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Sportnatie (1889 – 1892)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



113

definitieve oprichtingsvergadering in Den Haag werd onder enige tijdsdruk 
gevoerd. De Haagse en Haarlemse afgevaardigden hadden ’s middags een 
‘matchafspraak’ staan die niet in gevaar mocht komen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CRicket: van Rage tot besloten kRing

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Popularisering van cricket zou nooit van de grond komen in Nederland, 
het bleef een sport die vooral in elitaire kringen gespeeld werd. Pogingen tot 
popularisering van de sport werden niet opgegeven maar Mulier droeg daar-
aan niets meer bij. Waar hij zich tot het einde van zijn leven bleef bekommeren 
om voetbal, atletiek en kaatsen bemoeide hij zich na zijn voorzitterschap van 
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de ncb nauwelijks nog met cricket, afgezien van het boek Cricket uit 1897. 
Eén van de pogingen om jeugd voor cricket te interesseren kwam van Muliers 
vriend Jan Feith. In 1928 was voetbal een volkssport geworden en trok een 
deel van de jeugd uit de hogere burgerij zich uit de sport terug. Feith pro-
beerde hen in het boekje Jongens! Wat is cricket? in te palmen. Hij gebruikte 
een beproefd middel, het kostschoolverhaal ‘De slag bij Waterloo.’82 Cricket 
was geen veelgezocht alternatief, vooral hockey en tennis profiteerden van de 
vlucht van de voetbalvelden door jongens uit de elite.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




