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Peetvader van de sport (1905 – 1935)

All history resolves itself very easily into the biography of a few stout and 
earnest persons.
Ralph Waldo Emerson, ‘Self-Reliance’1

een spoRtkoepel
Tijdens Muliers Indische jaren was de Nederlandse sport zich snel blijven 
ontwikkelen. Tussen 1900 en 1910 verdubbelde het aantal geregistreerde 
mannelijke sporters en verdrievoudigde het aantal voetballers. Ook sporten 
als kaatsen, tennis en schaatsen kenden een verdubbeling van het aantal beoe-
fenaars. Het aantal voetbalclubs steeg tussen 1901 en 1911 van 80 naar 346. 
Elke provincie kende nu tenmiste een handvol voetbalverenigingen en de nvb 
was in 1910 werkelijk een nationale bond geworden.2 Dat waren nog slechts 
de verenigingen die zich registreerden bij de voetbalbond. In vele gemeenten 
vormden jongens informele clubs om tegen een bal aan te trappen.

Ook in het leger was sportbeoefening inmiddels doorgedrongen. Waar 
Mulier in 1898 bot ving met zijn rapport aan minister Schneider, werden ‘open-
luchtspelen’ in 1904 door het ministerie van Oorlog voorgeschreven als vast 
onderdeel van de dienstplicht.3 In datzelfde jaar werd in Breda de militaire voet-
balclub Het Zesde opgericht.4 Wat voor Mulier misschien nog meer telde dan 
de uitbreiding van de sportbeoefening, was de brede consensus over de maat-
schappelijke waarde ervan. Opvattingen over sport waar Mulier tien jaar eerder 
vergeefs op hamerde, waren inmiddels gemeengoed. Ze vormden bijvoorbeeld 
de kern van de defensieparagraaf van de Vrijzinnig Democratische Bond:

Voorovergebogen kippeborsten met slappe knieën en slechte oogen 
moeten verdwijnen voor een jonger, stoer en flink gebouwd geslacht, 
desnoods iets minder ontwikkeld in algebraïsche formules. Welnu 
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die voorwaarde wil de vdb vervuld zien én ter wille van onze defensie 
én met het oog op den gewonen strijd om het bestaan.5

De alledaagse ‘strijd om het bestaan’ werd steeds opnieuw onder de aandacht 
gebracht door propagandisten van sport en lichamelijke opvoeding. Deze 
strijd speelde zich niet meer af op het slagveld, maar op kantoren en stu-
deerkamers. Men vertrouwde niet meer op het lichaam maar op het verstand 
en bewegingsarmoede en gezondheidsproblemen waren daarvan onherroe-
pelijk de consequentie. Het burobladbestaan maakte sport in de moderne 
maatschappij onmisbaar. ‘Niet te verwonderen is het, dat de sport het eerst 
werd beoefend onder de hoogere standen, waar aan het verstand de zwaarste 
eischen werden gesteld.’6 Het pleidooi voor sport kon ook in quasi-medische 
termen gegoten worden, in een tegenstelling tussen ‘schijn-gezonde men-
schen’ en ‘echt-gezonde.’

Dat schijn-gezonden het spoedig zullen afleggen bij groote vermoeie-
nis en buitengewone inspanning, valt bij eenig nadenken door de 
meesten wel te begrijpen; anders is het echter met de waarheid, dat de 
schijn-gezonden ook werden de slachtoffers van allerlei besmettelijke 
en niet-besmettelijke ziekten, terwijl de kern-gezonden vrij blijven!7

Ter onderbouwing van deze hypothese verwees de auteur naar de Boerenoor-
log, waarin ‘schijn-gezonde’ Engelsen massaal aan typhus ten prooi vielen en 
de Boeren – ‘kern-gezonde kerels’ – nauwelijks.

Deze aangescherpte sociaal-darwinistische en eugenetische argumentatie 
over het nut van sportbeoefening laat zien dat Mulier met zijn maatschappe-
lijke sportvisie inmiddels was voorbijgestreefd. De top van de strijdkrachten 
zag sport en gymnastiek nu ook als onmisbaar middel in de vorming van 
militairen, dat ook elders in Europa werd ingezet. Zij maakten zich zorgen 
over het grote aantal lotelingen – gemiddeld bijna de helft – dat voor de 
militaire dienst werd afgekeurd wegens fysieke tekortkomingen. In 1905 con-
stateerde Koningin Wilhelmina: ‘Het Nederlandse leger is op dit moment niet 
bij machte te voldoen aan de eisen die mogelijk worden gesteld.’8 De bezorgd-
heid over tekortschietende volkskracht en gebrekkige mannelijkheid werd 
evenzeer in andere Europese landen naar voren gebracht.

Lichamelijke opvoeding was voor het leger plots een zaak van urgentie. Het 
initiatief tot grootse militaire sportwedstrijden in Breda werd in 1906 door 
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vele partijen gesteund. Subsidies kwamen van de ministeries van oorlog en 
marine en van de gemeente Breda. Het koninklijk huis stelde prijzen beschik-
baar en in een erecomité waren namen van hoge militairen te vinden – zoals 
oud-minister van oorlog A. Kool – naast die van kopstukken uit burgerlijke 
sportorganisaties. Joh. Heijnen vertegenwoordigde het gymnastiekverbond, 
Edo Bergsma de anwb, Nico Broekhuijsen de korfbalbond en Jasper Warner 
de voetbalbond. Die laatste organisatie werd ook vertegenwoordigd door haar 
ere-voorzitter: Pim Mulier. Mulier stelde een zilveren beker beschikbaar als 
wisselprijs voor het voetbaltoernooi en was aanwezig tijdens de wedstrijden. 
In de slotrede van luitenant-generaal Kool werd hij openlijk geprezen als de 
man ‘die reeds voor jaren terug’ probeerde de kloof tussen burgermaatschap-
pij en leger te dichten door sport en spel.9

De wedstrijden werden een jaar later herhaald, met 600 deelnemers nu. 
Opnieuw steunden de legertop, militaire sportorganisaties en burgerlijke 
sportbonden het evenement. Prins Hendrik was nu gestrikt als beschermheer. 

Tijdens de sportfeesten van de nBvLo werd vanaf het podium aan de deelnemers verkondigd 
welk maatschappelijk nut zij met hun spel dienden.
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Op het programma stonden militaire disciplines, zoals een hindernisbaan en 
schietwedstrijden en gewone sporten als voetbal, korfbal, kaatsen en atletiek. 
Kaatsen was door Mulier in 1898 al aangedragen als onderdeel van zijn plan-
nen voor sportbeoefening in het leger. Van de wedstrijden werden uitvoerige 
verslagen uitgebracht in liberale kranten als Algemeen Handelsblad, nrc en 
het Nieuws van den Dag. Een belangrijk deel van de krantenstukken bestond 
uit propaganda voor het achterliggende idee van de wedstrijden.

Niet het aanwakkeren van de sportiviteit van dienstplichtige militairen 
was het hoofddoel, maar bevordering van sportbeoefening in het algemeen. 
Daaraan kon het leger een grote bijdrage leveren omdat het recruteerde uit 
heel Nederland en uit alle lagen van de bevolking. In zijn verwachtingsvolle 
openingswoord spoorde W.K.F Bischoff van Heemskerk, de voorzitter van het 
organisatiecomité, de deelnemers aan de rol van sportapostel te vervullen.

Moge honderden terugkeeren naar hunne haardsteden of kazer-
nes en overal, in heel het land (…) met woord en daad duizenden 
opwekken tot gezonde lichaamsoefening. Door oprichters te wor-
den van goede vereenigingen, die het spel beoefenen, kunnen alle 
deelnemers in het feest medewerken aan welvaart en geluk van het 
Nederlandsche volk, dat er altijd zo prat op gaat een onafhankelijk 
volk te zijn.10

Mulier moet hier instemmend bij hebben geknikt.
Na het succes van de wedstrijden in oktober 1907 wilde het organisa-

tiecomité zich omvormen tot een permanent platform voor samenwerking 
tussen sportbonden en het leger. Pas dan kon het grote doel, ‘het brengen van 
oordeelkundig geleide lichaamsoefeningen in alle lagen des volks’ worden 
bereikt.11 De zwakke en lusteloze jeugd moest worden getransformeerd tot 
een fit, weerbaar volk en het leger had daarin een sleutelrol. Om de lichame-
lijke opvoeding verder te verbeteren was afstemming tussen de verschillende 
bonden en stromingen noodzakelijk. Als de sportwereld eensgezind op zou 
trekken met een gezamenlijk plan voor sportfaciliteiten zou de overheid eer-
der steun verlenen, zo was het idee.

Een trait d’union moest de Nederlandsche Bond voor Lichamelijke 
Opvoeding (nbvlo) worden. Mulier werd bij de oprichting op 3 april 1908 
aange trokken als secretaris.12 Hij leek daarvoor de ideale man omdat hij tien 
jaar eerder op eigen houtje de doelstellingen van de organisatie probeerde te 
verwezenlijken. Hij deelde de opvattingen over het maatschappelijk nut van 
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sportbeoefening en kende vele kopstukken uit sportbonden en verenigingen. 
Voor Mulier was het een uitgelezen kans om na zijn jarenlange afwezigheid 
terug te keren als spilfiguur in de Nederlandse sportwereld. De uitgangspo-
sitie was veelbelovend, maar toch zou de nbvlo als nationale sportkoepel 
mislukken.

Een tweetal tegenstellingen belemmerde de ontwikkeling van de bond: 
die tussen militairen en burgers en die tussen voorstanders van gymnastiek 
en aanhangers van sport. De eerste tegenstelling kwam logischerwijze voort 
uit het ontstaan van de organisatie. Bij de transformatie van militair organi-
satiecomité tot sportplatform, wilden de militairen de touwtjes niet helemaal 
uit handen geven. In de statuten werd bij de oprichting vastgesteld dat het 
hoofdbestuur van twaalf leden in meerderheid moest bestaan uit officieren 
of oud-officieren. Mulier zou later spreken van een club van ‘presenteer 
geweer.’13 Een jaar na de oprichting werd geprobeerd deze weeffout te herstel-
len door van de nbvlo een ‘sport-parlement’ te maken. Het hoofdbestuur 
wordt uitgebreid tot veertig leden, waaronder alle kopstukken uit de sport-
bonden, maar ook iemand als jhr. Jan Feith, die de pers vertegenwoordigde. 
De belangrijkste nieuwe leden waren toen Frits van Tuyll, Jasper Warner, Joh. 
Heijnen en Nico Broekhuijsen.

Mulier gaf bij de reorganisatie zijn rol als secretaris op en werd tweede 
ondervoorzitter. Hij dacht zonder de secretariële werklast meer voor de nbvlo 
te kunnen betekenen.14 In de bestuursvergadering waar zijn aftreden en opvol-
ging werden geregeld werd de afwezige Mulier bekritiseerd. Hij zou voor 
verantwoordelijkheden bedanken als ‘hij meende dat de zaken slecht gingen, 
om dan als de moeilijkheden overwonnen waren, weer op zijn besluit terug 
te komen.’15 Toch werd hij kort daarna benoemd tot ere-lid, evenals drie oud-
ministers van Oorlog en de oprichter van voetbalclub Het Zesde, Duynhouwer. 

Met zijn terugtreden verloor Mulier elk uitzicht op een bepalende posi-
tie in de sportwereld. In de daaropvolgende vijftien jaar zouden anderen, 
Frits van Tuyll en Jasper Warner voorop, de ontwikkeling van de Nederlandse 
sport bepalen.16 Van Tuyll werd in 1911 gekozen tot voorzitter van de nbvlo 
maar ook hij kon de aanhoudende verdeeldheid niet overbruggen. De ver-
houding tussen burgers en militairen werd beheerst door wantrouwen en 
onbegrip. De bond leed niet alleen onder deze tweedracht, maar bleef ook 
verstrikt in de polarisatie tussen voorstanders van sport en gymnastiek. Kort 
voor van Tuylls aantreden bleken parlementariërs advies te hebben ontvan-
gen om verhoging van de subsidie aan de nbvlo af te wijzen. De organisatie 
zou teveel gericht zijn op wedstrijden en bevorderde ‘spelen die dikwijls 
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organische gebreken ten gevolge hebben en jonge lieden ongeschikt maken 
(…) voor lange marschen.’17

In de zomer van 1912 verlieten de burgers met slaande deuren de nbvlo. 
Van Tuyll had tijdens de Olympische Spelen van dat jaar in Stockholm 
gezien hoe effectief de Zweedse sportkoepel – de Svenska Gymnastik- och 
Idrottsföreningarnas Riksförbund, al in 1903 opgericht – onder Victor Balck 
functioneerde. Hij wilde in Nederland net zo’n succesvolle organisatie en 
wist dat de nbvlo dat niet zou worden. Op 11 september 1912 werd in hotel 
Krasnapolsky in Amsterdam het Nederlands Olympisch Comite (noc) opge-
richt, met Van Tuyll als voorzitter. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
kreeg het noc de wind in de zeilen. De vele gemobiliseerde soldaten werden 
met sportbeoefening behoed voor ledigheid en het noc speelde daarin een 
belangrijke rol. Minstens zo belangrijk was de warme belangstelling voor 
sport van het liberale kabinet Cort van der Linden (1913-1918).18

De rol van Mulier in het noc is volstrekt marginaal. In september 1915 
neemt hij deel aan een algemene vergadering, waar hij voorstelt de naam 
van het noc te veranderen in Federatie voor Lichaamsvaardigheid. De naam 
wordt voor enkele jaren toegevoegd. Verder hield hij zich afzijdig. Nu zijn 
opvattingen over sport – die voor de eeuwwisseling uitzonderlijk waren – 
gemeengoed waren geworden, was de sportwereld geen speelterrein meer 
waarop Mulier zich kon onderscheiden. Hij verlegde zijn aandacht naar 
andere zaken: schrijven, schilderkunst, genealogisch onderzoek en de vor-
ming van een ongekende glascollectie. Stuk voor stuk liefhebberijen die ver 
afstonden van de rumoerige sport. Zijn rol in de sportwereld werd zuiver sym-
bolisch, die van founding father.

Zijn weinig effectieve jaar als secretaris van de nbvlo leverde toch een 
essentiële bijdrage aan de Nederlandse sport op. In januari 1909 beleefde het 
ultieme Nederlandse sportevenement zijn première: de Elfstedentocht. Het 
was voor Mulier de verwezenlijking van een zeer persoonlijk droombeeld. Met 
deze wedstrijd slaagde hij in de omvorming van zuiver Fries erfgoed tot een 
demonstratie van nationale eenheid.

elfsteDentocht
Op 4 januari 1908 maakte Mulier zijn eerste schaatstochtje in tien jaar. Hij 
haalde zijn Engelse schaatskennis en voormalige ‘bandymakker’ Charles 
Tebbutt in Den Haag van de trein. Tebbutt was met enkele andere ijstoeristen 
het Kanaal overgestoken. Gezamenlijk reden ze om kwart over tien op zwart ijs 
over de Vliet naar Leiden, het laatste stuk over de Oude Rijn. In Leiden kwamen 
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ze om half twaalf aan en aten erwtensoep. Hierna vertrok Mulier naar Haarlem, 
‘where he had telephoned Mrs. Mulier to join him.’19 Tebbutt reisde verder naar 
zijn favoriete wintersportbestemming van de Lage Landen: Friesland.

Vanuit hotel Jorissen in Heerenveen werd een tochtje naar Lemmer 
ondernomen, tegen een stormachtige dooiwind in. ‘It was against a strong S & 
SW wind dead in our teeth. It was a labourish enjoyment in trotting. Fighting 
the elements in grim earnest, short strokes, backshoves & bent backs, wild-
goose or Indian file each by turn. (…) It was horses work. It was elephants 
work, especially when at last we turned S for Lemmer.’20 Elfstedenheroïek in 
de Engelse taal. Bij terugkeer in Heerenveen konden de Engelse gasten aan-
schuiven bij een ijsgala van IJsclub Thialf. ‘[We] found all the skating swells in 
bar room ready for a grand dinner after the racing. I soon recognized Heloma 
& others & was greeted with warmth.’21

Niet alleen Mulier, ook Jan Feith wist van Tebbutts Friese wintersport-
vakantie. Mét de hardnekkige vorst en berichten over het stilleggen van de 
Friese gemalen, was Tebbutts bezoek voor Jan Feith een impuls om een lang 
gekoesterd plan ten uitvoer te brengen: het rijden van een tocht langs de elf 
Friese steden. Hij schreef er een verslag over in Algemeen Handelsblad, dat 
hetzelfde jaar verscheen in een bundel reisverslagen, Zwerftochten. Voor Feith 
was de tocht, net als eerder voor Mulier en Tebbutt een authentiek Friese 
proeve van bekwaamheid. Dat beeld werd bevestigd tijdens de eerste avond 
in zijn hotel in Leeuwarden, waar hij van alle kanten informatie verkreeg over 
de tocht. ‘Man voor man, zooals ze daar zaten, de eigenaar en zijn ober en de 
kellner incluis, hebben het me verteld. Want geen Fries, die zich respecteert 
– en Friezen waren ze allen, en elk respecteerde zichzelf om ‘t zeerst – of hij 
had ze gereden.’22 Overigens slaagde Feith maar ten dele als elfstedenrijder, 
want hij nam drie dagen de tijd voor zijn tocht. De laatste etappe (Bolsward – 
Leeuwarden) reed hij op dooi-ijs in de regen.

De Friese ritten van Tebbutt en Feith moeten bij Mulier herinneringen 
hebben opgeroepen aan zijn eigen rit langs de elf steden in 1890. De tocht had 
niet alleen voor Mulier, maar ook voor anderen een sterke symbolische bete-
kenis, door de historische dimensie, de zwaarte van het traject en de status van 
Friesland als mekka van de ijssport. Op de internationale kampioenschappen 
speelde Nederland na het aanvankelijke succes met Jaap Eden geen rol van 
betekenis meer. Noren, Russen en Finnen maakten de dienst uit op schaats-
kampioenschappen. Toernooien werden uitsluitend buiten de landsgrenzen 
gereden. Na de mislukte wk van 1905, in Groningen, duurde het meer dan 
zestig jaar voordat in Nederland weer een kampioenschap plaats vond.23
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De andere wedstrijdtraditie, de Friese kortebaantoernooien werden bui-
ten de provinciegrenzen in het gunstigste geval als sympathieke folklore 
gezien. Voor anderen was het hardrijden door de nog steeds bestaande prak-
tijk van prijsverdeling een achterhaald, provinciaals en corrupt instituut. 
Het kortebaanschaatsen was geen sport die de natie kon beroeren. Om de 
schaatstraditie te laten vergroeien met een moderne nationale identiteit was 
een evenement vereist met een krachtiger symboliek.

Bij het intreden van de volgende winter vroeg Mulier – als secretaris van de 
nbvlo – aan zijn kennis Hylkema – voorzitter van de Friesche IJsbond – om 
een Elfstedenwedstrijd te organiseren. Het bestuur van de IJsbond besloot op 
20 december 1908 gehoor te geven aan het verzoek om een ‘dezen winter te 
organiseeren schaatsentocht over de elf steden van Friesland.’24 De tocht werd 
uitgeschreven door de nbvlo en stond onder leiding van de Friesche IJsbond 
die ook de wedstrijddag bepaalde. Naast Hylkema was ook Muliers goede 
vriend Hobbe Baerdt van Sminia actief in de IJsbond. Deze sportieve land-
jonker werd door Mulier tijdens een verblijf in Friesland steevast opgezocht. 
Vermoedelijk gebruikte Mulier de nbvlo als platform voor een particulier 
initiatief. Tijdens een ledenvergadering in de week dat de tocht werd aange-
kondigd, werd er met geen woord over gesproken. Mulier was zelf aanwezig 
als secretaris tijdens deze vergadering.25 Ook elders in het archief van de 
nbvlo is niets over de Elfstedentocht te vinden.

De wedstrijdreglementen werden door Mulier en Hylkema vermoedelijk 
in overleg bepaald. Deelnemers moesten minstens 18 jaar oud zijn en zouden 
om vijf uur in Leeuwarden starten bij hotel Amicitia. Eerst werd het traject 
Leeuwarden-Dokkum v.v. gereden, daarna tegen de wijzers van de klok in 
langs de overige negen steden: exact het traject dat Mulier reed in 1890. Dat 
wil zeggen eerst Franeker en als laatste Sneek. Voor de snelste rijders waren 
er medailles en voor eenieder die de tocht uitreed een herinneringskruisje, 
ontworpen door Mulier.

Een zware vorstperiode zette in kort na deze aankondiging en op 2 janu-
ari 1909 kon de eerste Elfstedentocht gehouden worden. Mulier was er om 
onopgehelderde redenen niet bij. Hij stuurde ‘s avonds een telegram om de 
Friesche IJsbond te danken voor de organisatie.26 Er waren 48 inschrijvingen, 
daaronder waren 35 Friezen en 13 schaatsers uit de andere provincies. Deze 
laatste groep had een uitgesproken elitair karakter: drie jonkheren schreven 
zich in en twee legerofficieren. Mr. J. Lieftinck (Haarlem, zoon van kamerlid 
Frans Lieftinck) en J. Korthals Altes (Heemstede, lid van Provinciale Staten) 
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konden tot de bestuurlijke elite gerekend worden. Voor Friezen was de rit 
langs de elf steden onderdeel van de volkscultuur, op nationaal niveau sprak 
het in kringen van adel en gegoede burgerij tot de verbeelding.

Het verrast niet dat vooral de liberale landelijke pers op volle kracht was 
vertegenwoordigd in Leeuwarden. In het Algemeen Handelsblad brachten Jan 
Feith en Dirk Nijland verslag uit. Ook de Telegraaf, Nieuws van den Dag en de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant schreven uitvoerig over deze eerste tocht. De 
omvang van het evenement rechtvaardigde deze persaandacht nauwelijks. 
Mulier heeft met zijn idee snel interesse gewekt bij zijn kennissen in de pers. 
Voor nrc was de tocht:

Een traditionele tocht: in Friesland zijn, behalve hardrijders, ook 
altijd echte liefhebbers van tochten maken per schaats geweest. (…) 
En stoere rijders mogen gaarne in een mooien winter op hun toch-
tenmaken de kroon zetten door een bezoek op een dag aan de elf 
Friesche steden. In menige Friesche familie wordt een boekje met de 
handteekeningen van elf kasteleins bewaard.

Niet alleen de pers, ook het (Friese) publiek stroomde toe. ‘De belangstelling 
is zeer groot’ meldde De Telegraaf.27 Het Algemeen Handelsblad: ‘Sneek: Een 
groot publiek stond de bezoekers der elf steden op te wachten.’28 Ook herber-
giers in de Friese steden verwachtten van de tocht te profiteren. Kasteleins 
stonden direct na aankondiging van de tocht in de rij om controleposten te 
mogen huisvesten.29

In de vroege ochtend (om vijf uur) van 2 januari sprak Hylkema voor 
hun vertrek de schaatsers toe. Hij hield hen voor dat ze zelf bepaalden hoe ze 
reden, ‘maar natuurlijk niet met iemand die buiten de tocht staat.’30 Aan die 
laatste bepaling hielden noch deelnemers, noch journalisten, noch publiek 
zich. De rollen waren tijdens de conceptie van het evenement nog niet zo 
strikt gescheiden. Het beste voorbeeld daarvan is de wijze waarop Jan Feith 
aan zijn verslag kwam. Hij reed na het eerste traject (retour Dokkum) mee met 
de Friese leiders in de wedstrijd: de boer Gerlof van der Leij uit Marrum en de 
theologiestudent Minne Hoekstra uit Warga. Hoekstra was de zoon van een 
schaatsenfabrikant die zich hofleverancier mocht noemen. 

Feith volgde het verloop van de wedstrijd van binnen uit en beschreef hoe 
steeds passanten uit het publiek zich bij de groep aansloten om ongevraagd 
de rol van gids te vervullen. Voor de Hollandse journalist een kans om zijn 
lezers een etnografie van de Fries aan te bieden.
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Nu rijdt er een oud mannetje mee, op gelapte toffels en schaatsen 
met touwen. Zijn broek is gerafeld en zijn kiel is wat vaal, maar zijn 
gezicht is gezond en in een bochtje kringelt hem een gemoedelijk 
schippersbaardje van het eene oor naar het andere; hij is zeer welbe-
spraakt en krast met volgehouden slag voor ons uit. Hij kent den weg 
naar Bolsward; hij is Fries, oud-hardrijder; in zijn tijd, nu dertig jaar 
geleden, heeft ie ‘t ‘m ook gelapt, die elf steden.31

Dit ‘mannetje op gelapte toffels’ verbindt in Feiths relaas de ‘traditionele’ 
tocht met deze ‘moderne’ wedstrijd.

Feith trad op als hoeder van de moderne sportethiek bij een dispuut over 
de beslissing van de wedstrijd. Geen van de koplopers wilde het aan laten 
komen op een grachtensprint in de laatste honderden meters. Hoekstra 
stelde voor het ter plekke te beslissen, ‘en zoo den eerst-aankomende aan 
te wijzen’ en Van der Ley stelde voor te loten. Maar daartegen protesteerden 
Feith en de Amsterdamse luitenant Rooseboom, die was aangesloten bij de 
kopgroep, ‘in het belang van den goeden sport.’

na de finish van de Elfstedentocht van 1909. De winnaar was Minne Hoekstra, kleine man met 
baard. Rechts van hem Gerlof van der Leij en aan zijn linkerzijde (met witte trui): Jan Feith.



264

Dan zonder eenige emotie begint de eindstrijd. Hoekstra is met zijn 
zelfden lenigen slag den schoolmeester [geen deelnemer, maar een 
‘gids’] op zij gekomen. Hij zet zijn kop in de schouders; even den romp 
vooruit, de armen op den rug. Van der Ley spant zich in. Rooseboom 
houdt zijn kalmen slag. Er is al ruimte tusschen één en twee. Ik rijd 
vlak achter den voorste. – ‘Loop ik uit!’ – ‘Ja, tien meter; … twintig 
meter.’ Hoekstra blijft versnellen naar de finish toe, valt nog een keer. 
Maar ik pak hem in zijn kraag, en dat kwieke kereltje slaat al weer uit.

Vlak voor de laatste controlepost viel hij nog eens, door een scheur.

Maar dan hoef ik hem niet meer op zijn beenen te zetten. Want een 
massa menschen is het ijs opgekomen, en op den wal staat het zwart, 
en met een dol gejuich wordt Hoekstra in hun midden genomen, en 
het houten loopplankje opgeduwd, en de straat over gedragen, en 
zoo Amicitia binnen geleid. Het is tien minuten over zeven. J.F.32

Hoewel de toon in de nationale pers vooral enthousiast was, klonken ook 
kritische stemmen. Niet iedereen in Friesland was gelukkig: ‘Bij lange na 
niet! Vooral wordt het door velen gelaakt, dat er aan dezen tocht een wedstrijd 
verbonden is.’33 Sommige Friese schaatsliefhebbers vonden de moderne wed-
strijd een schending van de traditionele reis langs de elf steden. Voorzitter 
Hylkema van de Friesche IJsbond toonde zich gevoelig voor de bezwaren 
en was voorzichtig in zijn uitspraken over de tocht. Zijn vertrouwen in een 
langdurig bestaan van deze wedstrijd was ten minste weifelachtig. Bij ver-
trek stelde Hylkema ‘dat men den tocht eigenlijk niet had te beschouwen als 
een wedstrijd, in hoofdzaak was de tocht een historische tocht.’34 Volgens 
Algemeen Handelsblad vroeg hij zich zelfs openlijk af ‘of ooit weer op deze 
wijze een tocht wordt georganiseerd.’35

Hylkema had zich op de avond dat de inschrijving sloot, onverbiddelijk 
getoond voor enkele rijders die zich op het laatste moment wilden inschrij-
ven. Onder de afgewezen liefhebbers was ook Mr. Mindert Evert Hepkema: 
‘Op Oudejaarsdag wenschte ik mij als deelnemer aan te geven, doch werd bij 
de deur van den voorzitter van den IJsbond afgescheept door het dienstmeisje 
met de mededeeling, dat den vorigen dag een telegram uit Den Haag was 
gekomen om geen aangiftes meer aan te nemen. Ik vernam, dat met mij nog 
vele candidaat-deelnemers waren teleurgesteld.’36 Het was op last van Mulier 
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zo geschied stelde Hylkema: ‘Mulier had instructies gegeven te stoppen met 
de inschrijving wanneer 25 rijders zich hadden opgegeven. Weliswaar was 
dat aantal al overschreden, toen dit bericht binnen kwam, maar toch had het 
bestuur gemeend zich aan Muliers instructie te moeten houden. Vandaar de 
weigering Hepkema en anderen te laten deelnemen.’37 

Wellicht dat de kritiek die Hepkema in zijn krant leverde op de Friesche 
IJsbond meespeelde bij de weigering om hem in te schrijven. Hepkema 
had de Friesche IJsbond nauwelijks zes weken eerder – toen er nog geen 
sprake was van een elfstedentocht – stevig onder vuur genomen. De bond 
klaagde over het geringe aantal ijsclubs dat zich wilde aanluiten. Volgens het 
Nieuwsblad voor Friesland: Hepkema’s Courant was de IJsbond hiervoor zelf 
verantwoordelijk. Door uitsluitend via de Leeuwarder Courant te communice-
ren vervreemdde de Friesche IJsbond een groot deel van de provincie van zich. 
Het aanbod om in Hepkema’s Courant gratis ijsberichten te publiceren was 
weggewuifd. ‘En welk blad komt in zoovele gezinnen over geheel Friesland, 
als dit blad, dat een oplaag heeft, minstens 4 maal grooter dan eenig ander 
blad in Friesland.’38  

Door de halfhartige houding van de Friesche IJsbond ten aanzien van de 
Elfstedentocht kreeg Hepkema de kans om een alternatieve organisatie op 
te zetten. Hij zal ongetwijfeld gedreven zijn door rancune ten opzichte van 
Hylkema, maar volgens eigen zeggen ging het vooral om de conservatieve 
afwijzing van het wedstrijdelement door de Friesche IJsbond. Juist daarover 
was hij zo geestdriftig. Net als Mulier zag Hepkema in de elfstedentocht een 
grootse wedstrijd, die helden met een nationale uitstraling zou voortbrengen. 
Om de dimensie van zo’n tocht duidelijk te maken verwees hij naar de (overi-
gens fictieve) marathon bij de oude Grieken. ‘Wat de Marathon-wedloop aleer 
voor Griekenland is geweest, waar de rappe overwinnaar als held van den dag 
door alle vrouwen en meisjes mocht worden en werd gekust, dat kan de elf-
steden-tocht voor Friesland worden.’39

Zijn voorstel een aparte Elfstedenvereniging op te richten kreeg een 
Fries-nationalistische onderbouwing: ‘Op de korte baan heeft de Fries reeds 
zijn naam gemaakt; laat hij thans ook op de lange baan zijn meesterschap 
toonen! Aan Holland komt de eer toe van het initiatief tot de elf-steden-tocht; 
de uitvoering evenwel kan daar niet blijven; deze zóó specifiek Friesche tocht 
moet vanuit één centraal punt in Friesland gereden worden en niet langer 
gaan over verschillende schijven, zooals ditmaal.’40 Mulier had bezwaar tegen 
een volledig Friese organisatie. De Elfstedentocht zou dan te provinciaals 
worden en geen deelnemers uit de rest van Nederland aantrekken.41
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Hepkema kreeg bijval van ster-reporter Jan Feith. ‘Het is juist de strijd die 
de animo gaande maakt; het rijden op den kortsten tijd, wat de deelnemers 
zal aansporen, hun uiterste best te doen.’42 Op 15 januari 1909, nauwelijks 
twee weken na de eerste tocht, vergaderden Hepkema en zijn medestanders 
in het Oranjehotel in Leeuwarden. Het doel was een Friese vereniging te 
stichten die zo mogelijk ieder jaar een Elfstedentocht hield met prijzen voor 
de eerstaankomenden en een herinneringsmedaille voor de overige uitrij-
ders. Een moeilijk punt was de verhouding tussen deze nieuwe vereniging 
de ‘Friesche elf steden’ en de Friesche IJsbond. Het lopende conflict moest 
worden beëindigd wegens het grote belang van de IJsbond voor informatie 
over en onderhoud van de ijswegen. Overeenstemming werd gevonden: de 
Vereniging ‘Friesche elf steden’ ging over de tocht en de IJsbond onder-
steunde het evenement.43

Mulier was deelnemer aan de eerste tocht die onder leiding van Hepkema 
gereden werd, op 7 februari 1912. De dooi was ingetreden en het regende 
zelfs, waardoor van de 172 ingeschreven rijders slechts zestig startten.44 Op 
het laatste traject, tussen Sneek en Leeuwarden bevond zich een groot wak. 
De achterhoede van het deelnemersveld werd daarom opgedragen de trein te 
nemen vanaf Sneek. Niettemin ontvingen ze een kruisje en dus werd Mulier 
door Jan Feith bezongen als ‘Ons aller ijs-voorman uit het vorig geslacht 
en ons aller onverwoestbare voorbeeld in het heden – den oer Fries, den 
veteraan-sportman, de vijftig-jarige sportincarnatie van ons Hollandsche ras.’ 
De verslaggever van De Telegraaf sprak de ‘veteraan-sportman’ in Franeker: 
‘Ondanks zijn 47 jaren zag Mulier er frisch uit. Hij maakt den tocht in gezel-
schap van den bekende schermer, den heer Doorman. Mulier verklaarde dat 
het ijs zeer slecht was.’45 Ook in 1917, Mulier was toen de vijftig gepasseerd, 
reed hij de tocht, zijn laatste. Hij kreeg als 52-jarige een onderscheiding 
als oudste deelnemer die de tocht volbracht.46 Het was typerend voor zijn 
betrokkenheid bij de sportwereld in die levensfase, bestaande uit jubilea, 
huldigingen en ander ceremonieel. Mulier was een symbolische figuur gewor-
den voor de oorsprong en vroegste ontwikkeling van de moderne sport in 
Nederland.

De mulieR-cultus
Al voor de eeuwwisseling was Mulier aangewezen als grondlegger van de sport 
in Nederland; als de man die het allemaal mogelijk had gemaakt. Bij zijn 
‘wederkomst’ in de nvb in 1897 was het onthaal bijna extatisch. We hebben 
daarvan een voorbeeld gezien in de devote reactie van B.J. Zuyderhoff. Ook 
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voor een kritische geest als Jo Stokvis had Mulier op dat moment een verhe-
ven status.

De heer Mulier is voor ons jongeren een groot man en een man van 
gezag. Ik heb heel veel over hem hooren praten als knaap vroeger en 
nu ook als aankomend jonkman met moeilijk gedijend kneveltje. Ik 
had hem echter tot voor kort nog nooit gezien en toch gevoelde ik 
steeds een stil ontzag voor hem, en bij den wedstrijd op het veld van 
B[aron]n v[an] Brienen tegen de Engelschen, wees men mij op een 
heer in fietscostuum, die ijverig teekende in een schetsboek. ‘Weet je 
wie dat is?’ zei men mij. ‘Dat is Mulier!’ ‘O’ zei ik langzaam en zacht, 
‘is dat nou Mulier!’ En ik nam hem met bewondering en eerbied op, 
en ik mocht achter de lijn voor hem gaan staan.47

Eerbetoon aan Pim Mulier was vanaf dat moment niet weg te denken bij 
jubilea en andere momenten van collectieve herinnering in de Nederlandse 
sportwereld. Bij de viering van het zilveren jubileum van hfc in 1904, werd 
hij in de Telegraaf herdacht als de man die met ‘onverzettelijke wilskracht’ de 
weerstand tegen sport wist te overwinnen. ‘Veel, zeer veel hebben dan ook de 
tegenwoordige voetballers aan hfc en aan Mulier – twee namen die feitelijk 
slechts een zijn – te danken.’48

Een volgend jubileum – veertig jaar hfc, in 1919 – bood Mulier de kans 
zijn imago als founding father in te vullen met ten dele gefingeerde details. 
In het jubileumboek van dat jaar gaf Karel Lotsy – de bepalende figuur in het 
Nederlandse voetbal twee generaties na Mulier – zijn ‘grootvader’ carte blan-
che. Muliers voornaamste bijdrage aan dat jubileumboek – ‘De oprichting 
van de “Haarlemsche Football Club” en de oertijd van het bruine monster’ 
– bevat vele elementen die na zijn dood in de Mulier-mythe eindeloos werden 
gereproduceerd. De journalistieke neiging om ongecontroleerd andermans 
werk over te nemen, maakte het mogelijk dat Muliers verhaal tot het einde 
van de twintigste eeuw overeind bleef. Het stuk werd weliswaar ondertekend 
door Pim Mulier, de sportpionier, maar het lijkt eerder geschreven door 
Pim Pernel, de belletrist. Derhalve is het effectiever om deze bijdrage als 
een literair product te benaderen, dan het te beschouwen als waarheidsge-
trouwe geschiedschrijving. Mulier waarschuwde er zelf voor aan het begin 
van zijn artikel. ‘Het is al zoo ontzettend lang geleden; ik ben zoo heel veel 
aardige episoden vergeten.’ Hij noemde herinneringen aan de kindertijd een 
‘droomenland.’49
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Mulier bouwde zijn legende op met enkele makkelijk te onderscheiden 
mythemen, herkenbare verhaalelementen die de reproductie van een mythe 
vereenvoudigen. In latere weergaven van de oertijd van de Nederlandse sport 
werden ze afzonderlijk of in willekeurige samenstelling steeds opnieuw inge-
zet. Het beginpunt is de vrijgevochten, avontuurlijke en drieste kindertijd, 
waarin Mulier Zuid-Kennemerland – van Hillegom tot Castricum – afstruint 
en onveilig maakt. Pim omschrijft zichzelf en zijn vriendjes als ‘vijanden 
van alles wat orde was.’50 Dan volgt de kennismaking met voetbal en cricket 
op het Instituut Schreuders – de kostschool van zijn oudere broer Pieter – 
waar Pim als ongedurige jongen wordt uitbesteed tijdens een vakantiereis 
van zijn ouders. De waardevolle, exclusieve maar particuliere kennis van het 
nieuwe spel kon Pim pas delen na een bezoek aan het sportwarenhuis van 
De Gruijter in Amsterdam. Daar kocht hij niet alleen een bal, maar ook een 
reglementenboekje, voetbalschoenen en zwart-rode tenues. Nu kon Pim niet 
alleen uitleggen aan zijn Haarlemse schoolvrienden wat football was, hij had 
ook de spullen om het te spelen. Alleen een speelveld ontbrak, een plek waar 
ze veilig waren voor vijandige boeren en boswachters. Ook hier nam Pim het 
initiatief, middels een brief aan burgemeester Jordens van Haarlem, waarin 
hij vroeg om gebruik te mogen maken van de Koekamp. Jordens stemde toe 
in de wens van de jonge Pim en daarmee werd de Koekamp het kraambed van 
de moderne sport in Nederland.

Nog was Pims missie niet volbracht, want de nieuwigheid stuitte op ver-
zet bij ‘stroef-seniele bedaagde, deftige heeren van positie, autoriteiten en 
–teitjes, absoluut onbereisd en met ’n nachtwakersblik van waar-ben-je-me, 
nijdig en kribbig stokjes stekende voor al die nieuwe dingen, waarvan ze de 
portée niet inzagen.’51 Ouderen begrepen niet dat de vermaken die voorhan-
den waren – zoals wandelingetjes, ‘gymnastiek doen op bevel’ en lezen – niet 
voldeden, sterker nog: de jeugd zelfs bedierf. Uit verveling begonnen jongens 
boven de zestien met biljarten en drinken in kroegjes en ze ‘waren onbeholpen 
en schuw in presentie van meisjes, doch wandelden op verboden paadjes.’52 
Mulier opende met hfc een nieuw perspectief voor die stuurloze adolescen-
ten. Het was geen toeval dat vernieuwers op literair en maatschappelijk gebied 
– Tachtigers als Frederik van Eeden, Herman Gorter en Rik Roland Holst – 
‘gesprekken over literatuur en sociologie voerend, in ’t gras van dien zelfden 
Koekamp’ te vinden waren. De invoering van sport was onderdeel van ‘een ware 
evolutie. We werden wakker, wat meer up to date. Ook wat pittiger, wat handi-
ger.’53 Het standaardverhaal eindigt met de eerste interstedelijke wedstrijden in 
1886, die uitmondden in de oprichting van een nationale voetbalbond in 1889.
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Muliers vermakelijk geschreven kroniek bracht een drievoudige bood-
schap over. De eerste is dat Mulier in elke stap van de vroegste ontwikkeling 
van sport in Nederland het initiatief nam, meestal alleen. Dit is waarschijnlijk 
ook de reden dat de cricketrage niet ter sprake komt. Dat was een Engelse sport 
die eerder dan voetbal de Nederlandse jeugd veroverde, waarin anderen de 
rol van pionier vervulden. Zijn status als voorganger in de sport gaf betekenis 
aan zijn bestaan. Het tweede deel van de centrale boodschap heeft betrek-
king op de functie van sport als breekijzer in een vermolmde maatschappij. 
Vermakelijke voorbeelden noemt Mulier van de desinteresse, onwetendheid, 
het onbegrip en de achterlijkheid waarmee hij als voorloper te maken had. 
Het derde kernpunt van zijn boodschap is de maatschappelijke waarde die 
sport vertegenwoordigt en die Mulier – opnieuw– als eerste onderkende.

Vanuit dit perspectief biedt ‘Bruine monster’ inzicht in Muliers persoon-
lijke motieven en belangen bij de verspreiding van sport. Alle mythemen 
zijn gericht op het uitvergroten van zijn aandeel in de opkomst van sport in 
Nederland en het beklemtonen van de maatschappelijke relevantie van die 
initiatieven. In 1919 was Mulier 54 jaar oud en een belangrijk deel van zijn 
tijd, energie en middelen had hij aan de sport geschonken. Het was het enige 
maatschappelijke veld waarop hij zich onmiskenbaar onderscheidde. Als 
journalist en schrijver, zijn andere publieke rollen, was hij anoniem en niet 
bijzonder begaafd. Zijn vader, ooms en neven manifesteerden zich in het 
openbaar bestuur, het leger of als jurist. Die weg had op Mulier geen aantrek-
kingskracht gehad. Het sociaal kapitaal dat eerdere generaties op de juiste 
posten bracht was inmiddels gedevalueerd. Het leventje dat zijn broer Pieter 
leidde, als ‘wildzang’, moet Mulier met afschuw hebben vervuld.

Zijn rol in de opkomst van sport behoedde de patriciërszoon Pim Mulier 
voor anonimiteit en gaf zijn bestaan zin. Hij leverde immers een elementaire 
bijdrage aan de modernisering van Nederland en daarmee aan het overleven 
van de kleine natie tussen de grootmachten. Waar in de kringen van familie 
en kennissen deze merites nauwelijks erkenning vonden en het belang van 
Muliers bijdrage aan de sportieve hervorming niet werd herkend, gaf de 
Nederlandse sportwereld hem carte blanche in het vormen van zijn reputatie.

Mulier kreeg ruimte voor zijn zelfrepresentatie en zijn verhalen werden 
gretig geslikt, doordat zijn status voorzag in een mentale behoefte. Als ver-
klaring van historische veranderingen – en de popularisering van voetbal 
was een ingrijpende verandering volgens Mulier en zijn geestverwanten – 
was de ingreep van een Groot Man het meest vanzelfsprekende paradigma. 
Velen konden zich zo’n maatschappelijke transformatie niet goed voorstellen 
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zonder een groot en visionair man aan te wijzen die de zaak in gang zette. 
Deze heldenfiguur had in de negentiende eeuw gestalte gekregen in Thomas 
Carlyle’s On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History (1841). Carlyles 
‘Genie’ of ‘Held’ verlegde het spoor van de geschiedenis door afstand te 
nemen van bestaande, maar versleten waarheden. De Held wees zijn mede-
mens een nieuwe richting aan door te vertrouwen op zijn eigen denkkracht en 
waarheidsliefde.54 In Nederland verkreeg deze geschiedbenadering na 1900 
steeds meer gezag, onder meer door een goedkope vertaling die verscheen in 
1902.55 Ook het werk van Nietzsche versterkte de overtuiging dat geschiedenis 
werd gemaakt door Grote Mannen. Nietzsche verwerkte elementen van dit 
heldentype in zijn concept van de übermensch.56

Mulier voerde in zijn maatschappelijke beschouwingen in de Deli Cou-
rant herhaaldelijk een gevulgariseerde weergave van de ‘Uebermensch’ op. 
Hij zag daarin een mens van buitengewone gave en intelligentie. Iemand die 
verder zag dan anderen en daarmee de natie naar een nieuwe tijd voerde. 
De toekomst was in handen van ‘Uebermenschen, die de practische vragen 
der wereldgeschiedenis zullen oplossen in het klare licht van het gezond 
verstand.’57 Hij vereerde zelf Van Heutsz als zo’n Grote Man. Hij schetste de 
‘geliefde generaal’ in reisbrieven uit Atjeh, dat hij in augustus 1899 bezocht, 
minder dan een half jaar na aankomst in Deli. Van Heutsz bezocht in deze 
brief een veldhospitaal.

Dan is de generaal weer bij een volgend bed, merkt intusschen alles 
op, zit 10 minuten later weer aan zijn bureau, ontvangt, feitelijk op 
elk uur van den dag en geen rekening houdende met den Zondag, 
menschen die hem komen spreken, knijpt daaruit wat hij noodig 
heeft, bekort een lang verhaal, vult het zelf aan, breekt af, wat hem 
onpractisch schijnt, doch geeft zelf weer betere wegen aan, alles met 
een radheid, met een gang, die meesleept.58

Een persoonlijkheidscultus komt niet tot stand als de vereerde persoon er 
geen voeding aan geeft. De wijze waarop Mulier bijdroeg aan de constructie 
van zijn imago, bleek toen de Vereniging de Friesche Elf Steden een kwart 
eeuw bestond. Het jubileum werd gevierd met de uitgave van een boekje 
waarin Mulier de ontstaansgeschiedenis van de tocht belichtte. Over de redac-
tie van zijn bijdrage voerde Mulier correspondentie met Hepkema, die het 
boekje ook uitgaf. De twee bedreven koehandel: Mulier dekte de strubbelingen 
bij het ontstaan van de Vereniging toe. In ruil daarvoor gaf Hepkema in zijn 
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bijdrage Muliers ‘recordtijd’ uit 1890 zo gunstig mogelijk weer. Mulier droeg 
daarvoor in de briefwisseling allerlei gebeurtenissen en argumenten aan.

Mulier beloofde Hepkema’s rol in 1909 zo positief mogelijk te schetsen. 
‘Ik heb een beetje uitgewijd over analoge dingen, teneinde de gelegenheid te 
krijgen om over de onverkwikkelijke wordingsstrijd met een luchtigen streek 
heen te vliegen. Er zijn bundels correspondentie over, er werd veel beweerd, 
wat niet waar was, een paar dingen tegen je aangevoerd die te bewijzen zouden 
zijn, maar … ik breng hier de lichtconcentratie zoo gunstig mogelijk op het 
nogal slappe optreden v.d. Fr. IJsbond.’ In het vervolg van de brief beschreef 
Mulier al het oponthoud tijdens zijn tocht van 1890, bijna 45 jaar eerder.

Ik voor mij kan niet gaan snoeven en ophakken, maar ik ben over-
tuigd, dat van mijn rijtijd in 1890 ca. 2 uur af kan. Twee x lange 
einden van meer dan 3 km (bij Dokkum en bij Stavoren) door de 
sneeuw, afbinden en loopen. de heeren Reeling Brouwer te L. na 
terugkomst uit Dokkum van huis moeten halen, een moest zich nog 
kleeden!! Weer terug uit de stad naar het ijs. geen volle vaart kunnen 
rijden tot Harlingen toe, wijl ik me moest aanpassen. Te Bolsward 
gids zoeken. na 2 km gereden te hebben zijn schaats stuk hij loopend 
terug naar Bolsward heb hem aan de stok moeten nemen en ’n beetje 
trekken tot op de Meeren!!! Verder 11 keer de wal op. menschen uit-
leggen, dat ze hun handteekening moesten zetten. te Bolsward bij 
mevr. Haitsma Mulier rustig lunchen nog. te samen ca. 2 uur, als het 
niet nog iets meer is.59

Hepkema was nog niet helemaal tevreden met Muliers beschrijving van het 
ontstaan van zijn vereniging. In een volgende brief schreef Mulier dat hij 
de rol van de Friesche IJsbond nog iets negatiever uit zou laten komen. ‘De 
naam Hylkema wou je liefst heelemaal niet in je feestboekje hebben. Ook 
daaraan is voldaan.’ Mulier hoopte ‘het stukje nu gelouterd [te] hebben van 
alle dingen, die je uit je humeur zouden kunnen brengen. (…) Mocht er nu 
nòg iets zijn, schrijf het me dan nog gerust, want je feestboekje moet geen 
haken en ogen bevatten.’60

Het stukje stemde de Elfstedenvoorzitter inderdaad tevreden. In vol-
gende brieven liet Mulier niet na op de belemmeringen te wijzen die hij op 
zijn rit langs de elf steden in 1890 tegen kwam. Daarbij voegde hij het verzoek 
‘of je nog een nootje wil plaatsen inzake de andere omstandigheden toen ik 
in 90 reed en eens wilt nagaan bij jezelf of ik gelijk heb te zeggen dat er twee 
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uur af kan.’61 Weer enkele dagen later: ‘Tsja, als je berekent wat dat op en 
af geklouter en gestrompel op schaatsen in elk dier plaatsjes aan tijd heeft 
gekost.(…) Ik heb dat nog eens nagerekend omdat ik weet dat 2 uur geen 
opsnijden zal zijn.’62 Zijn aandrang had resultaat, want Muliers ‘recordrit’ 
kreeg de volgende toelichting:

Ongetwijfeld had ook de heer Mulier nog een beteren tijd gemaakt, 
indien hij in elke stad “een tafeltje-dek-je” had gevonden, waar 
hij, zooals bij onze tochten het geval is, op zijn wenken bediend 
was. Maar hij heeft mij vroeger wel eens verteld, welke moeite hij 
had om in de verschillende steden de noodige handteekeningen 
te verkrijgen. In het merengebied moet een der schaatsen van zijn 
gids gebroken zijn en in Bolsward moet hij rustig bij familie kof-
fie gedronken hebben, wat ook niet bevorderlijk is voor het maken 
van een goeden “record-tijd”. Alles bij elkaar genomen had zijn tijd 
gemakkelijk een paar uurtjes korter kunnen zijn geweest.’63

Muliers ‘berekening’ werd in de populaire geschiedschrijving over de Elfste-
dentocht talloze malen gereproduceerd. 

De constructie van Muliers imago als reus van de Nederlandse sport was 
niet uitsluitend zijn eigen werk. Anderen droegen er evenzeer aan bij. De 
belangrijkste van Muliers herauten was Jan Feith. Als aanvulling op Muliers 
autobiografische stukken schreef Feith voor het hfc-jubileumboek uit 1919 
een biografische schets. Hierin noemde hij Mulier de ‘allegorische incarnatie’ 
van de Nederlandse sport omdat de vroegste geschiedenis van die sport gelijk 
stond aan Muliers persoonlijke geschiedenis.64 De leerling Feith omschreef 
zijn voormalige meester als de ultieme sportpedagoog.

Hij was altijd voorman en voorbeeld; altijd ging er opwekking en 
distinctie van zijn leiderschap uit. Hij was fair als geen ander. hij 
kon zich slechts driftig maken, wanneer een slappe sport-jongen 
den geest in zijn gelederen kwam bederven; en aan gebrek aan 
goede sportmanieren had hij demonstratief het land. Hij had een 
nobele opvatting van zijn aanvoerders-taak over ons jongeren. We 
zagen hem nooit rooken, - dus rookten we als jongeren ook niet; we 
zagen hoe hij, als iets heel ernstigs, zijn sterken, taaien body trainde 
door dagelijksche oefeningen, - dus stelden we er een eer in, onze 
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jongens-bodies rein en krachtig te houden, zonder valsche schaamte 
voor onthouding en wilsinspanning. We hoorden hem nooit afgeven 
op andere standen, noch op minderwaardige tegenstanders, - dus 
leerden we onbewust het sociale begrip van gemeenschappelijke 
sportbeoefening. We zagen hem het vroolijke voorbeeld geven van 
onvermoeid doorvechten bij oefening of wedstrijd, - dus stonden we 
hem bij, en leerden aldus als vanzelf wat wilskracht en opoffering 
op het sportveld van den sportman eischt. Wij zagen hem met vuur 
vechten voor de eerste plaats bij den wedstrijd op den hardloopbaan, 
op het ijs, op de fiets; nooit zagen wij hem een voetbal- of bandy-
wedstrijd opgeven, omdat de tegenstander overmachtig leek, en dus 
leerden wij de sport beoefenen ter wille van de sport zelve, en de 
overwinning leerden wij beschouwen als een zuivere prikkel bij de 
sportieve deelneming aan een sportkamp, waarbij de beste strijder 
verdient te winnen.65

Het moge duidelijk zijn: zijn reputatie verschafte Mulier een groot moreel 
gezag. Waar zijn formele bestuurlijke rol in de sport na het verlaten van 
de nbvlo was uitgespeeld, behield Mulier een informele macht, die hij 
gebruikte om zijn sportideaal te behoeden voor onzuiverheden en dwalingen.

Geweten van De spoRt
In de eerste maanden van 1910 trok een golf van onrust door de Nederlandse 
voetbalwereld. Een ‘consortium’ onder leiding van een ‘Haarlemse bookma-
ker’ zou voornemens zijn een elftal met Nederlandse beroepsspelers ‘bijeen te 
krijgen.’66 Eigenlijk zag niemand er een kansvolle onderneming in, maar niet 
iedereen wees het principieel af. Een ‘gezuiverd en gelouterd’ amateurisme 
zou volgens sommigen pas mogelijk worden na invoering van beroepsvoet-
bal. Volgens één auteur werd het bestaande amateurisme aangetast door 
‘beroepsallures’, zoals verplichte trainingen en wedstrijden en vooral tribu-
nes voor de hordes publiek langs het veld.67 C.J. Groothoff van Het Sportblad 
stelde dat voetbal een even redelijke bron van inkomsten kon zijn als piano-
spel of biljartles. Hij zag niets verkeerds in spelers ‘die het nuttige met het 
aangename willen paren en er eenig financieel voordeel bij behalen.’68

Mulier kwam in het geweer tegen deze ernstige bedreiging van de zui-
vere Nederlandse sport. Niet alleen was de pers ten dele lankmoedig, ook 
verzuimde de nvb een snelle en eenduidige afwijzing uit te spreken. Mulier 
schreef een open brief in Het Sportblad waarin hij drie argumenten aanvoerde 
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tegen professionalisme. Allereerst vond hij het moreel verwerpelijk, een ‘tak 
van het Europeesche slavenleven’ dat ‘spelers verla[agt] tot ledepoppen in 
hunne exploitatie.’ Daarnaast schaadde volgens Mulier beroepsvoetbal de 
kern en het aanzien van het spel. Hij zag het niet als bron voor zuivering en 
loutering van het amateurisme, maar als ‘toevlucht en schuilplaats voor hen, 
die kwade practijken huldigen.’69 Kinderen, ouders en overheidsinstellingen 
zullen zich van de sport afkeren, juist op het moment dat lichamelijke opvoe-
ding steeds meer belangstelling kreeg. Tenslotte was het beroepsvoetbal 
volstrekt niet levensvatbaar, behalve als vrijplaats voor gokpraktijken.

Samengevat, professioneel voetbal bood slechts nadelen ‘voor de maat-
schappij, voor het volkskarakter, voor het gezin, voor het onderwijs, voor de 
weermacht, voor den nvb, voor het vereenigingsleven en – voor de persoonen, 
die er hun geld mee willen verdienen.’ Want over de toekomst van beroeps-
spelers maakte de paternalist Mulier zich weinig illusies.

Van zijn 20e tot 30e jaar is hij, als hij gezond blijft (hij staat buiten 
de be  scherming der Ongevallenwet), in staat gedurende circa 6 
maanden per jaar zijn levensonderhoud en misschien een beschei-
den spaarduit te verdienen. Door eenzijdige ontwikkeling en 
gebrek aan vakkennis, vervalt hij daarna in het opsluitend gelid der 

Mulier reikt de Holdertbeker uit, na zijn terugkeer uit indië.
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beroepswerkloozen. Hij zal in contact komen met wedkantoren en 
het wedden. Men zal hem aanbiedingen doen.70

Om het kwaad te bestrijden diende de nvb in actie te komen. Alllereerst met 
een stevige afwijzing van elke vorm van beroepsspel in Nederland. Vervolgens 
moest de nvb haar eigen reglementen – die ten dele nog stamden uit Muliers 
eigen periode als bondsvoorzitter – reviseren. Door een scherpere definitie 
van beroepsvoetbal moest het clubs onmogelijk worden gemaakt ‘tot twee-
slachtige slimmigheden en practijken te kunnen overgaan’71 De ere-voorzitter 
kreeg zijn zin, want tegelijk met zijn open brief stelde het nvb-bestuur een 
motie op waarin het zich tegen elke vorm van beroepsvoetbal verklaarde.72

Mulier kon gerust zijn. Niet alleen het nvb-bestuur – met zijn opvol-
gers Warner en Hirschmann nog altijd stevig in het zadel – beschermde het 
amateurideaal. Ook een bekende journalist als Doe Hans toonde zich een 
overtuigd beschermer van Muliers ideologische nalatenschap. Tijdens de 
viering van het twintigjarig bestaan van de bond in oktober 1909, bekriti-
seerde hij onder de titel ‘Hoog ‘t Ideaal’ de prestatiedrang van clubs en bond. 
Ook Hans zag in de toestroom van het publiek de belangrijkste bedreiging 
van de zuivere sport. Om die reden concentreerde men zich op de verhoging 
van het spelpeil.

Men heeft van sport gemaakt doel, terwijl het niets is dan middel. Wat 
moet sport zijn? Sport en dus ook het voetbalspel, moet in het leven 
van een volk wezen de bron, waaruit het kracht en flinkheid put. (…)
[E]en middel, om ons toekomstig volk flinker, zelfbewuster en meer 
weerbaar te maken. (…) Wat heeft onze samenleving, wat heeft ons 
volk er aan of Holland van Engeland wint? Zeker, het streelt een oogen-
blik het nationaliteits-besef, maar verdere beteekenis heeft het niet.73

Mulier hoorde opnieuw echo’s van zijn sportprogramma. Maar deze opvat-
ting van sport was over de volle breedte van de Nederlandse sportwereld het 
uitgangspunt, zowel bij een sportkoepel als het noc als bij bonden waar 
Mulier nooit iets mee te maken had gehad, zoals de zwembond en gymnas-
tiekfederatie. Voor zowel bondsbestuurders als de meeste journalisten bleef 
sport tot ver na de Tweede Wereldoorlog in de eerste plaats een maatschappe-
lijk middel. Prestatiesport werd pas aan het einde van de twintigste eeuw een 
onomstreden doelstelling in Nederland.
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De door Mulier zo innig gewenste popularisering van het voetbal werd door 
spelers uit elitekringen na 1920 meer en meer beleefd als een bedreiging 
voor de eigen spelethiek. Met de opkomst van elftallen uit arbeiderswijken 
en boerendorpen veranderden de omgangsvormen op het veld, maar vooral 
met de homogeniteit van spelers was het gedaan. Jongens uit de nieuwe vil-
lawijken van (middel)grote steden vormden niet langer de meerderheid op de 
Hollandse velden. Volgens de socioloog Cees Miermans bracht dit een vlucht 
teweeg van de ‘elite-jeugd’ naar meer exclusieve sporten als tennis en hockey. 
‘Bij de oude clubs ontstond soms een wrevelig gevoel, omdat men sportief 
moest omgaan met mensen waarmee men in het maatschappelijk verkeer 
niet zou willen omgaan.’74 Traditionele clubs van stand verdwenen ten dele 
uit de voetbalbond en om dit tij te keren stelde J.W. Kips in 1918 al voor clubs 
uit de ‘gegoede standen’ in onderlinge competities onder te brengen.

Een reservaat kwam er niet om de hogere middenklasse voor de voetbal-
sport te behouden, maar wel een reddingsboei. Het was er één van beproefd 
model: de vereniging ‘Nederlandse Corinthians’ werd op 12 november 1922 
opgericht. Het begrip Corinthian verwijst naar de brieven van Paulus aan 
de Korintiërs. De apostel gebruikte een atletische metafoor om te typeren 
welke zelfbeheersing hij aanwendde voor verkondiging van het Evangelie.75 
N.L. Jackson moet deze bijbelse zuiverheid voor ogen hebben gestaan bij de 
oprichting van de Engelse Corinthians in 1882. Jacksons doel was tweeledig: 
een elftal van zuivere amateurs – wat hier zeggen wilde: spelers afkomstig 
van de toonaangevende public schools – dat succes kon behalen tegen de 
beste Schotse professionals.76 Nederlandse voetballers waren bekend met de 
Londense Corinthians, die ons land met een tourelftal bezochten in 1906 en 
tijdens Pasen in 1922.

De ‘Nederlandse Corinthians’ zochten vooral de sociale exclusiviteit die 
ook het Britse voorbeeld kenmerkte. Behalve het bewaken van de ‘zuivere 
amateursopvattingen’ en ‘sportverhoudingen’ streefde de vereniging naar ‘het 
bevorderen van aanraking tusschen de oudere sportvereenigingen.’ Met dat 
laatste bedoelde men clubs als hfc, hvv en het Utrechtse Hercules. De superi-
eure houding tegenover volksclubs wekte veel weerstand tegen de Corinthians. 
Volgens J.W. Kips was in dit ‘klassenressentiment’ de kiem aanwezig die de 
uiteindelijke mislukking van de Corinthians-beweging veroorzaakte.

Waar Mulier op andere maatschappelijke terreinen meer en meer reac-
tio naire opvattingen huldigde, weigerde hij steun aan de Nederlandse Corin-
thians-beweging. Met de formulering van de Corinthiangedachte kan hij 
het niet oneens geweest zijn: ‘Zoodra men het ideëele in zijn sport voorbij 
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ziet, heeft de beoefening daarvan haar hooge waarde, zoowel voor het indi-
vidu als voor het vereenigings- of bondsverband verloren.’77 Hij verklaarde 
zijn afwijzing van de beweging in Corinthian, het orgaan van de vereniging. 
Mulier waardeerde de emancipatorische kracht van het voetbal zeer sterk, zo 
bleek hier opnieuw. Voor het opheffen van vooroordelen tussen maatschap-
pelijke klassen had ‘de sport beslissend werk verricht. Wij hieven dit verschil 
geleidelijk op.’ Hoewel hij de Corinthians ‘een zeer sympathieke vereniging’ 
noemde wilde hij deze ‘exclusieve beweging’ niet steunen. Hij dacht zelfs dat 
afscheiding van ‘de oude eerste klasse-clubs als hfc, hvv en andere’ niet was 
uitgesloten. ‘En met dergelijke plannen ben ik het niet eens.’78

Mulier zag liever paternalistische betrokkenheid van de burgerstand dan 
het opwerpen van sociale barrières. Hij beweerde enerzijds dat spelopvatting 
en moreel peil onder proletarische voetballers weliswaar konden afwijken, 
maar hij geloofde niet dat met het volksvoetbal de pedagogische waarde van 
sport werd onttakeld.

Integendeel! De reagens is een andere. Een weldoende, nuttige, 
pædagogische invloed gaat er van die onderlinge kennismaking en 
vermenging van standen uit en het is juist de mooie, bevrediging 
schenkende plicht van jongens, die het groote voorrecht hebben 
genoten van te zijn de zonen van zeer beschaafde en welopgevoede, 
min of meer bemiddelde ouders, dat zij die ongeschreven taak vrij-
willig op de schouders willen nemen. Do ut des!!!79

Tien jaar later was Mulier zijn optimisme over de ontvankelijkheid van de 
arbeidersklasse voor lessen in spelethiek grotendeels kwijt. Het voetbalspel 
was volgens hem verregaand verruwd, met kwalijke gevolgen. ‘De exodus van 
beschaafde jonge spelers is reeds eenige jaren aan den gang. Het gehalte van 
de Bondsleden heeft ’n wijziging ondergaan. Wij hebben een deel, het beste 
deel van onze leden en daarmede het ethisch hoogstaande deel [cursief Mulier] 
van ons interne Bondsleven zien verwaarlozen en die kostbare fractie heeft 
reeds afscheid van ons genomen.’80 Er was maar één oplossing voor deze drei-
gende teloorgang: strenger straffen door de bond. Mulier was ver voorbij de 
zeventig, maar trachtte nog altijd invloed uit te oefenen op zijn geesteskind: 
de knvb. De bond ontmoedigde hem daarin niet, getuige het eerbetoon dat 
Mulier voor zijn zeventigste verjaardag ten deel viel.
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1935: een eReDienst
Op 9 maart 1935 werd Pim Mulier aan huis afgehaald door J.W. Kips, ere-lid 
en oud-voorzitter van de knvb en een geestverwant van Pim. Ze begaven 
zich naar hotel De Witte Brug. Tijdens een grootse receptie werd Mulier 
daar gehuldigd door de vrijwel complete Nederlandse sportwereld. Aan het 
eerbetoon besteedde de pers ruimschoots aandacht, niet alleen de lande-
lijke liberale pers, maar ook de katholieke krant De Tijd en verschillende 
Friese bladen. Het huldigingscomité van de knvb werd voorgezeten door 
P. Droogleever Fortuyn, inmiddels burgemeester van Rotterdam en bestond 
verder uit Kips, de regerende bondsvoorzitter D.J. van Prooye, A.J. Staal en C.J. 
Spoelder, voorzitter van hfc. Droogleever Fortuyn sprak als eerste de jubilaris 
toe en roemde diens baanbrekende werk. Hij legde uit dat het bondsbestuur 
de permanente aanwezigheid van de oprichter tijdens bestuursvergaderin-
gen zou waarderen. ‘Vandaar het door Van der Hem vervaardigde portret 
dat spr. den heer Mulier verzocht onmiddelijk weer aan het bestuur van den 
knvb af te staan.’81

Het ging om een portret in regentenpose – inclusief familiewapen – 
vervaardigd door de society-schilder Piet van der Hem. Deze kunstenaar 
was tevens Muliers buurman en schilderde in 1928 al een portret van Rie 
in een bescheidener, maar minstens zo zelfbewuste houding.82 Ook op dit 
portret prijkt het familiewapen, van Mulier welteverstaan, niet van de familie 
Haitsma Mulier. Van der Hem leverde tevens een omslagillustratie voor de 
Pim Pernel-bundel Zilte Verhalen uit 1925. Afgezien van zijn fysieke nabij-
heid was Van der Hem voor Mulier ook een geestverwant. Zowel zijn Friese 
achtergrond als de aanzienlijke werkkring die hij zich had verworven, zullen 
Mulier hebben aangesproken. Voor het zilveren huwelijksfeest van koningin 
Wilhelmina en prins Hendrik in 1926 schilderde Van der Hem bijvoorbeeld 
een staatsieportret van de koninklijke familie.83

Na deze onmiddelijke climax volgden nog minstens zeven andere rede-
voeringen, waarbij onder meer Jan Feith en Karel Lotsy het woord voerden, 
maar ook August Heyting voor de Bond van Toneelschrijvers.84 Honderden 
bezoekers schuifelden na het speechprogramma langs Mulier om hem de 
hand te schudden. Diens veelzijdigheid kwam in het lijstje ‘wie er waren’ 
sterker tot uiting dan in de lijst sprekers. Figuren uit de eigentijdse sport 
– waaronder vertegenwoordigers van Feyenoord en Ajax, de trainer van het 
Nederlands elftal Bob Glendenning en J.J. van den Berg, de stadiondirecteur in 
Amsterdam – stonden schouder aan schouder met de generaals Hoogeboom, 
Wagner, Backer en Weber. Andere hoge gasten waren commissaris van de 
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koningin in Utrecht jhr. mr. dr. Bosch ridder van Rosenthal en de Haagse bur-
gemeester De Monchy. Een handvol voetballers van het eerste uur zocht elkaar 
op voor verhalen uit de oude doos. Behalve Droogleever Fortuijn waren ook 
Kick Schröder, oud-minister J.B. Kan en L.F. Klein van hvv erbij.

Ook Mr. Hepkema was er, de voorzitter van de Elfsteden Vereeniging, 
met een kostbaar kleinood. Voor zijn tocht van 1890, ‘de z.g. inspireerende 
tocht’, overhandigde hij aan Mulier ‘het gouden Elfsteden Kruis met oor-
konde waarvoor de heer Mulier zich zeer erkentelijk toonde.’85 Hepkema was 
niet zelf op dit idee gekomen. Twee weken voor de huldiging ontving hij een 
brief van G.J.M. Couvée, oud-voorzitter van de knsb.

Het is mij bekend dat hij al zooveel krijgt, dat hij het niet prettig zal 
vinden als er veel geld aan gespendeerd wordt. Ik herinner mij ech-
ter toevallig een gesprek met hem, waarbij hij mij zeide. “Ik zou zoo 
graag gezien hebben, dat er drie x in plaats van twee x achter mijn 
naam stonden op de lijst der rijders, maar ik ben te oud om het nog 
een paar keer of wat te doen.86

De eerste secretaris van de nederlandse voetbalbond , Pieter Drooglever Fortuijn, spreekt de 
eerste bondsvoorzitter toe, bij diens zeventigste verjaardag in 1935. naast Mulier zijn tweede 
vrouw, Rie.
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Hepkema reageerde enthousiast op Couvées ‘spontane’ voorstel: ‘Het is 
feitelijk jammer, dat wij bij ons 25-jarig jubileum, niet aan een dergelijke hul-
diging hebben gedacht’87

De betrokkenheid bij deze huldiging van twee prominente oud-voetballers, 
de Rotterdammers Pieter Droogleever Fortuyn en Jan Kan, werpt een interes-
sant licht op Muliers maatschappelijke positie. Muliers aanspraak op eminentie 
was nauw verbonden met zijn bijdrage aan de initiële ontwikkeling van de 

Mulier bewaarde zijn sportmedailles in een speciaal kastje. opvallend zijn 
de negen uniforme medailles die Mulier later liet vervaardigen. Het zijn 
‘prijzen’ die zijn allereerste atletiekprestaties memoreren, bijvoorbeeld op 
de buitenplaats Rooswijk en in het Belgische oostende.
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Nederlandse sportwereld. Droogleever Fortuyn en Kan behoorden ook tot dit 
verleden, maar hun maatschappelijk aanzien was geenszins van dit sportieve 
verleden afhankelijk. Mulier moet dit hebben aangevoeld. Toen Kan in 1926 
minister van Binnenlandse Zaken werd in het eerste kabinet De Geer, schreef 
Mulier daarover een aflevering van Pim Pernel. Hij verwees naar hun gedeelde 
sportverleden om zich op een gelijkwaardige wijze te verhouden tot ‘Z. Exc. Jee 
Bee.’

Jan Kan, was toen al een beminnelijk man. Als je ‘m haakte of elbow-
room trachtte te krijgen, op een moment dat hem niet aanstond, 
dan kon hij op zoo’n bijzonder duidelijke manier tegen je praten. 
(…) Het is in ieder geval duidelijk dat de hooge titularis in zijn 
Rotterdamsche jaren reeds wist, hoe je je doel moest bereiken en hoe 
je tegenstanders te woord moest staan.88

Een eer was het ministersambt voor Kan ook nauwelijks volgens Mulier. ‘Dat 
zou zijn als Lotsy of een andere hooge oome hem telegrafeerde: Geheel recht-
sche voorhoede All Holland verhinderd, wilt ge oude plaats rechtsbuiten weer 
innemen? Dan zou je eens gezien hebben hoe hij glunderde! Hij nam het aan, 
wed ik.’

In het besef dat zijn imago nauw verbonden was met de Nederlandse sport-
cultuur, investeerde Mulier in de laatste drie decennia van zijn leven in 
culturele kapitaalgoederen van de pre-moderne standensamenleving: schil-
derijen, antiek glas en tafelzilver. Mulier cultiveerde een levensstijl waarin 
een fanatiek collectioneurschap en een diepgravend genealogisch onderzoek 
samen gingen met een verslag van de teloorgang van de Nederlandse notabe-
lenelite. Dat laatste onder het pseudoniem Pim Pernel. Met zijn prestigieuze 
kunstcollectie, maar vooral met de investeringen in het erfgoed en stam-
boomonderzoek van de families Mulier en Haitsma Mulier versterkte hij zijn 
gezag in familiekring. Sport was in dit milieu geen maatschappelijk veld waar 
grote verdiensten te behalen waren, zoals in Frankrijk waar de aristocratie 
zich na 1900 met lichaamscultuur ging bezig houden.89 Zijn verre nicht Gera 
van Voorst Vader - Haitsma Mulier schreef daarover: ‘Sport was in de 30er jaren 
niet zo belangrijk en de hobby van Oom Pim in deze richting werd w.s. in de 
familie gezien in het verlengde van andere bemoeienissen, als ontginningen, 
met het bezighouden van jeugdigen en arbeiders.’90




