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Pim Pernel (1920 – 1954)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze reactionaire belletrie stond niet op zichzelf. Direct na zijn ontslag 
bij het Algemeen Handelsblad in 1907 – waarna Mulier afscheid moest nemen 
van de nieuwsjournalistiek – was hij betrokken geraakt bij de oprichting 
van het blad Buiten, geïllustreerd weekblad aan het buitenleven gewijd. In de 
opstartfase vormde hij een triumviraat met zijn twee sportvrienden Jan Feith 
en Henri van Booven. Buiten richtte zich op eenieder in dichtbevolkte ste-
den die verlangde naar plattelandsrust. Het bood reminiscenties aan het 



307

nagenoeg verdwenen buitenleven op lusthoven en buitenplaatsen, maar dan 
op kleinburgerlijke schaal. Volgens Mulier moest het blad de Nederlandse 
pendant worden van het Engelse blad The Field.15 Sinds 1853 verschenen 
daarin berichten over country sports – de jacht, visserij en paardenraces – en 
het aristocratische buitenleven van Britse landeigenaren. The Field is één van 
de bladen die hij las tijdens visites bij de sportieve familie Van Wickevoort 
Crommelin. Ook bij dit blad was Mulier na het ontstaan weer snel vertrokken. 
De redactie van Buiten bleef nog jaren in handen van Van Booven.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CRisis en ooRlog
De angst voor een communistische revolutie, de statusangst in een de mo-
cratiserende samenleving en de hang naar traditie en overzichtelijke maat  -
schappelijke verhoudingen van Pim Pernel, beheersten Muliers maatschap-
pelijke milieu in steeds sterker mate. Een deel van de aanhang van de 
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Liberale Staats Partij de Vrijheidsbond, waarvan ook Mulier lid was,31 deelde 
standpunten met autoritaire partijen die ook in Nederland tijdens de econo-
mische crisis opkwamen. In Wassenaar behaalden zowel het Verbond voor 
Nationaal Herstel als de nsb begin jaren dertig sterke verkiezingsresultaten, 
ten koste van de Vrijheidsbond. Electorale steun vonden beide anti-parlemen-
taire partijen onder de welgestelde bewoners van de nieuwe villawijken in het 
dorp, het lezerspubliek van Pim Pernel, zeg maar.32 De grootste gemene deler 
tussen de rechterflank van de Vrijheidsbond, het Verbond voor Nationaal 
Herstel en de nsb was een hang naar autoritair leiderschap en de droom van 
innige nationale verbondenheid in een volksgemeenschap.33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In de zomer van 1942 verliet Mulier zijn woonplaats definitief en begon 
aan een zwerftocht door Overijssel en Gelderland. Het liefst had Mulier voor 
langere tijd één van zijn boerderijen in het Noorden van Friesland betrokken, 
in Wanswerd. Een bestaan als landheer – zoals vader Tjepke dat ten tijde van 
Pims geboorte leidde – stond hem misschien voor ogen. Maar hij ‘zag geen 
kans er mijn bagage noch die v[an] m’n huishoudster heen te brengen.’ Vanaf 
7 december verbleef Mulier daarom langere tijd te Warnsveld als gast van 
Hotel De Kap.55 Begin 1944 logeerde hij bij zijn neef Sijo Kornelius Haitsma 
Mulier, burgemeester van Neede. Dat beviel minder goed – ‘bij Neef Sijo te 
Neede is het kil en koud’ – gezien de datering van de brief (maart) bedoelde 
hij het huis en niet de ontvangst.56 In de zomermaanden van 1944 vertoefde 
hij in Olst bij Sam van Limburg Stirum, de oudste zoon van Eldina. Hij zal zich 
meer thuis gevoeld hebben op diens prachtige buitenplaats Spijkerbosch. 
Vanaf augustus 1944 huurde hij een deel van het Huis De Crosse in Twello. Hij 
bewoonde het tot na de oorlog met de douairière Van Andringa de Kempenaer, 
geboren jkvr. Marie Anne Wilhelmine Louise de Milly van Heiden Reinestein. 
Pas in 1947 kon Mulier terugkeren in Den Haag. Hij betrok na bijna acht jaar 
een huis dichtbij zijn villa aan de Johan van Oldenbarneveltlaan, op nummer 
99. Nog altijd hoopte hij zijn eigen huis weer te kunnen betrekken.



317

Mulier beleefde de oorlog als oude man, die veel persoonlijke misère 
doormaakte. Hij moest het verlies van de twee meest dierbare personen uit 
zijn bestaan verwerken, was afgesneden van zijn huis en kunstbezit en publi-
ceerde niet meer in Het Vaderland. Bovendien onderging hij in november 1943 
nog een zware operatie in Zutphen.57 Bij alle verplaatsingen, ontberingen en 
aandoeningen is zijn bediende Jeanne van Zweden, ofwel ‘Jeannetje’ aan zijn 
zijde geweest. Zij bleef gedurende alle verwikkelingen en werd geroemd door 
de weinige kennissen die Mulier overhield. Kathy van der Velde, de conser-
vator van het Leidse Museum van Oudheden, schreef: ‘Wat heb je het toch 
getroffen met Jeannetje, die zoo vol zorg voor je is, maar zij heeft het, dunkt 
me, met haar baasje ook nogal getroffen; ik denk niet dat zij het bij wat je 
noemt “een dame alleen” zoo prettig zou hebben.’58

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

Hoewel Mulier dus vereenzaamde en zich verweesd moet hebben gevoeld, 
verloor hij het wereldtoneel en het verloop van de oorlog niet helemaal uit het 
oog. Wel was hij erg voorzichtig in het uiten van zijn gedachten. Begin 1945 
raadde hij Hepkema en zijn mede-bestuursleden af een tocht te houden ‘om 
meer dan een reden die ik echter niet voor brief-stof geschikt acht.’60 Hans 
van Son, een kennis uit de genealogische wereld, kondigde een reproductie 
aan in De Nederlandse Leeuw, van een schilderij met een leeuw die ‘een slang 
vertrapt. Dat gezicht van die leeuw was voortreffelijk. Grimmig, van zijn over-
winning bewust en koninklijk.’61 Mulier reageerde op deze toespeling op het 
Oranjehuis met het uitspreken van de ‘vrees, dat er dan diverse vrindjes uit 
logeeren gevraagd zullen worden.’ Hij ondertekende met ‘Je grimmig uit zijn 
put kijkende Pim.’62



318

levenseinDe en BegRafenis
Op maandag 25 juni 1951 stond Pim Mulier in het gebouw van de Nederlandse 
Handel Maatschappij te Amsterdam tegenover Prins Bernhard, die hem 
een zilveren anjer op zijn revers speldde. Met Mulier werden de pedagoog 
Philip Abraham Kohnstamm en de politicus en taalkundige Kornelis ter Laan 
geëerd ‘voor zeer bijzondere verdiensten op cultureel gebied.’ In de proce-
dure voorafgaand aan deze plechtigheid schreef Mulier een formulier van 
de ‘Regeringsvoorlichtingsdienst’ helemaal vol met al zijn wapenfeiten. Het 
manuscript laat zien hoe Mulier aan het einde van zijn leven zijn verdiensten 
voor de publieke zaak presenteerde. Zo schreef hij bij de rubriek ‘Huidige 
functies’: ‘Heb geen enkele bezoldigde betrekking, wel eerefuncties in bin-
nen- en buitenland, als bijvoorbeeld beschermheer, eerevoorzitter, eerelid en 
ééreburgerschap Witmarsum. (…) Heb voor andere betaalde functies altijd 
bedankt.’63 Mulier had altijd geleefd als amateur.

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

Prins Bernhard deed dat niet in zijn laudatio.

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

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

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

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

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

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

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

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




