
 

 

 University of Groningen

Captain van Jong Holland
Rewijk, Daniël

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

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

Publication date:
2015

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

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

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

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

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

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

Download date: 25-05-2023

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


Captain van Jong Holland
Een biografie van Pim Mulier, 1865-1954

Proefschrift

ter verkrijging van de graad van doctor aan de
Rijksuniversiteit Groningen

op gezag van de
rector magnificus prof. dr. E. Sterken

en volgens besluit van het College voor Promoties.

De openbare verdediging zal plaatsvinden op

donderdag 12 maart 2015 om 12.45 uur

door

Daniël Maurice Ferdinand Rewijk
geboren op 26 juni 1975

te Den Helder



Promotores
Prof. dr. Y.B. Kuiper
Prof. dr. M. van Bottenburg

Beoordelingscommissie 
Prof. dr. M.P.A. de Baar
Prof. dr. P. Delheye
Prof. dr. J. Th. Leerssen



captain van jong holland 





Daniël Rewijk

een biogRafie van

Pim mulier
1865-1954

CAPTAin 
vAn JonG 
HoLLAnD 

boRnmeeR 2015



nur 491 
isbn 978-90-5615-345-8 (printed version)
isbn 978-90-367-7716-2 (electronic version)

© 2015  Daniël Rewijk
Alle rechten voorbehouden. niets uit deze uitgave mag worden vermenig vuldigd of 
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schrif-
telijke toestemming van de uitgever.

www.bornmeer.nl

vormgeving omslag: Jelle F. Post
vormgeving binnenwerk: Robert Seton
Druk: Grafistar bv, Lichtenvoorde

Foto omslag: Gedenkboek HFC 1879-1919
Tekening frontispice: Wybo Meyer (Algemeen Nederlandsch Sportblad, 12-11-1912)



Voor Suus

My Darling Companion



Inleiding   11 
Pionier en legende   11
Historiografie: structuren en variaties   14
Mulier en de natie   16
Widerspruch   18
Biografische methode: privaat en publiek   21

1 familie & jeugd (1780 – 1880)   25
Witmarsum   25
Van refugié tot regent   29
Wildzang en grietman   34
Friese patriciërs in Haarlem   42
Op afstand en in vrijheid    49

2 sportrage (1880 – 1889)   59
Anglofilie   59

Cricket   62
Voetbal   66

Sportverenigingen: traditie en modernisering   71
Ballotage, Gala en Vaandels   72
Mobiel, openbaar en autonome jeugd   77

Atletiek   82
Lawn Tennis   90
IJssport   95

3 sportnatie (1889 – 1892)   105
Het Sportblad   105
Nederlandsche Voetbal en Atletiek Bond   110

Beroepssport   112
De jonge bond: een nationale autoriteit?   114
Sporttaal   121

Cricket: van rage tot besloten kring   124
Voorzitter Cricketbond   124
Een aristocratische sport   127
Promotietour   131

Bezoek aan de Friese elf steden   133
Uitwisseling op schaatsen   136

inhoud



4 sportwereld (1892 – 1895)   141
Scheveningsche sporttentoonstelling   141

Internationaal Schaatsenrijderscongres   145
Jaap Eden   148
Muliers leiderschap: ISU   153

Voetbal als publieksvermaak   156
HFC Kampioenen!   157
De Captain   161
Jan Feith: een discipel?   164
De eerste oranjegoal   167
Voetbal als mannelijk domein   168

5 vlucht & wederkomst (1895 – 1899)   171
Een mésalliance   171
Flaneur   178
Voogdij over de opgroeiende sport   182

Atletiek als ongewenste gast   182
Olympische Spelen   186
Boekenschrijven   187

Arij Prins: een vriendschap?   190
Bondsperikelen   194
Sportverslaggeving   198
Redmiddel van de natie   201
Kroonfeesten Wilhelmina   207
Een nieuwe bestemming   213

6 0ppasser in het imperium (1899 – 1905)   215
Standplaats Medan   216
Verenigingsleven   220

‘De Witte’   220
Koloniale sport   223
Weerbaar tegen de BV   230

The Great Game   233
Geweld   233
Klein en groot   235
Voogdij   238

Koelies   240
Vertrek   248



7 peetvader van de sport (1905 – 1935)   252
Een sportkoepel   252
Elfstedentocht   257
De Mulier-cultus   264
Geweten van de sport   271
1935: Een Eredienst   276

8 om de eer van de familie (1900 – 1930)   280
Pieter Mulier: gevallen broer   281
Echtscheiding en hertrouwen   284
Loodje in het oor   289

9 pim pernel (1920 – 1954)   299
Rüsselbecher en Kopfglas   300
Pim Pernel   304
Crisis en oorlog   309
Een eenzame zwerftocht   313
Levenseinde en begrafenis   316

Slotbeschouwing   320

Dankwoord 326

Noten   328

Verantwoording van illustraties   371

Lijst met gebruikte afkortingen   372

Primaire bronnen   373

Literatuurlijst   374



Die Welt ist voller Widerspruch,
Und sollte sichs nicht widersprechen?

Goethe, Vorklage, Gedichte, erster Teil.





13

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
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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 
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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.




