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Om de eer van de familie (1900 – 1930)

‘Wie ein Glied in einer Kette’, hatte Papa geschrieben … ja, ja! Gerade 
als Glied dieser Kette war sie von hoher und verantwortungsvoller 
Bedeutung, – berufen, mit Tat und Entschluß an der Geschichte ihrer 
Familie mitzuarbeiten!
Thomas Mann, Buddenbrooks. Verfall einer Familie. (1901)1

Op 8 juni 1938 werd op Oud Eik en Duinen Johannes Eco Haitsma Mulier 
begraven. De gepensioneerde legerkapitein was een maand tevoren overle-
den in de Siciliaanse plaats Taormina. De aula was afgeladen met familie, 
vertegenwoordigers van verschillende legerafdelingen en weerbare Leidse 
studenten van Pro Patria. Ze werden verwelkomd door Pim Mulier: ‘Spr. 
schetste hem als iemand, die voor zijn jongere broers altijd een goede raad-
gever is geweest. Hij vond volkomen bevrediging in het door hem gekozen 
beroep en was door en door orangist.’2 Het was niet bepaald vanzelfsprekend 
dat juist Pim op de begrafenis de familie voor de gemeente vertegenwoor-
digde. J.E. Haitsma Mulier had nog twee broers, drie zusters en een volwassen 
zoon, Eco Deodaat Haitsma Mulier. De jongere broers van de overledene 
waren burgemeester geweest en gewend om in het openbaar te spreken, Sijo 
Kornelius in Neede en Gerard in Sloten. Waarom spraken niet zij maar hun 
achterneef de aanwezigen toe? Mulier nam kennelijk een vooraanstaande 
plaats in binnen de familiekring.

Na terugkeer uit Indië kwam voor Mulier deze rol van chef de famille bin-
nen bereik. Hij maakte onmiddellijk na zijn terugkeer uit Indië een schouw 
van familie-erfgoed en genealogische gegevens. Op verschillende manieren 
bouwde hij zijn nieuwe status op. Zo onderhield hij intensief contact met 
een stoet aan al of niet aangetrouwde neven en nichten, achterneven en 
achternichten. Bij verjaardagen, huwelijken, afstuderen van de kinderen en 
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andere life-events liet Oom Pim altijd van zich horen. In enkele gevallen wierp 
hij zich op als patroon en bemiddelde hij voor een neef bij gezagsdragers die 
Mulier tot zijn kennissen rekende. Zijn rol als pater familias kreeg het meest 
concreet gestalte in het genealogisch onderzoek dat hij betaalde en coördi-
neerde. Herhaaldelijk nam Mulier hierin de leiding en zette hij familieleden 
op hun plaats die zich ook over het familieverleden bogen.

Twee gebeurtenissen droegen sterk bij aan Muliers voorname positie 
binnen familiekringen. Tijdens zijn verblijf in Deli was zijn broer Pieter op 
een rommelige manier gestorven in Hattem, waardoor Pim de enig overgeble-
ven drager van de familienaam Mulier was geworden. Een tweede belangrijke 
gebeurtenis was Muliers scheiding van Cornelia en zijn tweede huwelijk met 
een achternicht, Maria Louise Haitsma Mulier. Daarmee breidde Mulier zijn 
familiekring verder uit en groeide zijn respectabiliteit. Dit hoofdstuk begint 
daarom met een weergave van deze twee verwikkelingen.

PieteR mulieR: gevallen bRoeR
Op oudjaarsdag 1901 plaatste Mulier in de Deli Courant een overlijdensbericht 
van zijn broer: ‘Heden ontving ik telegraphisch bericht van het overlijden van 
mijn geliefden broeder, den heer P. Mulier, in den ouderdom van 50 jaar.’3 De 
treurige toedracht van dit overlijden heeft Mulier toen kunnen vermoeden, 
maar niet gekend. Pieter Mulier vestigde zich in oktober 1899 vanuit Haarlem 
in Hattem en huurde drie kamers in het hotel van Frans Schenk. Daar kon 
hij zich overgeven aan zijn drie grote hartstochten: de jacht – het seizoen was 
begonnen – de schilderkunst en slempen. Zijn jagersuitrusting was com-
pleet. Hij beschikte over een paard, twee wapenrekken met jachtgeweren en 
vergunningen in de omgeving. Zowel de bossen van de Veluwezoom, als de 
uiterwaarden van de IJssel waren schitterend jachtgebied. Zijn jagersinstinct 
liet zich overigens door regels niet intomen, getuige de ƒ65 aan boetes voor 
jachtovertredingen, die na zijn dood openstonden.4 Naast de jacht bekom-
merde Mulier zich in Hattem ook om de ijssport. Een verzoek uit april 1901 
om een stuk gemeentegrond te mogen inrichten als ijsbaan, werd onderte-
kend door voorzitter Pieter Mulier van de juist opgerichte IJsclub Hattem.5

Als kunstschilder kon Pieter onmiddelijk aan het werk als de inspira-
tie op kwam. Schetspapier, schildersezel, aquareldozen en aquarelpapier 
lagen klaar in zijn ‘atelier.’ Hattem ontwikkelde zich juist in die jaren tot 
een kunstenaarskolonie, nadat Jan Voerman er was neergestreken om het 
IJssellandschap vast te leggen. Na zijn verblijf in Katwijk en zijn bezoeken 
aan Volendam had Pieter Mulier opnieuw een schilderskolonie gekozen als 
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domicilie. Veel schilderde hij echter niet en er was waarschijnlijk geen band 
met Voerman. Schetsen en voorstudies – ook uit Indië – waren in zijn boedel 
te vinden alsook enkele aquarellen met ‘Volendammer typen.’ Meer had 
Mulier blijkbaar niet op het doek gekregen. Er waren wel werken van anderen: 
van de Brit Charles William Bartlett (‘Volendammer meisje’), diens kunst-
vriend Nico Jungmann en een ‘Bloembollenveld’ van W. Mulier.6

Het heeft er veel van weg dat Mulier zich in Hattem voornamelijk richtte 
op zijn derde liefhebberij, slempen. Anderhalf jaar na zijn overlijden gingen 
de verhalen daarover nog rond. In een aanklacht tegen Schenk – hij zou schul-
dig zijn geweest aan bedreiging, belastingontduiking en bedrog – vertelde de 
Duitse papierfabrikant Eichhorn, wat hij van mevrouw Schenk hoorde over 
Muliers verblijf.

Volgens eigen verklaringen van mevrouw Schenk wist hij [de hote-
lier] de vroeger bij hem verblijvende en bij hem overleden rentenier 
Mulier veel geld uit de zak te kloppen, van wie hij nog vele geschen-
ken hebben moet en heeft. Schenk stond zelfs toe dat een getrouwde 
vrouw bij Mulier kwam, dat hij met haar geslachtsgemeenschap had 
en dat dan gelagen plaats vonden tot Mulier stomdronken was enzo-
voort. Mulier moest op deze manier – in het kleine gat Hattem – in de 
regel 300 gulden per maand aan Schenk betalen.7

Bij zijn overlijden stond een hotelrekening open van ƒ825. Eichhorn wilde 
Schenks reputatie natuurlijk besmeuren, maar de indruk van Muliers verblijf 
kan deze passant niet hebben verzonnen.

Op tweede kerstdag bracht Mulier de avond door bij de gemeentearts 
Nikolaas Cnopius, met wie hij bevriend was geraakt. Tegen middernacht 
bracht Cnopius zijn gast een eindje op weg naar het hotel en keerde halver-
wege terug naar huis. Tien minuten later werd hij door Schenk geroepen. 
Cnopius ‘vond den heer P. Mulier, liggende in den gang van het hotel Schenk 
met een zeer cyanotische [blauwe] gelaatskleur en eene kleine wond in het 
achterhoofd, waaruit zeer weinig bloedverlies had plaats gehad. Naast den 
wond was eene induiking [sic] van den schedel te voelen. Ondergeteekende 
kwam tot de conclusie dat de heer P. Mulier was overleden’8 Dit summiere 
lijkschouwingsrapport gaf geen oorzaak voor het overlijden. Schenk gaf in 
zijn getuigenverklaring niet kwart over twaalf als tijdstip van overlijden, maar 
een uur eerder. Burgemeester Van Heemstra voelde zich verplicht tot een 
nader onderzoek, maar dat verhelderde de zaak niet.
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De geneesheer verklaarde verder, dat hij meende dat de heer Mulier 
vermoedelijk door een beroerte zal getroffen zijn, daardoor gevallen 
en zich toen het hoofd verwond hebben, hetgeen overeenstemde met 
het geringe bloedverlies. Schenk verklaart uit bed te zijn opgestaan, 
toen hij aan de deur hoorde rommelen om den heer Mulier binnen te 
laten, dien hij tehuis verwachtte. Hij vond dien heer voor de deur op de 
stoep liggen. Eerst ten twee uur ’s nachts is de politie gewaarschuwd.9

De burgemeester dacht niet ‘aan misdaad’, maar voldeed slechts aan zijn wet-
telijke verplichting tegenover de officier van justitie. Deze gaf toestemming 
Pieter Mulier te begraven zonder verder onderzoek.

 Het is de vraag of de erfgenamen de schimmige toedracht van Pieters 
dood hebben gekend. Bij de afwikkeling van de erfenis werd Pim eerst ver-
tegenwoordigd door zijn zaakgelastigde Willem Cremer en later door diens 
jongere broer Charles Marie. In correspondentie met Cremer, of met zijn zus-
ter Eldina – met wie hij de erfenis deelde – zal hij wel enigszins op de hoogte 
zijn gehouden. Pim moet al eerder met bevreemding de levenswijze van zijn 
grote broer hebben gadegeslagen. Waar hij uit volle overtuiging bijdroeg aan 
de modernisering van Nederland en allerlei vernieuwingen voorstond – zij 
het in tradities ingebed – leefde Pieter het archetypische bestaan van de los-
geslagen jonker. Vader Tjepke kon deze levensstijl nog met een bestuurlijke 
loopbaan combineren, maar Pieter dreef in het moderne Nederland naar de 
maatschappelijke marge. Pim moet dit contrast hebben aangevoeld.

Na het overlijden van zijn broer was Pim Mulier de laatst levende nazaat 
van stamvader Pieter Mulier met de oorspronkelijke familienaam. Onduidelijk 
is of hij zich na zeven jaar huwelijk had neergelegd bij zijn kinderloosheid, 
want Cornelia was nog altijd maar 32. Een bewustzijn van finaliteit van de 
dynastie moet hem niettemin hebben bekropen; Mulier zal zijn plaats in de 
familiegeschiedenis hebben overdacht. In dat verband is het betekenisvol dat 
Pim over vader Tjepke zijn leven lang hoofdzakelijk zweeg. Waar zijn broer 
Pieter en zijn moeder herhaaldelijk genoemd werden in jeugdherinneringen 
– in sportboeken of Pim Pernellen – komt Tjepke slechts één keer naar voren. 
De meest waarschijnlijke verklaring voor deze stilte is de afstand die Mulier 
tot zijn vader moet hebben gevoeld.

Allereerst was er de afstand in leeftijd tussen vader en zoon: vijftig jaar. 
Daarbij komt de fysieke afstand die werd geschapen door Pims langdurige 
verblijf buitenshuis in de kindertijd. Belangrijker lijken de zeer verschillende 
levensloop en opvattingen van vader en zoon Mulier. Pim was niet academisch 
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geschoold, verschafte zich geen bestuurlijke machtspositie en sloot – naar de 
normen van zijn stand – een rampzalig eerste huwelijk. In al die opzichten 
schoot hij in conventionele zin tekort ten opzichte van zijn vader. Daarentegen 
vervulde Pim een cruciale rol in de regeneratie van zijn vaderland: hij bracht de 
massa in beweging. Op het gebied van lichaamscultuur en volksopvoeding was 
Pim dus toch een erkende leidende figuur binnen de natie. Deze rol sloot ook 
aan bij de liberale gezindte van zijn vader en diens belangstelling voor sportief 
vermaak. Tevens onderscheidde Pim zich met zijn beheerste en doordachte 
levensstijl positief van Tjepkes excentriciteiten. Toch is tenminste een gedeelte 
van Muliers geldingsdrang te verklaren uit de wens zich waar te maken tegen-
over zijn vader. Naarmate hij ouder werd trachtte Mulier zich meer en meer te 
onderscheiden op terreinen die van oudsher aansloten bij zijn stand.

echtscheiDing en heRtRouwen
In het verheven raadhuis van de gemeente Bloemendaal te Overveen, ont-
worpen door J.D Zocher, stonden op een meidag in 1923 twee mensen van 
middelbare leeftijd tegenover een trouwambtenaar. Pim Mulier was een wat 
gezette man van 58 en Maria Louise Haitsma Mulier een tengere vrouw van 
43. Maria Louise – kortweg Rie – was de dochter van Frederik Gerrit Nicolaas 
Haitsma Mulier en jkvr. Goverta Teding van Berkhout. Frederik Gerrit Nicolaas 
was het vierde kind – de derde zoon – van Johannes Haitsma Mulier, de broer 
van Tjepke die de familienaam uitbreidde met de naam van zijn moeder. Deze 
architect – hij ontwierp onder meer het raadhuis van Bennebroek alsmede tien 
arbeiderswoningen in die gemeente10 – was voor Pim een volle neef en ze heb-
ben elkaar goed gekend. 

Ze deelden een belangstelling voor sport. Frederik Gerrit Nicolaas verte-
genwoordigde de IJsclub Haarlem en Omstreken bij de eerste oprichtingsver-
gadering van de Nederlandsche Schaatsenrijdersbond in 1882. Deze Friese 
patriciërszoon trouwde met jonkvrouw Goverta Teding van Berkhout, uit 
een oud regentengeslacht dat in 1815 in de adelstand verheven was. Muliers 
getuigen waren eveneens aristocraten. De oudste zoon van zijn zuster, de naar 
zijn vader vernoemde Samuel John van Limburg Stirum en jhr. Hugo Jacques 
Repelaer van Driel ondertekenden de huwelijksakte. Voor Rie deed haar broer 
Hendrik Jean Gaspard Haitsma Mulier dat. Veel statie zal bij Pims tweede 
huwelijk overigens niet gepleegd zijn. 

Ruim een jaar voor zijn tweede huwelijk, was de echtverbintenis tussen 
Pim en Cornelia op 20 april 1922 ontbonden. Dat was niet zo eenvoudig als 
in de huidige tijd, maar niet meer zo moeilijk als in de negentiende eeuw. 
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Cornelia en Pim waren een kwarteeuw samen, maar kennelijk was hun 
huwelijk niet langer overeind te houden. Het is gissen naar de ontbindende 
factoren binnen het huwelijk, vooral omdat niets bekend is over Cornelia’s 
persoonlijke ontwikkeling. Verhalen uit de kring van familie en bedienden 
die – bijna zeventig jaar na de echtscheiding – werden opgetekend door de 
journalist Piet van der Eijk en weergegeven door Gijs Zandbergen, reppen 
van Cornelia’s alcoholisme en haar woedeuitbarstingen.11 Niet alleen om 
de aperte onbetrouwbaarheid van zulke verhalen moeten ze van de hand 
worden gewezen als historische bron. Vooral het complete stilzwijgen in de 
historische bronnen van Cornelia en haar daaruit volgende onvermogen zich 
postuum te ‘verweren’, dwingen de biograaf tot prudentie.

De evolutie van Pims wereldbeeld – waarin het behoud van traditie en 
standsbesef steeds belangrijker werden – heeft mogelijk de weerzin tegen zijn 
vrouw en haar volkse achtergrond aangewakkerd. Een schaarse aanwijzing 
voor huwelijkse spanningen is een brief van Pims verre verwant Jan Albarda, 
met wie hij na terugkeer uit Indië de banden had aangehaald. In januari 1919 
schrijft Albarda dat hij zo graag ook eens Pims vrouw zou ontmoeten. ‘Ik 

Societyschilder Piet van der Hem portretteerde zijn buren, het echtpaar Pim Mulier (in 1935) 
en Rie Mulier - Haitsma Mulier (in 1928). Het portret was een geschenk aan de KnvB bij Pims 
zeventigste verjaardag.
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ontmoette haar nog nooit, waarschijnlijk door je erg ruime huis. Ik vind het 
werkelijk een huis om jaloersch op te zijn.’12 Kennelijk was de band tussen 
Pim en Cornelia aan de Van Oldenbarneveltlaan reeds zo slecht dat Mulier 
zijn vrouw voor de visite verborg. 

Een ander aspect dat de aantrekkingskracht tussen beiden kan hebben 
aangetast, is het gegeven dat hun huwelijk kinderloos bleef. Mulier stak veel 
aandacht en tijd in het onderhouden van familiebanden, in de wijdste strek-
king van dat woord. Het familieverband had voor hem grote betekenis, net 
als instandhouding van de familienaam. Daarnaast gaf Mulier herhaaldelijk 
blijk van empathie met kinderen. Vooral in een stuk over de Sinterklaastijd 
toonde Mulier zich in de Deli Courant een delicate kindervriend:

Ik heb me in deze dagen vaak verkneukeld aan het gewichtig bin-
nenstappen van de jeugd in de winkels, me te goed gedaan aan hun 
driftig dringen naar de lekkernijen en hun speelgoederen, die ze met 
hun begeerige grootopen oogjes hebben verlangd, die ze met hun 
kussentjes-handjes, hebben betast, geaaid, met de oogen hebben 
verslonden. Er is zooveel poëzie in dat leuke onbeholpen, ongema-
nierd eerlijke, typisch menschelijke doen van die kleintjes, die het 
zoo ronduit zeggen: ‘Hebben!’13

De herinneringen aan zijn eigen jeugd – in voetbaljubileumboeken of in één 
van de Pim Pernellen – tonen hetzelfde inlevingsvermogen in de kinderwe-
reld. Over de oorzaken voor de vermoedelijk ongewilde onvruchtbaarheid is 
niets zinnigs te zeggen.

Het vonnis van de Haagse rechtbank waarmee de ambtenaar van Bur  -
gerlijke Stand toestemming kreeg het huwelijk te ontbinden, is bij het 
bombardement op het Bezuidenhout vernietigd.14 De precieze toedracht is 
daarom niet te geven, maar de echtscheiding lijkt volgens het toen gebrui-
kelijke patroon te zijn verlopen. Er waren volgens het Burgerlijk Wetboek 
van 1838 – dat tot het hervormde scheidingsrecht tot 1971 van kracht bleef 
– slechts vier gronden op basis waarvan een huwelijk ontbonden kon worden: 
overspel; verlating; mishandeling waardoor levensgevaar ontstond en ver-
oordeling wegens een misdrijf. Wederzijdse instemming was uitdrukkelijk 
verboden als grond voor echtscheiding. In 1883 schiep een arrest van de Hoge 
Raad de mogelijkheid die laatste wetsbepaling te omzeilen. Voortaan kon 
één van beide huwelijkspartners de ander aanklagen op grond van een van de 
wettige echtscheidingsgronden, meestal overspel. De gedaagde hoefde dan 
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alleen maar verstek te laten gaan of voor de rechtbank te bekennen en dan 
kon de rechter een vonnis uitspreken. Deze praktijk stond bekend als de Grote 
Leugen.15

Het lijkt erop dat Cornelia en Pim op deze wijze uit elkaar zijn gegaan. Op 
11 oktober 1921 had de Haagse arondissementsrechtbank vonnis gewezen, 
bij verstek van de gedaagde: Willem Mulier. De echtscheidingsakte uit het 
archief van de Haagse Burgerlijke Stand, die wel bewaard bleef, meldt ook 
dat Pim op 6 januari 1922 verklaarde in dit vonnis te berusten. Uitgesloten is 
een veroordeling van Mulier wegens overspel, waarbij zijn tweede vrouw Rie 
als partner in het overspel werd geïdentificeerd. Artikel 89 van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalde namelijk dat ‘een persoon, die bij rechterlijk vonnis van 
overspel is overtuigd, mag nimmer met den medeplichtige aan dat overspel 
in het huwelijk treden.’16 Na de echtscheiding droeg Mulier de plicht in 
Cornelias levensonderhoud te voorzien. Vermoedelijk hebben ze daarvoor 
een regeling getroffen voorafgaand aan het proces.

Het verdere verloop van Cornelias levensjaren is moeilijk te volgen. Pas 
na het definitief worden van echtscheiding, op 22 mei 1922, wordt in het 
bevolkingsregister voor haar een nieuw adres genoteerd. Haar woonadressen 
wijzen op een langdurig verblijf in hotels en pensions.17 Ze zal daar eenzaam 
geweest zijn. In het kwarteeuw huwelijk met Pim was ze vermoedelijk ver-
vreemd van haar eigen familie, voor zover haar broers en zussen nog leefden. 
De kringen waarin ze verkeerde aan Pims zijde waren niet langer toegankelijk 
en de toelage die ze ontving zal slechts hebben volstaan voor een slap aftrek-
sel van de staat die ze voerde in de villa aan de Van Oldenbarneveltlaan. In 
hoeverre er contact tussen Pim en Cornelia is blijven bestaan is niet duidelijk. 
Cornelia Constance van Duin overleed op 24 juni 1939.

Voor Rie betekende het huwelijk met Pim een laat afscheid van het ouderlijk 
huis. Toch was het niet de lang verwachte bevrijding die een huwelijk voor 
veel andere vrijgezelle freules van middelbare (en onbemiddelbare) leeftijd 
betekende. Marie Haitsma Mulier leidde al voor haar huwelijk een volwaar-
dig en zelfstandig bestaan. Vooral na het overlijden van haar vader, toen Rie 
dertig was, lijkt ze het conventionele bestaan van ongehuwde dochters uit de 
notabelenelite snel achter zich te hebben gelaten. Haar werk in een liefdadig-
heidsvereniging was nog vrij gebruikelijk.18 Opmerkelijker was de muzikale 
loopbaan die Marie in de jaren voorafgaand aan haar huwelijk maakte. Ook 
haar eerste optredens als sopraan vloeiden trouwens voort uit de liefdadig-
heid. Haar eerste concert – met de baronesse van Tuyll van Serooskerken 
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- Boreel van Hogelanden op viool – vond plaats ter ondersteuning van de 
Hervormde kerkgemeenschap in IJmuiden. De opbrengst ging naar een 
nieuwe kerk en pastorie in Velseroord.19 Nadien trad Rie nog enkele malen op 
met de baronesse Van Tuyll, die getrouwd was met Frederik Willem baron van 
Tuyll van Serooskerken, een oomzegger van Frits van Tuyll. Zo musiceerden 
zij later voor het Rode Kruis en de Protestantenbond.

Marie Haitsma Mulier had enig talent en voelde een sterke hartstocht 
voor muziek. Kort na haar eerste bescheiden optredens in de sfeer van kerke-
lijke liefdadigheid maakte zij haar debuut als soliste in een grootse uitvoering 
van het ‘Weihnachtsoratorium’, op tweede kerstdag in 1917. Ze trad op met 
de Christelijke Oratoriumvereeniging Haarlem en deelde het podium met 
professionele musici als de bas Max Kloos, de tenor Jacques van Kempen en 
de organist Anthon van der Horst.20 In de Haarlemse muziekwereld verwierf 
Marie enige faam als sopraan. De recensie in het Haarlems Dagblad van een 
concert van het Haarlems gemengd koor ‘Zanglust’ was vol lof: ‘Opvallend is 
het gemakkelijke in haar wijze van zingen, in welke liggingen haar stem zich 
beweegt, nooit klinkt het ook maar eenigszins geforceerd.’21 In januari 1921 
werd ze door de Friese zangvereniging Concordia gevraagd voor een uitvoering 
van ‘Das Verlorene Paradies’ van Enrico Bossi, in de Harmonie te Leeuwarden.22

Mulier bezocht in ieder geval één van de grotere optredens in Haarlem. 
In zijn toespraak tijdens haar uitvaart refereerde hij daaraan. ‘Ik herinner 
mij, hoe ik haar in het oude Kerkstraatje te Haarlem voor het eerst op hoogen 
orgeltrans zag oprijzen om het “Ave Verum” te zingen (…zooals zij dat zingen 
kon…).’23 Begin juli 1922 gaf Rie een liefdadigheidsconcert in Huize Royal aan 
de Haagse Badhuisweg, ruim twee maanden na voltrekking van Pims schei-
ding.24 Het kan goed zijn dat Mulier erbij was en dat de huwelijksplannen 
hier voor het eerst zijn besproken. Het lijkt erop dat Rie haar loopbaan als 
solo-sopraan heeft afgebroken na haar huwelijk. Maar ze bleef zingen in hui-
selijke kring en voor patiënten in ziekenhuizen en inrichtingen. Met Rie had 
Mulier nu een vrouw die zich in aanzienlijke kringen wist te bewegen en alom 
geroemd werd om haar zachtmoedigheid. Het paar moet gelukkige huwelijk-
sjaren hebben gekend, met een druk sociaal leven, een gedeelde reislust en 
liefde voor natuurschoon en kunst.

Mogelijk heeft Rie ook bijgedragen aan het museale aanzien van de villa 
aan de Van Oldenbarneveltlaan. We kennen de excentrieke vorm die Mulier 
zijn interieur gaf uit een brief van de kunsthistoricus en museumdirecteur 
Louis Wijsenbeek, die voor de oorlog werkte op het Haagse Gemeentemuseum. 
Mulier werkte met dat museum samen in de uitbouw van zijn glascollectie, 
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vooruitlopend op een schenking van het glas na zijn overlijden. Na de Duitse 
invasie in 1940 werd Muliers huis ontruimd en het glas in veiligheid gebracht. 
Dat laatste werd gedaan door Wijsenbeek en zijn collega Béatrice Jansen. 
Door het hele huis bevonden zich vitrinekasten, twintig tot dertig in totaal, 
waar Mulier zijn antieke glas tentoonstelde. Hij had de vertrekken in zijn huis 
thematisch ingericht, naar de landen die hij bezocht had op zijn reizen. Er 
was een Thaise, Chinese, Javaanse en Indische kamer, waar hij ook de lokale 
muziek van liet klinken. ‘Herr Mulier sang in den Zimmern die jeweils zu den 
Ländern gehörigen Lieder.’

In het interieur van de slaapkamer kwam de romantische anglofiel tot 
uitdrukking, die Mulier kennelijk nog altijd was. Hij had er de kamer nage-
bouwd van de Engelse Inn, waar hij met Rie sliep tijdens hun huwelijksnacht. 
De meubels, het bed en de wandpanelen: alles was antiek Engels eiken uit de 
achttiende eeuw. Het pronkstuk van Muliers historiserende binnenhuisont-
werp bevond zich ondergronds.

Herr Mulier hatte seinen Keller mit eigener Hand ausgebaut wie 
einen Keller unter einer mittelalterlichen Burg. Es war alles Pappe 
und Dekormalerei, sehr theatralisch, aber in dem Keller war ein 
Weinvorrat höchster Qualität geborgen, es gab dort Tische und 
Stühle, Nachahmungen von Möbeln. Dort haben wir uns eines 
abends hingesetzt und die von Herrn Mulier empfohlenen Weine 
gekostet. Wo die Weine geblieben sind, weiß ich nicht mehr, aber 
für Frl. Jansen und mich war das ein weinfreudiger Abend, an den 
wir uns noch immer erinnern können.25

 
looDje in het ooR
Nadat Mulier in september 1905 terugkeerde in Den Haag is hij zich onmid-
dellijk in het verleden van zijn familie gaan verdiepen. Vermoedelijk ontving 
hij uit de nalatenschap van Pieter zaken die zijn interesse wekten. Binnen 
enkele weken schreef hij zijn neef Johannes Haitsma Mulier aan over papie-
ren en erfstukken in familiebezit. Het antwoord van deze neef toonde vooral 
hoe onvolkomen de bestaande kennis over de familie was.26 In november 
is Mulier naar Friesland gereisd, om zijn landgoederen te inspecteren en 
pacht te innen, maar ook om te zoeken naar tastbare herinneringen aan zijn 
voorouders. Na een jaar van correspondentie met verschillende takken van 
de familie en met verschillende Friese informanten, besloot Mulier een seri-
eus genealogisch onderzoek te starten. Vanaf het begin voerde hij daarbij de 
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regie. Neven die zijn interesse in voorouders deelden – vooral Gerard en Johan 
Haitsma Mulier – stemden hun werkzaamheden af op Pims goedkeuring.27

Mulier sloot met zijn onderzoek aan bij een genealogische hype die 
een deel van de hogere burgerij beving aan het einde van de negentiende 
eeuw. Tot aan de tweede wereldoorlog kan deze genealogische drift – die 
niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen om zich 
heen greep – beschouwd worden als een instrument tot bestendiging van 
het maatschappelijk onderscheid, tegen de tendens van democratisering in. 
De oude Nederlandse elite van adel en patriciaat zag na 1880 de voorrech-
ten, van oudsher aan hun stand verbonden, langzamerhand verschrompelen. 
Bestuurlijke ambten en functies kwamen hen niet meer vanzelfsprekend 
toe, er moest voor gestudeerd worden. Bovendien kon het familiebezit ge -
frag  menteerd raken over verschillende familieleden.28 De oude rangorde 
bleef bij deze ondubbelzinnige veranderingen uitsluitend overeind in een 
levensstijl gericht op onderscheid, zichtbaar in het huiselijk interieur, in de 
vrijetijdsbesteding, in de etiquette en in de partnerkeuze en het ceremonieel 
bij huwelijksvoltrekkingen.

De sociologen Cees Bruin en Cees Schmidt bestudeerden de genealo-
gische bedrijfstak – tijdschriften, professionele onderzoekers en opdracht  -

Muliers villa aan de van oldenbarneveltlaan. Rie en Pim staan aan het hek.
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gevers – en kwamen tot de conclusie dat de genealogische hype in de 
decennia rond 1900 diende om de maatschappelijke positie van de familie 
te markeren. ‘De statusrivaliteit tussen oude en nieuwe vooraanstaanden 
vormde de voedingsbodem voor deze opbloei. Door met afkomst en fami-
liegeschiedenis in de openbaarheid te treden bracht de oude bovenlaag 
geschut in stelling tegen opdringende nieuwkomers. De inzet van de scher-
mutselingen betrof typisch traditionele tekenen van stand als een respecta-
bele afstamming, familiewapens en de kwalificatie “patriciër”.’29 Historicus 
Yme Kuiper ziet eveneens de genealogie als onderdeel van een bredere 
onderscheidende levensstijl. Publicaties in tijdschriften als De Navorscher 
(vanaf 1851), De Nederlandsche Leeuw (vanaf 1883) en na 1900 in Nederland’s 
Adelsboek en Nederland’s Patriciaat speelden ‘een defensieve rol (…) om 
nieuwkomers hun plaats te wijzen.’30 Kuiper typeert het gehele complex van 
onderscheidend gedrag door de elite als een ‘beschavingsdefensief.’

Gaandeweg het onderzoek – dat bijna een halve eeuw zou beslaan – kwam er 
steeds meer op het spel te staan voor Mulier en zijn verwanten. Aanvankelijk 
stond nieuwsgierigheid voorop naar luisterrijke Muliers uit de Gouden Eeuw, 
met wie wellicht een genealogische lijn was te leggen. Mulier wilde bijvoor-
beeld weten of hij zijn familie in verband kon brengen met een grafzerk in 
de Utrechtse Janskerk. Daar prijkte het familiewapen – drie schelpen op een 
rood veld – op een graf van Jean Vivien de Mulliers. Eerdere generaties toon-
den al interesse in de Groningse professoren Nicolaus (1564-1630, wis- en 
sterrenkundige) en Petrus Mulierus (1599-1647, physicus en botanicus).31

Meer fabuleus én intrigerend dan de voorgaande Muliers waren de Haar -
lemse schilders van zeegezichten Pieter Mulier de Oude (Haarlem 1600-±1670) 
en Jonge (1637-1701). De laatste zou als Pietro Tempesta groot aanzien verwer-
ven in het Noorden van Italië met een oeuvre van zeegezichten, landschappen, 
arcadische stukken en jachttaferelen. Om dieren naar de natuur af te beelden 
onderhield Tempesta in tijden van voorspoed een eigen diergaarde. Hij zat 
herhaaldelijk aan de grond en werd in 1676 in Genua veroordeeld tot acht jaar 
celstraf voor moord op zijn vrouw.32 Mulier kocht in Italië een handvol schil-
derijen van ‘Pietro de Mulieribus’. Wellicht dat Pieter Mulier de bandeloze 
meester zag als rolmodel voor een enerverend bestaan en mede daardoor werd 
aangezet tot zijn pose als kunstschilder. Er ging hoe dan ook een sterke aan-
trekkingskracht uit van elke denkbare band met wetenschappers of schilders 
uit de Gouden Eeuw. Ook al was er uitsluitend een gelijkenis in de naam en 
ontbrak bewijs voor werkelijke familieverwantschap. Elk aandeel in het grote 
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verleden van de kleine natie versterkte het prestige van de familie, hoe gering 
en ongewis ook. 

Zijn interesse in voorouders is ook een symptoom van Muliers historie-
zucht. Indien hij een relatie kon aantonen met eminente Muliers uit vroeger 
eeuwen, bracht dat zijn familie – en daarmee zijn persoon – dichter bij de 
historische en onveranderlijke kern van de natie. Maar anders dan eerdere 
familieleden, nam Mulier geen genoegen met zalige onwetendheid: wel de 
luisterrijke associatie, niet de bewijslast. Mulier wilde elke verwantschap sta-
ven met historische documenten. Zoals hij in de sport fair play voorop stelde, 
wilde Mulier ook op het genealogische speelveld onberispelijk handelen. De 
onbekommerde nieuwsgierigheid sloeg snel om in de ambitie om een stam-
boom in te vullen met 256 kwartierstaten, dat wil zeggen zeven generaties 
teruggerekend vanaf vader Tjepke en moeder Roelina. Een onberispelijke 
stamboom betekende voor Mulier meer dan de charme van familielegenden. 
Aanvankelijk voerde hij het onderzoek zelf uit. Correspondentie met familie, 
notarissen en archivarissen brachten hem niet verder dan de grootouders 
van stamvader Pieter Mulier in Nijmegen. In 1911 en 1913 verbleef Mulier 

vele schilderijen kopieerde 
Mulier tijdens zijn leven 
uit collecties van neven en 
nichten uit elke tak van de 
familie. Dit is Muliers kopie 
uit 1912, van een portret van 
zijn overgrootvader Dirk 
Mulier als peuter.
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steeds enkele maanden in de streek tussen Lille en Kortrijk om te speuren 
naar voorouders. Dit zoekgebied was vanaf 1914 ‘slecht bereikbaar’, door het 
oorlogsgeweld kwam aan het onderzoek een voorlopig einde.

Pas in 1927 hervatte Mulier het onderzoek, na zijn echtscheiding, na te 
zijn hertrouwd en na de economische malaise die zijn vermogenspositie flink 
had aangetast. Aan zijn neef Jan Albarda schreef hij ‘Ik heb stoute plannen 
opgevat en zit ineens weer sinds 1 mei zwaar in de genealogie.’ Eerst tekende 
hij de ‘wapentjes voor de 34 kwartieren van mijn zwager Hasselt.’ Deze zwa-
ger was Johan van Hasselt, getrouwd met Ries zuster Goverta Haitsma Mulier 
en directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. 
Mulier onderhield met hem een vrij intensief contact, net als met Jan Albarda 
overigens. Het doel werd nu het invullen van 256 kwartieren, voor Pim zelf 
én voor Rie. Mulier achtte zichzelf onvoldoende bekwaam voor het ingewik-
kelde archiefonderzoek dat hiervoor noodzakelijk was. Nadat archivarissen 
als Heerma van Voss (Leeuwarden) en Graswinckel hem verzekerden dat ze 
voor particuliere opdrachten geen tijd hadden, nam Mulier een huurling 
in de arm: Willem Wijnaendts van Resandt. Deze ‘beroepsvorscher’ werkte 
ook voor andere notabele Nederlandse families die in de greep waren van de 
genealogische hype, zoals Johan van Hasselt.33 De stamboom die Mulier aan 
het einde van zijn leven compleet had, was voor het overgrote deel het resul-
taat van zijn werk. 

Mulier toonde zich een gestrenge werkgever met sterke controledrang. 
Na twee maanden voor zijn opdrachtgever gewerkt te hebben, schreef de 
genealoog een geprikkelde brief. Hij wilde voortaan niet langer dan zes dagen 
van huis zijn, ‘omdat ik niet zo lang van mijn gezin wil wegblijven en omdat 
ik na 6 dagen werken op een archief te moe wordt.’34 De samenwerking ging 
gepaard met een intensieve correspondentie om de irritaties aan beide kanten 
te kanaliseren. Mulier wilde bij elke stap op de hoogte blijven en Wijnaendts 
van Resandt wilde alleen volkomen raporten afleveren. Om het werk van 
zijn onderzoeker te kunnen beoordelen zocht Mulier gezaghebbende opinies 
van derden, zoals A.L. Heerma van Voss, rijkarchivaris in Friesland. Hij kon 
de werkzaamheden gemakkelijk volgen, omdat veel daarvan in Leeuwarden 
gebeurde. Toen Heerma van Voss kritische kanttekeningen plaatste bij vond-
sten van Wijnaendts van Resandt in Leeuwarden, liet Mulier zijn frustraties 
over het project en zijn onderzoeker de vrije loop:

Hij zet iemand steeds voor “gevallen” en doet dat dan op ’n manier, 
die je den indruk geeft, dat je hem te kort zoudt hebben gedaan of 
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gaat doen, indien je niet op die voorstellen ingaat en precies ingaat 
zooals hij dat voorslaat, terwijl men die overtuiging toch geenszins 
heeft bij nader inzien. Dat is dan wat u noemt ‘overduvelen.’ Het is 
voor mij niet weggelegd om tot ‘temmen’ over te gaan. Menschen als 
U die ter zake kundig zijn kunnen dat, ik als leek niet. Maar het stemt 
verdrietig en het maakt je huiverig om wat ook te doen. Trouwens 
wij hebben zulke enorme verliezen geleden, dat een royaal aanpak-
ken van welke luxe expeditie afgeloopen is voor de eerste jaren. Toch 
waarde heer en vriend is het voor mij ’n heuschen steun, dat ik met 
U en met U alleen over deze dingen op zoo vertrouwelijke voet mag 
corresponderen. ’n Handdruk! Merci.35

De kosten en opofferingen van het stamboomonderzoek dienden een hoger 
doel dan alleen het schitterende wapenbord met kwartierstaten in de hal van 
zijn villa. Direct nadat het onderzoek was hervat, openbaarde Mulier aan neef 
Gerard Haitsma Mulier zijn wensdroom: een request bij de Hoge Raad van 
Adel.

Vinden wij niet wat ik wenschte, welnu dan zwijg ik verder heele-
maal. Vinden wij dat wel, dan gaan wij door, maar praten er niet over, 
voordat alles gereed is. Mocht er later werkelijk eens (het is bijzaak 
let wel) kans zijn, dat jullie allen aan het gevondene iets hebben, dan 
is voorbarig gepraat over de pogingen alvast een reden om de leden 
van een Raad v. Adel van een bevordering v. eventueele verzoeken in 
zake die dingen afkeerig te maken en stemming tegen zulke verzoe-
ken te creëren.36

Mulier realiseerde zich dat een adelsverheffing voor de familie Haitsma Mulier 
vrijwel was uitgesloten. Als gronden voor verheffing golden uitzonderlijke ver-
diensten voor het vaderland en ‘het over verschillende generaties aanwijsbare 
aanzien van families, meest regentenfamilies.’37 Daarbij moest de persoon-
lijke levenswandel van de rekestrant even onberispelijk zijn als van zijn 
voorouders. Een huwelijk beneden de eigen stand, potverterende kinderen, 
imbeciliteit, een nederige broodwinning en een overmaat aan excentriciteit 
verkleinden de kans van de rekestrant. Met de verheffing wegens uitzonder-
lijke bijdragen aan de Nederlandse samenleving was het gedaan na 1909, 
toen Generaal Van Heutsz het hem aangeboden predikaat van jonkheer te 
gering achtte.
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De familie Haitsma Mulier was aangewezen op verheffing wegens een 
illuster voorgeslacht. Een bewijs van aansluiting op Middeleeuwse Noord-
Franse adel kon een aanvraag kansrijker maken, maar had geen werkelijke 
betekenis: wat telde waren bestuursfuncties in de Republiek. Daarvan telde 
de familie Mulier er slechts één, de drossaard te Oudenbosch, Dirk Mulier. 
Dat was ook nog een vrij bescheiden positie, onvergelijkbaar met bijvoor-
beeld de Amsterdamse vroedschap. In de loop van de twintigste eeuw werd 
de creatie van nieuwe adel steeds zeldzamer, zeker door verheffing. Omdat de 
Hoge Raad van Adel zich zorgen begon te maken over het teruglopende aantal 
adellijke families wilden sommigen de criteria versoepelen. In 1939 werd als 
norm voorgesteld twee generaties regenten in de Republiek inclusief ambten 
in de Franse tijd. Het bleek een achterhoedegevecht. In 1953 bepaalde het 
kabinet Drees dat ‘verheffingen in den vervolge achterwege dienen te blij-
ven.’38 Er is voor die tijd bij de Hoge Raad van Adel nooit een request gedaan, 
noch namens de familie Mulier, noch namens de familie Haitsma Mulier.

Het genealogische materiaal werd niet ingezet als springplank om de 
familie te laten opklimmen, maar tot behoud van de dubbele naam Haitsma 
Mulier. Dubbele namen waren wettig als ze reeds bij de invoering van de bur-
gerlijke stand in 1811 werden gevoerd, of als ze later bij Koninklijk Besluit 
waren bekrachtigd. De meeste dubbele namen (ook Haitsma Mulier) waren 
ooit door een gemeenteambtenaar in de bevolkingsregistratie genoteerd 
en daarna zonder wettelijke basis in gebruik gebleven. De zorgen die in 
ambtelijke kringen in de jaren dertig opkwamen over deze willekeur in de 
naamsvoering – die slechts de ijdele pretenties van de drager dienden – wer-
den tijdens de Duitse bezetting in versterkte mate als een probleem gezien. 
Om de onrechtmatigheden in het bevolkingsregister weg te werken startte 
in 1941 een controle op alle dubbele Nederlandse familienamen. Deze werd 
uitgevoerd door de Hoge Raad van Adel.39

Gerard Haitsma Mulier voelde zich door deze verwikkelingen bedreigd en 
probeerde de familienaam veilig te stellen. Pieter Mulier had in 1811 zijn oud-
ste zoon Johannes wel aangemeld met de naam Haitsma Mulier, maar daarbij 
niet aan laten tekenen dat het diens geslachtsnaam zou zijn. Tegen het recht-
zetten van dit ‘verzuim’ zouden weliswaar geen bezwaren zijn, maar het zou 
veel geld kosten. Gerard stuurde met een beroep op het langjarige gebruik van 
de familienaam aan op ontheffing van deze kosten.40 Omdat Gerard in deze 
zaak nogal eigenmachtig optrad – pas na indiening van een officieel verzoek, 
betrok hij een wijdere kring van Haitsma Muliers bij de zaak – wend zijn neef 
Mr. Alexander Karl Hans Siegfried Haitsma Mulier zich tot Pim.



298

Mulier stond formeel gezien volstrekt buiten de zaak maar werd er als 
solide raadgever toch over geraadpleegd. Alexander zag de zaak als ‘een door-
draverijtje van Neef Gerard. Gelukkig is deze aangelegenheid van betrekkelijk 
weinig belang, doch ik stel mij voor bij de eerste de beste gelegenheid aan 
Neef Gerard te vertellen dat hij niet moet trachten de overige familie voor 
den gek te houden.’41 Pim draafde niet door en hield niemand voor de gek. 
Hij waakte behoedzaam en standvastig over de familiebelangen. Uiteindelijk 
bleek de ophef voorbarig. Tijdens de bezetting kwam er geen einde aan het 
onderzoek en bleven concrete maatregelen tegen ongefundeerde dubbele 
namen uit. Na de oorlog ontbrak elke politieke wil en legitimiteit hiertoe.

Mulier trad niet alleen in genealogische kwesties op als patron de fa -
mille. Ook als erfgoed van de familie verloren dreigde te gaan leidde Pim de 
reddingsoperatie. In het voorjaar van 1913 werd het Hervormde kerkje van 
Oenkerk gerenoveerd. De graven van Catharina Mulier-de With – de weduwe 
van Dirk Mulier en Pims overgrootmoeder – en twee van haar kinderen dreig-
den geruimd te worden. Kerkvoogd H. Oosterling schreef in eerste instantie 
Gerard Haitsma Mulier aan, omdat de klokkenluider hem vertelde dat deze 

Mulier hield veel van bruiloften, verjaardagen en andere familiefeesten. Zijn vijfentachtigste 
verjaardag in 1950 was een grote familiehappening in de Haagse sociëteit ‘De Witte.’ op de 
achterste rij enkele jeugdige ‘nichten’ Haitsma Mulier, die de bejaarde Mulier bovenal lief had. 
Mulier zittend, derde van rechts.
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de kerk in 1909 bezocht om de voorouderlijke graven te bekijken.42 Maar het 
was Pim die in mei 1913 tijdens de verplaatsing van de stenen in Oenkerk toe-
zicht hield en de rekening betaalde.43 Bij een renovatie in 1936 van de kerk in 
Ferwerd deed hij hetzelfde met stenen van de familie Gerbranda en Schiffaert. 
Hierbij raadpleegde hij uitvoerig A.L. Heerma van Voss, een kenner van Friese 
grafmonumenten.44

De genealogie was voor Mulier van particulier belang – het versterkte het 
prestige van zijn familie en van hemzelf (ook binnen de familie) – maar hij 
kende het ook een bredere maatschappelijke betekenis toe. Zoals hij eerder 
de Nederlander aan het sporten wilde krijgen, zag hij voor de natie ook belang 
in popularisering van het stamboomonderzoek. Zijn Pim Pernel-rubriek in 
Het Vaderland, gebruikte Mulier om voor de ‘voorouderlijke gruwelen’ aan-
dacht te vragen. Dat was nodig want door de aangeboren bescheidenheid van 
de Nederlander – die zichzelf of zijn familie niet graag tot object van studie 
maakte – ontbrak vaak elk besef van herediteit. Dat gaf meerdere problemen.

Opvoeders begrepen vaak hun eigen kinderen niet. ‘Iemand die zijn 
familiegeschiedenis niet kent, kan zijn eigen kinderen niet begrijpen, noch 
opvoeden en staat onbeholpen tegenover hun fouten.’45 Onverwachte talen-
ten, neigingen, interesses, dwalingen en gaven zouden eerder opgemerkt en 
beter begrepen worden met de ‘geschiedenis van een vier- of vijftal generaties 
van voorouders. (…) Ethische en zedelijke minderwaardigheid, onevenwichtig-
heid en bandeloosheid, zouden begrijpelijker worden, de strenge tuchtroede, 
uitbanning uit het ouderlijk huis, verstooting, zouden plaats maken voor 
deernis met de aldus hereditair getroffenen.’ Door geslachtsziekten bij eer-
dere generaties konden alcoholisten, leugenaars en misdadigers erfelijk 
belast zijn en daarom ‘vergevingsgezinder’ aangepakt moeten worden. Ook 
zouden families die zich verbinden door een huwelijk beter moeten letten op 
het gevaar van in-breeding, ‘waar geestelijke stoornissen bij beider voorouders 
zijn voorgekomen.’

Slechts een fractie van het miljoen Nederlanders dat volgens Mulier 
geschikt was voor beoefening van genealogisch onderzoek, deed dat ook. Om 
zijn lezers te verlokken tot een bezoek aan het archief, zinspeelde hij op de 
mogelijkheid illustere voorouders te ontdekken. Hij gaf enkele voorbeelden 
van dergelijke situaties uit eigen waarneming.

‘Ik herinner me een knoopen-jongetje op mijn school in Engeland, 
die Mountmorris heette, ’n donkeroogig, fijn gezicht had en onze
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schoenen poetste. Hij was bijna zeker een nazaat van de Montmo-
rency’s. En in Luxemburg zag ik eens een klein boerenmeisje met 
bloote voetjes bij een beek staan wasschen, een zuiver Fransch 
kopje. Het interesseerde mij; de vader woonde dicht bij Vianden 
(het oude slot der Oranje’s) en was een armoedig wevertje. Hij 
heette de Coligny! en de moeder alweer de Montmorency!!

Mulier bedreef zijn popularisering door een appèl op de drang naar distinctie 
bij zijn lezerspubliek. Dat de genealogie hoofdzakelijk een onderscheidende 
activiteit was, bleek ook uit Pim Pernels verzet tegen plannen voor een 
betaalde registratie (belasting dus) van familiewapens. Voor hem geleken de 
Nederlandse familiewapens op de Indische poesaka: een erfstuk – ‘dat kan 
zijn ’n kris, ’n sarong, ’n sieraad’ – dat van generatie op generatie is over-
geleverd en mogelijk herleidbaar is tot een illustere voorouder. Het draagt 
betekenis voor hen ‘die de fijne draden, welke het verleden, via ons, aan de 
toekomst binden, aanvoelen en niet als occult, onzichtbaar en geheimzinnig 
beschouwen, een soms heilige eerbied voor alles wat aan hun ouders en voor-
ouders annex was.’ De voorgestelde belasting was

een nieuwe aanval op een reeds geplukte laag der maatschappij. De 
zéér enkelen die hun poesaka hebben bewaard, en teevens behooren 
tot hen die nog wat bezitten, zouden nog wéér eens extra getroffen 
worden. (…) [M]enschen die nog iets meer weten van hun voorzaten 
dan dat grootmoeder ‘ergens uit de buurt van Oudewater vandaan 
moet zijn gekomen’ en het ongeluk hebben af te stammen van een 
onzer groote mannen, De Groot, De Ruyter, De Witt, ’n Tromp, ’n 
Oranje, ’n Boerhave en diens beeltenis bewaarden, of aankochten, 
[moeten] daarvoor nu boeten.46

Genealogie maakte de verhoudingen binnen de maatschappij overzichtelijk. 
Volgens Pim Pernel ‘heb je varkens met een loodje in d’r lui oor en varkens 
zonder loodje; tenslotte varkens die er eens gewasschen dienen te worden.’47




