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inleiding

PionieR en legenDe

Because I loved skating so much, my hero was Pim Mulier. Pim Mulier 
was a sportswriter, and his name was known all over our country 
because he was a very brave and strong skater. On a December day, 
many years before I was born, Pim Mulier skated to each of the 
eleven towns in Friesland. And he skated his arduous route alone 
and in one day: 200 kilometres along frozen canals and ditches and 
across lakes … in bitter winds and in freezing temperatures. (…) Pim 
Mulier’s time was 12 hours and 55 minutes, a very, very difficult feat. 
This is how our Elfstedentocht came to be the greatest skating race 
in the world… And why I wanted to grow up to be like Pim Mulier: 
a strong, brave skater who could skate 200 kilometres in one day 
against a cold winter wind.1

Aan het begin van deze eeuw maakte een Amerikaans publiek kennis met de 
faam van Pim Mulier. In een prentenboek over Nederland in bezettingstijd, 
The greatest skating race. A world war ii story from the Netherlands, tracht de 
hoofdpersoon, Piet Janssen, zijn grote held Pim Mulier na te volgen als onver-
schrokken schaatsenrijder.

De jongen moet zo onopvallend mogelijk twee andere kinderen uit Sluis, 
Johanna en Joop, helpen ontkomen aan dreigend gevaar. Hun vader is gear-
resteerd wegens de verspreiding van Engelse radioberichten en broer en zus 
moeten over het ijs naar een tante in Brugge. Bij vertrek spreekt zijn grootva-
der – een schaatsenmaker – Piet moed in. ‘Today you must be the best skater 
that you can be. You must be as brave as your father … wherever he is. You 
must be as brave as Pim Mulier! You must skate the canal to Brugge, straight 
as an arrow to its mark.’2 Bij passage van de brug bij Hoeke snijdt Johanna 
de letters P I M in het ijs. Even verder bij Damme ziet het trio Duitse soldaten 
bij een legertruck en verstopt zich. Piet denkt aan Pim en diens ontberingen 
tijdens de tocht van tweehonderd kilometer. Zij hoefden er maar zestien en 
waren al over de helft. ‘Now I didn’t feel as cold and afraid.’3

Voor Mulier zou zijn heldenstatus in dit kinderboek een triomf geweest 
zijn. Het verwijst naar een krachttoer waar hij zelf erg trots op was: zijn rit 
langs de Friese elf steden in 1890. Zijn hele leven heeft hij deze prestatie 
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onder de aandacht gehouden. De weergave van het schaatsen als kernelement 
in de nationale identiteit sluit ook nauw aan bij Muliers kijk op de ijssport. 
Piets moeder prent haar zoon in wat het betekent Nederlander te zijn: ‘Not 
only to love skating on our canals but also to be brave in our hearts.’4 Sterker 
nog, hij zou de rol van inspiratiebron voor de jeugd in het bezette Nederland 
hebben omhelsd. Bij Muliers inspanningen op sportgebied was de natie 
steeds het uitgangspunt. Los van de overeenkomsten tussen het icoon en het 
zelfbeeld, is het prentenboekpersonage een late en verre echo van de reputa-
tie die Mulier zelf mede construeerde: die van pionier en grondlegger van de 
moderne sport in Nederland.

In de oorsprongsgeschiedenis van maatschappelijke verschijnselen wordt vaak 
een pionier aangewezen: een individu met de visie, moed en daadkracht 
om iets nieuws te beginnen. Al langer dan een eeuw geldt Pim Mulier als de 
sportpionier in Nederland. Een lange reeks van primeurs en initiatieven is 
daarbij aan hem toegeschreven. Sommige terecht, zoals de oprichting van de 
voetbalbond, de invoering van de Elfstedentocht als nationale wedstrijd en het 
stichten van de International Skating Union (isu). Er zitten ook fictieve ver-
diensten tussen. Zo zou Mulier ook verantwoordelijk geweest zijn voor sporten 
als hockey en tennis en de Nijmeegse wandelvierdaagse hebben opgezet.5 
Mulier droeg zelf enthousiast bij aan zijn reputatie van founding father. Maar 
het beeld van de eenzame en profetische voortrekker uit talloze journalistieke 
verhalen en jubileumboeken is vertekend: in alle gevallen werkte Mulier samen 
met tijdgenoten die zijn sportieve belangstelling en dadendrang deelden.

Eén van hen kan met evenveel recht als grondlegger van de Nederlandse 
sport worden aangewezen: F.W.C.H. baron van Tuyll van Serooskerken (1854-
1925), kortweg Frits van Tuyll. Hij was het eerste Nederlandse lid van het ioc 
(1898), richtte het noc op (1912) en haalde de Olympische Spelen van 1928 
naar Amsterdam.6 Toen Mulier als schooljongen zijn eerste momenten van 
sportief geluk beleefde, richtte Van Tuyll – een halve generatie ouder – zich al 
tot de natie met een oproep tot sportieve vorming van de jeugd. In het Nieuws 
van den Dag beklaagde hij zich in december 1878 over het feit dat de lichaams-
cultuur in Nederland zich beperkte tot enkele uren ‘kamergymnastiek, die 
dan nog door saaie gestrengheid tot een kruis gemaakt worden.’ Sport was 
volgens Van Tuyll een onmisbaar onderdeel van iedere opvoeding:

De gezondheid er buiten gelaten, hoeveel zouden jongelieden zede-
lijk winnen, als zij genoegen schepten in flinke lichaamsoefeningen? 
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Hij, die zijn hart zet op het roeien, cricket of football zal in den regel 
niet laat in koffiehuizen of café chantants zitten blijven; hij weet zeer 
goed dat hij zijne krachten moet sparen om in het een of andere spel 
uit te munten, en niet licht zal de laatste trein naar Amsterdam of 
Den Haag hem vervoeren naar plaatsen van zinnelijk genot.

Zoals Van Tuyll was er nog een handjevol voortrekkers in de sport.7 Mulier 
was één van hen en niet de unieke figuur die latere sportkronieken van hem 
maakten.

Deze biografie is slechts één venster op de ontwikkeling van de moderne 
sport in Nederland, maar biedt wel een goed uitzicht. Het proces voltrok 
zich over een lange periode en er waren veel andere personen bij betrokken, 
met eigen motieven en opvattingen. Mulier bemoeide zich slechts met een 
gedeelte van dit proces. Met sporten als zwemmen, gymnastiek of watersport 
– belangrijke breedtesporten in Nederland – bemoeide hij zich helemaal niet. 
Na 1910 – toen de popularisering van sport echt van de grond kwam – was zijn 
actieve rol al uitgespeeld. De kwestie wie nu ‘eigenlijk’ de primeur had is niet 
te beantwoorden en ontneemt het zicht op Muliers werkelijke historische 
betekenis. De mythe van Mulier als de grote pionier omvat dubieuze wapen-
feiten, als ‘Mulier gaf de Lappen skiles.’8 Maar behalve desinformatie levert 
de mythe ook een vertekening op. Ze werkt als een dwaallicht op mythejagers, 
die na de falsificatie van onderdelen van Muliers reputatie concluderen dat 
diens bijdrage in zijn geheel overdreven is.

Muliers eerdere biograaf, journalist Gijs Zandbergen, reproduceerde 
in grote lijnen de geschiedenis die Mulier zelf schreef. Wel toonde hij enige 
reserve door het uitlichten van Muliers ijdelheid. Het was sporthistoricus 
Nico van Horn die als eerste belangrijke elementen uit de Mulier-mythe fal-
sificeerde. Ook vi-medewerker Frans van den Nieuwenhof richtte zijn pijlen 
op Mulier in een recente geschiedenis van het vroege voetbal in Nederland.9 
Hij wekte zelfs de indruk dat Muliers aandeel te verwaarlozen is geweest, wat 
evenmin een getrouwe weergave van zijn rol is. De relativering van Muliers 
reputatie als eenzame pionier is terecht maar maakt hem nog niet tot een 
onbeduidende figuur. In plaats van het onderbouwen of weerleggen van de 
omstreden status als Grote Roerganger, wil ik Muliers historische beteke-
nis in nuance en proporties weergeven. Daarbij zal ik geregeld wijzen op de 
rol die tijdgenoten, zoals Frits van Tuyll, vervulden in de opkomst van de 
moderne sport.
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HistoRiogRafie: stRuctuRen en vaRiaties
Niet alleen in de journalistiek, maar ook in de wetenschap is Mulier aange-
wezen als een sleutelfiguur in de ontwikkeling van een moderne sportcultuur 
in Nederland. In eerste instantie waren het vooral sociologen uit de school 
van Norbert Elias die de historische ontwikkeling van sport kritisch onder-
zochten. Nadeel daarbij was dat Mulier grotendeels verdween in de brede 
kaders van een sociologische analyse. In zijn pionierswerk had de voorlo-
per op dit gebied, Ruud Stokvis, vooral aandacht voor grote processen als 
standaardisatie, verspreiding en popularisering van sport, de maatschap-
pelijke gelaagdheid van sportbeoefening en de neiging tot sociale distinctie 
via sport door elites en middenklassegroepen.10 Een gedetailleerd biografisch 
onderzoek naar de rol van Mulier binnen deze structurele processen was 
in de macro-sociologische opzet van zijn studie niet haalbaar, maar werd 
door Stokvis wel als wenselijk gezien.11 Ook Maarten van Bottenburg her-
kende Muliers prominente rol, maar in zijn netwerkanalyse van de vroege 
Nederlandse sportbeweging was evenmin veel ruimte om Muliers individuele 
betekenis recht te doen.12

Een cultuurhistorische benadering biedt meer ruimte aan detail en 
nuance verschillen en geeft daarom een preciezer beeld van de culturele bete-
kenis van sport. Sociologisch onderzoek levert een schets in grote lijnen op 
die door de cultuurhistoricus met kleur en chiaroscuro tot leven kan worden 
gewekt. In Neder land was er bij historici in de jaren tachtig vooral belangstel-
ling voor verzuilde sportorganisaties: de katholieke sportzuil werd onderzocht 
door Marjet Derks en Marc Budel, de socialistische door Hans Dona.13 In 
beide gevallen stond de ontwikkeling van instituties centraal, maar ook ana-
lyseerden de onderzoekers de ideologie rondom sport en lichaamscultuur in 
beide zuilen. Derks bepleitte recentelijk een veel bredere en meer subtiele 
cultuurhistorische benadering, waarin op basis van een grotere diversiteit 
aan bronnen processen van identificatie, betekenisgeving en in- en uitslui-
ting scherper onderscheiden kunnen worden.14

Derks schaarde zich achter een oproep van Van Bottenburg om het 
nationale perspectief bij sporthistorisch onderzoek in te wisselen voor een 
transnationaal en comparatief perspectief op Europese schaal. De versprei-
ding en (uiteenlopende) popularisering van sport werd tot nog toe vooral 
in hiërarchische verhoudingen begrepen: van het geavanceerde en mach-
tige Engeland naar bewonderende naties op het Europese vasteland. Een 
vergelijkende benadering in Europees perspectief legt complexiteiten en 
tegenstellingen bloot in de wisselwerking tussen sportnaties onderling en 
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tussen de moderne (Britse) sportcultuur en lokale sportieve tradities.15 Mijn 
biografie leent zich niet voor een stelselmatige Europese vergelijking, hoewel 
ik steeds wijs op parallelle ontwikkelingen in naburige landen. Centraal staan 
de tegenstellingen, keuzes en problemen bij de introductie en popularisering 
van een moderne sportcultuur in Nederland.

Engelse sporten als voetbal en cricket kwamen op het continent niet 
zomaar aanwaaien om door Fransen, Belgen en Nederlanders klakkeloos te 
worden overgenomen. In iedere natie kreeg de Britse sportcultuur een andere 
inbedding in de bestaande lichaamscultuur en steeds werden weer andere 
aspecten ervan benadrukt. De verspreiding van sport is net als andere pro-
cessen van cultuuroverdracht geen hiërarchisch proces; cultuurgoed wordt 
nooit ongewijzigd aan een ontvangende partij opgelegd. Zo’n top-down bena-
dering voldoet niet omdat het betreffende cultuurgoed niet vanzelfsprekend 
betekenis draagt in de cultuur van de ontvangende partij. Vandaar dat ik de 
introductie en verspreiding van de moderne Engelse sport in Nederland als een 
proces van toe-eigening benader.16 Voor een geslaagde overname is aanpassing 
nodig van het oorspronkelijke verschijnsel. Daardoor krijgt het pas betekenis 
en aantrekkingskracht voor grotere groepen in de ontvangende samenleving. 
In deze wisselwerking verandert zowel het oorspronkelijke cultuurgoed als de 
ontvangende cultuur. Doorgaans treden enkele voorlopers op die de cultuur-
historicus Willem Frijhoff ‘makelaars’ noemt. ‘Zulke culturele tussenpersonen 
of makelaars bereiden, door hun contactpositie tussen uiteenlopende groe-
pen, de vertaalslag van cultuurvormen en betekenissen voor.’17

Mulier was zo’n makelaar. Van de groep makelaars op sportgebied was 
hij degene met de meest uitgewerkte en uitgesproken visie op sport, een 
visie die hij bovendien hardnekkig als geen ander vertolkte. Hij overtuigde 
anderen – binnen en buiten de sportwereld – ervan dat sport meer was dan 
een prettige vrijetijdsbesteding. Voor Mulier was sport een potent middel tot 
regeneratie van Nederland en zijn koloniën. Zijn sportideologie doordrong de 
Nederlandse sportwereld in het vroegste stadium van haar ontwikkeling. Bij 
clubs, bonden, media en wedstrijden hamerde hij op het belang van de games 
ethic. Hij stelde gedragsvoorschriften centraal – hoffelijk eerbetoon aan de 
tegenstander, sportiviteit, zelfbeheersing – die sporten als cricket, voetbal en 
atletiek volgens hem een unieke pedagogische waarde verschaften. In gym-
nastiek – een andere vorm van lichaamscultuur die in heel Europa massaal 
beoefend werd – miste Mulier deze bijdrage aan de karaktervorming.

De games ethic was een product van de Engelse public schools. Op Eton, 
Rugby, Marlborough, Harrow en andere prestigieuze kostscholen stond het 
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onderwijs in de tweede helft van de negentiende eeuw in toenemende mate 
in het teken van sportbeoefening.18 Vooral de teamsporten cricket en voetbal, 
maar ook boksen, atletiek, roeien en zwemmen vormden de toekomstige 
leiders van het Britse Imperium. Academische vakken als natuurkunde, geo-
grafie of klassieke talen stonden decennialang op het tweede plan. Niet alleen 
Mulier, maar ook iemand als Pierre de Coubertin liet zich hierdoor inspire-
ren. Voordat hij de Olympische Spelen opnieuw tot leven wekte, maakte De 
Coubertin rond 1885 enkele studiereizen naar de meest gerenommeerde 
Britse public schools. Zijn bevindingen verwerkte hij in een hervormingspro-
gramma voor het Franse onderwijs dat hij la Pédagogie Sportive noemde.19

Velen in Europa en de Verenigde Staten maakten zich zorgen over het 
verval van jongens en hun lichaamskracht in de moderne, industriële samen-
leving.20 De Britten gingen voorop in het proces van modernisering en mensen 
als Mulier en De Coubertin zagen een sterke correlatie tussen deze voorsprong 
en de Britse lichaamscultuur. Sport was voor hen hét panacee tegen de voort-
sluipende degeneratie van lichaam en geest. Vooral in Frankrijk leefden grote 
zorgen over teruglopende geboortecijfers, onvruchtbare huwelijken en alge-
hele verwekelijking van de Franse man. Deze problemen werden volgens 
sommige schrijvers en journalisten verergerd door de snelheid waarmee juist 
‘minderwaardige’ bevolkingsgroepen zich voortplantten. Angsten voor ‘race-
suicide’ en ideeën over rassenveredeling of eugenetica behoorden rond 1900 
tot het mainstream denken, zowel in Europa als in de Verenigde Staten.21 Sport 
gold voor steeds meer mensen, zoals Mulier en De Coubertin als een oplossing 
voor de teloorgang van volkskracht.22 Behalve fysieke kracht wekte sport ook 
morele bezieling op. Spelen als cricket en rugby disciplineerden jongens tot 
zelfstandige, onbaatzuchtige en coöperatieve gentlemen, die in elke uithoek 
van het imperium pal stonden voor ridderlijke en mannelijke deugden.

mulieR en De natie
De Nederlandse natie was zowel het uitgangspunt als het doelwit van Muliers 
programma voor sportieve vorming. Sport diende tot fysieke en morele ver-
sterking van de natie en kon dat nut alleen bereiken als het bij de hele natie 
ingang vond. De vormende waarde ervan kwam pas tot zijn volle recht als 
sport uitstraling verkreeg als nationaal symbool. Vernieuwende impulsen als 
voetbal en atletiek waren belangrijk en effectief, maar hadden aanvankelijk 
slechts een geringe symbolische kracht. Om de lichaamscultuur te maken tot 
een wezenlijk onderdeel van de nationale cultuur wilde Mulier aanknopen bij 
bestaande sportieve tradities. Een goed voorbeeld daarvan is de transformatie 
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van de voornaamste traditie op sportgebied – schaatsen – tot een internati-
onaal gestandaardiseerde wedstrijdsport. Zijn initiatief om een nationale 
wedstrijd te maken van de traditionele tocht langs de elf Friese steden komt 
voort uit dezelfde behoefte. Juist haar historische en heroïsche uitstraling 
maakte de Elfstedentocht tot één van de krachtigste nationale symbolen uit 
de twintigste eeuw. We zullen zien dat ook op andere terreinen dan sport de 
drieslag van de natie, nationale geschiedenis en veronderstelde nationale 
belangen voor Mulier altijd het uitgangspunt vormden.

Dat Mulier bepaald niet de enige was die de natie als uitgangspunt en 
object van zijn hervormingsidealen koos, mag een understatement heten. 
In heel Europa trachtten schrijvers, wetenschappers, politici en musici net 
als Mulier invulling te geven aan de nationale identiteit. In De bronnen van 
het vaderland toont cultuurhistoricus Joep Leerssen aan dat Nederland in 
de negentiende eeuw volop meedeed aan de Europese mode van cultureel 
historisme. Leerssen ziet manifestaties van deze ‘cultivering van cultuur’ 
in de oprichting van talloze standbeelden, taalkundige onderzoeken en 
inventarisaties en onderhoud van folklore.23 Het cultuurnationalisme van de 
negentiende eeuw was sterk beïnvloed door de geschiedfilosofie van Johann 
Gottfried von Herder. Deze zag de natie als een entiteit met unieke ken-
merken en gaven, die bepaald waren door de nationale geschiedenis. In 
zijn optiek waren juist die naties superieur (en gelukkig) die hun eigenheid 
bewaarden en zich volkomen vrij en onbelemmerd ontwikkelden.24

Mulier dacht en handelde geheel binnen deze kaders. Voor hem was de 
natie een organische eenheid, verbonden door taal, cultuur en geschiedenis. 
De kracht en het prestige van de natie hing sterk samen met de mate waarin zij 
haar authenticiteit kon bewaren. De verantwoordelijkheid van burgers voor de 
nationale zaak ging voor andere sociale, lokale en religieuze plichten. Voor het 
gemeenschappelijk belang – dat wat de natie ten goede komt, en Mulier was 
bijzonder optimistisch over de objectiveerbaarheid van deze notie – behoor-
den particuliere tegenstellingen en conflicten te wijken. Het nationaal besef 
van burgers was zo belangrijk omdat naties onderling streden om hegemonie, 
waarbij eigenheid, strijdvaardigheid en saamhorigheid de doorslag gaven. De 
notabelenelite van adel en patriciaat – waartoe Mulier zichzelf rekende – had 
binnen de natie om twee redenen een bijzondere positie.25 Deze elite droeg in 
zijn optiek bij aan het opheffen van conflicterende belangen, omdat zij boven 
de partijen verheven heette te zijn. Daarnaast kon vooral de adel volgens 
Mulier sterk bijdragen aan behoud, ontsluiting en cultivering van erfgoed en 
tradities door haar historische bewustzijn.26



20

Dat laatste was essentieel als basis voor de constructie van een nationale 
identiteit. Marita Mathijsen heeft de ontwikkeling van nationale institu-
ties, praktijken en denkbeelden voor een gedeelde, nationale geschiedenis 
beschreven in haar werk Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negen-
tiende eeuw.27 Mulier wilde aan dit historische repertoire bijdragen, onder 
meer door het behoud van tradities in de ijssport. Mathijsen bestudeert de 
hang naar het verleden in haar collectieve verschijningsvorm. De term his-
toriezucht lijkt in de eerste plaats gemunt om een institutioneel verschijnsel 
en een collectieve Europese en nationale mentaliteit te omschrijven. Volgens 
historicus Peter Mandler moeten historici waken voor het eenzijdig bena-
drukken van collectieve identificatieprocessen en ook oog houden voor het 
individuele psychologische proces van identititeitsvorming.28

Benedict Anderson doet dat volgens Mandler in diens standaardwerk Ima-
gined Communities wel. Daarin wordt de vorming van de natie als collectieve 
‘ingebeelde’ gemeenschap gedragen door ‘the “intimations of immor   tality” 
that it can offer, and along with that the transcendence of the arbitrariness and 
tragedy of everyday life, which is also offered by religions. Among the specifi-
cally modern qualities that make it possible for the nation to do this, Anderson 
emphasizes Walter Benjamin’s concept of “homogeneous, empty time”’29 
M uliers Historiezucht heeft deels betrekking op zijn aspiraties om mede vorm te 
geven aan de nationale identiteit, door behoud en transformatie van (sportieve) 
tradities en erfgoed. Maar in mijn biografie gebruik ik het begrip ook voor een 
psychische gesteldheid, waarbij relicten uit het verleden een gevoel van tijd-
loosheid teweeg brengen. De sensatie opgenomen te zijn in een onveranderlijk 
historisch continuüm en de opvatting dat juist daarin existentiële betekenis 
besloten lag, is een terugkerend verschijnsel in Muliers leven. In zijn hang naar 
het verleden – of dat nu traditioneel wintervermaak was, een bezoek aan een 
oud kasteel of behoud van een familiegraf – opteerde Mulier steeds voor een 
aandeel in de eeuwigheid op menselijke maat.30

WiDeRspRuch
Muliers rol in de ontwikkeling van de moderne sport in Nederland recht-
vaardigt een biografie en was voor mij de hoofdreden om eraan te beginnen. 
Naarmate het onderzoek vorderde, manifesteerde zich ook een reeks fascine-
rende tegenstrijdigheden in Muliers persoonlijkheid en bestaan. Mulier heeft 
met bescheiden intellectuele capaciteiten steeds getracht zijn positie te bepa-
len tegenover de grote vragen van zijn tijd. Het incoherente wereldbeeld dat 
dit opleverde, maakt dat zijn leven ook los van de sport een biografie waard 
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is. Hoewel de post-moderne stroming in de geschiedschrijving ambivalenties 
juist zichtbaar wil maken en thematiseren, is rationalisatie van tegenstellin-
gen en gewrongen coherentie nog niet verdwenen in historische studies. De 
biografie is juist daarom een waardevol genre binnen de geschiedschrijving 
omdat elke biograaf gedwongen is de contradicties in de beschreven persoon 
recht te doen. Dat wil zeggen: hij moet aanwijzen welke achtergrond opmer-
kelijke opvattingen of handelingen hebben, zonder het paradoxale erin te 
willen oplossen. Als er sprake is van hypocrisie, leugens of krankzinnigheid 
– drie vruchtbare bronnen van contradicties – dient een biografie ook deze 
verschijnselen te behandelen als integraal onderdeel van de persoon. Ze vol-
staan niet als verklaring voor de widerspruch.

In de twee dimensies van sport, regeneratie en symboliek is al iets van 
Muliers tweeslachtigheid te zien: hij drong aan op hervorming en vernieuwing 
van de lichaamscultuur, maar vreesde verlies van tradities. Ook tegenstrijdig in 
zijn bemoeienis met sport is zijn houding ten aanzien van de democratisering 
van sportbeoefening. Mulier was consistent in zijn streven naar popularise-
ring, maar deed geen concessies aan elitaire normen en stijlvormen. Ook zijn 
politieke opvattingen vertonen sterke contrasten: progressief als het gaat om 
vrouwenrechten en socialistische voorstellen voor maatschappelijke hervor-
ming; reactionair in zijn standpunt over democratische verkiezingen in het 
algemeen en uitbreiding van kiesrecht in het bijzonder. Ook zijn persoonlijke 
leven oogt tegenstrijdig: enerzijds conformeerde hij zich aan de mores van zijn 
stand – het patriciaat – en familie, anderzijds betoonde hij zich autonoom en 
eigenzinnig. De meest dramatische breuk met de conventies van zijn milieu 
was Muliers huwelijk in 1895 met Cornelia van Duin, een jonge vrouw uit de 
Haarlemse arbeidersstand. De tegenstelling tussen nieuwe vormen en tradi-
ties komt bij Mulier steeds opnieuw terug.

Muliers maatschappelijke betrokkenheid was het grootst in de drie 
decennia voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog. Daarna trok hij zich steeds 
meer terug in het particuliere domein en ontwikkelde een levensstijl waarin 
hij de traditionele en historische vormen van zijn peers cultiveerde. Als jonge 
man was Mulier doordrongen van de grote verschuivingen van zijn tijd: secu-
larisatie, verstedelijking, industrialisering, democratisering, imperialistische 
wedijver, feminisme en decadentie. Net als vele andere hele en halve intellec-
tuelen en dromers deed Mulier voorstellen om vorm te geven aan de ongewisse 
toekomst. Zijn programma om ‘Jong Holland’ te vitaliseren door sport was 
het meest effectief en invloedrijk. Deze ideeën waren – hoewel in sterke mate 
ontleend aan de Britse games ethic – tamelijk authentiek, vooral waar ze de 



22

transformatie van Nederlandse sporttradities behelsden. Maar Muliers opi-
nies beperkten zich niet tot de lichaamscultuur. Te hooi en te gras verzamelde 
hij ideeën en idealen voor een nieuwe samenleving. In zijn verhouding tot de 
moderniteit treft opnieuw zijn ambivalentie: soms neigde hij naar een radicaal 
nieuwe samenleving, dan weer treurde hij om de teloorgang van traditionele 
vormen en verbanden. In gelijke mate putte Mulier uit sociaal-politieke her-
vormingsidealen en de traditie.

De mentale kaders waarbinnen Mulier opereerde worden gevangen door 
de Britse historicus Roger Griffin in zijn brede definitie van het modernisme. 
Daarin legt Griffin onder meer uit hoe moderniteit en traditie zich tot elkaar 
verhouden. De teloorgang van God en godsdienst als verklarende en zinge-
vende krachten, betekende dat mensen ook het tijdsverloop anders ervoeren. 
Wat de toekomst bood bijvoorbeeld, lag niet langer besloten in Gods voor-
zienigheid, maar in het menselijk vernuft. Enerzijds deelde Mulier het 
vertrouwen van de verlichtingstraditie in dat menselijk vernuft. Anderzijds 
werd hij soms overvallen door de angst – typerend voor het fin de siècle – dat 
de materiële vooruitgang uiteindelijk zou resulteren in sociale, geestelijke 
en culturele fragmentatie. Zijn ideeën – hoe bont ze soms ook mogen zijn – 
waren een alternatieve zingeving die de maatschappelijke erosie het hoofd 
moest bieden. Dat hij hierbij putte uit de traditie én uit idealen voor maat-
schappelijke hervorming, van socialisten, liberalen en utopisten is saillant. 
Griffin noemt het begrip ‘traditie’ als adequaat antoniem voor modernisme.

‘Tradition’ (…) is to be considered not as a static, timeless entity 
but as a dynamically evolving, in some cases historically recent, set 
of beliefs and practices. Its hallmark as a mobilizing myth is that it 
tends to be constructed by those who feel thrown into an age of chaos 
or decline – especially when the stability of their society or their class 
is threatened by objective forces of rapid change – as a ‘given’ or 
‘natural’ state of order now under threat, a proposition legitimated 
by invoking unbroken continuity with the no less mythicized ‘past’.31

Hoewel Muliers maatschappelijke opvattingen ambigu waren, was zijn uit-
gangspunt altijd een liberaal nationalisme. In de natie zag hij de meest 
organische en effectieve gemeenschapsvorm. Het volkswelzijn was ten nauw-
ste verbonden aan het welvaren van de natie. Mulier droeg daaraan op twee 
fronten bij: de constructie van een nationale identiteit en het vergroten van de 
fysieke weerbaarheid. Het eerste is zichtbaar in de Elfstedentocht, het tweede 
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in Muliers imperialistische overtuigingen. De vitaliteit van de Nederlandse 
natie was van het hoogste belang omdat het anders zijn koloniën kon verlie-
zen aan een van de begerige grootmachten. In het hart van de Nederlandse 
natie stond voor Mulier het Oranjehuis. Niet alleen hadden de Oranjes een 
eeuwenoude band met de natie – waarmee Nederland een sterke historische 
continuïteit kende, een belangrijke waarde in het negentiende eeuwse nati-
onalisme – ook vertegenwoordigden de koninklijke familie het sublieme in 
de staat. Majesteit was voor Mulier meer dan alleen een aanspreektitel; hij 
geloofde in de aangeboren verhevenheid van de Oranjes.

Met het uiteenzetten van de – ruime – mentale en ideologische kaders 
waarbinnen Mulier zich bewoog, heb ik het hoofdthema van deze biografie 
naar voren willen brengen: Muliers gecompliceerde verhouding tot de moder-
niteit. De ontwikkeling van de moderne sport in Nederland – Muliers claim to 
fame – is hiervan een essentieel onderdeel. Het belichten van zijn bestaan op 
de spanningsboog van moderniteit en traditie levert een levensbeschrijving 
op die sterk gericht is op zijn denkbeelden. Muliers privéleven en zijn alle-
daagse bestaan komen op de tweede plaats. Deze aanpak is bewust gekozen 
maar vloeit mede voort uit het beschikbare bronnenmateriaal.

BiogRafische methoDe: pRivaat en publiek
Naar de normen van Nigel Hamilton, een prominent pleitbezorger van het 
biografische genre, had deze biografie niet geschreven kunnen worden. 
In Hamiltons opvatting draait elke biografie om het persoonlijke leven. 
‘Biographical research (…) is impelled by curiosity about individual human 
nature, not the more impersonal forces of society and politics.’32 Achter het 
primaat van het persoonlijke detail gaat de Freudiaanse redenering schuil 
dat een openbaar imago en bestudeerde optredens immer bedrieglijk zijn en 
dat mensen hun ware aard alleen tonen in besloten kring en door onbewuste 
gebaren. Waar Muliers autobiografische publicaties inderdaad bol stonden 
van mystificatie en mythologisering, is zijn oprechtheid als privépersoon niet 
eenvoudig vast te stellen. Informatie over het gezin waarin Mulier opgroeide 
of over zijn liefdesleven – waarvan een intieme beschrijving in geen serieuze 
biografie mag ontbreken volgens Hamilton – is beperkt tot basale gegevens 
uit officiële documenten, zoals bevolkingsregisters. Brieven, dagboeken, 
reisverslagen en andere openhartige autobiografische geschriften zijn in 
dit geval spaarzaam. Pim Mulier is er postuum uitmuntend in geslaagd een 
strikte scheiding aan te brengen tussen zijn publieke verschijning en zijn 
private leven. 
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Natuurlijk had ik graag beschikt over de vele brieven die Mulier tijdens 
zijn leven schreef – honderden per jaar – of over intieme persoonlijke reflec-
ties. Toch beschouw ik een biografie op afstand van grotere waarde dan 
helemaal geen biografie. Daarnaast is Hamiltons accent op het persoonlijke 
te betwisten. Volgens literatuurwetenschapper Louis Menand – redacteur van 
The New Yorker – werkt de fixatie van biografen op het persoonlijke en onthul-
lende detail juist vertekenend.

Why should we especially credit a remark made in a diary or a personal 
letter? The penalty for exaggeration and deception in those forms 
is virtually nonexistent. People lie in letters all the time, and they 
use diaries to moan and to vent. These are rarely sites for balanced 
and considered reflection. They are sites for gossip, flattery, and 
self-deception. But diaries and letters are the materials with which 
biographies are built, generally in the belief that the ‘real’ person is 
the private person, and the public person is mostly a performance.33

Menand is pessimistisch over de effectiviteit van biografisch onderzoek om 
een persoon in elke nuance te kennen. Daarvoor is de mens – in zijn tegen-
strijdige denken en handelen – te zeer ongrijpbaar.

All any biographer can hope, and all any reasonably skeptical reader 
can expect, is that the necessarily somewhat fictional character in 
the book bears some resemblance to the person who actually lived 
and died, and whose achievements (and disgraces) we care to learn 
more about.34

Het primaat van het publieke ten opzichte van het persoonlijke wordt uit-
gedragen door Hans Renders en Binne de Haan, twee Groningse theoretici 
van het biografisch onderzoek. Volgens hen ligt in de wetenschappelijke bio-
grafie het zwaartepunt altijd bij het openbare leven. Het persoonlijke is een 
belangrijke, maar geen bepalende informatiebron voor een juist begrip van 
de historische betekenis van een persoon. Door de aanpak die zij bepleiten 
verkrijgt de biografie volgens hen zelfs een correctieve functie in de historio-
grafie. Aanvaarde modellen en interpretaties kunnen door het gedetailleerde 
onderzoek van een biograaf weerlegd en bijgesteld worden.35

Ondanks de schaarste aan persoonlijke documenten en intieme details 
biedt Muliers private leven voldoende aanknopingspunten om zijn persoon-
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lijkheid te verhelderen. De vormen van zijn levensstijl – die na 1885 goed te 
volgen is – bieden zicht op de sociale en culturele contexten waarin Muliers 
leven zich afspeelde en waarbinnen hij handelde. Via de omweg van open-
bare uitingen en optredens wil ik inzicht verwerven in zijn persoonlijkheid. 
Carlo Ginzburg heeft laten zien dat schaars of eenzijdig bronnenmateriaal 
de historische waarheidsvinding niet hoeft te belemmeren. ‘Als de oorzaken 
niet kunnen worden gereproduceerd blijft er niets anders over dan ze uit hun 
gevolgen af te leiden.’36 Omdat er weinig egodocumenten zijn, moeten we 
Muliers persoonlijke standpunten en overwegingen herleiden uit het open-
lijk geventileerde vertoog.

Uit de eenzijdigheid van het bronnenmateriaal vloeit een tweede pro-
bleem voort. In zijn zelfrepresentatie zorgde Mulier op cruciale punten steeds 
voor een uitvergroting van zijn eigen rol. Het beeld dat Mulier van zich-
zelf construeerde komt naar voren in zijn sportboeken Athletiek en voetbal, 
Wintersport en Cricket en in verschillende jubileumboeken. Als bron voor fei-
telijke gegevens over de eerste decennia van zijn leven, zijn Muliers verhalen 
daarom niet bruikbaar. Dat is jammer omdat er zo weinig alternatieven voor-
handen zijn, maar ik gebruik ze uiterst voorzichtig en als primaire bron bijna 
niet. Als ik er wel naar verwijs gebeurt dat niet zonder verantwoording. Uit het 
imago dat Mulier wilde doen ontstaan, laat zich wel afleiden welke waarden 
hij centraal stelde. Immers de zaken die hij door vertekening of weglating 
manipuleerde, zullen voor hem buitengewone betekenis hebben gedragen. 
Op die manier kan analyse van de al eerder genoemde Mulier-mythe dieper 
inzicht bieden in zijn drijfveren, belangen en persoonlijke overtuigingen.

Om te begrijpen uit welk sociaal en cultureel erfgoed Mulier putte als hij 
zich opwierp voor het behoud van tradities en maatschappelijke orde, wordt 
in het eerste hoofdstuk de maatschappelijke opgang beschreven van de 
drie generaties Mulier voor hem. Hier komen ook zijn eigen kindertijd en 
schooljaren ter sprake. In hoofdstuk 2 staat Muliers vroegste kennismaking 
met sport centraal en analyseer ik zijn rol in het levendige sportieve cluble-
ven – de ‘Sportrage’ – van Haarlem. Vanaf 1889 manifesteerde Mulier zich 
als een voortrekker in het oprichten van nationale organisaties op sportge-
bied. In hoofdstuk 3 wordt vooral het doel geanalyseerd dat Mulier hiermee 
dacht te bereiken: de vorming van een ‘Sportnatie’. In dezelfde tijd raakte hij 
betrokken bij initiatieven om de traditionele ijssport te transformeren tot 
een moderne wedstrijdsport met internationale standaardregels. Dit stre-
ven mondde uit in de oprichting van de International Skating Union (isu), 
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waarvan Mulier de eerste voorzitter werd. Zijn functioneren als leidende 
figuur in de ‘Sportwereld’ staat in hoofdstuk 4 centraal. Ook de geleidelijke 
popularisering van voetbal wordt hier bekeken.

In 1895 nam Muliers bestaan een onverwachte wending, met een omstre-
den huwelijk en een ‘vlucht’ naar Brussel. Deze verwikkelingen worden in 
hoofdstuk 5 beschreven evenals Muliers voortgaande propaganda voor sport 
als middel voor nationale regeneratie. Zijn intensieve bemoeienis met sport-
zaken in Nederland komt ten einde als hij in 1899 vertrekt naar Sumatra. 
Zijn Indische jaren staan centraal in hoofdstuk 6. Na terugkeer in Nederland 
(1905) vervulde Mulier een laatste leidende rol op sportgebied als secretaris 
van de Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding (nbvlo). Stichting 
van de Elfstedentocht was hiervan het resultaat. De ceremoniële betekenis 
die Mulier in de hieropvolgende decennia in sportkringen verkreeg is het 
onderwerp van hoofdstuk 7. De eerste zeven hoofdstukken volgen elkaar 
chronologisch op, waarbij de paragrafen thematisch ingedeeld zijn. Omwille 
van de coherentie laat ik deze chronologie los in de laatste twee thematische 
hoofdstukken.

Muliers aandacht was na 1910 definitief verschoven van de sport naar het 
verleden. Dit kwam tot uiting in een sterke interesse voor het erfgoed van zijn 
familie in Friesland en vooral in een grootscheeps en kostbaar genealogisch 
onderzoek. Zijn verpopping als kinderloze pater familias is het onderwerp van 
hoofdstuk 8. Muliers ‘Historiezucht’ bleek voortschrijdend. Na 1920 schreef 
hij onder het pseudoniem ‘Pim Pernel’ een rubriek in Het Vaderland waarin 
hij een reactionaire en standsbewuste toon voerde. Hoofdstuk 9 gaat over 
deze laatste manifestatie als publieke figuur. In dezelfde fase spendeerde 
Mulier zijn vermogen aan een unieke verzameling antiek glas, dat hij schonk 
aan het Haagse gemeentemuseum. In dit slothoofdstuk zijn ook de dolende 
oorlogsjaren en Muliers late levenseinde opgenomen.

In iedere paragraaf van mijn biografie kantel ik het briljant Pim Mulier 
een klein stukje. Het is mijn intentie aan het einde de belangrijkste facetten 
van zijn veelzijdige persoonlijkheid te hebben belicht en verhelderd.
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1

Familie & Jeugd (1780 – 1880)

- ‘Ik zou ergens naar toe willen gaan, ergens ver weg om te bidden en iets 
heel moois en moeilijks voor God te doen’ vervolgde zij. ‘Anders gaan de 
dagen voorbij – het leven is afgelopen en wat hebben wij gedaan?’
- ‘U bent eerzuchtig’, merkte ik op, ‘u wilt niet voor niets leven, een spoor 
achter laten.’
- ‘Is dat dan niet mogelijk?’
I.S. Toergenjew, ‘Asja’ (1858)1

WitmaRsum
In de zomer van 1950 keerde de hoogbejaarde Pim Mulier terug naar zijn 
geboortedorp Witmarsum. De gemeente Wonseradeel, die hij 83 jaar eerder 
als peuter had verlaten en waar zijn vader Tjepke bijna twintig jaar burge-
meester was, bood hem de eerste zilveren legpenning voor het ereburgerschap 
aan. De raad was op het idee gebracht door de atletiekvereniging Suomi van 
Santpoort, waar Mulier jaarlijks het startschot voor de naar hem vernoemde 
veldloop loste. Op 27 juni besloten de raadsleden tot dit eerbetoon aan de 
beroemdste telg van het dorp na Menno Simons.2 De band met zijn geboor-
tedorp hield Mulier intact door zijn rol als beschermheer van de plaatselijke 
kaatsvereniging. Geregeld woonde Mulier het jaarlijkse kermiskaatstoernooi 
bij. Op die bewuste zaterdag 5 augustus was de hele dorpsgemeenschap actief 
om Mulier groots te huldigen. De kaatsvereniging ‘Witmarsum’ organiseerde 
de wedstrijd voor jongens om de Mulier-wisselbeker, dirigent K.D. Anema 
componeerde een Mulier-mars en burgemeester Reitsma hield een lofrede op 
de ereburger. Voor deze viering van zijn persoon werd de grietmanszoon pas-
send gehuisvest in de historische Bonga-State van de familie Kooistra.

Zo’n honderd mensen in de raadszaal en honderden anderen op het 
sportpark – er was een radioverbinding – hoorden burgemeester Reitsma de 
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mythe Mulier feilloos navertellen. De burgemeester gaf in zijn rede aan sport 
een ideologische lading die hem door Mulier leek te zijn ingefluisterd.

Tegen de Jan Saliegeest en tegen de kroeg staat de sport en deze ont-
wikkelt voorts nog de besluitvaardigheid en saamhorigheid. Sport 
geeft zelfvertrouwen en gaat ledigheid tegen. Zij mag niet verruwend 
zijn en moet wortelen in het volk. Volkssport is een belang van de 
eerste orde.

Het zijn woorden die Mulier zelf zestig jaar eerder had kunnen uitspreken. 
Toen Reitsma over de nationale betekenis van zijn persoon kwam te spreken 
moet Mulier zijn vervuld van intens geluk. Het lauweren van de ‘sportvader’ 
was geen ‘zinloze beleefdheidsphrase’ of een ‘manifestatie van mensvergo-
ding of sportverdwazing.’

Integendeel; in de heer Mulier eert Wonseradeels gemeentebestuur 
een nationale figuur, geboren binnen zijn grenzen, die de grond-
legger voor gezonde sportbeoefening in Nederland is geweest en 
daardoor zeer veel heeft bijgedragen tot de lichamelijke opvoeding 
der Nederlandse jeugd niet alleen, doch zeer in het bijzonder ook 
tot de vorming van sportieve Friezen, die zich op het kaatsveld met 
elkaar meten. Daarom staat deze plechtigheid veel eer in het teken 
van verbondenheid. Verbondenheid allereerst tussen gemeente en 
ereburger, verbondenheid tussen hem en het volk van Nederland 
en speciaal tussen hem en het Friese volk. In velerlei opzichten en 
onder vaak moeilijke omstandigheden heeft U, Mijnheer Mulier, 
op de bres gestaan voor het dienen van een groot nationaal belang. 
Pionierswerk hebt Ge verricht en het was U gegeven, de resultaten 
daarvan bij Uw leven nog te aanschouwen.3

Na toespraken van vertegenwoordigers van de atletiek-, kaats- en voetbalbond 
en de vereniging de Friese Elf Steden werden de festiviteiten van de raadszaal 
verplaatst naar het sportveld. Drie muziekkorpsen speelden daar gezamen-
lijk de Mulier-mars. In zijn dankwoord benadrukte Mulier de gevoelens van 
‘genegenheid van mensenkind tot mensenkind. (…) Wie verwondert zich dat 
Mulier allengs in een warm pleidooi voor gezonde sportbeoefening geraakte, 
waarbij vooral de alcohol de wind van voren kreeg.’4 Dat laatste was saillant 
omdat Pims vader Tjepke bijna een eeuw eerder in opspraak kwam door de 
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rijkelijk vloeiende Madeira-wijn tijdens door hem geleide zittingen van de 
gemeenteraad.

De huldiging had voor Mulier grote betekenis. Een jaar later was de erebur-
ger terug in Witmarsum met een geschenk dat zijn band met het dorp en 
de historische dimensie van zijn geboorteplek moest accentueren. In een 
gerestaureerde raadszaal werd op 6 augustus 1951 een schilderij onthuld 
van Bouke van der Sloot waarop de oude stins Aylvastate was afgebeeld naar 
een prent uit 1723. Vanaf de late middeleeuwen tot in de Franse tijd werd 
Aylvastate bewoond door de adellijke familie Aylva, een geslacht dat in de 
late middeleeuwen een hoofdrol speelde in de Friese strijd tegen Hollandse 
overheersing. De Aylva’s voerden in Friesland eeuwenlang het bewind over 
verschillende grietenijen en leverden vijftien grietmannen in Wonseradeel.5 
De stins werd halverwege de achttiende eeuw afgebroken en vervangen door 
een landhuis. Tjepke Mulier kocht deze buitenplaats in 1851 na zijn aanstel-
ling als grietman van Wonseradeel. Als rijke grootgrondbezitter kon hij zich 
een grootse restauratie met aanleg van een nieuwe tuin veroorloven. In 1862 
breidde hij het gebouw zelfs uit met twee nieuwe vleugels.6 Het huis waarin 
Pim Mulier drie jaar later ter wereld kwam voldeed in alle opzichten aan de 

Aylvastate te Witmarsum, waar Pim Mulier geboren werd.
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neo-classicistische eisen van de tijd: wit bepleisterd, een bordes over de volle 
breedte en voorzien van boogramen.

Het vertoon waarmee Tjepke Mulier zijn status van vermogende en aan-
zienlijke notabele onderstreepte was een eeuw later zeldzaam geworden. De 
kosten van onderhoud en bewoning waren zelfs voor de meest draagkrach-
tigen te hoog. Aan het einde van de negentiende eeuw verdwenen tientallen 
luisterrijke en historische buitenplaatsen en stinsen, in Friesland en daar-
buiten.7 Juist de verdwenen wereld van adel en lusthoven staat centraal in 
de proloog op de onthulling van het schilderij, een allegorische voorstelling 
die verwijst naar Jacob van Lennep’s De roos van Dekama. Een treurende 
representant van het geslacht Aylva wordt daarin door Van Lennep’s hoofd-
persoon Madzy van Dekama opgevrolijkt. De lamentabele oude edelman ziet 
alleen de ondergang van het ‘Stamslot onzer Ridderzathen’, maar Madzy van 
Dekama wijst hem op de onsterfelijke en voorbeeldige status van zijn verdwe-
nen geslacht. ‘Nieuw Friesland’ bevestigt dat en wijst op de inspanning van 
Wonseradeels ereburger – met moderne verdiensten – om de herinnering aan 
de Aylva’s voort te laten leven.

Aan Frieslands hemel een nieuwe ster:
Geen zwaard droeg hij als wapen!
Zijn strijdkracht drong tot frisse sport,
Die Nederlands roem heeft herschapen!8

Aylva kan niet geloven dat ‘zo’n sportjuweel zich bekommert om stins en 
toren’, maar ‘Nieuw Friesland’ is stellig.

Want al woont hij ver van het oord,
Waar hij kind was, als kleuter eens speelde,
Hij is met het volk van de Friezen vereend
Als het oude kasteel met zijn poort.9

Slotsom van de allegorie is de dankbetuiging door de drie figuren aan Mulier: 
‘Hij blijve met van Aylva: “Witmarsum’s Edel Heer!”’ Mulier plaatste zich 
aldus in een traditie van lokale patronage, zoals eeuwenlang de Aylva’s en 
later ook zijn vader dit hadden uitgeoefend.

De kernelementen van Muliers identiteit die in dit ceremonieel tot uit-
drukking komen zijn overwegend familieverworvenheden. Allereerst is er de 
verbondenheid met Friesland, die pas twee generaties oud was toen Pim werd 
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geboren. Dan is er de sterke vereenzelviging met de traditionele elite van adel 
en patriciaat en zijn fascinatie voor de aanzienlijke levensstijl op de buiten-
plaatsen, de biotoop van de negentiende-eeuwse notabelenelite. Tenslotte 
toont het opvoeren van een oude Heer van Aylva Muliers neiging tot histo-
riseren. Er zijn meer voorbeelden van zijn sterke identificatie met oudere 
generaties en hun voornaamheid. In uitvoerig genealogisch onderzoek pro-
beerde Pim de graad van distinctie van de familie Mulier vast te stellen en 
tegelijkertijd, door dit onderzoek, haar aanzien te versterken. 

Niet alleen Muliers zelfbeeld maar ook zijn materiële positie en sociaal 
en cultureel kapitaal waren de vruchten van huwelijkspolitiek en familie-
allianties van eerdere generaties. Familiekapitaal en grondbezit stelden hem 
bijna zijn hele leven lang vrij van betaalde arbeid. De vervulling van diverse 
bestuursfuncties door vader Tjepke en grootvader Pieter, maakten hen (en 
daarmee ook Pim) onderdeel van een nationale notabelenelite.10 Hij profi-
teerde lang van de toegang tot de bestuurslaag die zijn maatschappelijke 
positie hem verschafte. De ontwikkeling van de familie Mulier, van uitgewe-
ken Hugenoten in de zeventiende eeuw tot Friese patriciërs in de negentiende 
eeuw, is in Muliers biografie een essentiële component.

Van Refugié tot Regent
Over de achtergrond van de oudste bekende voorvaders van de familie 
(Haitsma) Mulier zijn krijgshaftige verhalen voorhanden. Zes zoons van de 
protestant Jan Mulier uit Kortrijk zouden rond 1560 hebben meegevoch-
ten met Prins Lodewijk I van Condé in de Franse godsdienstoorlogen. Drie 
broers, achterkleinzoons van Jan Mulier, sloten zich in de jaren dertig van de 
zeventiende eeuw aan bij de compagnie van kapitein De Bechevel, gelegerd in 
Nijmegen. Zij ontvluchtten de godsdienstige onverdraagzaamheid in Noord-
Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden om in het leger van de Republiek 
dienst te nemen. De kleinzoon van de oudste onder hen is Pieter Mulier 
(1706-1785). Hij is de stamvader van de familie (Haitsma) Mulier waarvan Pim 
onderdeel uitmaakte. Pieter Mulier vestigde zich op jonge leeftijd in Holland 
als handelaar in suiker. Waarschijnlijk was hij een bekwaam handelaar, maar 
hij had een speciale gave voor het sluiten van profijtelijke huwelijken, voor 
zichzelf en zijn kinderen. Dit talent droeg sterk bij aan de sociale stijging van 
zijn nazaten.

In Scheveningen trouwde Pieter Mulier in 1731 met Johanna Alida 
Dijkmans. Kort na zijn beëdiging als poorter van Amsterdam in 1750 over-
leed zijn eerste vrouw. In 1754 trouwde hij opnieuw, nu met Machtilda 
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Steenhoff, erfdochter van Dirk Steenhoff, handelaar in zijde. Dirk Steenhoff 
bewoonde een huis aan de Fluweeleburgwal, dat na zijn dood Machtilda 
toekwam. Pieters oudste dochter Elisabetha zou overigens in 1765 (bij haar 
tweede huwelijk) met Isaac Steenhoff trouwen; dat was een zoon van Dirk 
Steenhoff uit een ander huwelijk. Eenzelfde constructie volgde na Pieter 
Muliers derde huwelijk, in 1770 met Wilhelmina de Winter. Zijn jongste 
dochter Machtilda trouwde in 1782 met Isaac Verburg de Winter. Door zijn 
tweede en derde huwelijk raakte Pieter Mulier langs meerdere lijnen ver-
maagschapt met de Amsterdamse families Steenhoff, De Winter en Verburg. 
Hun vermogen kwam de familie Mulier via verscheidene huwelijksbanden 
ten goede.11

Cruciaal voor de maatschappelijke opgang van de familie bleek de rela-
tie die Pieter Mulier legde met de familie De With in Friesland. Machtilda 
Steenhoff was, voor zij Pieters tweede echtgenote werd, de jonge weduwe van 
Cornelis de With, kruidlezer bij de voc. Hij werd geboren als Niels True te 
Aarhus (Denemarken). Met zijn twee jongere broers kwam deze koopmans-
zoon naar de Republiek om dienst te nemen bij de voc. Toen Cornelis een 
jaar na zijn huwelijk stierf, ontfermde Jan de With (geboren Jens True, 1715-
1781) zich over Machtilda. Ook Jan was kort daarvoor getrouwd, in Dokkum 
met Wikje Minnema. Jan de With was als jongen van veertien in voc-dienst 
gekomen als matroos. Gestaag werkte hij zich op, tot hij in 1746 een vloot van 
negen schepen uit Indië veilig terugvoer. Hij werd benoemd tot kapitein ter zee 
van de admiraliteit in Friesland en kocht van zijn vergaarde fortuin Staniastate 
te Oenkerk.12 Hij veranderde de naam van de buitenplaats direct in Hofwegen, 
naar het schip dat hij als voc-gezagvoerder had bevaren.13 Niet alleen was Jan 
de With een machtig en vermogend man geworden, ook was hij een man van 
de Verlichting, getuige de boeken in zijn nalatenschap: Voltaire, Rousseau, 
Bacon en Hobbes en een tractaat van Cesare Beccaria tegen de doodstraf.14

De briefwisseling tussen Pieter Mulier en Jan de With werd bewaard. 
Ze verwijst zowel naar zakelijke als familiale banden. Ze bevatten een dank-
zegging voor toegezonden kievitseieren, de uitrusting van zes schepen voor 
Boston komt ter sprake (de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog was in 
volle gang) en de voors en tegens van investeringen in Surinaamse plantages. 
Pieter schrijft tevens over de verliefdheid van zijn veelbelovende zoon Dirk 
(1754-1791).15 Hier is het persoonlijke verweven met een onuitgesproken 
zakelijk oogmerk. Dirk moet een vlot student geweest zijn. Hij promoveerde 
in 1776 te Utrecht – ‘met de kap’, het ereteken van de uitmuntende student – 
in de rechtsgeleerdheid en filosofie. Vervolgens werd hij advocaat aan het Hof 
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van Holland. Pieter zag deze functie als springplank naar een aanzienlijker 
positie voor zijn zoon. Dirk had echter andere plannen die hem volgens zijn 
vader naar een tragisch einde konden voeren:

Hij schijnt door de Liefde als overheerst, begeerende ’t laatste voor ’t 
eerste. (…) Het is UWEd lieve dochter Caatje [Catharina] waarop hij 
zijn zinnen & al zijn toekoment geluk gestelt heeft & zonder wiens 
besitting hij niet wil nog kan leven en dat van hem zo seer geacht 
voorwerp missende, wil hij absoluut in d’Oost of West zijn leven 
tragte te eijndigen ’t valt mij hart zulcke taal te hooren.16

Pieter leek niet te twijfelen aan de bereidheid van Jan de With om zijn dochter 
uit te huwelijken. Hij maakte zich bovenal zorgen over de materiële kant van 
de zaak. Voor een huwelijk waren een lucratief ambt en een zuinige levensstijl 
vereist. Beide waren problematisch. Voor de verwerving van een bestuurs-
functie met voldoende emolumenten had noch Dirk (met zijn inkomen als 
Hofadvocaat), noch Pieter het kapitaal voorhanden. Een zuinige levensstijl 
viel van Dirk nauwelijks te verwachten. ‘Dat onse kinderen wel opgevoed sijn 
en een ruijme levenstrant gewoon, is eene bijna algemeene routine geworden 
van dees leve waarin wij leven.’ Jan de With loste de zaak op: hij verleende toe-
stemming voor het huwelijk en hielp zijn jonge schoonzoon aan het gewilde 
ambt. Een maand na de echtverbintenis (4 september 1778) werd Dirk Mulier 
aangesteld als drossaard van het Oosterkwartier van het Markizaat van Bergen 
op Zoom.

Als drossaard vertegenwoordigde hij het gezag van Karel Theodoor van 
Beieren, de verlichte Duitse keurvorst die ook het Markizaat bezat. Dirk Mulier 
beschermde diens rechten, handhaafde de wet, sprak recht en – niet onbelang-
rijk – inde ‘salarissen, boeten, profijten en emolumenten.’17 Waarschijnlijk 
had De With goede connecties bij de Staten-Generaal en de Raad van State 
die de bestuursambten in de Generaliteitslanden verdeelden. Ook zijn 
twee andere schoonzoons werden van een ambt in Staats-Brabant voorzien: 
Mr. Sjoerd Rypperda als griffier in Oisterwijk en Mr. Ignatius van Breda als 
drossaard van Zevenbergen. Dirk Mulier kende geen makkelijke tijd in zijn 
standplaats Oudenbosch. Hij werd het mikpunt van revolutionaire patriotten 
die in deze jaren fel ageerden tegen het gebruik van Brabant als overloop voor 
regentenzonen. De provincie was volgens hen een wingewest waar lucratieve 
ambten werden vergeven aan hen die in het Noorden daarvoor net niet in aan-
merking kwamen. Ook protesteerden ze tegen het machtsmisbruik door deze 



34

bestuurders.18 De opgedrongen regenten bezondigden zich aan absenteïsme, 
corruptie en willekeurige rechtspraak. Zo lieten zij zich door priesters flink 
betalen voor de (verboden) uitbouw en verfraaiing van schuurkerken.19

Dirk Mulier kwam in 1790 ernstig in moeilijkheden, getuige zijn noodkreet 
aan een anonieme vriend. De controverse over zijn ambt ging gepaard met 
een wankele gezondheid. ‘Ik blijv krukkende en tot inspanning van gedachten 
onbequaam. Ik heb alle pogingen aangewend een huys te krijgen buytenslands, 
maar te vergeefs, dus moet ik van de winter overblijven, zo ik zo lang leev.’20 Zijn 
zwagers De With kwamen nog naar Oudenbosch om Mulier bij te staan in zijn 
strijd om lijfsbehoud en om hun investering in het ambt veilig te stellen. Het 
hielp niet meer. Dirks angst het einde van de winter niet te halen werd bewaar-
heid. Op 3 februari 1791 overleed hij te Oudenbosch aan een longontsteking en 
een week later werd hij begraven in de Hervormde kerk te Rucphen. De overle-
dene werd geprezen om zijn menslievendheid, hoogstaande ontwikkeling en 
de devote berusting in zijn lot. Daarin kon ‘mevrouw de hoogzwangere weduwe 
met haare zoo vaderloose kinderties waarvan het oudste nauwlijks tien jaaren 
bereikt heeft’ troost vinden.21 Troost vond ‘mevrouw de weduwe’ ook bij haar 
familie in Friesland. Hofwegen in Oenkerk was nog altijd familiebezit en op 
deze plek kon Catharina haar twee dochters en vijf zoons zien opgroeien. Daar 
begint de Friese periode in de familiegeschiedenis Mulier.

Pieter Mulier vond aansluiting bij notabele kringen in Amsterdam en 
Fries   land. Hij was een handige speler in het regentenmechanisme: telgen 
uit traditionele regentenfamilies sluiten een huwelijk met kinderen van ver-
mogende kooplieden, waarbij, grof gezegd, de regenten aanzien en macht 
inbrengen – concreet: uitzicht op bestuursfuncties – en de koopmansfamilies 
kapitaal.22 Je zou kunnen zeggen dat de familie Mulier steeds aan de burger-
lijke, sociaal stijgende en materieel contribuerende kant van dit mechanisme 
heeft opgetreden. Het gevolg was dat binnen drie generaties belangrijke 
bestuursfuncties, overvloedig grondbezit en een gevestigde positie binnen de 
Friese elite de Muliers ten deel vielen.23

Dirks oudste zoon Pieter (1783-1866) leek aanvankelijk uitgespeeld in de 
maatschappelijke stoelendans. Zijn ooms waren als trouwe Orangisten na 
de Franse inval van 1795 alle maatschappelijke invloed kwijt. Pieter werd in 
de kost gedaan bij een schoolmeester in Leek.24 Zijn voogd Frederik de With 
probeerde hem te betrekken bij de voorgenomen Engelse invasie van 1799. 
Na de mislukking van deze aanval trokken duizenden Nederlandse soldaten 
met de verslagen stadhouder mee naar Engeland. In 1800 sloot Pieter Mulier 
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zich bij hen aan. Hij maakte op het eiland Jersey promotie tot vaandrig, maar 
zijn militaire loopbaan kwam ten einde met de Vrede van Amiens (1802). Het 
was een geliefd heldenverhaal in de familiekring en mede aan dit wapenfeit 
dankte Pieter Mulier zijn bijnaam “Oranje Piet”. Steun voor het Huis van 
Oranje werd een bepalend onderdeel van de familie-identiteit, ook voor Pim.25

In oktober 1802 brachten Engelse oorlogsschepen de orangistische mili -
tairen naar Texel. Als kansarme negentienjarige keerde Pieter Mulier terug 
in Friesland. ‘Daar er voor ons, zo als men kan begrijpen, weinig vooruit-
zicht bestond van ergens voor in aanmerking te komen, terwijl men dezulke 
beschouwde als de wapenen tegen ons zelven vaderland te hebben gedragen, 
dus onwaardig om voortgeholpen te worden.’26 Na enkele omzwervingen, 
onder meer bij een tante De Winter in Amsterdam, kreeg hij in 1806 eindelijk 
zicht op een bestuursbaantje. Zijn oom en voogd Jan Minnema de With was 
getrouwd met Catharina van Haersma en met een beroep op zijn schoonfami-
lie hielp hij zijn verweesde neefjes op weg. De familie Van Haersma maakte 
decennialang de dienst uit in de grietenij Achtkarspelen. Jan Minnema de 
With wist eerst een jongere broer van Pieter te plaatsen als secretaris van deze 
grietenij. Ook de jongste zoon van Dirk en Catharina, Gerrit Nicolaas, kwam 
goed terecht. Deze jurist kende een stijle politieke loopbaan die hem van de 
advocatuur, via de gemeenteraad van Leeuwarden en de Provinciale Staten 
van Friesland in de Tweede Kamer bracht (1835-1836). Hij trouwde met 
Petronella Catharina Cats een telg uit één van de meest vermogende Friese 
families. Zijn dochters – drie zoons overleefden de kindertijd niet – sloten 
huwelijken in de kring van de voornaamste Friese notabelen: Van Bienema, 
Manger Cats en Minnema van Haersma de With.27

Pieter werd, zonder rechtenstudie, aangesteld als belastingontvanger in 
Dan tu   madeel en Tietsjerksteradeel, twee buurgemeenten van Achtkarspelen. 
In 1809 trouwde hij met Margaretha Haitsma (1890-1819), de erfdochter van de 
burgemeester van Bolsward, Johannes Haitsma en Liskje Tichelaar. Haitsma 
bezat vele bunders landbouwgrond in Tietjerksteradeel en dit grondbezit zal 
Pieter hebben aangemoedigd in zijn kennismaking met de Haitsma’s.28 Net 
als zijn grootvader en naamgenoot wist Pieter Mulier zijn familie een aan-
zienlijk betere positie te verschaffen, door een voordelige echtverbintenis. 
Pim zou bijna anderhalve eeuw na het huwelijk nog pachtopbrengsten uit 
het gebied ontvangen. Margaretha beviel van zes kinderen, voordat zij in een 
tochtig vertrek te Tjerkwerd het leven liet. De oudste zoon, Johannes, werd net 
als zijn grootvader burgemeester van Bolsward. Hij beklonk zijn maatschap-
pelijk succes door de prestigieuze naam van zijn moeder aan de familienaam 
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toe te voegen. Zijn nazaten zouden de naam Haitsma Mulier dragen. Pieter 
werd door slechts één van zijn kinderen overleefd: Tjepke (1815-1883).

WilDzang en gRietman
Tjepke Mulier leidde een opmerkelijk leven, in grote stijl, van zijn geboorte 
tot aan zijn dood. Om verschillende redenen is dit leven van belang voor de 
biografie van zijn jongste zoon. Ten eerste moet Pim herhaaldelijk gecon-
fronteerd zijn geweest met de indruk die zijn vader had achtergelaten en deze 
was niet altijd gunstig. Belangrijker is dat Pim eigenlijk nergens iets over zijn 
vader zegt, positief noch negatief. Door het schetsen van Tjepkes karakter 
wordt het mogelijk te analyseren waar Pim zijn vader emuleerde en waar hij 
afstand nam. Langs deze omweg verkrijgen we toch enig inzicht in de relatie 
tussen vader en zoon. Tjepke groeide grotendeels op zonder zijn moeder, die 
overleed toen hij vier was. Hij schreef zich in 1834 als rechtenstudent in aan 

‘Privatieve jacht van J. Haitsma Mulier’, 
jachttafereel te Tjerkwerd, ca. 1845.
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het athenaeum van Franeker om zijn studie een jaar later te vervolgen aan 
de Leidse Academie. Het juridische vak had zijn grootvader Dirk en zijn oom 
Gerard Nicolaas aanzienlijke bestuurlijke posities verschaft. Pieter had zelf 
zonder academische titel carrière gemaakt, maar liet zowel Tjepke als zijn 
oudste zoon Johannes opleiden tot jurist.

Tjepke Mulier zal zich met geestdrift in het Leidse studentenleven heb-
ben gestort. Hij kwam enkele jaren na de iets oudere Johannes Kneppelhout 
(schrijvend onder het pseudoniem Klikspaan) aan en promoveerde een jaar 
na het verschijnen van diens eerste Studentenschetsen, de Studenten-typen 
uit 1839. Gezien Muliers flamboyante reputatie is het goed denkbaar dat hij 
model heeft gestaan voor Klikspaans ideaaltype: Flanor. Tjepke zal een royale 
staat hebben gevoerd, waarmee hij zijn vrienden kon fêteren op ontaarde 
‘parrrtijen’ met punch, die niemand verliet ‘zonder daden verricht te hebben, 
die hem tot in zijn oude dag zullen berouwen.’29 Zowel het gerommel met 
prostituees als de matpartijen met Leidse Jannen, zelfs optreden in een duel: 
het komt allemaal overeen met zijn latere reputatie als losbol in Leeuwarden. 
Voor de eigenschappen die Flanor werkelijk tot Klikspaans ideaal maken – 
zijn gezond verstand en effectieve werklust, zijn moed en uitgebalanceerde 
karakter – zullen vermoedelijk anderen hem hebben geïnspireerd.

Of Tjepke voor de afronding van zijn studie als Klikspaans ‘klaploper’ van 
andermans kennis heeft moeten profiteren is niet te zeggen. Hij promoveerde 
‘op stellingen’ over het Belgisch erfrecht in 1840 in Leiden, bij professor 
Thorbecke, cum laude. Mulier onderbouwde zijn tien juridische stellingen 
niet met een dissertatie, maar met prenten van romantische vergezichten en 
gracieuse dames.30 Dat hij een betrokken alumnus was blijkt uit zijn lidmaat-
schap van de commissie die de reünie van studenten organiseerde bij het 
driehonderdjarig bestaan van de Leidse universiteit.31 Na zijn promotie ver-
trok hij naar Italië om zijn jeugdjaren te vervolmaken met een Grand Tour. Hij 
vertelde later graag over die reis op de socië teit en tijdens visites, met name 
hoe hij tijdens een bezoek aan het Vaticaan het span paarden van de paus 
kalmeerde. Deze grote zwarte dieren – naar verluid van Fries ras – gaven de 
stalknechten grote problemen door hun weerspannigheid. Hij zou ze tot rust 
hebben gemaand door Fries tegen ze te spreken: ‘Ho hopkes, ho hopkes.’32 
Vervolgens zou Tjepke een ritje over de Pietersberg hebben gemaakt in de 
beugelchais, samen met de machtige kardinaal Giacomo Antonnelli.33

Tjepke vestigde zich na zijn terugkeer als advocaat aan het Hof in Leeuwar-
den. Hij werd in 1845 aangenomen als broeder in de liberale vrij  metselaarsloge 
De Friesche Trouw. Deze inwijding doet samen met de studietijd bij Thorbecke 
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een liberale overtuiging vermoeden.34 Enkele jaren na zijn toetreden tot de 
vrijmetselaars werd hij ook lid van zeilvereniging Oostergoo. Deze club was 
opgericht op initiatief van mr. F.J.J. van Eysinga, een confrater van Mulier bij 
het gerechtshof in Leeuwarden en later voorzitter van de Eerste Kamer. Ook 
Tjepkes achterneef jhr. Johan Minnema van Haersma de With behoorde tot 
de oprichters. Van Eysinga willigde een verzoek in van Prins Hendrik, die toen 
campagne voerde voor de watersport in Nederland.35 Mulier gaf tijdens de eer-
ste vergadering van deze vereniging in 1848 blijk van een nationale gezindte. 
Op een verzoek van de Nederlandse Zeil- en Roeivereniging in Amsterdam om 
Friese leden, reageerde hij met een voorstel tot collectieve toetreding.36 Pim 
zou later dit nationale perspectief veelvuldig aan anderen voorhouden in de 
sportorganisaties waarvan hij deel uitmaakte. Muliers andere sportieve liefheb-
berijen betroffen de jacht en de paardensport en in Haarlem zou hij in 1869 ook 
een IJsclub oprichten.

Mede door zijn erfdeel in het grondbezit van zijn vader behoorde Tjepke 
tot de vijftig meest vermogende Friezen.37 De bloeiende landbouw in de jaren 
vijftig en zestig heeft de opbrengsten van Muliers kavels (voornamelijk in 
Tjerkwerd en Ferwerd gelegen) voortdurend opgestuwd. Door in te schrijven 
op het in 1846 verschenen Stamboek van den Frieschen adel liet Mulier blij-
ken zich met de Friese aristocratie te identificeren.38 Hij huwde kort na zijn 
promotie op 19 november 1840 Sydske Banga, de dochter van de Franeker 
‘vroedmeester’ en burgemeester Jelle Banga. Zij werd na een jaar ernstig ziek, 
waarover Pieter Mulier in zijn familie-aantekeningen schreef:

Zij stierf kinderloos, niets nalatende dan de herinnering aan haar 
deugden en haar regt christelijken onderwerping in haar lot, terwijl 
zij in den jeugdige ouderdom van 26 en een half jaar, een wereld 
waarin zij gelukkig leefde en waarin zij zoveel aantrekkelijkheid 
moest achterlaten, met den dood verwisselde, om zo wij vertrouwen 
met een duurzamer eeuwig leven te verwisselen.39

De volgende tien jaar verwierf Tjepke Mulier als welgesteld weduwnaar een 
bedenkelijke reputatie. De gouverneur in Friesland, M.P.D. baron van Sytzama, 
diskwalificeerde Mulier in 1848 als gegadigde voor het grietmanschap van 
Franekeradeel, omdat hij ‘in de provincie overal als de grootste wildzang 
bekend staat en nog nooit aan eenige gezette bezigheid heeft gedacht.’40 Dat 
Tjepke praatjes had blijkt uit de jeugdherinneringen van jonkvrouw Adriana 
Wilhelmina (Jeanne) van Andringa de Kempenaer (1858-1926) geschreven na 
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de Eerste Wereldoorlog. Zij maakte als klein kind Tjepke mee tijdens visites 
aan haar ouderlijk huis en reproduceerde tientallen jaren later nog enkele van 
de kreten en anecdotes die hem aankleefden. Het gaat hier om herinnerin-
gen uit de kindertijd, die op hoge leeftijd werden vastgelegd. Verdichting en 
werkelijkheid zullen dus door elkaar lopen. De karikatuur stond niet op zich-
zelf en beïnvloedde de familiereputatie. Daarmee raakte deze ‘Tjepke-cyclus’ 
indirect ook Pims bestaan. Jeanne zag Tjepke en zijn dochter Eldina voor het 
eerst tijdens een zondagwandeling met twee vriendinnen. Ze zag hen aan 
voor ‘Kermismenschen’.

Vreemden waren het zeker en voor ons kleinsteedsche smaken en 
gevoelens, vooral op onze leeftijd, vonden wij het erg rare menschen, 
stellig komedianten of zoo wat. ’t Was een oude heer met groote 
Almaviva en slappe hoed en een mooi jong meisje van ongeveer 16 
jaar of iets ouder, zeer opvallend gekleed, een coquette toque op het 
mooie donkere haar, een Schotse rok, een fluwelen bolero met klein 
balletje afgemaakt.41

Jeanne volgde de gangen van deze twee kleurrijke figuren door de stad. Tot 
haar ontsteltenis werden zij binnengelaten bij haar eigen huis.

Verhalen over Tjepke kende ze toen al in overvloed. Zijn levensstijl zou 
hem geholpen hebben om zijn broers en zussen te overleven: ‘“Door wien 
suupen en biefstuk vreten bin ik in ’t leven bleven.” Nu dat hij veel te veel 
dronk en niet alleen wijn, was genoeg merkbaar en algemeen bekend.’ In 
een ander verhaal blies hij zijn verhouding met Thorbecke op tegenover één 
van zijn pachtboeren. Die had in zijn pronkkamer een portret van de staats-
man hangen. ‘Tjepke gaat er voor staan, neemt met een zwaai zijn hoed af en 
roept “Gegroet Groote Meester!” De boer, in verbazing zegt: “Het Mienheer 
die goed kent?” “Kent, ik en hij hè de Grondwet maakt.”’42 Ook Tjepke 
de rokkenjager komt in het Gedenkboek aan bod. Terwijl de verloving met 
Rolina Albarda in de lucht hing verlangde Mulier nog naar de freule Ypkjen 
van Lynden, die ‘hoogst waarschijnlijk niet veel gevoelde voor den man die 
in elk opzicht beneden haar stond.’ Mulier vertelde zijn verhaal over de onbe-
reikbare liefde volgens Jeanne van Andringa bij voorkeur op de sociëteit of 
in vriendenkring. ‘Al weet ik dat mijn liefde hopeloos is, ik wilde haar nog 
eens zien en belde aan. De knecht zeide dat de dames verhinderd waren mij 
te ontvangen maar ik, wetende dat ze zoo laat in de avond thuis waren zei: 
“Opzij huurling” en liep den gang in naar de eetkamer en daar zat ze, mien 
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Iep, mien engel en ze at potstroop.’ Op de tegenwerping hoe Mulier deze 
avances verantwoordde tegenover Rolina, antwoordde Tjepke: ‘Oh Rolientje, 
die wacht wel op mij.’43

Op 21 mei 1852 trouwden zij inderdaad, in Leeuwarden. Rolina Johanna 
Albarda (13 oktober 1822) was één van de vijf dochters van het liberale 
oud-kamerlid Binse Albarda en van de Groningse Eldina Alegonda Asselina 
Geertsema. Albarda’s vader Willem Albarda was lid van de vergadering van 
notabelen die in 1814 besliste over de ontwerp-grondwet voor het Koninkrijk 
der Nederlanden. Binse Albarda was een medestander van Thorbecke en 
stemde in 1848 als kamerlid voor alle onderdelen van de grondwetshervor-
ming. Ook was hij lange tijd deken van de orde van advocaten in Friesland.44 
Hij moet goed bekend zijn geweest met Tjepke en diens uitspattingen. Dat 
hij toch instemde met het huwelijk zal te maken hebben gehad met Rolina’s 
leeftijd. Zij naderde de dertig en stond op het punt veroordeeld te worden tot 
een weinig aantrekkelijk bestaan als vrijgezelle tante. Bovendien lijkt het erop 
dat Tjepke zijn gedrag rond 1850 matigde, nadat hij een zwaarbevochten aan-
stelling verkreeg als grietman van de gemeente Wonseradeel. Of de gedeelde 
band met Thorbecke ook hielp is niet te zeggen. Tjepke en Rolina kregen vijf 
kinderen: Pieter werd geboren in 1853, Eldina Alegonda Binsina in 1855. In 
1858 verloren zij twee zuigelingen van elf maanden en drie weken oud. Pim 
was dus een nakomertje.

Na enkele jaren in de Leeuwarder advocatuur zette Tjepke Mulier zijn zin-
nen op het grietmanschap. Wellicht trok de status van het ambt hem aan en 
hoefde hij als grietman niet veel te doen. Mogelijk hield Tjepke oprecht van 
de omgang met boeren en buitenlui. Zijn lichtzinnige reputatie stond de 
verwezenlijking van zijn ambitie aanvankelijk in de weg, ondanks de bemoeie-
nissen van zijn vader. Pieter Mulier had zich inmiddels opgewerkt tot Statenlid 
(1827-1859) en Gedeputeerde (1844-1859). Ook waren zijn contacten met het 
Oranjehuis onverminderd goed. In 1841, toen Willem ii Friesland bezocht, 
werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw. Willem 
iii herinnerde zich Pieter ook van een bezoek aan Friesland, waarbij ‘Oranje 
Piet’ een ‘Oranje cocarde bijna zoo groot als een dessert bord’ droeg.45 In 1846 
dong Tjepke vergeefs naar het grietmanschap van Hennaarderadeel, maar in 
1848 was zijn oudere broer Johannes Haitsma Mulier, in navolging van zijn 
grootvader, burgemeester van Bolsward geworden.

In de eerste maanden van het revolutiejaar solliciteerde Tjepke naar het 
grietmanschap van Franekeradeel. Hij kroop daarbij in de kieren van het 
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krakende staatsbestel. De gouverneur van Friesland, baron Van Sytzama, 
weerde hem welbewust van de voordracht, omdat Tjepke zowel bestuurlijke 
bekwaamheden als ‘zedelijk overwicht’ miste. Tjepke wendde zich daarop 
direct tot de koning, die nog juist gerechtigd was tot benoeming. Volgens Van 
Sytzama in de hoop ‘dat hij en zijne protecteurs meerderen invloed bij den 
koning kunnen doen gelden dan de Gouverneur.’46 Het verzoek van de koning 
om Mulier ‘een blijk van welwillendheid te geven’ tastte zijn gezag direct aan. 
Van Sytzama legde het daarom naast zich neer. Enkele maanden later over-
leed hij.

Nu stelde Tjepke zich kandidaat voor een vacature ontstaan in Baar-
deradeel, in oktober. De waarnemend gouverneur R.H.S.G. van Burmania 
Rengers stelde Mulier voor als het toonbeeld van de vereiste kwaliteiten voor 
het grietmanschap. ‘Een zeer bemiddeld man, die door de zetel van zijn 
vermogen over te brengen naar de Grietenij, dezelve aanmerkelijk zoude 
bevoordeelen.’ Daarnaast is Tjepke bereisd, onafhankelijk en bezit hij ‘eene 
algemeene zaak- en menschenkennis, welke in de Grietmansbetrekking 
gedienstig zijn.’47 Minister De Kempenaer kon uit alle tegenstrijdigheden in 
het dossier-Mulier geen wijs worden en schortte de benoeming in Baardera-
deel op. De volgende Friese gouverneur, de Groninger J.E. van Panhuys, ging 
af op het oordeel van derden en passeerde Mulier ‘door zijne onbestendige, 
zoo niet losbandige levenswijze, evenzeer als door gebrek aan de noodige 
kundigheden.’48

Ruim een jaar later, toen het grietmanschap van Wonseradeel vrij kwam, 
had Van Panhuys zijn oordeel bijgesteld. De ‘losbandige levenswijze’ heette 
nu ‘vrolijkheid.’49 Kennelijk gunde ook de nieuwe minister van Binnenlandse 
Zaken Thorbecke de post aan zijn voormalige promovendus, want op 11 
februari 1850 werd zijn voordracht vanuit het ministerie bevestigd.50 Mulier 
wierp zich gretig op zijn ambt, gezien de aankoop van de Aylvastate in 1851 
en de gunstige beoordeling in de inventarisatieronde na invoering van de 
gemeentewet van 1852. Hij behoorde weliswaar niet tot de ‘bijzonder kundige 
burgemeesters’, maar was wel ‘met veel ijver en belangstelling vervuld voor 
het Gemeentebelang.’51 Wonseradeel was een volbloed landbouwgemeente 
met 28 dorpen en 9200 inwoners. Grotere dorpen als Makkum, Witmarsum 
en Akkrum streden om de hegemonie. Vooral enkele Makkumers uitten 
sterke kritiek op burgemeester Mulier. Enkele keren is Tjepke door eigen 
handelen of door toedoen van anderen (vaak een combinatie van beide) in het 
nauw gebracht. Deze voorvallen vertellen iets over Muliers functioneren, zijn 
persoonlijkheid en zijn religieuze en politieke opvattingen. 
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In 1853 ontving Van Panhuys een brief, waarin Idse Verwer, een rooms-
katholieke kandidaat-notaris uit Makkum, melding maakte van Tjepkes 
betrok kenheid bij de geheime broederschap ‘Phylacterion’.52 Dit was een 
protestants bolwerk tegen het herstel van de hiërarchie van de Rooms Katho-
lieke Kerk in Nederland. ‘Wie als lid toetrad moest de gelofte afleggen dat hij 
geen huwelijk met een rooms-katholieke vrouw zou sluiten, geen katholiek 
dienstpersoneel zou houden, indien even mogelijk aan protestanten werk, 
voordeel en invloed zou verschaffen en bevorderen dat zij in ambten zouden 
worden benoemd of gekozen.’53 Na een gesprek met Van Panhuys en een 
verordening van Thorbecke om onmiddellijk te bedanken als lid, gehoor-
zaamde Mulier.54

Uit een volgend incident bleek Muliers ‘losbandige vrolijkheid’, die zich 
overigens slecht verhield tot de ‘onberispelijke zedelijkheid’ die ‘Phylacterion’ 
van haar leden eiste.55 In december 1862 ontving het kabinet van de Koning 
een verzoek om ontslag, ondertekend met de naam Tjepke Mulier, ‘om reden 
van veel hinder te hebben van meermalen bedwellemd te worden en dan niet 
best te kunnen zien, hetwelk hem zeer hindert om dit amt te vervullen.’56 
Het was een ludieke vorm van protest door tegenstanders van burgemeester 
Mulier uit zijn gemeente. In één moeite door deden deze ontstemde burgers 
een suggestie voor de opvolging: Marten Kingma uit Makkum, een bekend 
parlementslid en fabrikant van aardewerk. Kingma viel op in de Haagse poli-
tiek door zijn eenvoudige verschijning en taalgebruik. Als buitengewoon lid 
van de Raad van State droeg hij de bijnaam van ‘staatsraad-pottenbakker.’57 
De falsificatie leidde tot verwarring op het ministerie, bij Commissaris Van 
Panhuys en niet in het minst bij Tjepke zelf.58

De kritiek op de grietman hield aan. Wellicht dat achter de mystificatie 
de gebroeders Bouma uit Makkum schuil gingen. Zij klaagden ook in novem-
ber 1863 over Tjepkes ambtsvervulling.59 In mei 1865 (enkele weken na Pims 
geboorte) verzetten zij zich tegen de vaststelling van de afdrachten voor de 
hoofdelijke omslag. Een raadslid uit Makkum dat een disproportionaliteit 
constateerde tussen de hoogte van Tjepkes aanslag en diens inkomen, werd 
door de burgemeester herhaaldelijk onderbroken met krachttermen en de 
kreet ‘dat lieg je!’ Daarnaast schetsten de Bouma’s een sfeerbeeld van de 
gemeenteraad onder Tjepkes voorzitterschap. Als raadsleden later binnen 
kwamen was het getal stemmers met moeite vast te stellen, want de zaal 
stond blauw vanwege ‘het gedurende de vergadering aanhoudend roken van 
sigaren uit lange Goudsche pijpen.’ Daarbij liep de bode tijdens de vergade-
ring voortdurend tussen de raadsleden door om hen bij te schenken:
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De een wil wel, de ander geen suiker of room in de koffie, de een 
wil zijn groot maderaglas nog eens geheel hebben ingeschonken, 
een ander verlangt slechts een halfje; van dit vocht wordt dikwijls 
staande iedere vergadering 5 of 6 flesschen geconsumeerd.60

Van Panhuys hield Mulier de hand boven het hoofd: weliswaar was Tjepke 
heetgebakerd, maar ook edelmoedig, zorgzaam voor de inwoners van zijn 
gemeente en daarom geliefd in de meeste dorpen. De rekwestranten waren 
geheel of half veroordeelde criminelen en hun weergave van de feiten was der-
halve ongeloofwaardig. Bovendien was het gebruik van tabak en wijn tijdens 
raadsvergaderingen in alle plattelandsgemeenten de gewoonte.61

Opnieuw bemoeide minister Thorbecke zich ermee. Van Panhuys mocht 
de klachten van de heren Bouma naast zich neerleggen. ‘Evenwel zal ik 
gaarne zien, dat gij den burgemeester over de onvoegzame uitdrukking, 
door hem in de raadsvergadering gebezigd, en over het gebrek aan uiter-
lijke achtbaarheid der bijeenkomsten van den raad onderhoudt.’62 Op 27 
november 1866 ontving Tjepke Mulier eervol ontslag als burgemeester van 
Wonseradeel.63 De graad van eerzaamheid is moeilijk vast te stellen. Mogelijk 
had Van Panhuys nieuwe klachten ontvangen en was voor hem de maat vol. 
Het kan ook te maken hebben met Muliers mislukte kandidatuur voor de 
Provinciale Staten.

Reeds in september 1865 dong Tjepke naar een Statenlidmaatschap 
in het kiesdistrict Franeker.64 Zijn voornaamste tegenstander J. Fontein 
Tuinhout uit Harlingen werd gekozen na herstemming.65 Fontein Tuinhout 
kreeg steun van de staatkundig-liberale kiesvereniging ‘De Grondwet’, Tjepke 
van ‘Eendragt Maakt Magt.’66 Ruim een jaar later stelde Mulier zich opnieuw 
kandidaat in het district Franeker, nu tegenover H.J. van Aisma uit St. Anna 
Parochie. In een advertentie stelden 25 ondertekenaars uit 10 dorpen dat 
Tjepkes verkiezing voor Friesland belangrijk was, opdat hij zich ‘gedrongen 
mocht gevoelen in ons midden werkzaam te blijven.’67 Maar in de tweede 
stemronde werd hij opnieuw gepasseerd, met 535 tegen 351 stemmen.68 
Tjepke besloot daarop zijn bestaan als Fries landheer op te geven en zijn heil 
te zoeken in Holland, zoals veel andere Friese notabelen. De Aylvastate kwam 
aan het einde van het jaar ‘uit de hand te koop, met tuingronden, broei- en 
trekkasten, singel, bosch, grachten, koetshuis, stalling, tuinmanswoning en 
nieuwe koestallen.’69 Tjepke en zijn gezin woonden er bijna twintig jaar, Pim 
nog geen twee jaar. Het aanzienlijke huis wisselde nog enkele malen van eige-
naar en werd rond 1900 afgebroken en vervangen door een villa.
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FRiese patRiciëRs in HaaRlem
De vestiging van het gezin Mulier moet in Haarlem de aandacht hebben getrok-
ken. In 1868 kocht Tjepke Mulier het Barnaarthuis, aan de Nieuwegracht 7. 
Dit monumentale pand in empire-stijl is gezichtsbepalend in de zeventiende-
eeuwse stadsuitleg. Het aankoopbedrag van ƒ22.000 stond in geen verhouding 
tot de bouwkosten van ƒ300.000 die Willem Philip Barnaart maakte tus-
sen 1803 en 1808.70 Barnaart was kamerheer in dienst van koning Lodewijk 
Napoleon en ontving zijn vorst meerdere malen in de patriciërswoning. De 
gevel is van een massief en verheven classicisme, met een hoge dubbele stoep 
en vier Ionische pilasters als beeldbepalende elementen. Zo ingehouden als 
de ornamentatie van de voorgevel is, zo uitbundig zijn de vier stijlkamers. De 
antichambre was ingericht als Etrurische kamer, met pilasters, wandschilde-
ringen en bovendeurstukken in een consequent doorgevoerd Bacchus-thema 
(wijnranken en putti). Ook de Erkerzaal (of Marmerenzaal) stond bol van de 

nieuwegracht Haarlem, 
1879. Het pand rechts met 
de hoge stoep is het Huis 
Barnaart, dat ten tijde van 
de vervaardiging van dit 
aquarel van C. Springer nog 
juist in bezit was van Tjepke 
Mulier.
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verwijzingen naar de Oudheid. Adriaan de Lelie schilderde daar bovendeur-
stukken naar Pompejaans voorbeeld, met werktitels als ‘de ochtendstond 
verdrijvende de nacht.’ De Lelie schilderde eenzelfde voorstelling in de Gou-
denzaal (of salon). De naam verwijst naar de goudgelen stoffering met zijden 
draperieën en wandbespanning. De hele ‘capitale etage’, met behalve de 
drie stijlkamers ook twee bescheidener vertrekken voor alledaags gebruik, is 
versierd met friezen en kroonlijsten gesneden door Christiaan Welmeer en 
fijnzinnig stucwerk van J.J. Martin.71 Dit was de alledaagse omgeving waarin 
Pim Mulier opgroeide.

In de Spaarnestad hield Tjepke Mulier enkele Friese verworvenheden in 
ere, waarmee hij tegelijkertijd zijn aanzien als notabele ingezetene bekrach-
tigde. Vanuit sociëteitskringen - Tjepke werd direct lid van zowel Trou moet 
Blijcken als De Eendracht - richtte hij de IJsclub Haarlem en Omstreken op. 
Dat de club naar Fries voorbeeld was ingericht, bleek uit de doelstelling ‘wan-
neer ijs en weder dienende waren, eene hardrijderij te kunnen uitschrijven.’72 
De hardrijderijen over 160 meter waren het hoogtepunt van het jaar. De eerste 
prijs in Haarlem behoorde tot de hoogste van het land: eerst ƒ100, later zelfs 
ƒ150. Tjepke Mulier bleef vanaf de oprichting in december 1869 tot 1882 (een 
jaar voor zijn overlijden) voorzitter van de club. De IJsclub was een herenclub, 
net als de sociëteiten waarvan het een vertakking was. Vrouwen en kinderen 
konden geen lid worden en er was een ballotagesysteem om ongewenste 
manspersonen buiten te houden.

De inrichting van een gezellige ijsbaan aan de Kloppersingel, met buffet 
en levende muziek, was belangrijk voor de club. De sociale functie die ijsclubs 
in bijvoorbeeld Amsterdam hadden, waarbij werkverschaffing door het aan-
stellen van baanvegers en de organisatie van “spekrijderijen” voorop stond, 
wees de Haarlemse IJsclub af. Een voorstel voor het houden van spekrijde-
rijen (een kortebaanwedstrijd voor bedeelden, met als prijs levensmiddelen) 
werd niet aangenomen. Eén van de bestuursleden redeneerde ‘dat men den 
ijsclub niet moest doen ontaarden in eene philantropischen inrigting, maar 
dat onze hardrijderijen moesten blijven eene aanmoediging in de beoefening 
van schaatsrijden in den eerste plaats.’73

Toen Tjepke in 1882 te zwak was geworden om leiding te geven, nam zijn 
zoon Pieter in het bestuur zitting en werd secretaris. Pieter zou tot 1886 in func-
tie blijven en legde daarbij een nonchalance aan de dag die zijn mede-bestuur-
ders soms stoorde. Een vergadering aan de vooravond van de hardrijderij van 
1885 had hij niet als zodanig herkend, waardoor notulen ontbraken. Pieter 
maakte zijn verzuim goed met een gedetailleerd verslag van de avond.
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Het eerste gedeelte werd vrij vlug en zonder eenige stoornis afgereden. 
Zoo ook het tweede. Daargelaten eenige krukken die op elke rijde-
rij met eene bewonderenswaardige hardnekkigheid mededoen. (…) 
Zooals gewoonlijk waren de laatste ritten het aardigste vooral daar er 
niet geknoeid werd en geen quartier gegeven. Het volk was daarvan 
dan ook zoo volkomen overtuigd dat het tot een nooit in Haarlem 
gekend enthousiasme oversloeg en trots infanterie politie en baan-
commissarissen, de afsluitingen verbrak, op de baan drong, deze 
in een oogenblik verstopte, en met water vulde. De lang gevreesden 
regen bleek echter een beter handhaver der orde als de vereenigde 
strijdmachten van politie en landsverdediging. Hij brak in stroomen 
los, verdreef een groot gedeelte der bestormers, en deed het ten duide-
lijkste uitkomen, dat Haarlems bevolking liever van onderen dan van 
boven nat is. De laatste ritten konden dan ook vrij ongestoord plaats 
hebben. De prijs werd behaald door A. v den Berg van Benthuizen.74

Pieter was ook degene die zijn kleine broertje Pim schaatsen leerde, in de win-
ter van 1869 voor het huis aan de Nieuwe Gracht. Op 6 december 1883 werd 
de achttienjarige Pim geballoteerd als lid van de vereniging die zijn vader had 
opgericht.75

Behalve aan Friese ijssport hield Tjepke vast aan zijn Friese dravers. 
Hij hield een span in het koetshuis achter in de tuin van het Barnaarthuis. 
Tot op hoge leeftijd bleef het draven met een span paarden een favoriet 
vermaak. Het leven als landjonker op de Aylvastate leek dan iets minder ver 
weg. Pim noemde op hoge leeftijd het meedraven met de sjees van zijn vader 
als een van zijn vroegste sportervaringen. Tjepke vond met zijn liefde voor 
paardensport, vooral harddraverijen, aansluiting bij Hendrik van Wickevoort 
Crommelin, de bewoner van de buitenplaats Berkenrode in Heemstede. Met 
zijn vader Aarnoud Hendrik (bekend als ‘IJzeren’ Frits) fokte hij renpaarden. 
Zij pakten dat professioneel aan op de ‘draverstoeterij De Cruquius’ in de 
recent drooggelegde Haarlemmermeer.76 In deze kringen woonde Tjepke ook 
jachtpartijen bij, net als later zijn oudste zoon Pieter.77

De familie Van Wickevoort Crommelin stamde net als de Muliers af van 
uitgeweken Hugenoten. Pim sloot vriendschap met Hendriks zoon Aarnoud 
Hendrik. Behalve de traditionele aristocratische sportieve vermaken (jacht, 
paarden, honden) was in dit gezin ook de moderne Engelse sport bekend. 
Mulier vond er:
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een Engels geïllustreerd tijdschrift, waarin platen voorkwamen van 
sprinters, in sportcostuum aan de start staand, met daarnaast een 
starter met hoge hoed en pistool, zoals toen te doen gebruikelijk 
was. (…) Dat was om ons lekker te maken, dat tonen van die kiekjes 
van die heren met hoge hoeden en pistolen! Hij wilde mij helpen de 
jongens wat animo in te blazen. We vonden het prachtig! We werden 
toen opgesteld (in blote armen, net als op de plaatjes!...) in een laan 
op het buiten, die effen was en stevig door de ingestampte kool-
zwarte sintels en we konden in groepjes van drie hardloopen.

Mulier gaf een deelnemerslijst, waarop uitsluitend namen van de meest voor-
aanstaande Haarlemse families voorkwamen: ‘twee broers De Neuville, Jaap 
Crommelin, jhr. P. Quarles van Ufford, jhr. Jo Mock (later de bekende ama-
teurrijder op de rennen), Sam, Henri, Warner en David van Lennep, Henri van 
Heeckeren, Dop van Lennep, Aarnoud van Wickevoort Crommelin. De eerste 
prijs werd door Jo Mock gewonnen, die 15 jaar was en ik werd als twaalfjarige 
met één of twee voetlengten verschil tweede.’78

Het is aannemelijk dat Mulier zich verlekkerde aan Engelse sporttijd-
schriften op Berkenrode en dat Hendrik zijn zoon met diens vriendjes op het 
landgoed liet rennen. Daarentegen is het twijfelachtig of de wedstrijd in deze 
vorm en met dat deelnemersveld werkelijk heeft plaats gevonden. Mulier ver-
meldt er niets over in Athletiek en Voetbal. Hij beschreef in dit boek uit 1892 
wel een veldloop op de buitenplaats Rooswijck bij Velsen, van Albrecht Arend 
del Court van Krimpen. Zijn jongste zoon Karel (‘Kaak del Court’) was een 
vriendje van Pim. In 1878 liepen jongens uit Haarlem, Velsen, Santpoort en 
Beverwijk op Rooswijck een afstand van 2000 meter, met twintig ‘natuurlijke 
en gemaakte hindernissen.’79 Mulier won (volgens Mulier) en ‘Kaak del Court’ 
werd tweede. Het hollen op Berkenrode en de veldloop op Rooswijck moeten 
zijn eerste sportieve wapenfeiten geweest zijn. Duidelijk is dat Tjepke zijn 
zoon niet ontmoedigde in zijn sportieve dadendrang, integendeel juist in de 
kennissenkring van zijn vader kwam Pim in aanraking met sport. Mogelijk 
vonden vader en zoon hierin een gezamenlijke beleving en vormde hardlopen 
mede daarom de kern van zijn sportbeleving. Mulier schetste later het beeld 
van een rusteloos jongetje op zoek naar een ‘roes van snelheid.’

Ik snelde graag op jonge voeten, alleen, bij avond, mijzelf vrijelijk 
wegdromend als jong phantast in een onmetelijke door mij en m’n 
snelheid totaal beheerste grote ruimte, over de weg, ik trachtte de 
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snelheid der vurige luxepaarden van mijn vader te evenaren en te 
overtreffen. Zo beoefende ik al athletiek voor ik me er van bewust 
was. Ik was de snelste op ’s Heren wegen, zoals dat nu de auto is, 
dat maakte me tot ’n koning in een voor anderen onzichtbaar rijk. 
Zo heeft de athletiek altijd iets poëtisch voor me behouden. Ik zie 
er een uiting van kracht en snelheid in, een drang ook naar vrijheid, 
het zich ontworstelen aan de ketenen, waarmede men aan de maat-
schappij is gebonden.80

Hardlopen was waarschijnlijk de sport die Mulier het meest na aan het hart 
lag. Hij zou later als bondsbestuurder een lange maar vruchteloze strijd voe-
ren om atletiek in Nederland populair te maken.

Pas op latere leeftijd heeft Mulier jeugdherinneringen op schrift gesteld. Zo 
schreef hij over zijn kindertijd in verschillende gedenkboeken van hfc en 
de nvb. Daarnaast waren sommige van de stukken die hij in het interbellum 
schreef – onder het pseudoniem Pim Pernel voor dagblad Het Vaderland – een 
soort memoires. De weergave van zijn jongensjaren hield steeds het midden 
tussen een idylle en een schelmenroman.81 Een idylle omdat hij het gevari-
eerde landschap in de omgeving van Haarlem als zijn speelterrein aanwees. 
Behalve rondstruinen en hardlopen op Berkenrode en andere buitenplaatsen, 
was er de jacht op salamanders in het Bloemendaalse Bos en het vissen op 
meervallen in de Mooie Nel. Een schelmenroman omdat het spel er op was 
gericht aanstoot te geven. Als hij in huis speelde, was het helemaal bovenin, 
vlak onder of liever nog op het dak. ‘M’n vriend Kaak del Court en ik lieten ons 
z.g. van dit dak vallen, tusschen haakjes sprongen wij op een lager platje met 
een geweldigen gil, wat zóó goed ingestudeerd was, dat de oude dames van 
Breda de Haan in hun tuin dan flauw vielen. “Ze legge” zei Kaak dan.’82

Belangrijker dan de huiselijke deugniet lijkt in de herinnering aan zijn 
kindertijd de kwajongen, natuurvorser en landloper die in de duinen ‘tusschen 
Hillegom en Castricum’ zwierf. Deze jonge Pim was avontuurlijk aangelegd: ‘je 
was een ‘“snert-vent” als je geen timmerles had gehad, geen netten kon boe-
ten en kooitjes maken, lak had aan de politie, het kleine- en het Reuzenmeer 
niet wist te vinden in het duin, geen kikker of springer kon fabriceren uit 
’n lucifer en een notedop, geen katapullen wist te staan in ’t duin en nooit 
gevochten had tegen de jongens van ’t Pand of de Krochters van de Leering.’83 
Ook in Pim Pernel wordt het ordeloze karakter van zijn kindertijd naar voren 
gehaald. In één van deze stukken belaagde Pim als jongen de deftige bode van 
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de buurman, Commissaris van de Koning Roëll. Deze bediende zou zijn gedo-
mesticeerde kauwtje Gerrit hebben afgemaakt. De jongen klom ‘in den vrij 
langen verdachte en timmerde dezen verwoester van kindergeluk, boven op 
zijn deftige, gekapte hoofd, zich in evenwicht houdend door een greep in bak-
kebaardsruigten.’ Aanvankelijk kreeg hij straf, ‘totdat uitgemaakt werd dat een 
rechtvaardige ziedende woede alle herinnering wel eens uitwischt. Waarop 
huilpartij en moederverteedering, vergeving en lekkere dingen.’84

Niet alleen de genadige liefde van zijn moeder maakte – in ieder geval in 
retrospectief – Muliers jeugd tot een gelukkige. Ook broer Pieter droeg met 
diens savoir faire bij aan een kindertijd waarin veel kon. Pieter speelde een 
belangrijke rol in een van Pim Pernels andere verhalen uit de kindertijd: een 
verjaardagspartij bij de ruïne van Bredero. Al vroeg bleek Mulier een krach-
tige historische verbeelding te bezitten. ‘We stonden onder leiding van mijn 
grooten broer, die student was en van zijn vriend, een luitenant der huzaren. 
Deze beide heeren hadden dan de handen vol aan mijn vriendjes, want wij 
konden er wat mee in die dagen!’ Na een indianengevecht (met het bouwen 
van wigwams), limonade en orzade ‘kwam het tweede bedrijf, de inneming 
van het kasteel door de Kabeljauwschen.’ Hierbij moesten ‘twee door mijn 
vader geïnviteerde stadsjongeheertjes’ met ‘glacéhandschoentjes’ en ‘gepom-
madeerd haar’ het stevig ontgelden. Bij de aanval werd een gezelschap oudere 
dames dat het kasteel toevallig bezocht niet ontzien, totdat bleek dat één van 
hen Prinses Marianne was. 

Het moddergordijnvuur werd gestaakt. Er trad een wapenstilstand 
in. Mijn broer en de luitenant, die er niet erg hoffähig uitzagen, 
trachtten hun toilet ietwat te herstellen; de bezetting kwam achter de 
prinses aan over de slotbrug, de vrede werd gesloten en wij mochten 
allen doppen. De prinses vond het allemaal schitterend, lachte en 
knikte ons al maar toe. (…) Nu jullie zijn echte jongens van Jan de 
Witt, hoor!85

Om hervatting van de belegering te voorkomen loofden de ‘heeren’ een prijs 
uit voor de jongen die zich binnen vijf minuten het smerigst maken kon. De 
mama’s van de Amsterdamse jongeheertjes – ‘die niet bij ons pasten’ – schre-
ven nog een briefje ‘over den kennelijken staat van vervuiling’ waarin hun 
jongens thuis kwamen.

Groot is het contrast met de Haarlemsche Jeugdherinneringen van leeftijd-
genoot Jan Tadema. Voor Tadema was het Kennemer duingebied evenzeer 
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een attractie, maar volgens zijn geheugen werden de kinderen vergezeld door 
hun ouders. Hij spreekt van buitenpartijen in het Bloemendaalsche Bos, waar 
de jongens in de sparren klommen en naar een piano-orgel luisterden. Het 
hoogtepunt was een ritje op de rug van een ezel. Muliers strooptochten zijn 
bij Tadema avondlijke wandelingen naar het Kolkje, ‘met onze ouders en 
vrienden en vriendinnen.’86 Mulier riep in vrijwel al zijn jeugdherinneringen 
door middel van overdrijving een sfeer op van anarchie. In de gedenkstukken 
voor hfc en de nvb legde hij daarbij een direct verband tussen zijn jeugdige, 
ordeloze onafhankelijkheidsstreven en de oprichting van de Voetbalbond. In 
het rusteloze van de jongenstijd lag ook drang tot initiatief, een zucht naar 
nieuwe impulsen en maatschappelijke verandering besloten.

Jan Tadema herinnerde zich tevens Tjepke Mulier als figuur in het 
publieke leven. Tijdens de zomerconcerten van de kapel van Grenadiers en 
Jagers in de Haarlemmerhout was Mulier onder de vaste toehoorders. Met 
zijn gezin schaarde hij zich in de kring equipages, van waaruit de Haarlemse 
gegoede burgerij ‘toehoorde, aangegaapt door de omstanders.’87 Het huwelijk 
van dochter Eldina met Samuel John graaf van Limburg Stirum (1840-1898, 
weduwnaar van Antonia Catharina Schimmelpenninck), op 21 januari 1879, 
zal het aanzien van de familie in de stad verder hebben vergroot. Van Limburg 

Portretfoto Eldina Alegonda Binsina van 
Limburg Stirum - Mulier, Muliers tien jaar 
oudere zuster.
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Stirum was een familie van oude, aanzienlijke adel. Samuel John van Limburg 
Stirum was bovendien een moderne aristocraat, met een actieve rol in de 
samenleving. Behalve legerofficier was hij ook directeur van de Haarlemse 
gasfabriek en van de brandverzekeringsmaatschappij. Het echtpaar zou drie 
kinderen krijgen, waarvan de jongste naar Pim werd vernoemd, Willem Johan 
Herman van Limburg Stirum (1887-1977). Eldina was het enige kind van 
Tjepke dat zoals eerdere generaties een ‘profijtelijk’ huwelijk sloot. Pim kon 
het vermoedelijk goed vinden met zijn 25 jaar oudere, maar sportieve zwager. 
Ze zouden later samen spelen op de eerste tennisbanen van Haarlem en er in 
1885 één van de eerste Nederlandse tennisclubs oprichten.

Op afstanD en in vRijheiD 
Mulier bezocht de private lagere school van J.J. Knoop en P.J. Prinsen-Geerligs. 
Ze kregen daar langdradige lessen met belegen reken- en leesmethodes. 
Volgens Tadema, die ook de school bezocht, werden leerlingen aangespoord 
met een beloningssysteem ‘in den vorm van kleine kaartjes met den opdruk: 
“Voor gehoorzaamheid en vlijt”. Hadden wij er twintig bemachtigd, dan wer-
den deze tegen een groote ingewisseld, bedrukt met: “Op gehoorzaamheid 
en vlijt volgt vergenoegen”. Tien groote kaarten gaven recht op een prijs, een 
leesboekje.’88 Of ook Mulier het vergenoegen van Knoop en Prinsen-Geerligs 
mocht smaken is twijfelachtig. Mulier zal moeite hebben gehad met het 
doodse onderwijs op dit schooltje.

Voor lichamelijke vorming was weinig aandacht. Daarvoor was de Haar-
lemse jeugd aangewezen op de gymnastiek-, scherm- en dansschool, in 1866 
opgericht door de grootvader – en naamgever – van Simon Vestdijk. Later 
werd deze overgenomen door J.G. Martin, de oom van Jaap Eden. Jan Tadema 
toonde zich in zijn Haarlemsche Jeugdherinneringen enthousiast over de les-
sen die Martin gaf. Weliswaar werden orde en tucht bewaakt met een spaans 
rietje, maar het onderwijs bood voldoende afwisseling en als het weer het 
toeliet nam Martin zijn jongens mee naar De Doelen. Daar hadden zij meer 
ruimte dan in het lokaaltje aan de Schagchelstraat en konden ze klimmen 
in bomen en in de winter sneeuwballen gooien.89 Het is niet duidelijk of ook 
Mulier de gymnastiekschool van Martin bezocht.

De belangrijkste bron van kennis die Pim verkreeg over de Engelse 
sportcultuur waren de kostscholen die hij en Pieter bezochten. Zoals veel 
adolescenten uit notabele kringen verlieten Pieter en Pim huis en gezin voor 
hun pedagogische vorming. Het verblijf van Pieter tussen 1870 en 1873 – van 
zijn zeventiende tot zijn twintigste levensjaar – aan het Instituut Schreuders 
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in Noordwijk, was ook voor Pim van belang. Hier maakte hij voor het eerst 
kennis met cricket en mogelijk met andere Engelse sporten. Het Instituut 
Schreuders is een vertakking van de kostschool Noorthey van Petrus de Raadt, 
één van de eerste schooldirecteuren die niet alleen kennisverwerving, maar 
ook lichamelijke vorming een plaats gaf in het curriculum.90 De Raadt stichtte 
zijn school in de jaren twintig van de negentiende eeuw, geïnspireerd door 
pedagogen uit de Verlichting, zoals Pestalozzi en Salzmann. Zij streefden een 
holistische vorming van de jeugd na: hoofd, hart en handen.

De lichaamsoefening die De Raadt zijn leerlingen gunde was niet syste-
matisch en opgelegd, maar vrijblijvend en speels. Na 1845 introduceerden 
Engelse docenten – Frederick Martin Cowan en George William Atkinson 
– en leerlingen – de Rotterdams-Engelse broers Smith – een spel dat de 
leerlingen gretig omarmden: cricket.91 Juist in deze jaren verbleef Muliers 
zwager Samuel John van Limburg Stirum op Noorthey. Het toetreden van 
deze oud-Noortheyenaar tot de familiekring in 1879 zal Mulier hebben aan-
gemoedigd in zijn hartstocht voor sport.92 Veel oud-leerlingen van Noorthey 
zouden in hun eigenlijke woonplaats betrokken zijn bij de oprichting van 
cricketclubs. Emil Jerôme Sillem bijvoorbeeld richtte in 1871 met twee vrien-
den van Noorthey de Amsterdamsche Cricket Club op, die enkele jaren later 
weer verdween. Daarbij introduceerden ze niet alleen een spel, maar ook de 
spelethiek die er op Noorthey mee verbonden was. Cricket bood afleiding en 
ontspanning bij het vervullen van de dagelijkse schoolverplichtingen. Maar 
als winst of verlies tot hoofdzaak van het spel werd gemaakt, ging de verstrooi-
ende kracht verloren en juist dat was het effect dat De Raadt beoogde.93

Schreuders handhaafde in Noordwijk niet alleen de pedagogische en 
didactische principes van De Raadt, maar ook de spelen van Noorthey. ‘Ook 
geestelijk voedsel heeft tijd noodig om verteerd te worden, zal het gedijen. 
Daarom worden de lessen afgewisseld door wandelingen of speeluren, die 
meestal aan balspel gewijd zijn, waaraan de onderwijzers steeds deelnemen. 
Cricket vooral is daarbij het geliefkoosde spel.’94 Pim Mulier noemde zelf 
het Instituut Schreuders de plaats waar zijn liefde voor sport is ontloken. Hij 
zou er hebben gelogeerd toen zijn ouders de slagvelden van de Frans-Duitse 
oorlog wilden bekijken. ‘Daar te Noordwijk zag ik voor ’t eerst ’n voetbal, 
’n cricketspel, levende, Engelsch sprekende Engelschen als Rennertson [A. 
Birch Reynardson, een jaargenoot van Pieter Mulier] en de leeraar James.’95 
George James was docent Engels tussen januari 1872 en juli 1876. Het logeer-
partijtje kan verzonnen zijn, maar dat Pim van zijn grote broer verhalen 
hoorde over een Engels spel met slaghout en wickets is wel zeker.
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Pim werd in 1878 net als zijn oudere broer op een kostschool aange-
meld. In Brummen bezocht hij het Instituut Spaanschweerd, een school van 
Balthazar Jan von Pritzelwitz van der Horst. Vijf jaar eerder had deze de Van 
Kinsbergenschool in Apeldoorn verruild voor een buitenplaats in de uiter-
waarden van de IJssel. ‘Zelden zal men eene betere gelegenheid voor een 
Instituut vinden. Een groot fraai heerenhuis, met zeer ruime lokaliteiten, 
schoone gelegenheid in de nevengebouwen tot inrichting van gymnastiek- 
en speelzalen, een uitgestrekt terrein van vermaak en wandeling; kortom: 
alles wat de gezondheid kan bevorderen en tot genoegen van de leerlingen 
kan strekken.’96 Deze Franse school ‘voor den aanzienlijken stand’ kende 
een breed curriculum en de instituteur stelde zich ten doel ‘den mensch in 
lichamelijken, geestelijken en vooral zedelijken zin tracht[en] te vormen.’97 
De pedagogische uitgangspunten van Von Pritzelwitz van der Horst stemden 
overeen met die van De Raadt en Schreuders. Of daaruit eenzelfde lichaams-
cultuur voort kwam is niet zeker. Von Pritzelwitz van der Horst bood in ieder 
geval ruimte aan de Velocipède Club “Voorwaarts”. Deze was rond 1870 ont-
staan aan de Van Kinsbergenschool en verhuisde mee naar Spaanschweerd.98 
Ook Pim werkte zich hier in het zweet op de ‘hoge-bi’.

Ik had in 1877 een streng verbod mee gebracht naar de kostschool. 
Een beroemd dorpswonder met witte stroomgodenbaard had gede-
creteerd, dat ik nooit goed, laat staan hard zou leeren loopen, niet 
mocht schaatsenrijden en allerminst op zo’n rammelkast, zooals ze 
die bij Burgers een paar jaren geleden begonnen waren te maken in 
Deventer, zou mogen rijden! Ik heb toen natuurlijk toch op zo’n klap-
permolen met Titanenbanden van zwaar ijzer gereden. Onnoemelijk 
zware trapkasten waren het, waarmee je de ruiten deed rinkelen als 
je voorbij kwam daveren.99

Mulier was niet de enige jongen uit Kennemerland op Spaanschweerd. In 
dezelfde periode als Pim bezochten de zoons van Daniël Adriaan Koenen 
deze school.100 Onder hen was Hendrik Jacob (Jaap) Koenen. Hij raakte later 
bevriend met Herman Gorter en als Amsterdamse gymnasiasten behoorden 
zij tot de oprichters van de cricketclub R.U.N.101 Ook de burgemeester van 
Haarlem Jordens stuurde zijn zoon naar Brummen. Tenslotte verbleven ook 
twee Haarlemse sportvrienden van Pim op Spaanschweerd: Jo Mock en G.J. 
Krüsemann.102 Het lijkt erop dat de twee jaren in Brummen aan Muliers 
sportieve vorming veel hebben bijgedragen en het bevreemdt daarom dat 
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Mulier zijn verblijf aan Spaanschweerd nergens noemde.103 Dit stilzwijgen 
wordt raadselachtiger met de kennis dat hij de jubileumviering van Von 
Pritzelwitz van der Horst in 1913 organiseerde. Hij trad op als ceremonie-
meester, sprak de jubilaris toe en illustreerde het menu.104 Muliers drijfveer 
om deze belangrijke fase verborgen te houden, is de later opgetekende ‘offici-
ele’ oprichtingsdatum van hfc van 15 september 1879. Deze viel midden in 
Muliers Brummense periode.

In de zomer van 1880 kwam Pim terug in Haarlem en werd hij ingeschre-
ven aan het gymnasium, waar hij als vijftienjarige werd geplaatst in het tweede 
leerjaar. Hij is toen niet bij zijn ouders gaan wonen, maar aan de Parklaan bij 
L. Obermüller, een docent Duits aan de Haarlemse hbs (en eerder aan het 
Instituut Schreuders).105 Mogelijk had Tjepke aan het eind van zijn leven te 
kampen met ziekte en kon zijn moeder haar drukke puberzoon er niet goed 
bij hebben. Hoe dan ook: zelfs toen Mulier weer in Haarlem woonde, verbleef 
hij buiten het ouderlijk huis. Het gymnasium zal voor de beweeglijke scholier 
een grote stap terug hebben betekend: van het vrij gelegen landgoed in de 
uiterwaarden van de IJssel naar een bedompt lokaaltje in de Haarlemse bin-
nenstad. Het schoolgebouw was in die jaren overbevolkt en verbouwingen en 
herindelingen verhielpen het probleem niet, integendeel. Het lokaal waarin 
Pim les kreeg was het minst geschikt: ‘Voor een oppervlakte van 6.90 bij 8.30 
bleven slechts twee vensters beschikbaar, waardoor licht en versche lucht veel 
te wenschen overlieten.’106 Toen er jalouzieën werden opgehangen konden de 
twee vensters niet meer geopend worden.

Aan het einde van zijn eerste jaar werd Mulier voorwaardelijk bevorderd 
naar de 3e klas, met een taak voor geschiedenis. Hij kreeg daarin les van Gerrit 
Kalff, die hem ook Nederlands doceerde.107 De nationalistische geschiedbena-
dering van Kalff was in een latere levensfase een bepalend element in Muliers 
wereldbeeld. Gezien zijn zwakke resultaten lijkt het onwaarschijnlijk dat dit 
een verworvenheid uit zijn gymnasiumjaren was. In juli 1882 moest Mulier het 
gymnasium verlaten. Hij werd niet bevorderd naar de 4e klas maar woonde wel 
weer bij zijn ouders, tijdelijk in een bescheidener woning aan het Raamsingel. 
Het Barnaarthuis aan de Nieuwegracht was in 1880 voor ƒ46.000 verkocht aan 
de Provincie Noord-Holland, die er de commissaris van de Koning, jhr. Mr. 
J.W.M. Schorer, in huisvestte. In deze jaren was de Haarlemse jeugd bevangen 
door een cricketmanie, waarbij Mulier zich heeft aangesloten. In het volgende 
hoofdstuk gaan we uitgebreid in op de eerste sportrage in Nederland.

Na het verlaten van het Haarlemse gymnasium begonnen voor Pim en -
kele jaren van grote omzwervingen. Bronnen over deze jaren zijn zeer schaars 
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en wat er is moet met voorzichtigheid gebruikt worden. De meeste infor-
matie is namelijk afkomstig van Mulier zelf. Hij zou tussen 1882 en 1888 
in Nederland (Haarlem, tijdens vakanties), Engeland (Ramsgate in Kent), 
Duitsland (Lübeck) en Scandinavië (Hernosand) geweest zijn. Maar in geen 
van deze plaatsen is Mulier ingeschreven in het bevolkingsregister en ook in 
het Haarlemse bevolkingsregister zijn zijn reizen niet bijgehouden vanwege 
Muliers status als minderjarige.108

We nemen dus met enig voorbehoud aan dat Pim in 1882 Haarlem ver-
liet voor een verblijf aan een ‘Privaatschool voor jongeheeren’, gevestigd in 
St. Leonard’s House nabij Ramsgate. Directeur Guillaume Laurens kwam 
drie keer per jaar naar Nederland om nieuwe leerlingen te werven en adver-
teerde in het Nieuws van den Dag. ‘De Engelsche, Fransche en Hoogduitsche 
talen (desverkiezende ook andere) en alle vakken, noodig voor koophandel, 
muziek, teekenen enz., worden dagelijks onderwezen.’109 Volgens de census 
van het district Thanet, waaronder Ramsgate viel, waren er in 1881 dertien 
leerlingen geplaatst op Laurens’ school.110 Mulier werd dat jaar achttien en 
moet wel de oudste pupil zijn geweest. Zoals op vrijwel alle Engelse kostscho-
len was sportbeoefening op St. Leonard’s belangrijk. Met het kleine aantal 
leerlingen zal het evenwel een slap aftreksel geweest zijn van de competitie-
drift die grote scholen als Eton, Rugby en Charterhouse kenmerkte. Mulier 
noemde zijn verblijf in Ramsgate alleen in Cricket expliciet. ‘Op school te 
Ramsgate gebruikte onze leermeester daarvoor [het oefenen van bowlen] een 
wit veertje, waarvoor we dan eerst op de ganzenjacht bij den boer moesten, 
wien ons veld toebehoorde. Het was vreemd dat men hem het noodzakelijke 
van die jacht nooit aan ’t verstand kon brengen.’111

De studie in Ramsgate werd in 1884 gevolgd door een verblijf van twee 
jaar aan het ‘Praktisches Handelsinstitut’ van Georg Wilhelm Daniel Rey in 
Lübeck, waarbij de zomervakanties in Haarlem werden doorgebracht. Rey 
was als koopman opgeleid door zijn vader en zette diens privéschool met suc-
ces voort, ‘so daß das Rey’sche Institut von jungen Leuten aus allen Ländern 
besucht und dadurch der Stadt ein nicht unwesentlicher Vortheil zugeführt 
ward.’112 De school werd gewaardeerd, maar meer aanzien genoot Rey als 
directeur en eigenaar van de Firma Gebrüder Borchers, een drukkerij en kran-
tenuitgeverij. Dat Rey behoorde tot de welgestelde burgerij van Lübeck werd 
zichtbaar door de aankoop in 1879 van een stadspaleis aan de Schildstraße, 
de Brömserhof. Mulier was met acht andere leerlingen in de kost genomen bij 
de Direktor en zijn gezin. In 1885 stonden drie Hollanders, twee Noren, een 
Deen een Hongaar, een Zweed en een Rus ingeschreven.113 Volgens Mulier 
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leerde hij er ‘hoe je een goed koopman kon worden, opkoopen wat gevraagd 
wordt, spuien wat den kooper morgen een strop bezorgt en al die verheven 
dingen meer (…) benevens Handels-, See und Wechselrecht, dubbel- en drie-
dubbel accuraat boekhouden en al die onverteerbare dingen meer.’114

Het immense Brömserhof moet herinneringen hebben opgeroepen aan 
zijn kindertijd in het even riante Barnaarthuis. Muliers ontvankelijkheid voor 
historische sensaties zal in Haarlem reeds zijn ontstaan – waar de ontman-
teling van stadsmuren en bolwerken eind negentiende eeuw nog niet was 
voltooid – maar de oude, besloten binnenstad van Lübeck moet een grote 
impuls zijn geweest voor Muliers historiezucht. Mulier verbleef tijdens deze 
belangrijke vormende jaren in het hart van de burgerstand van de Hanzestad, 
zoals deze door Thomas Mann – die er in de jaren tachtig opgroeide – werd 
waargenomen en literair verwerkt in de Buddenbrooks. Rey moet in de sociale 
verhoudingen binnen deze roman geplaatst worden in de categorie van de 
ambitieuze opkomende burgers, de parvenu’s die de hegemonie van de oude 
senatorenfamilies bedreigde. 

Mulier moet iets van het conservatisme in Lübeck hebben gemerkt. Zijn 
enige uitvoerige vertelling over zijn verblijf daar beschrijft het vrijmoedig tar-
ten van de benauwende en belegen regeldrift en de strenge autoriteiten. In dit 

Pasfoto geschoten door fotograaf Herman 
Schwegerle, Lübeck 1885.
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geval de bepaling dat er pas op de stadswateren geschaatst, gesleed of gewan-
deld mocht worden als hiertoe door de Senaat toestemming was verleend.

Ende zoo geschiedde het, dat er kanonnenijs op de Stadsgraben 
lag, waar je wel met pantserschepen overheen had kunnen glijden, 
terwijl er toch nog maar steeds niet op gereden mocht worden. (…) 
Eindelijk, in een gelukkig oogenblik van helder nadenken, deed 
ik als het hondje dat niet van het eiland mocht zwemmen. Ik deed 
het toch. Het geviel derhalve, dat (…) één paar Wolvegasche doorlo-
pers een hele middag het privilegium hadden van de maagdelooze 
ijsvlakte.115

Het leverde de ‘böse Bube’ een boete op van 3 mark ‘wegens schending van 
het Senaatsmanifest uit 1400 en zooveel’. Toen hij de volgende dag de aanblik 
van zijn ‘Wolvegasche doorlopers’ opnieuw niet kon weerstaan werd dat 50 
Mark. ‘En ik besloot af te zien van verderen “groben Unfug.”’ Maar de tartende 
woorden van een ‘inboorling der goede stad’ aan de kroegtafel joegen de jonge 
Hollander opnieuw naar ‘den Stadsgraben, waarvan het nu zeker 20 cm. dikke 
blauwzwarte ijs knerpte en knoerstte van de vorst. Zijn ‘twee Wolvegasche 
puike ijzers flitsten weldra in forsche streken over de ijsvlakte.’ Er verscheen 
een imposante politiemacht op de ijsvloer, voorzien van ‘ietwat roestige’ 
schaatsen dat zich in een tangvorm formeerde om het ‘vreemde jongeheertje’ 
te vangen. Toen dit onontkoombaar leek brachten diens doorlopers redding.

Toen opeens ontspanden zich als door een stalen veer gedreven de 
trouwe Wolvega’s, twee, drie sprongetjes, een bandy overstap, één 
stoere Menno Kasteleynstreek [een beroemde hardrijder] van een 
meter of 5 en weg waren de doorlopers, tien klauwslagen nog en toen 
voor ’t windje, in forsche lijnrechte streken, joeg de vluchteling de 
lege ijsvlakte over, naar de werf aan het andere uiterste einde, sprong 
in de vigelante en reed weg.

Mulier bracht de lessen van Rey na voltooiïng van zijn opleiding in praktijk 
tijdens langdurige reizen naar Scandinavië en Rusland. Hij trad als handels-
agent op voor de Maatschappij voor Bloembollencultuur, van jhr. Eduard 
Barnaart en baron van Ittersum.116 In andere bronnen gaf Mulier aan twee 
jaar in Scandinavië in de houthandel gewerkt te hebben.117 Ook tijdens deze 
reizen zou Mulier de lokale bevolking tot sportbeoefening hebben aangezet, 
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maar ook hier worden zijn claims niet door neutrale bronnen ondersteund. 
Vanaf 1886 zijn Pims gangen te volgen in tijdschriften (De Nederlandsche 
Sport) en archieven (van de Haarlemse cricketclub Rood en Wit). Hij was nu 
definitief aangehaakt bij een rage die de Haarlemse jeugd al een jaar of vijf in 
de greep hield: cricket. Bovendien treedt hij naar voren als leidsman van de 
Haarlemsche Football Club (hfc).

Hoewel weinig met zekerheid te zeggen is over Muliers ‘jaren van ver-
schil’, ontstaat het beeld van een jongen die nergens de kans kreeg te worte-
len. Vanaf zijn veertiende verbleef Pim vrijwel voortdurend in een vreemde 
en steeds wisselende omgeving. Tijdens zijn eerste jaar in Engeland overleed 
op 24 februari 1883 zijn vader. Het is niet te achterhalen of Pim uit Ramsgate 
is overgekomen om van zijn vader afscheid te nemen. In de documenten over 
de verdeling van de erfenis wordt over zijn verblijfplaats niets gezegd. De 
afwikkeling ging langs hem heen omdat Pim bij het overlijden van zijn vader 
nog net niet meerderjarig was.118 Veel was Mulier uitstedig en ook tijdens 
zijn Haarlemse gymnasiumjaren vond hij onderdak buitenshuis. Pim zal 
zijn rolmodellen waarschijnlijk niet in huiselijke kring hebben gevonden, 
wellicht ook niet hebben gezocht. Pieter was in augustus 1881 teruggekeerd 
naar het ouderlijk huis, vanuit Katwijk. Niets wijst er echter op dat Pim in 
zijn oudere broer eigenschappen vond die hem tot navolging inspireerden. 
Zij deelden een voorliefde voor tekenen en schilderen; maar waar Pieter de 
kunst aangreep om aan de maatschappij te ontsnappen, plaatste Pim zich 
als illustrator midden in het sociale leven: hij tekende in de gemeenteraad 
en op de sociëteit.

De drie kinderen in het gezin toonden allen voorliefde voor beeldende 
kunst. Pieter vond in de jaren zeventig aansluiting bij de Amerikaanse schil-
der Stephen Salisbury Tuckermann, die sinds 1876 vooral in Katwijk werkte. 
In deze decennia van Holland-Mania gold Nederland voor veel Amerikanen 
als de bakermat van alles dat waardevol was in de Amerikaanse cultuur. 
Schilders als Tuckermann speelden daarop in met landschappen, portret-
ten en stillevens van ongerepte (kust)dorpen en vissers onaangetast door de 
moderne tijd.119 Pim herinnerde zich veel later één van de verhalen van Pieter. 
‘Te Katwijk waar de Amerikaan Tuckerman placht te werken, schopten de 
jongens soms urenlang heel in het geniep zand op zijn schilderij totdat hij, ’t 
bemerkend, zijn prachtige studie opnam en er de rakkers mee insmeerde.’120 
Tastbare resultaten van een artistieke ontbolstering van Pieter zijn niet 
bekend. Na zijn terugkeer in Haarlem las Pieter erg veel. Tussen mei 1882 en 
december 1883 liet hij meer dan 120 boeken bezorgen uit de collectie van het 
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Haarlems leesmuseum, waaronder kunstboeken, liefdesromans en in een 
enkel geval literatuur.121 Jeanne van Andringa de Kempenaer schetste in haar 
jeugdherinneringen het beeld van Pieter als een nietsdoende patri ciërszoon. 
Zij ontmoette hem in de Duitse badplaats Pyrmont. ‘Een opvallende figuur 
(…), die zich af en toe vertoonde in Duitsche boerendracht, dat hem zeer goed 
stond. Voor het overige voerde hij niet veel uit.’

 Eldina genoot als kunstenares het meeste aanzien. Zij kreeg aan de Aca-
demie voor Beeldende Kunsten in Den Haag les van de Belg Victor Bauffe, op 
zijn beurt een leerling van Jan Hendrik Weissenbruch.122 Na het overlijden 
van haar echtgenoot in 1898 liet ze een atelier neerzetten aan de Kattenbrug 
in Kortenhoef, op dat moment een kunstenaarsdorp in opkomst. Ze werkte 
ook rond de Nieuwkoopse Plassen. Ze schilderde net als haar leermeester 
het landschap van de Hollandse Veenplassen. Ze volgde Bauffe ook in zijn 
stijl, dat wil zeggen beïnvloed door de Haagse school en het impressionisme. 
Na haar terugkeer in Den Haag in 1910 maakte ze ook strandgezichten. Als 
twintigjarige toonde Pim Mulier zijn tekenvaardigheid aan Eldina met een 
schitterend album over een gezamenlijke schaatstocht naar Amsterdam. Hij 
maakte ook prenten voor de pers van sensationele gebeurtenissen, zoals van 
het Spoorwegongeluk bij Zandvoort123 en een storm aan de kust van Scheve-
ningen.124 Pim had vermoedelijk op de kostscholen die hij bezocht goed leren 
tekenen, maar hij nam ook les bij de kunstschilder F.G.W. Oldewelt. Deze 
latere Academieleraar in Groningen en Rotterdam begon zijn loopbaan in 
1891 als tekenleraar aan de School voor Kunstnijverheid in Haarlem.125 Zijn 
stijl leek sterk op de illustraties van het Engelse Punch Magazine.

De aristocratische ledigheid van zijn broer staat ver af van Muliers overactieve 
en maatschappelijk betrokken levensstijl. Ook valt het op dat Mulier zich 
distantieerde van de sportieve vermaken van zijn vader en broer, zoals jacht, 
paardensport en zeilen. Alleen het vissen en de ijssport waren gemeenschap-
pelijke liefhebberijen. De jonge Pim zal zich eerder aanzienlijke personen 
uit zijn omgeving ten voorbeeld hebben gesteld, die een actieve rol in de 
maatschappij speelden. Eerder al noemde ik de goede band die Pim met zijn 
oudere zus en zijn veel oudere zwager had. Samuel John graaf van Limburg 
Stirum was zowel een succesvol ondernemer als militair en deed nog aan 
sport ook. In hem zag Pim mogelijk een richtinggevend voorbeeld. Ook is 
het voor te stellen dat Mulier zich identificeerde met zijn prominente en 
energieke Duitse mentor: G. W. D. Rey. Mogelijk vond Pim in Rey tijdelijk de 
vaderfiguur die aanvankelijk zo ver weg was en hem later ontviel.
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Tegenover de schaduwzijden van zijn zwervend bestaan stonden een 
grote mate van vrijheid en een zekere autonomie die Pim moet hebben ont-
wikkeld. Steeds moest hij zijn gedrag afstemmen op de eisen van een nieuwe 
omgeving: van een vooraanstaande kostschool in Brummen, naar een beklem-
mend Haarlems gymnasiumen een marginaal schooltje op het platteland 
van Kent, om tenslotte in het geïsoleerde Lübeck volwassen te worden. Zijn 
moeizame schoolloopbaan zette hem op achterstand ten opzichte van leef-
tijdgenoten uit de notabelenelite met een hbs- of gymnasiumdiploma en een 
voltooide studie aan een hogeschool of universiteit. Pim maakte deel uit van 
een eerste generatie adel en patriciaat die in de verdeling van bestuursambten 
en andere vooraanstaande functies, concurreerde met hoogopgeleiden uit de 
burgerij. Diploma’s waren steeds meer een vereiste.126 Ook deze omstandig-
heid is van belang in de reflectie op Muliers prominente rol in de opkomst van 
een moderne sportcultuur in Nederland. Op dit veld viel voor de jonge Pim 
Mulier veel te winnen.
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Sportrage (1880 – 1889)

- There stands the School-house prepostor, safest of goal-keepers, and 
Tom Brown by his side, who has learned his trade by this time. Now is 
your time, Tom. The blood of all the Browns is up, and the two rush in 
together, and throw themselves on the ball, under the very feet of the 
advancing column, the prepostor on his hands and knees, arching his 
back, and Tom all along on his face. Over them topple the leaders of the 
rush, shooting over the back of the prepostor, but falling flat on Tom, 
and knocking all the wind out of his small carcass. ‘Our ball,’ says the 
prepostor, rising with his prize; ‘but get up there; there’s a little fellow 
under you.’ They are hauled and roll off him, and Tom is discovered, a 
motionless body.

- Old Brooke picks him up. ‘Stand back, give him air,’ he says; and then 
feeling his limbs, adds, ‘No bones broken? How do you feel, young un?’

- ‘Hah-hah!’ gasps Tom, as his wind comes back; ‘pretty well, thank you, 
all right.’
Thomas Hughes, Tom Browns Schooldays (1857)1

Anglofilie

De wandelaar, die dezen zomer achter het welbekende Kolkje bij 
Overveen het duin inging, kon op Woensdag- en Zaterdagmiddag 
zeker zijn een gezelschap jongelûi te ontmoeten, leerlingen van 
het Gymnasium en de Hoogere Burgerschool te Haarlem, bezig 
met Cricket spelen. Onwillekeurig bleef men stilstaan. Al begreep 
men het spel ook niet, het was reeds een genot, die flinke, blozende 
jongens te zien, vlug van hand en rap van voet, in hun eigenaardig 
kostuum, geheel opgaande in hun spel, echte Hollandsche jongens.2
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Dit tafereel van Hollandse jongens, verdiept in een Engels spel, werd geschetst 
door L. Dekker, leraar aan de Haarlemse hbs voor handel en nijverheid. In 
1881 schreef hij voor zijn leerlingen en andere beginnende cricketers een 
handboekje. Vanaf 1880 kwamen in steeds meer Nederlandse steden en stad-
jes schooljongens bij elkaar om cricket te spelen: van Sneek tot Middelburg 
en van Zaandam tot Gorinchem. In grotere steden als Utrecht, Amsterdam en 
Rotterdam ontstonden vaak handenvol clubs. Ook de Haarlemse schooljeugd 
raakte in de ban van deze rage en vormde een tiental cricketclubs: Progress, 
Rood en Wit, Rood en Zwart, Eendracht, Excelsior, Haarlem, Blauw en Wit, 
Victoria, Volharding en “de Turken”.3 Hendrik de Booy, twee jaar jonger dan 
Mulier en leerling aan de hbs, speelde al in 1879 als twaalfjarige met Harry 
Westerveld in één van de clubjes. ‘Westerveld woonde met zijn familie in 
Engeland maar was met zijn zusters naar Holland gekomen om school te 
gaan. De kleuren van onze club waren zwart en geel; een petje en een das 
hadden deze kleuren en dat stond wel chic.’4 Hendriks oudere broer Chrik 
had als marineman in Singapore Britse cricketers zien spelen en was van die 
Hollandse schooljongens niet erg onder de indruk. Westerveld speelde later 
bij Rood en Wit (en hfc) ook met Mulier samen.

Door de vele verhuizingen van Mulier als adolescent is zijn betrokkenheid 
bij deze cricketrage moeilijk vast te stellen. Bij de vroegste aanvang tussen 
1878 en 1880 verbleef Mulier als leerling van Spaanschweerd in Brum men. 
Hij was toen alleen rond Kerst, Pasen en in de zomer in Haarlem te vinden 
en kon misschien wel lid worden van één van de cricketclubs, maar niet heel 
actief. Tussen 1880 en 1882 kon Mulier als gymnasiast volop deelnemen aan 
de prille sportcultuur. Waarschijnlijk deed hij dat ook, maar er zijn geen 
contemporaine bronnen die het bewijzen. Wel schreef Mulier in zijn eigen 
Cricket (1897) dat voor voetballers van hfc de bijpassende cricketclub Rood 
en Zwart was.5 Er staat niet dat hij daarvan lid was. Veel van zijn klasgenoten 
waren lid van de Cricketclub Rood en Wit. Mulier meldde zich daar na zijn 
terugkeer uit Ramsgate, waar zeker cricket werd gespeeld. In juli 1884 werd hij 
aangenomen als lid, schijnbaar zonder de gebruikelijke ballotage te hebben 
doorlopen. Op 5 juli 1884 ontving het bestuur een brief ‘van den heer Mulier’ 
met verzoek om ‘als lid in Rood en Wit te worden opgenomen.’6 Twee weken 
later speelde hij een prominente rol in een ledenvergadering. Dit suggereert 
dat Mulier goed bekend stond en niet ‘voorgehangen’ hoefde te worden.

Cricket had zich buiten de kostschoolterreinen begeven, zoals jongeren 
uit de hogere burgerij de besloten instituten steeds vaker verruilden voor een 
openbare H.B.S. Niet alleen via klasgenoten met een Engelse achtergrond 
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– zoals Harry Westerveld en J.R. Dickson Romijn in Deventer – leerde de 
Nederlandse schooljeugd het spel kennen. Ook de Engelse kostschoolromans 
van F.W. Farrar, die sinds 1860 in Nederland in vertaling verschenen inspi-
reerden de jongeren.7 Eén van de Haarlemse sportpioniers verwees naar de 
invloed van de jongensboeken in een (anonieme) terugblik op 25 jaar hfc. 
Tegen de vijandigheid die hij ten aanzien van sport bespeurde bij ‘ouders, 
voogden, leeraren en politie’ stonden ‘deugnieten’ op, ‘“echte kwajongens”, 
die meenden een andere opvatting te mogen hebben, die watertandden bij de 
verhalen van Engelsche scholen, waar jongens in de daarvoor bestemde vrije 
uren, spelen beoefenden, hier tot nu toe geheel onbekend.’8 Mogelijk las een 
enkeling over het opgroeien van Tom Brown op Rugby School, in Tom Brown’s 
Schooldays van Thomas Hughes (1857). Dat moest dan in het Engels, want een 
vertaling van deze blauwdruk van het genre liet meer dan een eeuw op zich 
wachten.9 Waarschijnlijker is dan ook dat zij Een schooljongen, of van kwaad tot 
erger van F.W. Farrar lazen, of één van diens andere school-novels.

Het bezorgen van Farrars werk en het negeren van Hughes was een 
bewuste keuze van Johannes Kneppelhout. De schrijver – die we eerder onder 
het pseudoniem Klikspaan ontmoetten als generatiegenoot van Tjepke Mulier 
in Leiden – was een oud-leerling van Noorthey en wees het Nederlandse 
publiek in een van zijn pedagogische essays op het nieuwe genre van de 
kostschoolroman.10 Op zijn initiatief verschenen de vertalingen van Farrars 
jongensboeken. Hij verkoos de “paedagogical tales” van Farrar boven Tom 
Brown omdat hij er een sterker moreel effect van verwachtte. Hughes over-
schatte volgens Kneppelhout het belang en het pedagogisch effect van sport. 
Tom Brown ontwikkelde zich door voetbal, veldlopen, boksen, cricket en de 
pedagogische finesse van headmaster Arnold, tot ‘a brave, helpful, truth-telling 
Englishman, and a gentleman, and a Christian.’11 Kneppelhout, zag ‘meer 
realisme’ in de onafwendbare ondergang van Eric Williams, hoofdpersoon 
in Farrars Een schooljongen. Sportbeoefening was hier geen pedagogisch won-
dermiddel, maar een belangrijke contribuant aan de sluipende corruptie van 
Erics karakter. De faam die zijn cricketspel hem bezorgde voedde zijn ijdelheid 
en bandeloze neigingen. Kneppelhout hoopte met de uitgave van Farrars kost-
schoolromans ‘zedelijke moed’ op te wekken bij Nederlandse schooljongens.12

De vraag is of de jeugdige lezers Farrars voorstelling van sport niet veeleer 
hebben geassocieerd met opwinding en spanning. In zijn latere werk is sport 
ook van een positievere betekenis voorzien. Dat de boeken van Farrar in goede 
aarde vielen, mag blijken uit de herdrukken die Een schooljongen en Farrars drie 
andere kostschoolromans kregen. Van deze boeken verschenen tussen 1860 en 
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1927 in totaal negentien edities. Het is niet te bewijzen dat ook de jonge Pim 
Mulier de boeken van Farrar en Hughes las. In de catalogus van de bibliotheek 
van het Haarlems stedelijk gymnasium staan twee van Farrars titels vermeld, 
maar niet het jaar van aanschaf.13 In Muliers ideologische standpunten als lei-
dende figuur in de sportwereld is Farrars games-ethic duidelijk herkenbaar. We 
zullen zien dat ook Mulier eindeloos hamerde op de karaktervormende waarde 
van sport en steeds waarschuwde tegen prestatiedrang en competitiedrift.

Cricket
Als speler van Rood en Wit was Mulier geen grootheid. Hij speelde doorgaans 
in de staart van de ploeg, op de valreep een handjevol runs scorend. Dubbele 
cijfers haalde Mulier vrijwel nooit en hij was dan ook terecht bescheiden 
over zijn kwaliteiten. Mulier probeerde wel een betere speler te worden door 
trainingen te volgen bij Engelse professionals. In de zomermaanden kwamen 
betaalde coaches als Shaw en Russell (eenmalig) en Arthur Bentley (enkele 
jaren achtereen) over om de Nederlanders bij te spijkeren.14 Bij Mulier (volgens 
Bentley ‘een zeer middelmatige bat’)15 was deze extra oefening onbegonnen 
werk, maar anderen zoals Carstjan Posthuma (1868-1939) verbeterden zich 
enorm. Voor Posthuma was het zelfs de aanzet voor een hegemonie als bow-
ler in het Nederlandse cricket, die tot 1928 voortduurde. Op zijn hoogtepunt 
in 1903 speelde hij vijf wedstrijden voor London County, aan de zijde van 
cricketlegenden als W.G. Grace en Ranjitsinhji.16 In zijn drang tot sportieve 
ontplooiïng ondervond Posthuma vaak weerstand, maar bij Mulier vond hij 
altijd steun. Carstjans oudere broer Pieter zat bij Mulier in de klas op het gym-
nasium en de drie cricketers deelden een Friese achtergrond.17 

Posthuma’s spelpeil was uitzonderlijk. Er waren volgens Mulier twee 
beletsels voor de ontwikkeling van het Nederlandse cricket. Er waren geen 
goede speelvelden en het fielden was abominabel. Het speelveld van Rood 
en Wit, de Koekamp, is de wieg van de Haarlemse sport: hfc speelde er 
ook. Het was een gepast gebruik van deze oude publieksweide. Ze was de 
stad Haarlem in 1390 geschonken door hertog Albrecht van Beieren om als 
speelveld te dienen. In 1862 was een plan van tuinarchitect J.D. Zocher aange-
nomen om van de Koekamp een villapark te maken.18 De drie populieren uit 
zijn beplantingsschema werden de meest gehate bomen uit de Nederlandse 
sportgeschiedenis. Ook Mulier heeft ze verwenst:

‘De oefeningen der Club worden zeer belemmerd door leelijke 
magere populieren, die als “versiering” zijn geplant midden op het 
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oefenterrein, en die de stad Haarlem doorgaat met “als versiering” te 
blijven beschouwen, meenende dat het van meer waarde is het oog 
van den wandelaar op deze drie talhouten te laten rusten dan circa 
120 jongelui met de wegruiming van deze uitzicht verkleinende, 
hinderlijke, perspectief bedervende mormels te baten en plezier te 
doen. Wat hebben deze spichtige, melancolieke vertegenwoordigers 
van den communalen schoonheidszin al een vermaardheid gekre-
gen! Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben ze nu al 
10 jaar lang verwenscht. Het plan bestaat een volgend jaar te trach-
ten een ander terrein te huren, en we willen hopen dat alsdan het 
batten even goed moge worden als het bowlen.’19

In januari 1888 kon Rood en Wit bij de gemeente inschrijven op de huur 
van de Koekamp. De club bood het hoogste bedrag, kreeg ook steun van de 
villabewoners, maar de gemeente gunde het aan stalhouder Joop van den 
Berg. Mulier trad met hem in onderhandeling, waarbij hij de onderhuur 

in deze verbeelding van het 
hockeyspel nam Mulier de 
gehate drie populieren uit de 
Koekamp op.
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wilde verhogen als Van den Berg de populieren liet verdwijnen.20 Deze opzet 
mislukte en veel cricketsessies begonnen met een schep om het veld van 
paardenvijgen te ontdoen. Maaien was bovendien niet toegestaan. In de win-
ter had hfc, dat de Koekamp met Rood en Wit deelde, dezelfde problemen. 
De Nederlandsche Sport verzuchtte: ‘Alweder blijkt hieruit dat Nederland blijk-
baar nog geen land is, waar men in ’t algemeen iets over heeft op ’t gebied van 
Sport. Het is zeer te betreuren, dat cricket, een erkend gezond spel, zoo weinig 
steun bij de overheid vindt.’21 Overigens bespeelde Rood en Wit niet het aller-
slechtste veld. In Utrecht speelde Hercules op een kaal fabrieksterrein achter 
het station en in Arnhem was het veld zo droog dat stofwolken de batsmen 
hinderden bij elke bal.

Mulier zag de ontwikkeling van cricket ook geremd door de lichtzinnige 
taakopvatting van Nederlandse fielders. Te vaak werd de bowler bijgestaan 
door luie, ‘vreesachtige achteruitkrabbers’ die onder ‘vertoon van dienstdoen-
derij’ de makkelijkste ballen lieten lopen. Mulier wilde dat de spelers tijdens 
oefenmiddagen harder zouden werken aan de verdedigende aspecten van het 
spel. Zodat zij ‘een beter geoefend oog, een vereelte hand en een zeker quan-
tum moed en initiatief in zich z[ullen] vereenigd hebben.’22 Het ideaaltype 
stelde hij zich voor als het ‘schrale Indische ventje, met die zorgvuldige opge-
rolde mouwen, zonder pet, hoog omgeslagen broekspijpen, die daar staat te 
loeren, die daar gebogen staat met zijn handen open en zijn armen een beetje 
vooruit.’23 Mulier kende ook de oorzaak van de gebrekkige fielding-kwalitei-
ten. ‘Bij het oefenen met netten wordt tegenwoordig te weinig aandacht aan 
het stoppen, ingooien en vangen gegeven, zelfs worden daardoor dikwijls 
boerenjongens geprest, die daarvoor betaald worden. Heemstede’s grond 
bezit een schoon stel van dergelijke professionals.’24

Spelpeil en wedstrijdsuccessen waren voor veel spelers slechts bijzaak. 
Al bij de allereerste cricketwedstrijden werden lunch, diner en toespraken 
over en weer (over de vriendschapsbanden tussen de clubs) gezien als onont-
beerlijke onderdelen van de sport. De eerste uitwedstrijd die Rood en Wit 
speelde in Amsterdam – op een late najaarsdag in 1883 in het Vondelpark 
tegen acc Sport – werd besloten met een diner en speeches van beide prae-
ses: ‘Hier werd menigen dronk met geestdrift ingesteld en ontvangen, en ook 
werd het vaderland van het cricketspel Old England, dat toevallig door een 
Brit vertegenwoordigd was, niet vergeten.’25 Beleefdheidsvormen beheersten 
het overeenkomen van een wedstrijd. Een match-afspraak kwam tot stand 
door het uitschrijven van een uitdaging, vaak na suggesties van leden. Het 
kon soms enkele weken duren voordat een club de uitdaging aannam, zodat 
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men in afwachting van een reactie kansen liet lopen om te “matchen”. Als de 
uitdaging dan werd afgewezen, speelde de club helemaal niet. Voor sommige 
spelers was dat geen probleem, zoals voor Herman Gorter: ‘Een middag goed 
en in aangenaam gezelschap spelen doe ik liever dan een match houden, al 
ontbreken dan ook spanning en eerzucht. Maar voor popularisering zijn ze 
wel onmisbaar.’26

Net als Mulier was ook Herman Gorter levenslang verknocht aan sport. 
Nog na zijn vijftigste speelde hij cricket en tennis, maar ook met alpinisme, 
zwemmen en zeilen bevredigde Gorter zijn tomeloze bewegingsdrang. Hij 
was rond 1890 bestuurlijk actief in zowel de cricket- als voetbalbond en inspi-
reerde de schooljeugd in Amsterdam en later in Amersfoort en Hilversum 
tot sportieve inspanning. Gorters spelplezier – dat voor hem volstond als 
bestaansreden van sport – was voor eenieder zichtbaar tijdens wedstrijden. 
Adriaan Roland Holst speelde tennis en cricket met de ruim twintig jaar 
oudere Gorter en geloofde niet dat de dichter het spel na zijn dood had opge-
geven. ‘Of er in het hiernamaals ooit cricket werd gespeeld is mij onbekend. 
Maar zeker zal er, toen hij er aankwam, een cricket-club zijn opgericht, waar 
Marx geen lid van mocht worden.’27

Zijn studiegenoot Aegidius Timmerman herinnerde zich Gorters ener-
gieke tred. Hij ‘liep als een Engels raspaard met hooggehoekte knie over het 
groene veld, zijn handen een weinig buitenwaarts naast zich openhangend, 
zijn kin opgeheven, zijn borst vooruit zijn oogen alles overziende en altijd met 
dien blijden glimlach waaronder hij zooveel ernst en leed kon verbergen.’28 
Voor Gorter leek de maatschappelijke waarde van sport vooral te liggen in 
de nieuwe omgangsvormen tussen jongeren die erdoor ontstonden en de 
verhoogde aandacht voor lichaamscultuur. Maar sport was in de eerste plaats 
een praktische bezigheid, idealen zocht Gorter elders: in het socialisme.

Het idee van een gereguleerde competitie (waarin men gebonden was aan 
een centraal geregelde wedstrijdkalender) riep bij veel cricketers weerstand 
op. De competitieverplichtingen verhielden zich slecht met de gegroeide 
vriendschapsbanden en gevoelens van aversie tussen clubs. Rood en Wit 
speelde vaak tegen het Utrechtse Hercules en Hilversum en liever niet tegen 
de Haagsche Cricket Club.29 De club was ook buiten de Nederlandsche Cricket 
Bond gebleven, onder meer om soevereiniteit te behouden. Het was dan ook 
een gewaagde stap toen Mulier in september 1885 voorstelde met Rood en Wit 
toe te treden tot de ncb. Hij was juist een groot voorstander van samenwer-
king tussen clubs op nationaal niveau. Voor de oprichters van Rood en Wit was 
Muliers motie als ketterij.
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Zij waren in 1883 tegelijkertijd met de Haagsche Cricket Club op het idee 
van een nationale Bond gekomen, maar de Hagenaars hadden hun plannen 
eerder verwezenlijkt. Rood en Wit had zich toen niet aangesloten, omdat de 
ncb zich volgens bestuurslid F.P. du Rieu baseerde op een reglement dat 
‘zeer onvolledig, verward, onzinnig en bespottelijk was.’30 Du Rieu zag Muliers 
voorstel als verraad aan de vertegenwoordigers van Rood en Wit tijdens de 
oprichtingsvergadering van die ‘prullenbond’ en bestempelde Muliers motie 
als ‘kwajongenswerk’. ‘Dit laatste woord werkt allermerkwaardigst op den 
Heer Mulier, die zich daardoor wel eenigszins in zijne mannelijke waardigheid 
gekrenkt voelt.’31 Het argument dat twaalf van de vijftien vergaderde leden pas 
na de oprichting van de ncb lid werden van Rood en Wit, overreedde een grote 
meerderheid voor toetreding te stemmen. Ondanks een laatste poging van Du 
Rieu om de eer van de club te redden, werd Muliers wens vervuld.32 

Heel harmonieus was de ncb in deze jaren niet. Met het bespotte-
lijke karakter van de reglementen wees Du Rieu wellicht op de bepaling 
dat het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) in Den 
Haag moest wonen. Hiermee werd de Bond eigenlijk een verlengstuk van 
de Haagse clubs. Mulier werd in 1890 zelf voorzitter van de ncb en had toen 
nog altijd met de Haagse dominantie te maken. In 1885 was zijn positie in de 
cricketwereld echter nog marginaal. Zijn latere voorzitterschap was te danken 
aan de reputatie die Mulier zich had verworven als oprichter en drijvende 
kracht achter de Nederlandsche Voetbal- en Athletiek Bond (nvab). Voetbal 
had rond 1890 cricket overvleugeld als meest populaire sport, maar werd vijf 
jaar eerder nog nauwelijks beoefend.

Voetbal
Wanneer Haarlemse jongens begonnen met voetballen is onmogelijk te zeg-
gen. Evenmin is te bewijzen dat Haarlem de eerste stad in Nederland was 
waar volgens regels van de Engelse Football Association tegen een bal werd 
getrapt. Mulier dateerde de oprichting van hfc exact op 15 september 1879, 
onder zijn voorzitterschap. Omdat hij toen op kostschool zat in Brummen is 
dit niet erg waarschijnlijk. Het kan wellicht zo zijn dat een groep jongens in 
die tijd voetbal (in rugbyvariant volgens Mulier) speelde en dat Mulier zich 
daar tijdens vakanties bij aansloot. Dit spel zal dan een hoogst informeel 
karakter gehad hebben. In 1895 werd door hfc het derde lustrum gevierd, 
hetgeen wijst op stichting in 1880.33 Deze viering kan dienen als bewijs dat 
rond 1880 inderdaad voetbal werd gespeeld in Haarlem, want een volkomen 
fictief jubileum zal bij andere Haarlemse verenigingen tegenspraak hebben 
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opgeroepen. De zoektocht van sportjournalisten en -historici naar een exacte 
startdatum van het Nederlandse voetbal is begrijpelijk, maar ook ongerijmd. 
Net als de cricketclubs was de organisatievorming in deze pioniersfase efe-
meer en het ontstaan van clubs is slechts bij benadering te dateren. Voor 
hfc is dit rond 1880, waarbij twijfel blijft bestaan over de graad van organi-
satie en mate van continuïteit in de beoefening van het spel. Andere clubs 
van de eerste generatie (in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Enschede) 
ontstonden tussen 1880 en 1885.

Zeker is dat in september 1884 Pieter Posthuma binnen Rood en Wit 
voorstelde om voetbal te gaan spelen.34 Dit gebeurde kort na toetreding van 
Pim maar die zat inmiddels in Lübeck, waar hij nog twee jaar zou blijven. 
Eind november ging er tijdens een ledenvergadering een lijst voor de voetbal-
afdeling rond.35 Hierop tekenden behalve voorzitter Pleyte en de gebroeders 
Posthuma, ook Theo Peltenburg. Dat is veelzeggend, want juist Pelten burg 
werd door Mulier altijd genoemd als één van de hfc’ers van het eerste 
uur. Peltenburg had Newton College, in de buurt van Liverpool bezocht en 
gold daarmee in Haarlem als sportautoriteit. In de notulen van Rood en 
Wit is van enige voetbalactiviteit daarna niets meer te merken. Toch zijn de 
voetbalplannen doorgegaan, want Rood en Wit kreeg op 5 december 1886 
een uitdaging van de Haagsche Cricket & Football Club Olympia om een 
voetbalwedstrijd te spelen.36 Op hetzelfde moment speelde hfc zijn eerste 
wedstrijd tegen de Amsterdamsche Football Club Sport (met tien Engelse 
spelers) in de Koekamp.

Hoe zag het Hollandse oervoetbal er eigenlijk uit? Volgens J.W.G. Coops, 
die in 1907 zijn herinneringen aan het eerste voetbalspel op het Haagse 
Malieveld noteerde, leek het nergens op.

Het aantal deelnemers was geweldig, soms wel 40 of 50 en niemand 
van hen had eenig begrip van het spel. De verdeeling der spelers was 
ook zeer curieus. Bestond een partij bijv. uit 20 man, dan waren er een 
doelverdediger en twee backs, en de overigen vormden de voorhoede. 
Dat gewoonlijk de bal midden in het veld bleef, waar deze twee leger-
massaas elkaar zijn bezit betwistten, spreekt van zelf. Soms had er wel 
eens een mooie “rush” plaats, die de harten der aanvallende partij met 
vreugde en die van de kleine schaar verdedigers met schrik vervulde, 
maar zelfs bij die weinig voorkomende gelegenheden werd nog maar 
zelden een doelpunt gemaakt en was het tegen den grond loopen van 
den beide achterhoedespelers de laatste krachtinspanning waartoe 
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de aanvallende voorhoede in staat bleek. Aangezien schieten een 
geheel onbekende en onbeoefende kunst was en de goalkeeper best 
in staat was de zachte rollertjes uit zijn veste te houden, was er in dien 
tijd zelfs geen dragelijke doelverdediger.37

De onervarenheid van spelers zorgde ervoor dat zich in de eerste wedstrijden 
ruwweg twee spelsituaties voordeden: de scrimmage en de dribbel. Samenspel 
beheersten alleen de Engelsen van afc Sport, die speelden ‘volgens het sys-
teem van “following up”.’38 hfc’ers ‘beproefden meestal hun geluk alleen, 
en gaven dan herhaaldelijk blijk van hunner vaardigheid in het hardloopen 
en ver trappen.’39 Lichamelijke kracht was in dit ongeschoolde voetbal erg 
belangrijk. Over Olympia: ‘De Haagsche eleven speelde, vooral het eerste half 
uur, zeer hard, en zij gaven individueel zeer veel bewijs van lichaamskracht 
en volharding.’40 Het maken van goals werd soms lichtelijk geforceerd, zoals 
een doelpunt ‘door Pleyte en Mulier, die goalkeeper en bal tegelijk door de 
goal duwden.’41 

‘Een harde schuiver’
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Er is een sterke analogie met het vroege Engelse spel dat wordt beschre-
ven in de biografie van Charles Alcock. Alcock speelde voor Wanderers en 
Old-Harrovians, twee van de eerste Engelse buitenschoolse voetbalclubs in 
de jaren 1860. Standaardopstelling was ‘1-1-8, with an emphasis on dribbling, 
charging and “following-up” – i.e. closely pursuing the man with the ball and 
being prepared to take over from him when he was tackled.’42 Zware fysieke 
aanslagen waren in dit spel onvermijdelijk en zelfs een gewenst onderdeel 
van een ‘“manly”, character-building pastime.’ Zoals Mulier en Pleyte op het 
Malieveld in 1886 gezamenlijk de keeper over de doellijn werkten, was ook 
de keeper in 1867 in Battersea Park vogelvrij. ‘Indeed one of the first tactical 
ploys was for one forward to fell the goalkeeper while another was shooting.’43 
Alcock werd later de almachtige secretaris van de Football Association, die 
onder meer de competitie voor de fa-Cup opzette. Mulier zou nog met hem 
corresponderen over het ontvangen van een Engels elftal door de nvab.

In een wedstrijd van 13 november 1887 op de Haagse Maliebaan tegen 
Olympia waren de hfc’ers al beter op elkaar ingespeeld. Een jaar na de 
wedstrijd tegen “Sport”, ‘was er meer eenheid in de Haarlemsche forwards 
en brachten zij, door elkander steeds schuins vooruit de bal te passeeren, 
hun geheel 6 tal (…) bij de goal en dreven met gezamenlijke krachten den bal 
door.’44 Een jaar later is dit combinatiespel de norm geworden voor hfc, ook 
in de stortregen op een kletsnat Malieveld.

De Haarlemsche forward, gewend in rechte lijn op te dringen en al 
drijvende, aan elkaar te passeeren, konden niet genoegzaam zacht-
jes spelen, daar de klets natte bal zeer vlug rolde en zij zelve ook 
moeielijk op den glibberigen grond hunne vaart konden inhouden, 
wanneer ze bij den Haagschen back aankwamen. De H.H. van den 
Broeke en Nolet kregen hierdoor steeds den bal voordat de forward 
bij hen was en kickten dan beide dit gevaarlijk object met veel juist-
heid buiten de branding.45

In het oervoetbal gold een rigide taakverdeling tussen de linies. De backs 
schoten de bal zo ver mogelijk weg van het eigen doel, de half-backs zorgden 
voor aanvoer naar de forwards die zo dicht mogelijk bij het andere doel tracht-
ten te komen. Forwards werd het verboden mee te verdedigen. Van al het heen 
en weer lopen zouden ze te vermoeid raken om effectief aan te vallen.46

De eerste wedstrijden tussen clubs werden opgehouden door onenig-
heid over de te volgen spelregels. Iedere club had zijn eigen interpretatie. 
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De uniformering van deze regels ging vooraf aan de oprichting van een voet-
balbond. Mulier ‘een einde wenschende te maken aan de voor het spel zoo 
hinderlijke, talloze quaesties inzake Association rules’, riep in november 
1887 clubs op om hun regels kenbaar te maken in de Nederlandsche Sport.47 
Zijn verzoek zal geïnspireerd zijn door een spelsituatie uit de wedstrijd tegen 
Olympia toen de Haagsche keeper een bal klaar legde voor een uittrap en 
Mulier de bal snel in het spel bracht. ‘Echter ziende dat de Haagsche eleven 
deze manoeuvre minstens genomen vreemd vond, maakte hij geen goal en 
gaf den bal over.’48 Grote verschillen zijn in de gepubliceerde spelregels niet 
te bespeuren. Alle clubs baseerden zich op de Engelse Football Association 
en verboden het gebruik van de handen en uitstekend ijzerbeslag onder de 
schoenzolen. Tripping, hacking, jumping en handling the ball – de ruwe spel-
technieken waar rugby zich mee onderscheidde – waren nergens toegestaan.

Voetbal mocht in geen geval worden geassocieerd met rugby. De voor-
zitter en aanvoerder van het Amsterdamse rap, C.C. Zeverijn, weerlegde de 
geruchten als zou zijn club rugby spelen. Omdat ‘een spel ophoudt spel te zijn, 
wanneer dierlijke kracht, ruwheid en woestheid de hoofdfactoren daarvan uit-
maken.’49 Mulier hield wel van rugby en voor hem was ook voetbal vooral een 
contactsport. Spitsen raadde hij aan in de eerste minuten van een wedstrijd 
‘zeer autocratisch en glimlachend’ enkele tegenstanders ondersteboven te 
lopen, om ontzag op te wekken. En verdedigers pakten een dribbelende spits 
het best aan met de afspraak: ‘Ik den man, (neem) jij den bal.’50
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SpoRtveRenigingen: tRaDitie en moDeRniseRing
Mulier was rond 1890 lid van een groot aantal verenigingen. In de eerste 
plaats van de sportverenigingen – hfc, Rood en Wit, de Velocipèdeclub, de 
IJsclub Haarlem e.o. en de Damiaatjes – maar ook van culturele verenigingen 
– het Leesmuseum – en de sociëteit Trou Moet Blijcken. In de meeste sport-
verenigingen was hij ook bestuurlijk actief. Hij was hiermee een exponent van 
het rijke verenigingsleven in Haarlem dat historica Boudien de Vries onder-
zocht. Volgens De Vries was het ‘aantal verenigingen verbijsterend groot’, ze 
telde er rond 1900 ‘honderden.’51 Zij ziet in dit verenigingsleven verschillende 
maatschappelijke tendensen van de negentiende eeuw tot uiting komen. 
Hierbij geldt dat de Nederlandse verenigingscultuur paste in een Europees 
patroon. Allereerst wilden veel verenigingen oplossingen bieden voor pro-
blemen die zij signaleerden in de samenleving, zoals gebrekkig onderwijs 
of zedelijk verval. De liberale overheid liet deze problematiek graag over aan 
particuliere organisaties.

Daarnaast boden verenigingen aan nieuwkomers in een stad de gele-
genheid te integreren met de gezeten burgerij. In een tijd van groeiende 
mobiliteit werd dit een steeds belangrijker functie van het verenigingsle-
ven. We zagen al dat Tjepke Mulier onmiddellijk na zijn verhuizing van 
Witmarsum naar Haarlem lid werd van twee Haarlemse sociëteiten en zelf 
een ijsclub in het leven riep. Tenslotte ziet De Vries verenigingen als ‘een 
toevluchtsoord uit de harde buitenwereld van economische competitie en 
politieke strijd.’52 Politieke discussie werd vermeden. Burgers kwamen in de 
harde zakelijke omgang van een kapitalistische wereld mogelijk met elkaar 
in conflict maar het verenigingsleven was harmonieus. Tegelijkertijd bood 
de bestuursstructuur een vorming in democratische waarden: na een vrije 
gedachtenuitwisseling in een ledenvergadering werd volgens een meerder-
heid van stemmen beslist. Dit democratische principe bestond evenwel in een 
milieu van gelijkgezinden. Ongewenste leden, zoals burgers met een kwalijke 
reputatie of mensen uit de arbeidersstand, werden met een ballotage systeem 
en hoge contributies geweerd.

Het is belangrijk om te bepalen hoe de clubs van Mulier en zijn sport-
vrienden binnen dit maatschappelijk veld te plaatsen zijn. In de verbinding 
van het nieuwe en vreemde cultuurgoed van Engelse sport met de bestaande 
Nederlandse verenigingscultuur, wordt het proces van toeëigening van sport in 
Nederland zichtbaar. Daarom zet ik enkele kenmerken van de vroegste sport-
verenigingen op een rij. Ook Mulier droeg bij aan enerzijds het conformisme 
met de traditie – sociale distinctie, feestcultuur en genderverhoudingen – en 
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anderzijds de moderne eigenschappen van sportverenigingen – mobiliteit 
en openbaarheid. Hij trad op in de voorhoede van een nieuwe Nederlandse 
jeugdbeweging en bepaalde als ‘makelaar’ mede de vorm van het sportleven 
in Nederland in zijn vroegste ontwikkelingsfase.

Ballotage, Gala en Vaandels
Zoals de meeste andere sportclubs hanteerde cricketclub Rood en Wit een 
systeem van ballotage om het ledenbestand te controleren. De enige betrok-
kenheid van de arbeidersklasse bij het spel betrof Heemsteedse boerenzoons 
die ballen mochten rapen tijdens oefensessies. Verder democratiseerde het 
cricketspel niet. Een deel van de leden was daar ook heel tevreden over. Toen 
een oud-lid van Rood en Wit in Alphen aan den Rijn een club leek op te rich-
ten verzette F.P. du Rieu zich daartegen. ‘Hij betoogt dat cricketen onder nette 
lui moet blijven, en dat hij het daarom niet wenschelijk vindt, dat te Alphen 
een club van metselaars en timmerlieden opgericht worde.’53

Nochtans zijn er pogingen geweest om het cricket in bredere kring popu-
lair te maken. In een bestuursvergadering van Rood en Wit in februari 1889 
had voorzitter Pleyte Daan de Clerq uitgenodigd. De Clerq, een vriend van 
Frederik van Eeden, zette zich in voor de emancipatie van arbeiders en vrou-
wen.54 ‘Genoemde heer gaf zijne ergernis te kennen over de baldadigheid der 
Hollandsche straatjeugd en bracht in het midden of het niet wenschelijk zou 
wezen de jongens uit den minderen stand in de gelegenheid te stellen zich 
in het cricketten te oefenen, evenals dit in Engeland het geval is.’55 Uit De 
Nederlandsche Sport blijkt dat het idee door het hele clubbestuur gedragen 
werd. Ook Mulier trad toe tot het comité voor uitwerking ervan. Behalve ‘aflei-
ding zoowel van hun dagelijksch werk als van hun dagelijksch kattekwaad’, 
moest arbeiderscricket het spelpeil een impuls geven, ‘aangezien zij wel het 
begin zal zijn eener vorming van beroeps-spelers, die helaas ten onzent nog 
tot de bijna onbekende grootheden behooren.’56 Overigens had de hbs-leraar 
Dekker ook al gewezen op de brede verspreiding van het spel in Engeland. Hij 
noemde het ‘het meest republikeinsche spel van onzen tijd.’57

Van popularisering en democratisering van cricket is het tot nog toe niet 
gekomen. Volgens socioloog Maarten van Bottenburg komt dit door het navol-
gen en cultiveren van de elitaire Engelse spelvariant door de Nederlandse 
cricketspelers. Het handhaven van Engelse termen (meer daarover in hoofd-
stuk 3), aanschaf van kostbare tenues en randverschijnselen als lunch en 
diner prikkelden de anglofilie van de jonge Hollandse gentlemen, maar ver-
vreemdden jongens uit lagere milieus, de potentiële players.58 Het jaarlijkse 



75

hoogtepunt voor veel cricketers was het bezoek van een Engels toerelftal. 
De variant waarin de Nederlandse spelers cricket hadden leren kennen, het 
spel van de Engelse public schools, was tegelijkertijd de meest elitaire. In 
de andere varianten (village cricket en county cricket) hadden working class-
spelers een belangrijke sportieve rol, hoewel ook hier op alle mogelijke 
manieren het standsverschil tot uitdrukking werd gebracht. Dat spelers uit de 
arbeidersklasse in het Engelse cricket belangrijk waren, was de Nederlandse 
cricketers wel bekend, maar werd nauwelijks van toepassing geacht op het 
spel in Nederland.

De neiging tot distinctie uitte zich ook in de feestcultuur die veel sportclubs 
kenden. Als er iets te vieren was grepen de jongens naar vertrouwde vormen uit 
de herensociëteit: smoking dinner en bal. Mulier was herhaaldelijk belast met 
de organisatie van clubfestiviteiten. Na een lange periode van afwezigheid bij 
Rood en Wit, nam hij in december 1886 deel aan de ledenvergadering en stelde 
voor om een feest te houden. De aanwezige leden hadden weinig aanmoe-
diging nodig, want staande de vergadering legden zij ƒ105 in.59 Bij het feest 

‘Het spel vindt zijn weg naar het hart van 
het volk’
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van 1888 was Mulier aangewezen als ‘opperceremoniemeester.’ Hij nodigde 
niet alleen de clubleden uit, maar ook de bestuursleden van de Cricketbond, 
andere Haarlemse sportclubs (cc Excelsior, hvc), gymnastiekverenigingen 
(Haarlem en Kracht door Volharding), sociëtieiten (De Vereeniging en Trou 
moet Blijcken) en bevriende cricketclubs (run). Ook burgemeester Jordens 
en Commissaris van de Koning jhr. Schorer waren welkom.60 Adspirant-leden 
mochten dat jaar ook komen, maar zonder een meisje te introduceren.

Kennelijk was de gewichtige functie Mulier naar het hoofd gestegen want 
tijdens een vergadering in de krappe benedenzaal van Café Neuf werden de 
andere bestuurders ‘een weinig in bedwang gehouden door den heer Mulier 
die ieder die het niet met hem eens was, met een gloeienden pook dreigde te 
doorboren.’61 In de uiterlijkheden van het feest wilde Mulier net iets verder 
gaan dan anderen. De entree van het bal in maart 1888 wilde hij maken met 
een bloempot onder de arm. ‘Daar dit echter een weinig buiten de gewone ter-
men viel’ namen de andere leden genoegen met de lauwerkrans die voorzitter 
Pleyte had voorgesteld.62 Mulier bezocht ook feestjes van andere clubs. Bij de 
‘Koperen Bruiloft’ van de Haagsche Cricket Club op 28 augustus 1890 droeg 
hij overdag een wedstrijdpakje voor verspringen, hardlopen en ‘gooien op een 
doel’ en ’s avonds een smoking. Het smoking-concert in hotel De Wittebrug 
werd opgeluisterd met toneelvoorstellingen en toespraken. Later noemde hij 
dit feest één van ‘de aangenaamste herinneringen uit mijn cricket-tijd.’63 Alle 
inspanningen van Mulier op dit vlak relativeren latere woorden over ‘mijn 
oude stelregel: “Geen feesten, geen vaandels, maar spelen!”’64

Voor de eerste Nederlandse wielerclubs leken de festiviteiten zelfs de 
hoofdzaak van het clubleven. Zij kwamen niet bijeen om te racen, maar voor 
“rijjool”. Sporthistoricus Pieter Breuker constateerde voor de Leeuwardense 
club togido dat de fietstochten in dienst stonden van een bezoek aan 
pleister plaatsen ‘met veel aandacht voor de nodige ontspanning (zang, dans, 
voordracht).’65 Zo was het ook bij de Haarlemsche Velocipède Club (hvc) 
waarvan Mulier tussen 1888 en 1895 lid was. Individuele leden (ook Mulier) 
schreven zich in voor wedstrijden op de wielerbaan (Nijmegen en Den Haag), 
maar het clubleven draaide om tourritjes naar Zandvoort, Vogelenzang en 
voor velocipèdisten met meer ausdauer: Bergen aan Zee. Aanvankelijk waren 
de festiviteiten nog bescheiden en werd de verjaardag van de club gevierd 
met een avondje Zandvoort, maar de leden werden steeds uitbundiger. In 
september 1890 zat Mulier – die op dat moment de ceremoniële functie van 
vaandeldrager bekleedde – in de feestcommissie voor een “smoking-dinner”, 
waarbij veel geld verloren ging. Vragen over de oorzaken van dit deficit werden 
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weggewimpeld met een verwijt aan de leden: die droegen te weinig bij aan het 
feest.66 Vijf jaar later pakte de club het nog grootser aan met de uitvoering van 
het wielerblijspel De Papa van Daisy Bell, geschreven door Jan Feith.67

Vooral de gala-avonden van de sportclubs kunnen worden gezien als een 
voortzetting van de bals, zoals die bijvoorbeeld in het Amsterdamse Casino 
plaats vonden. Het Casino was in 1816 opgericht door een groepje jong-
gehuwden uit Amsterdamse regentenfamilies als ‘vereniging van plezier.’68 
Later was het een iets oudere generatie die het Casino bestierde en de voor-
name jeugd van de stad gala-avonden aanbood in de eigen balzaal. Ouderen 
zagen het Casino aanvankelijk als ontmoetingscentrum, waar zij zich ver-
strooiden met kaartspel en conversatie. Voor jongeren stonden de avonden in 
het teken van muziek en het balboekje. Jhr. Frans van Lennep, chroniqueur 
van het verval van de Hollandse aristocratie, noemde het bal ‘een terrein van 
verkenning voor jongelui in de huwbare leeftijd.’69 Zowel bij de balavonden 
van het Haarlemse Rood en Wit als bij de Utrechtse Cricketclub Hercules was 
de belangstelling van de spelers voor de zussen en nichtjes van hun clubge-
noten groot. Volgens C.M. Pleyte, oud-voorzitter van Rood en Wit, hielden de 
Haarlemse bals op na verloving van de eerste groep initiatiefnemers.70 

Het vaandel was voor de oudste cricketclubs een reliek van het meest verheven 
moment in de club-historie. Met de vaandeloverdracht betoonden de meis-
jes uit een stad hun steun aan de lokale helden, zoals ook gebruikelijk was 
bij schutterijen en muziekverenigingen. In Haarlem vond deze vaandelover-
dracht plaats tijdens een feest dat meisjes van de hbs (vaak zussen en nichten 
van de cricketers) hielden ter ere van Rood en Wit, op 27 december 1884 in de 
zaal van sociëteit de Vereeniging.71 De jongens hielden een week daarna een 
contrafeest. Tijdens de eerste uitwedstrijd die Rood en Wit speelde, tegen 
Hilversum stond ook de vaandeloverdracht centraal. ‘Na afloop der match 
ging men in optocht, via den Trompenberg eene serenade brengen aan de 
dames die ’t vaandel hadden vervaardigd, om daarna naar ’t Hôtel “’t Hof van 
Holland” te gaan waar een uitstekend diner de cricketers wachtte.’72

De woorden die bij deze vaandeloverdrachten werden gesproken zijn niet 
bewaard gebleven, maar we kennen ze wel van een soortgelijke plechtigheid 
in 1885 bij het Utrechtse Hercules:

De aandacht, die uw spel aanvankelijk trok veranderde al zeer spoe-
dig in een warme belangstelling, nadat ons gebleken was welk een 
inspanning en aanhoudende oefening er gevorderd wordt, om aan 
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de noodige juistheid van beweging groote kracht en vlugheid te 
paren, een kunst, die elk goed cricketer moet verstaan. (…) [M]et 
prijzenswaardige ijver [gingt ge] voort U te oefenen, en wist ge door 
overwinning op overwinning den allengs gevestigden goeden naam 
van Hercules te handhaven. Iedere triomf van Hercules verhoogde 
onze belangstelling. Hoorden wij dat weder een uitdaging was ont-
vangen, dan, ge moogt ons geloven, was het ons of we persoonlijk 
daarbij betrokken waren.73

Een verschil tussen de Utrechtse en Hilversumse meisjes en die uit Haarlem, 
is dat de eersten het vaandel eigenhandig vervaardigden. Het Rood en Wit-
vaandel was besteld bij Van Oven in Den Haag.74

Het gegeven van de vaandeloverdracht toont dat de rolverdeling in de 
vroegste sportclubs vast stond. De jongens toonden hun vaardigheid in het 
cricket, waartoe kracht, vlugheid en volharding vereist waren en zij hielden 
de eer van hun stad hoog. Met het aanbieden van het vaandel toonden de 
meisjes hun interesse en waardeerden zij de inspanningen van de jongens 
om de eer van de stad te verdedigen. Door hun erkenning sterkten de meisjes 
het zedelijk gehalte van de sport. De historica Svenja Göltermann analyseerde 
soortgelijke vaandeloverdrachten bij Duitse Turnvereine en de gelijkenis met 
de rituelen bij Nederlandse sportclubs zijn treffend. Göltermann conclu-
deerde dat alle functies van vrouwen samen kwamen in de overhandiging 
van het door hen vervaardigde vaandel. Deze collaboratie van man en vrouw 
in turnverband – in Nederland rondom de jonge sportclubs – resulteerde in 
de bekrachtiging van een brede opvatting van mannelijkheid met algemene 
geldingswaarde.75

Göltermann stelt dat een emotioneel verbond gesloten werd tussen man 
en vrouw en dat de vrouwelijke betrokkenheid de band tussen de man en zijn 
natie verstevigde: als de man zijn mannelijkheid waar maakte, won hij de 
bewondering van de vrouw én versterkte hij de natie. Het mannelijkheidside-
aal dat in de turnvereniging werd aangehangen was veelomvattend: kracht, 
gezondheid, moed, trouw, weerbaarheid, wilskracht, matigheid, godvrezend-
heid, gezags  trouw, Bildung en onbaatzuchtigheid. Ieder legde de nadruk op 
andere waarden, maar om één kon geen turner heen: lichaamskracht en 
-vaardigheid. We zullen nog zien dat Mulier kanttekeningen plaatste bij deze 
strikte rolverdeling en meer ruimte liet voor sportbeoefening door vrouwen 
dan de meeste van zijn tijdgenoten. Dat voetbal en cricket voor hen onge-
schikt waren, was hij wel met hen eens.



79

Mobiel, openbaar en autonome jeugd
De tot nu toe beschreven kenmerken van sportverenigingen liggen in het ver-
lengde van de traditionele verenigingscultuur: sociale distinctie, sociabiliteit 
en het etaleren van mannelijkheid, met een marginale rol voor vrouwen. Nieuw 
was de mobiliteit van sportclubs. De meeste Haarlemse verenigingen bleven 
binnen de stadsmuren (of wat daar nog van over was) en correspondeerden 
hooguit met zusterverenigingen. Clubs als Rood en Wit en hfc reisden voor 
hun wedstrijden noodgedwongen naar andere Hollandse steden. De jonge 
sporters profiteerden daarbij natuurlijk van de snelle uitbreiding van het 
spoorwegnet en hanteerden een zeker ceremonieel rond de verplaatsinge n. 
De eerste Nederlandse cricketwedstrijden begonnen met verwelkoming van 
de tegenstander aan het station, zoals bij de wedstrijd tussen Hercules en 
Gelria in Nijmegen. De spelers gingen in optocht, met fanfare, schutterij en 
een massa volk, naar het speelveld.76 Ook Rood en Wit had de gewoonte om de 
tegenstander aan het station op te wachten.

Met de voetballers van hfc hield Mulier vast aan deze gewoonte. Hij 
verwachtte ook van de tegenstander zo’n ontvangst. In een verslag van één 
van de eerste wedstrijden van hfc, tegen hvv heet het: ‘De Haarlemmers 
werden op heusche wijze aan het station verwelkomd.’77 Zowel cricketers 
als voetballers verbroederden tijdens een kort cafébezoek om iets te eten en 
drinken. Daarna pas kon de wedstrijd beginnen. Niet iedereen was positief 
over de Haarlemse plichtplegingen. J.B. Kan van het Rotterdamse Victoria 
herinnerde zich vooral de irritatie die hfc wekte met haar gewoonte om een 
verpletterde tegenstander bij de eerste spoorwegovergang met het hele team 
uit te zwaaien. Hij kwalificeerde het als ‘meneertje spelen’ en vroeg zich af of 
de jongens van hfc niet stiekem moesten lachen ‘om een speler [Mulier] met 
een kaal hoofd, die bij plechtige gelegenheden zelfs een hoogen hoed placht 
te dragen.’78

In wedstrijdverslagen werden herhaaldelijk verwonderde reisgenoten 
opgevoerd om het ongewone van schooljongens op een voetbalreis te accen-
tueren. Eind januari 1890 bezocht het tweede elftal van de Haagse Voetbal 
Vereniging Haarlem, voor een wedstrijd tegen het tweede van hfc. Mulier 
trad op als scheidsrechter. De Haagse aanvoerder Van Haeften was niet op 
komen dagen en in de trein kozen de spelers ‘tot verbazing van de vele solda-
ten en boeren in den waggon’ een nieuwe. De Hagenaars verloren maar dat 
deerde niet: ‘De mede-passagiers uit den trein, die de Hagenaars huiswaarts 
voerde, zouden aan hem die het niet gelooft kunnen getuigen, dat de vroolijk-
heid door de nederlaag in het minst niet had geleden.’
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Sportclubs onttrokken zich met hun activiteiten aan de beslotenheid die veel 
van het verenigingsleven in de negentiende eeuw kenmerkte. Zij bezaten geen 
afgesloten speelterrein en zowel oefensessies als wedstrijden waren aanvan-
kelijk voor iedere passant zichtbaar. De Haarlemse sporters gebruikten het 
openbaar wandelpark de Koekamp, Hagenaars het Malieveld en de vroegste 
Amsterdamse sport speelde zich af op het Museumplein. Nijmegen was het 
eerste sportcentrum in Gelderland en daar gebruikten de spelers de onmete-
lijke ruimte van de nog onbebouwde gronden voor de stadsuitleg.

De aard van het spel, de lichamelijkheid, uitbundigheid en spanning 
stonden op gespannen voet met het bedaardheidsideaal dat de burgerij deels 
in zijn greep had. Mulier zag deze culturele norm als één van de voornaamste 
barrières voor de verspreiding van sportbeoefening. ‘Wat houdt de meeste 
menschen terug? Een microbe die bij ons te lande voorgoed zijn tenten schijnt 
te hebben opgeslagen, nl. de deftigheid. Ik ken geen deftiger menschen 
dan Nederlanders. Ze zijn deftiger, intransiek deftiger, dan Oostenrijkers en 
Engelschen.’79

De vrije toegang zorgde er na enkele jaren ook voor dat de publieke 
belangstelling gereguleerd diende te worden. Rood en Wit betaalde in 1887 
70 cent per middag voor politietoezicht om op zaterdag en zondag ‘den last 
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van het volk op het cricketveld’ te beteugelen.80 Ook hfc probeerde de aan-
wezigheid van jonge enthousiastelingen te reguleren. In het voorjaar van 1890 
speelde de club op een terrein voor de Haarlemse kazerne, waarvan ‘een groot 
aantal jeugdige sportliefhebbers’ werd geweerd.81 Pas in de loop van de jaren 
negentig werd de publieke belangstelling omgezet in recettes, door toegangs-
geld te vragen.

De eerste cricketclubs ontstonden in vrijwel alle gevallen op initiatief van 
jonge adolescenten, meestal uit de middelste klassen van gymnasium en 
hbs. Daarmee zijn ze te beschouwen als het vroegste voorbeeld van een 
jongerenbeweging in Nederland. Het was niet zo dat in het verenigingsle-
ven van de negentiende eeuw geen plaats was voor de jeugd. Integendeel, 
vele verenigingen zagen in het aantrekken van jeugdige leden een essentiële 
voorwaarde voor het voortbestaan. Het Franse sociëteitsleven had volgens de 
Amerikaanse historica Carol Harrison als kerntaak: ‘keeping young men out 
of trouble. (…) Almost every association explained its public utility in terms 
of its ability to provide men with rational amusement at the very point in 
their lives when they were most vulnerable to temptation.’82 In die sociëtei-
ten waren ouderen dominant en als jongeren een eigen sociëteit opzetten, 
betrof het nog altijd jongvolwassenen. De historicus Ger Harmsen schetste in 
zijn onderzoek naar de Nederlandse jeugdbeweging een tegenstelling tussen 
jeugdzorg en de jeugdbeweging. De eerste werd georganiseerd door volwas-
senen en diende een pedagogisch of educatief doel. Een jeugdbeweging 
ontstond vanuit jongeren zelf. Alleen in kerkelijke werkgroepen voor jonge-
ren herkende Harmsen voor 1900 iets van zo’n jeugdbeweging.83

De eerste Nederlandse sportverenigingen werden nochtans opgezet 
door school  jongens van soms maar veertien jaar oud. Mulier persifleerde in 
Athletiek en Voetbal de juveniele Nederlandse sport, door het beschrijven van 
een piepjonge sportnomenklatoera. ‘Tusschen het publiek op de Maliebaan’ 
schetst twee dames die een voetbalwedstrijd volgen, omringd door ‘de presi-
dent van “Unitas” (oud 12 jaar), de secretaris en captain van “Hercules iv”, 
en de presidenten van de voetbalclubs “Victoria ii”, “Atlas”, “Simson”, “Door 
Kracht tot Kracht” en “Nederland, Glorie en Oranje”, allen tusschen de 10 
en 13 jaar, die op ongedwongen wijze elkander hun onverholen minachting 
deden blijken.’84 In hoeverre de schooljongens onder toezicht stonden van 
ouders en leraren is moeilijk te zeggen. In contemporaine bronnen (club-
notulen en wedstrijdverslagen vooral) zijn ze nagenoeg afwezig en daaruit 
ontstaat het beeld dat het sportveld en clublokaal vrijplaatsen waren. De 
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clubs die bleven bestaan – de meeste verdwenen na enkele jaren – werden 
automatisch organisaties van jongvolwassenen. De adolescenten die aan de 
wieg hadden gestaan bleven actief, zoals Mulier bij hfc en Rood en Wit.

In vergelijking met andere landen was deze autonomie van de sportende 
jeugd niet uniek. De Nederlandse jeugd vormde hun sportbeoefening naar 
het model van de Engelse public schools. Daar regelden leerlingen zelf het 
sportief verloop van de wedstrijden en de registratie van competitieresulta-
ten. Het vervullen van die verantwoordelijkheid was een bepalend element 
in de pedagogische waarde van sport op de public schools. Onderwijzers 
waren weliswaar eindverantwoordelijk, maar bleven op afstand. Voor de 
Franse jeugd vormde het sportmodel van de public schools net als voor 
de Nederlandse sporters het ideaal. De eerste verenigingen voor rugby en 
atletiek (Racing Club de France en Stade Français) werden opgezet door 
scholieren van Parijse lyceés als Carnot en Condorcet.85 In 1887 ontstond 
een nationale sportkoepel onder leiding van Pierre de Coubertin: de Union 
des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques (usfsa). Voor De Coubertin 
was het Engelse onderwijsmodel (la Pédagogie sportive) een conditio sine qua 
non voor elke moderne natie. Vanaf 1883 bezocht hij tijdens studiereizen 
in Engeland herhaaldelijk de voornaamste public schools, waaronder Rugby 
School. Volgens zijn biograaf John MacAloon was De Coubertin tijdens deze 
reizen vooral bezig te verifiëren wat hij als schooljongen gelezen had in Tom 
Brown’s Schooldays. ‘Tom Brown controlled not only the aim of his eye and the 
questions he asked, but also his judgement.’86

In het meer gesloten Duitse keizerrijk, waar Turnvereine al sinds het 
begin van de negentiende eeuw de lichaamscultuur beheersten, introduceer-
den studenten en jonge werknemers uit Engeland spelen als cricket, tennis en 
voetbal. Engelse toeristen deden dat in Duitse kuuroorden als Baden-Baden, 
Bad-Homburg en Wiesbaden, zonder dat er Duitsers aan deelnamen. In 
andere steden namen leraren aan gymnasia het voortouw in de verspreiding 
van sport onder de schooljeugd. In Braunschweig was Konrad Koch, die ook 
al Rugby School had bezocht, ervan overtuigd dat rugby-football leerlingen 
zou afhouden van ‘ongeremde genotzucht.’ In Hannover stelde Ferdinand 
Wilhelm Fricke de beweeglijke sport in de open lucht als lichaamsoefening 
boven het statische turnen in een zaaltje. Nog in 1910 maakten scholieren 
slechts een kwart uit van de Deutsche Fussball Bund (opgericht in 1900).87

Andere vormen van lichaamscultuur voor de jeugd werden meestal door 
volwassenen vorm gegeven, georganiseerd en gecontroleerd. Het lichaam 
was overal in Europa – zeker na 1900 – een belangrijke zorg voor overheden 
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en maatschappelijke organisaties op het terrein van volksopvoeding en volks-
kracht. Dit gold voor de Turnvereine in Duitsland, de Britse Boys’ Brigade 
(een voorloper van Baden Powell’s Scouting) en voor de Amerikaanse Young 
Men’s Christian Association.88 Alleen de Duitse Wandervogel genoten een 
autonomie, die de bewegingsvrijheid van Nederlandse en Franse sporters 
overtrof. Deze jongerenbeweging was ontstaan in 1896 in het Duitse Steglitz. 
Een gastdocent van het gymnasium in die stad, de rechtenstudent Hermann 
Hoffmann, nam zijn leerlingen rond Pinksteren en in de zomervakantie mee 
voor soms wekenlange wandeltochten in de ongerepte natuur, ver weg van 
de stad en de geordende maatschappij. Vanaf 1900 zouden gymnasiasten in 
vele Duitse (provincie)steden een eigen groep Wandervogel formeren. Hans 
Blüher, de belangrijkste zegsman uit de ontstaansfase van de Wandervogel, 
stelde de organisatie voor als een romantische (a-politieke) rebellie tegen het 
gezag van ouders en onderwijzers.89 Dat was nog een stap verder dan het vrije 
voetbal- en cricketspel op de Haarlemse Koekamp en de Haagse Maliebaan.

De zelfstandigheid van de jeugd in sportclubs was voor Mulier, net als 
voor headmasters van kostscholen in het hele Britse rijk, een hoofdelement in 
hun pedagogische waarde.

Een jong sportmanneke leert door het uitoefenen van een gemeen-
schappelijk spel, spelenderwijs recht van onrecht onderscheiden. 
Spelenderwijs leert hij zonneklaar inzien, dat een ding zonder kop 
een onding is, en dat m.a.w. een clubje, hoe klein ook, een leider 
moet hebben. Zelf kiezen ze hunne bestuurtjes, hebben vertrouwen 
in het rechtvaardig oordeel hunner kapiteins of bestuursleden, en 
weten niet beter of orde, maatschap, tucht en vrijheid van appel zijn 
even onmisbaar in de wereld als rechtschapenheid, vriendelijkheid, 
vertrouwen en behulpzaamheid. Is de jongen ouder geworden, dan 
bekleedt hij zelf een functie en leert de gronden van administratie, 
initiatief, omgang, zelfbeheersching, plicht en nederigheid kennen. 
Hij doet menschenkennis op en krijgt in ‘t kort noties van zaken, die 
hem anders eerst later bekend zouden zijn geworden. Geen (voor 
zover bereikbaar) idealer maatschappij dan een sportvereeniging, 
daar het een zelf-constitutie is van menschen, die slechts het goede 
beheer van een uitspanning voorstaan, zonder eenige lucratieve 
bijbedoeling. De eenige slechte factor is daarbij de ijdelheid, de 
baantjesjagerij, doch die menschen zijn even herkenbaar als z.g. 
“stille agenten.”90
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Mulier raakte hier aan een belangrijke functie van het verenigingsleven in de 
opbouw van de civil society in de negentiende eeuw.91 De jeugdige sportclubs 
voegden zich op dat vlak naadloos in de bestaande verenigingscultuur. Mulier 
zou zelf rijkelijk delen in de bestuursfuncties van sportorganisaties.

Atletiek
In de beschrijving van Muliers kindertijd wees ik erop dat het hardlopen 
naast de sjees van zijn vader tot Muliers vroegste sportervaringen behoorde. 
Zijn weergave daarvan is een geïdealiseerde jeugdherinnering. Enerzijds 
beschrijft het citaat de aantrekkingskracht van sportieve inspanning op 
Mulier en zijn onbedwingbare bewegingsdrang. Anderzijds toont het hoe 
zonderling hardlopen in de negentiende eeuw nog was. Mulier riep het beeld 
op van een autonome pionier die conventies aan de kant schoof, maar net 
als bij andere sportieve initiatieven stond hij ook in zijn liefde voor hardlo-
pen niet alleen. Waar cricket en voetbal volstrekt nieuwe bezigheden waren, 
geïntroduceerd en bestierd door scholieren, was hardlopen een tak van sport 
die al bekend was en door een oudere generatie werd begunstigd. Volgens 
Jan ter Gouw (in zijn Volksvermaken, 1871) associeerden zijn tijdgenoten 
hardlopen met kermisfiguren.92 ‘Malle Kees’ en Ditmar van Saksen Gotha 
speelden in een met bellen behangen narrenpak voor paard en lokten daar-
mee menigten de straat op. Niet alleen viel hardlopen buiten de burgerlijke 
gedragsnormen, het werd ook gezien als een bedreiging voor de gezondheid.

Een verslag dat Ter Gouw aanhaalde van hardloopwedstrijden in Lonneker 
sprak van ‘eene harddraverij, niet van paarden, maar van menschen.’ De 
hardloper was volgens de correspondent uit Enschede een ‘onbeschaafde half 
wilde man en jongeling, die geen ander doel kent, dan de bevrediging zijner 
hartstogten en behoeften, om een armzalig gewin, van een paar schellingen’, 
die ‘roekeloos met zijn leven speelt en zich aan de bespotting of verachting 
zijner medemenschen blootstelt.’93 De vergeefsheid van Muliers halsstarrige 
inspanningen om atletiek te populariseren, kan worden verklaard uit dit voor-
oordeel tegen hardlopen. ‘Ze hebben ’m al’, als kreet nog in het laatste kwart 
van de twintigste eeuw gebezigd, was hiervan een late echo.

Leonard Corneille Dudok de Wit, alias Kees de Tippelaar, verbond de 
wereld van de bellenmannen met de moderne sport. Dudok de Wit trok 
in 1865 zes maanden lang blootvoets over Java, van Banjoewangi (uiterste 
oostpunt) naar Batavia. Na zijn terugkeer in Nederland in 1867, via Japan 
en de Verenigde Staten, werd hij bekend als Kees de Tippelaar, die met 
snelle voettochten Parijs (122½ uur) en Wenen (235½ uur) bezocht. Hij 
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genoot internationale vermaardheid vanwege deze grootse voettochten, maar 
zelfs een dwepend artikel in De Geïllustreerde Sportrevue roemde vooral zijn 
‘natuurlijke’ excentriciteit.94 Voor tijdgenoten was hij een sjieke variant op de 
zonderlinge pedestrianisten die het grote publiek bevreemdden. Zijn biogra-
fen verklaarden de veelzijdige buitenissigheid (behalve als pedestrianist was 
Kees Dudok de Wit ook bekend om zijn volkenkundig museum, ijsbaden in 
de Vecht, lokale weldadigheid, zijn verwoede en vindingrijke correspondentie 
en als kindervriend) uit een bipolaire persoonlijkheidsstoornis.95

Zijn broer, Bram Dudok de Wit (1841-1911), was een bekend promo-
tor van sportbeoefening in Amsterdam. Zijn betrokkenheid en interesse op 
sportgebied waren zo groot dat hij rond de eeuwwisseling de eretitel ‘minis-
ter van sport’ droeg. Hij hield niet alleen van atletiek, maar van sport in alle 
mogelijke varianten. Hij was mede-oprichter van de jachtvereniging Nimrod 
en van de Amsterdamse tak van de vereniging voor visserij, zat in het bestuur 
van de Roei- en zeilvereniging De Hoop en was voorzitter van zeilvereniging 
Het Y. Ook organiseerde hij paardenrennen en wedstrijden in wielrennen, 
schaatsen, worstelen en atletiek. Op oudjaarsdag 1861 organiseerde hij als 
twintigjarige al een spekrijderij op de Vecht voor de inwoners van Breukelen. 
Als wandelende encyclopédie verschafte hij kennis aan de veelal onkundige 
krantenverslaggevers en hielp de sport daarmee aan publiciteit.96 Zijn eretitel 
verdiende hij als één van de representanten van een oudere generatie sport-
liefhebbers. Mulier kon in zijn inspanningen op sportgebied voortbouwen 
op de verrichtingen van mensen als Dudok de Wit en met hen samenwerken.

Dudok de Wits sportieve bemoeienis kwam voort uit de traditionele, 
aristocratische sport – paarden, honden, jacht en zeilen – waar ook Tjepke 
en Pieter belangstelling voor hadden. Zijn betrokkenheid bij moderne vari-
anten van sport – waar Pims belangstelling naar uitging – kreeg gestalte in de 
Amsterdamsche Sport Club (asc). Na afloop van de koloniale tentoonstelling 
van 1883 lag het festivalterrein achter het Rijksmuseum braak. Een groep 
Amsterdamse notabelen – net als Dudok de Wit behorend tot de oudere gene-
ratie sportliefhebbers – deelde de opvatting dat hun stad behoefte had aan 
een goede accommodatie voor sportbeoefening. Ze zullen hebben gehandeld 
uit een mengsel van stedelijk chauvinisme, kosmopolitische aspiraties en 
hedonisme. Als in Batavia en Den Haag de opwinding van paardenraces te 
vinden was, mocht Amsterdam niet achterblijven.

Onder aanvoering van G.D. baron De Salis besloten zij het braakliggende 
terrein bij de gemeente te claimen om er een paardenrenbaan aan te leggen. 
Dat lukte, zonder dat de gemeente een pachtsom vroeg. Als uitbater van het 
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terrein werd in maart 1883 de Amsterdamsche Sport Club (asc) opgericht, 
een nv die dertig aandelen uitgaf à ƒ500. De Salis nam er twee en werd alleen 
overtroffen door baron van Brienen van de Groote Lindt, die voor vier aan-
delen betaalde. Van Brienen beheerde ook een renbaan op zijn landgoed 
Clingendaal. De andere aandeelhouders waren vrijwel allen Amsterdamse 
kooplieden als Bram Dudok de Wit, P.A. Bundten, J.H. van Eeghen en W.M. 
van Son tot Gellicum.97 Zij zouden ook bestuursfuncties vervullen in de asc 
en een rol spelen bij wedstrijden die de club hield. 

Om ook andere sporten de ruimte te geven werkte de asc samen met 
de Algemene Olympia Vereniging (aov, 1882). In deze vereniging kwamen 
vooraanstaande en geleerde Amsterdammers bijeen: de classicus prof. J.C.G. 
Boot was voorzitter en de medicus prof. B.J. Stokvis bestuurslid. Zij waren de 
mening toegedaan dat in Nederland de balans tussen geestelijke en lichame-
lijke inspanning sterk verbeterd kon worden. Op het terrein van asc legde 
Olympia faciliteiten aan voor gymnastiek en speelvelden voor cricket, voetbal, 
tennis en croquet. De vereniging kreeg van de gemeente het paviljoen van de 
stad Amsterdam, dat na de wereldtentoonstelling was blijven staan, in gebruik 
als kleedruimte. Voor ƒ1 hadden spelers een heel seizoen toegang tot het ter-
rein.98 Langs de renbaan kwam een tribune van 100 meter met twee torens van 
vijftien meter hoog, ontworpen door H.P. Berlage en Th. Sanders. In de winter 
werd de paardenbaan bij vorst met water opgespoten en getransformeerd tot 
een kunstijsbaan van 500 meter lengte.99 Hier reden in de jaren rond 1890 
schaatsers uit Europa en de Verenigde Staten om een officieuze wereldtitel.

Op 16 oktober 1886 werden op het terrein van de asc de eerste Nederlandse 
atletiekwedstrijden gehouden. Ze waren een variant op de hardrijderijen op 
de schaats en het doel was schaatsers aan te zetten tot zomertraining. Er was 
een schaatsenrijdersprijs (ƒ100) van een mijl, gewonnen door Foxhall uit 
Brussel. Etinegram uit Gent werd tweede. Ook de Friese hardrijder Benedictus 
Kingma liep mee in deze wedstrijd. Mulier nam ook deel en won de vreemde-
lingenprijs voor amateurs (350 meter), voor C.C. Zeverijn en zijn Haarlemse 
sportvriend, de schaatsenrijder Klaas Pander. De atletiekwedstrijden van asc 
waren op dat moment uniek in Nederland en trokken deelnemers uit België, 
Duitsland en Engeland.

Atletiek was vanaf het begin een internationale sport op het continent. 
Nederlandse atleten bezochten geregeld wedstrijden in het buitenland. De 
Amsterdammer J.D. Bloemen liep in 1888 in Antwerpen en C.F. Jibben in 
1890 in Hamburg. In de zomer van 1888 bezocht Mulier wedstrijden op het 
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strand van Oostende, waar ook Engelse lopers van de South London Harriers 
deelnamen. Voor een ‘dicht opeengepakte massa menschen, meerendeels 
hyperchique en correcte badgasten’ werd Mulier derde op de ¼ mijl, achter de 
Britse kampioen Robinson en de Belg Kaesen. In Athletiek en Voetbal beschreef 
Mulier uitgebreid het andere nummer waaraan hij deelnam: de mijl.

Ik was juist bezig een veter te veranderen in een der badkoetsjes, 
die tot kleedkamers waren ingericht, toen een mij onbekend heer 
binnen stoof en mij toeriep: “Haast u, er is al gebeld!” Zoo op een 
losse schoen naar den start gaande, kwam ik nog juist bij tijds. Toen 
allen klaar waren, gingen wij af, de Belgen voor, daarna ik en daarna 
Smith van de South London Harriers. Toen driekwart mijl waren 
afgelegd had Smith de leiding, ik volgde hem op de voet en daarna 
de Belgen. Ongeveer 500 m. van huis probeerde Smith mij kwijt te 
geraken, doch ik kon hem gelukkig houden, totdat ik circa 300 m. 
van huis dacht “nu of nooit” en hem vóór den bocht voorbijging met 

Achter de bestuurstafel van de Amsterdamsche Sport Club. Centraal staat Bram Dudok de 
Wit, aan zijn rechterzijde, met snor en bolhoed: Arij Prins. Mulier draagt een licht costuum.
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een 100 meter gangetje, dat mij ineens een 10tal meters voorsprong 
gaf. Plotseling was de stilte onder het publiek verdwenen, en een 
oorverdovend: “allez le noir (voor mijn pak, niet voor m’n persoon 
bedoeld), allez l’hollandais, bravo l’hollandais!” barstte los, daar 
men het niet pleizierig vond, dat de Engelschen alle prijzen haalden. 
Toen ontspon zich een strijd op leven en dood tusschen ons, dien 
ik met een tweetal meters wist te winnen hoewel genoemde Smith 
de mijl gemakkelijk in 4.40 kon loopen. (…) De prijs van de stad 
Ostende stond dan ook met de Hollandsche vlag getooid voor mijn 
couvert op het uitstekende diner, dat ons werd aangeboden. Men 
kan zich geen aangenamer gastheeren dan de “Uniteds” denken. 
Z.M. de Koning onderhield zich eenige oogenblikken met enkelen 
onzer en aan Zijne groote vriendelijkheid heeft de athletiek in Belgie 
dan ook steeds veel te danken.100

Bij asc-wedstrijden van 3 oktober 1891 waren het vooral Duitse atleten uit 
Hamburg die met de prijzen naar huis gingen. Zij werden getraind door de 
Nederlander Arij Prins, een handelaar en literator die ook een belangrijke 
rol speelde in de Duitse schaatssport en later als secretaris met Mulier de 
eerste isu-bestuurstandem vormde. Eén van zijn pupillen, Rudolf Stamer, 
won eerst de mijl (waarvoor Mulier zich afmeldde) en streed in de ½ mijl met 
Mulier om de overwinning. ‘Een zestigtal meters voor de eindstreep schijnt 
het of Mulier het nog zal winnen, maar Stamer is te goed om zich nog te laten 
voorbij loopen en komt het eerst aan in 1 min. 51 3/5 sec.’101 Mulier eindigde 
in dezelfde snelle tijd, maar de baan was 100 meter tekort uitgezet. Overigens 
wantrouwden de leken onder de toeschouwers nog altijd het draven over 
lange afstanden. ‘Bij het aanschouwen van de 4827 meter, vroeg een heer aan 
zijn buurman, of er zolang gelopen werd totdat er een doodviel.’102

Mulier was zich bewust van het belang van een doordachte trainingsaan-
pak. Al in 1885 polemiseerde hij in dns met baron De Salis over de effectiviteit 
van trainingsmethoden. De Salis probeerde in 1885 de Friese hardrijders te 
motiveren tot voortdurende training, ook buiten het winterse wedstrijdsei-
zoen. Zij zouden zo beter presteren tegen buitenlandse schaatsers en de natie 
met succes vertegenwoordigen. De twintigjarige Mulier bestreed De Salis’ 
aanbeveling om met gewichten te trainen, voorafgaand aan een hardloop-
training. Dat belemmerde de ontwikkeling van een stabiel bovenlichaam en 
regelmaat in de ademhaling.103 In Athletiek en Voetbal wijdde Mulier meer dan 
twintig bladzijden aan het onderwerp training. Of het nu schaatsen, voetbal 
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of hardlopen betrof Muliers uitgangspunt was dat sporters fit en uitgerust 
moesten zijn. Mulier waarschuwde tegen ‘overdrijving’ in inspanning, dieet 
en concentratie en predikte een gulden middenweg van regelmaat en mati-
ging. Zijn schema van loopoefeningen was geen al te zware opgave. Voor de 
korte nummers vond hij oefening van de start erg belangrijk en verder moest 
de sprinter enkele keren per week 80 meter ‘uitloopen’ en enkele honderden 
meters in een rustig tempo afleggen. Mulier geloofde in het principe van 
tapering-off. De dagen voor een wedstrijd moest de atleet uitsluitend rusten.

In een 10 mijls oefening is het geraden de mijl en 3 mijl af te wisse-
len met een snelle 3 mijl, daarna een 6 mijl zeer langzaam en slechts 
een paar keer de 8 of 9 mijl, de laatste week, niet meer dan éénmaal 
6 mijl langzaam en verdere baantjes van 2 of 3 mijl; de laatste twee 
dagen wandelen. Last van de milt kan men gedurende de wedstrijd 
bestrijden met kleine teugjes brandewijn.104

Gemak diende de atleet in Muliers benadering. Het Spartaanse trainings-
regime en verzengend werkethos van de hedendaagse topsporter is niet aan 
de orde. De loper moest zijn snelheid aan het lichaam aanpassen, niet door 
oefening het lichaam aan de gewenste snelheid.

In wedstrijden nam Mulier deel aan alle afstanden, van 100 yards tot 3 
mijl, zoals het een amateur betaamde. Specialisatie gold in de amateuropvat-
ting als één van de kwalen van beroepssport. In aanleg lijkt Mulier vooral een 
duurloper geweest te zijn. Dat hij zich graag als zodanig afficheerde blijkt uit 
zijn ‘recordrace’ over 10 mijl van de Haarlemse Poort in Amsterdam naar de 
Amsterdamse Poort in Haarlem, op 10 september 1885. Hij legde het traject 
af in 57 minuten en deze prestatie is één van de vaste bestanddelen in later 
verschenen herdenkingsartikelen. Mulier is de enige bron en behalve een 
vriend, Gerard van Stralen, die hem op de tilbury vergezelde, waren er geen 
getuigen. In Athletiek en Voetbal wordt het record niet vermeld en de authen-
ticiteit van deze prestatie moet worden betwijfeld. Gezien de winnende tijden 
over veel kortere afstanden uit die tijd – 3 mijl: 18 minuten; in augustus 1891 
liep Mulier tijdens clubwedstrijden van De Damiaatjes solo naar 18.40 – is 57 
minuten over tien mijl een onwaarschijnlijk snelle tijd.105

J.A. Brongers verwees als bron naar Muliers ‘sportdagboek’, en zette de 
daarin opgetekende trainingen in de zomer van 1885 op een rijtje. ‘Het zal 
een merkwaardig gezicht zijn geweest in die sportief-duistere dagen van 1885 
de eenzame Mulier meestal ’s avonds te zien lopen langs de mooie dreven 
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van de Bollenstad.’106 De apotheose in dit sportdagboek was dan de ‘Poort tot 
Poortloop’, die Mulier aanwees als één van de drie zwaarste inspanningen uit 
zijn leven, met de ski-race van Hernösund naar Sundsvall in negen uur en de 
‘Elfstedentocht op dooi-ijs’ in 1913. De vermelding van deze fictieve prestatie 
moest niet alleen zijn atletische capaciteiten aandikken. Belangrijker was het 
om een status als eigenzinnig pionier te cultiveren. In een tijd waarin hardlo-
pers als halvegaren werden gezien, trainde hij zich dagelijks. Gehuld in het 
schemerduister bereikte Mulier snelheden die zijn tijdgenoten nauwelijks 
voor mogelijk hielden.

Kenmerkend voor Muliers volhardende pogingen om atletiek te populariseren 
is zijn vruchteloze propaganda voor een variant die hij in Engeland had leren 
kennen en waarderen, het afstandslopen door open veld. In Ramsgate maakte 
hij kennis met paper-chases als getrouwe nabootsing van de jacht. Hij nam 
hierover een (autobiografische?) vertelling op in Athletiek en Voetbal: kleine 
schooljongens knipten zakken vol met snippers papier, waarmee de hazen 
of vossen het spoor uitzetten, ook vals spoor. ‘De honden hebben intusschen 
ongeduldig in de gelagkamer geloopen en zijn op een teken van een der onder-
wijzers, (waarvan er een vijftal meeliepen) dat de drie minuten om waren, als 
een bende losgelaten gevangenen, den straatweg opgestoven.’107 De vijf onder-
wijzers die Mulier liet meelopen kwamen in ieder geval niet van zijn eigen 
St. Leonard’s College, waar in 1881 slechts dertien leerlingen geregistreerd 
stonden.108 De beschrijving lijkt veel op de loodzware snipperjacht die Thomas 
Hughes zijn hoofdpersoon laat volbrengen in Tom Brown’s Schooldays.109 
Corresponderend zijn de afwisseling in het terrein (boerenerven, rapenvel-
den, een landgoed, heuvels en sloten) en de belangstelling voor de lopers van 
buitenstaanders, rijk en arm. De voldoening na afloop, ‘wanneer de slachtof-
fers van sloten en greppels zich van hun modderigste plunje ontdeden en in 
warme kleederen staken’, vormt in beide verhalen het slot.110 De vermaning 
die Tom Brown ontving van Headmaster Arnold, onthield Mulier zijn lopers. 

Later, als bestuurder van de voetbal- en atletiekbond probeerde Mulier 
steeds opnieuw belangstelling te wekken voor veldlopen. Meestal wer-
den de wedstrijden bij gebrek aan inschrijvingen afgelast. Op 16 oktober 
1887 organiseerde Mulier een snipperjacht voor hfc die wel door ging. 
Deelnemers werden via Heemstede naar Bentveld en langs Overveen terug 
geleid naar Haarlem. De hardlopers stoven door het herfstblad op de paden 
van de Haarlemmerhout en de buitenplaatsen Oud-Berkenrode, Berkenrode, 
Kennemeroord, Knapenburg en Boekenrode.111 F. Ypeij en E. Neeb waren de 
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vossen, die gegrepen werden door de honden, aangevoerd door Mulier. In 
februari 1890 werd door de pas opgerichte voetbal- en atletiekbond besloten 
tot het houden van een veldloop over 3½ mijl. Mulier legde in Het Sportblad 
uit wat zo’n veldloop betekende in Engeland:

Niet zelden verlaten een 300-tal goede loopers bij het afgaan van 
het schot het punt van uitgang en ziet men het allervroolijkste en 
levendige schouwspel van een paar honderd vlugge beenen, die als 
door een tooverslag in beweging zijn gebracht. Daarna verspreid zich 
allengskens de geheele troep die, als een vlucht zwaluwen de velden 
scherend, slechts nu en dan zichtbaar wordt, eerst door de hopvel-
den, ginder door omgeploegd land, dan over een paar heggen, om 
straks weer, eerst als een bonte, onzekere chaos in de verte, steeds 
duidelijker zichtbaar te worden en eindelijk zoo ver te naderen, dat 
het mogelijk wordt de deelnemers te herkennen.112

Dít Engels voorbeeld volgden Nederlandse sportlui niet. Slechts twee atleten, 
de Amsterdammers Jibben en De Bruyn, schreven zich in en de wedstrijd werd 

‘Een Snipperjacht’
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afgeblazen.113 Ook latere pogingen mislukten. Nederlandse sporters toonden 
zich niet ontvankelijk voor de bekoring die Mulier wel zag in de cross country.

lawn Tennis
Net als bij hardlopen sloot Mulier ook met zijn inspanningen op tennisgebied 
aan bij initiatieven van andere sportpioniers. De eerste tennistoernooien in 
Nederland werden gespeeld en georganiseerd door een groep notabelen, verge-
lijkbaar en deels overlappend met de investeerders in de Amsterdamsche Sport 
Club. Dit gezelschap van spelers, begunstigers en organisatoren was vaak een 
halve of hele generatie ouder dan Mulier en hun sportactiviteit kwam voort uit 
een levensstijl die draaide om conspicuous leisure. Vrijetijdsbesteding diende 
niet alleen als amusement maar openbaarde ook de welstand en sociale status 
van de gefortuneerde beoefenaren. Het was deze groep waarvoor in 1882 de 
Nederlandsche Sport in het leven was geroepen. In dat blad werden de aristocra-
tische sportieve bezigheden verslagen: de jacht, pleziervaart en paardensport.

De eerste tenniswedstrijden vonden plaats in de afscherming van buiten-
plaatsen. In vrijwel alle gevallen waren deelnemers en deelneemsters aan ten-
nistoernooien afkomstig uit adellijke families als d’Alsace, Barnaart, Bicker, 
Boreel van Hogelanden, Van Brienen van de Groote Lindt, Van Lennep, Van 
Limburg Stirum, Van de Poll en Quarles van Ufford of het waren patriciërs 
als Crommelin, Von Hemert, Scheltema en Waller. Mulier nam ook deel 
aan enkele van de eerste toernooien, met dubbelpartner Gerard Van Taak 
Trakranen. In een wedstrijd te Wijk aan Zee tegen Frits van Tuyll en E. graaf 
Van Limburg Stirum in 1887 geven Mulier en zijn partner zich pas na een 
lange derde set gewonnen (11-9). Muliers speelstijl was wat ongeduldig: ‘De 
heer Mulier speelt met gemak, doch laat somtijds den bal niet over het net 
komen en reikt daarover heen.’114

Eén van die spilfiguren in het vroege Nederlandse tennis was Frits van 
Tuyll. Zoals we al zagen stelde hij al in 1879 de moderne Engelse sport ten 
voorbeeld aan de Nederlandse opvoeders. Tennis had hij leren kennen door 
een Engelse huisonderwijzer en anders al eerder tijdens één van zijn rei-
zen naar Nice of Monte Carlo. Op zijn landgoed Velserbeek liet hij na het 
aantrekken van een Engels gouverneur voor zijn kinderen, al voor 1884 een 
tennisbaan aanleggen.115 In 1886 was Frits van Tuyll de belangrijkste initia-
tiefnemer voor de aanleg van een asfaltbaan voor tennistoernooien in Wijk 
aan Zee. Voordat hij de Olympische beweging in Nederland leidde, ging Van 
Tuylls interesse vooral uit naar adellijke sporten als de jacht, harddraverij 
en watersport. Hij bezat een stal renpaarden, een kennel jachthonden en 



93

zeilde met een ‘hoogaars-jacht’ Velsa dat hij bouwen liet in Middelburg. Op 
Velserbeek ontving hij de leden van zeilvereniging Het Y tijdens hun jaarlijkse 
wimpeltocht voor een picnick.116 Van Tuyll was toen ook al bestuurlijk actief. 
Hij was voorzitter van de Nederlandse Jachtvereniging “Nimrod”, en secre-
taris, later voorzitter van de Nederlandse Harddraverij en Renvereeniging.117 

In de periode rond 1890 werd in Wijk aan Zee jaarlijks een groot tennis-
toernooi georganiseerd. Aan de voet van het paasduin had de Amsterdamse 
sportwinkelier F.A.L. de Gruyter de exploitatie van een nieuw sportterrein 
op zich genomen, met tennis- én kegelbanen.118 Het zeedorp groeide in de 
tweede helft van de negentiende eeuw uit tot een bescheiden badplaats en 
Van Tuyll droeg bij aan gepast vertier voor de vakantievierende notabelen, 
voornamelijk uit Amsterdam afkomstig. Hij bemoeide zich ook met de ver-
zorging van een cricketveld op de Wei midden in het dorp. Rood en Wit 
speelde daar een aantal wedstrijden, onder meer tegen de Engelsen van Mr. 
R.B. Webber. Voor schietwedstrijden in Wijk aan Zee stelde Van Tuyll prijzen 
beschikbaar.119 Ook bij tenniswedstrijden in Scheveningen op de banen van 
‘De Bataaf’ vervulde hij een belangrijke rol.

Eén van de fanatiekste Nederlandse speelsters was Marguerite Mary van 
Brienen van de Groote Lindt, beter bekend als ‘freule Daisy.’ De dochter van 
baron Van Brienen van de Groote Lindt – die ook in de Amsterdamsche Sport 
Club investeerde – groeide op in een sportminnend, deels Engels milieu. Bij 
haar veelvuldige deelname aan tennistoernooien dubbelde freule Daisy met 
mensen als gravin Lützor, gravin d’Alsace en jhr. R.J.R. Boreel. Haar opslag 
had ze ontwikkeld tot een sterke fast service. Het tennisspel door meisjes en 
vrouwen werd in Nederland betrekkelijk serieus genomen, getuige de wed-
strijdverslagen. Het ‘krachtig spelen’ van baronesse van Tuyll van Serooskerken 
en de ‘volharding’ van de freules Van Lennep werden geprezen.120 Ook in 
het mixed-double werd het optreden van spelers en speelsters gelijkwaardig 
besproken. De sterke service van B.H. Schröder werd door jkvr. J. van Lennep 
beantwoordt met ‘zeer harde en goed geplaatste ballen.’ Mej. S. van Hemert 
verwerkte met ‘vlugheid en zekerheid’ de ballen die R. van Hemert aan het 
net speelde.121 Er was in de verslagen evenveel aandacht voor de dameswed-
strijden als voor de heren. Buiten de baan bestond deze gelijkwaardigheid 
niet. Tennisclubs werden door mannen bestierd, evenals de Koninklijke 
Nederlandse Lawn Tennisbond (knltb) die in 1899 werd opgericht.

Deelname van vrouwen was vanaf het begin aan geaccepteerd en daar-
mee onderscheidde tennis zich van de andere geïmporteerde sporten. In 
vergelijking met ruwe sporten als voetbal en cricket was tennis een bedaard 
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spel, sterker: het was not done om onbeheerste ballen af te vuren. ‘Lawn ten-
nis play endorsed a different style of manliness.’122 Afgezien van de bezadiging 
die de eerste generatie tennisspelers betrachtte, droeg de sociale exclusiviteit 
van het spel bij aan de ruimte die vrouwen werd gelaten. Onder gelijkgestem-
den uit het eigen milieu was men niet zo bevreesd voor gezichtsverlies. Ook 
Mulier zag, net als in schaatsen en het Friese kaatsen, in tennis een sport voor 
vrouwen. Tegen 1900 kwam daar nog hockey bij. Tennis had volgens Mulier 
als huwelijksmarkt groot nut voor de omgang tussen jongens en meisjes:

Het heeft een opwekkende en gezonde uitspanning geschonken aan 
breede scharen van jonge meisjes, die zich anders met wandelen 
of, horribile dictu, het crocketspel moesten bezig houden en tevens 
heeft het gelegenheid gegeven aan honderden jongelieden van bei-
derlei sekse om elkander eens een minuut of wat te spreken en te 
leeren kennen.123

Dat gaat soepeler op een tennisveld, waar de ‘omgang van jonge menschen 
vrij wat minder hoofsch, vrij wat eenvoudiger’ is, dan op het traditionele bal 
of galadiner. De entourage bij wedstrijden was chic, met een ‘keurig inge-
richt buffet, in overeenstemming met het uitgelezen en talrijk gezelschap.’124 
Toernooien werden doorgaans besloten met een diner, eventueel gevolgd 
door een dansje. Een toernooi in Haarlem werd besloten met een bal in Hotel 
Funckler ‘waar men nog lang gezellig bijeen bleef en de afspraken werden 
gemaakt om zich als ware sportsmen en sportswomen, den volgenden mor-
gen vroeg aan het station te vereenigen, teneinde de [paarden]races te Breda 
bij te wonen.’125 Leisure-class in de Lage Landen… 

Mulier was na de oprichting in 1885 enkele jaren secretaris van de Haar-
lemsche Lawn Tennis Club, onder voorzitterschap van zijn zwager S.J. graaf 
van Limburg Stirum. Verder zou hij geen organisatorische taken op zich 
nemen. Mulier spande zich vooral in voor de popularisering van de sport. 
Hoewel tennis zowel keurige meisjes als adellijke veertigers aantrok, waren er 
volgens Mulier ook bij deze sport bankdirecteurs of notarissen die zich te def-
tig voelden om: ‘als een gek achter die ballen te hollen.’126 Deze well respected 
men probeerde Mulier voor tennis te winnen. Hij relativeerde in Eigen Haard, 
een geïllustreerd blad voor de burgerij, de dagelijkse plichten en stelde de 
vraag of het niet even idioot is ‘om een veertig of vijftig jaar van uw leven te 
blijven peuteren aan den tabernakel van uwe positie, of te offeren aan de toch 
somtijds zoo wisselvallige kansen der jacht op fortuin.’127 Om het decorum 
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Muliers excentriciteit komt in geschreven bronnen mondjesmaat naar voren. Hier is hij als 
gangmaker gefotografeerd bij een toernooi van de Haarlemsche Lawn Tennis Club, ca. 1885.



96

omslag en prent van het 
herinneringsboekje dat 
Mulier tekende voor zijn zus 
Eldina in 1885.
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te bewaren stelde Mulier als tussenweg voor ‘dat ge deftig en wel naar het 
veld schrijdt, plechtig van bedaardheid, afgemeten groetend met den u nooit 
verlatende hoogen dop’ om dan in de kleedkamer ‘stemmig zwart linnen 
schoenen’ aan te trekken ‘en de raket ter hand te nemen, om wat beweging 
te geven aan uw stijve vroeg-oude spierbundels.’128 De flair die Mulier bij zijn 
deftige lezers wilde oproepen, maakte zich van de meesten onder hen pas 
meester als het vroor.

iJsspoRt
Op 3 januari 1885 gingen Pim Mulier en zijn zus Eldina van Limburg Stirum 
op weg voor een schaatstocht van Haarlem naar de hoofdstad. Zij werden 
vergezeld door Pims vriend Karel (‘Kaak’) del Court en diens 25 jaar oudere 
halfbroer, de Haarlemse jurist Maarten del Court van Krimpen met zijn zoon 
Herman del Court van Krimpen. Een freule Doorninck en juffrouw Anna 
Suermondt completeerden het groepje. Over deze tocht vervaardigde Mulier 
een album voor zijn zus met 47 schitterende pentekeningen in blauwe inkt. 
De Amsterdamse historica en archivaris Isabella van Eeghen schreef over 
het prentenalbum een bijdrage in Amstelodamum en merkte op dat Mulier 
steeds speelde met fictie, werkelijkheid en toespelingen.129 Zo tekende hij bij 
een portret van de portier van het exclusieve restaurant Riche zeven eendjes, 
‘het was stellig een zevenvoudige canard om hier het gezelschap van zeven 
schaatsenrijders te laten binnentreden! Misschien is er na aankomst in de 
hoofdstad schertsend gesproken over een lunch in Riche en danken we daar-
aan deze unieke tekeningen.’130 De linkerbladzijde is volgens Van Eeghen 
steeds scherts, de rechterzijde toont het gebeurde in ernst.

Piet de baanveger (l.) met zijn bekende roep wordt door Pim Mulier 
op de trekvaart met een cent bedacht (r.). Een visitekaartje van Dante 
met een citaat uit zijn inferno (l.) dient tot aankondiging van de pas-
sage over planken onder een brug, waar het ijs niet betrouwbaar is 
(r.). Heren met een verrekijker (l.) – zo uit de Punch weggelopen - ver-
mijden zich in een val van twee van de dames (r.).131

Mulier tekende een hommage aan het schaatsenrijden als gezelligheidsver-
schijnsel, als de ideale gelegenheid voor een ongedwongen omgang tussen 
jonge mannen en vrouwen. Het album is een privédocument met inside 
jokes, maar een soortgelijk relaas schreef Mulier in het hoofdstuk ‘Moderne 
Tochten’ van Wintersport. Hier werden drie dames (‘die menig schipper een 
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lesje zouden kunnen geven’) vergezeld door drie heren, twee jonge mannen 
en ‘een ouderen heer.’132 De rit ging van Haarlem naar Marken. Ze kwamen, 
alleen al op de heenweg, 103 baanvegers tegen, waarvan enkelen het ijs onder 
de bruggen onberijdbaar maakten, om zo extra ‘centen’ te kunnen opstrijken. 
In Monnikendam werd geluncht in een stampvolle gelagkamer met zelf aan-
geschaft brood met paling en kaas. Daarna richting Marken.

Voor ons lag de Gouwzee en de haven en in de haven was kermis 
op het ijs. Een groote verticale molen, een draaimolen, een kunste-
maker, wafelkramen, koekhakken en messengooien. Van alles was 
er; het was alsof men vier eeuwen vroeger leefde. Overal de aardige 
costumes der Markers, daar een paar Vollendamsche meiden, die de 
splinters uit het ijs doen vliegen en met forschen slag koers naar huis 
zetten. (…) Het is een gezicht om nooit te vergeten.133

Na een ronde over de Gouwzee langs Pampus kwam het gezelschap terug in 
Monnikendam vanwaar via Purmerend en Zaandam de rit in Amsterdam werd 
beëindigd. De trein terug naar Haarlem zat vol met groepjes schaatsenrijders.

In de 1e klasse warmen zich de dames aan de groote stoven en wik-
kelen zich de rijders in hunne witte of blauwzijden scarfs; in de 3e 
klasse zit de spieringvisscher met zijn varkensharen tuig en schenkt 
aan een paar boeren een glaasje klare in een kelkje zonder voet. 
Voort ratelt de trein, doch onduidelijk hoort men zingen van iets “dat 
nooit verloren gaat en lang zal leven.” Die gezellige ijstijd, hij toovert 
een glans van tevredenheid op de gezichten van rijk en arm, van oud 
en jong!134

Mulier beschreef hier een onveranderlijke ijscultuur met eeuwenoude vor-
men van vermaak, die standsverschillen ophief en waarin man en vrouw 
elkaar naderbij kwamen. Het is een zelfrepresentatie van Nederlanders die 
in de negentiende eeuw niet nieuw was en in de eenentwintigste nog altijd 
wordt uitgedragen. De voorstelling van de ijsvloer als bestendige maatschap-
pelijke egalisator was instrumenteel in het nationalisme van Mulier en zijn 
tijdgenoten. De gemeenschappelijke beleving door uiteenlopende bevol-
kingsgroepen, in combinatie met de krachtige suggestie van historische 
continuïteit die het ijsvermaak aankleefde, maakte het schaatsen tot een 
nationalistische goudmijn. De aanname dat schaatsen een cultuurgoed was 
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met een eeuwenoude, zuiver Nederlandse oorsprong, gaf het een zeldzaam 
krachtige culturele waarde. 

Rond 1890 verschenen, kort na elkaar, drie boeken over schaatsen: Neder-
landsch handboek voor IJssport (1887) door S.H. Hylkema (voorzitter van de 
Friesche IJsbond), Schaatsenrijden (1888) door Mr. J. Van Buttingha Wichers 
(secretaris van de Nederlandsche Schaatsenrijdersbond, nsb) en Wintersport 
(1893) geschreven door Mulier (toen voorzitter van de International Skating 
Union, isu). Hylkema besteedde ongeveer de helft van zijn boek aan de histo-
rische achtergrond van het schaatsen. Hij reikte ver terug in de geschiedenis 
en voerde schaatsende strijders uit de tachtigjarige oorlog op. De voorstelling 
van Nederland als de bakermat van het schaatsen ondersteunde Hylkema met 
verwijzingen naar reisverhalen van auteurs als Carlo Antonio Pilati en Johann 
Jacob Grabner. Het schaatsen werd door deze buitenlandse bezoekers voorge-
steld als het Nederlandse vermaak bij uitstek.135

Van Buttingha Wichers stelde verre van volledig te zijn geweest, maar 
schreef toch een ‘geschiedkundig overzicht’ van 250 bladzijden. Voor zijn 

‘Zwieren’
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praktische handleiding had hij slechts tachtig pagina’s nodig. Veel van 
Hylkema’s bronnen keerden terug in het boek van Van Buttingha Wichers, 
maar dan uitvoeriger. Over de ijstransporten tijdens het beleg van Haarlem 
bijvoorbeeld schreef hij:

Tijdens dat beleg toch, toen de benarde veste herhaaldelijk voorzien 
werd van sleden “met cooren ende andere victualie uit des Princen 
Legher” te Sassenheim, werden meermalen personen op schaatsen 
over de Haarlemmermeer gezonden om den kampvechter voor onze 
vrijheid op de hoogte te houden van den toestand der belegerde stad. 
Te vergeefs beproefden de belegeraars de gemeenschap, die over het 
meer werd onderhouden, te belemmeren. Mannen en vrouwen, ja 
zelfs kinderen, spoedden zich, zoo snel als de wind, op hun schaat-
sen voort, en een ieder leverde zijn bijdrage voor de mondbehoeften 
in die korte donkere dagen en lange Decembernachten.136

We zullen nog zien dat Mulier in Wintersport het schaatsen net zo sterk his-
toriseerde als zijn voorgangers, vaak met verwijzing naar (opnieuw) dezelfde 
bronnen. Het ironische is dat de inspanningen die deze drie auteurs leverden 
als bestuurders van schaatsorganisaties, juist leidden tot marginalisering van 
het traditionele ijsvermaak. Om met andere naties een krachtmeting aan te 
kunnen gaan, was het bijvoorbeeld noodzakelijk de Friese hardrijderij te ver-
vangen door een nieuwe wedstrijdvorm. Het moderne langebaanschaatsen is 
ontstaan als een compromis tussen de meest vooraanstaande schaatslanden. 
Zeker Mulier en Hylkema zagen dit proces als een offer. Maar het hogere 
doel verkreeg voorrang: de wasdom van een Nederlandse eenheidscultuur en 
internationaal prestige van Nederland als schaatsnatie. Mulier was op ver-
schillende niveaus bij deze transformatie betrokken en gaf er in een cruciale 
fase zelfs leiding aan.137

Op 15 februari 1870, kort voor zijn vijfde verjaardag, was Pim hoogstwaar-
schijnlijk ooggetuige van een hardrijderij, georganiseerd door de IJsclub 
Haarlem, onder voorzitterschap van zijn vader. 38 Schaatsers klauwden 
vanaf tien uur in de ochtend over de baan op de Kloppersingel. Om vier uur 
reden de winnaars van de eliminatieronden H.J. Roelfstra (uit Heerenveen) 
en K. Ozinga (uit Leiden, maar geboren in Bolsward) ‘om prijs en premie.’ 
Roelfstra ging met ƒ100 naar huis, Ozinga moest het met de premie van ƒ30 
doen. ‘Kortste rit der baan ad 145 meters door prijs- en premiewinner in 10 
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seconden.’138 Pim was van kindsbeen af vertrouwd met de kortebaanraces op 
de schaats en de vermaarde Friese kampioenen met hun magische snelheid.

De volgende winter, op 4 januari 1871 zag hij de Friese legende ‘Reade’ 
Atze de Groot uit Akkrum op de Haarlemse baan verschijnen. De imposante 
roodharige reus legde het in de beslissende rit af tegen S. Sijtsma, eveneens 
een Fries. ‘Reade’ Atze verdiende die winter ƒ1000 aan prijzengeld en was 
onderwerp van een heel corpus aan sterke verhalen, waarvan Pim in het gezin 
ongetwijfeld iets zal hebben opgevangen. Ook de andere Friese schaatslegen-
den moeten hem al jong bekend zijn geweest. Atze de Groot werd omschreven 
als ‘een kerel als een boom, over zijn geheele lichaam ruig-rood behaard, met 
lange roode wenkbrauwen en oogwimpers.’139 Hij zou een baan van 165 meter 
hebben afgelegd in ‘11 á 12 sec.’140 Na een overwinning in Grou was Atze op 
de Wijde Ee dronken in slaap gevallen. ‘Men schudde hem wakker. ’t Eerste 
wat de roode vroeg was: ‘Hoe laat is ‘t?’ En toen men hem den juisten tijd had 
gezegd en hij zich de sneeuw wat van de kleeren had geslagen, vertrok Atze, 
hen mededeelende, dat hij nog naar Joure moest te hardrijden en Atze won in 
zijn blauw gestreepte onderpantalon.’141

De Friezen roemden zich erop de snelsten ter wereld te zijn op de smalle 
ijzers. Een diep gekoesterde wens van veel schaatsliefhebbers was een bevesti-
ging van deze reputatie in een ontmoeting met buitenlandse rijders: Engelsen, 
Duitsers, Noren, Zweden en het liefst ook Amerikanen. Om dit te bereiken 
werd op 17 september 1882 de Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (nsb) 
opgericht. Rond die tijd besprak de IJsclub Haarlem de toetreding tot deze 
organisatie. Frederik Gerrit Nicolaas Haitsma Mulier – een oomzegger van 
Tjepke en de vader van Pims tweede vrouw Maria Louise – werd aangewezen 
als afgevaardigde naar de bondsvergadering. Op zijn advies besloot men tot 
toetreding. In dezelfde vergadering (25 november 1882) nam Tjepke wegens 
een verzwakte gezondheid afscheid als voorzitter. Zijn zoon Pieter trad aan 
als secretaris.142 Dat Tjepke instemde met het besluit tot de nsb toe te tre-
den, is niet verrassend gezien zijn veel eerdere pleidooi voor samenwerking 
op nationale schaal in het zeilen. Het initiatief tot oprichting van een natio-
nale schaatsorganisatie kwam voort uit toenadering van de Engelse National 
Skating Association (nsa), opgericht in 1879.

Behalve standaardisatie van wedstrijden op eigen bodem, het instel-
len van een categorie voor schaatsamateurs en de regeling van nationale 
kampioenschappen, stelde de nsa zich ten doel een internationaal wedstrijd-
circuit te ontwikkelen. Hiertoe richtten ze zich allereerst tot Nederlandse 
clubs. Aanvankelijk ontstond een ‘Comité voor Internationale Wedstrijden op 
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Schaatsen in Nederland’, die wedstrijden plande in Amsterdam, Leeuwarden 
en Groningen. Bij de omvorming van dit comité tot de nsb, luidde het com-
mentaar van De Tijd: ‘Het hoofddoel is om bij internationale wedstrijden ons 
land waardig te vertegenwoordigen en ook ten onzent internationale wedstrij-
den mogelijk te maken.’143 De eerder genoemde Leidse jurist J. van Buttingha 
Wichers en zijn bondgenoot G.D. baron de Salis zouden een grote rol spelen in 
de constructie van een nieuwe sport: langebaanschaatsen. 

Alle Engels-Nederlandse ijscontacten en plannenmakerij ten spijt, duurde 
het tot 1885 voordat werkelijk een internationale wedstrijd verreden kon wor-
den. Een reeks waaiwinters maakte wedstrijdschaatsen onmogelijk aan beide 
zijden van de Noordzee. Op 28 januari 1885 werd op de Groote Wielen bij 
Leeuwarden een ovalen baan uitgezet, waar de Friese kortebaancracks heer 
en meester waren over de Engelsen. Een gevaarlijker concurrent, de Noor Axel 
Paulsen was wel in Leeuwarden aangekomen, maar liet toch verstek gaan. 
Naar eigen zeggen was de baan niet geschikt voor een snelheidswedstrijd. De 
Nederlanders betichtten hem van angst voor de nederlaag, ingeboezemd door 
de wonderbaarlijke snelheid waarmee de Friezen in training over de baan 
gingen. De zege van de Lemster schipper Pieter Bruinsma zorgde aanvanke-
lijk voor een explosie van nationale trots bij bestuurders en verslaggevers. Op 
langere termijn lag in de berekende manier waarop Bruinsma de competitie 
won, de kiem voor een breuk tussen de nsb-bestuurders en de Friese hardrij-
ders. Voorafgaand aan de beslissende ritten verdeelden de vier overgebleven 

‘Pander en 
Donoghue in 
de halve mijl te 
Amsterdam , 1891’
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rijders onderling het prijzengeld en wezen zij Bruinsma aan als ‘winnaar’ op 
grond van diens anciënniteit. Voor het gilde van ‘hurdriders’ een vertrouwde 
praktijk die inkomenszekerheid opleverde. Voor nsb-secretaris Van Buttingha 
Wichers was het sportieve fraude, die moest worden uitgeroeid.

Een jaar later, op 22 en 23 januari 1886, werden Bruinsma en de andere 
Friezen bij wedstrijden in Hamburg over 1 mijl door Paulsen verslagen. Het 
geloof in hun aangeboren, bovenmenselijke snelheid verdween bij de nsb-
bestuurders. Aan de andere kant waren ook de Friese beroepsschaatsers 
ontevreden omdat zij aan de wedstrijden niets verdienden. Er was prijzengeld 
aangekondigd, maar hiervan ontvingen zij niets. Van Buttingha Wichers en 
tweede secretaris baron De Salis achtten het noodzakelijk de Friezen syste-
matische training op te leggen. Zij waren weliswaar onklopbaar op de eigen 
kortebaan, maar in de internationale competitie ging het om langere afstan  den, 
waar meer conditie en een andere schaatsslag voor nodig waren. De Salis begon 
zich intensief te bemoeien met het materiaal, de training en techniek van Friese 
rijders die Nederland moesten vertegenwoordigen. Benedictus Kingma hield 
zich op aanwijzingen van De Salis ook ’s zomers in conditie. Zijn zomertraining 
werd evenwel met een scheef oog bezien door veel Friese schaatskenners.

En wilt u mij gelooven: had ik den eenen of anderen hardrijder 
gevonden, die zich traineeren wilde, van alle kanten werd hij tegen-
gewerkt. Traineeren, onzin, klonk het alle zijden uit de monden der 
meer ontwikkelde Friezen. Wij rijden immers het hardst, wij hebben 
dit sedert menschenheugen gedaan en doen het nog.144

De Salis besloot dat de Friese professionals in geen enkel opzicht voldeden als 
representanten van de natie. Ze waren niet sterk genoeg om de concurrentie 
met de Noren en Engelsen aan te kunnen en weigerden training, het probate 
middel om zich te verbeteren. Bovendien was hun sportieve moraal onverenig-
baar met de gentlemansport die De Salis voorstond. De Nederlandse eer op het 
ijs moest voortaan worden behaald in de categorie van amateurs. Zonder de 
beroepssport af te stoten, stelde de nsb in maart 1886 zo’n klasse voor liefheb-
bers in. Na wedstrijden voor amateurs in januari 1887 te Slikkerveer werden 
op 8, 9 en 10 januari 1889 op de baan van de Amsterdamsche Sport Club, wed-
strijden gehouden om het ‘Meesterschap der Wereld.’ De schaatser die alle drie 
de afstanden won (½, 1 en 2 mijl) ontving een ‘sierlijk bewerkten mat zilveren 
kunstig gedreven beker, ter waarde van ƒ1000.’ Deze wedstrijden bleken cruci-
aal in de constructie van het schaatsen als internationale wedstrijdsport.
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Allereerst reden deelnemers voor het eerst in gescheiden banen, met 
een baanwissel om de gereden afstand gelijk te houden. Belangrijker was dat 
de amateurs op de mijl tijden reden die ruim sneller waren dan die van de 
Engelse professionals James Smart en George See, die in een voorprogramma 
tegen elkaar reden. Sterker: de Rus Alexander von Panschin en de Amerikaan 
Joseph Donoghue bleken ook sneller dan de records van vermaarde Noorse 
profs als Paulsen en Hagen. Dat de tijden zuiver waren mocht geen twijfel 
lijden want de asc had een officiële kadastrale meting laten verrichten. Pim 
Mulier zag de snelheid van Donoghue van zeer nabij. Hij was onder de deelne-
mers en kwam in zijn rit op de mijl tegen Donoghue in de baan. ‘Mulier deed 
zijn best, had een goeden slag, doch moest Donoghue zien winnen in 3 min. 
05 sec., terwijl Mulier aankwam in 3 min. 32 sec.’145 Het was de langzaamste 
tijd van de dag op die van de Amsterdammer T.H.P. Vethake na: 3.39. Muliers 
loopbaan als langebaanrijder is er één in de kantlijn. Twee weken later stond 
hij op het Malieveld als voorhoedespeler van Noord-Holland in de county 
match tegen Zuid-Holland. Volgens dns was zijn spel uitstekend.146

Niet alleen de buitenlandse matadoren Von Panschin en Donoghue 
reden sneller dan Smart en See. Ook de Hollandse amateurs Klaas Pander 
(een Haarlemse behangerszoon en lid van Muliers hfc en van De Damiaa-
tjes) en de Amsterdammer George Jurrjens reden sneller dan de Engelse 
beroepsrijders ‘See en Smart, die op hun beurt reeds twee jaren achter elkaar 
alle Friesche hardrijders gemakkelijk klopten.’147 De tijd was gekomen dat de 
nsb voor internationaal succes niet meer van de Friese hurdriders afhanke-
lijk was. Op 13 februari 1889 wilde baron De Salis definitief afrekenen met 
twee hardnekkige mythes: de superioriteit van beroepsrijders (ook op de 
langebaan) en hun magische tijden (’11 sec.’) op de kortebaan. Pander reed 
de twee mijl in 6.49.1/5, elf seconden sneller dan de snelste beroepsrijder 
Benedictus Kingma. De snelste tijd op de baan van 160 meter was 17.2 sec., 
door de Hollander Arie van den Berg uit Benthuizen.148

Hiermee leek de discussie beslecht, maar mythen en magische voorstel-
lingen laten zich met rationele gegevens moeilijk bestrijden. De bitse polemiek 
tussen Hollandse bestuurders en Friese liefhebbers en hardrijders sleepte 
zich voort. Reeds een week voor aanvang van de test mengde S.H. Hylkema, 
de eerder genoemde auteur van het Handboek voor IJssport zich in de discus-
sie. De beste Friezen zouden niet deelnemen, omdat de omstandigheden in 
Amsterdam de kans op het winnen van de gestelde premies tot nul reduceer-
den. ‘De heer de Salis vergete (…) niet, dat het den Frieschen beroepsrijder 
(uit den aard zijner maatschappelijke positie) in de eerste plaats om geld is te 
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doen.’149 Daarnaast vond Hylkema dat de Friezen in hun natuurlijke habitat 
onder vertrouwde wedstrijdregels getest moesten worden. De kortebaancrack 
Wiebe de Vries eiste een vast bedrag als startpremie plus vergoeding van reis- 
en verblijfkosten ‘omdat ik er hartelijk voor bedank, mij op de lange baan 
alleen voor de eer en voor ’t pleizier der Sportclubleden af te martelen.’150 Waar 
De Salis de hardrijderijen een ‘kermispret’ noemde, voelde De Vries zich vrij 
om de lange baan als ‘moordpartij’ te bestempelen. Hij kwam ten slotte nog 
terug op de geldprijzen van Hamburg die ‘nimmer zijn uitbetaald.’151

Mulier steunde De Vries in zijn standpunt. Hij vond dat de discussie met 
de uitslagen van 13 februari was gesloten, maar ook dat het ‘vraagstuk in een 
verkeerd, voor onze Friesche beroepsrijders hoogst onrechtvaardig daglicht is 
gesteld.’ Vooral dat ze van leugens werden beticht hadden zij niet verdiend. 
Mulier stelde dat niemand van de hardrijders werkelijk geloofde in de fabel 
van 11 sec. En moed kon hen niet ontzegd worden, want zij betraden immers 
het domein van de amateurs: de langebaan. ‘Men heeft zelfs niet geprobeerd 
hen op hun terrein te bestrijden.’ De beroepsbelangen mochten ook niet 
onderschat worden volgens Mulier. ‘Dat W. de Vries eenige restitutie wilde 
hebben voor zijn komst te Amsterdam is zeer goed te begrijpen. Hij heeft het 
volste recht dit te verzoeken als professional, zonder dat men hem deswegen 
hoeft te bespotten. Overigens behoeft W. de Vries bij eene harddraverij in 
geen combinatie en buit-verdeelingen te treden. Hij rijdt daarvoor te hard.’ 
De ‘vijandige houding’ tegenover de Friezen deed het doel van Van Buttingha 
Wichers en cs. (‘de Friezen op langer banen te doen oefenen’), alleen maar 
verder uit beeld verdwijnen. ‘Zoodoende zullen ze alleen de hardrijderijen 
op eigen banen bezoeken, waar ze geen afkeurend geschrijf over behoeven te 
vreezen.’152 En dat deden zij.

Uiteindelijk bleken de tegenstellingen tussen Hollandse bondsbestuur-
ders en Friese hurdriders te talrijk. De kortebaan was een collectief ritueel van 
het Friese platteland, waarin het ging om een direct duel, één tegen één. De 
langebaan kwam voort uit de internationale contacten van de Hollandse ste-
delijke elite en was met haar nauwkeurige tijdmeting een volstrekte noviteit. 
Hylkema, De Vries en Mulier voelden zich sterk verbonden met de magie en 
mythen van de Friese legenden, die de ijssport immers maakten tot één van 
de onveranderlijke elementen in de nationale cultuur. Juist de tradities van 
het ijsvermaak waren voor de jonge Pim een diepe en rijke bron om zijn dorst 
naar ervaringen van tijdloosheid te lessen.

Baron De Salis en Buttingha Wichers wilden exacte metingen. Zij zagen 
de verdichting rond het hardrijden als leugenachtigheid, bedrog en draaierij. 
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Het morele gehalte van de rijders werd weerspiegeld in de eigenschappen 
van de sport: ‘Bij hardrijderijen op lange afstanden, waar zoo het uiterste van 
het volhardingsvermogen der mededingers gevergd wordt, treden de kleinste 
omstandigheden veel meer op den voorgrond, dan bij eene krabbelarij op 
de korte baan die niets bewijst. De ziel van de sport is het volhardingsvermo-
gen te ontwikkelen, en hierdoor het individueele physische en intellectueele 
gehalte te verbeteren en te verhoogen, maar niet om de woeste kracht een 
oogenblik bot te laten vieren.’153

Mulier bleef de historische wortels van de sport beklemtonen, ook toen 
hij enkele jaren later zijn rol als deelnemer in de marge had verruild voor het 
voorzitterschap van de isu. In Wintersport keek hij terug op de wedstrijden 
van de nsb in Slikkerveer in 1887, waar voor de beroepsrijders een 300 m. was 
geprogrammeerd. De voorzitter van de nsa – Neville Goodman, een vriend 
van De Salis – had dit onderdeel afgewezen: ‘wij noemen dit geen schaatsen-
rijden in ons land.’

Maar moeten wij dan in Engeland gaan leeren wat korte baan is en 
bij hen den gewonen afstand van 402 meter wel als rijden beschouwd 
worden en 300 meter niet? (…) Wij hebben veel te veel achter de lange 
panden van den heer Goodman’s jas gehangen en hadden de bordjes 
liever om moeten keeren en zeggen: Dat moet u nu de jongens bij u 
t’huis ook eens leeren. Als de Engelschen friesche schaatsen mee 
uit Leeuwarden namen, vonden we dat een groote eer, doch de H.H. 
dachten er zelfs niet aan om ook eens eene fatsoenlijken prijs voor 
een 300 à 402 meter wedstrijd in Engeland internationaal beschik-
baar te stellen.’154

Een andere Friese schaatstraditie, het bezoek aan de elf steden op één dag, 
zou Mulier in 1890 zelf volbrengen en later omvormen tot een evenement met 
een nationale dimensie: de Elfstedentocht. Die transitie zou het hurdriden 
niet maken. De kortebaan bleef tot na de Tweede Wereldoorlog de voor-
naamste wedstrijdvorm voor Friese rijders, voor een exclusief Fries publiek. 
De langebaan meden zij. Deze schaalverkleining uitsluitend te beschouwen 
als achteruitgang is een teleologische opvatting. Aanvankelijk was er voor de 
Friese rijders in het eigen circuit meer te behalen, niet alleen financieel, maar 
ook qua aanzien. Vanaf het interbellum gaat dit verschuiven, maar pas na 
de jaren zestig werd ook voor Friese rijders het langebaanschaatsen de voor-
naamste wedstrijdvorm.
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3

Sportnatie (1889 – 1892)

Het zyn is altijd even belangrijk, en de studien daarvan even eerwaar-
dig, onverschillig welken rang ’t behandeld voorwerp in onze schatting 
inneemt.
Multatuli, Idee 819 (1870)1

Het Sportblad
Sport was niet de enige nieuwigheid waar Mulier zich mee bezig hield. Ook in 
het nieuwe beroep van journalist wilde hij iets betekenen. Zijn ontwikkeling 
op dat vlak ging geleidelijk en een groot journalist kan Mulier niet worden 
genoemd. Mulier schreef nogal ondoorzichtig en zijn argumentatie was vaak 
gewrongen en inconsistent. Niettemin schreef hij voor enkele sportperiodie-
ken, voor publiekstijdschriften als Eigen Haard en in kranten als Haarlems 
Dagblad en Algemeen Handelsblad. Het hoogtepunt – en tegelijk dieptepunt 
– van zijn journalistieke loopbaan beleefde hij in de koloniale buitenpost 
Medan als hoofdredacteur van de Deli Courant. Hij had tijdens het interbel-
lum een vaste belletristische rubriek in het Vaderland, onder het pseudoniem 
Pim Pernel. Zijn schrijfwerk was voor Mulier één van de fundamenten in zijn 
bestaan. De eerste stappen in die richting zette Mulier met zijn ingezonden 
stukken in De Nederlandsche Sport. Een grote stap betekende de oprichting 
van een nieuw sportblad: Het Sportblad.

Hij werkte daarbij samen met Willem Cremer, een Haagse uitgever met 
wie Mulier een sterke vriendschap sloot. Cremer was vijf jaar ouder dan Mulier 
en begon in 1885 een drukkerij en uitgeverij, ondersteund door twee nogal 
verschillende grootheden: Jacob Theodoor Cremer en Marcellus Emants. J. 
Th. Cremer was een koloniaal die schatrijk was geworden in de exploitatie 
van tabaksplantages op de Oostkust van Sumatra. In 1883 kwam hij terug 
naar Nederland, waar hij als kamerlid en later zelfs als minister van koloniën 
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waakte over het exploitatiemodel van dit nieuwe wingewest. Cremer was een 
oudere achterneef van de uitgever en in de verte – via een grootmoeder van 
moederskant – ook verwant aan Mulier. Verre verwantschappen weliswaar, 
maar in die tijd en in dat milieu niet zonder betekenis. J. Th. Cremer vervulde 
met graagte de rol van patroon voor neefjes die een duwtje konden gebruiken. 
Willem Cremer zag zich zo in 1885 benoemd tot directeur van de N.V. Deli 
Courant, gevestigd in Den Haag. Ook Mulier zou later als redacteur van de 
Deli Courant min of meer ‘in dienst’ van minister Cremer staan.

Wellicht is Mulier met Willem Cremer in contact gekomen via J. van 
Buttingha Wichers, die ook aan Het Sportblad was verbonden. In 1888 gaf 
Cremer van hem het boek Schaatsenrijden uit. Van Buttingha Wichers maakte 
deel uit van het uitgebreide netwerk op sportgebied dat Mulier in 1889 had 
opgebouwd. Het strekte zich uit tot verschillende takken van sport – cricket, 
voetbal, atletiek, schaatsen en tennis – twee generaties sportliefhebbers – de 
jongeren waartoe Mulier zelf behoorde en ouderen als Van Tuyll en De Salis – 
en drie Hollandse steden – Haarlem, Den Haag en Amsterdam. Het Sportblad 
kwam voort uit dit circuit en de samenstelling van de redactie is er een afspie-
geling van. Naast jongeren als Mulier en A.L. Couvée – een schaatser met wie 
hij samen de hoofdredactie vormde – behoorden ook ouderen als De Salis 
en Frits van Tuyll tot de vaste medewerkers.2 De Nederlandse sportgemeen-
schap was eind negentiende eeuw overigens wel breder dan alleen deze kring. 
Sporten als gymnastiek en zwemmen kenden een grotere verspreiding in de 
(lagere) middenklasse en werden ook veelvuldig beoefend buiten de randstad.

De noodzaak van een tweede tijdschrift naast De Nederlandsche Sport, lag 
in de snelle ontwikkeling van de Nederlandse lichaamscultuur. Het eerste 
nummer bevatte een toelichting:

De stelselmatige vermeerdering der lichaamskrachten, thans wegens 
de gezonde uitwerking een noodzakelijk element der opvoeding 
geacht, werd vroeger door de meesten als iets overtolligs beschouwd. 
Slechts de niet al te angstvallige ouders vergunden hunne kinderen 
te zwemmen en gymnastiek te doen en in het koude jaargetijde 
schaatsen te rijden. Doch als de jeugdige athleten de kinderschoe-
nen waren ontwassen, meenden zij vaak te oud te zijn om nog aan 
deze ‘kinderspelen’ te kunnen deelnemen, of waren zij te loom of te 
stijf om zich nog zoo sterk te willen inspannen.3
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Willem Cremer zag blijkbaar commerciële ruimte en wilde concurreren met 
dns door een iets lagere verkoopprijs en meer ruimte voor nieuwe sporten. 
Dat laatste maakte de redactie niet helemaal waar. Inhoudelijk week Het 
Sportblad niet erg af van De Nederlandsche Sport. Er was iets meer ruimte 
voor de Engelse sporten voetbal, cricket en atletiek, maar dominant waren in 
beide tijdschriften ijssport, paardensport, jacht en hondenzaken. De groot-
ste inhoudelijke vernieuwing was dat Het Sportblad over boksen schreef. 
Mulier was trots op het nieuwe tijdschrift en wilde voor de sport een serieus 
journalistiek peil bereiken. Niet alleen als deelnemer op het speelveld en als 
organisator aan de bestuurstafel, maar ook als verslaggever en illustrator in 
de moderne massamedia beïnvloedde Mulier de kijk op sport.4 Op langere 
termijn bleek het blad van belang omdat Mulier er een platform in vond voor 
nieuwe initiatieven op voetbal- en atletiekgebied. De oprichting van de nvab 
en zijn voorzitterschap van die bond zijn niet los te zien van Het Sportblad.

Mulier schreef veel verslagen over voetbal, cricket, tennis en atletiek. In 
de vorm week hij niet veel af van het patroon dat zijn collega H.E.P. Coops in 
dns hanteerde. Coops was enkele jaren jonger dan Mulier en de zoon van een 
Haagse ambtenaar uit het middensegment. In de eerste decennia was hij één 
van de voornaamste verslaggevers in de sportbladen. Coops was ook bestuur-
lijk actief, bij hvv en hcc en in de voetbalbond was hij enige tijd secretaris. 
Hij werkte later als stenograaf in de Eerste en Tweede Kamer. Zijn jongere 
broer J.W.G. Coops werd ook sportjournalist.5 Het standaardverslag uit die 
jaren zag er als volgt uit: inleidende informatie met de teamopstellingen, 
weersomstandigheden en veldcondities. Dan een gedetailleerde beschrijving 
van spelsituaties, leesbaar gemaakt door een motiefje of een running gag. Aan 
het einde werd het optreden van iedere speler afzonderlijk beoordeeld. Veel 
van Muliers wedstrijdreportages lezen als een uitgeschreven radioverslag:

Een ware klomp formeert zich voor den goal van Excelsior en Meyer 
schiet. Petrie wil den bal uittrappen, doch heeft het ongeluk te val-
len, zoodat Meyer gelegenheid heeft den bal er door te trappen. Nu 
is de ban weer gebroken en een verwoede aanval van Petrie, Vollmer, 
Kuypers en Witteveen doet middenspelers en achterhoede hals over 
kop teruggaan. Een geanimeerde schermutseling volgt, een schot 
wordt er op Angenent afgevuurd, doch deze slaat den bal goed weg 
en Ples werkt hem weer op; de voorhoede is weer op komen zetten en 
2 schoten van Feith volgen.6
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In 1888 had Rik Roland Holst al eens zijn ongenoegen geuit over de onnozel-
heid van veel wedstrijdverslagen. ‘Meestal schijnen heeren verslaggevers het 
noodig te vinden aan de buitenwereld bekend te maken, dat het schoone 
geslacht op eene match sterk vertegenwoordigd was; dat zij den avond na 
afloop der match op de meest gezellige manier bij elkaar bleven, etc., etc.’7 
Mulier en Coops, Sportblad en dns, probeerden beide de kout van het club-
lokaal te mijden, maar waren grotendeels afhankelijk van de aangeleverde 
stukken.

Behalve redactiewerk en het schrijven van artikelen verzorgde Mulier 
ook vele illustraties in Het Sportblad. In december 1890 verscheen een 
‘Kerstmisnummer’ dat als voorbeeld van een modern sportmagazine moest 
gelden. Er stonden veel illustraties in en de meeste artikelen waren beschou-
wend van aard. Tekeningen waren meestal van Muliers hand, maar er werden 
ook veel foto’s afgedrukt. De fotograaf C.H. Groote gaf in een artikel techni-
sche uitleg hoe ook amateurfotografen ‘moment-photographieën van racers’ 
konden nemen. De teksten gaven inzicht in de finesses en geneugten van spor-
ten als cricket, voetbal, schermen, hardlopen, roeien en tennis. Mulier schreef 
een humoristische vertelling over een jonge en druk bezette sportredacteur die 
vrijaf nam om zijn verloving te redden. Hij besteedde zijn werk uit aan een neef 
die evenveel van sport wist ‘als van Hebreeuwsch.’ De bewerking van Engelse 
cricketberichten door de a-sportieve neef leverde zinnen op als ‘Prikker sloeg 
Smith over zijn been (over leg) en kort daarop sneed hij dezelfden bekenden 
cricketer in vieren (cut him for 4).’8

De redactie wilde met dit kerstnummer een nieuwe maatstaf stellen voor 
sportverslaggeving. Er werden recensie-exemplaren verstuurd naar redacties 
in binnen- en buitenland. Van de persbesprekingen verscheen in de volgende 
nummers van Het Sportblad een ruime bloemlezing. De Avondpost noemde de 
uitgave ‘een kunstwerk van waarde, waarmede samenstellers en uitgevers veel 
eer inleggen.’ Het Algemeen Handelsblad beval het blad aan kniezende sport-
liefhebbers aan om de ongetwijfeld natte kerstdagen prettig door te komen.

Er wordt in het Kerstnummer een vroolijke toon aangeslagen, mede 
als bewijs wellicht, dat sport den mensch gezond, vroolijk en geluk-
kig maakt. En wie beweren mocht, dat sport de hand wel gespierd 
maakt, maar tevens ongeschikt tot het voeren van potlood en pen, die 
wordt ook door dit Kerstnummer beschaamd. De heer W.J.H. Mulier 
bijv. geeft proeven van penteekeningen, die voor de voortbrengselen 
der beroepstekenaars in onze geïllustreerde bladen waarlijk niet 
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behoeven onder te doen. Want dit moet men wel bedenken bij het 
beoordelen van het werk, dat de redactie uitsluitend bestaat uit man-
nen, die uit liefhebberij pen en potlood hanteren.9

Ook uit het buitenland kwamen reacties binnen: Revue Velocipède Belge, 
L’Aviron, La Rivista Velocipedistica, Bicycle News, The shooting times, Fancier’s 
Gazette, Stock Keeper, Allgemeine Sport Zeitung (uit Wenen, dat zich Het 
Sportblad ‘unser Blatt zum Muster nimmt’), Sportwelt, Wassersport, Stahlrad, 
Hunde Sport en Der Hund lieten hun waardering blijken.10

Geheel onaangekondigd eindigde na anderhalf jaar het bestaan van Het 
Sportblad. In februari was Mulier uit de hoofdredactie getreden en werd hij 
als ‘vaste medewerker’ genoemd. A.L. Couvée was nu alleen hoofdredacteur. 
In juni liet de uitgever weten dat de groei van het blad de verwachtingen ruim 
overtrof en ‘dat wij voor negen tiende deel door de financieele moeilijkheden 
zijn heengeworsteld en ons thans reeds in een toestand bevinden, dien wij 
ons eerst in 1892 hadden gedroomd.’11 Toch werd er bij vermeld dat nieuwe 
abonnés dringend gewenst waren. Een maand later was Couvée zijn status als 

Wedstrijd op tricycles van de Amsterdamsche Wielerwedstrijd vereeniging op het Museum-
plein, 21 juli 1890. Aan de binnenkant van de baan Frans netscher, Mulier start buiten.
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hoofdredacteur kwijt en stond hij in de colofon tussen acht andere namen 
vermeld als redacteur, om in augustus helemaal te verdwijnen. Het laatste 
nummer verscheen op 28 november 1890 en was gewijd aan het overlijden 
van koning Willem iii. Mulier had vruchtbaar gebruik gemaakt van Het 
Sportblad als platform voor het lanceren van nieuwe ideeën en initiatieven. 
De Nederlandsche Voetbal- en Athletiekbond had juist zijn eerste verjaardag 
gevierd.

NeDeRlanDsche Voetbal en Atletiek bonD
Het doel van een sportwedstrijd is vaststellen wie de beste is.12 Om dit voor 
een groter gebied (bijvoorbeeld Holland) mogelijk te maken zijn uniforme 
spelregels noodzakelijk. In 1888 probeerde de Rotterdamse tabakshandelaar 
Maurits Weinthal – met zijn broer Louis later nauw betrokken bij Sparta – een 
voetbalbond op te richten om bindende afspraken over het spel te maken, 
maar dit mislukte. In september 1889 bracht Mulier Weinthals poging in Het 
Sportblad in herinnering, in een artikeltje dat de problemen in de Nederlandse 
sportwereld opsomde. Het was volgens Mulier lastig te bepalen wie profes-
sional was en wie niet, welke records gelopen waren en wie het recht aan zijn 
zijde had bij een geschil tussen voetbalclubs.13 Om Weinthals idee tot uitvoe-
ring te brengen, werden vertegenwoordigers van acht voetbalverenigingen én 
de Amsterdamsche Sport Club (vertegenwoordigd door Herman Gorter) op 17 
november 1889 ontvangen in het Haarlemse Café Neuf. Over de te volgen spel-
regels waren de Nederlandse clubs het al eerder eens geworden: de Engelse 
Football Association was leidend. Alleen de formulering van de buitenspelregel 
vergde nog enige discussie. Gesproken werd vooral over professionalisme, 
competitieafspraken, de hoogte van de bondscontributie en Muliers persoon-
lijke liefhebberij, de atletiek.

Na de eerste oprichtingsvergadering in Haarlem volgde op 8 decem-
ber een tweede in Den Haag waar definitieve afspraken werden gemaakt 
en een bestuur gekozen. ‘De heer Mulier, die eerst het presidium niet 
op zich wilde nemen, zwicht voor den aandrang der vergadering en ver-
klaart onder luid applaus, dat hij het presidentschap aanvaardt.’14 Zo zou 
Mulier zich steeds laten verkiezen; hij hield van een overtuigend mandaat. 
De andere bestuursleden waren secretaris C. Nolet (hvv), penningmees-
ter A.M. Harthoorn (vva), H. Bijstra (Delftsche Studenten Football-Club), P. 
Drooglever Fortuijn (Concordia Rotterdam), 15 J. van der Waarden (rap) en 
H.J. Burkens (Excelsior Haarlem). De totstandkoming van de Nederlandsche 
Voetbal en Atletische Bond (nvab) is bijna terloops te noemen. De tweede en 
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definitieve oprichtingsvergadering in Den Haag werd onder enige tijdsdruk 
gevoerd. De Haagse en Haarlemse afgevaardigden hadden ’s middags een 
‘matchafspraak’ staan die niet in gevaar mocht komen. 

Mulier was al vroeg overtuigd dat de nvab een middel was dat een hoger 
doel diende. Hij formuleerde twee maanden na de oprichting de missie van 
de jonge bond.

Verbreiding van het voetbalspel en aankweeking van jonge athleten, 
die tegen geen vermoeienis opzien en sterke beenen en dito lichaam 
zullen hebben om hetzij weelde, hetzij ongemak en tegenspoed te 
dragen. En mocht dan de bewering ooit waarheid gaan bevatten, 
dat er een ruim veld voor ons Nederlanders te ontginnen is bij onze 
broeders de Transvaalsche Boeren, dan zal een stevig ras van flink 
gebouwde jongelieden zijn opgegroeid, een generatie die geschikt 
zal blijken te zijn voor het ruwe kolonistenleven, misschien wel 
grondleggers voor “de toekomst van onze stam”.16

Hier onthulde Mulier voor het eerst de drieëenheid van zijn sportideologie: 
popularisering van het spel, een door de eugenetica ingegeven zorg over de 
volkskracht en een imperialistisch perspectief. Mulier bleef opvallend con-
sistent in deze benadering van sport, die later ook in andere sportbonden 
leidend zou worden. Voor het merendeel van de bonds- en clubbestuurders 
uit deze beginfase waren Muliers vergezichten te schimmig. Mulier kreeg 
toen nauwelijks gehoor voor zijn programma.

De leden van de kersverse Bond hadden allen een eigen opvatting over de 
manier waarop hun sport ingericht moest worden en welke rol de Bond daarin 
had. Ze streden fel voor hun standpunten en belangen, vooral in vergaderin-
gen en de kolommen van sportbladen en hielden dat bijna tien jaar vol. Het 
eerste decennium van de nvab stond derhalve in het teken van strijd. Mulier 
gaf gedurende twee periodes als voorzitter leiding aan deze bond, vanaf de 
oprichting tot 1892 en als crisisbestrijder enkele maanden in 1897. Buiten 
deze periodes stond hij buiten het bondsbestuur, maar bemoeide zich er op 
alle mogelijke manieren mee: als polemist in de sportbladen en als vertegen-
woordiger van zijn club hfc in algemene vergaderingen. Aan de hand van 
enkele twistappels uit deze jaren wordt duidelijk waarover Mulier – en andere 
voortrekkers in het voetbal – zich druk maakten. De bondskwesties en pole-
mieken verschaffen inzicht in zijn opvattingen over sport en spel en daarmee 
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op de manier waarop hij sport inzette als maatschappelijk hervormingsin-
strument. We bekijken achtereenvolgens de discussies over beroepssport, de 
reikwijdte van het bondsgezag, de voertaal in de sport – Engels of Nederlands 
– en de positie van Muliers eigen liefhebberij, de atletiek.

Beroepssport
In de schaatssport stelde Mulier zich op als advocaat van de beroepsrijders 
waarbij hij betoogde dat de geldprijzen en premies behoorden tot de traditie, 
voor hem een zwaarwegend argument. Zijn opvattingen over professionele 
beoefening van sporten als voetbal en cricket stonden daar lijnrecht tegen-
over: hij wees dit af en werd in die afwijzing steeds rabiater. Deze paradoxale 
houding kan niet verklaard worden als uiting van hypocrisie of kortzich-
tigheid. Het heeft te maken met de culturele context waarin deze sporten 
zich ontwikkelden. Het voetbal waarvoor Mulier zich inzette kende een heel 
andere games ethic dan de schaatstraditie. Mulier volgde hier de idealen van 
muscular christians als Hughes en Farrar en stelde het pedagogisch model van 
de public schools centraal. Winstbejag zou van de vormende waarde van sport-
beoefening niets heel laten.

Het onderscheid tussen betaalde en onbetaalde beoefenaren van sport 
heeft veel aandacht getrokken van sporthistorici en -sociologen. Mechanismen 
van insluiting en uitsluiting komen er pregnant in tot uiting en daarmee biedt 
het houvast voor een sociaal-historische analyse van sport. De intenties voor 
het scheppen van een amateurklasse – en dit gebeurde eind negentiende 
eeuw in vele sportorganisaties wereldwijd – varieerde evenwel enorm en dit is 
ook te zien in de diverse historische interpretaties van dit fenomeen. De socio-
loog Norbert Elias – wiens interpretatie van sport veel navolging kreeg – zag in 
het ontwikkelen van amateurregels een uiting van de menselijke neiging tot 
distinctie. Volgens Elias creëerde de gegoede middenklasse met het amateu-
risme een eigen categorie, waardoor zij zich aanhoudend onderscheidde van 
de opdringerige arbeidersklasse. De cultivering van eigen stijlvormen, een 
eigen normensysteem en niet in het laatst financiële barrières hielden sociaal 
inferieure groepen op afstand.17

Geïnspireerd door de marxistische historicus Eric Hobsbawm is het ama-
teurisme ook geïnterpreteerd als een uiting van het beschavingsoffensief door 
de middenklasse. Deze uitwerking van het amateurisme is bijvoorbeeld zicht-
baar in de strijd van Hollandse schaatsbestuurders tegen de Friese hardrijders 
en hun match-fixing praktijken. Het uitgangspunt hierbij is dat uitsluitend in 
onbetaalde sport de superieure pedagogische en morele resultaten behaald 
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kunnen worden die sportbeoefening in zich draagt.18 Deze notie kwam voort 
uit de sportcultuur die was ontwikkeld aan de Britse public schools en was 
leidend voor Mulier en het beleid van de nvab. Een meer recente interpreta-
tie van het amateurisme komt van de Britse historicus Richard Holt. Hij ziet 
de ontwikkeling van het amateurisme in het licht van de praktische behoef-
tes van de grote massa kantoorpersoneel, die in de vervuilde en bedompte 
Londense binnenstad leefde en werkte. De nadruk op actieve participatie in 
het amateurisme sloot hierbij meer aan dan de vermaaksfunctie van profes-
sionele sport.19 Deze visie op het amateurisme is in Nederland pas na 1900 
relevant omdat sportbeoefening voor die tijd overwegend elitair is.

In de nvab werden professionals niet direct geweerd. In artikel 7 van het 
eerste concept van de bondsreglementen werd een onderscheid geconsta-
teerd: ‘spelers zijn òf amateurs (liefhebbers) òf professionals (beroepsspelers, 
loopers of athleten).’20 Professional was je bij betaling voor ‘spelen, hard-
loopen of springen boven [de] reis- en verblijfkosten’ en door het verzorgen 
van betaalde atletiektraining. Een uitzondering werd gemaakt voor gediplo-
meerde gymnastiekonderwijzers. Professionals moesten zich bij aanvang van 
het seizoen als zodanig bij het Bondsbestuur kenbaar maken. Ze waren uit-
gesloten van participatie in de Algemene Vergadering en bestuursfuncties en 
mochten niet worden opgesteld in Bondswedstrijden.21 Hiermee was de nvab 
aanvankelijk liberaler dan de Cricketbond die stelde: ‘Cricketers van beroep 
kunnen niet als leden van den Ned. C.B. worden aangenomen. Als cricketers 
van beroep worden beschouwd zij, die les geven in Cricket tegen geldelijke 
belooning en die om geldprijzen in het openbaar Cricket gespeeld hebben.’22 

Na een discussie in de tweede oprichtingsvergadering werd de uitsluiting 
van professionals verduidelijkt: alleen ‘football-professionals’ waren van de 
Bondswedstrijden uitgesloten. Professionals in andere sporten (cricket, wiel-
rennen) mochten wel deelnemen.23 Deze bepalingen hielden in dat voetbal in 
Nederland een amateursport werd. Dat zou zo blijven tot 1954. De ideologische 
onderbouwing van deze regel zou gaandeweg tot een onwrikbare geloofsleer 
worden uitgebouwd, waarbij Mulier vele bouwstenen aandroeg. Twee jaar na 
oprichting van de bond zou juist Mulier een voorstel doen ter aanscherping 
van de amateurregel. Iedereen die tegen betaling sport beoefende werd voort-
aan als professional bestempeld, niet alleen betaalde voetballers. In januari 
1892 werd dit voorstel aangenomen en direct aangedrongen op een uniforme 
regel voor voetbal, schaatsen, wielrennen en cricket.24

Anderhalf jaar later werd de regel alweer aangescherpt: ook atleten die 
met een professional in een voetbal- of cricketelftal speelden of tegen een 
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beroepsatleet uitkwamen werden nu uitgesloten.25 De nieuwe regel leidde 
tot praktische problemen. Deelnemers en organisatoren van bijvoorbeeld 
worstelwedstrijden kenden niet altijd de status van alle deelnemers. Er zaten 
ook professionals tussen. Worstelen gold in die tijd – met gewichtheffen – 
als discipline van de atletiek en behoorde tot het domein van Muliers nvab. 
Besmette ‘liefhebbers’ werden in hun amateurstatus hersteld, maar over 
de noodzaak om professionalisme te weren werd niet gediscussieerd. Voor 
bondsbestuurders en clubvertegenwoordigers was dit vanzelfsprekend. Er 
waren wel pleitbezorgers van professionele sportbeoefening, maar ook zij 
wilden een onverbiddelijke scheidslijn tussen liefhebbers en beroepsspor-
ters. Voor Mulier was beroepsvoetbal bedreigend omdat daarin het resultaat 
voorop stond. Spelers zouden zich voor de winst – en hun verdiensten – alles 
veroorloven, ook vals spel en omkoping. De ceremoniële en vriendschappe-
lijke ontvangst van de tegenstander zou plaats maken voor desinteresse of 
zelfs intimidatie. Beroepssport zou de vormen die Mulier van grote waarde 
achtte in sport aantasten.

De jonge bond: een nationale autoriteit?
Waar de regels omtrent beroepssport met grote consensus makkelijk werden 
geformuleerd, werd over andere thema’s felle strijd geleverd. De nvab had 
geregeld moeite om zijn autoriteit te laten gelden en haar nationale karakter 
werd beproefd door aloud stedelijk particularisme. Eén van de meest omstre-
den onderwerpen was de organisatie en regeling van een bondscompetitie. 
De argumenten van diverse clubs zullen in deze tijd bevreemding wekken en 
behoeven enige toelichting. Een belangrijk element in de amateurideologie 
was dat sport uitsluitend draaide om de beoefening ervan. Het bijwonen van 
een wedstrijd als toeschouwer droeg evenmin iets bij aan de vorming van 
lichaam en karakter als bezoek aan een café. Het plezieren van het publiek 
had daarom voor mensen als Mulier geen enkele relevantie. Bovendien was 
de eerste generatie voetballers – net als de cricketers toen – nogal autonoom 
ingesteld: men wilde niet gedwongen zijn om onwelkome tegenstanders te 
ontvangen.26 De Goeje verwoordde dit bezwaar als een dwang ‘om tegen eene 
club te spelen, waarmede zij op minder goeden voet leeft.’27

Tegenover deze ideologische bezwaren stond een groot praktisch voordeel 
van competitievoetbal: de propagandistische waarde die het vertegenwoor-
digde. Ook Mulier was hiervoor erg gevoelig. In Het Sportblad hield hij de 
voetbalwereld op de hoogte van de verwikkelingen in de Engelse league en 
de fa Cup. Ook De Nederlandsche Sport en later De Athleet berichtten over het 
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voetbalwalhalla. De verrichtingen van Sunderland, Bolton Wanderers, West 
Bromwich Albion, Notts County en Preston North End werden tot in detail 
beschreven. De namen van de belangrijkste spelers, zoals Prestons keeper Trai-
ner, waren bij de echte liefhebbers bekend. Bij het verslag van elke wedstrijd 
werden toeschouwersaantallen genoemd, in de regel tussen tien en twintigdui-
zend. Een publiek van 25000 bij Sheffield Wednesday leverde in 1894 ƒ9000 op. 
De propagandistische waarde van een goed lopende competitie was voor eenie-
der duidelijk. De toepasbaarheid in Nederland was het discussiepunt.

Mulier twijfelde of het leaguesysteem of juist het knock-outstelsel van 
de fa-Cup het beste was. Eerst ging men uit van een bekertoernooi,28 maar 
geen van de clubs zag dit echt zitten. Al gauw gingen stemmen op voor een 
voetbal-league. Mulier zette in Het Sportblad de voor- en nadelen hiervan op 
een rijtje.29 Er waren veel voordelen – duidelijkheid over ‘welke Club het sterk-
ste is’, meer wedstrijden, gelijke kansen en het aanwakkeren van de ‘lust tot 
concurrentie’ – maar er was ook een probleem. Mulier twijfelde aan het recht 
van de bond om clubs te laten degraderen, of in zijn woorden te ‘ontheffen 
van hunnen rang.’

Doen wij dit, dan wordt zoo’n Club ontevreden, niet op zich zelf, 
doch op de mannen die aan het roer zitten, een bedankje volgt en de 
Bond wordt ten slotte zwakker. (…) In sportzaken is het nu eenmaal 
een harde waarheid, dat men zonder krachten of oefening niet onder 
de eersten kan behooren, doch evenzeer is het een maar te dikwerf 
begane fout, dat de eerste beginners niet gesteund worden.30

Voor Mulier was het organiseren van een competitie een middel en geen op 
zichzelfstaand doel. Eén maatstaf was leidend: een competitie moest leiden 
tot meer sportbeoefening.

In het najaar van 1890 – de bond bestond al bijna een jaar – moest de dis-
cussie worden beslecht. Er waren drie stelsels ontworpen, alle uitgaande van 
een competitie met zes clubs. Uit Rotterdam kwam een voorstel dat overeen-
komt met het huidige competitiestelsel. J. Vaes – van de club Concordia – wilde 
een uit- en een thuiswedstrijd van elke club tegen elke andere club. Andere 
wedstrijden waren toegestaan, maar daarin konden geen punten voor de com-
petitie worden behaald. De Hagenaar C. Nolet – van hvv dat nogal was gehecht 
aan haar autonomie – kwam met een ingewikkeld voorstel waarbij een club 
in ieder geval één tegenstander kon ontlopen. Het puntentotaal werd gedeeld 
door het aantal gespeelde wedstrijden en de club met het hoogste gemiddelde 
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was kampioen. J. de Goeje – een invloedrijke bestuurder van het kleine Achilles 
uit Leiden – kwam met een voorstel dat in onze ogen nog omslachtiger lijkt, 
maar wel werd aangenomen. De Goeje eiste dat iedere club minstens één keer 
tegen elke andere club speelde, maar overigens waren de clubs vrij. Ze mochten 
meerdere malen tegen dezelfde tegenstander spelen, maar van het resultaat uit 
deze wedstrijden werd het gemiddelde gebruikt voor de eindstand. De clubaf-
gevaardigden kozen niet zonder reden voor deze variant. Zij behielden met dit 
voorstel de meeste zeggenschap over te spelen wedstrijden.

Er was direct kritiek. De voetbalredacteur van dns, H.E.P. Coops, voorzag 
problemen met een onevenwichtige en ingewikkelde competitie. Bovendien 
waren de consequenties niet goed doordacht: als een club zijn verplichte vijf 
wedstrijden gewonnen had, zou ze niet meer willen spelen om het maximale 
resultaat te behouden. Als meer clubs dit voorbeeld volgden, werd het aantal 
wedstrijden flink minder. Dat stond haaks op het doel van een competitie: 

Elftalfoto van Hvv, ca. 1890. Staand uiterst links: H.E.P. Coops, Muliers collega-sportjournalist 
van De Nederlandsche Sport. Zittend, tweede van links: C. nolet, één van Muliers felste 
opponenten in de jonge nvAB.
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meer wedstrijden en meer belangstelling bij het publiek wekken. De fout werd 
snel hersteld. Een paar weken later zaten clubvertegenwoordigers opnieuw bij 
elkaar om enkele lastige kwesties op te lossen, waaronder de competitie. Een 
nieuw voorstel van C. Nolet werd nu aangenomen. Acht wedstrijden én een 
ontmoeting met elke andere 1e klasser werden verplicht. De behaalde punten 
uit een eventuele negende en tiende wedstrijd werden in een gemiddelde ver-
rekend. Clubs konden niet meer dan twee keer tegen elkaar spelen.31

De discussie over de keuze voor een competitievorm kan worden gezien als 
een rationeel en democratisch proces. Als het om de centen ging werd de 
strijd persoonlijker en onaangenamer. Mulier wilde als bestuursvoorzitter de 
contributie verhogen om de slagkracht van de bond te vergroten. Dit voorstel 
viel slecht bij hvv. Voor de grote Haagsche club met 180 leden – hvv en hcc 
vormden samen een vereniging – betekende deze verhoging een afdracht 
aan de bond van ƒ45. Onaanvaardbaar en de clubafgevaardigden Nolet en 
Coops dreigden de bond te verlaten. Mulier was vol onbegrip over de Haagse 
weerstand en had zich in een polemiek direct tegen Coops gericht, die in dns 
de oppositie aanvoerde. Mulier vond dat Coops de verhoudingen niet goed 
inschatte. Hij maakte zich druk om een schijntje terwijl groots werk verricht 
moest worden. Mulier wilde de beoefening van voetbal en atletiek popula-
riseren terwijl de ‘redacteur van een Sport-orgaan de menschen in hunne 
zuinigheid komt stijven en mede bromt tegen dat walgelijke kwartje.’32

Aanvankelijk werd het kwartje door de leden aangenomen, maar dit 
riep in combinatie met de competitieregeling zoveel weerstand op dat de 
Bond binnen een jaar op omvallen stond. Tegelijk met het besluit over de 
competitie moest de contributieregeling worden heroverwogen. Tijdens de 
opening van deze buitengewone algemene vergadering in Rotterdam ontbrak 
Mulier. Door ‘bijzondere omstandigheden’ was hij pas tegen het einde van de 
vergadering present. Het bestuurslid Pieter Drooglever Fortuijn nam het voor-
zitterschap waar. Deze Rotterdamse patriciërszoon was mede-oprichter van 
de Bond. Als jurist en bestuurder beleefde hij een geslaagde carrière waarin 
hij wethouder in Den Haag werd, kamerlid voor de Liberale Unie en tussen 
1928 en 1938 burgemeester van Rotterdam.33

Muliers afwezigheid kan te maken hebben gehad met frustraties over 
de tegen zijn bestuur gevoerde oppositie. Coops had hem in dns stevig 
aangepakt. Volgens Coops moest een ‘krasse uitdrukking’ als ‘een “walge-
lijk kwartje”’ een gebrek aan argumenten verhullen. Hij ridiculiseerde het 
streven naar verspreiding van sport in de provincie door zich af te vragen of 
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er ook een wedstrijd tussen vv Amsterdam en de Pretoria vv te Zanzibar in 
de lucht hing.34 Het lijkt erop dat persoonlijke tegenstellingen meespeelden 
bij dit soort aanvaringen in de Bond. Uiteindelijk werd een contributiemodel 
aangenomen van vredesstichter De Goeje, waarin de grootte van clubs mee-
woog in de bondsafdracht. De verschillen tussen grote en kleine clubs bleven 
niettemin beperkt.35

Coops liet zijn afkeuring van Muliers beleid en optreden indirect blijken 
door diens plaatsvervanger Drooglever Fortuijn uitvoerig te prijzen in het ver-
slag van de Rotterdamse vergadering. Tegenover het betoog in Het Sportblad 
van de heer Mulier ‘dat ons niet veel verder’ bracht, stelde hij het ‘weldoor-
dachte openingswoord’ van Drooglever Fortuijn dat bijdroeg aan het soepele 
verloop van de vergadering. Aan het slot werd Muliers vervanger nog eens 
geprezen om zijn ‘flinke leiding der vergadering.’36 Drooglever Fortuijn werd 
secretaris van het bondsbestuur, voordat hij Mulier in 1892 voor een jaar als 
voorzitter opvolgde. Noch Muliers persoonlijk gezag, noch het bestaansrecht 
van de voetbalbond, noch de erkenning van haar autoriteit spraken vanzelf in 
de eerste jaren van haar bestaan. Muliers vergezichten van popularisering en 
de ontwikkeling van een sportnatie werden bovendien bespot. 

Persoonlijke tegenstellingen speelden vaker hoog op in de verhoudingen 
van de prille Nederlandse sportwereld. Veel betrokkenen gaven blijk van een 
sterke gevoeligheid voor belediging in het publieke domein. hvv was daarbij 
veelvuldig betrokken. Eén van de meest hevige conflicten vond plaats na een 
wedstrijd tussen hvv en rap, op 3 januari 1892. Kern van het geschil betrof de 
arbitrage van H. Coops (hvv) en het commentaar daarop van de Amsterdamse 
aanvoerder Kick Schröder. Het leveren van een scheidsrechter door één van 
de spelende clubs was toen gewoonte, maar Coops bevond zich na deze wed-
strijd tussen twee vuren. Zijn clubgenoten vonden hem te laks optreden tegen 
het ruwe spel van rap dat bestond uit handtastelijkheden en het bespringen 
van de tegenstander. Verdediger De Bordes en aanvoerder Schröder werden 
aangewezen als hoofdschuldigen. Maar rap noemde Coops een thuisfluiter 
die alle voordeeltjes aan zijn eigen hvv gunde, waaronder een onterechte 
penalty. Coops voelde zich ernstig beledigd door de hatelijke opmerkingen die 
Schröder hem in de wedstrijd, tijdens de rust en na afloop toevoegde. 

Nog erger vond Coops de kritiek die in zijn eigen blad De Nederlandsche 
Sport werd geuit op zijn scheidsrechterlijke dwalingen, door rap’s voorzitter 
N.J. Kampers. Deze betichtte hem in een ingezonden brief van partijdigheid 
en werd min of meer bijgevallen door Coops’ collega-arbiter L.J. Wijnands.37 
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Herman Gorter die ook mee speelde voor rap – in het wedstrijdverslag nog 
vermeld als X – distantieerde zich van deze harde aanval op Coops. Hij noemde 
hem een eerlijk en onpartijdig man. Deze openbare oordeelsvorming vormde 
voor Coops en andere betrokkenen de kern van het probleem. Zij ervoeren het 
als een aanslag op hun integriteit en als belastering van hun goede naam. 

Het bondsbestuur stond nu tussen twee vuren: Coops wilde Schröder 
geschorst zien. rap tekende protest aan tegen de arbitrage en wilde een 
officiële reprimande voor Coops. Omdat de club dit protest niet met fei-
ten onderbouwde werd het niet in behandeling genomen. Bleef staan de 
zaak Schröder. Mulier voelde niet veel voor een schorsing, daarvoor vond hij 
Schröders opmerkingen te licht.

De bedoelde uitdrukkingen zijn: 1. Toen de heer Coops den heer 
Schröder vroeg zijn spelers wat gematigdheid te verzoeken, daar de 
Haagsche spelers zich toch ook bedaard hielden: ‘dat wil ik geloven, 

Elftalfoto RAP Amsterdam, ca. 1890. Links naast het vaandel: n. Kampers, voorzitter en één van 
de eerste ondernemers in sportartikelen. op de rechterstoel de journalist Kick Schröder.
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die krijgen ook altijd gelijk.’ en 2. bij een appèl van Haagsche zijde 
vóor nog de heer Coops beslist had ‘geef maar weer een free kick.’38

Volgens Coops’ clubgenoot C. Nolet had Schröder in de pauze en in de kleed-
kamer ‘nog veel erger dingen gezegd.’ In de bestuursvergadering staakten de 
stemmen en er werd een ledenvergadering bijeengeroepen om over Schröders 
lot te beslissen. Zonder voorzitter Mulier – die griep had – werd geredekaveld 
over Schröders toerekeningsvatbaarheid, de gepaste wijze van juichen bij 
een doelpunt en de wenselijkheid van een spijtbetuiging door Schröder. Zijn 
schorsing werd uiteindelijk door een kleine meerderheid verworpen.39

De persoonlijke confrontatie tussen Kick Schröder en Hendrik Coops 
ontsproot uit een twistappel die in de kleine Nederlandse voetbalwereld 
vaker herrie veroorzaakte: stedelijk particularisme. Vooral tussen het Haage 
hvv en de belangrijkste clubs uit Noord-Holland, hfc en rap, waren de ver-
houdingen slecht. Mulier had de rivaliteit zelf aangejaagd door het instellen 
van zogeheten county-matches, tussen Noord- en Zuid-Holland. Hij had het 
idee in november 1888 – ruim voor de oprichting van de bond – naar voren 
gebracht en ook gerealiseerd.40 Hij zag ze als reclame voor oprichting en 
later instandhouding van de Bond; een toonbeeld van wat de samenwerking 
tussen clubs vermag. De cricketers streden ook in provinciale teams, in navol-
ging van de grote Engelse confrontatie North vs South die al tientallen jaren 
werd gespeeld. Mulier wilde de sterkste spelers van het land een wedstrijd 
laten spelen waarin het ‘heeter dan ooit toegaat.’41 Deze provinciale selecties 
weerspiegelen het Hollandocentrische karakter van de sportinstituties – pers 
en bond – in die beginfase.

Op 27 januari 1889 – bijna een jaar voor de oprichting van de nvab – 
stonden op het Malieveld in Den Haag twee provincie-elftallen tegenover 
elkaar. Zuid-Holland selecteerde spelers van het Rotterdamse Concordia 
en hvv; Noord-Holland was meer heterogeen met spelers van hfc, vva, 
rap en Burkens van het Haarlemse Excelsior. De wedstrijd eindigde in 2-2 
en Muliers spel werd als ‘uitstekend’ bestempeld. ‘Wat de costumes der 
spelers betreft, hierbij merkte men op “een kleurenpracht zo bont dooreen 
gemengd” dat de toeschouwers dikwijls de spelers van Noord en Zuid niet 
konden onderscheiden.’ Nu ja, spelen deden de meesten nog altijd voor zich-
zelf, niet voor het publiek.

Naarmate de wedstrijden langer bestonden werden de eergevoelens ster-
ker en daarmee de wil om te winnen. De returnwedstrijd op het Museumplein 
met een zwak Zuid-Hollands team eindigde in 4-0. In de voorbeschouwing op 
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de vervolgwedstrijd, een jaar later weer in Den Haag, sprak Mulier van voort-
durende vooruitgang van het spel en nieuw opgekomen ‘eerste klas-spelers.’42 
Noord-Holland won de eerste twee duels, maar verloor de derde ontmoeting 
in februari 1890. Op het Amsterdamse Museumplein wilden de Haarlemmers 
en Amsterdammers zich revancheren, met de bondsvoorzitter als speler in de 
Noord-Hollandse aanval. De wedstrijd was levendig – met over en weer aan-
valsgolven en geslaagde combinaties – maar eindigde verwarrend:

Schröder maakt een goal, de andere spelers zien beteuterd rond!? En 
het eind van het liedje is, dat de Zuid-Hollanders het veld verlaten 
om hunnen trein te kunnen halen. Hevige toeloop van spelers en 
toeschouwers. Een ‘bajert’ van stemmen. Bijstra en Mulier, de beide 
captains, hebben moeite elkaar te verstaan, en als dit gelukt is, deelt 
laatstgenoemde aan Bijstra mede dat het ‘all-right’ is en dat Noord 
om den lieven vredewille den wedstrijd als geëindigd beschouwt. De 
uitslag was dus 0-0.43

De Hagenaars – met als spreekbuis Coops’ dns verweten de Noord-Hollanders 
dat zij het speelterrein niet op tijd gereed hadden. De gasten moesten zelfs 
de doelpalen helpen neerzetten. De wedstrijd begon ruim een kwartier te 
laat en het was daarom de spelers van Zuid-Holland niet aan te rekenen dat 
zij de strijd staakten, om de trein van 4.06 te halen. Het eerste fluitconcert op 
Nederlandse speelvelden dat de vertrekkende spelers ten deel viel, noemde 
Coops zeer ongepast. ‘Ik houd mij overtuigd dat ware sportsmen als de heeren 
Schröder, Mulier en Rust (…) die vreemde en ongastvrije handelingen ten 
zeerste zullen afkeuren en met mij zullen hopen, dat dit geheel nieuwe ele-
ment bij onze voetbalwedstrijden nimmer inheemsch zal worden.’44 Mulier 
kon als neutrale voorzitter deze weergave niet tegenspreken en liet bonds-
secretaris H.J. Burkens – zijn rechterhand – reageren. Burkens wees C. Nolet 
aan als aanstichter ‘daar hij de eerste persoon was die onder het roepen van 
“time! time!” zijn jas aantrok en wegliep.’45 Volgens Burkens was Mulier de 
enige verstandige, omdat die een draw erkende, waar Zuid-Holland door weg 
te lopen de wedstrijd feitelijk verloren had. Coops bevestigde in een reactie 
Muliers rol als verzoener.

Sporttaal
In het gekrakeel rondom de provinciale wedstrijden zien we een reeks Engelse 
kreten langs komen: sportsmen, draw, time en all-right. Nog in 1938 woedde 
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een discussie waarin ook Mulier zich decennialang met fanatisme had 
geroerd: betekende de adoptie van Engelse sporten ook het overnemen van 
de Engelse sporttermen? Dat jaar legde de befaamde historicus Pieter Geyl in 
het nvb-Voetbaljaarboekje uit waarom de eenheid in het Nederlandse taalge-
bied ook in de sportwereld nagestreefd moest worden. Volgens Geyl hadden 
Nederlanders, als hoofdtak van de ‘Dietse Stam’ (waartoe ook Vlamingen en 
Afrikaners behoorden), een bijzondere verantwoordelijkheid voor de evolutie 
van de Nederlandse taal. Juist op sportgebied schoten zij volstrekt tekort. ‘Een 
taal die niets beters weet dan almaardoor leentjebuur te spelen, een taal, die 
uit zichzelf geen nieuwe vormen en samenstellingen meer weet te scheppen, 
dat is geen echte eerste-klasse-taal.’46

Afrikaners waren ontzet als zij de Nederlandse sportrubrieken lazen: 
‘wat een gemakzucht, wat een gebrek aan zelfgevoel, wat een gebrek aan 
smaak ook, wij hier aan den dag leggen.’ De Afrikaners, zelfbewust door de 
indringende en dominante aanwezigheid van het Engels, ontwikkelden een 
eigen sporttaal. ‘Die wordt door de journalisten niet alleen in hun bladen, 
maar door de spelers in het veld gebruikt.’ Een Groot-Nederlandse commis-
sie – dat wil zeggen met vertegenwoordiging van Zuid-Afrika, Vlaanderen en 
Nederland – met taalkundigen, sportjournalisten en vertegenwoordigers van 
verschillende sportbonden zou zo’n gemeenschappelijke Nederlandse sport-
taal kunnen opstellen volgens Geyl.

Vijftig jaar eerder, in 1888, had een andere buitenstaander zich bemoeid 
met taalgebruik op het sportveld. J. Th. Cattie, leraar in de plant- en 
dierkunde aan de Arnhemse hbs en later directeur van de Wageningse 
Tuinbouwschool, ergerde zich aan de sporttaal van zijn leerlingen en verzette 
zich tegen ‘de verbastering onzer schoone moedertaal en al het barbaarsche 
dat wij moeten hooren.’47 De zaak hield niet alleen buitenstaanders, maar 
ook de sportbeoefenaars zelf bezig. Aan de ene kant stonden taalpatriot-
ten die Engelse begrippen wilden verbannen en daarvoor ook suggesties 
deden: werper voor bowler, voor stump stijl en voor no-ball: geen-gooi.48 De 
taalpuristen leken succesvol want in de eerste Nederlandse vertaling van het 
reglement van de Marylebone Cricket Club, uitgegeven door het bestuur van 
de Nederlandsche Cricket Bond, werden zoveel mogelijk crickettermen in 
Nederlandse vertaling gepresenteerd.49 Bat werd bet, umpire: scheidsrech-
ter, wide: hoogen bal, runs: loopen en fielder: uitstaander. Cricketpuristen 
verzetten zich tegen de Nederlandse cricketterminologie die volgens hen 
voortvloeide uit een miskenning van de wortels van het spel .50 In tegenstel-
ling tot het Afrikaanse ‘Krieket’ – waar de ‘stumps’ ‘paaltjies’ heten, ‘batsmen’ 
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‘kolwers’ en ‘runs’ ‘lopies’ – hield het Nederlandse cricket uiteindelijk vast 
aan zijn Engelse begrippen.51

Als Mulier in het cricket even veel invloed gehad had als in voetbal, was het 
misschien anders gelopen. Hij geloofde dat de populariteit van sport alleen 
kon groeien met Nederlands als voertaal. Net als Geyl en Cattie kwamen 
zijn bezwaren tegen anglicismen op het sportveld voort uit nationalistische 
gevoelens. Daarbij kwam nog de praktische overweging dat scholieren de 
crickettermen verhaspelden tot onbegrijpelijke kreten. In het voetbal heeft 
Mulier van het begin af aangedrongen op gebruik van het Nederlands. Bij het 
opstellen van een nieuw spelreglement in oktober 1891 voerde hij een soort 
campagne om vertalingen voor voetbaltermen in te voeren. Hij wilde Coops, 
als redacteur van De Nederlandsche Sport hierin meekrijgen. De voetbalbond 
is ‘eene recht Nederlandsche. Doe ons het genoegen en noem uwe rubriek 
Football Voetbal om mee te beginnen.’52 Coops was zo vriendelijk Mulier te 
wijzen op diens ‘inconsequentie’ in de bondsreglementen. ‘In het eerst ziet 
men alleen het doel, doch reeds in art. 3 gaan doel en goal broederlijk hand 
aan hand. (…) Ik verwacht dat het doel zich toch niet zal handhaven en wel in 
het vergeetboek zal raken.’53 Coops was niet onwelwillend, hij weifelde. ‘Met 
[Mulier] zal ik trachten den referee te begraven, maar of men ooit den forward 
en den back kwijt zal wezen en slechts over voorhoedespeler en achterhoede-
speler zal hooren spreken, moet ik ten zeerste betwijfelen, al was het alleen 
omdat de genoemde Hollandsche woorden zoo hopeloos lang zijn.’54

Mulier paste zijn overtuiging niet volledig consequent toe maar volhardde 
wel in zijn taalpurisme. In Het Sportblad duidde hij de Engelse county  compe-
titie aan als ‘Het kampioenschap der Graafschappen.’55 Werd in deze Engelse 
context het woord county al vermeden, bij wedstrijden op het Malieveld of 
achter het Rijksmuseum wilde Mulier er helemaal niets van weten. Men 
moest spreken van ‘de wedstrijd van Noord tegen Zuid.’56 In Cricket (1897) 
waarschuwde hij tegen de expansiedrift van het Engels.

Nederlandsche cricketers in onze koloniën zijn echter verplicht reke-
ning te houden met den algemeenen karaktertrek van Engelschen 
onderdanen, en wel de zucht om overal waar zij wonen, hun eigen 
taal in te voeren en zoo mogelijk tot de ‘fatsoenlijke-societeits-
taal’ te maken, hetgeen des te gemakkelijker gaat, naarmate andere 
menschen zich dit gewilliger laten aanleunen. Ik wensch dan ook te 
waarschuwen in het algemeen tegen het gebruik van de Engelsche 
taal op het speelveld in onze koloniën, en acht het overbodig nader 
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aan te duiden waarom het verdringen van onze taal als de toonge-
vende bij alle gelegenheden, juist daar zóó gevaarlijk is.57

Inmiddels was de status van Nederlands als voertaal op de voetbalvelden 
onomstreden, tot tevredenheid van Mulier.

Ons spel is thans een Nederlandsch spel geworden, elk voorwerp, elk 
voorval kan in zuiver Nederlandsche woorden worden uitgedrukt, 
laten wij daarom ook de zotte en ‘aanstellerige’ manier van enkelen, 
die pas een mondje vol Engelsch hebben geleerd en zich daarom 
geroepen gevoelen die kennis te luchten, tegengaan, daar waar op 
elk Nederlander de taak rust zijn land en volk vooruit te brengen en 
de landstaal te verdedigen tegen vreemden invloed.58 

CRicket: van Rage tot besloten kRing

Voorzitter Cricketbond
Op 26 april 1891 werd Mulier verkozen tot voorzitter van de Nederlandse 
Cricketbond, waarmee hij een jaar lang als een spin in het web van de 
Nederlandse sportwereld zat. Zijn verkiezing had hij grotendeels te danken 
aan de snel gegroeide populariteit van voetbal rond 1890. In provincie steden 
in het hele land werden de eerste clubs opgericht – bijvoorbeeld Quick in 
Amersfoort (1890: Herman Gorter trad in dienst van het stedelijk gymnasium), 
Vitesse in Arnhem (1892) en zac in Zwolle (1893) – en in de grote steden 
kwamen er clubs bij. Bij dit succes verbleekte de ncb en stagneerde de popu-
lariteit van cricket. Het verschil was opvallend en werd in belangrijke mate 
toegeschreven aan de succesvolle voetbalbond en haar aantrekkelijke compe-
titie; voorzitter Mulier gold als de aandrijvende kracht van dit succes. Volgens 
Mulier was hij in zijn invloedrijke positie niet altijd te benijden. Clubs vlogen 
elkaar om elk wissewasje in de haren en het handelen van bestuursleden werd 
steeds kritisch en meestal onwelwillend gevolgd door de buitenwacht. Er ver-
schenen uitvoerige verslagen en commentaren op kwesties in de sportbladen.

Het is geen altijd aangename taak, in de een of andere sportbetrek-
king te zijn geplaatst, wanneer men eenmaal de kinderschoenen 
ontwassen is. Menig spotachtig lachje van betrekkingen of vrienden 
wordt een delinquent te machtig en menigeen bedankt omdat hij … 
geen tijd meer heeft.59
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Mulier werd voorzitter van een Bond die op meerdere lijnen verscheurd werd 
door twist. Bij aanvang van zijn voorzitterschap wist hij al dat zijn resultaat 
met voetbal – popularisering van het spel – in het cricket moeilijk te bereiken 
was. Niet voor niets was hij de vierde voorzitter in tweeënhalf jaar tijd. Het 
meest hardnekkige probleem was de dominante positie van de Haagse clubs. 

In 1887 was de bepaling afgeschaft dat functionarissen van het Dagelijks 
Bestuur in Den Haag moesten wonen.60 Hierna trokken zowel hcc als het 
Haagse Olympia zich uit de bond terug, gevolgd door de grote Amsterdamse 
club Amstels cc. Ze protesteerden daarmee niet alleen tegen hun afgenomen 
invloed, maar ook tegen alledaagse beleidszaken als de gebrekkige organi-
satie van kampioenswedstrijden en vereiste contributie ten behoeve van een 
bondsblad. Mulier zag bij de ‘Haagsche’ de ambitie om ‘een leading club, 
een soort Marylebone Club’ voor Nederland te zijn. Dit zouden de andere 
clubs echter nooit accepteren. ‘Wij Hollanders zijn gewend op eigen wieken 
te drijven en een weinig naijver is er nu eenmaal voorhanden tusschen de 
goede steden Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Utrecht.’61 Ook buiten 
Den Haag overheerste lauwheid. Clubs die aangesloten bleven verzuimden 
gebruik te maken van trainingen door een Engelse professional, die door de 
Bond was aangesteld. Ze lieten ook verstek gaan bij de Bondswedstrijden. 
Het credo van B.H. Verhulst (van het Haagsche Olympia) luidde: ‘Men moet 
van de Bond halen, wat er van te halen is.’62 Het lijkt erop dat deze stelling-
name niet uniek was.

Muliers voorganger, de Hagenaar D.A. Koster, wist in de winter van 
1890 zowel hcc als Amstels cc te bewegen tot een terugkeer in de bond. 
Maar Koster kreeg tegelijkertijd te maken met een heel andere kwestie: het 
uitkomen van spelers voor meerdere clubs. Veel wedstrijden speelden de 
cricketclubs in de beginjaren nog niet: kleinere een handjevol, een grote 
club als hcc misschien tien. Spelers die zich wilden verbeteren door het 
spelen van veel wedstrijden, zoals de Haarlemse vedette Carstjan Posthuma, 
speelden daarom voor meer dan één club. Posthuma (Rood en Wit) was ook 
een vaste kracht bij hcc. Dit maakte de ranglijst voor de competitie niet 
heel geloofwaardig, maar de zwakke cricketbond was niet bij machte hier 
iets aan te doen. De meeste spelers zagen het ook niet als een probleem. 
Het bondsbestuur, aangevoerd door secretaris H.E.P. Coops – lid van het 
Haagsche Olympia tevens redacteur van De Nederlandsche Sport – wilden een 
einde maken aan het spelen voor meer dan één club en daarmee het verloop 
van de competitie eerlijker maken en strakker aansturen. Dat was immers de 
basis van het succes van de nvab. Nu stak hcc, dat veel gebruik maakte van 
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gastspelers als Posthuma, als een soort All Star-team boven de concurrentie 
uit. Coops zag als bijkomend voordeel dat meer spelers speeltijd zouden 
krijgen en daardoor de motivatie voor cricket in het algemeen zou toenemen.

Mulier noemde Coops’ plan in Het Sportblad ‘een bedenkelijk voorstel.’ 
Hij was toen nog geen voorzitter van de cricketbond. De maatregel zou vol-
gens Mulier ten koste gaan van de uitblinkers in het spel, zoals Posthuma. 
Hun ontwikkeling ging voor de behoefte tot het bijhouden van een ranglijst, 
volgens Mulier ‘een amusement, een modezaak zelfs, een goede zaak in 
vele opzichten, doch het mag het cricket niet belemmeren. (…) [een speler] 
speelt niet ten pleiziere van scorers en ons mannen van de pers, doch hij 
speelt cricket.’63 Inperking van deze vrijheid kon Mulier niet anders zien dan 
als bedilzucht. ‘Laten toch nooit Reglementatie, reglementen, bepalingen 
en alles wat naar papier ruikt, den frisschen geest verslappen en doodend 
gaan werken op den ontkiemenden lust voor ons goede cricketten!’64 Deze 
‘dodende’ werking zat hem in de te verwachten keuze van de betere spelers 
voor de grote clubs. De kleine clubs zouden daardoor geen volwaardig elftal 
meer kunnen selecteren en mogelijk verdwijnen. In oktober besloot de ncb 
een besluit over deze zaak door te schuiven naar het voorjaar, als de competi-
tieregeling in zijn geheel zou worden behandeld.

Mulier werd verkozen tijdens de vergadering waarin ook afspraken 
gemaakt moesten worden over de inrichting van de competitie. In de discussie 
over de nieuwe regel die spelers aan één club verbond, trad de voornaamste 
belanghebbende nadrukkelijk naar voren. Carstjan Posthuma – die Rood en 
Wit vertegenwoordigde – voerde de oppositie tegen het voorstel aan. ‘Hij 
meent dat het onbillijk is om aan clubs spelers te ontnemen, dat het wensche-
lijk is dat een speler veel op wedstrijden uitkomt, wat toch de beste oefening 
is, en verder dat de Bond het cricket moet bevorderen en niet tegenwerken, 
zooals volgens zijne meening door dit voorstel wordt gedaan. Het aantal wed-
strijden zal er ook door verminderen.’65 Posthuma werd gesteund door hcc, 
maar in de stemming waren zij nipt in de minderheid. Coops’ voorstel werd 
aangenomen met zeven tegen zes stemmen.

Zo zat Mulier bij zijn aantreden opgezadeld met een maatregel die hij zelf 
fanatiek bestreden had. Om verzoening te bereiken stelde hij een compro-
misvoorstel op. Coops, die was aangebleven als secretaris, werkte er aan mee. 
Clubs mochten drie spelers van een andere club opstellen, als zij minstens 
een jaar lid waren. Een maand na zijn aantreden werd het evenwel verworpen. 
Er kwam wel een nieuwe regeling voor de bondscompetitie. Alle eersteklassers 
zouden elkaar twee keer ontmoeten maar het bondslidmaatschap verplichtte 
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niet tot deelname.66 hcc en Rood en Wit deden dan ook niet mee en Amstels 
cc – met onder meer Kick Schröder en Herman Gorter – werd in dit nieuwe 
stelsel kampioen.

Toen hij een jaar na zijn verkiezing aftrad werd Mulier geprezen. ‘Het 
vorig jaar was de Bond een beetje uit de rails en was hij gekozen als werktuig 
om de zaken weder in het reine te brengen.’ Door zijn eigen denkbeelden los 
te laten en tegenstellingen te overbruggen, was de houding van veel clubs 
minder vijandig geworden. ‘Meer en meer leert men inzien dat de ncb zulk 
een kwaad lichaam niet is.’67 Mulier was betrokken geraakt bij de organisatie 
van de Internationale Sporttentoonstelling in Scheveningen die in juli zou 
beginnen. Hij had het daarmee zo druk dat hij andere functies afstootte. De 
popularisering van cricket was onder Muliers leiderschap geen stap dichter-
bij gekomen. Dat had veel te maken met de elitaire vormen die Nederlandse 
cricketspelers cultiveerden, waarin ze de Britse aristocratie navolgden. Enkele 
sportieve kopstukken uit de Nederlandse adel speelden hierbij een cruciale 
faciliterende rol.

Een aristocratische sport
We zagen onder Frits van Tuylls sportieve verdiensten dat hij de dorpsweide 
van Wijk aan Zee liet omwerken tot een cricketveld. Van Tuylls zwager jhr. 
mr. Jacob Willem Gustaaf Boreel van Hogelanden droeg bij aan het welsla-
gen van één van Muliers ‘lievelingdenkbeelden’: de komst van een nationaal 
speelveld in Velsen. Boreel bezocht tegelijk met de één jaar jongere Pieter 
Mulier het Instituut Schreuders in Noordwijk, waar zijn liefde voor het spel 
zal zijn ontstaan. Hij wilde van een stuk van de weilanden op zijn landgoed 
een cricketveld maken, voor de wedstrijden van Rood en Wit tegen Amstels 
cc. Mulier wist Boreel er gemakkelijk van te overtuigen dat het veld ook voor 
andere wedstrijden kon dienen. Het bood vele voordelen: een onberispelijke 
pitch, vlak en hard gemaakt met keileem, een gebouw waar de lunch kon 
worden genoten en eventueel de bouw van tribunes en zelfs een paviljoen. 
Om de plannen realiseerbaar en lonend te maken, moest de ncb alle grote 
matches daar laten spelen, zoals de provinciale en koloniale wedstrijden 
(tussen Nederlanders en in Nederland verblijvende Indische Nederlanders). 
Ook andere clubs zouden het kunnen gebruiken als zij tegen Haarlemse of 
Amsterdamse clubs speelden.

Mulier was er zo gelukkig mee omdat het veld alleen voor cricket zou die-
nen: ‘een goed onderhouden, voldoende cricketveld, zonder paardenhoeven, 
zonder schaapherders en schapen, zonder sociaal-democraten, keistenen of 
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ijsbanen, zonder vlieger oplatende of hoepelende jeugd.’68 Cees Pleyte, de 
voorzitter van Rood en Wit, vond dat Mulier zich de eer voor de oplevering van 
dit nieuwe speelveld onrechtmatig toeëigende. Hij wees erop dat de eerste 
contacten met Boreel al waren gelegd door Koster, Muliers voorganger. Na 
diens vertrek voerde Pleyte de onderhandelingen met Boreel.69 In april en mei 
werd er hard gewerkt aan de ondergrond: ‘Eenige arbeiders zijn reeds gedu-
rende ettelijke dagen bezig den grond in orde te brengen. De “speelplaats” 
(pitch) is met veel zorg aangelegd.’ Op een onderlaag van puin en stenen werd 
een vlakke pitch gemaakt, waarna de rest van het veld waterpas werd gemaakt. 
Er zou ook een omnibusdienst worden ingezet. ‘De door boomen bezette dui-
nen bieden tevens een zeer gemakkelijke amphitheatersgewijze oploopende 
tribune aan, terwijl vlak aan het veld ook voor ververschingen en eetwaren 
zal gezorgd worden.’70 Op 22 mei kon het publiek in dit buitentheater de bats 
voor het eerst zien zwaaien, toen Rood en Wit Amstels cc ontving.

Op een andere buitenplaats werd the King of Sports bijna tien jaar eerder al 
gespeeld. In 1883 nodigde A.N.J.M. (Arnoud) baron van Brienen van de Groote 
Lindt voor het eerst Engelse cricketers uit op zijn landgoed Clingendaal om 
tegen Nederlanders te komen spelen. Arnoud van Brienen verbleef enkele 
jaren in Engeland na zijn huwelijk in 1865 met Mary Louisa Ottelina Niagara 
barones van Tuyll van Serooskerken, een dochter van Billiton-oprichter Vin-
cent Gildemeester baron van Tuyll van Serooskerken en Charlotte Henriette 
Mansfield, afkomstig uit een Engelse adellijke familie. Zijn vrouw was afkom-
stig uit een andere tak van de familie Van Tuyll van Serooskerken, maar Van 
Brienen was – net als Boreel – in de verte vermaagschapt met Frits van Tuyll. 
Beiden hadden ook nauwe banden met het koningshuis: Arnoud Van Brienen 
was lid van de Raad van Voogdij over Wilhelmina die in 1888 werd samenge-
steld en Frits van Tuyll was kamerheer in buitengewone dienst. Van Brienen 
had net als Van Tuyll grote belangstelling voor sport in verschillende gedaan-
ten. Hij was bij de oprichting in 1883 grootaandeelhouder van asc en liet rond 
dezelfde tijd op zijn landgoed een paardenrenbaan aanleggen.

Van Brienen en zijn vrouw beschikten over een uitgebreid internationaal 
netwerk. Het organiseren van wedstrijden tussen Engelse en Nederlandse 
cricketteams stelde hem in staat Engelse kennissen te ontvangen en de 
Haagse society op zijn landgoed te vermaken. Hij introduceerde daarmee een 
exclusieve Engelse variant van het spel: country house cricket. Hierbij waren 
lunch, borrel, diner en dans even onmisbaar als de wickets, bats en bal. 
De Engelse crickethistoricus Derek Birley beschrijft het als: ‘a good way of 
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entertaining friends, neighbours, tenants and villagers, and of bringing in eli-
gible young men for daughters to meet.’71 Als de gastheer beschikte over een 
grote buitenplaats, voorzien van een ruim gastenverblijf, een wijdse lawn (als 
speelveld), een goede kok en uitgelezen wijnkelder, waren veel spelers tuk op 
een invitatie. Met het aanbieden van dit uitheemse en sophisticated vermaak 
onderscheidde Van Brienen zich van zijn degelijker Nederlandse standge-
noten. Mogelijk waren de in witte vesten en pantalons gehulde cricketers 
de esthetische bekroning van zijn uitgestrekte Engelse landschapstuin. Het 
Clingendaal-cricket zou tot 1902 een jaarlijks evenement worden, uitgroeiend 
tot een ‘Clingendaal-week.’72

Op 4 augustus 1891 had Pim Mulier als bondsvoorzitter samen met de 
Hagenaar Van Lelyveldt de eer om een ‘Mulier’s xi’ te selecteren voor de match 
tegen de ‘Clingendael xi’, Van Brienens Engelse gasten. Op Clingendaal lag 
een pitch en een veld zoals die nergens in het land te vinden waren: droog, 
egaal en kort gemaaid. Helaas had het in de dagen voorafgaand aan de wed-
strijd hard geregend, zodat de fielders toch in de plassen stonden. In Mulier’s 
xi veel Haagse spelers, maar ook enkele Haarlemmers, onder wie Carstjan 
Posthuma. Bij de Engelsen was Vincent Yorke de gevaarlijkste man. Yorke 
had uit kunnen gaan op de eerste bal van de Amsterdammer Weyerman. Zijn 
hoge slag werd gevangen door Oosterzee, maar die liet de bal glippen. Yorke 
bleef de hele verdere innings staan en scoorde 66 van de 81 Engelse runs. Na 
de lunch speelden de Nederlanders twee innings aaneen. De eerste innings 
leverde een miserabele 30 punten op. De tweede innings liep beter en in de 
namiddag moest de Clingendaal xi in 40 minuten 43 punten maken om te 
winnen. ‘Van den laatsten bal die gebowld wordt, maakt Col. Rowley de win-
ning hit, een duchtige vuurpijl naar long-off, waardoor het Clingendaal xi 
met 8 wickets won.’73

Het country house cricket had een groot aantal tour-elftallen doen ont-
staan, waarvan enkele ook Nederland jaarlijks bezochten, zoals Brixton 
Wanderers, Newton Blues, Tottenham cc en Tonbridge Rovers. Het bezoek 
van de Rambling Britons in augustus 1891 was spraakmakend omdat in 
dit team Sir Arthur Conan Doyle mee speelde. Mulier vervulde als bonds-
voorzitter een prominente rol in de ontvangst van dit elftal, en vooral van 
de beroemde schrijver. Mulier herinnerde het zich bijna veertig jaar later, 
toen Conan Doyle in de Haagse dierentuin een lezing verzorgde over het 
spiritisme. Hij wijdde een aflevering van zijn rubriek Pim Pernel aan Conan 
Doyle. Het stuk veronderstelde een grote mate van vertrouwelijkheid tussen 
de auteur en de schepper van Sherlock Holmes.
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Het Clingendael Xi, de Engelse gasten van baron van Brienen van de Groote Lindt. Met 
Madzy van Brienen, ofwel Freule Daisy, als scorer.

Studiofoto van een 'All Holland'-elftal met hun gasten, de Yorkshire Wanderers, 1893.
Staand uiterst links: Arthur Bentley, de Engelse trainer die enkele jaren achtereen de 
nederlandse spelers cricketles gaf; staand, derde van links: Kick Schröder; staand, 
centraal (zonder hoofddeksel): C. Pleyte; op de grond zittend, derde van links: Mulier.
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Het liefst zie ik Conan Doyle (…) als sportsman, als mannetjesput-
ter, die zich bij voorkeur bewoog temidden van het allergevaarlijkste 
gespuis, de boeven en moordenaars, waarvan hij zo kostelijk weet te 
verhalen. Ik zocht hem op, een dag voor de lezing in het hotel Des 
Indes en we praatten over den tijd, toen hij hier in het land kwam om 
te cricketen. (…) En ook haalden wij weer op, hoe hij op een anderen 
avond, zittende op een der banken van de Witte Sociëteit, mij opeens 
den wensch te kennen gaf om donkerst Den Haag te zien: ‘I want to 
see darkest The Hague.’
Dat was nog al een puzzle. Ik wist niets van darkest The Hague, maar 
we vroegen een agent wat zoowat de gevaarlijkste buurt was, gingen 
een paar straten achter het ministerie van Oorlog in en leerden 
daar darkest The Hague kennen. Zijn keurige hooge hoed werd er 
zelfs zwaar verontramponeerd en ik kwam ook niet onverlet uit het 
strijdgewoel. Hij had dus toen reeds die neiging om het volk in de 
alleronderste lagen te leeren kennen en was voor hel noch duivel 
bang, die stevige baas.74

Promotietour
Niet alleen Britse cricketers hielden ervan om te reizen voor hun sport. 
Hollandse spelers volgden hun voorbeeld en bezochten afgelegen streken in 
eigen land om de sport bekend te maken en jonge clubs te steunen in hun 
ontwikkeling. Het genoegen en nut van cricketspel werd in grote delen van 
het land gemist en waar wel werd gespeeld, ging veel verkeerd. Spelers van 
de Rotterdamsche Maas cc kregen eens bezoek van een kostschooljongen 
uit Oudenbosch, met een geestdriftig verhaal over het cricket op zijn school. 
Onder pater Hilarius speelden daar ongeveer honderd cricketers hun spel 
op de stenen, met een gutta-perchabal en Engelse bats van Perry, aange-
kocht door de broeders. ‘Maar eens in het jaar (hier glinsterden de oogen 
van onzen nieuwen kennis) dan was er wedstrijd op gras, om prijzen, meest 
sigarenpijpjes.’75 De jongen werd uitgenodigd voor de wedstrijd tegen Rood 
en Wit. ‘Moge hij daarna veel kennis en een keurigen cricketbal mee naar 
Oudenbosch dragen, en de tijd is misschien niet ver meer verwijderd, dat ook 
dit dorpje zijn naam aan een toer zal schenken.’

De tour gold onder cricketers als het meeste effectieve instrument om 
de sport te verspreiden. In 1885 reisden spelers uit Haarlem, Den Haag 
en Amsterdam naar Gelderland, met als resultaat drie nieuwe clubs. Alles 
in overleg met de directeur van de Arnhemsche hbs en de rector van het 
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stedelijk gymnasium. Ook Mulier nam deel aan zo’n Gelderse crickettour, 
in 1890 met ‘Nolet’s xi’ en deed daarvan verslag voor Het Sportblad.76 Het 
exploratieve karakter van deze ‘tour in het Verre Oosten’ bleek vooral uit 
het spoortraject Dieren-Apeldoorn, met een lokaaltreintje. Volgens Mulier 
waren dat ‘gevaarvolle uren, die eeuwen schenen’; zij konden ‘op dien tocht 
circa 82 stationschefs met de keurige inrichting dier lijn’ gelukwensen.77 
H. Coops, ook speler-journalist, mopperde mee in De Nederlandsche Sport. 
‘Nauwelijks was de trein op gang of hij stopte geruimen tijd, reed dan weer 
een heel eind terug als om een aanloop te nemen, alleen om 10 minuten ver-
der weer stil te houden.’ 78

Een jaar later reisden Mulier en Coops opnieuw naar Gelderland. Nu 
duurde de treinreis van Apeldoorn naar Nijmegen, over Dieren, viereneenhalf 
uur. Op het Nijmeegse speelveld – ‘een reusachtig terrein, waarin men ver-
scheidene Maliebanen naast elkaar kan leggen’ – bleek dat de propagandatour 
niet voor niets gehouden werd. ‘Een vreemd gezicht was het, dat een groot 
aantal opgeschoten jongens op het veld lagen en den tijd met een of ander 
hazardspel verdreven, doch het cricketten negeerden.’79 Mulier stelde bij wijze 
van aanmoediging aan de meest waardevolle speler een bat beschikbaar.

Mulier probeerde dit propagandamiddel ook in de nvab toe te passen. 
Ook voetballers moesten ‘toeren naar die heidensche streken ondernemen, 
waar men een winter zonder voetbal weet ten einde te brengen.’80 Maar 
de voetballers vonden het veel minder vanzelfsprekend om voor hun sport 
te reizen. De cricketers volgden de rijke en stijlvolle traditie van country 
house cricket. In het pinksterweekend van 1891 wilde Mulier voetbalwedstrij-
den spelen in Zwolle en Leeuwarden. ‘De Zwolsche heeren hebben aan de 
deelnemers vergoeding van reiskosten toegezegd (tot Zwolle).’ Tegen zijn 
verwachting in was slechts een handjevol spelers bereid ‘tot het goede doel 
een steentje bij te dragen.’ De reis werd eerst beperkt tot Zwolle en vervolgens 
afgeblazen door gebrek aan belangstelling.81 De promotie van voetbal in het 
Oosten en Noorden ging in de jaren negentig snel, vanuit stedelijke centra als 
Enschede, Zwolle, Leeuwarden en Groningen. Centraal georganiseerde tour-
nees waren daarmee minder urgent geworden. Voetbal veroverde het land op 
eigen kracht.

Popularisering van cricket zou nooit van de grond komen in Nederland, 
het bleef een sport die vooral in elitaire kringen gespeeld werd. Pogingen tot 
popularisering van de sport werden niet opgegeven maar Mulier droeg daar-
aan niets meer bij. Waar hij zich tot het einde van zijn leven bleef bekommeren 
om voetbal, atletiek en kaatsen bemoeide hij zich na zijn voorzitterschap van 



135

de ncb nauwelijks nog met cricket, afgezien van het boek Cricket uit 1897. 
Eén van de pogingen om jeugd voor cricket te interesseren kwam van Muliers 
vriend Jan Feith. In 1928 was voetbal een volkssport geworden en trok een 
deel van de jeugd uit de hogere burgerij zich uit de sport terug. Feith pro-
beerde hen in het boekje Jongens! Wat is cricket? in te palmen. Hij gebruikte 
een beproefd middel, het kostschoolverhaal ‘De slag bij Waterloo.’82 Cricket 
was geen veelgezocht alternatief, vooral hockey en tennis profiteerden van de 
vlucht van de voetbalvelden door jongens uit de elite.

Bezoek aan De FRiese elf steDen
Mulier droeg bij aan de ontwikkeling van het langebaanschaatsen, de nieuwe 
wedstrijdvariant waarin kampioenen uit Engeland, Nederland en Scandinavië 
elkaar konden ontmoeten. Tegelijkertijd vreesde hij de consequenties van 
deze modernisering van de ijssport: de teloorgang van traditionele vormen 
van ijsvermaak. In zijn Friese reis, aan het begin van de lange en strenge win-
ter van 1890-1891, komt deze ambivalentie binnen enkele dagen aan het licht. 
Eerst nam hij deel aan internationale langebaanwedstrijden van de IJsclub 
Thialf in Heerenveen, op 17 en 18 december 1890. Mulier eindigde daar op de 
mijl als zevende, meer dan een minuut achter winnaar Donoghue. Hij hield 
twee deelnemers achter zich.83 Op de langere afstand van 3 mijl hield Mulier 
vijf rijders achter zich en eindigde als vijfde. De Leeuwarder Courant merkte 
op: ‘Mulier liet den moed niet zinken, onvermoeid reed hij voort.’84

Op 19 december, deed hij mee aan een drukbezochte hardrijderij met 
een nieuwe wedstrijdcategorie: het ‘Meesterschap van Friesland’ voor ama-
teurs. Met 27 anderen – waaronder tien Hollanders – betrad hij de baan. 
Mulier en ook zijn Haarlemse sportvriend Klaas Pander vielen op deze kor-
tebaan buiten de prijzen. Net als bij de beroepsrijders eindigden Friezen op 
het podium.85 Een dag later reed Mulier de tocht die zijn grootste bijdrage 
aan de Nederlandse sport genoemd mag worden. Op zaterdag 20 december 
waagde hij zich aan een reis op schaatsen langs de elf Friese steden, ‘een van 
die aardige, oude gebruiken (…), die gelukkigerwijze nog niet zijn vervallen.’86 
Het is dit traditionele karakter dat Muliers historische verbeelding moet heb-
ben geprikkeld. Om zich naar conventies te voegen had hij zich tevoren laten 
informeren over de ongeschreven regels. Zo stelde hij bijvoorbeeld in zijn 
verslag van de tocht – in Wintersport (1893) – de regel dat de tocht uit en thuis 
gereden moest worden. 

De oudste verwijzingen naar de Elfstedentocht komen uit de achttiende 
eeuw, maar vanaf 1848 werd het gebruikelijk geslaagde tochten in kranten te 
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melden.87 Douwe Hantjes Joustra (31 jaar oud, uit Baard) reed dat jaar met 
Klaas Siemon de Jong (25, uit Huins) de tocht uit. Twee dagen later werden 
hardrijderijen gehouden in Leeuwarden waar Joustra als toeschouwer heen 
reed. Hij toonde zijn bewijzen uit de elf steden aan ‘de heeren’ en op 27 janu-
ari schreef de Provinciale Friesche Courant dat weer zo’n zeldzame tocht langs 
de elf steden was geslaagd. Joustra bewees ‘dat de Friezen niet alleen in snel-
heid op schaatsen, maar ook in het volhoudingsvermogen voorzeker huns 
gelijken niet hebben.’ Aan het eind van het artikel riep de krant schaatsers 
die de elf steden bezochten op, ‘in dat geval aan haar een berigt in te zenden, 
nopens het tijdsverloop, waarin de reis is afgelegd, met overleg der noodige 
attesten uit iedere stad, zooals nu ook heeft plaats gehad.’88 De oproep had 
succes, want het aantal meldingen in de pers groeide sterk. Hiermee steeg 
de uitstraling van succesvolle elfstedenrijders uit boven het lokale niveau en 
kregen zij bekendheid in de hele provincie. Dit is de eerste stap geweest in de 
transformatie van het ‘Bezoek aan de elf steden van Friesland’, zoals Mulier 
zijn verslag in Wintersport betitelde, tot de Elfstedentocht als het ultieme nati-
onale evenement van de twintigste eeuw.

De motivatie van Mulier om zelf de tocht uit te rijden kan op drie niveau’s 
van identificatie worden geïnterpreteerd: sport, Friesland en de familie. 
Allereerst verrijkte hij zijn loopbaan als schaatser met een historische dimen-
sie door zich in deze traditie te plaatsen. We zagen in de ophef rond de Friese 
hardrijders dat Mulier vond dat de nieuwe wedstrijdvorm op de langebaan 
slechts ten dele volstond en dat de eigen sportieve tradities bewaard moesten 
blijven. Mulier bracht met het uitrijden en bekend maken van deze Friese 
rondrit een historisch fundament aan in zijn betrokkenheid bij de schaats-
sport. Tegelijkertijd haalde hij ook de banden aan met zijn geboorteprovincie, 
waar een deel van zijn familie nog altijd was gevestigd en in aanzien stond. 
Zijn leven lang heeft Mulier blijk gegeven van interesse in Friesland en een 
zeker mate van identificatie met zijn Friese roots. Ten slotte bracht het rij-
den van de tocht hem in contact met enkele van zijn Friese familieleden. 
Mogelijkerwijs wilde hij zich als elfstedenrijder aan hen tonen als een waar-
dige zoon van zijn vader. Aan het einde van het bericht over Pims geslaagde 
rit in Hepkema’s Advertentieblad, door Pim zelf aangeleverd, stond een niet te 
controleren slotzin die wijst in deze richting. ‘Wat in deze nog opmerkelijk is, 
is dat jaren geleden ook de vader en de grootvader van de heer Mulier gelijken 
tocht deden.’89

Alle drie deze inspiratiebronnen komen terug in het verslag, hoewel de 
nadruk ligt op het sportieve verloop. Het belangrijkste motief is de stempel-
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procedure in iedere stad: de locatie van afstempelen, en naam en functie van 
de stempelaar werden steeds vermeld. Mulier beschreef nauwgezet de tijd die 
hij nodig had voor de afstand tussen de steden, op welke stukken hij goed in 
zijn slag zat en hoe de samenwerking met zijn gids Tuininga (uit Bolsward) 
verliep: ‘jou motte net so duvelse hurd ride.’90 Zijn neiging tot identificatie met 
de Friezen komt slechts zijdelings tot uiting: ‘Met een dikke wollen muts op 
kreeg ik iets van het gesoigneerde, dat den Frieschen schipper eigen is.’91 De 
familiebanden manifesteerden zich bij het stempelen in Bolsward en Sloten, 
door zijn neven Johannes Haitsma Mulier en Gerrit Nicolaas van Haersma de 
With, de eerste burgemeesterszoon en de tweede zelf burgemeester van zijn 
stad. Van Haersma de With kwam ‘met de in de gegeven omstandigheden las-
tige vraag: “Blijf je eten?” Doch voort gingen we weer, nu op IJlst aan.’

Door de nadruk op het sportieve element, bevat het relaas enkele stan-
daardelementen van de latere elfsteden-heroïek. Het slechte ijs, uitgereden 
of met scheuren of sneeuw, de donkerte in de vroege ochtend en de angst 
om te vallen. ‘Het was vinnig koud en ik kon mij, daar ik onmogelijk harder 
durfde gaan, niet warm rijden.’92 Ook de landschapservaring, die vooral in de 
televisieverslagen een belangrijk onderdeel werd van de Elfsteden-beeldtaal, 
werd door Mulier beschreven. ‘Pas hadden we de bosschen van Gaasterland, 
die aan een Geldersche natuur doen denken, achter den rug of we kwamen op 
de groote meren. De zon ging bloedrood onder en statig bescheen de maan 
het onafzienbare ijsveld.’

Vanaf Sneek moet Mulier het slottraject naar Leeuwarden met vreugde in 
het hart hebben afgelegd.

Ik had een prachtige baan voor mij en reed zo hard ik kon; van tijd tot 
tijd een beetje uitgejouwd door boeren die ik voorbijreed, doch dat 
maakt de mensch kwaadaardig en des te harder gaat het. Te Sneek 
werd ik door G.S. Bokma geviseerd en was te 6.25 van de strooplank 
en op de baan. Intusschen was de maan achter wolken weggescholen 
en hoewel ik zoo hard mogelijk reed, moest ik toch opletten niet te 
vallen. Te ca. kwart voor 8en kreeg ik de lichten van Leeuwarden in het 
gezicht en gooide de armen van de rug, - en deze lustig zwaaiende 
kwam ik te 7.55 aan het einde van den gracht. Te 8 uur in het hôtel 
Weidema werd het zeer vies geworden papiertje door den oberkell-
ner geviseerd, (die me eerst te 9½ uur verwacht had) zooals hij zeide, 
en was de geheele rit volbracht in 12 uur 55 minuten. Zelden heb ik 
zoo’n prettigen dag gehad. 
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uitwisseling op schaatsen
Mulier inspireerde drie bevriende Engelse amateurschaatsers tot het nadoen 
van zijn tocht. De gebroeders Charles en Louis Tebbutt en Bateman Bracon 
Tarring uit Londen reden de tocht rond 14 januari 1893 vanuit Leeuwarden 
in 14.37 uur. Naast een verslag in telegramstijl in Tebbutts schaatsnotities,93 
leverde Tebbutt aan dns meer details, vooral over de voeding die zij namen 
(veel eieren) en over de ijscondities (sneeuwhopen op het Slotermeer). Zij 
reden op het eigen Fen-model schaatsen, behalve het traject Leeuwarden-Hin-
deloopen, dat Charles Tebbutt reed op Noren. ‘Geen onzer was bij aankomst 
te Leeuwarden zoo vermoeid, dat hij, zoo noodig, niet verder had kunnen 
rijden; meer in het bijzonder was de heer C.G. Tebbutt zeer frisch.’94 Volgens 
Mulier was het doel van de Engelsen het verbreken van zijn tijd,95 ‘doch het 
mocht hun niet gelukken. Toch is hun tocht zeer verdienstelijk. Laudanda 
est voluntas en het is zeker voor een vreemdeling, al kent hij ook het land zoo 
goed als Tebbutt, die elke vaart in N.-Holland en Z.-Holland weet te vinden, 
toch een aardige en prijzenswaardige onderneming, om dit Nederlandsch 
gebruik te willen navolgen.’96

Tebbutts elfstedentocht is een bijna onvermijdelijk gevolg van zijn grote 
liefde voor het rijden enerzijds en zijn fascinatie voor de Nederlandse schaats-
cultuur anderzijds. Tebbutt was afkomstig uit het Fen District, waar schaatsen 
tot de belangrijkste sporten behoorde. In die streek reden de gebroeders 
Tebbutt ook al lange tochten. In 1879 reed Charles met zijn broers Sidney, 
Arnold en Louis van Bluntisham ‘to Wisbech and back, a distance of 73 miles, 
along the old Bedford river, Wisbech Canal to Wisbech, returning by the 
Middle level drain to the Forty Foot River and Welches Dam.’97 De Forty Foot 
River of Drain is ook bekend als Vermuyden’s Drain en is een onderdeel van de 

Charles Goodman Tebbutt, 
Muliers Engelse ijsvriend.
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polderwerken die Cornelis Vermuyden halverwege de zeventiende eeuw in 
Cambridgeshire ontwierp en uitvoerde. De polderwerkers die de afwaterings-
kanalen uitspitten, introduceerden ook de schaatssport in die streek.

Vele winters stak Charles met familieleden of schaatsvrienden de Noord-
zee over om te schaatsen op Nederlandse meren en kanalen. De verslagen van 
die wintersportreizen naar Nederland lezen deels als de aantekeningen van 
een amateuretnograaf, vergelijkbaar met Muliers volksbeschrijvingen in Win-
tersport. Zo zag Charles Tebbutt bij een schaatsreis in 1895 een spekrijderij in 
Weesp, een ijskermis op de Gouwzee, een schoonrijderij en ingespannen arre-
sleden met belletjes in Woerden, een ijskolfbaan in Rietveld en in Gouda een 
jongen met prikslede; ‘the runners of which being a pair of skates & with spi-
ked sticks was pushing himself along. He seemed a jolly boy, but two guilders 
would not tempt him to sell & he laughed merrily at the offer.’98 Ook de Friese 
hardrijders kenden voor Tebbutt weinig geheimen. Bij zijn bezoeken aan Fries-
land maakte Tebbutt uitvoerig studie van hun materiaal, schaatsslag, tactiek en 
andere gewoonten. Hierin toonde hij zich een bewegingswetenschapper avant 
la lettre. In zijn archief zijn formulieren te vinden waarop de lengte en breedte 
van de schaatsslag kunnen worden aangetekend om zo de vergelijking tussen 
schaatskampioenen te objectiveren.

Tebbutt was buitengewoon ontvankelijk voor de winterse tradities in 
Nederland en koesterde tegelijkertijd de eigen schaatstradities van het Fen 
District. In samenwerking met Mulier probeerde hij een onderdeel van de 
Engelse wintersport in Nederland bekend te maken: bandy. Tebbutt was een 
vooraanstaand lid van de Bury Fen Bandy Club uit Bluntisham (opgericht 
in 1813) en publiceerde in 1882 als eerste de regels van het spel. Mulier had 
al in 1889 naar het spel gevraagd en in januari 1891 kwam Tebbutt met zijn 
club naar Nederland. Geen van de hfc’ers die met Mulier tegen de Engelsen 
speelden, was in staat de bal te controleren met de sticks van Tebbutt. Zij 
verloren de eerste match op maandag 4 januari op de baan van de IJsclub 
Haarlem met 14-1. Een Amsterdamse ploeg deed het een dag later wel beter, 
maar had twee Engelsen in het team opgenomen. Op woensdag waagden de 
Haarlemmers een nieuwe poging, nu in Amsterdam voor 300 toeschouwers. 
Ze incasseerden minder goals, maar wisten er zelf geen te maken. Ook niet 
toen in de slotfase Louis Tebbutt en ene Jewson hen kwamen versterken. Na 
deze wedstrijd ontving Mulier complimenten van Tebbutt over de grote vor-
deringen en de verzekering dat ze tegen de beste Engelsen hadden gespeeld. 
Een mindere tegenstander zou na een weekje oefening in ‘hockey’ door de 
snelle Haarlemmers verslagen kunnen worden.99
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De drie wedstrijden hadden groot enthousiasme gewekt bij de Hollandse 
spelers, vooral bij Mulier. Louis en Charles Tebbutt werden tot ere-lid gemaakt 
van hfc en Mulier tot lid van de Bury Fen Bandy Club. In de volgende winter 
bleven Tebbutt en zijn bandyteam weg uit Nederland, maar de Haarlemmers 
oefenden als er ijs lag en speelden eind februari tegen een Amsterdams elftal. 
In januari 1893 gingen Mulier en Tebbutt met een gezelschap op campagne 
naar Friesland, nadat de Haarlemmers eerst hun verbeterde spelbeheersing 
toonden met een overwinning op de gasten (8-1). Als pauzenummer van 
hardrijderijen in Heerenveen en Bolsward speelden de Engelsen demonstra-
tiepartijen. De enige Nederlandse spelers daarbij waren Mulier en Carstjan 
Posthuma. De Heerenveense sporters vonden het spel zo leuk dat ze volgens 
Mulier direct een club oprichtten, net als in Bolsward. Hij voorzag een grote 
populariteit voor bandy in Nederland als winters alternatief voor voetbal. 
Hij probeerde in Wintersport onmiddellijk een alternatieve, ver-Nederlandste 
naam voor het spel te vinden: keu-jaegen bijvoorbeeld. Het spel is hier echter 
niet blijven hangen, zoals in Zweden, waar Tebbutt het spel ook introduceerde.

In Bolsward was de bandywedstrijd een pauzenummer tijdens prikslee-
wedstrijden. Hier konden Mulier én Tebbutt zich laven aan Friese ijsfolklore.

‘Bandywedstrijd op het huis de vogelenzang’
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Nadat de prikslee wedstrijd was afgeloopen, togen allen naar de 
Doelen. (Er waren ook een paar Hindelooper vrouwen en cavalier in 
nationaal kostuum aan den lunch aanwezig) alwaar wederom prijs-
uitdeeling was. Daarna bezochten de Engelschen een echt Friesch 
ijsbal, waar gehost wordt en gedanst, waar de zoenen vallen als een 
regenbui in ‘t water en waar gerookt wordt, tegen den ‘Rookenden 
Moriaan’ op. ‘Van tiereliere hoepsasa van tiereliere hoep!’ zoo 
schrijft Hora Adema in de Gids. Altijd weer die zelfde polka, stam-
pend en hijgend, dansen de paren in ‘t rond, om dan weer met het 
meiske op de knie een partijtje te vrijen en een glaasje met suiker te 
verschalken. Laat keerden de Engelsche gasten huiswaarts, doch zij 
hadden dan ook echte Hindeloopers, een echte, priksleewedstrijd en 
een echt Friesch bal bijgewoond.100

In de geslaagde reis langs de Friese elf steden van Tebbutt cs. en het gretige 
inlijven van het bandyspel door Mulier was sprake van uitwisseling en omar-
ming van elkaars ijstradities: een winterse culture-swap. We zien bij beiden 
een hang naar folklore en traditie gepaard gaan met een rationalistische en 

‘Een echt Friesch iJsbal’
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kwantificeerbare benadering van de schaatssport. Naast een sterke interesse 
in de historische achtergrond en vormen van schaatssport kenden Tebbutt 
en Mulier beiden een drang om de schaatscultuur te moderniseren. Deze 
transformatie was nodig om iets van de eigen traditie te bewaren in een peri-
ode van internationalisering en schaalvergroting. Mulier en Tebbutt maakten 
met deze ambitie deel uit van een internationale côterie van schutsheren van 
de ijsvloer, waartoe ook mensen als Barnaart, de Zweedse kapitein Victor 
Balck en de Hamburgse koopman Arij Prins behoorden. In juli 1892 waren 
zij allen betrokken bij een cruciale fase van dit transformatieproces, Tijdens 
de internationale sporttentoonstelling van Scheveningen probeerden zij het 
eens te worden over een universele vorm voor internationale wedstrijden. 
Het werd een zoektocht naar een compromis tussen de tradities van verschil-
lende landen.
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4

Sportwereld (1892 – 1895)

Ook buitenslands verbreidden wij weleer den roem van ons ijsvermaak. 
Waren Seine of Teems bevroren, dan kwamen er Hollanders of Friezen op 
de baan, en keken Franschen en Engelschen hun oogen uit, zoowel om de 
rijkunst als om de vermakelijkheden op ’t ijs.
Jan ter Gouw, De Volksvermaken (1871)1

Scheveningsche spoRttentoonstelling
De taken van Mulier tijdens de Internationale Sport-, visscherij- en paarden-
tentoonstelling van 1892 in Scheveningen tonen de mengeling van inhoud 
en bedoelingen van het evenement. Als secretaris van de afdeling ‘athletieke 
sport’ had hij 200 m2 tot zijn beschikking om zijn eigen moderne sporten en 
spelen – atletiek, cricket en voetbal – te tonen aan het publiek. Hij moest het 
doen met een assortimentsoverzicht op een kar van Perry en een reeks histo-
rische cricketbats van De Gruyter. Mulier had de ncb en nvab niet kunnen 
motiveren tot een royale en aansprekende inzending. Coops verzuchtte in 
dns de hoop ‘dat de cricket- en voetbalwedstrijden, die op de terreinen der 
tentoonstellingen zullen worden gehouden, meer voor het populair maken 
van deze spelen zullen bijdragen dan hetgeen daaromtrent op de expositie 
te zien is.’2 Een belangrijk deel van de 600.000 bezoekers kwam af op de vele 
wedstrijden tijdens de tentoonstelling. Behalve voetbal en cricket waren er 
wedstrijden in atletiek, biljarten, concours hippique, kaatsen, kegelen, kol-
ven, schaken, schermen, schieten, tennis, wielrennen en zeilen.3

Het tweede onderdeel waar Mulier direct bij betrokken was sloot nauw 
aan bij zijn Historiezucht. In de ‘retrospectieve afdeling’ werden de sportieve 
tradities vertoond. Het betrof een expositie van ‘oude kaatsspelen, oude 
sleden, beenen schaatsen, Hindeloper vrouwenfiguren op schaatsen, oude 
jachtvoorwerpen, oude rijtuigen en kostbare gobelins die jachtvoorstellingen 



144

weergeven.’4 Dit was het terrein waarop zijn vader en broer zich begaven: ijs-
sport en jacht. Volgens een oproep aan verzamelaars om antiquiteiten in te 
zenden ging het Mulier en zijn collega G. Huyssen van Kattendijke om een 
historische vergelijking tussen oude technieken en gebruiken en ‘hetgeen 
thans op dit gebied voorvalt.’5 De verzameling arren zette Mulier inderdaad 
daartoe aan. In de oude arren was de ornamentatie, het houtsnijwerk, ver 
boven de contemporaine norm verheven, hetgeen hij weet aan de sociale 
mobiliteit:

De tegenwoordige werklui mogen daar gerust eens een stoel bij 
nemen en op hun gemak naar dergelijke voorwerpen zitten kijken. 
Tegenwoordig is een ieder er op uit, van ‘stand’ te verbeteren en het 
gevolg is, dat de zonen van bekwame artist-werklui zich onmiddellijk 
als baas of winkelier vestigen en het werk laten uitvoeren, hetwelk 
de ‘meester’ van eertijds zelf, met eigen handen en vol ijver voor de 
ontpopping van zijn denkbeelden, voltooide.6

In dit citaat toonde Mulier voor het eerst zijn bedenkingen bij de onstuitbare 
democratisering en het vervagen van standsonderscheid. Tenslotte werkte 
Mulier ook mee aan de afdeling ijssport, een expositie met een uitdrukkelijk 
nationaal karakter. Geïllustreerde Bladen schreef: ‘Hier is ons land weer ruim 
vertegenwoordigd en geen wonder, want het gebied waarop wij nog vóór kor-
ten tijd de eerste en onoverwinnelijk waren, ligt ons na aan het hart!’7 

Er waren in totaal twaalf categorieën of ‘groepen’, behalve de reeds 
genoemde drie waren dat rijsport; jacht en schieten; wielersport; roei- en 
zwemsport; spelen en benodigdheden voor spelen; visserij; kampeer- en 
reisartikelen; ‘voorwerpen in verband staande tot sport’ en alpinisme. De 
categoriseerdrift is typerend voor de exposities van de negentiende eeuw. 
Het maakte een vergelijking tussen producten mogelijk en daarmee het 
opstellen van een rangorde van producenten en de naties die zij vertegen-
woordigden. Deze competitie was volgens planoloog en historicus Pieter van 
Wesemael het voornaamste didactische middel van wereldtentoonstellingen 
in de negentiende eeuw.8

Het evenement in Scheveningen leek eerder een vakbeurs op sportge-
bied dan een pendant van de grote wereldtentoonstellingen in Crystal Palace, 
Parijs en Chicago. Het oprekken van het centrale thema, zichtbaar in de 
formulering van sommige categorieën, toonde evenwel een meer univer-
sele ambitie. Veel van het tentoongestelde miste niet alleen naar huidige 
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maatstaven iedere associatie met sport. Ook in 1892 hadden verslaggevers 
soms moeite het sportieve element te herkennen. De afdeling ‘schoone kun-
sten’ toonde volgens de NRC vooral aan ‘welke verre strekking in onze dagen 
aan het begrip sport wordt gegeven.’9 De heterogeniteit van de verzameling 
komt het duidelijkst naar voren in de officiële ‘lijst der bekroningen’, door 
vakjury’s opgesteld. Hierin komen categorieën voor als ‘meubelen’, ‘draag-
baar spoorwegmaterieel’ en ‘dranken, eetwaren, reukwerken, zeep enz.’10

Volgens Van Wesemael waren de wereldtentoonstellingen in de negen-
tiende eeuw erop gericht behoudzucht te doorbreken en eenieder vertrouwd 
te maken met verschijnselen van de moderne tijd.11 In de didactische opzet 
van de wereldtentoonstelling waren ‘historical theme exhibitions’ essentieel, 
omdat daar de nieuwe verschijnselen en producten aansluiting vonden bij 
de traditionele cultuur. Er heerste volgens Van Wesemael een ideologie van 
harmonie, waarin modernisering geen bedreiging of vernietiging van de tra-
ditionele cultuur betekende, maar verbetering en versterking.12 Het is deze 
invalshoek die Muliers secretariaat van de ‘Retrospectieve afdeling’ maakt 
tot een functie van formaat. Deze afdeling had een strikt nationaal karakter. 
Inzendingen uit het buitenland ontbraken. Mulier zal het niet als een groot 
bezwaar zijn voorgekomen. Als weerslag van de nationale cultuur vond hij de 
‘Retrospectieve’ ‘de schoonste afdeeling der Sporttentoonstelling.’13

De organisatie van de tentoonstelling diende officieel twee doelstellingen: 
promotie van Scheveningen als badplaats en ontwikkeling van de Nederlandse 
sport. Deze expliciete doelstellingen gingen gepaard met een onuitgesproken 
maar zeer nadrukkelijk streven om nationaal gevoel te wekken bij de bezoekers 
uit eigen land en het tonen van een krachtig nationaal imago aan buiten-
landse gasten. Het eerste gebeurde door de voortdurende vergelijking van 
Nederlandse producten met concurrerende inzendingen uit het buitenland, 
waarvoor verslaggevers steeds cliché’s bezigden als ‘kunnen de vergelijking 
glansrijk doorstaan’ of ‘blijft zich krachtig handhaven.’ Juist het deelthema 
visserij verleende volgens Geïllustreerde Bladen ‘aan het geheel een natio-
naal karakter.’14 De inzendingen van reders uit Scheveningen, Vlaardingen 
en Maassluis werden in een uitgesproken historisch kader geplaatst als 
uitingen van de nationale cultuur. De beschrijvingen van verslaggevers slo-
ten daar naadloos op aan. Mulier associeerde de visserijtentoonstelling in 
Eigen Haard met de geschiedenisboekjes die ‘meester Prinsen Geerlings eer-
tijds ter beschikking van de lieve jeugd stelde.’ Van de eindeloze reeksen 
jaartallen die daarin vermeld stonden, had hij altijd onthouden ‘dat in het 
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jaar veertien-honderd zóóveel Willem Beuckelsz te Biervliet het haringkaken 
uitvond.’15 Mulier en andere verslaggevers suggereerden een onafgebroken 
cultuur van Noordzeevisserij.

Het koningshuis greep de sporttentoonstelling aan om zich als spil van 
de natie te manifesteren. Het evenement paste goed in de imagocampagne die 
koningin-regentes Emma juist in dat jaar voerde met haar dochter Wilhelmina. 
Boven de hoofdingang was de tekst ‘Leve Wilhelmina’ aangebracht. Bij de 
openingsceremonie op 1 juni moesten de koninginnen zich laten vertegen-
woordigen door luitenant-generaal Verspijck, omdat het samenviel met een 
koninklijk bezoek aan het Duitse keizerlijk hof. Verspijck verzekerde zijn 
gehoor dat de koningin-regentes, ook beschermvrouwe van het organiserend 
comité, ‘hoogelijk belang stelt in deze tentoonstelling en dat het Haar een 
groot leedwezen is, verhinderd te zijn hierbij tegenwoordig te wezen.’16 De 
betrokkenheid van het Oranjehuis kwam naar voren in twee bijzalen waar 
een selectie te zien was uit de verzamelingen van het Nederlandse Koninklijk 
Huisarchief en van Prinses Marie, een dochter van Prins Frederik, de tweede 
zoon van koning Willem I. Zij was getrouwd met Wilhelm Prins zu Wied.

Volgens de NRC was vorstelijke deelname aan een tentoonstelling een 
risico. Er viel niets te winnen, terwijl gezichtsverlies werd geleden bij een 
ondermaatse collectie. Vooral de inzending van het Oranjehuis ontkwam daar-
aan doordat ‘systematisch is te werk gegaan.’17 De doelstelling was te tonen hoe 
een vorstenhuis de sportbeoefening kon aanmoedigen. Vooral veel prenten 
(het bezoek van de stadhouders aan de Haagse kermis), gravures (de zeilwagen 
van graaf Maurits van Nassau) en schilderijen (portret van Prins Alexander, 
beschermer van de valkenjacht) waren tentoongesteld. De objecten die Prinses 
zu Wied naar Scheveningen liet brengen hadden minder samenhang en waren 
meer een hommage aan haar overleden vader prins Frederik. Hier was de 
draagstoel van prins Frederiks grootmoeder ‘Willemijntje’ te vinden.18

Op 30 juli 1892 bezochten de koninginnen zelf de sporttentoonstelling. 
Bij hun aankomst stond aan de hekken een grote groep belangstellenden en 
nieuwsgierigen. ‘De jonge Koningin was in het licht geel gekleed, met grooten 
stroohoed en loshangend haar.’19 Emma was anderhalf jaar na de dood van de 
vorst nog altijd in zwart gehuld. Van de organisatoren begeleidden baron Van 
Hardenbroek van Bergambacht, baron Van Brienen en mr. Van Oudheusden 
van Achttienhoven de majesteiten en hun gezelschap. In de namiddag waren 
de koninginnen getuige van een show bij de paardententoonstelling. Er was 
een programma gemaakt met baron van Tuyll van Serooskerken als com-
missaris in de ring. Tijdens de rondleiding in de expositiezalen ‘werden 
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de heeren W. Mulier, uit Haarlem, en Herman Kolff, uit Rotterdam, aan 
Hare Majesteit voorgesteld.’20 Zij kregen complimenten voor ‘de keurige eta-
lage en rangschikking’ van de afdeling ijssport. In de Zweedse etalage kreeg 
kapitein Victor Balck hetzelfde eerbewijs. Hij mocht uitleg geven over de 
daar getoonde sneeuwschoenen. Met het oog op de orangistische aanhan-
kelijkheid van de familie Mulier dringt zich de vraag op, wat voor Pim het 
hoogtepunt was van de Internationale Sporttentoonstelling in Scheveningen: 
het handje van de koningin, of de verkiezing tot eerste voorzitter van de inter-
nationale schaatsunie? Waar de Scheveningse tentoonstelling grotendeels 
weer vergeten werd, zouden de schaatskampioenschappen van de isu een 
slijtvast element blijken in het nationale gevoel.

Internationaal Schaatsenrijderscongres
Op 11 januari 1891 won de Duitse schaatser Gustav Landahl amateurwed-
strijden in Hamar over 5 mijl. Een paar weken daarna reed hij als prof tegen 
de Noor Harald Hagen over 5000 m. en won weer. ‘Dezelfde Hagen, die door 
Landahl geslagen werd, rijdt om het meesterschap der wereld (voor beroeps-
rijders) tegen McCormick en wel te Kopenhagen. Hagen wint het in 9 min. 15 
sec. Welk een chaos! Gelukkig dat het nu beter zal worden.’21 De chaos waar 
Mulier hier van sprak betrof niet alleen het gegoochel met wereldtitels. Uit 
de afstanden die op Europese banen werden gereden, viel nauwelijks wijs te 
worden: meters en mijlen, van ¼ tot 10 mijl en ongeveer alles daartussen. 
De banen liepen in vorm (recht met een keerpaal, een driehoek of een ovaal), 
afmeting en indeling (één baan met meerdere rijders of twee gescheiden 
banen met in elk één deelnemer) sterk uiteen. Bij al deze variabelen was 
het bijhouden van wereldrecords onbegonnen werk. Tenslotte waren ook 
de voorwaarden voor de amateurstatus niet duidelijk. Al langer wilden de 
Nederlandse en Engelse bonden uniformiteit, standaardregels en onderlinge 
afstemming in het internationale schaatsen.

De nsb nodigde begin 1892 bonden en clubs in Europa en Noord-
Amerika uit voor een ‘Internationaal Schaatsenrijderscongres’ tijdens de 
Scheveningse sporttentoonstelling. Op 22 juli verwelkomden de initiatiefne-
mers vertegenwoordigers van Engeland (Cunningham, Newton Digby, Crute, 
Cooper en Charles Tebbutt), Hongarije (Von Foldvary en Ladislas Stüller), 
Zweden (kapitein Balck, ere-voorzitter van de Stockholmer Skridsko Club) en 
Oostenrijk-Duitsland (dr. Bohn; zoals veel Duitse maatschappelijke organisa-
ties, namen ook de schaatsers het Duitse taalgebied als werkveld). Noorwegen, 
Rusland en de Verenigde Staten stuurden geen vertegenwoordiger, maar 
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‘namen schriftelijk aan het congres deel.’22 Leden van het organisatiecomité 
van de sporttentoonstelling verzorgden de openingsceremonie van het con-
gres. Mr. W.O.T. van Oudheusden van Achttienhoven was aanwezig en graaf 
E.L. van Limburg Stirum, een neef van Frits van Tuyll,23 trad op als voorzitter 
van de congrescommissie. Hij opende de zitting met het voorstel ‘een glas 
eerewijn te ledigen op het welzijn van de champions of the world.’24 Er wer-
den die eerste dag nog geen gesprekken over schaatsen gevoerd.

Na afloop van de receptie kregen de deelnemers aan het congres een 
rondleiding, waarna werd gedineerd. Mulier was daar niet bij. De secretaris 
van de congrescommissie vertrok naar Clingendaal, waar hij te gast was bij 
de regeringscommissaris van het uitvoerend comité, baron van Brienen van 
de Hooge Lindt. Er waren die dag op de renbaan van zijn landgoed hard-
draverijen geweest. De koninginnen hadden de races bijgewoond en deze 
eervolle dag werd op Clingendaal besloten met een diner. Op de gastenlijst 
stond vrijwel het voltallige kabinet, omdat de meeste ministers zitting had-
den genomen in het ere-comité van de Scheveningse expo. De internationale 
status van het evenement werd kracht bijgezet met een stoet diplomaten in 
datzelfde ere-comité.25

In de besluitvorming van het congres gold de regel dat ieder land slechts 
één stem kon uitbrengen, ook al had het een handvol vertegenwoordigers 
op de vergadering. Er waren bijvoorbeeld zes Nederlanders: behalve Mulier 
waren dat nsb-voorzitter E. Barnaart, nsb-bestuurslid Herman Kolff, voor-
zitter van de Friesche IJsbond S.H. Hylkema en W.M. van Son tot Gellicum 
(asc) en mr. B. van Eeten. Men startte met een uitvoerige discussie over de 
uniformering van wedstrijdafstanden. Dit draaide uit op een mijlen-versus -
meter-discussie. De Engelsen wilden afstanden in mijlen gerekend, de 
Duitsers wilden een zuiver metrisch systeem. Mulier betoonde zich (namens 
de Nederlandse afvaardiging) een goede gastheer, met een compromisvoor-
stel: 400 m., 1600 m., 4800 m., en 8000 m. Met steun van de Zweedse kapitein 
Balck en de Hongaren werd het Duitse voorstel gekozen: 500, 1500, 5000 en 
10.000 m.26

De Engelsen waren met dit eerste besluit van het congres niet geluk-
kig. Cunningham ‘geeft in overweging eene andere wijze van stemmen in te 
voeren, opdat op een betere manier blijke de individueele meening der aan-
wezigen.’27 Dat in het schaatsen pas in 1995 een wereldkampioenschap voor 
losse afstanden werd gehouden – wat bij atletiek en zwemmen direct het geval 
was – komt voort uit de behoefte aan één unieke wereldtitel. De verschillende 
schaatsnaties kenden allen een eigen schaatstraditie, met eigen afstanden. 
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Internationale vergelijking met enig behoud van de eigen traditie was alleen 
mogelijk als ieder land zijn ‘eigen’ afstanden terug zag in het wereldkam-
pioenschap. Veel gemakkelijker werd men het eens over de inrichting van 
de wedstrijdbaan. De methode die De Salis en Van Buttingha Wichers op 
het Museumplein reeds hadden ontwikkeld – rijden in paren, in gescheiden 
banen met een baanwissel, metingen 50 cm. uit de binnenrand van de bin-
nenbaan – werd als standaard aangenomen. Ook de finaleritten voor de vier 
tijdsnelsten op de twee kortste afstanden bleven gehandhaafd. 

Bij het formuleren van een amateurdefinitie kwamen de nationalistische 
motieven van de congresgangers helder aan het licht. De motie hierover van 
Cunningham werd zonder veel discussie aanvaard: ‘An amateur is one who 
has never competed for any money-prize, declared wager or staked bet since 
the formation of a National skating association or union in the respective 
countries, represented in the International Skating Council.’28 De discussie 
brak daarna los over de interpretatie van deze regel. Balck vond dat ook de 
vergoeding van reis- en verblijfkosten een vorm van beloning voor sportbeoe-
fening was, hetgeen door de Engelsen en Nederlanders fel bestreden werd. Zij 
vonden ‘dat het er eigenlijk niets toe doet, welke tegemoetkoming een rijder 
ontvangt gedurende zijn training, daar men als hoofdzaak in het oog moet 
houden, dat ’t het nationaliteitsgevoel en het hoog houden der sport zijn die 
een natie er toe brengt haar beste rijders uit te zenden.’29

Met een gering aantal ijsdagen en een minimale ijsgarantie waren de 
schaatskampioenen van Engeland en Nederland aangewezen op training in 
Hamar, Davos of St. Moritz. Als het deze bonden verboden werd hun rijders 
in het buitenland voor te bereiden op de internationale competitie, werd de 
kans op succes zeer klein. De interpellatie van Balck werd dan ook met een 
felle repliek (van Barnaart én Mulier) van tafel geveegd, waarbij expliciet de 
nationale eer als kern van de zaak naar voren kwam. De amateurdefinitie 
sloot overigens de beroepsrijders nog niet uit. Plannen voor een profkampi-
oenschap werden uitgesproken maar op de lange baan geschoven.

Al deze moderne sportbestuurders hechtten veel waarde aan zuiver kwan-
titatieve gegevens als baanmeting en tijdsregistratie, maar over de gewenste 
methode liepen de meningen uiteen. Balck wilde drie tijdwaarnemers per 
deelnemer en de Engelsman Digby (die verwarring vreesde) wilde er één 
voor de hele race. Mulier stelde voor twee stopwatches door middel van 
een stang door één official te laten bedienen. Uiteindelijk steunde men een 
Nederlands compromis en werd één tijdwaarnemer per race hoofdverant-
woordelijk, ondersteund door twee assistenten. Het laatste onderwerp op de 
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agenda was de regeling en aanstelling van een bestuur. Besloten werd een 
voorzitter en secretaris voor twee jaar te kiezen, in een bestuur dat verder 
bestond uit vertegenwoordigers van ieder aangesloten land. ‘Dr. Bohn stelt 
aan de vergadering voor te kiezen de heer W. Mulier uit Haarlem en Ary Prins 
uit Hamburg. De heer Mulier bedankt en zegt liever den post in handen van 
kapt. Balck te zien. Deze zegt geen tijd voor de betrekking te kunnen vinden. 
De heer Kolff stelt daarna den heer Mulier wederom voor, die zich nu bereid 
verklaart de taak op zich te nemen en de vergadering dankt voor het in hem 
gestelde vertrouwen.’30

Grote tevredenheid met de oprichting van de isu kwam naar voren in 
dns. Het blad dankte vooral Van Limburg Stirum en Mulier voor het initiatief 
‘dat met gulden letters gestaafd mag worden in de geschiedenis van onze ijs-
sport.’ Vooral bevredigend vond de verslaggever:

dat onze rechten totaal zijn erkend; dat de eerste wedstrijden in 
Holland zullen gehouden worden; dat het initiatief van Nederland 
is uitgegaan, hetgeen in tal van toasten is erkend, dat èn voorzit-
ter èn secretaris Hollanders zijn. Met het oog op de aangenomen 
afstanden, vinden wij het jammer, dat het voorstel Mulier niet is 
aangenomen; dan toch had elk land ongeveer een afstand behouden, 
die in dat land tot nu toe gebruikt werd (…) niettemin zijn de thans 
bepaalde afstanden ook voor Holland vrij gunstig.31

Dit geeft goed weer in welk denkkader de internationale schaatsunie is ont-
staan: het (wedstrijd)schaatsen gold als Nederlands cultuurbezit met diepe 
historische wortels. Om de uitstraling van dit volksgebruik in de moderne 
tijd te behouden, was een internationaal platform noodzakelijk waarop de 
representanten van de natie konden schitteren. Kampioenen in die nieuwe 
wedstrijdvorm bestendigden met hun succes de nationale identificatie met 
het schaatsen. Tegelijkertijd toonden ze Nederland als sportief succesvolle 
(en dus moderne) natie aan de rest van de wereld. Dat het podium werkte, 
bewees Jaap Eden bij de eerste keer dat het in gebruik genomen werd.

Jaap Eden
Op 13 december 1890 stonden elf jonge leden van de IJsclub Haarlem e.o. 
aan de start van een hardrijderij over 150 m. Ze waren ‘allen amateurs die nog 
nimmer een prijs hadden gewonnen.’ Onder hen waren Jan Feith, H. Pander 
(Klaas’ jongere broer), jhr. J.J. Sandberg (later secretaris van de IJsclub) en J.J. 



151

Eden. De twintigjarige Karel Schorer won de prijs door in de beslissingsrit de 
zeventienjarige Jaap Eden te verslaan. Mulier was getuige van Edens debuut 
en voegde na de wedstrijd een derde prijs toe aan de prijzentafel, bestemd 
voor Jan Feith.32 Snel ontwikkelde Eden zich tot de Nederlandse hoop op 
de langebaan. Hij kocht voor vijf gulden van Klaas Pander een beter paar 
schaatsen (model Buttingha Wichers – De Salis). Een paar dagen later reed 
hij in Abcoude een mijl in 3.30 min., waarmee hij 2e werd. Naar aanleiding 
van die wedstrijd schreef dns: ‘Bij aanhoudende oordeelkundige oefening 
twijfelen wij niet of in de twee puppies-hardrijders, den 16jarigen A. Vlug en 
den 17jarigen Eden, zien wij onze toekomstige eerste hollandsche rijders.’33 
Die oefening zou worden geleid door Klaas Pander. Mulier aanschouwde de 
opkomst van Eden van zeer nabij, zonder directe betrokkenheid. 

Voor Mulier was Jaap Eden een natuurjongen. Hij groeide op bij zijn 
grootouders die een hotel hadden in Velserend.34 In Wintersport portretteerde 
Mulier een bucolische jeugd aan de duinzoom. Edens kindertijd stond in het 
teken van klimmen (‘als een kat’ tegen de muren van de ruïne Brederode, om 
de kraaien- en uilenesten leeg te halen), lopen (regelmatig van Velserend naar 

Jaap Eden en Klaas Pander (rechts) met hun noorse concurrenten Grunden en norseng 
(links). Waarschijnlijk werd de foto gemaakt bij het officieuze Europees Kampioenschap van 
1891 in Hamburg, waar alle vier de rijders deelnamen.
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Haarlem, 1½ uur ‘gaans’) en jagen: ‘Eens met de kamerbuks op waterhen-
nen uit zijnde, zei hij tot een zijner vrienden, plotseling stil staande: “Stil, 
daar zit er een!” en het diertje besluipende, greep hij ’t met de hand.’35 Deze 
natuurleerschool, die Thomas Hughes ook Tom Brown liet doorlopen in Tom 
Brown’s Schooldays, volstond niet in de vorming van een wereldkampioen. 
Mulier noemde niet Jaaps oom, J.G. Martin, die was getrouwd met de zus van 
Jaaps vader. De Haarlemse gymnastiekleraar leverde ongetwijfeld een bij-
drage aan de atletische en motorische ontwikkeling van zijn neefje. Algemeen 
Handelsblad wist bijvoorbeeld dat Eden ‘op 6jarigen leeftijd zijn oom, den 
heer Martin, gymnastiek-leeraar te Haarlem, niet alleen bijhield, doch hem in 
snelheid van rijden reeds de loef afstak.’36

Mulier schreef Eden behalve oerkracht ook een excellente schaatstech-
niek toe, die hij in Wintersport eveneens uit de doeken doet. Op 11 januari 
1893 reed Eden in Paterswolde (Groningen) een groots wereldrecord op de 
1500 m. van 2.35 min. Het publiek aan de finish merkte op dat Edens stijl leek 
op het klauwen van de Friese hardrijders. Mulier bestreed dit en verzekerde 
‘dat Eden reed.’ Mulier mat Edens streken na de race op en zag dat ze veel 
langer waren dan die van een hardrijder als Klaas Hanje, ook langer dan die 
van Tebbutt en bijna even lang als ‘de langste streek, die tegenwoordig gere-
den wordt: Donoghue’s streek. (…) Toch zag het er uit of Eden klauwde, doch 
dit kwam, omdat hij met zoo’n groote juistheid weet af te zetten en zooveel 
kracht te ontwikkelen, dat elke slag hem circa 6.82 meter vooruit bracht.’37

Na Edens optreden in Paterswolde, waar hij het wereldrecord op de 1500 
meter ruimschoots verbeterde, groeide het vertrouwen in succes bij de eerste 
wereldkampioenschappen onder gezag van de isu. Ze werden gehouden op 
het Museumplein in Amsterdam op 13 en 14 januari 1893. Een half jaar na het 
Scheveningse schaatsenrijderscongres werd de daar afgesproken vierkamp 
(500, 1500, 5000 en 10000 meter) voor het eerst verreden. Titelverdediger 
Joseph Donoghue ontbrak door een blessure, maar er waren wel Noren, 
Zweden en Duitsers. Eden won de eerste afstand (1500 meter) vrij ruim. Op 
de 5000 meter reed hij tegen de Zweed Frederikssen, die tweede was gewor-
den op de 1500 meter. Frederikssen miste een baanwissel en gaf de rit op, 
waardoor Eden vrij gemakkelijk zijn tweede overwinning boekte. Op dag twee 
verloor Eden een rit tegen de Noor Halvorsen op de 500 meter, terwijl hij nog 
één afstandszege nodig had voor de wereldtitel. De finalerit op de kortste 
afstand werd daarom de spannendste van het toernooi. Mulier was erbij:
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Voor de beslissing vroeg ik Jaap, ‘wat ga je doen, met een eindspurtje, 
of …?’ ‘Ja’ zei Jaap, ‘moorden! dood jakkeren.’ ‘Och, och wat is dat 
kleine ding kwaad’ zei Klaas [Pander], ‘hij kan wel een huis an.’ 
Eindelijk komt de rit. Een ademlooze stilte. ‘Houd je mond daar!’ Het 
schot valt! Daar gaat Jaap, het kan niet harder, het water en het ijs stui-
ven achter hem aan. Halvorsen kan hem niet houden en hij wint in 
51 1/5 sec. Met circa 5 à 6 m. voorsprong! ‘Wat was i kwaad, och, och, 
wat was i kwaad!’ Zei z’n leermeester, die hem z’n groote ulster aan-
deed. Maar toen het aan de tribune bekend werd steeg er een applaus 
op, hetwelk al sterker wordende, over de geheele baan gonsde en de 
arbeiders buiten de omheining en zelfs de stijve klabakken en de 
jongens op de schutting, alles juichte onzen Nederlandschen wereld-
kampioen toe. En al zullen ze 80 jaar worden, al die menschen die 
dien dag beleefd hebben, ze zullen het nooit vergeten.38

Dat het hier een nationaal feest betrof was onmiddellijk duidelijk. Jhr. A.E. 
Barnaart dicteerde een telegram met het nieuws aan koningin Emma, dat de 
majesteit reeds had beantwoord na afloop van de 10.000 m. Eden was op die 
slotafstand – met de wereldtitel reeds op zak – na één ronde gevallen en had 
zijn rit gestaakt.39 De prijswinnaars op de afzonderlijke afstanden kregen een 
medaille en Eden ontving het ontwerp van een zilveren beker, uit handen van 
H.P. Berlage, die ook de tijdwaarneming deed tijdens het toernooi. Ook Mulier 
sprak als isu-voorzitter de gedroomde winnaar toe. Hij ‘wijdde een dronk aan 
den heer Pander de raadsman en trainer van den Wereld Kampioen.’

De feestvreugde werd bijna massahysterie bij de aankomst van Eden 
met zijn reisgenoten Pander, Barnaart, Sandberg en Mulier op het station in 
Haarlem.

Nog nooit heeft uw correspondent zijn stadgenooten zoo uit den 
band zien springen, als toen heden in den middag het bericht kwam, 
dat onze Jaap ook op de 500 meter de vreemdelingen had verslagen 
en hij alzoo kampioen der wereld was geworden. De deftigste pruik-
jes maakten een sprongetje, en al spoedig werd het plan geopperd 
hem, die de Spaarnestad zulk een roem bezorgd had, feestelijk te 
ontvangen. (…) Gillende kwam de trein binnen, en als op de han-
den gedragen, kwam Eden in de restauratiekamer, waar daverende 
bravo’s weerklonken, waaraan eerst een einde kwam, toen jhr. W.P. 
Teding v. Berkhout het woord nam en den kampioen gelukwenschte, 
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hem daarbij uit naam der club den krans overhandigende. De kur-
ken van den champagne vlogen tegen den zolder, en zeker was 
men in het gezellige zaaltje nog wat bijeen gebleven, als daarbuiten 
geen geestdriftvolle massa, de kapel van Kriens en het bengaalsch 
licht hadden genoopt tot naar buiten komen. Wat hebben die stijve 
Haarlemmers een kelen als ze ze willen openzetten; wat kunnen ze 
geestdriftig zijn; wat kunnen ze fuiven als het er op aankomt! Als op 
de handen gedragen is Jaap bij ‘Brinkmann’ gekomen; dat hij en zijn 
geleiders er levend zijn aangeland is een wonder, dat voor een tweede 
maal niet is te herhalen.40

De ‘kapel van Kriens’ zette het Wilhelmus in, zodra Eden zich vertoonde op 
het stationsplein ‘wat door de menigte (het stationsplein was zoo goed als 
vol) met luide stem werd meegezongen.’41 Bij het grote feest ter ere van Edens 
wereldtitel, in Café Brinkmann op de Grote Markt, werden elf toespraken 
gehouden. Alle Haarlemse verenigingen die iets met sport te maken hadden, 
waren vertegenwoordigd en deelden in de trots en vreugde. Zelfs de banket-
bakkers vierden het feest mede: “Garneerkunst” ‘zal Eden een dezer dagen 
een krans van marsepijn thuis sturen, in de hoop dat de eieren, die zich 
daarin bevinden, mede helpen om “Jaap” te sterken Neerlands roem hoog te 
houden.’ Teding van Berkhout noemde nog eens het felicitatietelegram van 
de koningin, waarop het Wilhelmus opnieuw werd ingezet.

Een dag later was de feestvreugde nog niet geweken.

Waar ‘Jaap’ zich den volgende dag vertoonde, overal bleef men staan, 
en toen hij ’s avonds in de comedie en in de sociëteit ‘De Kroon’ kwam, 
waar café-chantant gehouden werd, stonden allen op en hieven het 
Wilhelmus aan. Waar men komt en waar men gaat, overal zweeft 
‘Eden’ over de lippen, doch voor hoe lang? Voor zoo lang Eden’s cho-
coladetabletten, Eden’s sigaren en Jaap Eden-bitter en de ijsclub “Jaap 
Eden” aan de Jan Gijzenvaart bij Zandpoort nog zullen bestaan.

Mulier uitte in Wintersport een bang vermoeden met een sterk voorspel-
lende waarde, omtrent Edens sportieve toekomst. ‘Hij heeft te Hamar goed 
getraind, doch leeft niet bedaard genoeg en heeft voortdurend een kolossale 
sigaar in bewerking. Ook geloof ik dat het wielrijden hem geen kwaad zal 
doen, integendeel, doch dat hij er te lang mee doorgaat, en na September 
niet meer moest snelwieleren, (…) daar hij anders binnen een jaar of drie in 
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krachten zal gaan verminderen.’42 Na zijn eerste wereldtitel beleefde Eden 
vier uiterst succesvolle jaren in het schaatsen en op de Europese wielerbanen. 
Daarna bleef alleen zijn sportroem bestaan; als persoon verdween Jaap Eden 
na zijn sportloopbaan langzamerhand in de kantlijn van de samenleving.43

Muliers leiderschap: ISU
Het succes van Eden straalde af op zowel de nsb als de isu. De nationale 
bond had afgerekend met de dominantie van de beroepsrijders (de klauwers 
op de kortebaan) door het opleiden van een groep schaatsers die tegen de 
‘vreemdelingen’ op kon. In De Nederlandsche Sport werd gesteld dat Edens 
succes ‘voor een groot deel aan eigen wilskracht’ te danken was. Maar zonder 
de ‘uitmuntende leiding’ die Klaas Pander bood en de ‘juisten blik’ van de 
nsb, die Eden in het buitenland liet trainen, was zijn kampioenschap niet 
behaald. De isu had aangetoond een onbetwist kampioenschap met grote 
uitstraling te kunnen verzorgen. Vooral in Nederland was het publiek en de 
pers overtuigd van de allure van dit wereldkampioenschap.

Dat betekende niet dat het gezag van de isu onmiddellijk universele gel-
dingswaarde had. Internationale sportorganisaties waren een volstrekt nieuw 
verschijnsel. Er was bij de oprichting van de isu al tien jaar een internatio-
nale gymnastiekfederatie (fig), maar de oudste internationale sportbond, voor 
roeien (fisa), was slechts een maand ouder dan de isu. Daar waren overigens 
geen Nederlanders bij betrokken geweest. Het bestuurlijke tandem Pim Mulier 
en Arij Prins bevond zich dus op onbekend terrein. Zij spanden zich aanvanke-
lijk in om Europese wedstrijdorganisatoren met de isu-reglementen bekend te 
maken. Ze vermaanden de Kopenhagener IJsclub wegens het uitschrijven van 
een Europees Kampioenschap over 5000 meter. Het resultaat was dat de Denen 
de status van de wedstrijd aanpasten en zich bij de isu aansloten.

De Engelse schaatsbond stelde zich weerbarstiger op, waarbij voorzitter 
Cunningham gebruik maakte van onduidelijkheid in de reglementen. Op 
18 januari 1893 zou de kersverse wereldkampioen Jaap Eden zijn ‘Prince of 
Orange Cup’ verdedigen in Londen, over de afstand van een mijl. Daarmee 
week de organiserende nsa af van de isu-standaard van 1500 meter. dns 
beschuldigde de Engelsen van hoogmoedig isolationisme en het eigenge-
reid doorbreken van de Scheveningse eenheidsbepalingen.44 Hoewel Mulier 
verheugd was over deze fanatieke steun aan de nieuwe schaatsorde wees 
hij vooral op het reglementaire lek dat de nsa deze mogelijkheid bood. De 
afspraken uit Scheveningen konden worden opgevat als enkel geldend voor 
isu-kampioenschappen.45
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Het voorval zette Mulier en Prins aan tot het verstevigen van hun greep 
op de internationale schaatswedstrijden met ‘nauwkeurige reglementen (…) 
die voor de internationale wedstrijden in alle landen geldig zullen zijn.’46 Ze 
stelden vast dat de Scheveningse bepalingen ‘zeer groote leemten’ bevatten 
en distantieerden zich van het oprichtingscongres waarin vooral Mulier zo’n 
groot aandeel had. Mulier noemde de isu niet meer dan ‘een mislukte poging 
van eenige weldenkende mannen, die meenden rechtvaardige bepalingen te 
hebben gemaakt, met behulp waarvan men zou kunnen doen uitmaken, wie 
de snelste amateur der wereld is.’47 Ze stelden voor het verloop van kampioen-
schappen zuiverder te maken door deelnemers een inspanningsverplichting 
op te leggen, met tijdslimieten en een startplicht op vier afstanden. De start-
plicht moest helpen voorkomen dat winnaars de zware slotafstand ontliepen 
omdat ze de titel reeds binnen hadden. De Noor Halvorsen deed dat tijdens 
het Europees kampioenschap van 1894 en Jaap Eden eigenlijk ook bij het 
wereldkampioenschap van 1893. Het doorvoeren van deze reglementswij-
zigingen bleek voor het dagelijks bestuur ‘ondoenlijk.’ Een congres dat in 
augustus 1894 gehouden zou worden, kwam er niet.

 In oktober 1894 gaf Mulier aan als voorzitter niet herkiesbaar te zijn. Arij 
Prins trad direct af als secretaris. Mulier zou met waarnemend secretaris A.E. 
Barnaart het tweede isu-congres voorbereiden en de lopende zaken regelen, 
zoals de toewijzing van kampioenschappen. Voordat een datum voor het 
congres was vastgesteld, legde Mulier per 1 januari 1895 toch al zijn voorzit-
terschap neer. Hij werd opgevolgd door Victor Balck, die als secretaris zijn 
stadgenoot A. Bernhardt koos. Tijdens de isu vergadering in Kopenhagen 
eind april verkreeg A.E. Barnaart het vice-voorzitterschap en nam Arij Prins 
opnieuw plaats in het bestuur, als 2e secretaris nu. De grootste aandacht werd 
besteed aan het reglement voor kampioenschappen, reeds door Mulier en 
Prins aangekaart. De isu nam tijdens dit congres ook expliciet afstand van 
beroepswedstrijden en besloot zich puur op amateursport te richten. Een 
voorstel van de nsb om het onderscheid tussen amateurs en professionals los 
te laten, werd daarmee van tafel geveegd. Met kunstrijden hield het congres 
zich niet bezig; een speciale commissie moest deze sport regelen.48

Het verloop van dit congres weerlegt de verklaring voor Muliers aftreden 
die later werd gegeven door G.W.A. van Laer in het gedenkboek van de nsb 
uit 1932. Van Laer stelde dat de dominantie van het kunstrijden binnen de 
isu de reden was voor Mulier om zich terug te trekken uit de isu. ‘De heer 
Mulier, de voorzitter, gevoelde niet veel voor dezen tak van ijssport, wellicht 
onbewust geïnfluenceerd door de gedachte dat ons land zich op dit gebied 
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niet met andere landen kon meten.’49 Mulier heeft juist herhaaldelijk de 
nsb aangespoord tot meer aandacht voor het kunstrijden. Het lijkt erop dat 
Mulier en Prins de schaatsbonden in andere (Europese) landen onvoldoende 
in beweging kregen. In voorstellen voor een nieuwe kampioenschapsrege-
ling uit maart 1894 is reeds frustratie merkbaar over traagheid en gebrek aan 
weerklank voor zijn ideeën. Vervolgens duurde het ook nog maanden voordat 
een congres bijeen geroepen kon worden.

Een polemiek van Mulier en Prins in 1897 met jhr. A.E. Barnaart (op 
dat moment nsb-voorzitter en bestuurslid van de isu) biedt enig zicht op 
Muliers terugtreden als voorzitter van de isu. Mulier hield Barnaart mede-
verantwoordelijk voor ‘een van de serie flaters, waarin het [Unie-bestuur] 
na het aftreden van Ary Prins en mij, onder Stockholm’s hypnotische lei-
ding, verviel.’50 Deze zinsnede duidt op een machtsovername tijdens Muliers 
bestuurstermijn door Victor Balck. Barnaart verwees ook naar het opgeven 
van de bestuursfuncties door Mulier en Prins. Hij stelde Muliers bijdragen 
aan de polemiek voor als een naïeve uiting van de invloed die Prins op Mulier 
uitoefende. Barnaart beweerde ‘dat het niet de eerste keer is, dat het er op 
toegelegd wordt het bestaan van de Internationale Unie in gevaar te brengen, 
of is de heer Mulier vergeten dat de heer Prins destijds ongemotiveerd zijn 
ontslag als secretaris van de Unie nam en hem, Mulier, trachtte te bewegen 
ook als president af te treden?’51

Het is moeilijk voor te stellen dat Mulier gelukkig was over zijn periode 
als voorzitter van de isu. De positie verschafte hem de mogelijkheid invloed 
uit te oefenen op de ontwikkeling van het internationale wedstrijdschaat-
sen en plaatste hem in een internationaal sportnetwerk dat zijn invloed op 
sportgebied in Nederland en daarbuiten had kunnen versterken. Mulier was 
ogenschijnlijk op het toppunt van zijn bestuurlijke macht, maar hij lijkt niet 
in staat geweest te zijn deze kans adequaat te benutten. Hierna zou Mulier 
nog slechts kortstondig of zijdelings bestuursmacht uitoefenen. Een vergelij-
king van zijn loopbaan als sportbestuurder met de carrière van zijn opvolger 
Victor Balck, levert een bipolair beeld op. De Zweed bleef meer dan dertig 
jaar (tot 1925) in functie. Binnen Zweden stapelde Balck invloedrijke posities 
op het gebied van sport en gymnastiek op elkaar.52 Internationaal was zijn 
invloed eveneens zeer groot. Niet zozeer vanwege zijn voorzitterschap van de 
isu, meer nog door zijn status in de Olympische beweging.

Balck werd bij de oprichting in 1894 direct lid van het ioc en verwierf als 
secondant van Pierre de Coubertin een invloedrijke positie. Mede daardoor 
mocht Zweden in 1912 als gastland van de Olympische Spelen optreden.53 
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Ook in hun opvattingen over de maatschappelijke betekenis van sport waren 
de verschillen tussen Balck en Mulier aanzienlijk. De militair Balck plaatste 
de ideologische waarde van sport in een smal kader van patriottisme. De 
Duitse sporthistoricus Molzberger noemt Balcks sportideologie zelfs eendi-
mensionaal.54 Sportbeoefening en de ontwikkeling van fysieke kracht zorgden 
volgens Balck voor een strijdbare geest, morele kracht en eergevoel.55 De 
sportideologie die Mulier uitdroeg was visionair en consistent, zij het ook 
wijdlopig en idealistisch. Hij legde verbanden met verschijnselen als industri-
alisatie, verstedelijking, volksonderwijs en (vooral) nationalisme.

Mogelijk beschikte Mulier niet over de bestuurlijke competentie om 
zoveel verschillende partijen en uiteenlopende belangen te verenigen. Als hij 
bestuurlijke macht in handen kreeg, gaf hij deze steeds binnen twee jaar ook 
weer uit handen. Mulier was vermoedelijk sterker in het uitwerken en voorleg-
gen van ideeën dan in de uitvoering ervan. Zijn kracht was eerder inspiratie 
dan organisatie en zijn gezag was eerder charismatisch dan rationeel. In de 
samenwerking met andere sportbestuurders wist hij in een pioniersfase of 
in tijden van crisis anderen snel te overtuigen van zijn visie. Het alledaagse 
bestuurswerk dat verwezenlijking van zijn ideeën vereiste, liet hij liever aan 
anderen over. Dit maakte het lastig om een sportbond langdurig te regeren, 
maar bood tegelijkertijd de mogelijkheid om als ambtloos buitenstaander 
invloed te blijven uitoefenen.

Voetbal als publieksveRmaak
Na het neerleggen van zijn voorzitterschap van de nvab in het voorjaar 
van 1892 (vlak voor aanvang van de sporttentoonstelling), bleef Mulier zich 
intensief bemoeien met kwesties binnen die bond. Hij deed dat als afgevaar-
digde van hfc tijdens bondsvergaderingen, maar evenzeer als polemist in de 
kolommen van De Nederlandsche Sport. Niet iedereen interesseerde zich voor 
zijn opinies, die in een enkel geval zelfs werden gehoond, maar er waren ook 
vele bewonderaars onder de actieve leden van de voetbal- en atletiekbond. 
De kwesties in de bond volgden elkaar snel op, omdat voetbal na 1890 snel 
groeide en in de grote steden uitgroeide tot een publieksvermaak. Muliers 
betrokkenheid bij de bond was tweeledig. Hij behartigde enerzijds de belan-
gen van zijn club hfc en stond tussen de andere clubs die met fanatisme 
streden om de kampioenstitel. Anderzijds wilde hij die clubbelangen over-
stijgen en als geweten van het Nederlandse voetbal de spelethiek van de bond 
blijven bepalen.
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HFC Kampioenen!
Tussen de bestuurlijke beslommeringen van de Schaatsunie door – waarbij 
Mulier te maken had met aanzienlijke heren van middelbare leeftijd als 
Barnaart, Cunningham en Balck – stond hij in de wintermaanden nog bijna 
wekelijks op het voetbalveld. Mulier was bijna dertig jaar oud maar gaf het 
spel nog niet op. Met hfc streed hij fanatiek om de kampioenstitel, waarbij 
het Amsterdamse rap en hvv uit Den Haag de belangrijkste concurrenten 
waren. Tot aan de bestuurstafel bekampten zij elkaar om zich kampioen te 
kunnen noemen.56 

In het seizoen 1892-1893 deed hfc er alles aan om de titel te behalen. 
Voor de winterstop speelden zij nauwelijks wedstrijden. De Haarlemmers 
moesten de achterstand compenseren in de laatste weken van het seizoen. 
Dat lukte onder meer tegen hvv op een onbespeelbaar veld aan de Kleverlaan, 
begin maart. Verslaggever en hvv-lid J.W.G. Coops was van mening dat die 
wedstrijd nooit gespeeld had mogen worden, op een veld dat

in den winter een modderpoel moet worden, zoodra er bij regen-
achtig weder op wordt gespeeld, dat doorsneden is door een tweetal 
greppels, die l.l. Zondag het voorkomen hadden van smalle slooten, 
en dat, wil men het veld breed genoeg nemen, een werkelijke sloot 
tot touchline krijgt.57

De Haarlemmers wonnen de toss en konden met harde wind in de rug begin-
nen. Zij scoorden vijf goals voor rust, waarvan de laatste viel terwijl de Haagse 
verdediging al op weg was naar de kleedkamer. In de rust en de tweede 
helft regende het hard en werden de plassen op het veld nog dieper. Enkele 
Hagenaars moesten de wedstrijd staken. Uiteindelijk speelde hvv met acht. 
hfc scoorde nog drie doelpunten en verzoeken om de wedstrijd stil te leggen 
werden niet ingewilligd. hvv diende protest in tegen het veld, uitspelen van 
de wedstrijd en goal nummer vijf. Coops was vergramd.

[Voetbal wordt] corvee wanneer het kostbaarste kleinood, den 
mensch gegeven, de gezondheid er aan ten offer moet worden 
gebracht. Dat in Engeland de professionals – beambten van ‘limited 
companies’ – het er voor over moeten hebben, en moeten spelen 
ten pleiziere der betalende toeschouwers op de ‘covered stands’, 
het is te begrijpen, maar te betreuren is het tevens, dat een amu-
sement zoo kan ontaarden. Het spelen van wedstrijden voor een 
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competitie, onder allerlei beperkende en dwingende bepalingen, 
doet het genoegen er grotendeels afgaan.58

Niet alleen de Hagenaars misgunden hfc de titel. Ook rap vond dat de 
Haarlemmers zich ten onrechte kampioen noemden. Zij speelden een wed-
strijd minder, maar hadden evenzeer geprobeerd een volledige competitie uit 
te spelen. Alleen het Rotterdamse Victoria (de zwakke broeder uit de competi-
tie) wilde niet meer naar Amsterdam komen.

Het fanatisme van spelers en clubleiding sloeg over op het publiek. De 
rivaliteit tussen clubs ging gelijk op met een flinke toeloop van aanhangers, 
waarbij vooral het gedrag van de jonge jeugd zorgwekkend was voor de voet-
ballers van het eerste uur. Dat gebeurde overigens ook bij cricketwedstrijden. 
Rood en Wit betaalde in 1887 70 cent per middag voor politietoezicht om op 
zaterdag en zondag ‘den last van het volk op het cricketveld’ te beteugelen.59 
Ook hfc probeerde de aanwezigheid van jonge enthousiastelingen te regule-
ren. In het voorjaar van 1890 speelde de club op een terrein voor de Haarlemse 
kazerne, waarvan ‘een groot aantal jeugdige sportliefhebbers’ werd geweerd.60 
Volgens de iets oudere voetballiefhebbers was wangedrag langs de lijn een 
direct gevolg van het samendrommen van grote groepen jonge scholieren.

De publieke belangstelling had ook tot gevolg dat spelers een helden-
status verwierven. Reeds in de jaren negentig konden sommigen hiervan de 
revenuen plukken. P. Drooglever Fortuijn verwees hiernaar in juni 1893 in een 
afscheidsartikel voor C.A. Schuld, vanaf het ontstaan van de club keeper van 
de Rotterdamsche C&FC. Nu hij ermee stopte miste hij de kans ‘peet te wor-
den van sporttabletten of geurige havanna’s, wat tegenwoordig meer en meer 
gewoonte schijnt te worden. Ik geloof echter niet, dat hij op ‘t peetschap erg 
verzot zou zijn.’61 In tegenstelling tot Mulier waren de meeste spelers van het 
eerste uur al afgehaakt wegens studieverplichtingen of uit weerzin tegen het 
reizen. Het paste ook niet bij de statuur van burgerman om in clubtenue over 
het sportveld te rennen. Iemand als J.E. Stok (hvv) viel ten prooi aan melan-
cholie als hij aan zijn voetbaljaren terug dacht, aan de vervoering, de dromen 
die de grote wedstrijden los hadden gemaakt in zijn jongenshoofd.

Ik was dan een beroemd voetballer, en, hoe weet ik niet, maar hoog 
trilden mijne schoten de lucht in, onmogelijk hoog! Ik ving ze 
weer op, zoo maar (…) passeerend een ieder, uitwijkend, prachtig 
drijvend, en vlug, heerlijk vlug. Ze vielen allen neer, ik bleef staan. 
(…) Waar is die tijd heengegaan, en hoe? Waarom heb ik niet later 
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mogen neerschrijven, dat waartoe ik drang gevoelde? Waarom zie 
ik alles zoo anders, zoo meer logisch nu, en moet ik mij herinneren 
zooals ik datzelfde eens zag? Begin ik ouder en wijzer te worden, kal-
mer en beredeneerder? Word ik meer ‘meneer’?62

Terwijl Stok met weemoed zijn voetbaljeugd herdacht, was Mulier dus nog 
volop in actie. Hij zou zijn leven lang ageren tegen de burgerlijke bedaard-
heid en na zijn vijftigste nog spelen in een veteranenelftal van hvv. hfc was 
het seizoen 1894-1895 met ongewoon succes begonnen. Het was gebruikelijk 
dat de ploeg de eerste wedstrijden verprutste en na de winter onverslaanbaar 
werd. Nu werden de eerste vier wedstrijden gewonnen met een doelsaldo 
van 24-3, Mulier stond steeds in de spits. De ongebruikelijke scherpte kan te 
maken hebben gehad met de voorbereiding van veel spelers op de grote hfc-
atletiekwedstrijd, begin oktober. Het verslag van een oefenwedstrijd tegen 
rap (met ‘Dr. Gorter’, die evenmin genoeg kreeg van de sport) spreekt in 
ieder geval van ‘hardloopersmanie’ onder de hfc’ers.63 De verbeterde accom-
modatie in Heemstede, die in 1893 was betrokken, droeg zeker bij tot het 
succes. De club van Mulier had er na bemiddeling van de burgemeester van 

Elftalfoto HFC uit 1894. Staand, centraal: Mulier.
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Heemstede, J. Ph. Dolleman drie speelvelden ter beschikking. Daarin was veel 
tijd, geld en moeite geïnvesteerd. 

Begin december liep het toch mis tegen rap, op een modderig veld in 
het Amsterdamse Oosterpark. De Athleet veronderstelde dat hfc verwend 
geraakt was door het eigen goede veld en niet meer gewend was aan een dras-
sige ondergrond. Het werd 5-1 en omdat rap nog weinig succes had beleefd 
waren de Amsterdamse toeschouwers vrij uitgelaten, ‘natuurlijk, maar minder 
natuurlijk waren de kreten en het gefluit, dat enkele Haarlemsche spelers ten 
deel viel.’64 Ook dns klaagde over het gedrag van het Amsterdamse publiek, 
‘dat meters ver in het veld dringt, spelers lastig valt en op onhebbelijke wijze 
zijne aanwezigheid verkondigt.’65 In Rotterdam leed hfc nog een nederlaag 
tegen Sparta, met 4-2. Winst was er op 17 maart tegen hvv op het Malieveld: 
1-2. Met linten werd een veld afgezet ‘en een zestal glimmende helmen van 
rijksordehouders zijn “malerisch” langs de grenzen opgesteld.’66

Omdat Sparta en hvv meer punten verspeelden, kon hfc de titel een 
week later behalen in de thuiswedstrijd tegen aartsrivaal rap.

De wind blies langs hun kuiten en de regen drenkte hun haren, maar 
dit schrikte hen niet af en zij stonden op het eeuwig droog blijvende 
Heemsteedsche veld, omgeven door een kleine schare toeschouwers, 
zich kalm houdende met het oog op de Zondagsrust, zooals een pro-
clamatie aan de tribune gespijkerd, verlangde.67

Voor rust (met de wind mee) nam hfc een voorsprong van 2-0. In de tweede 
helft waaide het nog harder, maar het Haarlemse middenveld hield rap 
tegen en back Schorer speelde ‘met een bewonderenswaardige, onvervalschte 
Hollandsche bedaardheid.’ Eén goal maakte rap nog en daarmee was hfc 
kampioen.

Er was in 1895 dubbel feest in Haarlem, want in mei organiseerde de 
landskampioen hardloopwedstrijden ter herdenking van het 15-jarig bestaan. 
’s Avonds was er diner en “smoking concert”. Behalve de leden van hfc werden 
Rood en Wit, de nvab en de Haarlemsche Velocipède Club vertegenwoordigd. 
‘De heer Mulier gaf een overzicht van hfc’s werkzaamheden gedurende de 
afgeloopen 15 jaren en bevestigde tevens de geruchten, dat hij zou aftreden 
als president-captain der hfc.’68 De club zou na Muliers vertrek binnen enkele 
jaren langs de rand van de afgrond gaan. Velen legden een direct verband met 
het wegvallen van Mulier als aanvoerder en animator. Ook Gerth van Wijk, 
voorman van de stedelijke concurrent hfc Haarlem, zag hierin de verklaring:
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‘De oorzaak van den val der hfc is m.i. volkomen te wijten aan het 
veel geroemde veld te Heemstede. Den heer Mulier was het, dankzij 
zijne energie en overwegende invloed op de jongeren, mogelijk, de 
voetbalspelers zo ver van de stad bijeen te brengen. Zijne opvolgers 
hebben echter nooit kunnen bewerken dat er geoefend werd.’69 

De Captain
Elke club die onvoldoende jonge spelers aantrok was gedoemd af te ster-
ven. Oudere leden verlieten de stad voor studie, werk of de koloniën en 
velen hadden helemaal geen tijd meer voor sport. Volgens Mulier hadden de 
aanvoerders, de ‘kapiteins der Clubs’, een belangrijke verantwoordelijkheid 
voor de aanwas van jonge leden. Zij namen die taak te weinig serieus en de 
vele zieltogende cricketclubs in de jaren negentig waren hiervan het gevolg. 
Oudere spelers waren teveel met zichzelf bezig en spraken te weinig met de 
jongere spelers op de club. Het was hun taak ‘hen op te wekken vriendjes te 
werven en zoo zij hem antwoorden: “Zijn papa wil het niet!” desnoods dien 
papa eens een briefje te schrijven, of te trachten hem te spreken te krijgen.’70

Bij hfc én Rood en Wit bracht Mulier deze overtuiging in praktijk, 
getuige zijn pleidooi voor het oprichten van juniorenafdelingen:

Deze jongens tusschen de 11 en 16 jaar, zijn allen aspirant-leden der 
C.C. Rood en Wit, doch spelen onder leiding van en somtijds zamen 
met de Haarlemsche Football Club. Dat zulke kleine kereltjes tegen 

‘De spil van het Xi’
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veel oudere en grootere lui, zooals b.v. van Achilles, goals behalen 
in een wedstrijd, zegt meer dan ellenlange betoogen. (…) Dit zijn de 
eerste vruchten van onze bemoeingen voor het voetbal hier te lande, 
en het is een verblijdend teeken te noemen, dat dergelijke jongens 
reeds zoo terdege met het spel vertrouwd zijn. Hier kunnen we dan 
ook met het volste recht van eene tweede categorie van spelers spre-
ken; immers, moesten wij het spel eerst leeren, terwijl zij het reeds 
op hun 12e jaar kennen en zich bovendien met ons oefenen. Nog 
eenige jaren en een Hollandsch elftal steekt het kanaal over, ik ben er 
zeker van. Laten Nederlandsche clubs dergelijke onderafdeelingen 
vormen; zij zullen er plezier van beleven, gelijk wij thans doen.71

De aanvoerder bepaalde ook de elftalopstelling en de wedstrijdtactiek. Mulier 
had in het bijzonder aandacht voor de communicatie tussen zijn spelers. 
Bij het nemen van vrije trappen (uitsluitend indirect in die tijd) had hfc 
codes afgesproken om te bepalen welke schutter in stelling werd gebracht. 
Een elftalaanvoerder moest wel als absoluut leider door zijn spelers worden 
gehoorzaamd. Anderen konden zich tijdens de wedstrijd niet met de te nemen 
beslissingen bemoeien of steeds ideeën en opmerkingen rondbazuinen. Deze 
onderworpenheid viel alleen een aanvoerder ten deel die geliefd was.

Niet hij, die op een wedstrijd raast en tiert en elke fout door een over 
het gansche veld en daar buiten verstaanbare uitbrander bestraft, is 
degene die macht heeft over zijn xi. Om met een xi te kunnen doen 
wat men wil, is een eigenaardig overwicht noodig, waarvoor ik geen 
recept kan geven. Maakt u bemind, weest gestreng, doch steeds met 
het doel te onderwijzen en deel uwe berispingen hoofdzakelijk bij de 
onderlingen oefeningen uit. Weest steeds beleefd, ook tegen de jong-
sten van uw xi en ‘als het er op aan komt’ om alles uit uw xi te halen 
zal een enkel krachtig woord, een blik, een forsch gesproken ‘Nou, lui, 
zet er alles op, het gaat er om!’ genoeg zijn om hen allen te bezielen.72

Volgens de verslaggever van hfc-Victoria was Mulier zelf het toonbeeld van 
dat type aanvoerder. ‘In Mulier heeft de Haarlemsche F.C. een captain, die uit 
zijn xital weet te halen, wat er uit te halen is, die niettegenstaande alle ramp-
spoeden door zijn goed voorbeeld een feu sacré aan de verzwakte gelederen 
weet in te boezemen en daardoor de Haarlemsche voor de sterkste clubs tot 
een gevaarlijken tegenstander maakt.’73
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Muliers geliefde leider wist zijn spelers niet alleen te motiveren en inspi-
reren, maar ook te fatsoeneren. Sport was voor alles een wondermiddel voor 
de vorming van de jeugd. Niet iedere speler was van huis uit beleefd en 
het speelveld was bij uitstek geschikt voor het bijbrengen van respect en 
welvoeglijkheid.

Bij een wedstrijd tusschen fatsoenlijke menschen komen geen quaes-
ties voor, edoch ontmoet men dikwerf menschen, wien het voorrecht 
niet te beurt viel een goede opvoeding van hunne ouders te ontvangen. 
Met dezulken zijn quaesties, ontstaan door onbetamelijke gezegden 
aan de orde van de dag. Voor een man van beschaving zijn deze hoogst 
onaangenaam, daar zij feitelijk beneden zijne aandacht zijn.74

De aanvoerder moet in zo’n geval onmiddellijk ingrijpen, de zaak sussen 
en vlot trekken. Deze kwaliteiten kwamen volgens Mulier samen in de per-
soon van Herman Gorter.75 Hij vertelde niet waarom juist hij zijn ideaal 
belichaamde, maar uit een kenschets door Kick Schröder blijkt wat Mulier 
bedoelde. ‘Men zou Gorter de “vader van het Amsterdamsche cricket” kunnen 
noemen. (…) Gorter had vooral oog voor de jongere spelers uit de vele kleine 
clubs die toen achter het Rijksmuseum speelden en hij was degene die ons 
behoorlijk vooruit spelen leerde en de geheime knepen van het bowlen.’76 
Schröder was zes jaar jonger dan Gorter en speelde bij r.u.n. cricket met 
hem en zij voetbalden samen bij r.a.p.

Mulier slaagde niet volledig in het laten internaliseren van fatsoensregels 
door zijn clubleden. Zijn berispingen bleven noodzakelijk. In een thuiswed-
strijd tegen hvv riepen de Haarlemse verdedigers voortdurend: ‘tackelen! 
tackelen! Dit was verre van noodig, omdat men er toch reeds vrijgevig genoeg 
mede was, en de toeschouwers lieten het ook niet ontbreken aan aanwijzin-
gen daaromtrent.’77 De gebruikelijke three cheers werden bij Victoria-hfc in 
maart 1894 zelfs niet beantwoord. De Rotterdammers, met de latere minis-
ter J. Kan in de gelederen, hadden daarin geen trek na het uitzonderlijk 
grove spel van enkele Haarlemmers. Vooral half-back Dolleman maakte het 
bont. Verslaggever B.J. Zuyderhoff vond hem een woesteling en meende dat 
scheidsrechters moesten ingrijpen tegen zulk spel, want anders was ‘men zijn 
leven niet zeker.’78

Als Muliers bemiddeling niet nodig was geweest spraken de verslagen van 
een ‘verstandhouding à la hfc-rap.’79 Nergens klonken de three cheers for… zo 
luid als na deze confrontaties. Ook hieruit spreekt overeenstemming tussen 
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het bewind van de aanvoerders Mulier en Gorter. Het ging er nochthans hard 
aan toe tussen de Haarlemmers en Amsterdammers. In de kampioenswed-
strijd van 1895 was hfc voortdurend in de aanval. ‘Geen beter middel wetende 
om het gevaar af te wenden, treedt rap’s achterhoede een weinig woest op, 
waardoor o.a. O. Menten een trap krijgt van Schröder op eene minder aange-
name plaats, hetgeen diens strijdlust opwekt tot schrik van den delinquent, die 
fluks scheidsrechtelijke hulp inroept, wat Menten eene waarschuwing kost.’80

Avonturier Apie Prins schetste in zijn memoires Ik ga m’n eige baan 
een incident uit Muliers spelersloopbaan waarin hij gezag kwijt raakte. Hij 
speelde in zijn gymnasiumjaren voor hfc en herinnerde zich een burlesk 
voorval dat hij als kleine jongen meemaakte.

[Pim] had een dun hemelsblauw zijden voetbalbroekje dat we hem 
allemaal benijdden, maar het had ook zijn nadelen. Op een keer dat 
hij de bal had en langs de lijn vloog, scheurde het en schoot zijn pie-
meltje eruit tot grote vreugde van de junioren die langs de lijn achter 
de afzetting stonden en tot grote consternatie van anderen. Pim, 
Pim!’ werd er van alle kanten geroepen, maar Pim rende door of z’n 
leven er van af hing tot hij een voorzet gaf die even te ver aankwam, 
net op de lat. Achter! Toen kwam hij tot bezinning en merkte het. Hij 
holde het veld af naar het hokje en Wijn van Waveren hem achterna. 
De wedstrijd werd onderbroken tot hij een ander broekje aangetrok-
ken had, maar Wijn had de grootste moeite hem mee te tronen. Toen 
hij weer op het veld kwam, kreeg hij een ovatie van de jongeren.81

Jan Feith: een discipel?
Eén van de jonge spelers bij hfc die Mulier het meest na aan het hart heeft 
gelegen is jhr. Jan Feith. Feiths vader Pieter Rutger Feith was vice-president 
van de Hoge Raad en zijn jongere broer Constant Feith was na de eeuwwis-
seling één van de sterspelers van hvv. In dit juristengeslacht viel Jan Feith 
op door zijn gebrekkige prestaties op school. Als twaalfjarige kwam hij naar 
Haarlem om daar de vermaarde hbs te volgen. Hij werd opgenomen in het 
gezin van één van de leraren, mr. F.A. de Graaff. Feith omschreef het als ‘een 
deftige en hartelijke familie, waar meer onevenwichtige jongens van m’n 
lastig slag gefatsoeneerd moesten worden.’82 Feith werd lid van hfc en deed 
daarnaast aan atletiek, schaatsen en wielrennen.

Behalve in het Haarlemse sportleven was hij ook geïnteresseerd in toneel. 
Met enkele mede-leerlingen richtte hij de toneelvereniging ‘Advendo’ op. 
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‘Advendo betekende “Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspan-
ning”. Eén van de leraren moet ooit hebben gemompeld: “Aan de vlegels 
en nietsdoeners opgedragen.”’83 Zijn Haarlemse hbs-tijd kreeg een fictieve 
beschrijving in het jongensboek Uit Piet’s vlegeljaren (1906). In Willem Maas, 
de aanvoerder van het elftal van hoofdpersoon Piet Schaller, is Willem Mulier 
te herkennen. ‘Maas is een kalme, rustige jongen die Piet feliciteert voor het 
winnende doelpunt met de woorden: “Kranig, old chap! Kranig.” (…) Later 
schreef Feith over Mulier: ‘Mijn idool was de captain van ons “eerste”, de 
onovertreffelijke sport-pedagoog “meneer” Mulier, later verkameraadschap-
pelijkt tot de meer familiaire “vriend” Pim.’84

Net als Mulier behaalde Feith weinig succes op school, want na vier jaar 
moest hij de hbs en Haarlem verlaten. Op 6 juli 1891 verruilde Feith Haarlem 
voor Amsterdam. De bijzondere band tussen Mulier en Feith blijkt uit het 
overweldigende ceremonieel waarmee het vertrek werd opgeluisterd.

Te circa 8 uur werd hij afgehaald met open rijtuigen, waarin de com-
missie op waardige doch losse wijze plaats nam. Precies te 8 uur 5 
min. verscheen de heer F. op het bordes zijner woning, inspecteerde 
de eerewacht van circa 20 wielrijders, en reed, van dit escorte verge-
zeld, naar het station, alwaar de stoet te 8.30 aankwam. De geestdrift 
in de gemeente was groot. In de wachtkamer was het buffet op 
de gewone wijze versierd. Nadat de commandant der eerewacht 
door ZEd. was gecomplimenteerd over de houding der troepen, 
behaagde het den jubilaris enkele personen in zijne nabijheid te 
roepen, waarna ververschingen werden rondgediend. Nadat de poli-
tie op het perron de noodige ruimte had gemaakt, nam de heer F. 
in eenige welwillende woorden van zijne sportvrienden afscheid, 
hetwelk bloothoofds en staande werd aangehoord. Terwijl circa 100 
man eerewacht aan de westzijde van het perron en haie stonden 
opgesteld, stoomde de heer F., in den daartoe bestemde waggon 
van trein No. 45, langzaam uit het gezicht, onder het onafgebroken 
Hoezee-geroep der vele belangstellenden.85

Jan Feith werd later een zeer populaire journalist (Algemeen Handelsblad, De 
Kampioen), toneelschrijver, kinderboekenschrijver en auteur van een grote 
stapel populaire non-fictie.86 Tussen 1911 en 1921 was Feith voorzitter van de 
knltb, waarin hij de genootschapscultuur weer tot leven wekte en daardoor 
clubs interesseerde voor de bond.
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Dat door het leeftijdsverschil de afstand tussen Mulier en spelers in de 
leeftijd van Jan Feith was gegroeid, blijkt uit discussies van later datum over 
toelating tot een Haarlems reüniegezelschap. De ‘oud-Haarlemsche jonge-
lui’ streefden naar een jaarlijkse bijeenkomst voor ‘eenige lieden van H.B.S., 
Gymnasium enz. die te Haarlem in ong. 1893 de schoolbanken verlieten en 
die elkaar onderling goed kenden.’ Ouderen zoals Mulier waren daarbij niet 
welkom omdat dan ‘intimiteit’ verloren zou gaan. ‘Dit zijn geen O.H. [Oud-
Haarlemmers] van uw of mijn tijd en dat wordt een vervelend “gemijnheer”. 
(…) Dan vervallen wij in Pleyte, Mulier, Heil etc., al die tijdgenooten, waar-
mede wij niet veel omgang hadden.’87 Overigens zou juist Feith proberen ook 
de generatie-Mulier te laten toetreden. In zijn aanmelding schreef hij: ‘Wordt 
onze kring eindelyk eens wat uitgebreid tot meerdere tijdgenooten uit vroe-
gere Haarlemsche knaljaren?’88

Altijd kon Mulier op Feith vertrouwen als hij organisatorische steun of 
publiciteit nodig had. Feith droeg bijvoorbeeld bij aan de uitstraling en het 
bereik van de eerste Elfstedentocht in 1909, door als participerende ster-
reporter kolommen vol te schrijven in het Algemeen Handelsblad.

Elftalfoto HFC, ca. 1889. Mulier centraal op de voorgrond, met aan zijn linkerzijde Jan Feith.
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De eerste oranjegoal
Bij alle waarachtige en verzonnen verdiensten die Mulier zijn toegeschreven, 
is er één bijzondere onopgemerkt gebleven: hij scoorde op 10 april 1894 het 
eerste oranjedoelpunt. Niet in een officiële interland, want de tegenstan-
der was een samenraapsel van vijf spelers uit Sheffield, drie uit Maidstone, 
aangevuld met drie rap-penaars, onder de noemer Maidstone fc. Wel verte-
genwoordigde hij de Nederlandsche Voetbal en Athletiek Bond. De wedstrijd 
vond plaats op het hfc-terrein in Heemstede en voor de gelegenheid waren 
de Haarlemse scholen gesloten. ‘De jeugd stroomde bijgevolg naar bin-
nen en sleepte heel wat vrouwelijk schoons en mannelijke fierheid met zich 
mede door het hekje.’89 dns spreekt bij 480 toeschouwers van een talrijk 
publiek.90 ‘De vaderlandsche harten zwellen van vreugde en ontzag als de 
Haarlemsche voorhoede opdringt en Mulier den bal met een vlug schot 
langs den Engelschen keeper zendt.’91 Mulier maakte ook de derde goal 
en “Nederland” won met 4-3. Kampioensploeg rap had een dag eerder de 
Engelse gasten al met 5-1 van het veld gespeeld.

De wedstrijd tegen Maidstone vervulde een door Mulier reeds lang 
gekoesterde wens. Al voor de oprichting van de nvab (november 1889) wilde 
hij met een elftal naar het buitenland. In Keulen werd in die zomer een 
grote sporttentoonstelling gehouden. Het Nederlandse bedrijf De Gruijter 
was vertegenwoordigd en had Herman Gorter belast met de organisatie van 
een cricketduel, dat door de slechte ondergrond niet kon doorgaan. Een voet-
balwedstrijd was wel mogelijk volgens Gorter.92 Mulier gaf zich hiervoor op 
met enkele hfc’ers maar kreeg ondanks een campagne in Het Sportblad en 
de belofte van ƒ12 reisvergoeding geen team bij elkaar. De eerste Nederland 
- Duitsland liep stuk op onderschatting van de tegenstander. ‘Wat hebben we 
eraan te Keulen te gaan spelen, waar niemand het spel kent; we kunnen die 
wedstrijd even goed te Den Haag of elders houden.’93

Ontmoedigd was Mulier niet, want dadelijk ontvouwde hij plannen voor 
een overtocht naar Engeland. Er was contact met clubs in de omgeving van 
Londen, Manchester en Edinburgh. Maar er was nog geen sprake van con-
crete plannen. ‘De heer Webber toch, gaf ons de raad eerst een elftal hier 
over te laten komen en dan eens te zien, hoe onze krachten zich verhouden.’ 
Webber wilde zelf wel komen rond de jaarwisseling. ‘Oefenen dus! spelers 
van Rotterdam, Haarlem en Amsterdam! en laten we hopen, dat onze wensch 
om ook eens tegen old Engeland het leer in beweging te mogen brengen, 
ditmaal zullen slagen.’94 Maar Webber kwam niet, evenmin als een andere 
Engelse kennis van Mulier, A.H. Sharman in 1890 of de Barnes fc in 1891. 
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Bij de aankondiging van dit laatste tourelftal was het vertrouwen in Mulier als 
matchmaker nagenoeg verdwenen.95

Internationale voetbalcontacten kwamen wel tot stand op clubniveau. Het 
Rotterdamse Concordia speelde in 1890 in Breda tegen fc Antwerp en Sparta 
was nog doortastender. Het regelde in 1893 zijn eigen Engelse tegenstander: 
Harwich & Parkeston fc. Mulier verzocht de Rotterdamse club in een leden-
vergadering van de Bond ‘zooveel mogelijk met de Bond samen te werken, 
wanneer Sparta weer Engelsche gasten krijgt.’96 Een jaar later gebeurde dat 
toen Felixstowe bij Sparta op bezoek was. Eindelijk werd een Bondselftal tegen 
Engelse spelers in het veld gebracht. Zonder Mulier werd de wedstrijd verloren 
met 1-0. Daardoor kon Pim twee maanden later in Heemstede tegen Maidstone 
fc de eerste Bondselftal-goal maken. Sparta probeerde in 1896 ook met een 
andere Engelse attractie publiek aan te trekken: de British Ladies Football Club.

Voetbal als mannelijk domein
Op 23 maart 1895 speelde de British Ladies Football Club haar eerste (onder-
linge) wedstrijd in Londen, aangevoerd door de feministe Nettie Honeyball.97 
Zij wilde demonstreren dat vrouwen op alle terreinen tot hetzelfde in staat 
waren als mannen en droomde van actieve politieke participatie door Engelse 
vrouwen.98 De ‘ladies-footballmatch’ trok tegen de 10.000 geïnteresseerden. 
Er was voorafgaand aan de wedstrijd gespeculeerd over voetbalsters die de bal 
met hoog geheven been weg zouden schoppen. Dit denkbeeld was onweer-
staanbaar en anderhalf uur voor aanvang stond het veld vol toeschouwers. 
Toen de wedstrijd begon klonk er ‘een hartverheffend en hartroerend gehuil, 
geaccompagneerd door imitatie damesgezang en gegil, dat gedurende de 
geheele match niet ophield.’99 De Athleet plaatste bewerkingen van de deni-
grerende verslagen uit Engeland. Het spelniveau stond gelijk aan dat van 
kleine kinderen en de eerste goal viel door de zorg van Souths keepster voor 
heur haar. De aanvalsters waren ‘van een kolossaale beenigheid’, één speel-
ster had het uiterlijk van een verkoopster van ‘visch of sinaasappelen’ en 
Nettie Honeyball ‘heeft iets van een vrijevrouwenvereenigingsgezicht.’100

Dit Engelse kassucces wilde Sparta een jaar later evenaren en de British 
Ladies Football Club werd uitgenodigd om in Rotterdam te spelen. Deze wed-
strijd stuitte op een luid protest en werd verboden door het bondsbestuur. 
Het evenement was schadelijk voor de goede naam van het voetbalspel en 
daarom strijdig met artikel 1b van de nvb-statuten.101 Mulier onderschreef 
de ban volledig. Ook hij vreesde voor reputatieschade. ‘De zaak die wij voor 
staan, is een zaak van belang voor de opvoeding en een bondgenoot van de 
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intellectueele vorming van ons volk. Daarmede kunnen dergelijke vertoonin-
gen niets gemeen hebben. Zij doen ons streven afbreuk. Laat vrouwen een 
ander spel spelen en in ieder geval onderling spelen. Gemengd spel als dit, 
behoort niet in onze Nederlandsche sportwereld thuis.’102 Hoewel Mulier zich 
herhaaldelijk en overtuigend uitsprak voor sportieve speelruimte voor meis-
jes en vrouwen, was ook voor hem die ruimte begrensd.

Mulier sloot vrouwen uit van voetbal, maar daarmee was deze sport voor hem 
nog niet het summum van mannelijkheid. Dat was het in Nederland nauwe-
lijks bekende Rugby Union. Deze spelvariant ontwikkelde zich parallel aan 
het voetbal. Oud-leerlingen uit een andere kostschooltraditie, Old-Rugbeians 
en Old-Marlburians, gaven hieraan leiding. Het betrof mannen die geen con-
cessies wilden doen aan hun kostschooltraditie – voetbal leek op het spel van 
Harrow en Eton – of aan de mannelijke waarden van het spel. De scheiding 
voltrok zich naar aanleiding van de discussie over het toestaan van het trap-
pen van tegenstanders (hacking) tijdens het spel. Eén van de hoofdrolspelers 
in dit proces, F.W. Campbell, beweerde dat het voetballers aan mannelijke 
moed ontbrak en dat zelfs de weke Fransen met een weekje training dit spel 
zouden kunnen winnen.103 Aan het rugby van de Engelse elite en hogere mid-
denklasse, ontleende Mulier een belangrijk deel van de games ethic die hij 
voorstond. Ook in Rugby Union waren ranglijstjes van clubs verdacht, was 
beroepsspel absoluut uitgesloten en diende het spel voornamelijk om het 
karakter van de mannelijke jeugd te vormen.

In een bespreking van Athletiek & Voetbal verbaasde H. Coops zich over 
de uitvoerige behandeling van deze sport in het boek.104 In Het Sportblad 
schreef Mulier al eerder een instructief rugbyverhaal met een nostalgische 
sfeer. ‘All-Buiksloot’ en ‘fc Sport’ speelden tegen elkaar op een veld waar drie 
weken lang de regen op is neergedaald. Het regende nog en dit weerhield 
‘verwijfden’ ervan de wedstrijd bij te wonen. De bal was als een ‘2 kilo zwaren 
brandemmer.’ De ‘zware forwards’ wisten in de scrummages wel raad met 
de diepe modder, ze zorgden ‘dat hunne voeten flink in de modder geplant 
waren, en geen sterveling die hen kon doen bewegen.’105 Het spel, waarin 
moed voor taktiek en actie voor overleg gingen, roept herinneringen op bij de 
verteller, zelf ooit speler maar nu toeschouwer. Hij speelde zelf eens tegen All-
Buiksloot. ‘Ik had het ongeluk iemands snijtanden door zijn keel te jagen. Hij 
werd er heel onprettig door, ik kon me dit toen niet begrijpen, want nietwaar, 
spel is spel?’

De onbehouwen en vlezige Buikslooters, lieten zich in deze wedstrijd 
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steeds bovenop hun tegenstander vallen, ook in scrummages. Eerst zetten ze 
hun gewicht in als dommekracht, om dan plotseling op te houden met duwen. 
De ‘vroolijke Buikslooters’ lieten zich dan bovenop hun omtuimelende tegen-
standers vallen. ‘Toen braken zij door, terwijl onze lui, die duimendik in de 
modder geheid waren, zich eerst met veel moeite loswerken moesten om 
dan op de been te klauteren.’ Toch verwacht de verteller zelfbeheersing: ‘Ik 
haat een man die zich boos maakt, speciaal in een spel.’ Voor de Buikslooter 
die zijn zakdoek om een afgeschraapt scheenbeen verbond, heeft hij juist 
waardering: ‘Ik zie het graag wanneer iemand zich flink houdt, vooral wan-
neer hij een spel speelt.’ De vele gewelddadigheden, opstootjes en ruzies, het 
primitieve spel en de boosaardige hatelijkheden, namen het genoegen bij 
de verteller niet weg. Hij zag iets ‘dat opweegt tegen geoefendheid, taktiek, 
samenspel en kunst. Moed zag ik. Maar er zijn menschen, die in Rugby Union 
voetbal hoegenaamd niets kunnen zien; en met zulke menschen te discussi-
eeren over mijn goddelijk spel is niets dan tijdverbeuzelen.’106

Misschien was het omdat rugby hem herinnerde aan zijn kostschoolda-
gen in Kent of aan het allereerste voetbalspel in de Koekamp. Wellicht speelde 
Muliers anglofilie een rol, maar hij wierp zich bewust op als protagonist van 
een kansloze zaak. In Athletiek & Voetbal probeerde hij de lezer te overtuigen 
door de getuigenissen van Engelse en Amerikaanse medici dat bij school- 
en universiteitswedstrijden geen ongevallen plaats vonden met blijvend 
lichamelijk letsel. Het gevaar lag besloten in de ‘dorpsspelen, beroepsspelers-
wedstrijden en de ontmoetingen van werklieden en mijnwerkers.’107

Mulier stond lange tijd volstrekt alleen in zijn waardering voor rugby. 
Er waren uitheemse spelers voor nodig om het spel in Nederland te laten 
aarden. Vanaf 1910 zochten ongeveer vijftig Zuid-Afrikaanse studenten uit 
Leiden, Utrecht, Amsterdam en Delft elkaar op om het spel te spelen. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog kwamen daar gevluchte Britse militairen bij die 
waren geïnterneerd in Scheveningen. Freule Daisy, de dochter van Arnoud 
van Brienen van de Groote Lindt, gaf als vice-presidente van het Haagse kan-
toor van de ymca leiding aan de opvang van deze oorlogsgedetineerden. Ze 
verzorgde een mild regime en liet hen in de zomer cricket spelen op haar 
landgoed Clingendaal. In de wintermaanden werden daar rugbywedstrijden 
gehouden tegen de Zuid-Afrikaanse studenten. Deze associatie resulteerde 
in 1918 in de oprichting van de Delftse Studenten Rugby Club, die nog altijd 
bestaat. Tussen 1920 en 1923 was er zelfs even een nationale rugbybond.108 In 
1932 werd de huidige Nederlandse Rugbybond opgericht en enkele jaren later 
ontstond een nationale competitie.
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5

Vlucht & wederkomst (1895 – 1899)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VoogDij oveR De opgRoeienDe spoRt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arij Prins zag zich als secretaris van de Duitse bond (de Deutsch Öster-
reichische Eislauf Verein, d.o.e.v) genoodzaakt het gedrag van Seyler te 
onderzoeken. Hij vroeg Barnaart om een officiële verklaring namens de isu. 
‘Ware alles waar, wat omtrent Seyler in Ned. Sport is geschreven, namelijk, 
dat hij gelogen, bedrogen en een ziekte voorgewend heeft om ten slotte 
Eden unfair te behandelen, dan zou hij aan amateur-races niet meer kun-
nen en mogen deelnemen.’80 Uit Petersburg ontving Prins onmiddellijk twee 
stukken die Seyler vrij pleitten: een doktersattest en een verklaring van de 
wedstrijdorganisatie. Barnaart zweeg meestal, als hij iets liet horen sprak 
hij zichzelf tegen. Pas een week voor het Europees Kampioenschap van 
1897 in Amsterdam nam hij eerst bezwaren tegen Seylers deelname weg 
om daags daarna in een brief diens gedrag weer te laken.81 Voor Prins (en 
Mulier) barstte de bom toen Barnaart na afloop van het ek (ruim gewonnen 
door Seyler) zelf een spontane race toeliet, waarbij de nummer twee, de Fin 
Estlander, op de 500 meter de winnende tijd van Seyler tot 0,2 sec. naderde.



195

Dit was volgens Prins ‘meer dan inconsequent’, en was aanleiding voor 
een frontale aanval op Barnaart. Mulier viel Prins bij en verweet Barnaart de 
internationale schaatsbetrekkingen schade toe te brengen door het schof-
feren van de Duitse bond.82 Barnaart schreef een repliek waarin vooral Mulier 
moest incasseren. De oud-voorzitter van de isu was een stuurman aan de wal, 
een reddende engel, die zo betrokken was dat zelfs ƒ3 donateursbijdrage voor 
de nsb teveel was. Onder invloed van Prins had Mulier zich volgens Barnaart 
voor het karretje laten spannen van de d.o.e.v. Prins beschuldigde hij van het 
voeren van een persoonlijke vete tegen Barnaart en de nsb.83 Mulier stelde zich 
zo voorzichtig mogelijk op. ‘Ik zal mij niet laten verleiden om onaangenaam te 
worden tegenover iemand, (ik herhaal het) die zeer veel voor onze ijssport deed 
en nog doet, waarmede ik dikwerf samenwerkte en die in leeftijd aanmerkelijk 
met mij verschilt.’84 Barnaart was een oude vriend van zijn vader en Muliers 
werkgever geweest tijdens diens handelsreizen naar Scandinavië en Rusland. 
Met een scheldpartij tegen Barnaart zou Mulier zich verder verwijderen van 
zijn naasten. Opbouwend en welwillend was dus zijn toon.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het Nieuws van den Dag zag andere gevaren:

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

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

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

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

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

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

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

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

Het was slechts één van de vele openbare verschijningen van de Konin-
ginnen, waarmee Emma het Koningshuis nieuw aanzien wilde verschaffen.143 
Deze imagocampagne was vereist door de reputatieschade die de onbehou-
wen en afwezige Willem iii aan de monarchie had toegebracht en Emma’s 
eigen omstreden positie als vrouwelijk staatshoofd van Duitse komaf. Afge-
zien van de kritieke positie van het Oranjehuis, paste de vorstelijke reislust 
in een Europees patroon van vorstenhuizen om de monarchie ‘sterker in de 
natiestaat te verankeren.’144 De meeste reizen draaiden om de ontmoeting 
met burgers uit provinciesteden als Vlissingen, Sneek, Venlo en Kampen 
of om de bezichtiging van militaire instellingen in plaatsen als Den Helder 
of Breda. Binnen deze verhoudingen was de aandacht van het koningshuis 
voor sportzaken vrij beperkt, maar niet afwezig. Behalve het bezoek aan de 
tentoonstelling van Scheveningen, waren de koninginnen regelmatig aan-
wezig bij paardenraces, behalve op Clingendaal ook in Bussum (1894) en het 
Groningse landgoed Vogelzang, bij Haren (1895). Daarnaast zagen we dat de 
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Regentes felicitaties verzond naar Jaap Eden bij het behalen van zijn wereld-
titels op de schaats. Foto’s van een schaatsende Wilhelmina op de Hofvijver 
in 1893, die aan de geïllustreerde pers werden vrij gegeven, toonden dat zij 
de volkssport zelf ook beheerste.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Als verklaring voor de overstap naar een koloniale krant stelde Mulier 
zelf, ‘dat ik gaarne eens onze Koloniën wilde leren kennen.’161 
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6

Oppasser in het imperium 
(1899 – 1905)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VeRenigingsleven

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paardenrenbaan te Medan.



231

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

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

Voor Mulier had sport in de koloniën ongeveer dezelfde functie als in 
Nederland: het bracht meer eendracht in de gemeenschap, het droeg bij 
aan de karaktervorming van de jeugd en maakte de natie weerbaarder. Deze 
samenballing van identificatie, pedagogiek en lichaamskracht komt in het 
verhaal The Brushwood Boy van de door Mulier bewonderde ‘apostel van het 
imperialisme’ Rudyard Kipling ook pregnant naar voren. Dit verhaal, gepubli-
ceerd in 1895, handelt over het treffen van de onberispelijke officier George 
Cottar met zijn – letterlijk – gedroomde vrouw. Cottar verbleef in zijn jeugd 
tien jaar op een (niet nader genoemde) public school, waar hij groot groeide 
‘under a system of cricket, football, and paper-chases.’39 Enkele jaren later 
was hij als jonge luitenant aangesteld aan het hoofd van een detachement met 
twintig verveelde en rellende soldaten. Toen bleek wat de muscular christian 
vermocht. Eerst transformeerde hij hun knokpartijen tot bokswedstrijden, 
toen liet hij ze hardlopen (cross country) en op het laatst worstelden ze volgens 
de inheemse traditie tegen de lokale dorpsbewoners.
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That detachment, who had gone up in bullock carts, returned to 
headquarters at an average rate of thirty miles a day, fair heel-and-toe; 
no sick, no prisoners, and no court-martials pending.40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The GReat Game

Geweld
Een volkomen vreedzame wereld zag Mulier als droombeeld voor een later 
evolutionair stadium van de mens. Pacifisten als Tolstoj hielden onvoldoende 
rekening met de primitieve wetten die de mensheid gevangen hielden. 
Mogelijk zou in de twintigste eeuw een nieuw tijdperk, van ‘internationaal 
humanisme’ aanbreken, maar tot die tijd waren er goede redenen voor het 
gebruik van geweld: zelfbehoud en vooral ‘vaderlandsliefde.’ Inwoners van 
andere landen hadden mogelijk gronden om hun natie, mede-burgers of 
regering te haten, ‘nooit kan men als Nederlander zijn land en volk een kwaad 



236

hart toedragen, want daarvoor bestaat geen reden.’54 De stellingname maakte 
onderdeel uit van de propaganda voor zijn vc en Mulier gaf zijn lezers direct 
het meest aansprekende voorbeeld van strijdbaar patriottisme mee: de Boeren 
in de Transvaal. ‘Ik voor mij gevoel een groote en warme vereering, een uit het 
hart opwellende geestdrift voor de Z. Afrikaander die huis en haard, vrouw en 
kind beschermde en verweerde tegen hen, die zijn land betraden.’55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mulier vond dat Rhemrev ruim baan gegeven moest worden, juist in het 
belang van Deli. Een coöperatieve houding zou in zijn optiek bijdragen aan 
een milder oordeel in het eindrapport. Belemmering van zijn werk zou zich 
juist tegen de planters keren. Temidden van wantrouwende en onwillige 
planters toog Rhemrev aan het werk. Niemand verwachtte er iets goeds van 
en de houding van veel planters werd ronduit vijandig toen bleek dat de 
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inspecteur ‘spionnen’ inzette om koelies gemakkelijker te laten praten. Hij 
zette Chinezen en inlanders in die hun taal spraken. De belangstelling voor 
de koelies en vooral het doorbreken van de hiërarchie – de plantagedirectie 
moest zich immers openlijk verantwoorden en was daarmee aan Rhemrevs 
gezag onderworpen – maakte hen opstandig. Rows lagen op de loer. De 
planters reclameerden succesvol bij de resident. Hierna werd Rhemrevs bewe-
gingsvrijheid ingeperkt en kon hij niet meer onaangekondigd plantages 
bezoeken.107

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afgezien van zijn lidmaatschap van de vereniging ‘Moederland en kolo-
niën’ was Muliers bemoeienis met het Nederlandse koloniale project ten 
einde gekomen. Vrij snel na zijn terugkeer werd hij gevraagd de sportorga-
nisatie van het leger om te vormen tot een nationale sportkoepel. Mulier 
greep de kans aan om opnieuw zijn stempel te drukken op de Nederlandse 
sportwereld. Het resulteerde in de nbvlo en de stichting van een nieuw 
evenement: de elfstedentocht. Dit was een kortstondige opleving. Naarmate 
Mulier ouder werd richtte zijn aandacht zich meer op het verleden. Zijn his-
toricisme – dat tot 1910 vooral vernieuwingen in de sport verankerde in de 
sportieve traditie – werd steeds meer een op zichzelf staand doel. Het uitte 
zich in het verzamelen van oude kunst – waarbij vooral Muliers glascollectie 
een buitengewone historische waarde had – en in onderzoek naar de achter-
grond van zijn familie.
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7

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.
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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 



265

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.



281

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
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8

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. 



287

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.
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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
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Pim Pernel (1920 – 1954)

‘… zie je, dat waren toestanden, opvattingen, ideeën zo verre van de 
zijne, dat ze hem in zijn opstuivende verontwaardiging (…), wárrelden 
voor zijn ogen, en dat hij zich voelde van een ander geslacht, van een 
andere tijd.’
Louis Couperus, Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan (1906)1

In het vroege voorjaar van 1930 bezocht Mulier het kasteel Cannenburgh 
in het Gelderse Vaassen. Het bezoek was een geduchte prikkeling van zijn 
historiezucht.

We gaan rondom het rozeroode, heerlijke verweerde brok Middel-
eeuwen. Ik laat de Historie vrij spel, laat beelden van aloude tijden 
van faam en glorie, die deze burcht eenmaal gekend heeft, weer 
voor mij oprijzen en ik geniet. (…) Wat ik in dezen ongenaakbaren 
steenen knaap terug wil zien en het ook wel vind dat is het huis 
van Marten van Rossem, den grimmigen krijgsman die eenmaal de 
schrik was van zijn tijd.

Mulier schreef niet alleen over Cannenburgh om zijn historische sensaties 
met zijn lezerspubliek te delen. Het stuk is hoofdzakelijk gericht tegen de 
sloopwoede van zijn tijdgenoten. Monumenten van de ‘ouden Hollandschen 
renaissancebouw’ maakten immers overal plaats voor ‘warenhuizen en andere 
utiliteitsbouwwerken.’ Over de verklaring voor deze teloorgang van het vader-
landse erfgoed hoefde Mulier niet lang na te denken. De hoge belastingen die 
het beheer van buitenplaatsen en kastelen onmogelijk maakten en de desinte-
resse bij de jongere generatie,
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die het leven op een buitengoed een ‘sof gedoe’ vindt, die véél 
reist, véél drinkt, véél aan sport doet, véél danst, zijn geslachtsnaam 
beschouwt als oud vuil (old rubbish, pardon) geen piëteitsgevoel 
meer heeft en oude kasteelen en familiegoederen met lieve, vriende-
lijke oude erftantes op één lijn stelt, namelijk als zeer geschikt om 
opgesoupeerd te worden in een minimum van tijd. (…) En zoo komt 
het dan wel dat al die mooie kasteelen van Nederland, opgesou-
peerd worden door de kaartenhuisjes van Mont Martre en Leycester 
Square, het Lido en de Rivièra.2

In de laatste dertig jaar van zijn leven spande Mulier zich vooral in voor het 
behoud van de levensstijl die voor eerdere generaties vanzelfsprekend was, 
maar nu onder een toenemende druk kwam te staan. Meer en meer ver-
schanste hij zich in een historiserende levensstijl, die hem moest beschutten 
tegen de opmars van ‘het volk’, de massamedia en ruwe manieren. Mulier 
bezong het leven op de buitenplaats, wees elke stand zijn plaats en bespotte 
moderne kunstuitingen als zijnde decadente aberraties. Als kunstverzame-
laar raakte Mulier gefascineerd door een materiaal dat met het verstrijken 
van eeuwen de geringste kans had om te overleven. Met de vorming van een 
unieke verzameling antiek glas sublimeerde Mulier zijn overtuiging dat in het 
tastbare verleden de ultieme waarde besloten lag.

rüsselbecheR en Kopfglas
In 1893, ten tijde van zijn hoogtijdagen als sportman en -bestuurder bezocht 
Mulier de Amsterdamse antiekhandel Morpurgo, waar een ‘juweel van een 
glas voor een winkelraam stond. In dien tijd was het nog geen mode om zulke 
antiquiteiten te koopen.’ De eigenaar was er niet, wel diens jonge zoon die 
niet volledig overtuigd was van de authenticiteit van het Venetiaanse glas, 
dat bovendien licht beschadigd was. Mulier kocht het zeer voordelig aan en 
repareerde het zelf. Muliers bewondering voor oud glas was in de eerste plaats 
gericht op de esthetiek van ‘zwiepende opwolkende lijnen, die hooger op zich 
weer oplossen en zich openen als een grote bloemkelk, ragfijn, maansteen 
kleurig van tinten als Jaspis en aqua marine.’3 Naast deze artistieke waardering 
voor de glaskunst werd Muliers fascinatie gevoed door de ouderdom van zijn 
kwetsbare objecten en de uniciteit ervan. Zijn glasverzameling is niet alleen 
een gesublimeerd historicisme, maar ook een loochening van de overheer-
sende industriële massaproductie. Dit collectioneurschap bood opnieuw een 
ontsnapping aan de onherroepelijk voortgaande tijd, de dwalingen van de dag 
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en liet Mulier opgaan in sferen van tijdloosheid. 
De belangrijkste van de deskundigen met 

wie Mulier bij zijn collectie vorming samen-
werkte, was Hendrik Enno van Gelder, directeur 
van het Haagse Gemeentemuseum. Van Gelder 
was een overtuigde socialist maar zijn opvattin-
gen over kunst stemden wonderwel overeen met 
die van Mulier. Van Gelder legde in de collectie-
vorming van zijn museum een zwaartepunt bij 
de kunstnijverheid. Zijn kunsthistorische voor-
keur vloeide evenals zijn hang naar het socia-
lisme voort ‘uit idealisme en verlangen naar 
een maatschappij waarin gemeenschapsgevoel 
en ambachtelijke schoonheid materialisme en 
massaproduktie zouden vervangen.’4 Mulier uit-
te tijdens de Scheveningse sporttentoonstel ling 
in 1892 al zijn bewondering voor het ambacht 
en afkeer van massaproductie. Geregeld bezoch-
ten Mulier en Van Gelder gezamenlijk veilingen, 

waarbij zij hun aankoopgedrag op elkaar afstemden. Muliers kocht meermaals 
stukken die een leemte in de museumcollectie opvulden. Al in 1930 besloot hij 
de verzameling na zijn dood aan het Gemeentemuseum te schenken.5

Muliers verzameling bestreek de periode van de oudheid tot de achttiende 
eeuw en bevatte stukken uit Ptolemaeïsch Egypte, het vroeg-christelijke Syrië 
en het oude Rome. Hij kocht Frankisch glas uit de vroege middeleeuwen en 
pronkstukken van de glaskunst uit Venetië , maar ook vervalsingen. Ook bezat 
hij glazen uit de Nederlandse Gouden Eeuw met een bijzondere historische 
waarde, zoals een berkemeier-glas dat Hugo de Groot zou hebben gebruikt 
op Loevestein.6 Een absolute parel in zijn collectie was de zogenaamde Rüs-
selbecher of slurfbeker, een uiterst zeldzaam Frankisch glas uit de vroege mid-
deleeuwen. Het was glas van dit zeldzame type waarvoor Mulier fikse bedragen 
wilde betalen. Na het verschrompelen van het Romeinse handelsnetwerk ble-
ven enkele glashutten in het Rijnland glas produceren, naar vereenvoudigd 
Romeins model. De beste glasblazers toonden hun meesterschap met het aan-
brengen van tot slurfjes gevormde glasdruppels. Ze zijn relatief talrijk bewaard 
gebleven doordat de Franken ze als gift mee gaven in graftombes. Na lang 
onderhandelen kocht Mulier zijn fel begeerde Rüsselbecher begin juli 1938 voor 
dm 5000, uit privébezit.7

Eén van Muliers zeer begeerde 
antieke glaasjes, een dubbel-
zijdig gezichtsglas of Kopfglas.
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De slurfbeker werd gekocht na bemiddeling door Fritz Fremersdorff, archeo-
loog en conservator van de afdeling Romeinse en Germaanse kunst in het 
Wallraf-Richatz Museum te Keulen. Mulier stelde groot vertrouwen in de 
adviezen van Fremersdorff en zij onderhielden een jarenlange vriendschappe-
lijke correspondentie. Ze ontmoetten elkaar op 16 december 1937 tijdens een 
lezing van de Duitser in Leiden. Fremersdorff nodigde Mulier nadrukkelijk 
uit om de collectie in Keulen te zien. Op zijn beurt zou Fremersdorff graag 
Muliers collectie aan de Van Oldenbarneveltlaan zien, ‘die mich begreiflicher-
weise interessiert, schon damit ich sehe können, was Sie besitzen und was 
Sie unter Umständen noch haben möchten. Ich hätte dies umso lieber getan, 
weil es heute für uns nicht leicht ist, ins Ausland zu kommen.’8

Hoewel de toon van de brieven respectvol en vriendschappelijk is, toonde 
Mulier een fanatisme als verzamelaar dat aan het agressieve grensde. Als 
hij een stuk begeerde deed hij er alles aan om het aan zijn collectie toe te 
voegen. Een voorbeeld daarvan was een Romeins of Syrisch ‘gesichtsglas’ of 
‘Kopfbecher’, een flesje met in de buik een hoofd in reliëf. Het behoorde tot 
de particuliere collectie van Fremersdorff, die het zelf tijdens opgravingen in 
Keulen aantrof. Het stuk was in bruikleen bij het museum en hij wilde het 
onder geen beding afstaan. Zelf was hij er te zeer aan gehecht en hij schatte 
in dat de museumdirectie niet zou instemmen met de verkoop van een stuk 
uit Duitse bodem. Als hij het al van de hand zou doen, dan zeker niet voor 
minder dan dm 7500,-. Voor Mulier werkte dat als een aansporing om zijn 
bod te verhogen. Tijdens een bezoek aan Keulen op 26 juli 1939 werd de aan-
koop beklonken. Voor dm 12.000,- kocht Mulier het ‘Kopfglas’ en twee andere 
stukken uit Fremersdorffs privécollectie waarvan hij ‘nur äusserst ungern (…) 
trennen würde.’9

Dat Mulier juist in de zomermaanden van 1939 deze aankoop forceerde 
had veel te maken met de groeiende angst voor een nieuwe oorlog. Voordat 
instortende beurskoersen zijn ‘oud geld’ zouden laten vervliegen, wilde Mulier 
de objecten bemachtigen. Wellicht dat hij het verzamelen ook zag als een 
manier om zijn risicodragende waardepapieren om te zetten in iets van vaste 
waarde: oud glas. Overigens bleef Mulier in de oorlogsjaren glas aankopen, 
onder meer bij de Haagse Bachstitz Galerij. Daar kocht hij in november 1942 
– kort voordat hij Den Haag verliet – voor ƒ 2200,- een Romeins bakje in 
mozaïektechniek. Over deze aankopen correspondeerde hij vooral met Kathy 
van der Velde, conservator in het Leidse Rijksmuseum voor Oudheden. Ze 
bezocht Mulier in mei 1939 met haar directeur W.D. van Wijngaarden, om de 
collectie te aanschouwen. De jonge vrouw en oudere heer onderhielden een 
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innig persoonlijk contact, waarin Van der Velde zich als een zorgzame dochter 
opstelde: ‘Als ik geen teekeningetjes ontvang begrijp ik dat je het te druk hebt. 
Je moet me beloven dat je niet bij nacht en ontij je glaasjes gaat teekenen. Bye-
Bye, veel liefs Kathy.’10

Tijdens de oorlog zou Muliers collectie met enige moeite worden gered. In 
het najaar van 1940 werd het antieke glas van zijn villa overgebracht naar het 
museum, waar het ook zou blijven. In september had Van Gelder getracht te 
voorkomen dat in Muliers villa Duitse militairen zouden worden ingekwartierd. 
‘Huisvesting van militairen zou wellicht vijandelijke maatregelen kunnen aan-
trekken en dit zou een onherstelbare ramp voor het kunstbezit beteekenen.’11 
Vermoedelijk werd kort daarna zijn huis ontruimd door twee medewerkers van 
Van Gelder, Béatrice Jansen en Louis Wijsenbeek. De laatste zou in 1951 Van 
Gelder als museumdirecteur opvolgen en noteerde de opmerkelijke beschrij-
ving van Muliers huis. Wijsenbeek schreef dat hij met Jansen het glas uit 
twintig tot dertig vitrines overhevelde in kleine manden die werden overge-
bracht naar het museum. In maart 1950 ging de collectie als bruikleen officieel 

Mulier voor één van zijn vitrinekasten 
met oud glas.
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over in handen van het Gemeentemuseum. Daaraan werd in 1952 definitief 
een legaat verbonden dat het glas na Muliers dood tot bezit van het museum 
maakte. Met deze schenking verhief Mulier zijn private verzameldrift, waaraan 
hij forse bedragen uitgaf, tot een bijdrage aan het nationale kunstbezit. 

Pim PeRnel
In 1920 blies Mulier zijn journalistieke loopbaan nieuw leven in. Onder het 
pseudoniem Pim Pernel kreeg hij de beschikking over een vaste rubriek in 
Het Vaderland, een conservatief-liberale krant voor de Haagse deftige burgerij. 
Pim Pernel bood lichtvoetig amusement tussen de invloedrijke letterkundige 
beschouwingen van auteurs als G.H. ’s Gravesande, Henri Borel en later Menno 
ter Braak. Het pseudoniem dat Mulier koos geeft de strekking weer van zijn 
stukken. De Rode Pimpernel uit het werk van barones Emmuska Orczy trad 
tijdens de periode van terreur in de Franse Revolutie op als redder van de aris-
tocratie. Zijn moed, vindingrijkheid en ongrijpbare optreden redde vele edelen 
van de guillotine.12 Vanaf 1905 omarmde het massapubliek eerst een theater-
stuk van Orczy en iets later ook haar romans over deze redder van de adel.

Mulier trachtte in vele van zijn Pim Pernellen adel en patriciaat, het milieu 
waartoe hij zichzelf rekende, te beschermen tegen dreigingen als democrati-
sering, normvervaging en de uitholling van de aristocratische levensstijl. Hij 
richtte zijn pijlen op verschijnselen als snelverkeer, dadaïsme, telefonie en 
onwellevendheid in de publieke ruimte. Door ironie, spot en sentimentele 
anecdotes riep Pim Pernel een nostalgische ambiance op. Tegelijkertijd boden 
zijn stukken een vertolking van de onderbuikgevoelens van de aanzienlijke 
kringen. Hij bond een toegewijd lezerspubliek aan zich, dat geregeld met 
Muliers alter ego in correspondentie trad en hem lof toezwaaide.13 Een deel van 
deze uitwisseling werd in de kolommen van de Haagse krant gevoerd. Mulier 
moet voldoening hebben gehad van zijn schrijverij. Niet alleen hield hij het 
meer dan twintig jaar vol, ook verstuurde hij zeer geregeld exemplaren van 
Het Vaderland aan familieleden, vrienden en kennissen. Niet alle familieleden 
waren overigens enthousiast over de stukjes.14

Deze reactionaire belletrie stond niet op zichzelf. Direct na zijn ontslag 
bij het Algemeen Handelsblad in 1907 – waarna Mulier afscheid moest nemen 
van de nieuwsjournalistiek – was hij betrokken geraakt bij de oprichting 
van het blad Buiten, geïllustreerd weekblad aan het buitenleven gewijd. In de 
opstartfase vormde hij een triumviraat met zijn twee sportvrienden Jan Feith 
en Henri van Booven. Buiten richtte zich op eenieder in dichtbevolkte ste-
den die verlangde naar plattelandsrust. Het bood reminiscenties aan het 
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nagenoeg verdwenen buitenleven op lusthoven en buitenplaatsen, maar dan 
op kleinburgerlijke schaal. Volgens Mulier moest het blad de Nederlandse 
pendant worden van het Engelse blad The Field.15 Sinds 1853 verschenen 
daarin berichten over country sports – de jacht, visserij en paardenraces – en 
het aristocratische buitenleven van Britse landeigenaren. The Field is één van 
de bladen die hij las tijdens visites bij de sportieve familie Van Wickevoort 
Crommelin. Ook bij dit blad was Mulier na het ontstaan weer snel vertrokken. 
De redactie van Buiten bleef nog jaren in handen van Van Booven.

Een voorbeeld van het verzet dat Pim Pernel voerde tegen het vervagen van 
standsonderscheid is een aflevering die hij schreef over de kelnersstaking 
van 1921. Pim Pernel verwelkomde de staking als een kans op het behoud van 
‘de geschikte, goed-geschoolde, geruisch-zwakke bedienden, wier attenties je 
het leven veraangenamen’ en het verdrijven van ‘de afschuwelijke “invallers”, 
die je je dag bederven.’ Hij hoopte dat deze beunhazen in de bediening ‘het 
servetje er bij nêerleggen en weer lampen gaan poetsen, schoenlappen, peen 
plukken en putjes scheppen of varkens slachten en heien en baggeren.’16 Dat 
bedienend personeel het herenbestaan wist te versjteren kwam door de ver-
anderde verhouding tussen heer en knecht.

In dien goeden ouwen tijd, kon je meer doen, had je ’t ruimer, pret-
tiger. Als er ’n schoutsdienaar van den baljuw kwam om belasting, 
dan haalde je lekker de ophaalbrug op en liet ‘de musketten vrijelijk 
op hem speelen’ of stelde de blijde op hem in. Nu wonen er ex-baan-
rotsen, leenroerige en zelfs zeer kalme leenheeren en menschen van 
goeden huize op bovenverdiepingen of onder-dito’s met insteek. 
Hoogstens permitteeren zij zich de luxe van samenhokken in een 
deftige straat.17

Naast democratisering en het vervagen van maatschappelijke lijnen waren er 
meer verschijnselen van de moderne tijd die door Pim Pernel belachelijk wer-
den gemaakt. Zo was de behoefte aan snelle verplaatsing van de automobilist 
voor hem onbegrijpelijk en zeer bedreigend. Pim Pernel was als Haags stads-
mens in de eerste plaats voetganger en als het nodig was pakte hij de fiets. 
‘Ik heb eens, de Mauritskade afrijdende, een autoraket uit de Amaliastraat 
ontmoet, die vlak langs het trottoirrandje (verkeerde bocht weliswaar) op me 
instoof. Ben toen over mijn stuur wippend (met linker achterbeenzwaai) het 
trottoir opgestoven en heb het overleefd.’18
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Het kon overigens altijd nog erger: ‘In Amerika, waar ze ons in zulke 
dingen altijd op een slordige manier de baas zijn, hebben ze kans gezien een 
slordige 31.000 lui per anno middels auto’s finaal op te ruimen. Dat is niet 
gering zeg ik, dat is een prestatie.’ Pim Pernel stelde voor om op strategische 
punten langs de brede autowegen – waarvoor zoveel mooie, oude gebouwen 
moesten wijken – ziekenhuizen te plaatsen, met ‘achter elk hospitaaltje een 
smakelijk kerkhofje.’19 De acceleratie van het menselijk bestaan, waarvan 
Mulier als jongeling een prominent pleitbezorger was, zag hij op zijn oude 
dag als bron van onheil.

Van moderne kunststromingen ging minder dreiging uit, maar als 
on  begrijpelijk en ongrijpbaar verschijnsel kon Pim Pernel het uitsluitend ridi-
culiseren. Of het nu ging om futuristen, dadaïsten of cubisten, de moderne 
kunstenaar was een gemankeerde figuur.

[D]e gelukkige bezitter van een angstwekkende verzameling onge-
plaatsten, ongenietbaren, onbegrijpelijken hersenarbeid, in den 
vorm van een stapel onverkoopbare kladderij of ’n hyper-symposion 
of over-mystieke toekomst-literatuur, onspeelbare draken, onverteer-
bare geluidsverkrachting of verminkte marmer- en gipsfragmenten. 
Hij woont als een onbegrepen toekomst-mensch, ver boven het 
wereldsch kleingeestig gedoe in ’n dakkamertje, eet weinig of niet, is 
al dan niet aan de absinth en een vijand van foezel, dan wel hij is een 
vriend van beide. Hij staat zéér hoog, is z’n tijd en daarmee zichzelf 
ver vooruit, onsmakelijk en ongevaarlijk.20

Al deze titaantjes stelden zich volgens Pim Pernel slechts één doel: ‘Belangrijk 
is ongeveer dit, dat de Bourgeois helemaal niets durft te zeggen en in verwar-
ring, dood-ongelukkig, z’n paraplu opvraagt en naar buiten rent om lucht, 
versche lucht. En zich nog een week lang diep-ongelukkig voelt.’21

Net zo’n karikatuur schetste Pim Pernel van het Montessori-onderwijs 
dat na de Eerste Wereldoorlog in opkomst was.

Het onderwijs is sterk vooruitgegaan en we leeren onze kinderen 
nu om te beginnen geen gehoorzaamheid meer, maar laten ze, ik 
geloof dat dit een beetje de Montessori-methode is, net zoo lang 
volle borden met pap door het behang gooien, totdat het kind bij 
zichzelf zegt: Nee, dat kunnen we nou om zoo te zeggen droomen. Nu 
werpen we ons op wat nieuws, probeeren vaders remontoir, naar de 
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andere wereld te helpen door bewerking van het inwendige met een 
vork, spelen zoet met het fonteintje, totdat het beneden doorlekt, 
kauwen een belastingdwangbevel tot een maagzuurrijke substantie 
of vallen voor de variatie van de trap en trekken het tafelkleed telkens 
opnieuw met ontbijt en al van tafel op den grond en verheugen ons 
enorm in de doeltreffende resultaten of krijschen wanneer de schade 
en de stampei tegenvallen.22

Pim Pernel wekte bij lezers het verlangen naar traditionele maatschappelijke 
verhoudingen tussen adel, burgerij en het gewone volk. Toch kende zijn over-
zichtelijke en voor Mulier ook organische en heilzame maatschappijbeeld een 
belangrijke nuance. Naast het accentueren van sociale scheidslijnen, bena-
drukte Pim Pernel ook een generatiekloof. De belangrijkste aanjagers van de 
verfoeide moderniteit vond men immers onder de jongste generatie binnen 
de notabelenelite. Het waren deze welgestelde hedonisten die in auto’s rond-
joegen, progressieve galeries bezochten en uitzinnige dansen bedachten. Het 
was ook deze generatie die het voorouderlijk erfgoed verkwanselde.

Een contrast met de vrijgevochten levensstijl van de jeunesse dorée vormde 
het eenvoudige bestaan van de landman. Met sentimentele en paternalisti-
sche anecdotes verheerlijkte Pim Pernel het arcadische, welhaast völkische 
leven, waarbij hij voornamelijk putte uit zijn belevenissen als sportvisser. 
Zo ontmoette hij tijdens een visdagje Mooie Jans, de jonge weduwe van een 
oude boer. ‘Drommels ze mocht er zijn. ’t Was zoo’n door-en-door-gezonde 
stevige zus, met een recht op de schouders staand, fier, donker kopje, een dik 
in elkaar gevlochten knoet donker kastanjebruin haar, een paar zachte groote 
bruine oogen en een kleur als een bellefleur.’ De anecdote handelde over de 
wijze waarop deze Mooie Jans haar verre neef Geurt – sterk, blond en slank, 
maar niet al te scherpzinnig – inpalmt. Met Sinterklaas zet hij uit aardigheid 
zijn klompen en na het melken ’s ochtends gaat hij kijken wat Jans er in deed. 
‘Zijn klompen stonden voor de schouw, en in zijn klompen daar stond frisch, 
blozend lachend, zijn meesteresse.’23

Juist onder Muliers lezerspubliek – de groepen die kritisch waren ten aanzien 
van moderniseringsverschijnselen – wisten vroege fascistische groeperingen 
aanhangers te winnen. Voor Mulier was dat evenzeer een dwaling als de door-
geslagen vernieuwingsdrift die hij voortdurend op de hak nam. Reeds in 1924 
gebruikte hij zijn Pim Pernel-rubriek om tegen het fascisme te waarschuwen. 
De Haagse Burgerwacht – opgericht in de novembermaand van 1918 om 
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tegen de dreigende socialistische revolutie in het geweer te komen – werd in 
februari het doelwit van het pas opgerichte Verbond van Actualisten. Deze 
eerste fascistische organisatie in Nederland trachtte ‘binnen te dringen in 
die organisaties en kringen, waar men meent sympathie te mogen verwach-
ten.’24 Mulier was lid van de Burgerwacht en onderschreef het gezagsgetrouwe 
standpunt van het bestuur: de Burgerwacht behoorde iedere wettig gekozen 
regering te gehoorzamen, zelfs als dat een socialistische regering was die het 
koningshuis zou willen opheffen.25

De pogingen van de Actualisten om tegen die politieke neutraliteit oppo-
sitie te organiseren mislukten. Mulier was daarover verheugd:

Waar willen die actualistische en fascistische heeren toch heen? 
Gelooven zij nu werkelijk in gemoede, dat zij met zoo’n buitenis-
sige, naar dictatoriale krachtspressie strevende, hyper-orangistische 
beweging kans zullen hebben om hier te lande allerlei vredig open-
staande deuren in te rammelen? Gelooft men werkelijk dat er hier 
ooit een partij in staat zal zijn, om de in Nederland rustig voortschrij-
dende sociale evolutie door absoluut onnoodige dwaze nabootsing 
van buitenlandsche voorbeelden tot ongewenschte machtsexcessen 
op te zweepen? Waar zou het in ’s hemelsnaam voor noodig zijn? Zie 
buiten onze grenzen en word wijs!26

Mulier koesterde het beschaafde en gematigde parlementaire systeem, en ‘de 
overwegende partij van nationaal gevoelende, rustige Nederlanders, die een 
hecht bolwerk vormen voor onze streng constitutioneel regeerende dynastie, 
welke is saamgeweven met onze schitterende geschiedenis.’27

Toch was Mulier niet ongevoelig voor de doortastendheid waarmee velen 
het fascisme associeerden. In zijn verslagen van een reis door Italië in 1925, 
later gebundeld onder de titel Naar het land van Mussolini ging hij nauwe-
lijks op de politiek van het land in. Alleen omdat de herdenking van de 
Mars op Rome een museumbezoek belemmerde schreef hij er iets over. ‘De 
meeste Fascisten zagen er intelligent, vastberaden uit, enkele aanstellerige 
knapen uitgezonderd. De beroepssoldaten, steviger, beter doorvoed, maken 
een rustiger indruk. De jonge garde, arme, nu al verpolitiekte kinderen, een 
soort Padvindertjes in zwarte hemden!?...’ Mulier verafschuwde de collecti-
viteitsgedachte van het fascisme en hij zag geen bestendige toekomst voor 
Mussolini’s beweging, die te veel stoelde op een hedendaagse nabootsing 
‘van het stelsel “brood en spelen”.’ Het debacle van ‘de Zwarthemden’ was 
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in zijn ogen onvermijdelijk, met ‘hun aanstellerij, hun geweldslust, hun 
bravour!’28

Tenminste één grote verdienste had de Duce volgens Mulier wel: hij had 
Italië en eigenlijk heel Europa op een cruciaal moment behoed voor het com-
munisme. In dit compliment klinkt Muliers grootste politieke huiver door. 
Zijn afkeer had natuurlijk betrekking op het communistische programma: de 
totale ontwrichting van de maatschappij door de herverdeling van bezit, de 
vernietiging van tradities, de afschaffing van het kapitalisme en het bestrij-
den van klassenonderscheid. Muliers bestaan werd bepaald door zijn drang 
naar distinctie, het beschermen en hervormen van nationale tradities en 
berustte op een riante erfelijke welstand. Hij kon nauwelijks verder van de 
communistische revolutionaire drift verwijderd zijn. Naast deze principiële 
bezwaren werd Muliers communistenhaat gevoed door verhalen die vermoe-
delijk afkomstig waren van Willem Jacob Oudendijk, de eigengereide en 
onverzettelijke gezant in Petersburg ten tijde van de Russische burgeroorlog.29

Via Pim Pernel bracht Mulier zijn lezers in 1936 in herinnering met welke 
gruweldaden het Rode Leger Lenin’s dictatuur gevestigd had.

Het was een vreeselijke, een ontzettende tijd, toen het nieuwe regime 
der Bolsjewiki bezig was het oude Tsarenrijk neer te slaan. Men 
wandelde over lijken, waadde door bloed, baande zich zijn weg 
zonder eenig mededoogen, de partijen haatten elkaar, bij gevechten 
zag men er niet tegen op een huis of een rij huizen in de lucht te 
laten vliegen, bij straatgevechten werd zelden magazijnvuur, meestal 
salvo vuur afgegeven.

Deze beschrijving van de revolutionaire terreur vormde de inleiding op een 
bescheiden plot, waarin de hoofdfiguren zich op een haar na tegoed doen aan 
een kannibalistisch maal. Een geheime bijeenkomst van officieren van het 
Witte Leger was verraden en zij waren ter plekke geëxecuteerd. Hun lichaam 
was vervolgens door ‘ongure individuen’ meegenomen, in stukken gesneden 
‘en op de markt verkocht…’30

CRisis en ooRlog
De angst voor een communistische revolutie, de statusangst in een de mo-
cratiserende samenleving en de hang naar traditie en overzichtelijke maat  -
schappelijke verhoudingen van Pim Pernel, beheersten Muliers maatschap-
pelijke milieu in steeds sterker mate. Een deel van de aanhang van de 



312

Liberale Staats Partij de Vrijheidsbond, waarvan ook Mulier lid was,31 deelde 
standpunten met autoritaire partijen die ook in Nederland tijdens de econo-
mische crisis opkwamen. In Wassenaar behaalden zowel het Verbond voor 
Nationaal Herstel als de nsb begin jaren dertig sterke verkiezingsresultaten, 
ten koste van de Vrijheidsbond. Electorale steun vonden beide anti-parlemen-
taire partijen onder de welgestelde bewoners van de nieuwe villawijken in het 
dorp, het lezerspubliek van Pim Pernel, zeg maar.32 De grootste gemene deler 
tussen de rechterflank van de Vrijheidsbond, het Verbond voor Nationaal 
Herstel en de nsb was een hang naar autoritair leiderschap en de droom van 
innige nationale verbondenheid in een volksgemeenschap.33

In hoeverre Mulier vasthield aan zijn vroege stellingname tegen het 
fascisme na het uitbreken van de economische crisis is niet te zeggen. De fas-
cistische geweldsdriften, anti-parlementaire politiek en schendingen van de 
rechtsstaat in Duitsland en Italië zullen zijn afkeer van het rechts-radicalisme 
hebben bestendigd. Zeker na de radicalisering van de nsb, waarbij de partij 
zich in de richting van het Duitse nationaalsocialisme bewoog en de antise-
mitische standpunten van Hitler overnam, moet de figuur van Mussert hem 
met afschuw hebben vervuld. Deze politieke wending kostte de nsb ook veel 
aanhang in de gegoede burgerij.

Een (achter)neef wiens actieve politieke betrokkenheid Mulier met be -
langstelling zal hebben gevolgd, is Johan Henri Pieter Victor Haitsma Mulier. 
Als voorman van het Nationaal Jongeren Verbond (njv) mocht hij tijdens 
de ‘manifestatie van trouw en aanhankelijkheid’ in het Paleis op de Dam de 
koningin toespreken.34 Pim onderhield een levendige correspondentie met 
neef Henri en diens vrouw Cornelia Armanda Henriette van Beusekom, die na 
de oorlog als publiciste werkte. Ze schreven onder meer over genealogische 
zaken waarbij Cornelia in scherts erkende dat niet al haar voorzaten voor-
zien waren van een familiewapen. ‘Hoe is het mogelijk? Dat kan haast niet! 
Hulp!!!’35 Ook stelden zij ‘Nicht Rie en Neef Pim’ in een vroeg stadium op de 
hoogte van de zwangerschap van hun eerste kind.36

De njv stelde zich ten doel het Nederlandse volk tot eendracht te 
be   we gen en de nationale weerbaarheid te vergroten, alles ‘onder het oude 
Oranjevaandel in dienst van Vorstenhuis, Vaderland en Volk.’37 Op 15 okto-
ber 1938 hield neef Henri een toespraak als voorzitter van de njv, kort na de 
Conferentie van München. Voor de njv waren de weken rondom dit ‘viermo-
gendheden-overleg’ opwindend geweest omdat de mobilisatie rondom deze 
conflictsituatie de bereidheid toonde van het Nederlandse volk ‘om zich te ver-
dedigen tegen een ieder, die het wagen zou onze grenzen te overschrijden met 
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welk oogmerk ook.’38 Haitsma Mulier prees Chamberlain voor diens ‘vredes-
werk’ en pleitte voor een benadering van Hitlers Duitsland als gelijkwaardige 
internationale partner en als belangrijk bolwerk tegen de Sovjet-Unie en de 
dreiging van een wereldrevolutie. Tot dat punt zal Mulier louter bewondering 
hebben gevoeld voor zijn vaderlandslievende neef, maar diens politieke keu-
zes na de bezetting zal hij hoofdschuddend hebben gadegeslagen.

Na de bezetting was Henri uiterst teleurgesteld in het armzalige optre-
den van het Nederlandse leger en ontgoocheld over de vlucht van koningin 
Wilhelmina.39 Henri maakte de invasie mee als militair in St. Michielsgestel. 
In de eerste oorlogsmaanden ging Haitsma Mulier in zijn deutschfreundlichkeit 
enkele stappen verder dan voor de oorlog. Mogelijk was het uit frustratie over 
het falen van de oude orde, dat hij in het nieuwe bestel koos voor een actieve 
rol. In november van het eerste oorlogsjaar liet hij zich aanstellen als plaats-
vervangend gouwleider voor het fascistische en anti-semitische Nationaal 
Front in Noord-Holland. Ook nam hij zitting in de Sociaal Economische 
Kamer, die partijleider Arnold Meijer adviezen verstrekte. Binnen deze fascis-
tische beweging is Haitsma Mulier te plaatsen binnen een hoogburgerlijke 
stroming, die trachtte het Front te ‘fatsoeneren.’ Zij bestreden kameraden 
die met opruiende stukken in Nederlands Dagblad en De Misthoorn de haat 
tegen joden en andersdenkenden aanwakkerden.40 Op 6 juni 1941 werd Henri 
Haitsma Mulier ontheven van zijn functie als gouwleider, waarbij hem een 
gebrek aan vuur en strijdlust verweten werd.41

Waar zijn jonge achterneef zich schoorvoetend schaarde achter de Nieuwe 
Orde, hield Mulier afstand van het nationaal-socialisme. Wel liet hij zich in 
augustus 1942 registreren bij de kultuurkamer.42 Dat is moeilijk te vatten 
omdat ruim een maand nadat de registratie effectief werd, ook de laatste afle-
vering van Pim Pernel verscheen. Uit de oorlog zijn van Mulier geen verdere 
publicaties bekend. Muliers politieke opvattingen zijn te bespeuren in zijn 
briefwisseling met Fritz Fremersdorff, de Keulse archeoloog. Twee kantteke-
ningen zijn hier noodzakelijk. Muliers litaniën over het onheil van oorlog en 
belastingdruk kunnen bedoeld geweest zijn om Fremersdorff te overtuigen 
van zijn kelderende vermogenspositie. Het opkloppen van de geleden verlie-
zen hielp in de prijsonderhandelingen die tijdens de oorlog gewoon verder 
gingen. Ook het besef dat in Muliers brieven aan Fremersdorff kritiek op het 
nazi-regime was uitgesloten is belangrijk bij verwijzing naar deze bron. Hij 
had zijn vriend natuurlijk in ernstige problemen kunnen brengen met kriti-
sche opmerkingen over de Führer.
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Principiële afwijzingen van het fascisme of pleitredes voor de parlemen-
taire democratie komen dan ook niet voor in de brieven. Mulier legde in zijn 
brieven de nadruk op de persoonlijke consequenties van Hitlers expansie-
politiek. Hij klaagde over ‘Herunterrütschungen unserer Börseakten’43 en 
de torenhoge belastingdruk: ‘Es hängt uns ein Nothgesetz einer “Hebung 
auf einmal” über den Kopf. Wieviel dass sein soll, darf der lieben Gott wis-
sen.’44 Op stapel staande glasaankopen kwamen daardoor op losse schroeven 
te staan. Aan de vooravond van de invasie van Polen uitte Mulier nog altijd 
geloof aan rationele politieke afwegingen van Hitler. ‘England (Chamberlain) 
hört nicht auf sich mit dem Deutschen Politik bemühen zu wollen. Es sieht 
wirklich für rühige Archeologen, wie Sie und ich, schlimm aus. Die ziemlich 
kindlichen Wünschen um einige schöne Glassachen zu kaufen steht kilome-
ters weit weg von der grauen Wirklichkeit, d.i.: die politische Weltordnung.’45

Na de invasie van Polen bleef Muliers angst voor een bolsjewistische 
wereldrevolutie groter dan die voor de agressie van Hitler-Duitsland. ‘Hoffent-
lich haben die Deutschen später kein Verdruss über die Hülfe der Russen!! 
weil die doch ganz offen gesagt haben das sie die nicht-Communistische 
Kapitalistische Welt vernichten wollen. Es sind entsetzliche Zeiten.’46 Ook na 
de Duitse bezetting van Nederland bleef de hoop op uiteindelijke vrede alle 
andere belangen overheersen. ‘Mann sagt dass mann wieder ein entschlies-
senden Angriff auf England versuchen will. Hoffentlich kommt danach der 
Friede, aber die Steuer bleiben!’47 Mulier lijkt hiermee te zeggen dat het hem 
egal is wie de strijd uiteindelijk wint: Engeland of Duitsland. Maar nogmaals: 
het was een zakelijke correspondentie met een Duitser op een publieke positie 
en het is verre van zeker dat Mulier zijn ware gedachten op papier stelde.

Muliers beleving van de bezettingsjaren werd dus meer bepaald door 
persoonlijke gebeurtenissen dan door zijn betrokkenheid bij het lijden van de 
natie. Hij werd in het laatste oorlogsjaar tachtig jaar oud en had in het eerste 
oorlogsjaar binnen drie maanden tijd afscheid moeten nemen van de enige 
twee mensen die er voor Mulier nog werkelijk toe deden: zijn zus Eldina en 
vooral van Rie. Bij deze bejaarde man was het maatschappelijk engagement 
uitgeblust, hoewel zijn liberale overtuigingen niet helemaal verdwenen zullen 
zijn. Zijn zorgen om de vlucht van de Oranjes naar Engeland, de opheffing van 
de rechtsstaat en invoering van terreur en geweld als rechts principe en natuur-
lijk de overheersing door een vreemde mogendheid: het moet Mulier hebben 
geschokt en gekweld. Maar zijn persoonlijke problematiek overheerste al deze 
majeure zaken. Tot overmaat van ramp moest Mulier in 1942 Den Haag verla-
ten waarna hij tot 1948 ronddwaalde in het Oosten van het land.
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een eenzame zweRftocht
In de maanden na de Duitse invasie van Polen was Muliers vermogen zo 
aangetast, dat hij met Rie in mei 1940 stappen nam om voor hun heren-
huis een huurder te zoeken.48 De steeds oplopende belastingdruk – ook na 
de bezetting – noopte Mulier zijn uitgaven drastisch terug te schroeven. In 
augustus 1940 besloot hij een reeks lidmaatschappen op te zeggen, waaron-
der die van de Vereniging Rembrandt, De Nederlandsche Leeuw, het Friesch 
Genootschap, Natuurmonumenten, de historische Vereniging Haerlem, de 
Neder  landse Schaats Bond, de Nationale Bond tegen de Revolutie, de Ver-
eniging van de Antieke Beschaving en de anwb.49 Dat Mulier zijn ruime villa 
verruilde voor een flatwoning leverde niet onmiddellijk een groot bedrag op 
aan huur, maar het bracht onmiddellijk een besparing op personeelskosten. 
Pas na een jaar meldden zich de eerste huurders: een handvol particulieren 
die de kleurrijke vertrekken van Muliers huis betrokken. In mei en juni 1943 
werd het pand, net als de omringende woningen, onbewoond verklaard: de 
Johan van Oldenbarneveltlaan viel onder het Duitse Sperrgebiet.

Muliers zorgen over huis en financiën verdwenen naar de achtergrond 
toen Rie in november 1940 van haar arts vernam dat ze kanker had. Eind 
februari werd ze geopereerd in het Gemeenteziekenhuis, waarna bestralin-
gen volgden die op 10 maart – Muliers 75e verjaardag – werden afgesloten. 
De behandelend arts was niet zonder hoop en sprak volgens Muliers aante-
keningenboekje van een tweede operatie, maar na enkele weken bleek Rie’s 
toestand hopeloos. Op 9 april 1941 overleed Maria Louise Mulier - Haitsma 
Mulier, zestig jaar oud. Mulier beschreef in een persoonlijk manuscript – 
als uiting van rouw waarschijnlijk – het sterfbed van zijn vrouw. Uit dit zeer 
intieme en liefdevolle verslag, waarin Pim probeerde Rie’s ‘authentieke woor-
den’ weer te geven, spreekt een hartstochtelijk gevoel van verbondenheid en 
angst van beiden om de ander los te laten. Mulier vertelde zelf aan Rie – na 
haar aandringen – dat ze geen kans meer had op genezing en voor beiden was 
die eerlijkheid een troost.50

Pim en Rie hoopten voorbij de scheidslijn tussen leven en dood in con-
tact te blijven. Mulier schreef in Deli al stukken over spiritisme, theosofie en 
over de voornaamste theoreticus op deze gebieden, Madame Blavatsky. In die 
jaren betrachtte Mulier nog een kritische distantie die in zijn laatste jaren was 
verdwenen. Zijn verslag van Rie’s laatste dagen besloot Mulier met de beschrij-
ving van enkele ‘contacten [door] witte magie’, waarin hij meende door Rie 
opgezocht te worden. ‘Dit en dat niet doen, maar iets anders, een lieve zachte 
vingerwijzing was het, een raad van mijn levensmakkertje.’51 G. van Voorst 
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Vader - Haitsma Mulier herinnerde zich dat Oom Pim ‘na de dood van tante 
Rie nogal op de spiritistische toer ging en grote gesprekken met haar hield, het-
geen voor nuchtere Noorderlingen als mijn ouders volstrekt belachelijk was.’52

Aan Fritz Fremersdorff legde Mulier uit hoezeer hij leed onder het verlies 
van Rie.

Uebrigens ist meine so innig geliebte, reizende Frau am 9den April im 
Krankenhaus gestorben und bin ich (wir waren herzensglücklich) seit-
dem ein gebrochener Mann. Versuche mich wieder auf zu heben, aber 
… es ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Ich habe mein Verdruss lieb 
und versuche mich ausserhalb der Berührung mit andere Menschen 
zu bewegen, habe auch seit November, wenn die Krankheit (kanker) 
sich vorzeigte, kein litterairen Arbeid fertig gebracht.53

Enkele maanden na Rie overleed ook Pims zus Eldina, waarmee Muliers 
bestaan werkelijk eenzaam moet zijn geworden. Na deze zware klappen zocht 
Mulier de afzondering. Hij verliet Den Haag en verbleef zes weken lang op de 
boerderij van één van zijn pachters in Friesland en ‘verzocht de menschen mij 
alleen te laten.’54

In de zomer van 1942 verliet Mulier zijn woonplaats definitief en begon 
aan een zwerftocht door Overijssel en Gelderland. Het liefst had Mulier voor 
langere tijd één van zijn boerderijen in het Noorden van Friesland betrokken, 
in Wanswerd. Een bestaan als landheer – zoals vader Tjepke dat ten tijde van 
Pims geboorte leidde – stond hem misschien voor ogen. Maar hij ‘zag geen 
kans er mijn bagage noch die v[an] m’n huishoudster heen te brengen.’ Vanaf 
7 december verbleef Mulier daarom langere tijd te Warnsveld als gast van 
Hotel De Kap.55 Begin 1944 logeerde hij bij zijn neef Sijo Kornelius Haitsma 
Mulier, burgemeester van Neede. Dat beviel minder goed – ‘bij Neef Sijo te 
Neede is het kil en koud’ – gezien de datering van de brief (maart) bedoelde 
hij het huis en niet de ontvangst.56 In de zomermaanden van 1944 vertoefde 
hij in Olst bij Sam van Limburg Stirum, de oudste zoon van Eldina. Hij zal zich 
meer thuis gevoeld hebben op diens prachtige buitenplaats Spijkerbosch. 
Vanaf augustus 1944 huurde hij een deel van het Huis De Crosse in Twello. Hij 
bewoonde het tot na de oorlog met de douairière Van Andringa de Kempenaer, 
geboren jkvr. Marie Anne Wilhelmine Louise de Milly van Heiden Reinestein. 
Pas in 1947 kon Mulier terugkeren in Den Haag. Hij betrok na bijna acht jaar 
een huis dichtbij zijn villa aan de Johan van Oldenbarneveltlaan, op nummer 
99. Nog altijd hoopte hij zijn eigen huis weer te kunnen betrekken.
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Mulier beleefde de oorlog als oude man, die veel persoonlijke misère 
doormaakte. Hij moest het verlies van de twee meest dierbare personen uit 
zijn bestaan verwerken, was afgesneden van zijn huis en kunstbezit en publi-
ceerde niet meer in Het Vaderland. Bovendien onderging hij in november 1943 
nog een zware operatie in Zutphen.57 Bij alle verplaatsingen, ontberingen en 
aandoeningen is zijn bediende Jeanne van Zweden, ofwel ‘Jeannetje’ aan zijn 
zijde geweest. Zij bleef gedurende alle verwikkelingen en werd geroemd door 
de weinige kennissen die Mulier overhield. Kathy van der Velde, de conser-
vator van het Leidse Museum van Oudheden, schreef: ‘Wat heb je het toch 
getroffen met Jeannetje, die zoo vol zorg voor je is, maar zij heeft het, dunkt 
me, met haar baasje ook nogal getroffen; ik denk niet dat zij het bij wat je 
noemt “een dame alleen” zoo prettig zou hebben.’58

Toen hij zich net in Twello gevestigd had overleed zijn vriend Jan Feith op 
2 september 1944. In een brief aan het hfc-bestuur – dat Mulier als ere-voor-
zitter steeds uitnodigde voor jaarvergaderingen – vroeg hij de bestuursleden 
‘zich van hunne zitplaatsen te verheffen en een 20 tellen van zwijgen in acht 
nemen als een laatste pieuze groet aan een jongen die in de eerste jaren de 
hfc hielp groot te maken, aan Jan Feith.’ Hij legde ook uit wat Feith had bete-
kend voor hfc. ‘Jan was door z’n brave, harde training, z’n snelle loopen, z’n 
listige dodging kwaliteiten bij een rush van de voorhoede ’n zeer waardevol 
man in dat vijftal wat, meen ik te 1895, mij hielp het kampioenschap Ie klas te 
veroveren voor onze club.’59 Dat laatste klopte niet helemaal want na zijn mag-
nifieke afscheid van Haarlem in 1891 speelde Feith voor het Amsterdamse 
rap. De brief laat zien dat Muliers gedachten nog geregeld naar de Haarlemse 
Koekamp dwaalden.

Hoewel Mulier dus vereenzaamde en zich verweesd moet hebben gevoeld, 
verloor hij het wereldtoneel en het verloop van de oorlog niet helemaal uit het 
oog. Wel was hij erg voorzichtig in het uiten van zijn gedachten. Begin 1945 
raadde hij Hepkema en zijn mede-bestuursleden af een tocht te houden ‘om 
meer dan een reden die ik echter niet voor brief-stof geschikt acht.’60 Hans 
van Son, een kennis uit de genealogische wereld, kondigde een reproductie 
aan in De Nederlandse Leeuw, van een schilderij met een leeuw die ‘een slang 
vertrapt. Dat gezicht van die leeuw was voortreffelijk. Grimmig, van zijn over-
winning bewust en koninklijk.’61 Mulier reageerde op deze toespeling op het 
Oranjehuis met het uitspreken van de ‘vrees, dat er dan diverse vrindjes uit 
logeeren gevraagd zullen worden.’ Hij ondertekende met ‘Je grimmig uit zijn 
put kijkende Pim.’62
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levenseinDe en BegRafenis
Op maandag 25 juni 1951 stond Pim Mulier in het gebouw van de Nederlandse 
Handel Maatschappij te Amsterdam tegenover Prins Bernhard, die hem 
een zilveren anjer op zijn revers speldde. Met Mulier werden de pedagoog 
Philip Abraham Kohnstamm en de politicus en taalkundige Kornelis ter Laan 
geëerd ‘voor zeer bijzondere verdiensten op cultureel gebied.’ In de proce-
dure voorafgaand aan deze plechtigheid schreef Mulier een formulier van 
de ‘Regeringsvoorlichtingsdienst’ helemaal vol met al zijn wapenfeiten. Het 
manuscript laat zien hoe Mulier aan het einde van zijn leven zijn verdiensten 
voor de publieke zaak presenteerde. Zo schreef hij bij de rubriek ‘Huidige 
functies’: ‘Heb geen enkele bezoldigde betrekking, wel eerefuncties in bin-
nen- en buitenland, als bijvoorbeeld beschermheer, eerevoorzitter, eerelid en 
ééreburgerschap Witmarsum. (…) Heb voor andere betaalde functies altijd 
bedankt.’63 Mulier had altijd geleefd als amateur.

Uitvoerig en gedetailleerd is de beschrijving van zijn bijdragen aan de 
koloniale gemeenschap, waarmee het grootste deel van het document werd 
ingevuld. Niet alleen de oprichting van het Vrijwilligerscorps, maar ook 
zijn bijdragen aan een betere voedselvoorziening, gezondheidstoestand en 
zijn wenken voor de onderwerping van Sumatra aan Nederlands gezag wer-
den opgevoerd. Zijn nota’s zouden cruciaal geweest zijn in de vestiging van 
het koloniaal gezag. Met deze uitvergroting van zijn rol als oppasser in het 
Imperium verwerkte Mulier wellicht het recente verlies van de koloniën. De 
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog had hem blijkbaar zo geschokt dat hij 
hier alsnog wilde aantonen dat het aan hem niet gelegen had. Sport plaatste 
hij daardoor bijna in de marge van zijn verdiensten.

Prins Bernhard deed dat niet in zijn laudatio.

U, mijnheer Mulier, Pim Mulier, hebt [de omwenteling door de sport 
in onze samenleving veroorzaakt] in bijzonder hoge mate bevor-
derd, niet alleen door Uw talrijke initiatieven, maar ook door Uw 
voorbeeld en Uw groot talent om mensen enthousiast te maken en 
ze in een goede organisatie te verenigen. Initiatief nemen, enthousi-
ast maken, organiseren, het zijn alle zaken, die in Nederland in het 
algemeen al niet zo eenvoudig zijn en zeker niet in het Nederland 
der vorige eeuw en dan ook zeker niet voor een zaak als de sport. (…) 
Athletiek, voetbal, hockey, enz. werden hier door U geïntroduceerd. 
En op dit ogenblik is dit alles uitgegroeid tot een goed georgani-
seerd geheel, waarbij rond één millioen actieve sportbeoefenaars 
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zijn aangesloten. (…) Er zat inderdaad wel iets in ‘die kleine slome 
duikelaar’, zoals van U getuigd werd, toen U als jeugdige knaap Uw 
sportieve arbeid begon.64

Muliers ontmoeting met de Prins was slechts één van vele openbare optre-
dens door de nestor van de Nederlandse sport. In Witmarsum vonden grote 
festiviteiten plaats rond het verlenen van de titel ereburger aan Mulier. Voor 
de viering van het zestigjarig jubileum van de knvb werd zelfs een speciaal 
draaiboek opgesteld voor de medewerking van ‘oprichter en ere-voorzitter’ 
Mulier. Het was bevredigend dat de aartsvader de festiviteiten nog altijd 
kon bijwonen, maar het was ook nogal een last voor de voetbalbestuurders. 
Het zestigjarig jubileum werd op 10 december 1949 groots gevierd met een 
concert in het Concertgebouw, receptie in het Indisch Instituut en diner in 
Krasnapolsky. De volgende dag volgde een interland van het Nederlands elftal 
tegen Denemarken. Bij alle plechtigheden vervulde Mulier een prominente 
rol: hij onthulde in het Concertgebouw een monument voor de bondsleden 
die stierven tijdens de oorlog, hij sprak tijdens de receptie en flankeerde aan 
de dinertafel ir. Hopster, de bondsvoorzitter. Ook hier kreeg hij spreektijd. 
‘De heer Mulier logeert eveneens in hotel Krasnapolsky, waarin voor hem de 
beste kamer is gereserveerd.’65 Na een goede nachtrust nam Mulier tijdens 
de wedstrijd tegen Denemarken met zijn gezelschapsdame mej. mr. Betsy 
Prins plaats in de Koningsloge. Bij het diner dat bij deze wedstrijd hoorde zat 
Mulier naast een Deense gast. ‘Na afloop van de maaltijd zal de heer Mulier 
zich weer per trein naar Den Haag begeven.’ Bij zijn vertrek zullen de bonds-
bestuurders opgelucht adem gehaald hebben.

Rond het middaguur van 15 april 1954 werd onder orgelklanken naar 
Schuberts Litanei auf das Fest Aller Seelen een lijkkist gedragen van de aula 
naar een sober graf op de Haagse algemene begraafplaats. De menigte die 
de kist volgde was indrukwekkend in omvang en statuur. Louis Wijsenbeek, 
de museumdirecteur die in de oorlog Muliers glasverzameling redde en de 
begrafenis bijwoonde, sprak van pomp and circumstance. Voor de draagbaar 
uit ging een heer met een violet kussen in zijn handen. Daarop rustten de 
eretekens van de overledene: orden uit Nederland, België en Luxemburg. 
Hij droeg ook het wapenschild van de familie Mulier: een rood vlak met 
daarop drie zilveren sint-jacobsschelpen. Boven het graf werd dit wapen-
schild ge  broken: de laatste telg uit het hugenotengeslacht Mulier was over-
leden.66 Het was voor de aanwezige familieleden waarschijnlijk een welkom 
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persoonlijk moment in een verder volstrekt publieke begrafenis. De dood 
van Pim Mulier was een gegeven dat de hele natie beroerde. Van de Amigoe 
di Curaçao tot de Preangerbode, van de communistische krant De Waarheid 
tot het deftige nrc: alle media brachten het bericht van Muliers heengaan 
op 89-jarige leeftijd.

Nadat Gerard Haitsma Mulier de aanwezigen had verteld hoezeer Mulier 
binnen familiekring werd vereerd, spraken verder uitsluitend vertegenwoor-
digers van maatschappelijke instanties. Enno van Gelder roemde Mulier ‘als 
een merkwaardig, levendig en vitaal mens’ met een volstrekt unieke glasver-
zameling. 67 D. Deinum noemde Mulier een ‘magistrale figuur’ en ‘een grote 
zoon van het Nederlandse volk, die ook een kind van Friesland was. Hij kan 
nooit in Friesland vergeten raken, want zijn wezen is te diep verbonden met 
de Friese grond.’68 Verder kwamen louter sportbestuurders aan het woord 
in de aula aan de Kerkhoflaan. Bescheiden clubs waren vertegenwoordigd, 
zoals de av Pim Mulier uit Hengelo alsmede de av Suomi uit Santpoort en 
de kaatsvereniging van Witmarsum. Van beide laatste clubs was Mulier de 
beschermheer. Namens het noc sprak C.F. Pahud de Mortanges dank uit 

Muliers kist wordt voorafgegaan door een kraai die zijn voornaamste onderscheidingen draagt.
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voor het ‘onnoemelijk vele’ dat Mulier deed voor de Nederlandse sport. J.C. 
Mollerus dankte namens hfc voor de steun die Mulier zijn club altijd had 
gegeven. Hij merkte op dat Mulier de verrichtingen van de Haarlemsche 
Football Club bijna 75 jaar lang had kunnen volgen.69

Het langst voerde H.F. Hopster, de voorzitter van de knvb, het woord.

De overledene had alle eigenschappen van een pionier, hij was een 
man van kracht en energie. Hij had alle vertrouwen en een diep 
geloof, hij bezat durf om met nieuwe dingen naar voren te komen. 
Mulier bracht de sport bij de jeugd en de jeugd bij de sport. Zelf was 
hij een voorbeeld van ridderlijkheid en sportiviteit. Nog steeds wordt 
de knvb geleid volgens de richtlijnen, zoals hij die 65 jaar geleden 
heeft aangegeven.70

Hopster voegde er in naam van zijn bond een plechtige belofte aan toe ‘dat 
deze bond Pim’s voetsporen zal blijven volgen.’71 Het bleek een erewoord met 
uitsluitend retorische waarde. Vier maanden later werd in Alkmaar het fluit-
signaal gegeven voor de eerste wedstrijd tussen beroepsvoetballers en enkele 
maanden daarna startte de knvb zijn eerste professionele competitie.
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Slotbeschouwing

Al zullen ze elkaar niet persoonlijk hebben gekend, Pierre de Coubertin moet 
toch van het bestaan van Pim Mulier geweten hebben. Toen De Coubertin in 
1893 bondgenoten zocht voor de herstichting van de Olympische Spelen, was 
Mulier voorzitter van de Internationale Schaats Unie. Internationale sportor-
ganisaties waren zeldzaam en Mulier daarmee een potentiële medestander. 
Het was echter Muliers oudere opvolger Victor Balck die tot het ioc toetrad en 
gaandeweg als De Coubertins rechterhand ging functioneren. De Coubertins 
eerste Nederlandse apostel van het Olympisme was Frits baron van Tuyll van 
Serooskerken, die begin 1898 in het ioc werd gecoöpteerd. Ook Van Tuyll zal 
Mulier hebben aangewezen als één van de leidende figuren op sportgebied in 
Nederland. Als het tot een vertrouwde omgang tussen Mulier en De Coubertin 
was gekomen, dan hadden ze zichzelf in menig opzicht in de ander herkend.

De generatiegenoten – De Coubertin was slechts twee jaar ouder dan 
Mulier – waren levenslang begeesterd door hetzelfde verschijnsel: de sport 
van Engelse public schools en de bijbehorende games ethic. Mulier putte uit de 
sportieve verhalen van zijn broer over het Instituut Schreuders in Noordwijk 
en zijn eigen ervaringen in Ramsgate. We zagen al in welke mate Tom Brown’s 
Schooldays van Thomas Hughes voor De Coubertin de leidraad vormde. De 
Fransman en de Nederlander werden allebei gedreven door een vurig nati-
onalisme. Mulier wilde zijn impulsen tot regeneratie door sport inbedden 
in nationale tradities. De Coubertin wilde de desinteresse in Frankrijk voor 
sport doorbreken door het land uit te dagen met een prestigieus internati-
onaal evenement: de Olympische Spelen. Het waren tevens gemankeerde 
bestuurders: Mulier verliet sportorganisaties steeds kort nadat hij ze in het 
leven had geroepen. Als hij steun had gevonden voor zijn ideeën, liet hij de 
praktische verwezenlijking over aan anderen. De Coubertin verloor herhaal-
delijk de controle over zijn geesteskind, vooral aan organisatiecomité’s die de 
Spelen inzetten voor eigen politieke en propagandistische doeleinden.

Ook in de persoonlijke drijfveren van deze sportieve hervormers zit een 
sterke gelijkenis. De Coubertins biograaf MacAloon verklaart diens daden-
drang met een verwijzing naar een oud aristocratisch ideaal: prouesse. De 
Coubertin gaf volgens deze gedragscode invulling aan zijn adellijke identiteit: 
vanuit een autonome en onbaatzuchtige positie wilde hij de conditie van de 
natie verbeteren. Hij trachtte zich zo tevens een waardig lid van de familie te 
tonen. Mulier was ontvankelijk voor adellijke waarden, identificeerde zich 
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met aristocratische kringen en had net als De Coubertin redenen om zich 
tegenover de familie te willen bewijzen. Zijn adellijke ‘neefje’, W.J.H. graaf 
van Limburg Stirum, was door Mulier aangewezen als universele erfgenaam. 
Zijn onthechte en ongebonden optreden als aanjager van sportbeoefening 
– maar ook als verzamelaar van antiek glas – lijkt voort te komen uit soortge-
lijke drijfveren. Net als De Coubertin leek Mulier op zoek naar heldendaden 
die zijn positie in de familiestamboom markeerden.

Waarom probeerde hij dit te bereiken via de sport? Hij had zich ook 
kunnen onderscheiden op andere terreinen van groot maatschappelijk nut, 
zoals de bevordering van ambachten, de verspreiding van volkslectuur of de 
bescherming van natuurschoon en dorpsgezichten. In zijn vroege jongens-
jaren was er al een ontembare bewegingsdrift en een hartstochtelijke drang 
naar sportieve competitie. Als jonge man zag Mulier in de popularisering 
van sport een zaak voor de hele natie en niet voor een groepje hobbyisten in 
de marge. Hij sprak in 1889 als één van de eersten in de Nederlandse sport-
wereld zijn visie hierover uit. De sport verschafte Mulier een onafhankelijk 
en tegelijkertijd betekenisvol bestaan, voor hemzelf maar vooral voor de 
gemeenschap die hij in de eerste plaats wilde dienen: de Nederlandse natie. 
Alternatieve carrièreperspectieven waren bovendien schaars voor Mulier, die 
de meest aansprekende overheidsbetrekkingen naar academisch geschoolde 
standgenoten zag gaan. Zo kwam zijn bestaan in het teken te staan van een 
bijzaak in het leven: de sport.

Ieder mens kent twee existentiële angsten: de angst om afgewezen te 
worden en de angst om ongezien en zonder betekenis te zijn. In het tweede 
ligt een basale verklaring voor Muliers hunkering naar huldebetoon, dat hem 
vooral vanuit de sportwereld ten deel viel. De behoefte aan erkenning was bij 
Mulier echter zo groot, dat er meer moet hebben gespeeld. Het lijkt erop dat 
hij met zijn status als ‘peetvader van de sport’ gelijke tred trachtte te houden 
met generatiegenoten die het ‘echt’ maakten. Ik denk hierbij aan mensen 
als Pieter Droogleever Fortuijn, de burgemeester van Rotterdam en Jan Kan 
met zijn succesvolle ambtelijke en politieke carrière. Behalve generatiege-
noten dienden ook Muliers familie en zijn sociëteitskennissen doordrongen 
te worden van de betekenis van zijn daden op sportgebied. In de deftige 
Nederlandse notabelenelite gold sport niet direct als een werkterrein met 
bijzondere merites. Ook zij zouden Muliers betekenis moeten erkennen door 
de eerbewijzen die hem ten deel vielen.
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Muliers bijdragen op sportgebied vormen een fors bestanddeel van mijn 
bio   grafie, maar het kernthema daarin is de Widerspruch in zijn leven: de 
ge   com  pliceerde verhouding tot moderniseringsverschijnselen. In de prille 
sportbeweging werd Muliers Januskop reeds zichtbaar. Aan de ene kant was 
Mulier een warm pleitbezorger van de nieuwe lichaamscultuur die hij uit 
Engeland had leren kennen: voetbal, cricket, atletiek en tennis. Sport was naar 
Muliers sportideologische triade onontbeerlijk: volkssport leidde tot een ver-
edeld en krachtig Nederlands volk dat daarmee verzekerd zou blijven van een 
rol op het wereldtoneel. Popularisering en verspreiding waren binnen deze 
opvatting onontbeerlijk, maar Mulier steunde de democratisering slechts 
halfhartig. Zijn overtuiging dat het juist de games ethic was die sport effectief 
maakte als middel in regeneratie van de natie, zorgde ervoor dat hij aan de 
ontwikkeling van volkssport elitaire voorwaarden verbond. De tegenstelling 
betreft hier de medewerking enerzijds aan nationale verspreiding van sport, 
maar een paternalistische voorzichtigheid anderzijds die groepen juist ver-
vreemdde van Muliers sportvisie.

Ook in de ijssport droeg Mulier actief bij aan transformatie en modernise-
ring van wedstrijdvormen. Hij verheugde zich over de ordelijke internationale 
competitie die hiermee werd geschapen en vooral over de kampioenstitels 
van Jaap Eden. In deze nieuwe constellatie dreven de legendarische Friese 
hardrijders met hun ‘magische’ kracht en snelheid af naar de marge. De 
erosie van de Nederlandse ijstraditie verontrustte Mulier dan weer in grote 
mate. Hij trad naar voren als een pleitbezorger van het hurdriders-gilde 
en probeerde een reservaat in te richten voor de traditionele Nederlandse 
schaats cultuur. Hij slaagde daarin met de stichting van de Elfstedentocht als 
een georganiseerde nationale wedstrijd. Het evenement zou in de twintigste 
eeuw uitgroeien tot een zwaartepunt in de sportcultuur van Nederland, zeker 
na de eerste live-televisieregistratie uit 1963.

Ook buiten de sportwereld bewoog Mulier zich tussen uitersten. In zijn 
wereldbeeld pasten progressieve standpunten over bijvoorbeeld vrouwen-
rechten, internationaal recht en de sociaal-democratie. Daarnaast was zijn 
lange reeks voorstellen voor de versterking van Nederland als koloniale en 
imperialistische macht rationalistisch geformuleerd en ingegeven door een 
rotsvast toekomstgeloof, twee kenmerken van modernistisch denken. Door 
zichzelf in latere publicaties op één lijn te plaatsen met de dichters van 
Tachtig – waarvan vooral Herman Gorter tot zijn kring van sportkennissen 
behoorden – markeerde Mulier zijn reputatie en zelfbeeld als nieuwlichter. 
Tegelijkertijd liet de jonge Pim zich reeds kennen als een man die tradities 
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koesterde en herschiep, ze soms ten dele uitvond. Hij werd daarbij zowel 
geïnspireerd door historiezucht als standsbesef.

Mulier kwam naar voren als conservator in zijn bijdrage aan de Sche-
veningse sporttentoonstelling, waarvoor hij uit het hele land stukken sportief 
erfgoed acquireerde. Zijn obsessie met historiciteit werd sterker tijdens de 
eerste fase van familie-onderzoek, tussen 1905 en 1915. In de daaropvol-
gende decennia verloor Mulier langzamerhand het geloof in de waarde van 
de vele vernieuwingen die hij waarnam. Steeds meer zag hij het democratise-
ringsproces als een onbeheersbare zaak. Voor de oude elite die in de nieuwe 
verhoudingen macht inleverde, was slechts met een vormelijke, exclusieve 
levensstijl iets van haar voornaamheid te redden.

In Muliers twee huwelijken komt de verschuiving van een paternalisti-
sche-emancipatoire overtuiging naar een reactionaire en elitistische houding 
helder naar voren. Omwille van de plichten die een gentleman nu eenmaal 
draagt lijkt Mulier in 1895 te zijn getrouwd met Cornelia van Duin, hoewel 
niet is uit te sluiten dat er een gepassioneerde romantische liefde bestond 
tussen de twee. De mésalliance bracht Mulier in conflict met vrijwel zijn 
gehele familie. Alleen broer Pieter lijkt er weinig moeite mee te hebben 
gehad. Bijna een kwart eeuw hield het huwelijk stand en omtrent het moment 
van echtscheiding lijkt Mulier een ebenbürtige huwelijkspartner te hebben 
gevonden: zijn achternicht Maria Louise Haitsma Mulier. Ook rond 1920 gold 
een neef-nicht huwelijk als een archaïsch verschijnsel, maar met Rie kon Pim 
zich veel gemakkelijker in de ‘voorname kringen’ bewegen. Ze moeten elkaar 
twee decennia lang innig hebben lief gehad, getuige de openheid en warmte 
waarmee Pim het sterfbed van zijn vrouw beschreef.

De vraag of Mulier nu overwegend modern of traditioneel ingesteld was 
is het best te beantwoorden met het aanwijzen van een schaarbeweging in 
zijn leven. Voor 1900 is zijn progressieve geest dominant, na 1910 wordt zijn 
gemoed meer en meer reactionair. Mulier moet lang hebben geloofd dat de 
stand waartoe hij zichzelf rekende – de notabelenelite – de voorwaarden kon 
bepalen waaronder het moderniseringsproces zich in Nederland voltrekken 
zou. Ergens is dit geloof verdwenen en daarna was de moderniteit – zoals 
voor velen – alleen nog een bedreiging voor zijn gedistingeerde leefwereld. 
De jeugd van het interbellum liet de buitenplaatsen verslonzen en het stands-
onderscheid vervagen en de nivellerende fiscus verteerde het kapitaal van 
notabele families. Pim Pernel tekende namens zijn deftige lezerspubliek pro-
test aan tegen deze teloorgang van de traditionele elite. Muliers plotselinge 
en fanatieke interesse voor genealogie en zijn halfhartige inspanningen op 
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sportgebied, doen vermoeden dat een grote omslag in zijn denken kort na 
terugkeer uit Deli plaats vond.

Na zijn dood groeide de Mulier-verering uit tot een mythe waarin zijn maat-
schappelijke behoudzucht onzichtbaar was en zijn bestaan werd opgehangen 
aan de introductie van sporten als voetbal en atletiek. De herinnering aan 
Mulier werd op allerlei manieren levend gehouden. Tot in de jaren zeven-
tig gaf de radionieuwsdienst iedere herfst de uitslagen door van de Pim 
Mulier-veldloop in Velsen. Pim had daar jarenlang de prijzen uitgereikt en 
na zijn dood ging de jongste zoon van Eldina, Willem Johan Herman graaf 
Van Limburg Stirum daar mee verder en nog later diens zoon, ook Pim van 
Limburg Stirum. Veel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sport en 
samenleving wordt geleverd door het Mulier Instituut. Het adres van de nati-
onale schaatstempel Thialf is Pim Mulierlaan 1. De laatste drie winnaars van 
de Elfstedentocht – Paping, Van Benthem en Angenent – ontvingen de Pim 
Mulier-wisselprijs. Op deze door Mulier zelf ontworpen zilveren schaal, staat 
het familiewapen van de Muliers centraal, omringd door de wapens van de elf 
Friese steden op de rand van het bord.

Behalve door de concrete verwijzingen naar zijn persoon bleef Mulier een 
onderdeel van de collectieve herinnering door de voortdurende reproductie 
van de verhalen over zijn unieke bijdrage aan de introductie van moderne 
sport in Nederland. Doordat de populariteit en maatschappelijke betekenis 
van sport groeiden werd de historische betekenis van Mulier steeds groter. 
Maar zijn ideeëngoed geraakte steeds verder op de achtergrond. Na zijn over-
lijden was de ban onmiddellijk gebroken: de traditionele spelethiek van de 
Engelse kostschool was niet langer de onwrikbare norm voor het Nederlandse 
voetbal. Inmiddels is de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond dermate 
geprofessionaliseerd en gecommercialiseerd dat Muliers oorspronkelijke 
schepping er niet meer in te herkennen is. Toch was de massaliteit van sport-
beoefening die zich in de loop van de twintigste eeuw steeds verder doorzette, 
zijn belangrijkste doelstelling.

Op twee manieren was de bestaande visie op de historische figuur Mulier 
eenzijdig: vriend en vijand reduceerden zijn bestaan tot de sport en van 
zijn visie op sport waren de ethische en pedagogische bedoelingen nauwe-
lijks bekend. Deze biografie heeft Pim Muliers historische betekenis en zijn 
persoonlijkheid in vele tegenstrijdige facetten willen verhelderen. Daarmee 
hoop ik iets te hebben bijgedragen aan een beter begrip van de opkomst van 
een moderne sportcultuur in Nederland, maar ook van de complexiteit die 
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moderniseringsprocessen kenmerken. Tenslotte zou Mulier de verschijning 
van deze biografie zelf vermoedelijk hebben beschouwd als een terecht hul-
deblijk voor zijn rol in de nationale geschiedenis. Of hij zich in het portret zou 
hebben herkend is een intrigerende vraag die ik graag aan de lezer overlaat.
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Summary

Studies in history and sociology on the rise of modern sport in The Netherlands, 
identify Pim Mulier (1865-1954) as the founding father. His reputation as the national 
trailblazer for association football, athletics and tennis has proven very durable and 
many merits have been attributed to him. Some of these claims proved to be false and in 
the last few years his reputation of unique pioneer has been contested frequently. This 
study shows that Mulier’s historical significance shouldn’t be conceived of as limited to 
a list of firsts, but should rather be defined by his ideology of sport and his influence on 
the ideas of others on modern body culture.

In addition to a reassessment of Mulier’s contribution to modern Dutch sport, this 
biography also offers a new perspective on his personality and social background. By 
pointing out several contradictory elements in his worldview, we are able to appreciate 
his problematic attitude to modernisation processes. While he embraced the dynamic 
transformation of society, he also resisted loss of traditions. Like his contemporaries 
in Holland Mulier was obsessed with national unity and nation building, however he 
praised Friesland for its authenticity and independent stance. His social position was 
also ambiguous: he was proud of his patrician parentage, but still married a working 
class girl. Biographical research is the appropriate method to discuss these contra-
dictions and therefore Mulier’s Widerspruch is the leitmotif of this biography. Every 
biographer has an opportunity to address human confusion and emphasize and thema-
tize paradoxes, rather than rationalizing them as many histories do.

The Mulier family had been included into Frisian aristocracy in the first half of the nine-
teenth century, before Pims birth in 1865. His father Tjepke acquired the position of 
grietman (burgomaster) in the municipality of Wonseradeel. He lived the life of a country 
squire, owning a splendid country house (Aylvastate), lots of landed property and large 
sums of rent to match. When Pim was just a small child he moved with his parents away 
from Friesland, to Haarlem in the province of North-Holland; nevertheless he continued 
to cultivate this Frisian identity for the rest of his life. Haarlem would be the scene of his 
childhood years but as an adolescent he lived mostly elsewhere. Mulier attended boarding 
schools in Brummen and Ramsgate (UK) and a school for commerce in Lübeck (Germany).

Without an academic degree, Mulier had little opportunity to emulate his ancestors 
through a successful administrative or legal career. Instead he became involved in the 
sports mania that spread among Dutch schoolboys in the 1880’s: first cricket, later foot-
ball. These boys not only copied the games but also followed the games ethic that was 
inherent to sports as played in the British public schools. Mulier took leadership in the 
development in The Netherlands of these branches of sport. As a ‘captain’ in this social 
field he considered himself equal to his graduated peers who dominated more presti-
gious fields in society. In 1889 he initiated the foundation of the Nederlandsche Voetbal 
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en Athletiek Bond (NVAB, Dutch Football and Athletics Association) and became its first 
president. In this same period Mulier held the presidency of the Dutch Cricket Board 
(NCB, 1890) and the International Skating Union (ISU, 1892). Mulier’s administrative 
activities were mostly restricted to times of initiation and crisis; he was more of an 
entrepeneur than a manager. As soon as his ideas were accepted and executed by others 
he would relieve himself of his official duties.

When the NVAB was established Mulier took the opportunity to lay out his 
ideolog y of sport, which remained valid for the following decades. Sport would only be 
of value to society as a mass-phenomenon that gave the Dutch power, vitality and char-
acter. The survival of The Netherlands as an independent nation required a fight against 
decline and degeneration. A fit and vigilant population would be able to maintain 
the Dutch colonies and perhaps extend its empire to South Africa. This triad of ‘mass 
sports – collective physical strength – empire’ retained a paradigmatic hold on Dutch 
sport administrators well into the twentieth century. Mulier was one of the first officials 
to formulate such an explicit nationalist rationalization of physical and moral education 
for Jong Holland. It was an appropriation of the eugenetic discourse in other parts of 
Europe and North America that substantiated the value of sport. Mass sport implies 
democratization and the eminent Mulier accepted this, but he kept a close watch over 
what he held most dear in sport: the games ethic. In accordance with sportpropagan-
dists around the world he opposed professionalism: play would become an occupation 
and thereby lose its pedagogical benefits.

Although Mulier appreciated the elan that came with English sports, he considered 
them a threat as well. The introduction of these alien cultural practices endangered domes-
tic sporting traditions, which might become marginalized and culturally irrelevant. Mulier 
worried about the use of English on the playing fields and proposed an alternative sports-
vocabulary in Dutch. A graver danger threatened the most authentically Dutch pastime, 
ice-skating. While it was Mulier who helped to conceptualize the internationally standard-
ized variant of speed skating, he still regretted the shadow it cast over the renowned Frisian 
hurdriders and their knockout tournaments of dash races. Mulier was raised in admiration 
for these bruisers and their legendary speed on ice. He stood up for their professional 
sport when it was attacked by (other) metropolitan skating administrators with accusa-
tions of matchfixing. Mulier as a sportsman connected to the Frisian skating traditions 
by completing a skating tour of all eleven Frisian cities in a single day. The Elfstedentocht 
(Eleven Cities Tour) was a feat by which earlier generations of accomplished Frisian skaters 
had shown their spunk. In his commitment to this folklore and his initiative to transform 
and modernize it into a national sports event Mulier showed his historiezucht (historical 
yearning): the nationalistic conviction that the core of any nation lies in its history and that 
national heritage should be made accessible.

In his place of residence Haarlem, Mulier was admitted to the upper class club Trou Moet 
Blijcken. He wasn’t among the most eminent members though. His efforts in sport lacked 
prestige and the journalistic career he had started around 1890, did not raise his stature. 
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His reputation suffered a severe blow by his marriage in 1895 to Cornelia van Duin, a 
25 year old working-class girl from Haarlem’s backstreets. The couple eloped to Brussels, 
taking refuge from Mulier’s furious family. He discontinued a family tradition that had 
lasted for five generations: marriages had always contributed to the social standing 
and material assets of the Mulier family. The newlyweds must have been attracted very 
strongly to one another and Mulier felt corroborated in his self-image of noble and 
autonomous gentleman, averse to social mores. His journalistic opinions on feminist 
issues reflected his personal life. In spite of this mésalliance however, Mulier continued to 
adhere to class distinctions. In 1897 Mulier and his wife returned to The Hague.

During the 1890’s Mulier became increasingly involved with the press. He started 
as an editor with Het Sportblad, a new sports magazine printed by the young publisher 
Willem Cremer. Cremer became a close friend of Mulier and they collaborated again in 
1896 when Mulier became a reporter in Europe for the Deli Courant, a colonial paper 
published in Medan, in the Dutch East Indies. In 1899 Mulier left The Hague for Medan 
where he took up the post of editor-in-chief for the Deli Courant. In the tropics, among 
the tobacco-planters of Deli, Mulier turned out to be the same initiator of civil society 
he used to be back in The Netherlands. Of course he stimulated sports. Mulier became 
president of Sport Club Sumatra’s Oostkust (SC SOK) and, already in his late thirties by 
then, still played as a striker in his late thirties. This journalist-activist used his newspaper 
as a platform to address issues such as fire prevention and leprosaria and to moot the 
establishment of a colonial home guard. His credibility as a journalist suffered not only 
from this activism but also from his hesitation in a cause célèbre that compromised the 
plantocracy. The Deli tobacco plantations generated large profits by keeping the cost of 
labour low. This was achieved by exploiting, molesting and repressing a massive group 
of coolies employed in a system of indentured labour. In 1902 socialist and confessional 
members of Dutch parliament charged the Deli planters with the abuse of plantation 
labourers and an official investigation was carried out by the legal expert Rhemrev. 
Mulier was attacked by the accusing party for his defence of labour relations on Deli 
plantations and the planters rejected his plea to willingly endure Rhemrevs research. 
Marked from both sides, mediator Mulier lost his job at the Deli Courant.

Back in The Netherlands Mulier soon returned to a key post in sports. He was 
appointed secretary in a military organisation for physical education that aspired 
to become the umbrella organisation for Dutch sports, the Nederlandse Bond voor 
Lichamelijke Opvoeding (NBvLO). The NBvLO-board failed however in its mission to 
unify Dutch sports and Mulier used his position mainly to fulfil a wish long cherished: 
in the final months of 1908 he incited Frisian skating administrators to organize and 
regulate an Elfstedentocht open to nationwide participation. The race was held on 2 
January 1909 and won by a Frisian minister, Minne Hoekstra. This was his last decisive 
contribution to Dutch sports. In the decades that followed his role was mostly symbo-
lic. With the passage of time Mulier became to be held in increasingly high esteem as 
the Godfather of Dutch sport at anniversaries and other celebrations. Memorial books 
and speeches promoted Mulier’s reputation as a unique and visionary pioneer. Mulier 
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conduced this process of image formation and he found a receptive audience. Indeed 
in the interwar period momentous change in history was often explained through the 
singling-out of the actions of one Great Man or Übermensch.

After 1910 Mulier withdrew from sports, shying away from ‘hoi polloi’ as well as mass 
media and rude manners. A lifestyle of aristocratic historicism afforded him a bulwark 
against these nuisances. An ambitious genealogical project invigorated the social status 
of the Mulier family and the related line of the Haitsma Mulier’s. According to Mulier, 
genealogy showed the eminence and merits of different families and thereby generated 
a clear social order. This research of family lineage as well as Mulier’s care for family 
heritage put him in the position of pater familias who kept watch over his cousins. After 
he divorced Cornelie in 1922 Mulier found a new partner within this extended family: 
in 1923 Maria Louise Haitsma Mulier (43) married Pim Mulier who was fifteen years 
her senior. Mulier turned his spacious mansion in The Hague into a private museum, 
with paintings, many colonial objects and a medieval wine vault made out of papier 
maché. In the 1930’s he began extending his collection with antique glass from ancient 
Rome, medieval Francia, early modern Venice and the Dutch Republic. Mulier acquired 
objects at auctions and from musea in cooperation with Enno van Gelder, director of 
Den Haag Gemeentemuseum (City Museum). Early on Mulier had decided to bequeath 
his collection to this museum, provided it would be on permanent display in a W.J.H. 
Mulier room. This glasscollection may be considered a sublimation of Mulier’s personal 
historiezucht: the desire to escape the turbulence of daily life and experience timelesness 
and aesthetics through ancient objects, scripts and traditions.

Mulier withdrew from sport but remained active as a journalist. In 1920 he had 
started to write a column under the pseudonym of ‘Pim Pernel’ at Het Vaderland, a 
genteel newspaper for The Hague. His articles attempted to rekindle memories of the 
grandeur of Dutch aristocracy, which by now was waning. He agitated against what he 
perceived as excesses of modernity: automobiles, abstract art and modern pedagogics to 
name but a few. In 1942 his wife died and his contributions to Het Vaderland came to an 
end. Mulier was forced to leave his house in The Hague because it was situated in an area 
the German occupation forces had demarcated as Sperrgebiet (military exclusion zone). 
For years Mulier was forced to sojourn with a succession of acquaintances and relatives in 
the Eastern parts of The Netherlands, until he was able to return to his mansion in 1948. 
In the final years of his life Mulier received several tributes: he was awarded a knighthood 
in the Order of the Netherlands Lion, a Zilveren Anjer and a medal of honour  from the 
municipality of Wonseradeel, his native soil. Mulier’s death in 1954 was a national event: 
all media reported on his funeral, an impressive procession followed his coffin and promi-
nent speakers once again stressed his immeasurable contributions to his fatherland. As 
a result of the unceasing reproduction of his reputation, the Mulier myth – the unique 
figure that aroused the Dutch to play sports – became part of collective memory.
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