
 

 

 University of Groningen

Captain van Jong Holland
Rewijk, Daniël

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2015

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Rewijk, D. (2015). Captain van Jong Holland: een biografie van Pim Mulier, 1865-1954. [, Rijksuniversiteit
Groningen]. [S.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/270ed9b9-f71e-4b10-8832-de00eeb51f7e


217

6

Oppasser in het imperium 
(1899 – 1905)

Ship me somewheres east of Suez, where the best is like the worst,
Where there aren’t no Ten Commandments an’ a man can raise a thirst;
Rudyard Kipling, ‘Mandalay’ (1892)1

Eind januari 1899 vertrokken Pim en Cornelia vanuit Genua met de Prins 
Alexander naar Batavia. Het werd een opwindende zeereis. De Prins kwamen 
terecht in een straffe mistral die zich op open zee ontpopte tot een hevige 
storm. Op afstand zagen de passagiers een ‘slecht geballaste’ Britse vracht-
vaarder worstelen met de hoge golven, totdat het achter een huizenhoge golf 
verdween. Er was van het schip of zijn lading niets meer te bekennen. Mulier 
herinnerde zich in een aflevering van zijn rubriek Pim Pernel vooral ‘de kolen-
misère’ van Port Saïd. De passagiers bezochten de stad en kwamen pas terug 
toen het scheepsdek geboend was.

En nu zag men dan ook de passagiers weer naar boord terug kee-
ren. Het waren steeds groepjes van twee of meer Europeanen, 
omstuwd door een half dozijn naakte of bijna naakte negertjes of 
Arabierenkinderen en een paar Oostersche kooplieden, meestal in 
blauwe lange jassen gekleed, een witte smerige tulband op het hoofd 
en trachtend al wandelend nog het een of ander voorwerp aan de 
Westerlingen kwijt te raken.2

Bij aankomst in Batavia verkenden Pim en Cornelia tien dagen lang de kolo-
niale hoofdstad en haar kroonjuwelen. In plaats van verpozing bracht het 
verblijf een trauma dat hen vermoedelijk nog jaren heeft gekweld.

Uit Den Haag nam het stel een fox-terriër – een teefje, ‘Wuffie’, gered uit 
het asiel – mee op reis. Ze hielden erg veel van het kleine, levendige dier dat 
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pluimvee in de achtertuinen van het Haagse Statenkwartier opjoeg en tegen 
peuters op sprong, liefst gekleed in een wit jasje. Na één van de dagtochtjes 
– naar het Pasteur-Instituut waar inentingen tegen hondsdolheid werden 
verstrekt – keerden Pim en en Cornelia terug in Hotel Des Indes, waar ze 
logeerden. Van buiten hoorden ze het diertje al onrustig keffen en eenmaal 
op hun kamer zagen ze Wuffie nerveus en verward ronddrentelen. Het dier 
ontsnapte van de hotelkamer toen een bediende binnen kwam en rende 
wild de voorgalerij op. Gasten en bedienden sprongen geschrokken op van 
hun stoel en beklommen de tafels. Ze schreeuwden dat het beest afgemaakt 
moest worden. Mulier vermoedde dat zij de verschijnselen beter kenden dan 
hij en handelde naar hun vonnis.

Mulier beschreef het voorval twee keer in afleveringen van Pim Pernel. 
Geanonimiseerd in 1925 – enkele jaren na de echtscheiding van Pim en 
Cornelia – en in 1941 als bekentenis. In de eerste versie schiet de naamloze 
hoofdpersoon zijn viervoeter zelf af met een ‘flobertbuks.’3 De tweede versie 
schreef Mulier nadat hij in een populair-wetenschappelijk boek kennis had 
genomen van enkele schijngevallen van hondsdolheid. Het had de oude 
wond open gehaald. In dat verhaal dompelen enkele bedienden een hokje 
met het dier onder in de rivier.

[M]ijn lieve Wuffie was niet meer. Het regende dien dag “compliment-
jes” omdat ik dat razende dier had durven grijpen en er nog mee in 
mijn armen had geloopen. Ik was zoo resoluut, zoo flink geweest? 
’s Avonds heb ik het licht uitgedaan en heb uren lang in het duister 
gezeten. (…) [H]eb ik toen misschien toegezien, dat daar nu een halve 
eeuw geleden, zonder mijn verzet, zonder mijn bescherming, zonder 
mijn ingrijpen en verdediging mijn heerlijke hondekind absoluut 
onnoodig is afgemaakt?! De mogelijkheid blijft en het is een knaging 
die me nog niet los laat. Telkens denk ik er aan in diepe wroeging.4

Bij ontstentenis van mensenkinderen moet de emotionele gehechtheid van 
de baasjes aan hun ‘hondekind’ erg sterk zijn geweest en de schok daarom 
groot. Schrijvers van een vie romancée zouden uit de voeten kunnen met het 
gegeven als kiem voor de teloorgang van het huwelijk.

StanDplaats meDan
Na een rondreis van zes weken over Java arriveerden Pim en Cornelia op 12 
april in Medan. De provinciestad met ongeveer 12000 inwoners had zich in 
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ruim dertig jaar ontwikkeld tot het centrum van de tabakshausse in Deli.5 De 
eerste Nederlandse tabaksplanter in het gewest, J. Nienhuys, nam in 1863 
een uitnodiging aan van de Sultan van Deli. De in het gebied woonachtige 
Maleiers en Batakkers produceerden al peper en tabak voor de markt. Maar 
met de komst van Europese investeerders ontstonden grootschalige planta-
ges en trad een complete omwenteling van de samenleving op. Het leidde tot 
de komst van grote groepen Chinese contractarbeiders (koelie’s), maar ook 
Chinese middenstanders en handelaars vestigden zich in Medan. De domi-
nantie van het Europese kapitaal zorgde voor een groeiende hegemonie van 
de planters, zichtbaar in bestuur, rechtspraak, verenigingsleven en pers. 

De meeste tabaksondernemingen waren Nederlands, maar doordat het 
Oostelijk deel van Sumatra een vrijhandelsgebied was, vestigden zich ook 
Polen, Zwitsers, Duitsers, Fransen, Russen en vooral vele Britten in Deli. 
Binnen de kolonie was Deli een buitengewest, maar in het economisch net-
werk van de Britse kolonies aan de Straat van Malakka was Deli een belangrijk 
knooppunt. Britse plantageëigenaren en handelshuizen waren goed verte-
genwoordigd in het gebied en Britse havens als Pinang en Singapore waren 
de exportkanalen van de tabak. De Europese gemeenschap in Deli was dan 
ook sterk op de Britse Straits Settlements georiënteerd. Ook Mulier zou Pinang 
veelvuldig bezoeken, onder meer voor het spelen van voetbal- en cricketwed-
strijden. Ook in de stadsplanning en bouwwerken had Medan rond 1900 veel 
gemeen met de steden aan de ‘overwal.’ Centraal gelegen was een publieke 
open ruimte, de Esplanade, en veel winkelpanden of aanzienlijke huizen wer-
den ontworpen door Britse bouwmeesters.6 Sumatra’s Oostkust was behalve 
een gewest in het Nederlandse koloniale rijk ook een goed geïntegreerd 
onderdeel van het Britse informal empire.

De verschillende Europese ingezetenen van Deli vormden min of meer 
een eenheid in het verenigingsleven, dat zich logischerwijs concentreerde in 
Medan. Het zal geen verbazing wekken dat Mulier op alle fronten deelnam 
aan dit sociaal verkeer. Hij trad toe tot de twee gezelligheidsverenigingen, ‘De 
Gezelligheid’ en sociëteit ‘De Witte’ en werd kort na aankomst voorzitter van 
de pas opgerichte Sportclub Sumatra’s Oostkust (sc sok). Ook trad hij toe tot 
de lokale afdeling van de Indische Bond. Zijn deelname in het verenigings-
leven was een bron voor vele korte berichtjes in de Deli Courant en maakte 
het afstompende koloniale bestaan meer draaglijk. Voor alles verschafte zijn 
aandeel in de civil society Mulier mogelijkheden tot maatschappelijke hervor-
ming of opwekking. Dit zou het meest nadrukkelijk tot uitdrukking komen in 
zijn plannen om burgerweerbaarheid te organiseren in een Vrijwilligerscorps. 



220

Mulier maakte daarbij vruchtbaar gebruik van de Deli Courant als podium 
voor zijn plannen. Een krant diende volgens Mulier niet zozeer tot observatie 
en registratie, maar vooral om te agenderen en mobiliseren.

Als redacteur van een koloniaal dagblad – al was het ook een klein dagblad, 
in een bescheiden stad – betrad Mulier het speelveld van het Europese 
imperialisme. Ambtenaren, ingenieurs, ondernemers, politici, missionaris-
sen, reders, agronomen, medici, wetenschappers, bankiers én journalisten 
zagen in het koloniale rijk hun werkterrein, of hadden er belangen uit-
staan die bewaakt dienden te worden. Historicus John Darwin benadrukt 
in zijn standaardwerk Unfinished Empire, the global expansion of Britain 
dat het imperialisme alleen begrepen kan worden door weergave van de 
meervoudige perspectieven op het imperium en door de twistpunten van 
verschillende belangengroepen bloot te leggen.7 Als instigator van meer dan 
één koloniaal plan, mengde Mulier zich vol vuur in het koloniale rumoer. 
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Daarbij volgde hij een eigen agenda, maar diende hij evenzeer de belangen 
van zijn broodheren – de tabaksplanters van Deli – in weerwil van een ferm 
beleden journalistieke autonomie. 

Iedere journalist in Nederlands Indië wist zich ingeperkt door drie eigen-
aardigheden van de Indische pers. Allereerst was er een koloniale censuurwet 
en de handhaving daarvan. Daarnaast was de journalistiek in de meeste 
gevallen onderworpen aan de politieke en economische belangen van de 
krantendirectie en het lezerspubliek (belangen die doorgaans samenvielen). 
Daarentegen genoten journalisten in de tropen een veel grotere polemische 
vrijheid, waarbij sommigen het formuleren van persoonlijke beledigingen 
als proefstuk van het vak zagen.8 Mulier kreeg met al deze eigenaardigheden 
te maken, hoewel hij bij zijn aantreden verzekerde volstrekt onafhankelijk te 
zullen werken en zich ronduit over ieder onderwerp uit te zullen spreken. Zijn 
journalistieke belofte luidde: ‘Ons zullen het algemeen belang en de evolutie 
van onzen tijd steeds als leidstar dienen, daaraan zullen alle overige mineure 
belangen worden geofferd, desniettemin zullen de belangen van moederland 
en Kolonien door ons steeds hoog worden gehouden en onze onverdeelde 
aandacht hebben.’9 Persoonlijk geharrewar stond volgens Mulier het dienen 
van het publieke belang alleen maar in de weg.

Het speelveld van de Sportclub Sumatra’s oostkust (SC SoK) lag op de Esplanade, een grote 
open ruimte centraal in Medan.
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Zijn berichtgeving over enkele cruciale kwesties – in de eerste plaats de 
ophef in 1902 over de Koelie Ordonnantie en het onderzoek dat volgde naar 
koelie-misstanden op de plantages – is een goede toetssteen voor de door 
Mulier plechtig beleden journalistieke autonomie. Hield hij de lijn aan van 
de gezagvolle Cremer of veroorloofde hij zich een eigen standpunt? Alvorens 
deze cause célèbre te behandelen, wil ik laten zien hoe Mulier positie koos in 
het gemeenschapsleven van Medan. De hoofdpunten van zijn imperialisti-
sche belangstelling zien we terug in de verslaggeving over de belangrijkste 
brandhaarden uit de jaren rond 1900: Transvaal en Atjeh. Drie cruciale maat-
staven in zijn standpuntbepaling verhouden zich moeizaam: een militant 
nationalisme (Transvaal, Atjeh) gekoppeld aan een verheven voorstelling van 
internationaal recht en coöperatie tussen de grootmachten (Transvaal en 
China). Daarbovenop komt een heilig geloof in de White Man’s Burden, de 
plicht van Europeanen beschaving te brengen, daar waar chaos en onwetend-
heid verondersteld worden. Noch de thematiek, noch de contradicties waren 
overigens uniek. Mulier week niet fundamenteel af van het koloniale vertoog 
in die jaren, dat heen en weer schoot tussen uitersten.10

VeRenigingsleven

‘De Witte’
Europeanen die het op de tabaksplantages van Deli enkele jaren uithielden, 
verdienden veel geld. De ontberingen van het koloniale leven waren voor 
deze planters hevig: lange en geestdodende werkweken, een eenzaam verblijf 
op vaak afgelegen plantages en vooral de lasten van het tropische klimaat: 
hitte en koorts. Deli maakte de mens ‘dorstig, zéér dorstig’ geloofde Mulier. 
‘IJswaterrecepties doen we hier niet aan, terwijl daarentegen elke derde man 
een uitnemend kenner en specialiteit van bier is. (…) Men houdt hier van 
bier en men weet er weg mee.’11 Deze liefde was ook zichtbaar in de adverten-
ties in de Deli Courant die alcoholica aanprezen: een keur aan biersoorten, 
wijnen, champagnes en spiritualiën was leverbaar. De beschikbaarheid van 
vatbier op de sociëteit was voor de Delianen reden voor opwinding en werd 
zowel in advertenties als korte berichten bekend gemaakt. Mulier was tegen 
deze drankzucht gekant en waarschuwde in zijn rubriek ‘De Week’ – een los 
geschreven lokale kroniek – herhaaldelijk tegen onbehoorlijk zuipgedrag.12

Hij zag liever dat de Delianen afleiding zochten in verheven zaken: lezin-
gen, muziek en de publieke zaak. Dat gebeurde incidenteel. Bij lezingen was 
de opkomst vaak gering terwijl de planters er volgens Mulier zoveel lering 
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uit konden trekken. Een uitzondering waren de optredens in de aanloop 
naar de kerst van 1902 van de voordrachtskunstenaar Willem Royaards in de 
sociëteit. Hij verzorgde een meeslepende vertolking van Havelaars rede tot de 
hoofden van Lebak en van Saïdjah en Adinda. Mulier bewonderde Royaards 
oratorisch vermogen en beschreef in zijn verslag een met stomheid geslagen 
publiek, dat anders zo rumoerig was.13 Erg populair waren de optredens van 
de typetjes-komiek Van Meurs, een vaste kracht in het Medanse sociëteitsle-
ven. Muziek in de Witte (en wekelijks op de Esplanade) werd verzorgd door de 
Filippijnen van de Manilla band. Daarnaast waren er optredens van rondrei-
zende muziekgezelschappen.

In mei 1902 kon men zelfs kiezen uit een frivool en luchtig operette gezel-
schap uit New York en een Italiaanse groep muzikanten en zangers met klassiek 
repertoire. De ‘Engelsche demi-belles’ met hun ‘danspasjes en notengetjin-
gel’ trokken volle zalen. Het orkest van meester Paci daarentegen, dat zoveel 
meer muzikaal genot verschafte, had moeite de reiskosten terug te verdienen. 
De muziek deed Mulier even vergeten dat hij ver van Europa opgesloten zat 

Witte Sociëteit, Medan ca. 1890.
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‘achter een modderbank ter eene en een rij onafhankelijke wildemanslieden 
ter andere zijde.’ Een uitvoering van Grieg raakte zijn historiserende zenuw.

De oude Vikingen-zang, waarin men nog de rythmische bronzen 
naklank hoort van den zwaardslag op de ruun-dooraderde schil-
den, die de dansmaat aangaf voor de maagdenrijen. Heerlijk sterke, 
woeste dreuning van ruwe eenvoudsmenschen, zingend van hunne 
tochten met de vikingen-snebben, oorlogend tegen vreemde barba-
ren. Thuis terugkeerend met wonden, roem en buit overladen om 
te luisteren naar de weverszangen hunner stoere blonde vrouwen.14

Behalve een gebrekkig esthetisch oordeelsvermogen verweet Mulier zijn 
plaatsgenoten ook een gebrek aan decorum in de openbare ruimte. De 
gewoonte elkaar publiekelijk de grofste beledigingen toe te voegen was niet 
meer zo algemeen als in de Delische pionierstijd, maar nog altijd konden 
kleine meningsverschillen in de sociëteit ontaarden in grove scheldpartijen. 
Bij zoiets als een operettevoorstelling barstte de zaal tijdens de pauze plots los 
in daverend gezang van het laatst ten gehore gebracht lied. Het kon Mulier niet 
‘bekoren wanneer dit meezingen ontaardt in gebrul en rauwe kreten.’15 Zijn 
grootste bezwaar tegen de koloniale mentaliteit aan de Oostkust van Sumatra 
gold het egoïsme. In een hoofdartikel getiteld ‘Indische Indolentie’ ageerde 
hij tegen het kwijnen van de vereniging ‘Onderlinge Hulp van Assistenten’, die 
trachtte een sociaal vangnet voor de kwetsbare assistent-administrateurs op 
de tabaksplantages te creëren. Deze kwam door onverschilligheid bij de doel-
groep nauwelijks van de grond.

Spontane weldadigheid kenden de Delianen, maar op inspanning of 
toewijding aan een goed doel kon je nooit rekenen. Mulier verklaarde mora-
listisch dat ‘men hier in Indië nu eenmaal verkiest op een lager standpunt te 
staan dan in Europa.’16 Dit uitte zich ook in de behandeling van wanbetalers 
en bedriegers. In Nederland zouden ze vermeden worden en geroyeerd als 
sociëteitslid. In de Witte vonden ze juist waardering als bron van vermakelijke 
anecdotes of als ‘wisselgeld’ voor de eigen tekortkomingen. De vermeende 
indolentie in Medan zou Mulier ook herhaaldelijk aanwijzen als oorzaak 
van ander lokaal ongerief. Veelvuldig protesteerde hij tegen het gebrek aan 
bluswater in de stad, waardoor zoveel branden uit de hand liepen. Net zo ern-
stig was het ontbreken van maatregelen voor de preventie en bestrijding van 
lepra. De leprozen lieten hun uitwerpselen in de rivier lopen waar verderop in 
werd gebaad en betastten het vlees dat op de markt werd verkocht.17



225

Mulier signaleerde een zwak ontwikkeld gemeenschapsbesef en ging 
voorop bij initiatieven om in de stad een civil society te ontwikkelen. Met twee 
organisaties drukte hij een stempel op het Medanse gemeenschapsleven: de 
Sportclub sok en het door Mulier zelf gevormde Vrijwilligerscorps.

Koloniale sport
Nauwelijks twee maanden na Muliers aankomst in Deli kwamen twee jonge 
Europese plantagemedewerkers, Th. de Chaufepié en A. Buck, bij Mulier met 
het voornemen ‘om op de vrije dagen te Medan samen te komen en voetbal 
te gaan spelen.’18 Op 16 juni richtten zij de Sportclub Sumatra’s Oostkust 
(sc sok) op. Sport was geen nieuw fenomeen in Deli. Ch. Verhulst, ooit 
één van de oprichters en spilfiguren van hcc, stond in 1887 aan de basis 
van de ‘Vereniging Medan’ waarvan de leden voetbalden, schermden, cric-
ket speelden en gymnastiek beoefenden. Verhulst werkte als ingenieur bij 
de Deli Spoorwegmaatschappij en werd later landmeter in Indische over-
heidsdienst.19 Hij stierf in 1890 aan malaria en na zijn dood kwijnde de 
lichaamscultuur in Oostelijk Sumatra. Er werden nog wel eens fietstochten 
gehouden, maar het gymnastiekgebouw van Medan stond er verlaten bij. 
Mulier zag de oprichting van een nieuwe sportclub als een goede stap, maar 
stelde ook aan koloniale sport enkele voorwaarden. Ze was vooral goed voor 
kantoorlui om ‘alle spieren van het door zittend werk vermoeide lichaam’ te 
ontspannen. Assistenten op de plantages spanden zich in hun dagelijks werk 
al zoveel in, dat voor hen de sportbeoefening minder noodzakelijk was.20

Ook in de koloniën diende sport een hoger doel: verheffing van het ruwe 
kolonistenbestaan en bestrijding van slechte gewoonten. ‘De sport staalt 
onze energie en behoudt ons voor verindisching en verslapping. Het is de rem 
tegen de drie specifiek Indische kwalen: de lange stoel, de meid en de split.’21 
Vooral de preventieve werking op alcoholgebruik woog zwaar voor Mulier. Hij 
redeneerde dat de voetballers van sc sok om zes uur enkele flesjes sodawa-
ter genoten in plaats van de jeneverfles te openen om vijf uur.22 Een jaar later 
constateerde hij in een bericht over een dreigende bierschaarste dat de jeugd 
daaraan geen schuld had: ‘Tegenwoordig zijn er toch op diverse punten van 
de stad een kleine 50 jongelui aan het lawn-tennis spelen of voetballen, een 
bezigheid die gezonder mag heeten, dan het hanteeren van de bierseidel of 
de stalemmer, die de “koude split” bevat.’23 Deze gezonde levensstijl hield de 
Europeanen jong en levenslustig. Zijn argument dat sport het verouderings-
proces vertraagde was nieuw en hing misschien samen met het gegeven dat 
Mulier (achter in de dertig) actief bleef als spits van sc sok.
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Zijn visie op sport was in Indië meer geëmancipeerd dan in Nederland. 
Ze had alleen bestaansrecht als de hele samenleving op één of andere manier 
toegang had tot beoefening van een (geschikte) tak van sport. Het was ‘een 
mooi iets, mits de sport in breeden kring en voor het volk nuttig wordt 
gemaakt, door hen, die in diverse landen zich als leiders manifesteeren, maar 
aan sport als pleizier voor enkele rijken moet minder beteekenis gehecht 
worden.’ Het verklaart een pleidooi in 1901 voor de verlaging van de contri-
butie van de sc sok. Zijn verscherpte emancipatorische opvatting over sport 
betrof vooral de vrouw. Een Amerikaanse critica van vrouwensport, Arabella 
Kenealy, werd door Mulier gehekeld om haar ‘onnauwkeurigheden’ en ‘aller-
zwakste redeneertrant.’ Zij betoogde in The nineteenth century dat vrouwen 
door sportbeoefening hun vrouwelijkheid verkwanselden en hun repro-
ductieve vermogens konden verliezen. Mulier ondersteunde het stalen van 
verzwakte meisjes en geloofde niet dat de ontwikkeling van spiervermogen 
ten koste ging van geestelijke vermogens of persoonlijke harmonie. Evenmin 
was er volgens Mulier een verband tussen fietsen en onvruchtbaarheid. ‘Er is 
gelukkig nog plaats voor zeer sterke, zeer gezonde en gespierde vrouwelijke 
vrouwen en meisjes.’24

De sportbeoefening aan Sumatra’s Oostkust weerspiegelde de multi-etnische 
samenstelling van de samenleving. Behalve verschillende Europese bevol-
kingsgroepen, waren ook Maleiers, Javanen en Chinezen in sport geïnte-
resseerd, net als de Indo-Europeanen. Gemeenschappelijke ervaringen op 
sociaal-cultureel gebied waren in Medan zeldzaam. Volgens historicus Brian 
Stoddart waren deze voor een langdurige en succesvolle koloniale overheer-
sing noodzakelijk.25 De Engelse formele bestuurlijke overheersing van het 
imperium was volgens hem niet mogelijk geweest zonder informele culturele 
dominantie. Stoddard wees sport aan als een bijzonder potent middel in de 
overdracht van sociale en culturele waarden door de koloniale machthebber. 
Het verbond de koloniale én autochtone elite met het volk door een gemeen-
schappelijk waardensysteem, maar bood tevens mogelijkheden tot distinctie.

Vooral in India waren sporten als polo en cricket een effectieve steun-
pilaar van de Britse hegemonie. De hier werkzame Britse gezagsdragers en 
missionarissen waren in grote meerderheid op public schools gevormd tot 
muscular christians. Lokale elites werden veelal onderwezen op soortgelijke 
public schools en onderschreven na verloop van tijd de daar gepropageerde 
mentaliteit en games ethic. Volgens Stoddard bewaakte juist de autochtone 
elite de spelethiek met het fanatisme van bekeerlingen. De Britten zagen de 
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sportbeoefening door koloniale volkeren als het middel bij uitstek om hen 
politiek, sociaal en moreel te verheffen. Een overwinning van de koloniale 
onderdanen op de overheerser impliceerde binnen deze verhoudingen dat zij 
de bevoogding ontgroeid waren. Een beroemd voorbeeld hiervan is de voet-
balzege in 1911 van Indiase spelers uit de wijk Mohan Bagan (Calcutta) op de 
militairen van het East Yorks-regiment. Het succes moet iets van de fysieke 
en culturele minderwaardigheidsgevoelens bij de 80000 Bengaalse toeschou-
wers hebben weggenomen.26

De culturele integratie op Sumatra was niet zo sterk als in veel Indiase ste-
den. De Nederlandse hegemonie daar was niet te vergelijken met de Engelse 
culturele overheersing in India. De Maleise en Chinese elite van oostelijk 
Sumatra verkoos voor hun kinderen vaak het Engelse onderwijs in Singapore 
of Pinang boven een Nederlandse school. Er was in het gewest zelf ook concur-
rentie van twee Engelse scholen en van Duitse missionarissen.27 Tegelijkertijd 
was de Sultan van Deli, met zijn familie en kring van beschermelingen, sterk 
afhankelijk van de Nederlandse koloniale macht. Onder koloniale bescher-
ming was het gebied waarover hij heerste enorm uitgebreid en was zijn 
betekenis sterk gegroeid.28 Deze specifieke koloniale verhouding zal aan de 
eergevoelens van de inlandse adel weinig hebben afgedaan. De troonopvolger 
in het sultanaat, de Tengku Besar, had een voetbalclub opgericht die werd 
aangeduid met ‘Toengkoes’ (Maleis voor vorsten of prinsen). De club bestond 
uit familieleden van de Tengku en ‘andere welgestelde inlanders’. De trotse 
Maleise edelen zullen bezield zijn geweest met de ambitie om de koloniale 
machthebbers te verslaan.

De onderlinge ontmoetingen verliepen dan ook niet zonder wrijvingen. 
Uit het verslag van een wedstrijd tussen het tweede elftal van sok en de ‘Toeng-
koes’ op 9 maart 1902, blijkt dat de contacten tussen Europese en Maleise 
voetballers eerder waren beëindigd. Ze konden het toen over de spelregels niet 
eens worden. Ook in deze wedstrijd ontstond een rommelige spelsituatie.

Bij een volgende stormloop van sok raakt een der toengkoes den bal 
met de hand aan binnen den kring en moet een strafschop genomen 
worden, gevolgd door een vrijen dito, omdat de toengkoes niet op hun 
plaats doch voor den bal stonden. Kort daarna was de tijd om. Het is 
te hopen dat de toepassing van de strafschop en de daarop gevolgde 
vrije schop de connecties niet weer doen afbreken, immers het bleek 
weer dat de meeste jongelui de regels op dat punt niet kenden.29
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Ruim een maand na dit kleine verlies tegen de reserves van sok speelden 
de clubs een revanchewedstrijd. Volgens Mulier waren de verhoudingen nu 
eerlijker, omdat in de vorige ontmoeting drie spelers uit het eerste elftal mee-
speelden. De ‘onderdanen van den landsvorst’ bleken nu sterker: ‘dadelijk 
zag men de roode baadjes der toengkoes in ijverig beweeg voorwaarts fladde-
ren.’30 Mulier prees de ‘toengkoes’ om hun samenspel en de overwinning van 
2-1 zou ruimer zijn geweest als de behendige Maleise spelers betere schutters 
waren geweest.

Na een volgende overwinning (3-1) in februari 1903, mochten de ‘toeng-
koes’ op 17 mei 1903 spelen tegen sok 1. Mulier trad aan als spits in een elftal 
met zeven andere Nederlanders en drie Engelsen. ‘De Toengkoe’s waren aan-
vankelijk goed op dreef doch lieten later den moed te veel zakken. Een niet 
al te talrijk Europeesch doch zeer opgewonden inlandsch publiek woonde 
den wedstrijd bij.’31 Mulier (38) scoorde de eerste goal, daarna nog twee en 
droeg daarmee aanzienlijk bij aan de 7-1 overwinning. De samenstelling 
van het publiek was gebruikelijk bij wedstrijden op de Esplanade: een klein 
deel Europeanen en een overgrote meerderheid van inlanders. Bij een wed-
strijd twee weken daarvoor, van sc sok tegen sc Langkat, waren er 350-400 
Europeanen en meer dan 1000 inlanders. De rollen waren duidelijk verdeeld: 
de aristocraten speelden en het volk keek toe.

Het lijkt erop dat de toengkoes sport ook waardeerden om haar distinc-
tieve kracht. In mei 1902 begonnen Medanse drukkerijmedewerkers met het 
voetbalspel, tot vreugde van Mulier. ‘De inlandsche typographen werkzaam 
aan de hier gevestigde drukkerijen hebben zoowaar een voetbalvereniging 
opgericht en besteden hun vrije tijd door het bruine leder de lucht in te zen-
den. Zeker een betere tijdpasseering dan het dobbelen.’32 Toen de ‘toengkoes’ 
niet verschenen bij een wedstrijdafspraak met de ‘typographen’, wees hij hen 
onmiddellijk op het ongerijmde van hun absentie:

Of het de kans van verliezen is, of dat zij de tegenpartij niet salon-
fähig achten, we weten het niet. Hopelijk zullen de Tengkoes uit 
het feit dat de Europeesche heeren hier met de soldaten en met de 
Tengkoes spelen, kunnen leren dat de sport geen standen kent en 
die vooroordeelen, indien ze al bestaan, spoedig opzij zetten.’

Dit lesje in egalitarisme ten spijt, zullen de wedstrijden tegen de ‘toengkoes’ 
voor Mulier niet de sportieve piekmomenten geweest zijn. Er werd veelvuldig 
gespeeld tegen Langkat sc uit Bindjey, ook een club van Nederlandse en 
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Engelse planters. Deze wedstrijden werden meestal opgeluisterd met muziek 
van de Manilla-band en besloten met een diner in één van de sociëteiten: de 
Witte in Medan of de Internationale Club in Bindjey. Het opperste ceremonieel 
– zoals Mulier dat gewend was van de Hollandse cricket- en voetbalontmoe-
tingen – werd bewaard voor de wedstrijden tegen het Britse elftal van Pinang, 
de Britse kolonie aan de overzijde van de Straat van Malakka. Zoals de han-
del, het transport, de moderne telecommunicatiemiddelen en de media aan 
Sumatra’s Oostkust sterk gericht waren op de Brits-Maleise Settlements, zo 
was ook de sportbeoefening in Deli geïntegreerd in een koloniaal netwerk in 
de Maleise regio. Sportieve contacten met Nederlands-Indische clubs buiten 
Sumatra, bijvoorbeeld in Batavia, waren er niet. Een oproep aan inwoners van 
de andere gewesten van Nederlands Indië ‘om eens naar Deli over te wippen’ 
had geen resultaat. Het benadrukt de bijzondere ligging van het gewest: peri-
feer in het Nederlandse koloniale rijk maar een centraal onderdeel van het 
koloniale netwerk aan de Straat van Malakka.

Eind september 1901 werd voor het eerst een bezoek van een Pinangs elf-
tal aangekondigd. Mulier regelde de match in samenwerking met zijn Britse 
kennis A. Bailey. Aan het dagprogramma was te zien dat het meer moest wor-
den dan een alledaagse sportontmoeting.

Zondagochtend ontvangst te Belawan, aankomst te Medan – ont -
vangst met de Manilla-band aan het station. Eerewijn in de Witte-
sociëteit. Tiffin Medan-Hôtel. reünie half 5 uur n.m. in het Hôtel. 
Voetbalwedstrijd aanvang 5¼ uur precies (zoo mogelijk met muziek). 
Gala diner om 8½ uur in het Medan-Hôtel. Maandag om 12½ uur 
uitgeleide naar het station met muziek.33

De wedstrijd werd gespeeld als afsluiting van de jaarlijkse paardenraces van 
de Nieuwe Deli Race Club. Dit evenement gold als het jaarlijkse hoogtepunt 
van het losgeslagen plantersvertier, het summum van drankzucht, goklust 
en twist.34 De voetbalwedstrijd was voor Mulier nochtans een toonbeeld van 
koloniale orde. 

Achter de boomenrij langs het wandelpad, achter de doelpalen en 
aan de overzijde van de sloot een drie-, soms vier- of vijfdubbele rij 
inlanders, die in groote drommen waren opgekomen om het main 
main bola te aanschouwen, waaraan ze reeds gehecht zijn als aan hun 
hanen- of krekelgevechten. Zoo’n beetje oorlogje spelen ziet onze 
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bruine broeder nu eenmaal graag! Daar waren er anders in soorten: 
van den dikneuzigen plompen Maleier, den tengeren Javaan tot den 
langen Bengalees, den Chittee, Hindoe en Chinees toe; allen tesamen 
die schilderachtigen haag vormend van een inlandsche publiek, 
hetwelk met enthousiaste, maar stille aandacht het spel volgt, en 
zich tienmaal fatsoenlijker gedraagt dan het Zondagsch schellinkje 
op onze groote voetbalwedstrijden in Amsterdam, Rotterdam of het 
vorstelijk ’s-Gravenhage. Vóór deze galerij staat een lange rij van 
armstoelen geschaard, waarop weldra de Medansche beau monde 
plaats neemt, waaronder talrijke dames werden opgemerkt, ook Z.H. 
de Sulthan, vele autoriteiten en bijna alle officieren waren bij den 
wedstrijd tegenwoordig.35

De wens – integratie, harmonie en beschaving in het multiraciale Deli – was 
hier vader van de gedachte. Niettemin zal de samenstelling van het publiek 
accuraat zijn weergegeven. Zonder Mulier in de aanval (reden onbekend), 
maar met de Engelsen Buck, Pinckney en Jones miste sok de organisatie en 
daadkracht om het de gasten moeilijk te maken. Hoewel de aanvallen over 
en weer gingen, won Pinang vrij makkelijk met 4-1. Na afloop voegden de 

Paardenrenbaan te Medan.
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Pinangse voetballers zich onder het publiek bij het Esplanade-concert gegeven 
door de Manilla Band, werd er gedineerd in het Medan-Hotel en waren ze bij 
het ‘Race-bal’ in sociëteit De Witte. De verbroedering van Nederlandse en 
Engelse kolonialen werd in samenzang uitgedrukt: ‘Onder het zingen van het 
gebruikelijke “he is a jolly good fellow” en dergelijke liederen [bleef men] nog 
geruimen tijd bijeen.’36

De verbroedering door sport laat onverlet dat Mulier sport ook zag als middel 
om de kolonisten weerbaarder te maken. Voor zijn vertrek naar Indië zagen 
we al dat Mulier sport in het Nederlandse leger probeerde in te voeren. Vanuit 
Medan zag Mulier in de Nederlandse pers die hij daar volgde het ontwaken 
van een ‘militair-populairen geest.’37 Daar sloot hij in januari 1900 bij aan 
met een oproep tot hervorming van de ineffectieve en impopulaire Indische 
schutterijen. Het was de aanzet tot Muliers streven naar de vorming van een 
Vrijwilligerscorps, waarover de volgende paragraaf handelt. Hier gaat het om 
de functie van sport in de militarisering van de samenleving die Mulier nodig 
achtte. Behalve dat sportbeoefening in het leger (voor beroepsmilitairen en 
dienstplichtigen) tot de vaste bezigheden moest gaan behoren, was er ook in 
het onderwijs ruimte voor. Scholen konden ‘de zg. vrije uren en de saaie gym-
nastiekles bij gunstig weder omzetten in buitensport, wapenoefeningen en 
schietoefeningen.’38 Er zouden schoolbataljons uit voort kunnen komen, die 
vanuit centrale plaatsen regelmatig oefenen.

Voor Mulier had sport in de koloniën ongeveer dezelfde functie als in 
Nederland: het bracht meer eendracht in de gemeenschap, het droeg bij 
aan de karaktervorming van de jeugd en maakte de natie weerbaarder. Deze 
samenballing van identificatie, pedagogiek en lichaamskracht komt in het 
verhaal The Brushwood Boy van de door Mulier bewonderde ‘apostel van het 
imperialisme’ Rudyard Kipling ook pregnant naar voren. Dit verhaal, gepubli-
ceerd in 1895, handelt over het treffen van de onberispelijke officier George 
Cottar met zijn – letterlijk – gedroomde vrouw. Cottar verbleef in zijn jeugd 
tien jaar op een (niet nader genoemde) public school, waar hij groot groeide 
‘under a system of cricket, football, and paper-chases.’39 Enkele jaren later 
was hij als jonge luitenant aangesteld aan het hoofd van een detachement met 
twintig verveelde en rellende soldaten. Toen bleek wat de muscular christian 
vermocht. Eerst transformeerde hij hun knokpartijen tot bokswedstrijden, 
toen liet hij ze hardlopen (cross country) en op het laatst worstelden ze volgens 
de inheemse traditie tegen de lokale dorpsbewoners.



232

That detachment, who had gone up in bullock carts, returned to 
headquarters at an average rate of thirty miles a day, fair heel-and-toe; 
no sick, no prisoners, and no court-martials pending.40

De soldaten zongen de lof van hun jonge luitenant en wellicht stond Mulier 
dit droombeeld van geduchte militie-eenheden voor ogen, bij zijn grootste 
project in de kolonie: het Vrijwilligerscorps Sumatra’s Oostkust.

Weerbaar tegen de BV
De meest ernstige bedreiging van Nederland’s koloniale heerschappij in 
Indië achtte Mulier de invasie van een ‘buitenlandsche vijand’ (bv). Deze 
kon komen van elke grote, op koloniale expansie beluste natie: Engeland, 
Duitsland, Rusland, de Verenigde Staten en Japan. Ter adstructie verwees 
Mulier naar de imperialistische strijd op Cuba, de Filippijnen en vooral de 
Transvaal. De enige manier om de militaire zwakte van Nederland in de 
koloniën te compenseren was het vergroten van de weerbaarheid van de 
koloniale bevolking. Uitbreiding van de vloot was financieel niet haalbaar en 
het verschepen van troepen uit Nederland om de kolonie te beschermen prac-
tisch onuitvoerbaar. Een grote en goed georganiseerde schutterij was voor 
het behoud van de kolonie derhalve van levensbelang. De aanwezigheid van 
een leger strijdvaardige, goed uitgeruste en getrainde schutters kon het elke 
invasiemacht moeilijk maken. Mulier zag mogelijkheden voor een guerilla-
verdediging in de bergen van Java en Sumatra.

Waar Mulier zich zijn Nederlandse schuttersloopbaan met milde spot 
herinnerde,41 was hij over de bestaande Indische schutterijen vernietigend 
in zijn kritiek. Dat Indische dienstplichtigen klaagden over een ‘onhoudbare 
schutterijplaag’ was goed te begrijpen. Ontwikkelde en goedwillende bur-
gers werden, na hun zware dagtaak, uitgeput en afgeblaft door despotische 
pseudo-sergeants. Niet alleen was de leiding volgens Mulier slecht, ook waren 
de oefeningen niet effectief en waren de Indische schutterijen getalsmatig te 
gering om enig militair nut te hebben.42 Daarom ook pleitte Mulier voor de 
inzet van ‘inlanders’, Indo-Europeanen en voor het aanstellen van inlandse 
vorsten in hogere rangen.

Nog te weinig doet men den inlander gevoelen dat hij één is met 
den Nederlandschen bewoner van N. Indië, daar waar het geldt 
de kolonie te verdedigen, dat ook hij liefde kan gevoelen voor ons 
volk, het welk hem (hoewel er nog onnoemelijk veel op ons is af 
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te dingen) toch in tal van omstandigheden steunt, voorlicht en 
helpt.43

De bestaande Indische schutterij deugde niet en Mulier had geen vertrouwen 
in de daadkracht van de regering in Batavia en de heimelijke Indische besluit-
vorming. Hij wilde niet afwachten tot een hervorming van de schutterijen 
misschien nog eens gestalte zou krijgen. ‘Zoude het daarom geen overweging 
verdienen de hand aan den ploeg te slaan en op alle plaatsen, waar daartoe 
gelegenheid bestaat weerbaarheidscorpsen op te richten?’44

Binnen een maand verkreeg Mulier van de resident autorisatie voor 
zijn plan en medewerking van de hoogste militair in het gewest. Bovendien 
ontving hij steunbetuigingen van Duitse en Engelse Delianen. Mulier publi-
ceerde ze onvertaald in de Deli Courant om te tonen dat zijn militie geen 
verdeeldheid zou brengen in het pluriforme Deli. Op 16 april 1900 werd het 
corps in aanwezigheid van ongeveer 200 belangstellenden opgericht in het 
gymnastieklokaal van Medan.45 Een maand later was een rekest verstuurd 
aan de gouverneur-generaal, ondertekend door Mulier, de assistent-resident 
van Medan De Neve, J. Th. Ponse (inspecteur van de Deli-maatschappij in 
Bindjey), J.A. van Dinter (sub-agent nhm) en G.J.D. Meesters (onderwijzer). 
Alle ‘Europeesche ingezetenen’ konden toetreden, ook de Indo-Europeanen. 
Mulier laakte hun afwezigheid bij de oprichtingszitting.

De Indo’s klagen steeds over ten achterstelling door volbloed Europea-
nen en juist zij zijn het, die zich zelven op den tweeden rang plaatsen 
door achter te blijven en zich af te zonderen, waar wij hen de hand 
reiken en volkomen als onze gelijken wenschen te beschouwen. Tot 
hen richten we de opwekking die geest van exclusivisme te laten varen 
en er een gezond begrip van altruïsme voor in de plaats te stellen.46

Het particuliere initiatief kwam razendsnel tot stand, nu begon het wachten 
op de ambtelijke molens. In militaire zaken was voorzichtigheid troef voor 
de koloniale overheid. Niet alleen moest men oppassen aan wie wapens ter 
beschikking werden gesteld, ook hielden de Haagse militaire departementen 
de kolonie nauwlettend in de gaten op dit gebied. Kolonie en legerleiding vis-
ten in dezelfde vijver als het ging om rekrutering en bewapening en gunden 
elkaar zeer weinig.47 Na een half jaar kwam er uit Batavia reactie op het rekest. 
De mogelijkheid tot vorming van vrijwilligerscorpsen werd geopend, maar 
een definitieve toezegging kwam nog niet. Kort voor de kerstdagen van 1900 
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werd de opzet van het volksleger nog eens met animo doorgesproken onder 
voorzitterschap van Mulier.48 Een aangepast concept-reglement ging terug 
naar Batavia en opnieuw verstreek een half jaar.

Berichten dat een hervormde schutterij zou worden ingevoerd – ook in 
Medan – ontlokten aan Mulier een tirade tegen de trage bureaucratie.

Men heeft door te veel willen reglementeeren de opgewektheid 
gedood om con amore, met hart en ziel, eens een aardig flink deugde-
lijk corps goede scherpschutters, tevens geoefende bergsoldaten te 
vormen. (…) Staatjestrekken en administreeren, daarin is men mees-
ter! en elkander afmaken op een schaal zoo ruim, dat op het oogenblik 
haast geen enkel werkelijk knap, uitmuntend hoofd-officier meer over 
is, aan wien anti-papieristen en lui, die van poot-an spelen houden, 
zooals v[an] Heutsz, iets kunnen overlaten. Men heeft iets goeds, iets 
moois, een uiting van vaderlandsliefde laten verwelken. (…) Ook al 
krijgen wij hier nog antwoord op onze requesten, de geest is dood.49

De wanhoopskreet uit Deli bracht geen gang in de zaak. Een jaar later was er 
nog geen definitief uitsluitsel over het corps.

In augustus 1902 kreeg Mulier eindelijk bericht namens de gouverneur-
generaal, met een regeling van vrijwilligerscorpsen in acht artikelen.50 Op 
27 september 1902 – tweeënhalf jaar na Muliers eerste aanzet – werd het 
‘Vrijwilligerscorps Sumatra’s Oostkust’ definitief opgericht. De dode geest werd 
fluks nieuw leven ingeblazen. Binnen twee maanden meldden zich 250 leden. 
Muliers propaganda in de Deli Courant moet hebben geholpen. Bezwaren en 
kritiek op het losse verband van de militie weerlegde hij met een observatie 
over het voetbalspel. ‘Met aandacht heb ik gadegeslagen en gezien dat samen-
werking en daardoor een ijzersterk verband verkregen werd, waar de leider een 
man van wil, van tact en tevens een rechtvaardig en populair leider was. Voor 
hem doet men alles, voor den bullebak of den fitter doet de troep niets.’51 

Nog was het afwachten voor de vrijwilligers niet ten einde. Pas in juli 1903 
verkreeg de nieuwe organisatie rechtsgeldigheid, toen ook het ministerie van 
koloniën in Den Haag accoord ging.52 Het ledental was inmiddels gegroeid tot 
270. Op Sinterklaasavond 1903 werd Mulier verkozen tot Corpscommandant. 
In de maanden daarna vonden in alle uithoeken van het gewest oefensessies 
plaats en daarmee was de vrijwillige landweer eindelijk in werking getreden.

De ware beloning voor zijn volharding genoot Mulier kort voor zijn ver-
trek uit Medan. In augustus 1904 bootsten miliciens en echte militairen 
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een invasie van Belawan en Medan na in een grootscheepse oefening van 
het Weerbaarheidskorps. Het vrijwilligerscorps bleek na zijn vertrek echter 
geen strijdmacht voor de eeuwigheid en het burgerinitiatief kreeg in andere 
gewesten nauwelijks navolging. Alleen in Bondowoso en in Probolinggo wer-
den plannen gemaakt, maar geen van beide korpsen werd ooit bewapend. Bij 
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 werden vrijwilligerscorp-
sen opgericht in Palembang, Soekaboemi, Buitenzorg en Bandoeng. Die van 
Buitenzorg en Soekaboemi werden kort daarna opgeheven. Dit lot deelde in 
1919 het korps van Medan.53

Mulier toonde zich als stichter van het weerbaarheidscorps een fanatiek 
speler in the Great Game, zoals Rudyard Kipling het imperialistische bedrijf 
bestempelde in zijn roman Kim. In de volgende paragraaf wil ik onderzoeken 
aan welke spelregels Mulier zich daarbij verbonden achtte. Drie elementen 
komen in zijn beschouwingen over imperialistische brandhaarden en ver-
houdingen steeds terug: geweld, geopolitieke rivaliteit en de voogdijgedachte. 
Mulier schreef in de Deli Courant veelvuldig over zulke brandhaarden: de 
boerenoorlog, de onderwerping van Atjeh en de internationale rivaliteit over 
de ‘verdeling’ van China. Zijn imperialistische overtuigingen en agenda zijn 
een troebele voetnoot in de koloniale geschiedenis, maar zijn niet zonder 
betekenis. Zijn sentimenten en gedachtepatronen zijn representatief voor 
het imperialistisch vertoog van rond 1900. Muliers stem klonk anoniem 
mee in het grote koor van propagandisten en belanghebbenden dat Martin 
Bossenbroek laat klinken in zijn studie Holland op zijn breedst. Hoewel zijn 
doorsnee-stem een solo-optreden niet aan kon, beheerste hij met zijn enthou-
siasme wel het volledige repertoire.

The GReat Game

Geweld
Een volkomen vreedzame wereld zag Mulier als droombeeld voor een later 
evolutionair stadium van de mens. Pacifisten als Tolstoj hielden onvoldoende 
rekening met de primitieve wetten die de mensheid gevangen hielden. 
Mogelijk zou in de twintigste eeuw een nieuw tijdperk, van ‘internationaal 
humanisme’ aanbreken, maar tot die tijd waren er goede redenen voor het 
gebruik van geweld: zelfbehoud en vooral ‘vaderlandsliefde.’ Inwoners van 
andere landen hadden mogelijk gronden om hun natie, mede-burgers of 
regering te haten, ‘nooit kan men als Nederlander zijn land en volk een kwaad 
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hart toedragen, want daarvoor bestaat geen reden.’54 De stellingname maakte 
onderdeel uit van de propaganda voor zijn vc en Mulier gaf zijn lezers direct 
het meest aansprekende voorbeeld van strijdbaar patriottisme mee: de Boeren 
in de Transvaal. ‘Ik voor mij gevoel een groote en warme vereering, een uit het 
hart opwellende geestdrift voor de Z. Afrikaander die huis en haard, vrouw en 
kind beschermde en verweerde tegen hen, die zijn land betraden.’55

Vanuit dit engagement moet Muliers vreugde over boerensuccessen wor-
den begrepen. Zo hield hij ruim een week voor kerst 1900 de moed erin: ‘Nog 
immer schieten de Boeren 9 maal meer menschen dood dan de Engelschen.’56 
De talloze guerillamanoeuvres op Basoeto-ponies, die de Engelse strijdkracht 
steeds opnieuw verrasten, beschreef Mulier met het enthousiasme van een 
voetbalverslag. In de morele afweging van oorlogsvergrijpen is Mulier sterk 
vooringenomen. Kritiek op de Engelse concentratiekampen – voor Boeren-
krijgsgevangenen, vrouwen en kinderen – met ‘allerinfaamste gemeenheden’ 
en ‘schandelijke bestialiteiten’, was op zijn plaats.57 Ook het inzetten van gevan-
genen als menselijk schild op bedreigde posities van de Engelsen noemde 
Mulier als voorbeeld van Britse oorlogsmisdaden. Zijn kritiek verliest aan 
geloofwaardigheid als hij generaal De Wet steunt, die vredesactivisten liet 
afranselen en één van hen executeren. ‘De Wet verdedigt zijn land tegen indrin-
gers, die er niet te maken hebben, dat verontschuldigt veel zoo niet alles.’58

Zes dagen na zijn diskwalificatie van Britse oorlogspraktijken moest 
Mulier uiterste flexibiliteit betrachten in zijn opinievorming. Er gingen in 
Nederland, met name vanuit het weekblad De Groene, stemmen op om een 
boycot tegen Groot Brittannië te organiseren. Voor de koloniale economie 
van oostelijk Sumatra was dat een rampzalig plan gezien de economische 
verwevenheid met de Britse koloniën aan de overzijde van de Straits. Het plan 
diende dus bestreden te worden. Om de misdaden nog steeds misdaden te 
kunnen noemen, maar hun betekenis toch te relativeren, vergeleek Mulier 
het Britse optreden in Zuid-Afrika met de behandeling van Chinezen door de 
bezettende Europese krijgsmacht. ‘Kijk eens naar China, welk een walgelijk 
figuur heeft het beschaafde Europa - eendrachtig slachtende, verbrandende, 
fusilleerende, verdrinkende – daar niet geslagen!’ Deze wandaden maakten in 
Europa de tongen niet los, omdat het ging om ‘heidensche barbaren’, dat het 
publiek ‘niet hooger stelt dan bv. Zoeloe’s of Papoea’s.’59 De Afrikaners waren 
christenen met een Europese herkomst.

In socialistische kringen werden dergelijke vergelijkingen ook gemaakt, maar 
dan tussen de Britten in Zuid-Afrika en de Hollanders in Atjeh. De Sociaal 
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Democraat stelde dat de Boerenoorlog rechtvaardiger was dan de Atjeh-
oorlog omdat de partijen daar meer gelijkwaardig waren aan elkaar.60 Voor 
het sdap-kamerlid Van Kol was de Engelse opsluiting van Boeren vergelijk-
baar met de ontvolking van Atjehse kampongs in vijandig gebied door het 
Nederlands-Indisch leger. Het Volk concludeerde dat er in Atjeh ‘tegen vrou-
wen en onnoozele bloedjes van kinderen wordt gevochten.’61 Mooie praatjes 
voor electoraal gewin zo stelde Mulier. Het gedrag van de soldaten in Atjeh 
was juist een toonbeeld van humaniteit. De gevangen vrouwen en kinderen 
werd geen haar gekrenkt en ze werden goed gevoed. Voor de fouragering tij-
dens patrouilles in nog niet onderworpen gebied golden strikte orders. Altijd 
moest de bevolking voor het afgestane eten worden betaald. Geen wonder dat 
de Nederlanders bij veel Atjehers inmiddels geliefd waren. ‘De Atjehsche kin-
deren hebben reeds iets vriendelijks in blik en houding.’62

Niettegenstaande hun erkentelijkheid was ook in de strijd tegen de 
Atjehers geweld onontkoombaar. Mulier was een overtuigd propagandist voor 
de Atjeh-oorlog. Enkele maanden na zijn aankomst in Medan maakte hij een 
reis naar Atjeh. In een serie reisbrieven versloeg hij de Nederlandse opmars 
in het gewest en het optreden van generaal Van Heutsz. Hij werd onmiddel-
lijk een fervent aanhanger. In Van Heutsz zag Mulier het krachtige individu, 
de superieure mens die grootse daden in zich had en de hele natie een 
nieuwe richting kon geven. In ieder geval verschafte Van Heutsz’ campagne 
in Atjeh Nederland een sterker positie in de wereldpolitiek. Voor Mulier was 
de ultieme legitimatie voor de strijd in Atjeh dat Nederland anders zijn rol 
als koloniale macht dreigde te verliezen. Een imperialistische mogendheid 
die verzuimde degelijk bestuur te vestigen kon daarop worden afgerekend. 
Het was daarom ‘dat we dezen oorlog, begonnen ondanks ons zelve, door een 
drang der omstandigheden moeten blijven voeren ter wille van ons gezag.’63 
Hij bespotte het onbegrip in Nederland voor de eisen die deze oorlog stelde. 
‘Zeker we zullen niet met een enkele dynamietpatroon een ingang van een 
benting mogen forceeren, waardoor een paar dozijn soldatenlevens gespaard 
worden, neen we zullen de patronen in hospitaallinnen wikkelen, opdat de 
lui er zich dadelijk mee verbinden kunnen!’64

Klein en groot
Nederland practiseerde volgens Mulier geen imperialisme – niet zoals Groot 
Brittannië dat deed in ieder geval – maar zag dat niet als verdienste, maar als 
een blijk van onvermogen. ‘Als we de duiten er voor hadden zouden we eerst 
eens recht imperialistisch zijn.’65 Het militaire optreden in Atjeh, Djambi en 
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zuid-oost Borneo diende ter ondersteuning van het wettelijk staatsgezag en 
was niet gericht op expansie van koloniaal bezit. In Muliers optiek zat het 
nobele Nederland in de verdrukking tussen agressieve grote broers. De tijd 
van stadhouder Willem iii en de zeehelden was voorbij. Verwijzingen naar 
die tijd, bedoeld als opwekking van Nederland als wereldmacht, bestem-
pelde Mulier als ‘leeuwerigheid.’ In de strijd tussen Rusland, Engeland, 
Frankrijk en Duitsland moest Nederland zich tevreden stellen met behoud 
van het bestaande bezit.

Dat bleek bijvoorbeeld bij de verdeling van concessiegebieden in China, 
waarin behalve de grote mogendheden ook België en Oostenrijk-Hongarije 
deelden. Tot Muliers frustratie stond Nederland volkomen buitenspel. ‘Wij 
hadden liever gezien, dat er onmiddellijk een schip voor Swatow was ten 
anker gekomen en een 1000-tal manschappen waren aangewezen om in 
Peking onze vlag naast die der andere mogendheden te vertegenwoordigen.’66 
Wrokkig constateerde Mulier dat zelfs Portugal militair vertegenwoordigd 
was en daarmee het behoud van Maçao veilig stelde.

De belichaming van de heerszuchtige grootmachten was de Brit Cecil 
Rhodes, de kwade genius achter de Jameson Raid, een belangrijke aanleiding 
tot de Boerenoorlog. Zijn ‘expansiepolitiek, die daar op zeer businesslike 
en vlugge manier gevoerd werd middels dood en verderf zaaiende snel-
vuurkanonnen, die de negerstammen bij duizenden wegmaaiden, was niet 
gerechtvaardigd.’67 Als de Nederlanders op dezelfde manier zouden huis-
houden in Nieuw Guinea zou Mulier het net zo hard afkeuren. Het meest 
ernstige vergrijp dat Mulier Rhodes aanrekende, was de vernieling van het 
Nederlandse Taalmonument in Burgersdorp. Juist in de taal lag de kwetsbaar-
heid van kleine naties. Daarom was de strijd van de Boeren ook zo belangrijk.

Voor de oorlog, toen de strijd met bevolkingspolitiek gestreden leek te 
gaan worden, hamerde Mulier op het aanjagen van migratie vanuit Nederland 
naar Zuid-Afrika.68 Toen de oorlog uitbrak toonde hij zich teleurgesteld dat 
jongemannen uit het vaderland niet naar de Kaap reisden om een handje te 
helpen. ‘Ik geloof niet dat er bij ons niet een 10000-tal jongelieden te vinden 
zijn, die lust en moed genoeg hebben om het zwaard aan te gorden.’69 Na de 
verloren oorlog betreurde hij de gemiste kans op expansie van taal, volk en 
cultuur. ‘Een overwinnend Zuid-Afrikaanderdom wilde misschien wel zeggen 
een nieuwe bakermat voor de Hollandsche taal, een nieuw grondgebied voor 
onze energie, een nieuw terrein van waaruit wij op onze beurt weer nieuw 
bloed zullen krijgen.’70 Mulier zag grote betekenis in de ‘stamverwantschap’ 
van Nederlanders en de Transvaalse Boeren.
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Behalve een taalkundige kwetsbaarheid had een bescheiden koloniale 
macht als Nederland natuurlijk ook te maken met geopolitieke zwakte. 
Het imperialisme rond 1900 was niet alleen een wedloop tussen Europese 
landen, de Verenigde Staten en Japan. Het is ook te beschouwen als een 
gezamenlijke onderneming, een franchise van naties. Een directie die de 
zaak liet verslonsen moest plaats maken voor een andere. Dat was de reden 
dat een artikel in de Pinang Gazette van juni 1902 over Nederlands-Indië 
zoveel onrust wekte. Het vernietigende stuk stelde dat Nederland als kolo-
nisator ernstig in gebreke bleef. De koloniale macht was gegrondvest op 
onderdrukking van de inlander die slechts kiezen kon tussen een leven ‘in 
voortdurende arbeid of de ergste nooddruft.’ De overheid was ingericht 
op economische exploitatie en investeerde niets in het land zelf, wat de 
Nederlanders maakte tot ‘gehate vreemdelingen.’ Ook de omvangrijke groep 
Indo-Europeanen was trouweloos. Zelfs een groot deel van de kolonisten zou 
volgens de Pinang Gazette de kolonie liever in andere handen zien als dat 
de handel ten goede zou komen. ‘Indien Holland hun niet kan verschaffen, 
wat zij in deze richting wenschen, zijn er zeker rijken, die genegen zijn hun 
protectie aan de kolonisten te verstrekken, hun de rechten toe te staan die 
zij verlangen.’71 Mulier bestempelde het bericht als stemmingmakerij van 
één Amerikaan, ‘die bij de goede kwaliteiten van zijn natie ook deze slechte 
heeft, dat hij wel eens wat arrogant wil zijn.’ 

Als zich toch eens een ‘vijandig overnamebod’ voor zou doen, dan zou 
het vrijwilligerscorps zijn bestaansrecht bewijzen. Deze milities waren niet 
in staat tot serieus verweer tegen een vijandig leger, maar bewapende bur-
gers zouden de vijand wel enige tijd van het lijf houden. Daarmee werd tijd 
gewonnen om de grote mogendheden tot diplomatiek overleg te voeren. In 
zijn eerste opzet voor het vc rekende Mulier op zo’n interventie van ‘naijve-
rige mogendheden.’72 Hij vertrouwde op de groeiende macht van de pers en 
publieke opinie, waardoor grove schendingen van de mensenrechten vaker 
en sneller tot protesten leidden. Het ‘rechtsgevoel van volkeren’ werd rond 
1900 eerder aangetast en Mulier verwachtte kennelijk grote stappen in de ont-
wikkeling van de internationale rechtsorde. Behalve accurate defensie moest 
Nederland in geval van internationale arbitrage trouwens ook een adequaat 
beheer kunnen aantonen. Mulier hield zijn lezers steeds voor dat het koloni-
aal rijk alleen behouden bleef als er een band zou groeien tussen de Europese 
machthebbers en de bevolking die aan hen was toevertrouwd.
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Voogdij

Het komt mij voor dat wij binnen een eeuw of korter nog een grooten 
ommekeer zullen beleven in al wat goed georganizeerde kolonies 
heet, indien er slechts knappe, doortastende lui opstaan; een modus 
vivendi, waarbij men de koloniale onderdanen tot zich ophief en op 
gelijken voet als de inwoners van het moederland behandelde, zou, 
indien die zonder gevaar kon worden tot stand gebracht, een weg tot 
behoud zijn.

Voogdij over de autochtone Indische bevolking was voor Mulier een ethisch 
principe, maar vooral een middel tot zelfbehoud. Hij onderschreef de kolo-
niale beginselen van Snouck Hurgronje die Van Heutsz in Atjeh heette te 
praktizeren. In zijn reportage uit 1899 vanuit Atjeh benadrukte Mulier de 
vele vorderingen die er door de Nederlands pacificatie al waren gemaakt. 
Herstelde irrigatiewerken, drukte op de markt, spoorwegen en een werkende 
telegraaf, kortom het landsdeel werd geschikt gemaakt voor ‘handel en ver-
keer.’73 Alles wees erop dat de Atjehoorlog niet werd gevoerd in Nederlands 
belang, maar in het belang van de Atjehse bevolking, dat leed onder kneve-
larij, despotisme en rechteloosheid. De macht moest worden ontnomen aan 
de ‘inlandsche vorstjes en potentaatjes’ en de ‘inlander gebracht onder de 
rechtspraak, het gezag en de goede zorgen van de Nederlandsch-Indische 
regeering.’74

Maar recht en orde waren niet voldoende. Een werkelijke lotsverbon-
denheid tussen heersers en overheersten liet zich alleen smeden door 
verspreiding van de Nederlandse taal. Mulier pleitte voor onvoorwaardelijke 
toegang tot Nederlands onderwijs voor de inlandse bevolking. ‘Dit zal de band, 
die noodig is om de koloniën tot ware Nederlandsche koloniën te maken nau-
wer aanhalen, te eerder zullen dan bruinen en blanken er toe overgaan om dit 
land gezamenlijk te verdedigen.’75 Hij bestreed aldus de bestaande praktijk 
van taaldistinctie waarin bijvoorbeeld Javanen die Nederlands spraken golden 
als verwaand.76 Deli was een pioniersgewest waarin het Nederlands zich kon 
ontwikkelen tot gemeenschapstaal. Mulier bekritiseerde daarom de vrijheid 
waarin Engelse en Duitse zendelingen onderwijsactiviteiten ontplooiden. Een 
verbod op Europees onderwijs zonder Nederlands was een begin. ‘De rijke 
Chineesch, de inlandsche adel laat de kinderen liever Engelsch leeren, omdat 
ze daar meer profijt van hebben, terwijl zij – aldus is hunne opvatting – het 
Nederlandsch toch niet mogen spreken in den omgang met Europeanen.’77 
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De koloniale overheid deed niets aan deze taal-concurentie en belem-
merde zelfs de ontwikkeling van het Nederlands als voertaal. Nederlands 
was in 1886 verdwenen van het programma van de Indische kweekscholen, 
tot frustratie van de Indische onderwijzers. De welgestelde inlanders die hun 
zoons toch Nederlands wilden leren, kregen slechts mondjesmaat toegang tot 
de Nederlandse lagere scholen. Het gebrekkige Nederlands van de inlanders 
zou de vordering van andere leerlingen vertragen. Volgens Mulier waren aparte 
taallessen voor iedere leerling met achterstand de oplossing.78 Bezwaren dat 
de nabijheid van inlanders de Europese kinderen zou kunnen bederven achtte 
hij ridicuul.

Toch waren Europeanen en Indische bevolkingsgroepen elkaar ook zon-
der onderwijs reeds genaderd in cultureel opzicht. Vooral nieuwe Maleise 
kranten zorgden voor toenadering van ‘meester’ en ‘pupil’, zoals de soldaten-
krant Soerat Khabar Soldadoe. Mulier zag een paternalistisch persmodel voor 
zich waarin deze bladen de lezers ontvankelijk zouden maken voor de zege-
ningen van het Nederlands koloniaal bestuur. ‘Voor haar toch is de schoone 
maar uiterst moeilijke taak weggelegd den beschaafden, maar ook de minder 
beschaafden inlander te doordringen van de wenschelijkheid van een hech-
ten band tusschen ons moederland en het zijne, hem waar mogelijk er op te 
wijzen, dat wij het goede willen, hem duidelijk te maken dat onze koloniale 
politiek van heden met die van vroeger eeuwen hemelsbreed verschilt.’79 Een 
jaar later werd het soldatenblad vervangen door de Bandera Wolanda (de 
Nederlandse Vlag), inderdaad zo volgzaam dat zelfs op regeringssubsidie werd 
aangedrongen.80

Deze emancipatorische overtuigingen laten onverlet dat Mulier deelde in 
het racisme van zijn tijdgenoten, bewust en onbewust. Weliswaar laakte hij de 
instinctmatige verachting die sommige Europeanen toonden voor de evident 
‘beschaafde Oosterling met zijn goede manieren, gesoigneerde handen, fijn 
gebaar en zuivere uitspraak onzer moedertaal.’81 Deze blinde vooringeno-
menheid stond de essentiële toenadering tussen inlanders en Europeanen 
in de weg en daarmee ‘de mogelijkheid om een deel van onzen archipel met 
hulp van het inlandsche element te kunnen verdedigen.’ Het animistische 
volk van Batak, het berggebied waaraan Deli grenste, was Muliers ultieme 
Ander. Hij bestempelde hen als ‘een in waarheid onbeschaafd ras met een 
in haast alle opzichten achterlijke ontwikkeling, laag zedelijk peil en hoogst 
primitief zielsleven’, wees op het ‘zeer vrij geslachtelijk verkeer, dat reeds op 
zeer jeugdigen leeftijd aanvangt’ en op hun luiheid.82
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Koelies
De grootste bevolkingsgroep in Deli, die van contractarbeiders of koelie’s, 
kwam voor Mulier evenmin als de Batakkers in aanmerking voor ontwikkeling, 
veredeling en gelijkwaardigheid. Zij moesten gehoorzaam hun plantagear-
beid uitvoeren en kritisch denkvermogen stond dat alleen maar in de weg. 
De winstuitkeringen van de plantagebedrijven konden alleen worden opge-
voerd als voldoende arbeidskrachten gedwee de lange en zware werkdagen 
volbrachten. Eén van de uitdagingen voor planters was reductie van de loon-
kosten. Met beloning werd inschikkelijkheid onder de plantage-arbeiders 
niet bereikt. Harde dwangmaatregelen waren vereist. De Europese plantage-
houders vormden een minieme minderheid op de plantages en het koloniaal 
gezag was zwak ontwikkeld. De planters pleitten daarom voor een arbeids-
rechtelijke uitzonderingspositie van het gewest. De ‘Deli-Plantersvereeniging’ 
was in 1879 door de latere minister Cremer ingesteld en deze bundeling 
van krachten hielp hen aan de gewenste aanpassing van de Nederlandsch-
Indische Koelie Ordonnantie (k.o.): de zogenaamde ‘poenale sanctie.’ Deze 
clausule verschafte de planters het recht de door hen aangevoerde contract-
arbeiders te bestraffen bij werkweigering. Het vormde een machtsmiddel om 
onwillige koelie’s tot plantage-arbeid te dwingen.

De ‘koelie-ordonnantie’ bood hen in 1880 de mogelijkheid om geïm  -
porteerde arbeiders te houden aan de contractueel afgesproken arbeids-
verplichtingen. Gaandeweg kregen de planters meer bevoegdheden om de 
koelie’s tot gehoorzaamheid te dwingen. Ten tijde van Muliers verblijf in 
Medan vervulden planters bij koelie-geschillen soms de rol van politie, aan-
klager en rechter tegelijkertijd.83 Ook pasten zij misleiding en manipulatie 
toe in een systeem van schuldslavernij, dat de arbeiders aan de plantages 
moest binden. Kort voor het verlopen van de contracttermijn was er op de 
plantages een ruim aanbod van opium, dobbelspel en prostituees. Koelies die 
geen geld hadden voor dit vermaak konden riante leningen aangaan die ze – 
als de pret ten einde was – aleen konden aflossen met een nieuwe contractter-
mijn. Berucht waren ook de onderkomens voor zieke koelies, die zo smerig en 
primitief waren dat ze ten koste van alles vermeden werden. Tenslotte waren 
de arbeidstijden, voeding, beloning en behandeling van koelies op de rand 
van wat zij konden volhouden.

In 1902 kwamen de meest ernstige vergrijpen op de plantages aan het 
licht, wat leidde tot een officieel onderzoek naar de behandeling van koelie’s. 
Het standpunt van Mulier in dit grote koelieschandaal kwam aanvankelijk 
overeen met de plantersbelangen. Later werden zijn beschouwingen over de 
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zaak dermate autonoom dat ze Mulier zijn positie als redacteur van de Deli 
Courant kostten.

Mulier had een opmerkelijke achting voor de sociaal-democratie, dat zagen 
we al in zijn beschouwingen als Flaneur. Hij waardeerde in deze stroming het 
streven naar hervorming en emancipatie. Voor progressieve liberalen zoals 
Mulier was Marx’ wetenschappelijke maatschappijvisie een bron van inspira-
tie. Hij achtte zich dus aan het socialisme schatplichtig. Verbrokkeling van dit 
natuurlijke bondgenootschap, door liberaal dedain of revolutionair vuur van 
socialisten, leidde tot versterking van de gezamenlijke vijand: de ‘behoudspar-
tij.’84 De komst naar Deli van het socialistische kamerlid Henri van Kol, werd 
door Mulier dan ook met enthousiasme begroet. Hij roemde diens doelmatig-
heid, werklust en vooral zijn warme belangstelling in de koloniale zaak. Alleen 
zijn strijd tegen de Atjeh-oorlog had de Indische zaak veel schade toegebracht. 

Van Kol was bezig met een rondreis door de koloniën om problemen 
en misstanden in kaart te brengen. Zijn bevindingen waren bepalend in het 
publieke debat over Nederlands Indië en stelden hem als parlementariër in 
staat het regeringsbeleid scherp te bekritiseren. In maart 1902 deed Van Kol 
ook Medan aan. Om het kamerlid goed te informeren belegde de Indische 
Bond op 29 maart een bijeenkomst in het Oranje-hotel. Voor Mulier moet 

Koelie tijdens de oogst van de tabaksbladen.
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deze sessie, geheel gewijd aan de publieke zaak, een hoogtepunt in het 
koloniale bestaan geweest zijn. Allerlei belangrijke kwesties in het gewest 
werden door specialisten ingeleid. Mulier sprak over leprabestrijding. Een 
heftige discussie barstte los door de manier waarop de jurist C. de Coningh 
de arbeidsverhoudingen aan sok uitlegde aan Van Kol. Uiteindelijk zou 
de kwestie zowel Indië als Nederland hevig beroeren. De Coningh stelde 
contractarbeid op basis van de koelie-ordonnantie gelijk aan slavernij. Zijn 
compagnon J. van den Brand viel hem bij met een pleidooi voor onmiddelijke 
afschaffing van de koelie-ordonnantie en invoering van een vrije arbeids-
markt in de gehele kolonie.85

De gezamenlijke aanval op de koelie-ordonnantie maakte onmiddelijk 
een felle reactie los. De teneur daarin was dat de wet beschermend werkte, 
omdat de kinderlijke Javanen en Chinezen juist in een vrije arbeidsmarkt 
uitgebuit zouden worden. Mulier redeneerde dat misstanden voorkwamen 
ondanks en niet dankzij de ordonnantie. De oplossing was dan ook aanpassing 
en niet afschaffing.86 Tot dat moment verwoordde Mulier over koelie-arbeid 
feilloos het plantersstandpunt. Contractarbeid bood Javanen en Chinezen 
de mogelijkheid op een eerlijke manier geld te verdienen. Chinezen konden 
bij een zuinige levenswandel zelfs het begin van een kapitaaltje bijeensparen 
en zich in hun geboortestreek als ondernemer vestigen. Misstanden waren 
zonder uitzondering het gevolg van crimineel aangelegde wervers die met 
misleiding en bedrog extra verdiensten binnen haalden.87 Op de plantages 
gingen weliswaar zaken mis maar in veruit de meeste gevallen lag de oorzaak 
van problemen bij de koelie’s zelf.

In het moederland leek men volgens Mulier niet te willen begrijpen 
dat de planters in de Javanen en Chinezen met schepselen van een ander 
beschavingsniveau te doen hadden. Kamervragen van Van Kol in 1899 over 
mishandelingen op de plantages van Deli aan minister Cremer, werden door 
Mulier als misplaatst weggezet.

Dat de heeren koelie’s elkaar voor een koepang [mossel] binnenste 
buiten slaan is waar, en dat de inlander volgens de voorschriften 
van den Koran nu en dan z’n vrouw slaat is ook waar, maar dat 
Europeanen zich tegenwoordig wel 10 maal bedenken, voordat ze 
ook maar één mep uitdeelen, dat is gelukkig een feit.88

Om de wetteloze koelie te disciplineren waren maatregelen noodzakelijk die 
de Europese norm weliswaar overschreden, maar ‘de rechtspraak van een 
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land dient zich te richten naar de toestanden.’89 Dat een enkele planter daar-
bij wel eens ontspoorde was betreurenswaardig, maar niet maatgevend voor 
de arbeidsomstandigheden op alle plantages. Vrijwel overal heerste nu orde 
en de assistenten en administrateurs van rond 1900 waren niet te vergelijken 
met de ‘verachtelijke beulen’ en ‘dwingelanden’ uit de pionierstijd.90

Hoezeer Mulier in de koeliekwestie de planters ook naar de mond praatte, 
ook hij constateerde uitwassen en waarschuwde dan. Kort voor de komst van 
Van Kol hekelde hij de gedwongen tewerkstelling van een Chinese man. ‘Men 
hebbe wat meer consideratie met zg. onwillige oude verpieterde schuivers, die 
nu eenmaal ziek zijn en vergiftigd door de opium, waarvan wij Nederlanders 
de vuile winst behalen.’ De zaak ontlokte Mulier een manke Kiplingiaanse 
vermaning:

Weest ruw als je een wild beest in het bos tegen komt, wordt ruw 
als je je mede-Europeanen, je ras-genooten hoort liegen, als je een 
gemeene streek ziet; wees moedig, dapper in het leven, ransel het 
noodlot in het aangezicht (etc. etc.), maar wees niet ruw als het geldt 
iets te doen, wat indruischt tegen de wetten der menschen en tegen 
de wetten der menschelijkheid.91

Sussen en relativeren, ontkennen waar mogelijk: zoals Mulier reageerden er 
velen. Van den Brand en De Coningh werd verweten vanuit idealistische begoo-
cheling te redeneren, zonder de praktische consequenties van afschaffing van 
de koelie-ordonnantie te overzien. Een vrije arbeidsmarkt zou de ondergang 
betekenen van kleinere plantages en waarschijnlijk een tabaksmonopolist 
doen ontstaan. De inkrimping van de tabakscultuur zou ‘tienduizenden 
Chineesche paupers’ beroven van uitzicht op een door spaarzaamheid en 
hard werken verworven welstand.92 Daarnaast zouden de Medanse advocaten 
de problemen overdrijven en onvoldoende bewijsmateriaal overleggen dat de 
ontaarding van het koeliesysteem aantoonde.

Om de legitimiteit, het nut en voordeel van de k.o. te onderbouwen 
greep Mulier in een deel van de tientallen artikelen die hij erover schreef naar 
racistische stereotypen. De Chinezen werkten hard, maar waren opstandig en 
agressief; de Javanen waren gedwee, maar deden ook niet veel. Clichématig 
was Muliers kenschetsing van de Javaan als ‘een kind, een zorgeloos, lichtzin-
nig, spilziek kind hetwelk geleid dient te worden.’93 In zijn bespreking van de 
Millioenen stelde Mulier ook dat Javaanse vrouwen vanuit hun natuur dien-
den als bijzit van Europese mannen of met prostitutie geld bij verdienden. 
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‘Helaas, het is treurig dat de vrouwen zoo zijn, maar zóó staat de zaak en niet 
zooals de schrijver het voorstelt.’94 Mulier verklaarde het ontstaan van de k.o. 
zelfs uit het lage morele gehalte van de Chinezen die naar Deli kwamen om 
te werken. De eerste lichtingen van ‘arglistige’ werklui streken een voorschot 
op en maakten zich bij aankomst in Deli snel uit de voeten.95 Soms waren de 
vermeende eigenschappen ook met elkaar in tegenspraak: aan de ene kant 
stelde hij dat de primitieve drift de Chinees een ‘gemeen, bloeddorstig, onver-
schillig onmensch’ maakte. Tegelijkertijd reageerden Chinezen alleen zo fel 
bij ervaren onrecht.96

Wellicht aangemoedigd door de kritiek verzamelde Van den Brand in 
een brochure een imposant overzicht van de terreurpraktijken, wandaden 
en geweldsincidenten waarover in de jaren tevoren was gepubliceerd. Steeds 
waren ze gepresenteerd als op zichzelf staande feiten. In De millioenen van 
Deli stonden ze bijeen en daardoor kwam het patroon naar voren waarin 
de Delische tabaksmaatschappijen gedwongen arbeid toepasten om tegen 
minimale loonkosten maximale productiviteit te genieten. De beschreven 
gevallen van wrede mishandeling met dodelijk gevolg, van sexuele uitbuiting 
van Javaanse vrouwelijke koelies, van de lonen onder het bestaansminimum, 
van misleidende wervingspraktijken, van rechteloosheid voor de koelies en 
eigenrichting door de planters, van omkoping van bestuursambtenaren, van 
erbarmelijke plantagehospitalen met daarin creperende koelies en van het 
stelselmatig uitputten van hun werkkracht, maakten op het Nederlandse 
publiek grote indruk. De socioloog en historicus Jan Breman vergeleek deze 
disciplinering van gedwongen arbeid door ‘terreur’ met praktijken op Britse 
theeplantages in Assam en Franse rubberplantages in Cochinchina.97

Nog steeds nam Mulier de planters en hun arbeidssysteem in bescher-
ming, zoals van hem werd verwacht. Mulier noemde de brochure in een 
bespreking in drie delen een eenzijdig en ‘grof exposé van alleenstaande 
feiten’, waarin alle wantoestanden werden uitgemeten en alle fatsoenlijke 
plantages ontbraken. Hij ontkende de losstaande feiten niet, maar zonder een 
deugdelijk referentiekader hadden ze geen waarde en dus zwakte Mulier vrij-
wel elke aanklacht van de Millioenen af. Van den Brand shockeerde alleen en 
droeg niets bij aan de verbetering van de koeliepraktijk. Mulier bleef geloven 
in de goede intenties en het nut van de Koelie Ordonnantie. Wanpraktijken 
waren te wijten aan verkeerde toepassing of tekortschietende handhaving.98

Er zit van het begin af aan een immense contradictie in Muliers stand-
punt ten aanzien van de Millioenen. Ter inleiding van zijn bespreking twijfelde 
hij of de brochure wel voor bespreking in aanmerking kon komen, zich 
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beroepend op het ‘liberale’ standpunt van de Deli Courant. Van den Brand 
beriep zich op de christelijke ethiek en verwierp de koeliepraktijk op chris-
telijke grondslag. Met deze maatstaven sprak Van den Brand direct de 
regerende premier Abraham Kuyper aan. Het motto van de brochure is een 
citaat uit Ons Program, het partijprogramma van de arp, dat rechtsveiligheid 
in de koloniën garandeerde voor de inlander. Tegelijkertijd onderschreef Van 
den Brand de universaliteit van mensenrechten. ‘De toestand, zooals die ten 
huidigen dage is, geeft den werkgever rechten, die den mensch over zijne 
medemensch niet toekomen.’99 Dit laatste argument sloot aan bij Muliers 
liberale overtuiging, maar in zijn verdediging van de k.o. greep deze zonder 
meer naar de anti-verlichting: ‘De rechtspraak van een land dient zich te 
richten naar de toestanden [van dat land]. (…) De ethiek, de begrippen van 
zedelijkheid zijn uitstekend op zichzelf, doch wanneer ze niet bruikbaar blij-
ken, daar waar men ze wil aanwenden, verliezen ze hun kern van waarheid en 
wordt de ontoepasselijkheid een gebrek.’100

Het enige goede aan de brochure was volgens Mulier de impuls die 
het gaf aan een discussie over verbetering van de arbeidsverhoudingen 
aan sok. Het kon halsstarrige planters misschien bewegen tot enige zelf-
reflectie en daardoor tot betere zorg voor hun koelies.101 Deze voorzichtige 
handreiking door de Deli Courant aan Van den Brand viel in Medanse 
kringen niet goed. Met zijn campagne tegen planterspraktijken plaatste 
de advocaat zichzelf buiten de maatschappelijke orde. Zijn advocatenprak-
tijk werd massaal geboycot, dienstverlening geweigerd en sociaal verkeer 
vermeden door zowel Europeanen als aanzienlijke Chinezen. Bovendien 
werden zijn levenswandel en intenties belasterd met leugens en verdraaide 
en eenzijdige anecdotes uit zijn verleden. Uiteindelijk zag Van de Brand zich 
door broodroof zelfs genoodzaakt het gewest te verlaten en naar Nederland 
terug te keren.102

In dit kwaadsappige klimaat bleek elke vorm van toenadering suspect. 
Dat bleek uit de aflevering van Muliers kroniek ‘De week’, volgend op zijn 
bespreking van de Millioenen. In een tweespraak hield de redacteur-Mulier 
de recensent-Mulier ‘staande bij zijn derde knoop’ om hem rekenschap te 
laten afleggen over zijn genuanceerde oordeel. De redacteur-Mulier prees de 
moed van de klokkenluider die zich de vijandschap op de hals haalde van de 
nomenklatoera. De verdachtmaking dat het Van den Brand met zijn publi-
citeitsoffensief om een kamerzetel te doen zou zijn, weerlegde hij met een 
sneer aan de kolonialen. ‘Elkeen die hier in Indië niet op een langen stoel 
ligt en nu en dan eens een kortstondig idee in zijn bol omwerkt tot een daad, 
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wordt verdacht van in de Kamer te willen komen.’103 In dat opzicht kon Mulier 
zich blijkbaar identificeren met Van den Brands engagement.

Mulier herhaalde zijn bezwaren tegen het vlugschrift maar toonde ook 
een eerste kritische houding jegens zijn broodheren: de planters. Van den 
Brands brochure kon bijdragen aan waarheidsvinding en daarmee nut 
stichten. ‘Al wat er onwaars mocht staan in de brochure zal wel voor den dag 
komen. Blijkt het onwaar, welnu dan heeft het alle kracht verloren totdat 
schr[ijver] aantoont, dat het toch wel waar is! Blijkt het wel waar, welnu, 
wat kan het dan voor kwaad dat het verteld wordt.’104 Het is twijfelachtig of 
zijn apologie Muliers positie in de Delische gemeenschap versterkte. Zijn 
plantersvriendelijke standpunt was op de helling gegaan en Muliers opinie 
begon vanaf dat moment steeds meer te glibberen. Hij leek zich als bemid-
delaar op te willen stellen tussen de publieke opinie in Nederland en het 
idiosyncratische plantersgelijk. Deze rol koos hij meer nadrukkelijk nadat de 
consequenties van Van den Brands brochure in Deli voelbaar werden.

In november 1902 werd tijdens het kamerdebat over de Indische begro-
ting fel gedebatteerd over de Millioenen van Deli tussen Henri van Kol en 
oud-minister Cremer, inmiddels weer liberaal kamerlid. Het was niet voor het 
eerst dat Van Kol Cremer aanviel, maar ‘koelie-Cremer’ kon de aantijgingen 
van Van Kol niet meer – zoals voordien – wegwuiven. Politieke consequenties 
had de bezorgdheid onder de anti-revolutionaire partijgenoten van minis-
ter van koloniën Idenburg. Van den Brand had met een nieuwe brochure 
(Nog eens: de millioenen uit Deli) de druk vergroot. Zijn appèl bleek effec-
tief. Idenburg gaf gouverneur-generaal Rooseboom opdracht tot een grondig 
onderzoek van de Delische plantagearbeid.105 In mei 1903 kreeg de officier 
van justitie J.L.T. Rhemrev daartoe de instructies. ‘Hij moest nagaan of de 
beweringen over mishandeling, onwettige gevangenneming en onregelmatig-
heden bij de rechtspraak aan S.O.K. steekhielden.’ Een aanvullende instructie 
gaf hem de bevoegdheid ‘om strafbare feiten die aan het licht zouden komen 
te onderzoeken en eventueel strafrechtelijk te vervolgen.’106 Op 8 juni kwam 
Rhemrev in Medan aan.

Mulier vond dat Rhemrev ruim baan gegeven moest worden, juist in het 
belang van Deli. Een coöperatieve houding zou in zijn optiek bijdragen aan 
een milder oordeel in het eindrapport. Belemmering van zijn werk zou zich 
juist tegen de planters keren. Temidden van wantrouwende en onwillige 
planters toog Rhemrev aan het werk. Niemand verwachtte er iets goeds van 
en de houding van veel planters werd ronduit vijandig toen bleek dat de 



249

inspecteur ‘spionnen’ inzette om koelies gemakkelijker te laten praten. Hij 
zette Chinezen en inlanders in die hun taal spraken. De belangstelling voor 
de koelies en vooral het doorbreken van de hiërarchie – de plantagedirectie 
moest zich immers openlijk verantwoorden en was daarmee aan Rhemrevs 
gezag onderworpen – maakte hen opstandig. Rows lagen op de loer. De 
planters reclameerden succesvol bij de resident. Hierna werd Rhemrevs bewe-
gingsvrijheid ingeperkt en kon hij niet meer onaangekondigd plantages 
bezoeken.107

Als enige koloniaal van Deli toonde Mulier zich optimistisch over de 
uitkomsten van het onderzoek dat hij zag als onvermijdelijk, gezien de ophef 
die in Nederland was ontstaan. Het was om die reden dat hij het dramatische 
optreden van de planter Derkinderen afkeurde, waar deze voor velen een held 
was en als spreekbuis van de gebelgde planters gold. Bij de inspectie door 
Rhemrev van diens plantage Arnhemia verscheen Derkinderen ongekleed en 
vroeg pathetisch om arrestatie, omdat hij zijn leven niet zeker was temidden 
van opgeruide koelies.108 Derkinderen viel bij zijn vertrek uit Medan op het 
station een heldensaluut ten deel. Mulier probeerde de Delianen te bewegen 
tot zelfreflectie. Hij trachtte hen het perspectief voor te houden van Rhemrev, 
de koloniale overheid en het Nederlands publiek. Om de lezer te overtuigen 
liet hij planters aan het woord die exact zijn opinie over het onderzoek weer-
gaven: het onderzoek was onvermijdelijk en zou aantonen dat het allemaal zo 
erg niet was.

De Sumatra Post viel het op dat zij nooit iemand spraken ‘wiens oordeel 
van dien aard is, als neergelegd in meerdere berichtjes in de Deli Courant.’109 
De concurrerende krant suggereerde daarmee dat Mulier gefingeerde opi-
nies liet afdrukken. Hij reageerde wel maar kwam daarmee nog verder in 
de problemen. Om de insinuaties te weerleggen voerde hij maar liefst zeven 
administrateurs op die met het onderzoek geen moeite hadden, waaronder 
ene Kortman. Deze schreef een dag later in de Sumatra Post dat Mulier zijn 
verhaal compleet had verdraaid. Het stuk bewees ‘voor de zooveelste maal dat 
de heer M. niet juist op het papier kan weergeven wat men hem per telefoon 
verteld heeft.’ Kortman ontzegde Mulier het recht nog over de koeliekwestie 
te schrijven. ‘De planters hebben daaromtrent geen adviezen noodig van 
iemand als de heer Mulier, die niet voldoende van de zaken op de hoogte is 
en die zichzelf telkens in zijn eigen adviezen embrouilleert. Hij wordt dan 
ook niet meer au serieux genomen door de planterswereld.’ Mulier zou in zijn 
stukken geit en kool willen sparen en evenveel argumenten aanvoeren om 
een standpunt te verdedigen als om het standpunt te verwerpen.110
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Mulier sloeg waarschijnlijk volkomen de plank mis bij de meeste plan-
ters, met paternalistische teksten als deze:

Een flinke, manhaftige houding zal de planterswereld verheffen in de 
oogen der autoriteiten te Batavia, die in onze arbeidstoestanden later 
zullen ingrijpen, ergo onthoude men zich van kleine middelen opdat, 
wanneer dit eenmaal noodig mocht blijken de collectieve stem der 
Deli-planters zijn waarde behoude! Een waardige houding der plan-
ters een krachtige hulp van het bestuur en men zal elkander begrijpen 
en verstaan, men zal het eens worden en samen kunnen werken.

Het is goed denkbaar dat Muliers zwabberende positie de krant abonné’s 
kostte aan de concurrent, Sumatra Post. Daarmee kwam voor Mulier als ver-
antwoordelijk redacteur ontslag naderbij. Overigens konden na afloop van de 
zaak zowel de planters als Mulier beweren de waarheid te hebben gesproken. 
De planters omdat het rapport inderdaad vernietigende kritiek bevatte op het 
arbeidsregime op hun plantages en voor grote problemen had kunnen zor-
gen. Mulier had juist voorspeld dat het koloniale bestuur zich inschikkelijk 
toonde ten opzichte van de planters: Rhemrevs rapport verdween in een diepe 
la en de arbeidsinspectie die het koloniaal bewind in Medan instelde werkte 
met fluwelen handschoenen.

VeRtRek
Muliers opvolger Kees van Bruggen had heldere instructies ontvangen van de 
directie en zette bij zijn aantreden zijn beginselen uiteen. Deze contrasteer-
den sterk met Muliers journalistieke praktijk.

Er zijn er die meenen, dat een journalist ook een man van den daad 
moet zijn, zelf het voorbeeld behoort te geven in de uitvoering van 
wat hij voorstelt. Die opstelling heeft iets verleidelijks. De man aan 
de krant heeft alle dagen zijn middel tot publiciteit bij de hand. Hij 
kan voor zijn plannen zooveel propaganda maken als hij verkiest, 
er herhaaldelijk op terugkomen, meedeelen hoe het ermee staat, 
opwekken zijn voorbeeld te volgen.111

Van Bruggen vond dat een echte journalist geen tijd had voor zo’n actieve 
maatschappelijke rol. ‘Hij wijst aan en laat de uitvoering over aan anderen. 
Zoo overziet hij beter het geheel en loopt geen gevaar zijn blad te maken tot 
het orgaan van één persoon.’
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Mulier had het er ook wel naar gemaakt. In de laatste maanden van 
zijn werk als redacteur opperde hij de stichting van een debatingclub,112 een 
kunstgenootschap,113 een vereniging tot verbetering van het paardenras en 
een natuurhistorisch museum.114 A.J. Lievegoed van de Sumatra Post prees 
hem juist om zijn initiatieven:

Een bewonderenswaardigen ijver, een warme, diepe belangstelling 
in de publieke zaak en een door-en-door gentlemanlike optreden. 
(…) En dan ontmoeten wij in den heer Mulier den man van veel initi-
atief die, waar hij zich eenmaal iets in het hoofd stelde, onvermoeid 
aan den arbeid toog om zijn denkbeeld te gaan uitvoeren, waarbij hij 
zich kosten noch moeiten ontzag. Daarbij werd hij ter zijde gestaan 
door zijn idealistische levensopvatting, die hem steeds nieuwen 
ijver schonk. Summa summarum, gaat met den heer Mulier iemand 
heen, die het goede heeft gewild en naar zijn opvatting en vermogen 
heeft nagestreefd.115

Kort voordat Mulier aftrad bij de Deli Courant zou de sc sok het eerste lus-
trum vieren. Het geplande feest werd echter afgelast wegens de ‘geest van 
verdeeldheid’ die in de club was gegroeid. Er werden slechts onderlinge atle-
tiekwedstrijden gehouden: springen, werpen en touwtrekken. Mulier was niet 
onder de deelnemers. De ledenvergadering die plaats vond op de verjaardag 
van de club, bracht een afscheiding teweeg en ‘oprichting van een “Nieuwe 
Sportvereeniging” die naar men ons meedeelt reeds 14 werkende leden en 16 
toezeggingen voor het lidmaatschap heeft.’116 Alleen het zittende bestuur en 
enkele jongere leden bleef sok trouw. Het is niet duidelijk of Mulier zich op 
dat moment al uit de club had terug getrokken en of ook hij mikpunt was van 
de kritiek. De twisten zullen hem hoe dan ook hebben dwars gezeten.

Mulier trad op 1 juli af bij zijn krant en had toen de handen vrij om de 
eerste grootscheepse oefening van het vc voor te bereiden. Samen met het 
legergarnizoen van de stad bootsten de miliciens op 24 augustus een landing 
na van ‘de bv’ bij Belawan. Majoor Mulier stond een dag voor zijn vertrek 
geposteerd bij een steenbakkerij aan de spoorweg tussen Medan en Belawan. 
De stad viel omdat een onbewaakt gelaten parrit (greppel) de vijand mogelijk-
heid bood ongezien op te trekken en achter de verdedigers te komen. ‘Toch, 
dit hadden de verdedigers gewonnen, dat zij den vijand geruimen tijd hadden 
bezig gehouden, zoodat de verdedigingstroepen een voorsprong naar den 
bergen konden krijgen.’ Na afloop volgde ‘een bestorming van restaurant De 
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Boer’ waar werd gedineerd met kazernesoep en ‘oud-vaderlandsche hutspot.’ 
Of er ook Deliaanse stromen bier werden gedronken werd niet vermeld.

In een bericht over Muliers vertrek herhaalde Van Bruggen zijn harde 
vonnis over diens journalistieke werk, maar trachtte het ook te verzachten. 
‘Mag ik daarmede den scheidenden redacteur hebben gegriefd, het was niet 
mijn schuld. (…) Eere echter wien eere toekomt. Deli ziet in den heer Mulier 
een goed burger heengaan. Een die aan wat hij goed vond zijn kracht heeft 
gegeven, en al zijn kracht. Een die gemist worden zal.’117 De woorden gingen 
waarschijnlijk verloren in de grandioze statie waarmee Mulier afscheid nam 
van de stad waar hij 5½ jaar werkte. Midden op de dag werd hij uitgezwaaid 
‘door Z.H. de Sultan van Deli en de Toengkoe-Besaar, Resident Schaap en 
Assistent-Resident Kühr, vele officieren en burgers, benevens de Chineesche 
en inlandsche hoofden.’118 Mulier legde het spoortraject Medan-Belawan af in 
het salon-rijtuig van de Sultan. 

Het vertrek uit Medan betekende niet dat het echtpaar Mulier ook direct de 
Indische kolonie verliet. Dat gebeurde pas een jaar later, in de zomermaan-
den van 1905. Het tussenliggende jaar gebruikte Mulier voor een studiereis 
over Java. Mulier tekende en aquarelleerde taferelen uit de Javaanse bin-
nenlanden en Cornelia fotografeerde. Voor zijn studie interviewde hij ook 

Medan, treinstation ca. 1910.
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bestuursambtenaren. Zijn ambitie om ‘zijn indrukken neêrteleggen in een 
rijk geillustreerd standaardwerk in de Engelsche taal’ is niet vervuld.119 Wel 
resulteerde de reis in nieuwe practische plannenmakerij die Mulier aan Van 
Heutsz, inmiddels gouverneur-generaal, aanbood. Zijn nota’s behandelden 
onder meer de verbetering van de inspectie en posterijen door een ‘gou-
vernementsautomobielendienst’ en het transport van militairen door de 
spoorwegen. Ook zijn stokpaardje, viskwekerij, bracht Mulier weer onder de 
aandacht van het binnenlands bestuur.

Na een tussenstop op West-Sumatra en Atjeh keerde Mulier in septem-
ber 1905 terug in Nederland.120 De kapitaalpositie die hij in Indië opbouwde 
stelde Mulier in staat een imposante villa te laten bouwen op een groot kavel 
– dat doorliep tot in het duingebied – aan de Van Oldenbarneveltlaan. In 
1907 werd het huis in neo-renaissancestijl opgeleverd. Mulier bleef zich in 
Den Haag met de Indische kolonie bezig houden, nu als medewerker van 
Algemeen Handelsblad. Ook hier besprak hij in zijn artikelen middelen ter 
verbetering van de kolonie en versterking van het Nederlands gezag. In 1907 
ontving Mulier een brief van Alfred Gideon de Boissevain, de zoon en opvol-
ger van de legendarische hoofdredacteur Charles de Boissevain. Vriendelijk 
– ‘Ge merkt goed op, schrijft goed en zijt humaan’121 – doch gedecideerd 
neemt De Boissevain daarin afscheid van zijn Indische specialiteit. Snelle 
nieuwsgaring ging voor beschouwing en Mulier werd vervangen door een 
medewerker op de Amsterdamse redactie. ‘Uw artikelen zijn in alle opzich-
ten goed en degelijk, maar ze schijnen ons meer geschikt voor een tijdschrift 
dan voor een dagblad.’122

Afgezien van zijn lidmaatschap van de vereniging ‘Moederland en kolo-
niën’ was Muliers bemoeienis met het Nederlandse koloniale project ten 
einde gekomen. Vrij snel na zijn terugkeer werd hij gevraagd de sportorga-
nisatie van het leger om te vormen tot een nationale sportkoepel. Mulier 
greep de kans aan om opnieuw zijn stempel te drukken op de Nederlandse 
sportwereld. Het resulteerde in de nbvlo en de stichting van een nieuw 
evenement: de elfstedentocht. Dit was een kortstondige opleving. Naarmate 
Mulier ouder werd richtte zijn aandacht zich meer op het verleden. Zijn his-
toricisme – dat tot 1910 vooral vernieuwingen in de sport verankerde in de 
sportieve traditie – werd steeds meer een op zichzelf staand doel. Het uitte 
zich in het verzamelen van oude kunst – waarbij vooral Muliers glascollectie 
een buitengewone historische waarde had – en in onderzoek naar de achter-
grond van zijn familie.




