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Sportrage (1880 – 1889)

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

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

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

Anglofilie

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

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

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

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

De vraag is of de jeugdige lezers Farrars voorstelling van sport niet veeleer 
hebben geassocieerd met opwinding en spanning. In zijn latere werk is sport 
ook van een positievere betekenis voorzien. Dat de boeken van Farrar in goede 
aarde vielen, mag blijken uit de herdrukken die Een schooljongen en Farrars drie 
andere kostschoolromans kregen. Van deze boeken verschenen tussen 1860 en 



64

1927 in totaal negentien edities. Het is niet te bewijzen dat ook de jonge Pim 
Mulier de boeken van Farrar en Hughes las. In de catalogus van de bibliotheek 
van het Haarlems stedelijk gymnasium staan twee van Farrars titels vermeld, 
maar niet het jaar van aanschaf.13 In Muliers ideologische standpunten als lei-
dende figuur in de sportwereld is Farrars games-ethic duidelijk herkenbaar. We 
zullen zien dat ook Mulier eindeloos hamerde op de karaktervormende waarde 
van sport en steeds waarschuwde tegen prestatiedrang en competitiedrift.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Van popularisering en democratisering van cricket is het tot nog toe niet 
gekomen. Volgens socioloog Maarten van Bottenburg komt dit door het navol-
gen en cultiveren van de elitaire Engelse spelvariant door de Nederlandse 
cricketspelers. Het handhaven van Engelse termen (meer daarover in hoofd-
stuk 3), aanschaf van kostbare tenues en randverschijnselen als lunch en 
diner prikkelden de anglofilie van de jonge Hollandse gentlemen, maar ver-
vreemdden jongens uit lagere milieus, de potentiële players.58 Het jaarlijkse 
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hoogtepunt voor veel cricketers was het bezoek van een Engels toerelftal. 
De variant waarin de Nederlandse spelers cricket hadden leren kennen, het 
spel van de Engelse public schools, was tegelijkertijd de meest elitaire. In 
de andere varianten (village cricket en county cricket) hadden working class-
spelers een belangrijke sportieve rol, hoewel ook hier op alle mogelijke 
manieren het standsverschil tot uitdrukking werd gebracht. Dat spelers uit de 
arbeidersklasse in het Engelse cricket belangrijk waren, was de Nederlandse 
cricketers wel bekend, maar werd nauwelijks van toepassing geacht op het 
spel in Nederland.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Göltermann stelt dat een emotioneel verbond gesloten werd tussen man 
en vrouw en dat de vrouwelijke betrokkenheid de band tussen de man en zijn 
natie verstevigde: als de man zijn mannelijkheid waar maakte, won hij de 
bewondering van de vrouw én versterkte hij de natie. Het mannelijkheidside-
aal dat in de turnvereniging werd aangehangen was veelomvattend: kracht, 
gezondheid, moed, trouw, weerbaarheid, wilskracht, matigheid, godvrezend-
heid, gezags  trouw, Bildung en onbaatzuchtigheid. Ieder legde de nadruk op 
andere waarden, maar om één kon geen turner heen: lichaamskracht en 
-vaardigheid. We zullen nog zien dat Mulier kanttekeningen plaatste bij deze 
strikte rolverdeling en meer ruimte liet voor sportbeoefening door vrouwen 
dan de meeste van zijn tijdgenoten. Dat voetbal en cricket voor hen onge-
schikt waren, was hij wel met hen eens.
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Mobiel, openbaar en autonome jeugd
De tot nu toe beschreven kenmerken van sportverenigingen liggen in het ver-
lengde van de traditionele verenigingscultuur: sociale distinctie, sociabiliteit 
en het etaleren van mannelijkheid, met een marginale rol voor vrouwen. Nieuw 
was de mobiliteit van sportclubs. De meeste Haarlemse verenigingen bleven 
binnen de stadsmuren (of wat daar nog van over was) en correspondeerden 
hooguit met zusterverenigingen. Clubs als Rood en Wit en hfc reisden voor 
hun wedstrijden noodgedwongen naar andere Hollandse steden. De jonge 
sporters profiteerden daarbij natuurlijk van de snelle uitbreiding van het 
spoorwegnet en hanteerden een zeker ceremonieel rond de verplaatsinge n. 
De eerste Nederlandse cricketwedstrijden begonnen met verwelkoming van 
de tegenstander aan het station, zoals bij de wedstrijd tussen Hercules en 
Gelria in Nijmegen. De spelers gingen in optocht, met fanfare, schutterij en 
een massa volk, naar het speelveld.76 Ook Rood en Wit had de gewoonte om de 
tegenstander aan het station op te wachten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



84

Mulier raakte hier aan een belangrijke functie van het verenigingsleven in de 
opbouw van de civil society in de negentiende eeuw.91 De jeugdige sportclubs 
voegden zich op dat vlak naadloos in de bestaande verenigingscultuur. Mulier 
zou zelf rijkelijk delen in de bestuursfuncties van sportorganisaties.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eén van die spilfiguren in het vroege Nederlandse tennis was Frits van 
Tuyll. Zoals we al zagen stelde hij al in 1879 de moderne Engelse sport ten 
voorbeeld aan de Nederlandse opvoeders. Tennis had hij leren kennen door 
een Engelse huisonderwijzer en anders al eerder tijdens één van zijn rei-
zen naar Nice of Monte Carlo. Op zijn landgoed Velserbeek liet hij na het 
aantrekken van een Engels gouverneur voor zijn kinderen, al voor 1884 een 
tennisbaan aanleggen.115 In 1886 was Frits van Tuyll de belangrijkste initia-
tiefnemer voor de aanleg van een asfaltbaan voor tennistoernooien in Wijk 
aan Zee. Voordat hij de Olympische beweging in Nederland leidde, ging Van 
Tuylls interesse vooral uit naar adellijke sporten als de jacht, harddraverij 
en watersport. Hij bezat een stal renpaarden, een kennel jachthonden en 
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zeilde met een ‘hoogaars-jacht’ Velsa dat hij bouwen liet in Middelburg. Op 
Velserbeek ontving hij de leden van zeilvereniging Het Y tijdens hun jaarlijkse 
wimpeltocht voor een picnick.116 Van Tuyll was toen ook al bestuurlijk actief. 
Hij was voorzitter van de Nederlandse Jachtvereniging “Nimrod”, en secre-
taris, later voorzitter van de Nederlandse Harddraverij en Renvereeniging.117 

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

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

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

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

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

Mulier was na de oprichting in 1885 enkele jaren secretaris van de Haar-
lemsche Lawn Tennis Club, onder voorzitterschap van zijn zwager S.J. graaf 
van Limburg Stirum. Verder zou hij geen organisatorische taken op zich 
nemen. Mulier spande zich vooral in voor de popularisering van de sport. 
Hoewel tennis zowel keurige meisjes als adellijke veertigers aantrok, waren er 
volgens Mulier ook bij deze sport bankdirecteurs of notarissen die zich te def-
tig voelden om: ‘als een gek achter die ballen te hollen.’126 Deze well respected 
men probeerde Mulier voor tennis te winnen. Hij relativeerde in Eigen Haard, 
een geïllustreerd blad voor de burgerij, de dagelijkse plichten en stelde de 
vraag of het niet even idioot is ‘om een veertig of vijftig jaar van uw leven te 
blijven peuteren aan den tabernakel van uwe positie, of te offeren aan de toch 
somtijds zoo wisselvallige kansen der jacht op fortuin.’127 Om het decorum 
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Muliers excentriciteit komt in geschreven bronnen mondjesmaat naar voren. Hier is hij als 
gangmaker gefotografeerd bij een toernooi van de Haarlemsche Lawn Tennis Club, ca. 1885.
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omslag en prent van het 
herinneringsboekje dat 
Mulier tekende voor zijn zus 
Eldina in 1885.
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te bewaren stelde Mulier als tussenweg voor ‘dat ge deftig en wel naar het 
veld schrijdt, plechtig van bedaardheid, afgemeten groetend met den u nooit 
verlatende hoogen dop’ om dan in de kleedkamer ‘stemmig zwart linnen 
schoenen’ aan te trekken ‘en de raket ter hand te nemen, om wat beweging 
te geven aan uw stijve vroeg-oude spierbundels.’128 De flair die Mulier bij zijn 
deftige lezers wilde oproepen, maakte zich van de meesten onder hen pas 
meester als het vroor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




