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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 



31

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 
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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.




