 
voorop stelde, een zintuiglijke historische ervaring te bezorgen. Ietwat oneer-
biedig gezegd, zijn Prins’ historische verhalen een literair Archeon.

In zijn kunstcollectie vormden zestiende-eeuwse werken van de jonge 
Pieter Brueghel (‘Volkstelling in Bethlehem’) en een volgeling van Bosch 
(‘Strijd op het ijs’), met enkele Vlaamse en Duitse primitieven het hoogte-
punt.77 De gedeelde liefde voor deze periode voedde ook de vriendschap 
van Arij Prins met Huysmans.78 Het contact met Prins kan Mulier hebben 
gestimuleerd zijn interesse in de kunstgeschiedenis en in het verleden te ver-
diepen. In het tweede gedeelte van deze biografie zullen we zien dat hij zich 
steeds verder in verschijnselen van een voorbije tijd ingroef. In een conflict 
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dat onder schaatsbestuurders woedde na het verlaten van de isu door Prins 
en Mulier tonen beiden een sterke verbondenheid als angry young men tegen 
een oudere generatie.79

Niet alleen ten aanzien van de nvab stelde Mulier zich kritisch op, ook de 
Nederlandsche Schaatsenrijdersbond was mikpunt van zijn commentaar. 
Mulier en zijn polemische partner Arij Prins hadden twee stokken om de 
nsb-voorzitter Barnaart mee te slaan, een kleine en een grote. De kleine 
stok was de bejegening die de Beierse schaatskampioen Julius Seyler na 
het wereldkampioenschap van 1896 in St. Petersburg uit Nederlandse hoek 
had ontvangen. Seyler was voorafgaand aan de wedstrijd gevallen en miste 
door een daarbij opgelopen blessure aan zijn voet de competitie op de grote 
vierkamp. 

Jaap Eden werd kampioen en na afloop van het toernooi vroeg Seyler 
(nu hersteld) toestemming voor een rit buiten mededinging over 1500 meter. 
Scheidsrechter Barnaart, die ook de isu vertegenwoordigde bij dit kampioen-
schap, liet het toe en Seyler reed 2.44.2, acht seconden langzamer dan Eden. 
Seyler werd vervolgens in Nederlandse wedstrijdverslagen afgebrand als een 
simulant, een lafaard en een bedrieger. Hij zou zijn val hebben voorgewend 
om de strijd met Eden te ontlopen en zijn testrit was een stiekeme poging om 
de glans van diens wereldtitel te besmeuren. Had hij immers sneller gereden 
tijdens zijn ingelaste race, dan zou het de glans van Edens overwinning heb-
ben aangetast. Ook Barnaart droeg bij aan deze publieke veroordeling.

Arij Prins zag zich als secretaris van de Duitse bond (de Deutsch Öster-
reichische Eislauf Verein, d.o.e.v) genoodzaakt het gedrag van Seyler te 
onderzoeken. Hij vroeg Barnaart om een officiële verklaring namens de isu. 
‘Ware alles waar, wat omtrent Seyler in Ned. Sport is geschreven, namelijk, 
dat hij gelogen, bedrogen en een ziekte voorgewend heeft om ten slotte 
Eden unfair te behandelen, dan zou hij aan amateur-races niet meer kun-
nen en mogen deelnemen.’80 Uit Petersburg ontving Prins onmiddellijk twee 
stukken die Seyler vrij pleitten: een doktersattest en een verklaring van de 
wedstrijdorganisatie. Barnaart zweeg meestal, als hij iets liet horen sprak 
hij zichzelf tegen. Pas een week voor het Europees Kampioenschap van 
1897 in Amsterdam nam hij eerst bezwaren tegen Seylers deelname weg 
om daags daarna in een brief diens gedrag weer te laken.81 Voor Prins (en 
Mulier) barstte de bom toen Barnaart na afloop van het ek (ruim gewonnen 
door Seyler) zelf een spontane race toeliet, waarbij de nummer twee, de Fin 
Estlander, op de 500 meter de winnende tijd van Seyler tot 0,2 sec. naderde.
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Dit was volgens Prins ‘meer dan inconsequent’, en was aanleiding voor 
een frontale aanval op Barnaart. Mulier viel Prins bij en verweet Barnaart de 
internationale schaatsbetrekkingen schade toe te brengen door het schof-
feren van de Duitse bond.82 Barnaart schreef een repliek waarin vooral Mulier 
moest incasseren. De oud-voorzitter van de isu was een stuurman aan de wal, 
een reddende engel, die zo betrokken was dat zelfs ƒ3 donateursbijdrage voor 
de nsb teveel was. Onder invloed van Prins had Mulier zich volgens Barnaart 
voor het karretje laten spannen van de d.o.e.v. Prins beschuldigde hij van het 
voeren van een persoonlijke vete tegen Barnaart en de nsb.83 Mulier stelde zich 
zo voorzichtig mogelijk op. ‘Ik zal mij niet laten verleiden om onaangenaam te 
worden tegenover iemand, (ik herhaal het) die zeer veel voor onze ijssport deed 
en nog doet, waarmede ik dikwerf samenwerkte en die in leeftijd aanmerkelijk 
met mij verschilt.’84 Barnaart was een oude vriend van zijn vader en Muliers 
werkgever geweest tijdens diens handelsreizen naar Scandinavië en Rusland. 
Met een scheldpartij tegen Barnaart zou Mulier zich verder verwijderen van 
zijn naasten. Opbouwend en welwillend was dus zijn toon.

Mulier wilde zijn vermeende gebrek aan engagement logenstraffen met 
een opstel waarin hij zijn visie op de ontwikkeling van de schaatssport in 
Nederland uiteen zette. Hij vond dat de schaatsbond tekort schoot in de 
samenwerking met clubs in de kleinere steden en dorpen. Van de honder-
den bestaande ijsclubs wist de nsb slechts een fractie aan zich te verbinden. 
Mulier deed allerlei voorstellen om het lidmaatschap van de nsb aantrekke-
lijker, zelfs onvermijdelijk te maken: ‘ijdelheidsstrikjes’, afstandsritten voor 
militairen – ‘met een opgaaf om het terrein tevens in schetskaart te bren-
gen’ – adequate reglementen voor het schoonrijden en de ontwikkeling van 
kunstrijden om aansluiting te vinden bij de Europese top: ‘Om het neusje van 
den zalm te zien rijden is een waar genot.’ Ook moesten de regels en voor-
waarden voor langebaanschaatsen worden verspreid, want onbekend maakt 
onbemind: ‘Ze zijn ook vaak bang voor al die nieuwigheid en dien “moderne 
rommel”, maar juist daarom moet men hen helpen.’85

Toen de kleine stok-Seyler aan stukken was geslagen op Barnaarts rug, 
haalde Prins de grote stok tevoorschijn. Het ging hierbij niet om een betrek-
kelijk particuliere zaak, maar om een afgeleide van de grote politiek. Voor 
veel maatschappelijke organisaties die in de negentiende eeuw in Duitsland 
en Oostenrijk ontstonden, was een pan-germaanse opzet gekozen. Ook bij 
de Deutsche Turnerschaft (1868) waren vele Oostenrijkse clubs aangesloten 
en heerste de gedachte dat alle Duitstaligen in één staat thuis hoorden.86 Zo 
was ook de d.o.e.v ingericht, maar een loskoppeling van de Oostenrijkse en 
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Duitse schaatssport was aanstaande. Op het isu-congres in de zomer van 1897 
zou de toelating worden besproken van de Wiener Eislauf Verein (w.e.v.) Het 
zou een forse aderlating betekenen voor de macht van Prins’ d.o.e.v en hij 
verzette zich hevig door te wijzen op het gesjoemel met de amateurstatus van 
schaatsers bij de Weense club.87

Barnaart was niet onder de indruk en nam binnen de isu het voortouw 
in het afdwingen van een splitsing van de Duits-Oostenrijkse Bond. Hij verte-
genwoordigde de Nederlandse Bond als isu-bestuurslid niet zelf. Dat deden 
de Friezen Hylkema (Friesche IJsbond) en Van Heloma (Thialf Heerenveen). 
Interessant is dat zij naast het genoemde punt – ‘to forbid or to don’t permit, 
that two Nationalities are members under one Bond; to conclude that the 
German and Austrian Skating Union will be dissolved and must exist in two 
seperate bonds’88 – voorstelden om de amateurcategorie af te schaffen en open 
te stellen voor alle rijders, dus ook voor beroeps. De Friese schaatsbonzen zullen 
hun steun aan het breken van de Groot-Duitse schaatsbond hebben gegeven, in 
ruil voor de mogelijkheid de beroepssport te rehabiliteren. Hiermee zouden 
internationale wedstrijden ook voor de beste Friezen weer interessant worden.

Het eerste voorstel werd unaniem aangenomen en ondersteund door de 
andere congresgangers.89 Het toelaten van Oostenrijk betekende de schei-
ding van Duitsland en Oostenrijk op schaatsgebied. Van een terugkeer van 
broodrijders in isu-wedstrijden was echter geen sprake. Toch wees Hylkema 
Prins smalend terecht: ‘Dat het congres onzen heer Barnaart herbenoemde 
tot bestuurslid der Unie; daarentegen den heer Arie Prins als “Ersatzglied” 
liet glippen, mogen ook zij beschouwen als eene motie van vertrouwen, eene 
hulde aan den eerste, bij eene kleine terechtwijzing aan den laatste.’90 Prins 
bleef niettemin secretaris van de Duitse bond totdat hij in 1905 Hamburg 
verruilde voor Schiedam, waar hij zijn vader opvolgde in de kaarsenfabriek 
Apollo. Na hun gezamenlijke missie om het internationale schaatsen op 
poten te zetten, lijken Mulier en Prins elkaar uit het oog te hebben verloren.

BonDspeRikelen
Na Muliers vertrek uit de nvab in 1892 kwam een sterk verloop in het 
Bondsbestuur op gang. Zijn opvolger P. Drooglever Fortuijn hield er in okto-
ber 1893 mee op en het voorzitterschap van W. Prange duurde nog korter 
omdat hij na een half jaar vertrok naar Indië. Op 6 mei 1894 moest er opnieuw 
een praeses worden gekozen. Bij die stemming stelden 21 van de 40 afgevaar-
digden hun vertrouwen in de afwezige Mulier.91 Hij liet zich niet verleiden tot 
een nieuwe regeringsperiode en bedankte voor de eer wegens drukte.92 Een 
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mandaat van de kleinst mogelijke meerderheid zal hem niet hebben aange-
moedigd tot het vrij maken van tijd. Muliers reputatie van dat moment blijkt 
uit een memorandum in De Nederlandsche Sport bij het eerste lustrum van 
de Bond. Daarin werden slechts twee namen genoemd: ‘W.J.H. Mulier, den 
oprichter, en L.J. Wijnands, den huidigen secretaris, den instandhouder.’93

Uiteindelijk verkreeg F.H. van Leeuwen uit Utrecht het voorzitterschap 
van de nvab.94 Onder zijn leiding verdween de atletiek uit de bond. Van 
Leeuwen liet zich kennen als een onverzoenlijke en dominante bestuurder, 
gemakzuchtig bovendien volgens Jasper Warner. ‘Hij was een eigenaardige 
voorzitter, een heel goede spreker en debater, maar een slechte werker. Ik 
herinner me nog, hoe op bijna elke vergadering een hoop van het werk onafge-
daan ter tafel kwam, door zijn handigheid in het debat wist hij den boel altijd 
weer in het reine te brengen.’95 Van Leeuwen trachtte herhaaldelijk criticas-
ters de mond te snoeren.96 In de snel groeiende bond moest zijn handelwijze 
tot problemen en slechte verhoudingen leiden. Oude clubs misten de ver-
trouwelijkheid en nieuwe clubs voelden zich onvoldoende serieus genomen. 
Met name de spreiding van voetbalclubs over het land nam toe, waardoor een 
afdeling in Brabant was ontstaan en het Oosten sterk was gegroeid.

Fanatisme en wantrouwen over en weer namen de overhand en akke-
fietjes stapelden zich op. Zo voelde het Rotterdamse Sparta zich stelsel-
matig gedwarsboomd door de tuchtcommissie van de Bond omdat er teveel 
Amsterdammers in zaten.97 De Oostelijke clubs stelden juist in een petitie: 
‘De tijd is uit dat een hvv en een Sparta alles hadden in te brengen of den 
boventoon voerden, die tijd is weg, sedert ook in ’t Oosten de voetbal rolt. De 
tijd is uit dat Holland Nederland regeert.’98 Uiteindelijk kon Van Leeuwen 
door de weerstand die tegen zijn optreden groeide niet meer aanblijven. 
Nieuwe kandidaten voor het voorzitterschap waren er wel, maar geen van 
allen wist een meerderheid achter zich te krijgen. De Nederlandse voetbalwe-
reld haalde dan ook opgelucht adem toen een oude bekende zich opwierp om 
de stechelende bond vlot te trekken.

In de zomer van 1896 was Mulier weer actief in het sportleven van Den 
Haag. Onder aanvoering van Frits van Tuyll was aan de Laan van Nieuw 
Oost Indië juist het nieuwe nv ‘Sportterrein Den Haag’ opgericht. Mulier 
werd aangetrokken als wedstrijdcommissaris, voor atletiekwedstrijden op 23 
augustus. Er werden die zomer ook wielerwedstrijden, een hondententoon-
stelling en een tweedaags concours hippique gehouden.99 Begin januari 1897 
keerden Pim en Cornelia definitief terug uit de Brusselse ballingschap. Ze 
vestigden zich aan de Laan van Nieuw Ooost Indië, nummer 25.100
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Mulier had zich ook over de heibel in de voetbalbond gebogen, in 
een lang artikel getiteld ‘Voetbalbelangen’. Zijn kernboodschap was dat 
bondsleden zich uitputten in trivialiteiten en geharrewar, dat ze zich blind 
staarden op competitieranglijstjes en daarmee het werkelijke doel van de 
Bond uit het zicht verloren. Het ging Mulier nog altijd om de verspreiding 
van het spel in het hele land en alle bevolkingslagen en daarmee de verster-
king van de natie.101 In juni 1897 werd Muliers kandidaatstelling bekend 
gemaakt op een manier die een strakke regie doet vermoeden. Van Leeuwen 
en diens voornaamste tegenstrever, de Leidenaar De Goeje, publiceerden 
beiden een brief, waarin zij aangaven zich uit vertwijfeling tot Mulier gewend 
te hebben.102 

In de vervoering die Muliers tweede voorzitterschap teweeg bracht, is een 
vooraankondiging te zien van zijn latere reputatie als peetvader van de 
Nederlandsche sport. Jubelend was de vreugde van B.J. Zuyderhoff in De 
Nederlandsche Sport.

Het was of ik uit een benauwden droom, een vreselijken nachtmerrie, 
die mij geducht kwelde, plotseling met een zalige gewaarwording 
ontwaakte, en met een verlicht en vrij gevoel staarde in het ruime 
verschiet beschenen door opwekkende zonnestralen. Het was of 
donkere wolken samengrepen, een zwaar onweder zich zou ontlas-
ten, als plotseling die wolken voorbij dreven om plaats te maken voor 
een prachtigen sterrenhemel. Het was of ik verdwaald was, overal 
zoekende naar een uitweg in een donker labyrinth, tastende naar het 
duistere spoor, en plotseling stond aan den zoom van het woud. Ik 
weet niet wat het was, ik kan het niet beschrijven, maar het was een 
zalig en gelukkig, onbeschrijfelijk gevoel, een groote uitkomst, die 
de brief van den heer Mulier mij bracht.103

Zuyderhoff werkte met Mulier samen in het nieuwe sporttijdschrift Geïllu-
streerde Sportrevue. Ook voetbalredacteur W. Coops van De Nederlandsche Sport 
was verheugd over Muliers kandidatuur. Hij beval Mulier aan ‘met aandrang, 
met overtuiging, met ernst en met nadruk.’ Alleen Muliers voormalige adju-
dant Burkens was teleurgesteld: ‘Is het niet eene schande voor een bond van 
ruim 1000 leden, dat men zich voor het ambt van voorzitter gaat wenden tot 
iemand, reeds versierd met de orde van verdienste voor aan den Bond bewezen 
diensten.’104 De voetbalclubs schaarden zich achter hun redder. De stemuitslag 
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op 26 juni gaf Mulier 53 stemmen van de 54. Eén clubafgevaardigde stemde 
alsnog op Van Leeuwen.105

Slechts vier maanden duurde Muliers tweede voorzitterschap van de 
nvb. In die tijd werd het bestuurlijke apparaat van de Bond gereorganiseerd 
met een sterker dagelijks bestuur van zeven leden. Provincieclubs werden 
bij het bondswerk betrokken door consuls in de provinciale afdelingen 
aan te stellen. Daarnaast werd de mogelijkheid geschapen voor clubs om 
samen te werken in plaatselijke of regionale voetbalorganisaties – zoals een 
Rotterdamse onderbond – binnen nvb-verband. Voor de verdere ontwik-
keling van het voetbal in Nederland was de aanstelling van zijn opvolgers 
wellicht belangrijker dan deze bureaucratische maatregelen. De ledenverga-
dering koos Zwollenaar Jasper Warner als voorzitter, met C.A.W. Hirschman 
als secretaris.106 Warner was bij zijn verkiezing niet aanwezig ‘omdat ik mij 
voorstelde afgedaan te hebben. Maar ’s avonds ontving ik een lang telegram, 
getekend door, ik meen, Willem Mulier, waarin hij mij meedeelde, dat ik tot 
Voorzitter benoemd was en dat ik het moest aanvaarden.’107

De tandem Warner-Hirschmann bleef lang aan de macht. Warner tot 
1919 en Hirschmann zelfs tot 1931, toen een rampzalig faillissement hem 
trof.108 Onder hen groeide het voetbal uit tot een ware volkssport. Zij opereer-
den in de geest van Mulier, evenals latere bestuurders als Karel Lotsy, J.W. 
Kips en L. Brunt. Hoewel meer en meer strijdig met de realiteit, hielden deze 
bondsbestuurders vast aan de overtuiging dat in de voetbalsport vorming 
en niet vermaak voorop stond. Pas in 1954, toen de eerste competitie met 
beroepsvoetballers van start ging, liet de knvb deze koers definitief los.

Tijdens de vergadering waarin Warner en Hirschmann verkozen werden, 
stelde de nieuwe penningmeester vast dat de Bond inmiddels vier ereleden 
telde. ‘Waar echter Mulier zoo telkens opnieuw zijne sympathie voor den nvb 
betoont en deze hem daarvoor ontzaglijk veel verschuldigd is, meent hij in 
den geest der vergadering te spreken door hem eene extra onderscheiding 
aan te bieden met den titel van Eere-Voorzitter (Applaus).’109 Volgens Kick 
Schröder was de stemming zo uitgelaten in het Arnhemse zaaltje ‘dat het 
gestamp, waarmede het voorstel tot [Hirschmanns] herbenoeming bij accla-
matie begroet werd, beneden de lichten uitdoofde, gaten in het biljart stooten 
en de buffetjuffrouw de glaasjes half vol schenken deed.’ Het dankwoord van 
ere-voorzitter Mulier werd nog enthousiaster ontvangen. ‘Moet ik nog zeggen 
dat het plafond, de kroon, ’t buffet en de juffrouw naar beneden kwamen?’110 

De Hagenaar J.E. Stokvis was gelukkig dat de nvb de ‘kwade koortsen’ te 
boven gekomen was.
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Allereerst respect getoond voor Willem Mulier, den kundigen genees-
heer. Keer gerust en welvoldaan huiswaarts, menschkundige arts, 
gij hebt uw moeitevolle taak met eere volbracht. Voor geruime tijd 
is het gebruik van medicijnen en geneeskundig toezicht voor uwen 
dierbaren patiënt niet meer van noode. En dan, gij blijft toch immers 
steeds over hem waken.111

SpoRtveRslaggeving
Voor de popularisering van sport was aandacht in de pers onontbeerlijk, maar 
in de verslaggeving over sportgebeurtenissen moest wel de juiste spelethiek 
worden overgedragen. Ook hierover waakte Mulier. Er was één blad dat de 
concurrentie met De Nederlandsche Sport, in tegenstelling tot Het Sportblad, 
wel volhield: De Athleet. Deze uitgave was in 1893 begonnen als clubblad van 
rap. Onder de directie van rap-voorzitter N.J. Kampers groeide het uit tot een 
medium voor alle Amsterdamse sportclubs. Na een jaar kreeg het sportblad een 
nationale verspreiding en inhoud. De Athleet week wezenlijk af van de grote con-
current: de verkoopprijs was een stuk lager en de toon in de kolommen m inder 
omfloerst. Hier ontbraken rubrieken voor de elitaire jacht en paardensport. 
Kampers gebruikte zijn blad ook om te adverteren voor het ‘Sportmagazijn’ in 
de Amsterdamse Spuistraat dat zijn naam droeg. Begin 1895 kreeg Kampers het 
te druk met zijn nering en nam de aanvoerder van rap, J.C. “Kick” Schröder de 
hoofdredactie (en directie) over. Er veranderde niet veel: de toon bleef direct en 
laagdrempelig, de uitvoering goedkoop en advertenties legio.

Behalve De Athleet gaf Schröder ook redactionele leiding aan Gelria en De 
Prins der geïllustreerde bladen. In 1898 werd hij voor De Telegraaf één van de 
eerste sportjournalisten die in vaste dienst voor een dagblad schreef. Bij de 
overname van deze krant door Hak Holdert in 1902, stelde deze zijn jeugd-
vriend Schröder aan als de plooibare hoofdredacteur.112 Behalve De Telegraaf 
en het Rotterdams Nieuwsblad waren er voor 1900 weinig dagbladen met een 
aparte sportrubriek. Kort na 1900 volgden Algemeen Handelsblad en de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant; de laatste met flinke tegenzin.113 Confessionele bladen 
als De Tijd boden pas na de Eerste Wereldoorlog plaats aan sportverslagen, 
toen protestanten en katholieken een eigen sportzuil kregen. Wel werd er veel 
geschreven over ijssport, zowel over de internationale kampioenschappen op 
de langebaan, als over de uitslagen van kortebaanwedstrijden en de conditie 
van de voornaamste ijswegen.

De directe toon en kritische houding van De Athleet werd door bonds-
bestuurders als F.H. van Leeuwen slecht verdragen en als een aanval op de 
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persoonlijke integriteit opgevat. Deze ergernis lag in het verlengde van het 
gevoel dat de popularisering en democratisering van het spel inbraken op de 
besloten sociëteitssfeer van veel oude voetbalclubs. Iedereen in het publiek 
had een mening, ook ‘eerwaardige menschen van 10- tot 12-jarigen leeftijd, 
menschen, die wat te beweren hebben; die hunne opinie ronduit durven zeg-
gen. Elke speler krijgt zijn beurt. Iedereen wordt besproken. De een schreeuwt 
nog harder dan de ander.’114 Het onweer waarin de Voetbalbond zich in 1897 
bevond was volgens een aantal waarnemers niet los zien van het rumoer langs 
de lijn en in clubblaadjes. B.J. Zuyderhoff, J.E. Stokvis (columnist in De Athleet 
onder het pseudoniem Van der Haeghen) en ook Mulier dachten na over de 
eisen waaraan een wedstrijdverslag moet voldoen.

Zuyderhoff maakte een vergelijking met de sportdagbladen in het bui-
tenland en vond deze zelf niet billijk: in Nederland moest in de sportpers 
alles op een koopje, waar de buitenlandse sportjournalisten schreven voor 
een massa betalende lezers. Alleen Frans Netscher van De Kampioen onttrok 
zich aan het deplorabele niveau van de Nederlandse sportjournalistiek.115 
Jo Stokvis was op verschillende manieren een opvallende verschijning in de 
jonge sportwereld: hij had een joodse achtergrond, progressieve opvattingen 
en voetballers kenden hem als ‘de kleinste voetballer die ooit op onze velden 
heeft rondgehuppeld.’116 Na de Eerste Wereldoorlog werd hij een bekend par-
lementslid voor de sdap, die zich vooral uitsprak over het Indië-beleid. Ook 
Stokvis ergerde zich aan de nietszeggendheid van veel verslagen, waarin een 
woordenstroom werd gewijd aan ‘elk schopje, schotje, schuivertje, dat een 
goal heeft helpen maken.’ Twee eisen stelde Stokvis aan wedstrijdverslagen: 
ze moesten informatief zijn en bijdragen aan de verbetering van het spel-
niveau. ‘Wil men nuttig kritisch werkzaam zijn voor de clubs, men schenke 
meer zijn aandacht aan iedere club en niet uitsluitend aan iederen persoon, 
men beschouwe de partijen in verhouding tot elkander, men toone duide-
lijk de oorzaken van nederlaag en overwinning aan. Men moest meer letten 
op het geheel, en daar een oordeel over leveren, dan op de verschillende 
individuen.’117

Mulier was in de aanloop naar zijn rentree als bondsvoorzitter in 1897 
vernietigend over het niveau van de verslagen, vooral in De Athleet. Hij waar-
deerde wel het blad als ‘brievenbus voor de jonge voetballers (…) waarmede 
ze vertrouwelijker omspringen dan met de meer deftige en gepozeerde Ned. 
Sport.’118 Om te voorkomen dat deze brievenbus zou veranderen in een roeptoe-
ter moest hoofdredacteur Schröder zijn correspondenten beter in het gareel 
houden. Aanvallen op scheidsrechters, andere correspondenten, spelers en 
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clubs schaadden de belangen van de sport immers. Los van het tumult consta-
teerde Mulier ook een gebrek aan inhoud.

Dat men in ’t algemeen zelden het kader van een verslag vindt in die 
bloemrijke verhalen en dus niet weet uit welke stad de xyz fc komt, 
die tegen de mnoc+fce ergens (?) voetbal spelen gaat (datum?). 
Doch wel hoe ’n zekere bal van Lakkie (?) via Quakkie (?) langs het 
hoofd van Piet (?) over Kik (?) bij Puck (?) terecht kwam, en dit uit-
gewerkt in een verhaal van 3½ kolom telkens weer van en hoe het 
eindigt in een “donderfuif” of bierjool met punsch van Beertje, doch 
zonder dat men den uitslag van een wedstrijd te weten komt.119

De verklaring voor deze richtingloosheid had Mulier ook voorhanden: de 
voetballers richtten zich op de verkeerde zaak: de competitie, het kampioen-
schap. Dat was weliswaar een ‘noodzakelijk kwaad’, maar ‘het is het doel 
niet.’ Sterker nog: overdreven aandacht voor het competitiestelsel bracht 
ernstige gevaren met zich mee: ‘Daardoor begint men op een gevaarlijk ter-
rein te komen, n.l. het per se willen verdedigen of veroveren van den één of 
anderen titel, dit leidt tot speler-ronselarij, dan komt er “geld” in het spel en 
beroepsspelerij!’120 

Na zijn aftreden bleef Mulier aan als voorzitter van de nieuwe pers- en 
propagandacommissie (ppc), in samenwerking met Jo Stokvis die secretaris 
werd. De nieuwe commissie wilde desinformatie in de pers weerleggen en 
kranten dwingen tot rectificatie van soms afschrikwekkende verhalen over 
voetbal. Een voorbeeld van zo’n ingreep is Muliers reactie op de Arnhemsche 
Courant van 27 november 1897. Daarin werd gemeld dat reeds drie doden 
en bijna dertig gewonden gevallen waren, in het recent begonnen seizoen 
voor ‘voetbalspel’ in de Verenigde Staten. Mulier corrigeerde de redactie 
door uit te leggen dat Amerikanen rugby speelden en geen voetbal en dat de 
Amerikaanse variant van rugby de meest gewelddadige was die er bestond. 
Harder dan het rugby van Engelse beroepsspelers in de ‘mijnwerkersdis-
tricten’ en veel harder dan het spel op kostscholen, dat ‘gaat naar strenge 
wetten en alleen om de eer.’ Het spel van de Nederlandse voetbalbond was 
heel anders. Op de Nederlandse speelvelden waren in twintig jaar tijd slechts 
drie beenbreuken voorgekomen en die waren volgens Mulier een gevolg 
van de slechte ondergrond waarop gespeeld werd. Hij riep de lezers van de 
Arnhemsche Courant dan ook op ‘om uwe zoons lid te doen worden van een 
zoo gezonde instelling als een goed bestuurde voetbalvereeniging.’121
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Een ander doel van de ppc was het binnenhalen van clubs die buiten 
bondsverband speelden. Met voorlichtingsavonden en demonstratiewed-
strijden moest het voetbal gebracht worden in plaatsen waar de bal nog 
niet rolde. In januari 1898 stond een bezoek aan Bodegraven, Woerden 
en Oudewater gepland met ‘geprojecteerde voordrachten’ en ‘sciopticon-
beelden.’122 Ook grotere missies werden op touw gezet, zoals een tour door 
Brabant in 1898, waarvoor zelfs enkele 1e klassewedstrijden werden verzet. 
Met dit werk probeerde Mulier het hogere doel te verwezenlijken: voetbal als 
nationale sport.

reDmiDDel van De Natie
In al zijn tegenstrijdigheid was Mulier consequent in het uitdragen van zijn 
sportideologische drieëenheid: zijn opvatting dat de bonden sport moes-
ten populariseren en zo bijdragen aan een krachtige natie die zich in de 
imperialistische wedloop staande kon houden. Deze doelstelling, ‘een flink 
Jong Holland te kweeken’, bleef decennialang ongewijzigd. In de polemiek 
die hij voerde over de verdrijving van atletiek uit de Bond verweet hij het 
bondsbestuur voornamelijk de verwaarlozing van atletiek als sleutel tot de 
lichamelijke opvoeding van het volk. Kort voor zijn terugkeer als voorzitter 
van de ontspoorde voetbalbond in 1897, zette Mulier nog eens zijn visie op 
het doel van sport uiteen, in zeer wijdse dimensies dit keer. 

Als uitspanning voor hem, die veel (soms te veel) hoofdwerk als 
dagtaak heeft te verrichten, als geneesmiddel voor den verwen-
den zwakkeling, als leermeester voor den twijfelaar, den willoozen 
intuïtie mensch, wiens karakter het vormt, als machtige factor in de 
opvoeding van ons volk dus, wiens dreunende voetstap zal weerklin-
ken in de richting onzer vaderlandsche grenzen, zoolang de feodale, 
verouderde en stuiptrekkende begrippen van onze veelgeroemde 
beschaving nog in één adem zullen genoemd worden met oorlog, 
gebiedsuitbreiding, diplomatie en listen, moord, brand en roof. 
Zoolang er dus nog grenzen zijn, zoolang die helaas bewaakt moeten 
worden, zoolang zal het si vis pacem para bellum ook voor ons een 
leus moeten zijn. En als eenmaal – misschien – andere tijden zul-
len aanbreken, waarin millioenen het geweer zullen verruilen tegen 
den gelukbrengenden ploeg; wanneer goud en zilver minder waarde 
zullen hebben dan rogge en koren, en de menschen gedwongen zul-
len worden zich aan de zuignappen der wereldsteden te ontwringen 
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en herademd buiten fabriekskwalen en rioollucht de velden gaan 
bebouwen als weleer, na een kortstondige ziekte van luttele eeuwen, 
dan zullen ook wij, Neerlanders, beenen en armen bezitten om ons 
te verspreiden over ons land en onze uitgebreide koloniën, want 
we zullen ons niet verzwakt hebben door een, van ouder tot ouder 
nagevolgde eenzijdige geestoverladende opvoeding, maar ons volk 
zal opgewassen zijn tegen elken psygischen arbeid, dat het bijtijds 
het lichaam wist te behouden als onmisbare dienaar en helper van 
den geest.123

Vele van de seculiere preoccupaties uit het fin de siècle tuimelen in dit warrig 
overkomende proza over elkaar heen: industriële sleur, decadentie, volks-
kracht, eugenetica, oorlogvoering, militaire en koloniale macht, pacifisme, 
socialisme en pastoralisme. Sport wordt in deze onberekenbare wereld aan-
geprezen als fundamenteel redmiddel voor de natie; een aanspraak waarmee 
ook bijvoorbeeld het gymnastiekverbond en de anwb zichzelf aanprezen. 
Essentieel in Muliers optiek is de betrokkenheid van de hele natie. Alle 
landstreken en alle bevolkingslagen moesten in één of andere vorm sport 
beoefenen. Dit veronderstelde onvoorwaardelijke democratisering, maar 
daarvoor was Mulier te sterk paternalistisch ingesteld.

In 1898, vlak voor zijn vertrek naar Indië, schreef Mulier een lang artikel 
over de popularisering van voetbal in het pas ingevoerde jaarboekje van de 
nvb. Hij zag de noodzaak van alternatieven voor de traditionele, ruwe volks-
spelen.124 Daarmee was niet gezegd dat voetbal daartoe het aangewezen spel 
was, dat moest eerst worden aangetoond door grondig onderzoek. Mulier 
nam op de uitkomsten van dat rapport (‘Voetbal als afleiding voor werklieden 
in groote industrieele centra’) ook alvast een voorschot. Nederland kon niet 
klakkeloos de situatie in Engeland, Ierland en Schotland overnemen. Daar 
werd de vrije zaterdag al eerder ingevoerd en was voetbal succesvol in de 
bestrijding van kroeglopen. Fabrieksarbeiders hadden tijdens het werk ook 
voldoende lichamelijke inspanning en hadden het voetbal daarom minder 
hard nodig.

Men dient in het oog te houden, dat een deel van de eigenschap-
pen, die het spel in den speler doet ontkiemen – zooals gevoel van 
orde, begrip van eenheid, verdeeling van arbeid, gehoorzaamheid ter 
wille van het algemeen belang, erkenning van het nut van leiding en 
aanvoering, het gevoel van recht en billijkheid, doorzet, activiteit en 
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belooning daarvan – reeds door den dagelijkschen werkkring op de 
werkplaats den werkman worden ingeprent.125

De onderlaag van het Nederlandse volk had lichaamsvorming nodig naar 
de eisen van de tijd en de elite moest dat proces sturen en begeleiden. 
In een volgende passage roemde Mulier het voetbal juist als egalisator in 
de Nederlandse maatschappij. ‘Het spel leert de spelers, dat de waarlijk 
beschaafde, zelfs de bij intuïtie beschaafde menschen onder alle standen te 
vinden zijn.’ Samen voetballen kon uitstekend, zolang de rechtenstudenten 
en winkelbedienden niet samen feestjes vierden.126 In Muliers paradoxale 
houding ten aanzien van de popularisering van voetbal, is de kramp zichtbaar 
van een deel van de Nederlandse notabelenelite ten aanzien van democratise-
ring: onontkoombaar en verontrustend.

In Muliers ideologische sport-triade – volkssport die resulteert in volkskracht, 
waarmee behoud van het imperium verzekerd is – staan het verhogen van 
de volksweerbaarheid en het mobiliseren van strijdlust voor het vaderland 
voorop. Tussen degenen die sport onontbeerlijk achten als maatschappelijk 
verschijnsel rond 1900, was Mulier onmiskenbaar militant. Het was allerminst 
zo dat hij het nut van sport voor onderwijs, opvoeding en volksbeschaving 
gering achtte, integendeel: ook deze argumenten voor de popularisering van 
sport bracht hij veelvuldig naar voren. Het lijkt er alleen op dat de mar-
tiale waarde van sport voor de andere kwaliteiten leek te gaan. Zo zweeg 
Mulier bij een debat over het belang van sport en lichamelijke opvoeding 
in het Nederlandse onderwijs dat eind negentiende eeuw werd gevoerd. Hij 
trachtte terzelfdertijd sport op te laten nemen in de basistraining van jonge 
legerrecruten.

Nederland bleef lange tijd achter bij de aandacht die lichaamsvor-
ming kreeg in landen als Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Afgezien van 
een handvol pioniers – onder hen was in de jaren 1820 Petrus de Raadt, 
op het eerder genoemde Noorthey – was er in de eerste helft van de negen-
tiende eeuw nauwelijks belangstelling voor de lichamelijke vorming van de 
Nederlandse jeugd. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen was de eerste 
instantie die op nationaal niveau initiatieven nam om jongens en meisjes in 
beweging te krijgen. Vanaf 1850 verrezen in alle belangrijke provinciesteden 
Nuts-gymnastiekscholen, waar niet alleen met de jeugd aan een krachtig en 
welgevormd lichaam werd gewerkt, maar ook toekomstige onderwijzers in de 
gymnastiek werden opgeleid. De overheid reageerde trager. Weliswaar werd 
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gymnastiek als schoolvak in het lager onderwijs erkend in de onderwijswet 
van 1857, maar nog niet verplicht gesteld. Dat gebeurde wel voor het middel-
baar onderwijs in de wet van 1863 (uitgezonderd de gymnasia).127

In het laatste kwart van de negentiende eeuw discussieerden overal op 
het Europese vasteland specialisten over de vereisten van modern onder-
wijs. Een belangrijk punt in dit debat betrof de lichamelijke opvoeding van 
jongens: was dit überhaupt van belang en zo ja, was dan gymnastiek (Duitse 
of Zweedse) effectief of Engelse sporten als voetbal, atletiek en cricket. 
Beide kampen claimden de hoogste pedagogische waarde en de discussie 
betrof het belang van onverenigbare waarden als wedijver (sport) en een-
dracht (turnen); van individualisme (sport) en collectiviteit (turnen).128 Ook 
in Nederland woedde dit debat en flarden van het discours in andere landen 
werden daarin toegeëigend. J.W.G. Coops greep in De Nederlandsche Sport 
bijvoorbeeld een artikel aan van de Franse anglofiel Max Leclerc, die de 
pedagogische en educatieve praktijk in zijn land vergeleek met de Engelse.129

Deze viel zeer in het voordeel uit van Engeland, waarbij de sport als 
onderscheidend element werd aangewezen. Ze zorgde voor een gezond en 
sterk lichaam, ‘de eerste voorwaarde in het leven; en een gezonde natie zijn, 
is de voornaamste voorwaarde voor nationalen voorspoed.’ In Frankrijk was 
men nog bevangen door het idee dat de ziel bevrijd wordt door het lichaam uit 
te teren, dat de geest baat heeft van alles dat het lichaam wordt onthouden. 
De Engelsen zagen de spelen als een vorming van het karakter: ‘Behalve dat 
zij beslistheid, een juisten blik en ondernemingsgeest veroorzaken, doen zij 
onveranderlijke regels respecteeren en vergen zij gehoorzaamheid aan een 
hooger gezag, den “captain”.’130 De grote voorvechter van Engelse sporten in 
Frankrijk, Pierre de Coubertin, botste in een sportkoepel ‘pour la propagation 
des exercises physiques’, dan ook hevig met zijn conservatieve tegenstrevers. 
Legerofficieren, onderwijsautoriteiten en medici, die zwoeren bij gymnastiek 
om het vaderland erbovenop te helpen, werden door De Coubertin geschof  feerd 
met desinteresse voor hun droge, autoritaire, geestdodende gymnastiek.131

Coops hoopte met de externe autoriteit van Leclerc iets van de ‘ongemo-
tiveerde en onoordeelkundige’ weerstand tegen sport weg te nemen en dat 
was nodig. De turners voelden zich bedreigd door de groeiende populariteit 
van sportverenigingen (de ‘Engelse ziekte’) en zagen in voetbal een gedachte-
loos en schadelijk spektakel.132 Vooral schoolleiders vielen de gymnasten bij 
en wezen naar de popularisering van sport, als verklaring voor teruglopende 
examenresultaten. In zijn jaarverslag over het seizoen 1894-1895 haalde nvb-
secretaris Wijnands de directeur van de hbs te Leeuwarden aan:
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Omtrent de leerlingen zij opgemerkt, dat bij sommigen de nadeelige 
invloed zich liet bespeuren, die door overdreven sport (met name 
football) op hunne studiën, zoowel in school als te huis, werd uitge-
oefend. Vooral het getrouw volgen van de zoo nuttige en ontbeerlijke 
gymnastieklessen werd dikwijls belemmerd door kwetsuren bij een 
al te ruw voetbalspel opgedaan. Het is te wenschen, dat meer alge-
meen de overtuiging ingang vinde van de groote voortreffelijkheid 
van het tegenwoordig methodisch gymnastiekonderwijs, boven de 
overdreven beoefening van sport, zonder verstandige leiding.133

Het Nieuws van den Dag zag andere gevaren:

Een bleeke, zwakke, steunende kamergeleerde van zestien jaren, zie-
daar een droevig schouwspel. Maar eene stoere jongen, met ijzeren 
vuisten, stalen borstkas en spieren als kabeltouwen, maar die een 
slechte hand schrijft, taalfouten maakt, zijn geschiedenis niet kent, 
en door het eigenaardig verkeer onder zijn sportmakkers, ofschoon 
hij het goed meent, toch de vereischten toon jegens zijne leermeesters 
heeft verleerd, ziedaar een schouwspel, dat minstens even treurig is.134

De publicist Jan Ebberdink ging nog iets verder: ‘Een feit is het dat de sport 
in het algemeen het lichaam sloopt en uitput; hoe zij van gezonde flinke 
mannen, invaliede, ziekelijke oude heeren maakt; hoe zij verder het moreel 
bewustzijn bij onze jonge generatie totaal uitdooft en in de plaats daarvan alle 
mogelijke vieze onhebbelijkheden geeft.’135

De Nederlandsche Sport verweerde zich met een verwijzing naar de steeds 
zwaardere exameneisen waardoor jongens nauwelijks tijd over hadden voor 
sportbeoefening. Dat was niet effectief want sport verfriste de geest en droeg 
juist bij aan betere leerprestaties.136 Het blad zette vraagtekens bij de onaan-
tastbare positie van gymnastiek in het onderwijs. In november 1890 was 
op alle lagere scholen gymnastiek opgenomen onder de verplichte vakken. 
Naar aanleiding hiervan verscheen in De Nederlandsche Sport een anoniem 
opiniestuk onder de titel ‘Onze Jeugd.’137 De gymnastiek bood maar zeer 
ten dele een oplossing voor de eenzijdige ontwikkeling van de Nederlandse 
schooljeugd. Oefeningen in een zaaltje helpen kinderen niet af van hun 
‘schoolluchtgezichtjes en [de] melk- en waterkleur op hun gezichtjes.’

Daartoe was spel in de buitenlucht vereist, zoals dat op het platteland 
nog deel was van het dagelijks leven. De auteur stelde voor dat de kaats-, 
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voetbal- en cricketvelden in gemeentebezit zouden worden opengesteld voor 
de stadsjeugd, die daar dan kon spelen naar eigen inzicht. ‘Ik wed dat zij 
zich dan vrij wat beter amuseeren, dan wanneer “spelen” voorgeschreven 
worden, al is het door den eersten pedagoog of besten gymnastieker in ons 
vaderland.’138 De sportbestuurders die bij de overheid interesse probeerden te 
wekken voor sport, kregen in de jaren negentig herhaaldelijk bijval van des-
kundigen die wezen op de rol van sport in het Engelse onderwijs.139

Mulier zag de twee vormen van lichaamscultuur als complementair, hoe-
wel hij een voorkeur had voor sport. Hij adviseerde de opname van voetbal, 
kaatsen, atletiek en cricket in schoolprogramma’s en vocht daarmee indirect 
de almacht van gymnastiek aan. Maar Mulier zette zich niet actief in voor ver-
anderingen op onderwijsgebied. Zijn actieve bemoeienis betrof de invoering 
van sport in het leger, met name bij de opleiding van dienstplichtigen. In 
1895 schreef Mulier reeds:

Wanneer wij eenmaal de algemeenen dienstplicht zullen hebben 
ingevoerd, zal men met des te meer kans van slagen onze sport in 
het leger invoeren, zooals dit thans reeds te Haarlem geschiedt. De 
garnizoenscommandant aldaar is zelfs genegen zijne (vrijwillig zich 
aangevende) infanteristen op het veld der hfc hinderniswedrennen 
te laten doen. Op dat punt is nog zooveel te doen! (…) Ook de invoe-
ring van de zoo goedkope atletiek in de volksklassen als gezonde 
uitspanning na de zorgen van de afgelopen week, is een nog braak 
liggend veld. Voor de weerbaarheid van ons volk is zij tevens van het 
allerhoogste belang; bij een mogelijke oorlog toch zal het voor ons, 
met ons betrekkelijk gering aantal vervoerswegen naar de oostelijke 
grenzen, van groot belang zijn, dat het gemiddelde van onze regimen-
ten zich snel kan verplaatsen, teneinde de mobilisatie der militie en 
het functionneeren van het overige leger mogelijk te maken.

In de zomer van 1898 leek hij succesvol met een notitie voor de Minister van 
Oorlog Schneider (in het kabinet van de Haarlemmer Joan Röell), waarmee 
sport in het leger een beschermde positie zou krijgen.140 In een brief aan 
de besturen van de Voetbal-, Atletiek- en Kaatsbonden in De Nederlandsche 
Sport publiceerde Mulier de hoofdpunten van zijn rapport. Voetbal werd 
als vrijetijdsbesteding van de militairen aangemoedigd, en verschillende 
atletiekonderdelen (onder andere ‘200 meter in volle wapenrusting op de hin-
dernisbaan’, springnummers en veldloop) werden onderdeel van de opleiding. 
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Ook het kaatsen kwam op het programma van de militairen. Volgens Mulier 
zouden de plannen in het najaar worden uitgevoerd, maar daar is het niet van 
gekomen. Drie weken na zijn audiëntie op 7 juli trad Schneider af en zijn opvol-
ger Eland (kabinet Pierson) gaf geen uitvoering aan de vernieuwende plannen. 
Mulier verwees later naar dit fiasco in een brief uit de Eerste Wereldoorlog, 
toen hij zich nog altijd bemoeide met de sportieve vorming van militairen. 
‘Helaas, had minister Eland destijds mijn nota’s aangenomen dan was er nu 
heel wat arbeid reeds geschied, vooral inzake marcheeren en training.’141

KRoonfeesten Wilhelmina
Op 20 augustus 1897 bezochten koningin-regentes Emma en haar dochter 
Wilhelmina paardenrennen op de renbaan van het landgoed Clingendaal. 
Voor de wedstrijd met Nederlandse paarden, van een Nederlandse eige-
naar schonk ze een ereprijs, die werd gewonnen door H. van Wickevoort 
Crommelin. Tijdens een theepauze tussen dit nummer en de ‘Prijs van ’s 
Gravenhage’ (een ‘hordenren’ over 2800 meter, waarvoor de koningin ook 
een ereprijs aanbod) ontvingen de Koninginnen op de eretribune gezanten 
van Rusland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Zweden, Italië en Japan. Nadat 
de koningin persoonlijk de prijswinnaars feliciteerde, vertrok ze naar het 
Staatsspoorstation voor de terugreis naar Het Loo. ‘Alvorens in het rijtuig te 
stappen, onderhield Koningin Wilhelmina zich eenige oogenblikken met 
freule Van Brienen. HH. mm. betuigden aan baron Van Brienen hare bijzon-
dere ingenomenheid met de wedrennen.’142

Het was slechts één van de vele openbare verschijningen van de Konin-
ginnen, waarmee Emma het Koningshuis nieuw aanzien wilde verschaffen.143 
Deze imagocampagne was vereist door de reputatieschade die de onbehou-
wen en afwezige Willem iii aan de monarchie had toegebracht en Emma’s 
eigen omstreden positie als vrouwelijk staatshoofd van Duitse komaf. Afge-
zien van de kritieke positie van het Oranjehuis, paste de vorstelijke reislust 
in een Europees patroon van vorstenhuizen om de monarchie ‘sterker in de 
natiestaat te verankeren.’144 De meeste reizen draaiden om de ontmoeting 
met burgers uit provinciesteden als Vlissingen, Sneek, Venlo en Kampen 
of om de bezichtiging van militaire instellingen in plaatsen als Den Helder 
of Breda. Binnen deze verhoudingen was de aandacht van het koningshuis 
voor sportzaken vrij beperkt, maar niet afwezig. Behalve het bezoek aan de 
tentoonstelling van Scheveningen, waren de koninginnen regelmatig aan-
wezig bij paardenraces, behalve op Clingendaal ook in Bussum (1894) en het 
Groningse landgoed Vogelzang, bij Haren (1895). Daarnaast zagen we dat de 



210

Regentes felicitaties verzond naar Jaap Eden bij het behalen van zijn wereld-
titels op de schaats. Foto’s van een schaatsende Wilhelmina op de Hofvijver 
in 1893, die aan de geïllustreerde pers werden vrij gegeven, toonden dat zij 
de volkssport zelf ook beheerste.

De toenadering tussen Oranjehuis en het Nederlandse volk culmineerde 
in de feesten rond Wilhelmina’s kroning in 1898. Op 6 september werd zij 
ingehuldigd als opvolger van Koning Willem iii. In haar eerste publieke 
uitingen als koningin stelde Wilhelmina de band tussen de Oranjefamilie en 
het Nederlandse volk centraal. ‘Zij verklaarde zich tot levensdoel te stellen “te 
regeeren zoals van een Vorstin uit het Huis van Oranje wordt verwacht.” Ook 
wilde zij “de volkseenheid bevorderen en de vrijheid beschermen.”’145 Met 
feestelijkheden, muziekuitvoeringen, tentoonstellingen en sportwedstrijden 
in het hele land, tot in de kleinste dorpen, bracht Wilhelmina’s troonsbe-
stijging een grote mate van consensus over de waarde van het Nederlandse 
vorstenhuis. Historicus Jan Bank spreekt van instemming met de monarchie, 
bij ‘feestelijk plebisciet.’146

De festiviteiten werden op 22 september besloten op het landgoed Clin-
gendaal met een ‘nationale sportbetooging.’ In een defilé presenteerden 
zich 2000 vertegenwoordigers van sportclubs uit het hele land – de ‘volledige 
Nederlandse sportwereld’ – aan de nieuwe koningin. Er werden demonstra-
ties gegeven en als daarvoor de faciliteiten ontbraken (zwemmen, roeien en 
schaatsen bijvoorbeeld) werden attributen in de optocht meegedragen die 
de sport aanschouwelijk maakten. De clubs hadden nu meer dan ooit reden 
om met hun vaandel te zwaaien. Frits van Tuyll van Serooskerken zat het uit-
voerende comité voor, waarin ook Muliers voormalige ploeggenoot bij hfc 
A. Koolhoven was opgenomen. Het sportfeest droeg een gemengd adellijk en 
burgerlijk karakter. Het ‘ere-comité’ werd gedomineerd door hofadel en in 
het programma was de jachtrit met honden van de Veluwsche jachtvereniging 
een hoogtepunt. Daar stonden kleinburgerlijke sporten als kegelen, zwem-
men en kaatsen tegenover. Gymnastiek ontbrak bij dit défilé, want de turners 
hadden hun ‘staafoefeningen’ gehouden in de hoofdstad tijdens een grote 
manifestatie op het Museumplein.147

Verschillende sporten waar Mulier bij betrokken was geweest partici-
peerden in de optocht: de schaatsers droegen hun ijzers over de schouder 
en de cricketers (in clubtenue) hun bats. De atleten liepen een wedstrijd 
over 200 meter (en vertrokken twee keer vals). De landskampioenen van rap 
speelden tegen een elftal met één speler van iedere andere eersteklasse-club. 
Volgens Het Sportblad (voortzetting van De Athleet) deden Tromp, Wijnands 
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en ‘vader Muller’ de arbitrage. Dit moet een drukfout zijn, want in voet-
balkringen kon alleen Mulier aanspraak maken op het vaderschap.148 De 
koninklijke erkenning die zijn meest geliefde sporten deze dag kregen, moet 
Mulier getroffen hebben. Het gegeven dat sport voldoende respectabel bleek 
voor een prominent aandeel in het ceremonieel betekende een vervulling 
van ambities die Mulier al tien jaar had uitgedragen. Sportclubs en -bon-
den hadden zich gemanifesteerd als nationale beweging. Het optreden als 
grensrechter tijdens de wedstrijd was Muliers enige actieve bijdrage tijdens 
de sportmanifestatie. Hij had zijn hoogtepunt twee weken eerder al beleefd.

Mulier (rechts) 
verkleed als 
wapenheraut voor 
een historisch-
allegorische optocht 
in Haarlem ter 
gelegenheid van de 
Kroningsfeesten 
in 1898.
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In de namiddag van 7 september, de dag na de inhuldiging, stond Mulier in 
een lange rij genodigden tijdens de grote audiëntie in het Paleis op de Dam. 
Hij droeg een sierlijk vormgegeven gedenkalbum dat clubs en bonden had-
den laten vervaardigen.149 Het was gebruikelijk voor burgerlijke organisaties 
om adhesie aan het koningshuis te uiten en een gedenkboek was daarvoor een 
populaire vorm. Het initiatief voor een huldeblijk namens de Nederlandse 
sportwereld was in oktober 1897 uitgegaan van de nvb, waarschijnlijk van 
Mulier zelf. In een circulaire ondertekend door Mulier, Warner, Hirschman 
en Wijnands, werden sportbonden en enkele verenigingen opgeroepen ver-
tegenwoordigers te sturen om te bespreken welke vorm het huldeblijk zou 
moeten aannemen: ‘een optocht, adres aanbieding, feest of iets in dezen 
geest.’ Wilhelmina wilde bij haar inhuldiging eigenlijk geen cadeau’s aan-
nemen, maar ging accoord met het verzoek van Muliers comité. Ze eiste wel 
dat het boek eenvoudig bleef, zodat het oorspronkelijke plan om het album te 
versieren met aquarellen werd los gelaten.150

Vermoedelijk zijn de taken na de eerste vergadering op 30 oktober opge-
splitst: Frits van Tuyll gaf leiding aan de nationale sportbetoging en Mulier aan 
de totstandkoming van het sportalbum. Hij deed dit in een uitvoerend comité 
met jhr. Ch. Van der Poll, E. Von Soher en jhr. W. Six. De kosten waren fl 1500,- 
voor de illustraties, de band en het vervaardigen van het boek. Uiteindelijk 
tekenden honderden verenigingen in op het album: Friese kaatsers, kolfver-
enigingen uit Noord-Holland, schutterijen en handboogschietverenigingen uit 
Brabant, atletiek- en tennisverenigingen uit de grote steden en kegel- en voet-
balverenigingen uit het hele land. Net als bij de manifestatie op Clingendaal 
namen ook de militaire sportorganisaties deel, evenals de weerbaarheidsver-
enigingen. Ook hier betoonden de ‘sporters’ de nationale eenheid die Mulier al 
zo lang beoogde en die immanent was aan dit soort gelegenheden.

Zijn rol als samensteller van het sportalbum verschafte Mulier ook een 
verbindende positie tussen de sportwereld, het koningshuis en de juist opko-
mende Nieuwe Kunst. Wilhelmina kreeg in 1898 elf geschenken aangeboden, 
bij vijf daarvan was C.A. Lion Cachet betrokken. Lion Cachet was een belang-
rijke representant van de Nieuwe Kunst, die werkte met de batiktechniek. 
Daarme versierde hij ook de kaft en de schutbladen van het sportalbum. De 
illustraties waarmee de verschillende sporten zich in het album presenteer-
den, werden vervaardigd door kunstenaars uit dezelfde vernieuwende school, 
zoals Jac van den Bosch, Bram Gips, Theo van Hoytema, Karel Sluijterman 
en Willem Vaarzon Morel. De meesten waren leeftijdgenoten en Mulier 
deelde met hen een afkeer van industriële eenvormigheid. Toch zal Muliers 
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persoonlijke smaak niet bepalend zijn geweest voor de keuze voor deze stijl. 
De exclusiviteit van het gebruikte materiaal, de grillige vormgeving en het 
kunstzinnige handwerk maakten werken van de Nieuwe Kunst gewild als 
koninklijk geschenk. Hiervan getuigt de enorme drukte waarmee Lion Cachet 
te maken kreeg in het kroningsjaar.151

Mulier zal ongetwijfeld ook zijn moeder op de hoogte hebben gehouden 
van de voorbereidingen op het ‘huldeblijk.’ De onwankelbare liefde voor 
het Oranjehuis was onderdeel van de familietrots. Zijn functie in het aanko-
mende feest kon Pim in de ogen van zijn moeder wellicht rehabiliteren. Pims 
moment van glorie maakte Roelina Mulier-Albarda echter niet meer mee. 
Op 28 februari 1898 overleed zij, 76 jaar oud. Voor Pims zuster Eldina waren 
het kommervolle tijden, want kort na haar moeder verloor ze ook haar man, 
Samuel John graaf van Limburg Stirum. Hij stierf in Haarlem op 57-jarige 
leeftijd, op 16 maart 1898. In de loop van dat jaar moet ze met Pim in con-
flict zijn gekomen, maar het is niet te zeggen waardoor. Mogelijk hield het 
verband met de afwikkeling van de erfenis van hun moeder of met bezwaren 
van Eldina tegen Pims echtgenote. In zijn eerste testament dat Mulier in juni 
1897 opstelde, werden naast Cornelia ook de kinderen van Eldina aangewe-
zen als hoofderfgenamen. Hoewel Cornelia behalve het vruchtgebruik van de 
landgoederen ook het recht op beheer daarvan verkreeg, viel het ‘blote eigen-
dom’ toe aan de kinderen van Eldina en Samuel John van Limburg Stirum. 
Ook ontving Cornelia een som van ƒ10.000 in contanten.152 

Kort voor de kerstdagen van 1898 herriep Mulier dit testament en wees hij 
Cornelia aan als enige erfgenaam ‘mijner geheele nalatenschap niets daarvan 
uitgezonderd.’ Zijn neven Van Limburg Stirum waren uit het testament ver-
dwenen. In het geval dat Cornelia eerder zou sterven trad een gecompliceerde 
erfconstructie in werking waarin de neven niet voorkwamen. Contante bedra-
gen verdeelde Mulier over zijn broer Pieter (ƒ10.000), aan Willem Cremer 
(ƒ10.000) en aan zijn schoonmoeder, ‘mevrouw J. van Duin geboren Melchior 
te Haarlem’ (ƒ3000). Ook de broers en zusters van Cornelia deelden nu mee, 
gezamenlijk voor ƒ10.500. Zijn bezittingen kwamen volgens deze constructie 
toe aan de Vereniging Ons Huis in Amsterdam (waar Jordanese arbeiders 
vrijetijsbesteding ‘op niveau’ werd aangeboden), de Prins Hendrikstichting 
in Egmond aan Zee en de Vereeniging ter Bevordering van de Nederlandsche 
Visscherij te Amsterdam. Het kleinste legaat was voor de Nederlandsche 
Voetbal Bond, ‘zoolang deze Vereeniging zal blijven bestaan en zij haar tegen-
woordig karakter (…) niet verliest.’153
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Een maand later waren Pim en Cornelia vertrokken naar Indië. Uit de 
beschikkingen omtrent hun erfenis – en sterven in de tropen was verre van 
denkbeeldig – komt een beeld naar voren van hun meest nabije persoonlijke 
relaties. Pim had zijn flamboyante oudere broer omarmd en het leek erop dat 
hij met Willem Cremer zijn lot had verbonden. Het meest interessante aan 
het testament is de unieke bevestiging dat Cornelia na haar huwelijk contact 
behield met haar familie en niet van hen vervreemdde. Haar nieuw verworven 
welstand en de andere kringen waarin zij zich begaf, hadden ook voor ver-
wijdering kunnen zorgen. Ook Pim begaf zich mogelijk met enige regelmaat 
naar een Haarlemse bovenwoning voor een bezoek aan zijn schoonouders.154 
Dat diverse maatschappelijke organisaties mogelijk deelden in Muliers ver-
mogen – hij erfde na zijn moeders overlijden ruim een halve ton155 – ligt in de 
lijn van zijn Flaneur-stukken. Raadselachtig is het verdwijnen van de zoons 
Van Limburg Stirum uit het testament. Meer dan een halve eeuw later zouden 
juist zij de verantwoordelijkheid voor Muliers nalatenschap dragen.

Gezinsfoto van Eldina van Limburg Stirum - Mulier en haar man Samuel John graaf van Limburg 
Stirum, ca. 1888. De jonge vrouw links is A.M.E.C. ‘Caro’ van Limburg Stirum, een dochter uit van 
Limburg Stirums eerste huwelijk, slechts twee jaar jonger dan haar ‘stiefoom’ Pim. Ze trouwde 
met Muliers kostschoolkameraad en sportvriend Jo Mock. net als haar stiefmoeder bekwaamde 
Caro zich als kunstschilder. De dreumes op de schoot van Eldina is Willem Johan Herman van 
Limburg Stirum, vernoemd naar Pim.
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een nieuwe bestemming
De vriendschap met Willem Cremer bracht een radicale wending in Muliers 
bestaan. Zijn bijdragen als ‘Flaneur’ aan de Deli Courant bleken een leerschool 
voor het hoofdredacteurschap van de krant. Jacob Cremer was directeur van 
de krant en bij zijn vertrek machtigde Mulier hem als waarnemer van zijn 
zaken in het vaderland. Maar niet alleen Willem, ook diens achterneef Jacob 
Theodoor Cremer (1847-1923) was bij de Deli Courant betrokken. Cremers 
grootmoeder van moederskant – Jacoba Catharina Gijsbertina Mulier, een 
dochter van Dirk Mulier – was Pims oudtante. Behalve dat Mulier en Jacob 
Cremer in de verte verwant waren, had de laatste een reputatie als patroon 
van veelbelovende jongelui. Hij had daartoe voldoende financiële midde-
len.156 Cremer was na de allervroegste pionierstijd in het gewest – onder Jacob 
Nienhuys – in 1871 benoemd tot directeur van de Deli Maatschappij. Dit 
was de grootste tabaksonderneming van Deli, waarin ook de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij participeerde. Toen Cremer twaalf jaar later repa-
trieerde was de Deli Maatschappij in omvang vertienvoudigd en behoorde hij 
zelf tot de meest vermogende Nederlanders. Cremer trad aan in de Tweede 
Kamer als fractielid van de Liberale Unie. In 1897 werd hij in het kabinet 
Goeman Borgesius benoemd tot minister van koloniën. De belangen van 
de planterslobby waren tot Cremers aftreden in 1901 dus veilig. Mulier kon 
weten welk geluid in de Deli Courant moest klinken.

In de herfst na de kroningsfeesten maakte hij zich gereed voor ver-
trek naar Indië. Er zijn verschillende motieven te bedenken waarom Mulier 
het comfort van Den Haag verruilde voor de beproevingen van het booming 
gewest aan de Oostkust van Sumatra. Zijn nieuwsgierigheid zal in ieder geval 
zijn gewekt door de verhalen van Pieter. In een Flaneur-bijdrage over de 
gastvrijheid in Indië refereerde Mulier aan diens koloniaal verblijf. Zijn ‘vlee-
schelijken broeder’ was een oudgast, ‘hetgeen zich ’s morgens openbaart als 
hij in kabaai enz. op den gang verschijnt en de meiden op den vlucht jaagt.’157

Mulier bewaarde een getuigschrift uit oktober 1889 over Pieters functi-
oneren als onder-administrateur op de Sumatraanse koffieplantage Loeboe 
Sampir. Hij werkte daar op dat moment anderhalf jaar. De beoordeling van 
administrateur Van Maarseveen was gericht aan administrateur Kamerling 
van Boekit Gompong, waar Pieter administrateur kon worden. Beide plan-
tages lagen nabij Solok, aan de Westkant van het eiland. De referentie die 
Van Maarseveen gaf was zeer gunstig: Pieter Mulier was betrouwbaar, toonde 
inzet én intelligentie en kon overweg met ondergeschikten, zowel Europeanen 
als inlanders. Niet alleen zijn levenservaring werd geroemd, meer nog het 
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karakter van Tjepkes oudste zoon. ‘Zooals u ten rechte opmerkt, getuigt het 
van groote flinkheid en goeden wil om zijne vroegere levenswijze te laten 
varen en in de binnenlanden van Sumatra eene ondergeschikte en in menig 
opzicht verre van aangename betrekking te aanvaarden, zooals de Hr. M. heeft 
gedaan.’158 Kennelijk was zijn losbandige reputatie hem tot in Indië nagereisd.

Pim zal ook uit financiële overwegingen de Indische betrekking hebben 
aangenomen. Van direct geldgebrek was na het verkrijgen van de erfenis 
van zijn moeder geen sprake, maar Deli was wel een gewest waar investerin-
gen een hoog rendement konden opleveren en Mulier wist dit. Zijn beide 
beschermheren Cremer wisten exact waar Pim zijn beleggingen het best kon 
plaatsen. Behalve directeur van de Deli Courant was Willem Cremer bijvoor-
beeld ook directeur van de handelsonderneming ‘Industriële Maatschappij 
Palembang.’159 Indië zal Pim en Cornelia ook hebben aangetrokken omdat 
hun verbintenis daar vrij was van de schande die daar in Nederland wel aan 
kleefde, vooral in familiekring.

De belangrijkste reden was waarschijnlijk de kans voor Mulier om een 
nieuwe levensfase te betreden en als journalist een grote stap te zetten. Zijn 
bestuurstaken in de sport boden hem onvoldoende bevrediging, gezien zijn 
snelle afscheid van bestuursfuncties. ‘Flaneur’ toonde grote betrokkenheid 
bij de internationale politiek en eigentijdse maatschappelijke problematiek. 
Muliers eerste testament bevat een beknopte omschrijving van de inboedel, 
die aan Cornelia werd vermaakt. Hierin komt een zelfbeeld als schrijver en 
journalist tot uitdrukking: ‘al mijne manuscripten, geschriften, teekeningen 
en al wat daartoe behoort. (…); alle ter dage van mijn overlijden uitstaan-
 de vorderingen, wegens door mij vervaardigde manuscripten, geschriften, 
tee  keningen en verdere kunst- of wetenschappelijke werken.’160 Als kranten-
redacteur kreeg Mulier de gelegenheid om zich vanaf de koloniale buitenpost 
Medan te mengen in het koor van imperialistische stemmen.

Als verklaring voor de overstap naar een koloniale krant stelde Mulier 
zelf, ‘dat ik gaarne eens onze Koloniën wilde leren kennen.’161 




