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1INTRO HOE VOETBAL 
VERSCHEEN IN 

NEDERLAND
Rood en Wit, H.F.C., H.V.V. en 

hun kornuiten 1880-1910

JAN LUITZEN EN WIM ZONNEVELD

Jan Luitzen en Wim Zonneveld beschrijven in deze publicatie de 
stapsgewijze ‘sportificatie’ van het voetbal tussen 1880 en 1910. 
Georganiseerd voetbal ontstaat uit cricket op kostscholen en door jongelui 
in clubverband in steden als Haarlem, Den Haag, Rotterdam en Enschede.  

De auteurs doen uit de doeken hoe in Haarlem het voetbal structuur krijgt, 
doordat kiene cricketende jongeren van de Haarlemse club Rood en Wit 
beginnen te voetballen onder de naam Haarlemsche Football Club en die 
vereniging op poten zetten met ledenvergaderingen en statuten. Hoe de 
befaamde Pim Mulier daaraan zijn steentje bijdraagt, maar evengoed zijn 
veel onbekendere stadgenoot Kees Pleyte. 

Luitzen en Zonneveld laten zien hoe in Den Haag Olympia begint en 
H.V.V. daarvan de bekende opvolger wordt. Hoe interstedelijke wedstrijden 
beginnen, maar ook de jonge cricket- en voetbalbonden een moeilijke 
beginfase ternauwernood overleven.

Jan Luitzen (1960) is werkzaam bij de opleiding Sport, Management 
& Ondernemen (HvA) in Amsterdam en buitenpromovendus bij de 
onderzoeksgroep Sportgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Zijn promotieonderzoek naar de introductie van cricket en voetbal 
in Nederland wordt (mede)gefinancierd uit een beurs van de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hij schreef romans, 
sport(woorden)boeken en artikelen, onder meer in The International Journal 
of the History of Sport, Journal of Olympic History, Achilles, de SPORTWERELD, 
Hard gras en De Muur. Samen met Wim Zonneveld publiceerde hij in 
De Moderne Tijd (2017): ‘Actie op het veld. Een visuele benadering van 
negentiende-eeuwse voetbalgeschiedenis.’ 

Wim Zonneveld (1950) is een specialist in Engelse Taal en Cultuur 
(Universiteit van Utrecht 1973-2014), wiens huidige onderzoek zich richt 
op de introductie in Nederland, in de tweede helft van de 19de eeuw, van 
Engelse sport en sportcultuur. Hij publiceerde in de SPORTWERELD, Het 
Rijwiel (wielrennen), De Vriendenband (atletiek) en Journal of Olympic 
History (eerste Nederlandse Olympiërs), in historische tijdschriften en op 
sporthistorische websites. In maart 2017 publiceerde hij de biografie Klaas 
Pander. Het bewogen leven van een vergeten sportheld, over de negentiende 
eeuwse multi-sporter en trainer van Jaap Eden. Samen met Jan Luitzen 
schreef hij: ‘Kicksen en wickets. Van cricket naar voetbal in Nederland 1845-
1888’ (Hard gras 115, special, augustus 2017).

H
O

E VO
ETB

A
L VER

SCH
EEN

 IN
 N

ED
ER

LA
N

D
         JAN

 LU
ITZEN

  EN
 W

IM
 ZO

N
N

EVELD

De eerste druk van deze uitgave is verschenen als special van de SPORTWERELD * #87-88 *  2018. 
Deze gebonden tweede druk (2019) is een uitgave van de  Nederlandse Sportliteratuur Uitgeverij.

2.Cover_Hoe voetbal verscheen in Nederland.indd   1 01-01-19   14:57





HOE VOETBAL 
VERSCHEEN IN 
NEDERLAND

Rood en Wit, H.F.C., H.V.V. en hun kornuiten 1880-1910

JAN LUITZEN EN WIM ZONNEVELD

De eerste druk van deze voetbalspecial is verschenen als 
de SPORTWERELD #87-88 (najaar 2018), uitgegeven door 

Stichting de Sportwereld. 

Deze gebonden tweede druk (januari 2019) is 
een uitgave van de Nederlandse Sportliteratuur Uitgeverij.    



4 HOE VOETBAL VERSCHEEN IN  NEDERLAND

COLOFON 

Auteurs
Jan Luitzen 
janluitzen@gmail.com 
Wim Zonneveld 
wimzonneveld@ziggo.nl

Vormgeving 
Joke Slootheer

Uitgever
Nederlandse Sportliteratuur Uitgeverij 
Woesterweg 50, 8166 HB EMST 
Postbus 152, 8160 AD EPE 
Tel: 0578-616585 
E-mail: sportmedia@hetnet.nl

Druk
1e druk paperback 2018 (oktober).
2e druk gebonden 2019 (januari).

Omslag
‘“Association” voetbal. Een harde schuiver.’ 
Tekening: Willem Johan Herman ‘Pim’ Mulier. 
Bron: Athletiek en Voetbal. 
Haarlem: De Ervan Loosjes, 1894, pagina 130.

Bronnen
De auteurs hebben hun best gedaan om alle 
rechthebbenden met betrekking tot (foto)ma-
teriaal in deze uitgave te achterhalen. Eenieder 
die meent dat zijn/haar materiaal zonder voor-
afgaande toestemming hier is gebruikt, verzoe-
ken wij om zich tot ons te wenden. 

Copyright
Auteursrecht voorbehouden. Overname uit deze 
uitgave is alleen toegestaan met toestemming 
van de auteurs. Niets uit deze uitgave mag wor-
den vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, 
door middel van druk, fotokopie, microfilm of 
op welke andere wijze ook, zonder voorafgaan-
de schriftelijke toestemming van de auteurs.

ISBN en NUR
ISBN: 978.94.6021.044.0
NUR: 489



5

David van Lennep (1865-1934), de eerste president van cricketclub Rood en Zwart, de voorloper van 
de Haarlemsche Football Club. Hier in 1887 gefotografeerd als student Rechten in Amsterdam. Bron: 
Stadsarchief Amsterdam, archiefnummer 238 – Familiearchief Van Lennep, inventarisnummer 861 – Foto’s 
van Leden van de familie Van Lennep 1892-1912, KLAB08963000043 (voorzijde) en KLAB08963000044 
(achterzijde). 



6 HOE VOETBAL VERSCHEEN IN  NEDERLAND



7

INHOUDSOPGAVE
COLOFON 
DANKWOORD 
INTRO
  I   NOORDWIJK, NOORTHEY, EN DAN VERDER… 
   Hoe Engeland en Engelsen overal een belangrijke rol spelen bij 

de introductie van cricket en voetbal in Nederland
 II  DE BLAUWE CLUB
   Hoe Haarlemse scholieren enthousiast raken voor Engelse 

veldsport, met hulp van Noortheyenaren
 III   REVOLUTIONAIRE VRIJHEIDSGEEST
   Hoe cricketers weigeren ballenjongens te zijn en petten allerlei 

kleuren hebben
 IV   DE WOORDEN VOETBAL EN FOOT-BALL VALLEN
   Hoe Haarlemsche moeders hun uithuizige kinderen op de hoogte 

houden en Pim president David opvolgt
 V  ROOD EN WIT: THE EARLY YEARS  
   Hoe acht man een club beginnen en een afscheidsbrief een 

controverse blootlegt
 VI  HAARLEMSE SAMENSMELTING 
   Hoe Volharding pas in 1886 kan gaan voetballen en Mulier op 

kostscholen in Ramsgate en Lübeck zit
 VII  HOOGST GEZOND SPEL 
   Hoe het Haagse Olympia zijn voetbaltak opzet en Nederlandsche 

Sport op de nieuwe veldsport inhaakt 
 VIII  VOLHARDING ROOD EN WIT COMBINATIE 
   Hoe de sportificatie doorzet en de oprichting van de Haarlemsche 

Football Club terugschuift in de tijd 
 IX  WIJS BELEID VAN PLEYTE 
   Hoe de nieuwe Nederlandsche Cricket Bond mogelijkheden 

creëert, maar ook gedoe en hommeles heeft
 X  VAN 1881 NAAR 1879 
   Hoe H.F.C. het voorbeeld van Olympia volgt en van voetbal 

terugrekent naar cricket
 XI  SPORTHISTORISCHE TOUR DE FORCE
   Hoe de erevoorzitter een feestrede houdt en de cricket- en 

voetbalgeschiedenis nog eens aanstipt  
 XII  EERBIEDIG VERZOEK 
   Hoe clubs de noodzaak inzien om rechtspersoon te worden en 

wel of niet een oprichtingsdatum vastleggen 
 XIII  DE KROONGETUIGE 
   Hoe H.F.C. zijn leden bij de toekomst betrekt en Kees Pleyte nog 

even toeslaat over het verleden 
 CONCLUSIES
EINDNOTEN 
STICHTING DE SPORTWERELD

 4
 8
 10
 13

 25

 34

 46

 56

 64

 73

 77

 85
 

 89
 

 95

 
 100

 111

 
 117
 120
 130



8 HOE VOETBAL VERSCHEEN IN  NEDERLAND

DANKWOORD
Een groot aantal personen heeft met opmerkingen, aanvullingen en andere 
informatie bijgedragen aan deze publicatie. Onze speciale dank gaat uit naar 
sporthistorisch onderzoeker-genealoog Hans Warnar te Helmond. Zijn tekst- 
en beeldmateriaal over en van de Haarlemse familie Van Lennep verscherpte 
ons beeld van de vroege Haarlemse sportwereld aanzienlijk. Verder vergrootte 
hij met genealogische gegevens onze kennis van diverse sportieve Haarlemse 
jongeren en het ‘netwerk’ waar zij deel van uitmaakten. De dag dat hij via 
e-mail contact met ons opnam, rekenen we tot de hoogtepunten van ons re-
cente onderzoek en ook zijn bereidheid daarna om uitvoerig met ons te cor-
responderen hebben we zeer op prijs gesteld. 

Hugo Bettink en Bert Vermeer van de archiefcommissie van HFC ontvingen 
ons zeer gastvrij in het archief aan de Spanjaardslaan in Haarlem en toonden 
ons met de grootste welwillendheid stapels stukken uit de geschiedenis van 
de club. 

Hulp bij het reconstrueren van de vroege geschiedenis van de Haarlemse 
cricketclub Rood en Wit kregen we van Huib van Walsem en Alex de la Mar, 
voorzitter en vice-voorzitter van Rood en Wit, van Laszlo Scheltens, archivaris 
van Be Quick Groningen en collega-onderzoeker naar de vroegste Nederlandse 
voetbalgeschiedenis, en van Hans Krol, weblogger over de geschiedenis van 
Heemstede en Zuid-Kennemerland op https://ilibrariana.wordpress.com/. 

Dank ook aan de Koninklijke Haagsche Cricket- en Voetbal Vereeniging voor 
de welwillende medewerking. Mooi om te horen dat ook deze club zeer geïn-
teresseerd is in het eigen verleden, getuige ook het grote aantal jubileumboe-
ken dat is verschenen, onder meer onder (hoofd)redacteurschap van Roeland 
Engelen, de huidige penningmeester. 

Waardevolle aanvullingen op ‘Kicksen en Wickets’ kwamen van Kees van 
der Waerden, auteur van Toen football voetbal werd. Taal en cultuur in het 
oervoetbal in Nederland (2010). Informatieve (familie)gegevens kregen we 
van gepassioneerd archiefonderzoeker Nico van Horn, van fysicus en genea-
loog Louk Lapikás, van de Zutphense stads- en streekarchivaris Etienne van 
den Hombergh en van jonkheer Jeroen van Tets, namens het Genootschap 
Noorthey. Dank ook aan bedrijfshistoricus en genealoog Jeroen Verhoog, voor 
het digitaal beschikbaar stellen van de sportpassages in de brieven van John 
Skinner. Fons Kemper, voorzitter ad interim van het bestuur van Stichting De 
Sportwereld en Pascal Delheye, mederedacteur van de SPORTWERELD, gaven 
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zeer bruikbaar commentaar op een eerdere versie van het huidige werk. Wij 
danken het volledige bestuur van de Stichting voor de bereidheid onze tekst 
op te nemen als boekspecial van het magazine de SPORTWERELD.

Meer kennis van de (geschiedenis van de) procedure voor koninklijke goed-
keuring van verenigingsstatuten deden we op door uitermate nuttige contac-
ten met mr. dr. Robert Helder van het Molengraaf Instituut voor Privaatrecht, 
Universiteit Utrecht, en mr. J. Luykx, notaris te Bussum.

Vanzelfsprekend is geen van de genoemde personen verantwoordelijk voor 
onze interpretatie van hun bijdragen. 
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INTRO
De ‘oertijd’ van het Nederlandse voetbal: we zijn hem de afgelopen jaren te 
lijf gegaan uit eigen nieuwsgierigheid – altijd een goede reden – maar ook 
omdat de mogelijkheden snel groter worden om prangende vragen daarover 
te stellen en te beantwoorden. Archieven liggen niet langer te vergaan in do-
zen in vochtige kelders, maar zijn of worden gedigitaliseerd. Kranten vanaf 
de negentiende eeuw staan gescand en wel op goed toegankelijke websites, 
en daarop is het zoeken aanzienlijk gemakkelijker dan het tijdrovende hand-
werk dat tot voor kort noodzakelijk was. Antiquariaten bieden online oude 
gedenk- en jubileumboeken aan van sportverenigingen en instellingen. E-mail 
maakt snelle informatie-uitwisseling mogelijk, vooral ook van visueel mate-
riaal. En er is een groeiend besef van het belang van cultureel en materieel 
‘erfgoed’: wat het zegt over onszelf, ons verleden, ons heden en soms ook onze 
toekomst. Daartoe behoort vanzelfsprekend ook sporterfgoed, dat twee grote 
nationale interesses combineert: geschiedenis en sport. De vraag waarop we 
in deze bijdrage een antwoord proberen te geven, is: ‘Hoe verscheen voetbal 
in Nederland?’ 

We hebben natuurlijk menige voorganger op dit terrein, maar toen we zelf 
met ons onderzoek begonnen, kwamen we er al snel achter dat er veel mythes 
leven en in stand worden gehouden, niet altijd even goed onderbouwde uit-
spraken worden gedaan en er zonder al te veel gêne ongecontroleerd wordt 
overgeschreven. Bovendien: er is gewoonweg nog heel veel onbekend en on-
uitgezocht. Er bleek en blijkt nog aardig wat aan te pakken. 

Het voetbaltijdschrift Hard gras publiceerde een neerslag van ons onder-
zoek onder de titel ‘Kicksen en Wickets. Van cricket naar voetbal in Nederland 
1845-1888’ (nr. 115, augustus 2017). We kregen daarop bemoedigende, inte-
ressante en vaak zeer bruikbare reacties van vakgenoten, mede-onderzoekers 
en sportverenigingen. En we namen een besluit. Of eigenlijk twee, in elkaars 
verlengde.

Het eerste besluit is om te gaan werken aan een groter overzichtswerk van 
het vroege Nederlandse voetbal tot aan ongeveer de Eerste Wereldoorlog, 
maar met nog steeds het accent op de eerste periode daarvan, zo ongeveer tot 
1900. Daarin willen we vooral aandacht besteden aan het vroege Nederlandse 
voetbal ‘in den brede’: de (aanloop naar de) eerste competitie-opzet en de 
vroegste activiteiten van de Nederlandsche Voetbal Bond. Maar ook aan voet-
bal in de verschillende regio’s en de belangrijkste verenigingen en personen 
daarbij, en het studentenvoetbal, het militaire voetbal, het vroegste internati-
onale voetbal van clubs en het eerste ‘Bondselftal’. Om maar de onderwerpen 
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Afbeeldingen 2A, 2B en 2C. De door Mulier zelf geïllustreerde omslagen van zijn trilogie Wintersport (1893), 
Athletiek en Voetbal (1894) en Cricket (1897), uitgegeven in Haarlem door De Erven Loosjes.

te noemen die ons nu voor ogen staan. Dat wordt een meerjarenproject, en we 
constateren dat zelf bij deze ook maar vast. 

Het tweede besluit was om op kortere termijn een publicatie te schrijven 
met een dubbel doel: een uitwerking van de reacties op ‘Kicksen en Wickets’ 
en een interim-rapport van ons werk aan het grotere geheel. Dat is wat we 
hier presenteren.

‘Kicksen en Wickets’ heeft als rode draad dat vanaf de jaren tachtig van de 
negentiende eeuw jonge Nederlandse sporters gaan voetballen die al eerder 
begonnen zijn met cricket, of in een omgeving verkeren waar al cricket wordt 
gespeeld. Dat historische verband tussen die twee sporten was al eerder door 
anderen opgemerkt, maar – dat menen we toch te mogen zeggen – het is de 
eerste keer dat het met zo veel historische en cultuurhistorische details en 
met zo’n grote combinatie van bronnen werd uitgewerkt.

We houden wat dat betreft van een ‘holistische’ aanpak. Willem Johan 
Herman ‘Pim’ Mulier (1865-1954) was de eindnegentiende-eeuwse 
Haarlemse sportenthousiast, sportpromotor en sportorganisator: initiatief-
nemer van zus, voorzitter van zo, in het vroege voetbal, het cricket, de atletiek 
en het schaatsen. Hij deed ook aan sport-geschiedschrijving, in werk dat uit de 
eerste hand ingaat op gebeurtenissen en activiteiten, en dat vooral ook zijn ei-
gen rol in de vroege Nederlandse sport niet vergeet. Centraal daarin staan drie 
indrukwekkende sporthandboeken, gepubliceerd binnen vijf jaar aan het eind 
van de negentiende eeuw: Wintersport (1893), Athletiek en Voetbal (1894) en 
Cricket (1897). Mulier was niet vies van enige zelfverheerlijking. Hij goochel-
de bovendien met jaartallen en namen: zijn verschillende beschrijvingen van 
zaken en gebeurtenissen kunnen onderling aanzienlijk verschillen. We ver-
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moeden sterk dat het tweede samenhangt met het eerste. Redenen genoeg om 
zijn werk met omzichtigheid en scepsis te benaderen, maar tegelijkertijd is het 
schitterend materiaal, dat staat buiten kijf. 

Aan het eind van de negentiende eeuw samengestelde Sport-Almanakken 
vormen een nuttige bron van informatie voor jaartallen en structuur- en be-
stuursinformatie van de vroegste Nederlandse sportclubs. Gedenk- en jubile-
umboeken van sportverenigingen geven allerlei achtergrondinformatie over 
personen en gebeurtenissen, niet zelden met een aantrekkelijk anekdotisch 
karakter. Een gouden bron is het online archief van Nederlandse kranten en 
tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek op Delpher. In archieven van ge-
meentes en andere overheden en instellingen blijkt soms zomaar een schat 
te schuilen, net als in Jan Luitzens digitale sportbibliotheek, die uit meer dan 
achttienduizend naslagwerken en tijdschriften op sportgebied bestaat. Via ge-
nealogische websites als WieWasWie, OpenArch en GenealogieOnline kan de 
levensloop van sporters en sportbestuurders worden achterhaald en de (ver)
banden tussen deze personen gereconstrueerd.

We openen dit vervolg-verhaal in Hoofdstuk l met twee recente vondsten 
van vroeg ‘football’ in Nederland, vroeger dan wat we in ‘Kicksen en Wickets’ 
beschreven. Een daarvan zelfs veel vroeger: ‘mob football’ in Noordwijk, eind 
achttiende eeuw. De tweede betreft jongenskostschool Noorthey, waarover 
we nog iets meer te weten zijn gekomen. We eindigen Hoofdstuk I met een 
samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit ‘Kicksen en Wickets’, zodat 
deze nieuwe publicatie los daarvan gelezen kan worden. In de hoofdstukken 
daarna vertellen we onze sequel. 
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I
NOORDWIJK, NOORTHEY, 

EN DAN VERDER… 
Hoe Engeland en Engelsen overal een belangrijke rol spelen bij de 

introductie van cricket en voetbal in Nederland 

‘Mob-football’ in Noordwijk
In de eerste helft van 1773 neemt Joseph de Veer (1738-1823) voor 
fl. 10.000 een ‘Fransche kostschool’ in Noordwijk over van Elie Seignard 
Luzac. De school is gevestigd aan de Voorstraat en in de eerste prospectus 
schrijft De Veer dat de leerlingen ‘behoorlijk gelogeerd, gevoed en onderwee-
zen [worden] in de Franse, Engelsche en Nederduitsche taalen; het schrijven, 
de Rekenkunde, het Boekhouden en de Geographie’, en één vakantie van zes 
weken hebben, rond Pinksteren. 

In de periode 1776-1809 heeft de school een zeer internationale leerlingen-
schare, onder meer uit Java, Hoeglie (Bengalen), Colombo (Ceylon), Kaap de 
Goede Hoop, Delmina (Afrika), Paramaribo (Suriname), Berbice en Essequebo 
(Nederlands-Guyana), Denemarken, Bordeaux (Frankrijk), Engeland, en 
voorts uit Amsterdam, Leiden, Den Haag, Schiedam, Rotterdam, Amersfoort, 
Geertruidenberg, Breda en kleinere plaatsen.1

In 1788 worden de dan 16-jarige John Skinner (1772-1839) en zijn drie jaar 
jongere broer Edward (1775-1792) op De Veers jongensinstituut geplaatst. 
Zij zijn twee zoons uit het kinderrijke gezin van Mary Page en Russell Skinner, 
een beambte in de East Indian Company, uit Lymington, Hampshire, aan de 
Engelse zuidkust tegenover het Isle of Wight. Kennelijk had De Veers school 
ook in Engeland een goede reputatie en misschien was Noordwijk wel ver-
gelijkbaar met Lymington. John en Edward keren na ongeveer een jaar terug 
naar Engeland. Edward overlijdt jong, bij een ongelukkige val uit een boom. 
John gaat studeren aan Trinity College in Oxford, waar hij in 1794 afstudeert. 
Hij ontwikkelt zich tot archeoloog en antiquair, wordt predikant in Camerton, 
Somerset, en laat aan het British Museum een oeuvre na van maar liefst 98 ge-
illustreerde manuscripten, waarin hij al zijn reizen en onderzoeken uitvoerig 
heeft geboekstaafd, inclusief ‘a tour in Holland, 1788–9 (vol. i.)’.2  

In een recent artikel in De Blauwdotter schrijft Jeroen Verhoog een mooi 
verhaal over het verblijf van de broers Skinner op De Veers school.3 John be-
richt in 27 rijmende brieven over zijn tijd in Noordwijk, voor het grootste deel 
gericht aan zijn moeder, en verder aan ‘Mr.___England’ en aan een stel vrien-
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den.4 Wat blijkt is dat er op de school ook wordt gesport, zij het vooral op z’n 
Nederlands: 

‘In patient games the Dutch have merit
In Drafts, and chess they most excel
At Billiards too they bear the bell.’

Schaken en biljarten dus. Een andere ‘pastime’ die de Nederlanders graag be-
oefenen, is het dan populaire kolf, dat door John ‘Golfs’ wordt genoemd, waar-
bij hij nadrukkelijk stelt dat het niet hetzelfde ‘Golfs’ is dat men kan zien ‘near 
Town / On Blackheath, or on Putney Down’, want: ‘Here in a hard and level 
court / Roof’d over head we take our sport’. 

Uit zijn beschrijving van de spelregels blijkt dat John een enthousiaste 
ervaringsdeskundige is, maar toch mist hij zijn eigen Engelse sporten en 
vraagt hij zijn moeder om hem zijn cricketspullen te bezorgen. Dan kan hij 
de Hollanders een heuse ‘grand cricket match’ voorschotelen, ‘à la mode 
d’Angleterre / Or by playing at bowls on the Sea-coast so level / Where a ball 
once impell’d will run to the D __  l’.5 We weten niet of die cricketmatch daad-
werkelijk heeft plaatsgevonden, maar Johns opmerking lijkt te duiden op heel 
vroeg, achttiende-eeuws cricket op een Nederlandse kostschool. 

In het voorjaar van 1789 wordt er een sportdag gehouden: ‘De Duitse jon-
gens blijken de beste worstelaars, terwijl de Engelsen het hardlopen op hun 
naam zetten.’6 En dan, om het gelijkspel te beslissen, zo schrijft John in een 
brief aan zijn vriend Sydney in Engeland, wordt gespeeld ‘At Football to decide 
the prize’, waarbij de acht op de school aanwezige Engelse jongens – John en 
zijn broer Edward incluis – het opnemen tegen een grote groep overige leer-
lingen, bestaande uit Nederlanders, Duitsers, Fransen, ‘Hanoverians’, Polen, 
Zwitsers, Denen, Russen en Zweden. John omschrijft ze met Brits gevoel voor 
humor als ‘grim-fac’d looking souls’. 

De match speelt zich niet op een veld af, maar op de openbare weg, met 
een startpunt ergens halverwege de Gooweg, precies tussen Noordwijk 
en Noordwijkerhout, waarbij de Engelsen moeten proberen de bal in 
Noordwijkerhout te krijgen, en het buitenlandse team in Noordwijk. Het loopt 
uit op een heen en weer golvende wedstrijd over ongeveer vier kilometer, die 
Skinner vergelijkt met een Trojaanse oorlog, als een ‘tumult, whilst the Ball / 
Now here, now there by force impell’d’.

De Engelsen winnen natuurlijk, waarna ze, als echte sportsmen, in een 
Noordwijkerhoutse herberg op drank tracteren, gefinancierd uit de winst die 
de afgesloten weddenschap heeft opgeleverd. 

John Skinner zet het hele gebeuren op rijm: het eerste verslag van een ‘voet-
balwedstrijd’ op Nederlande bodem:
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Partijtje mob football. Bron: expertfootball.com.

‘Victorious here our friends devise / At Football to decide the prize
As cricket they but strove in vain / To teach their rivals on the plain
The Foot-Ball brought, the party set / The English club, and form a bet
That they would kick and drive about / From Noordwyk to the Wyk op Hout
The ball in spite of opposition / From those of any other nation
And in a word would challenge all / By strength or skill to drive the Ball
Against their force they were but eight / The rest in numbers quite elate
Accept the bet, and half way down / The road which leads to either town
The arduous contest they begin / Then you might hear such noise and din
As ’midst contending troops of old / Rose where the swift Scamander roll’d
Where Greeks, and Trojans and allies / ‘Midst their discordant notes and cries
Whilst fell Archilles drove before / The host with a tremendous roar
Great things to compare with small / Such was the tumult; whilst the Ball
Now here, now there by force impell’d / Now flew aloft, now graz’d the field
Now you might see the mingled rout / Pursue their progress to the Hout
A small reverse again attends / Th’united efforts of our friends
The rescued ball returns again / And tends to Noordwyk through the plain
Anew the uproar now begins / More fierce the kicks on legs and shins
Tho’ first in strength you still require / More agile feet my friend l’amire
Hard tho’ you strike you are too slow / With speed to follow up your blow
The active Pengree steps between / And scuffs the Balloon o’er the green
At length the panting Dutchmen droop / Their nerves relax’d with greens and soup
Nor Dane nor Norman now appear / The Germans all are in the rear
Towards the Hout the hard earn’d prize / Before the British Squadron flies
They seek the Inn, and cooly seated / The bet being paid, the rest are treated’7   
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Verhoog betoogt dat Skinners beschrijving ‘veel weg [heeft] van het zoge-
naamde “mob football” dat vroeger door geheel Europa werd gespeeld, waar-
bij vaak complete dorpen het tegen elkaar opnamen met als doel de bal in het 
eigen dorp te krijgen. […] Het bestaat hier en daar nog steeds, vooral op de 
Britse eilanden en het wordt dan meestal eens per jaar gespeeld. De geleer-
den zijn het er over eens dat dit mob football de voorloper is van het moder-
ne voetbal, maar ook van het rugby en het American football.’ 

Zo’n nu nog steeds bestaande vorm van mob football is het Engelse ‘Shrove 
football’, vanouds gespeeld in Ashbourne, Derbyshire, tijdens ‘Shrovetide’, bij 
ons bekend als de carnavalsdagen. Adrian Harvey geeft daarvan in Football: 
The First Hundred Years. The Untold Story (2005) de volgende beschrijving: 
‘In the pre-industrial era […] the game […] features a large indistinguishable 
mob wrestling for the ball. Such a contest is “a free-for-all”, without rules, 
contested by unlimited numbers who are able to deploy every ounce of their 
strength and guile in an effort to drive the ball into their opponents’ goal. 
Predominantly, the game occurs on annual holidays, particularly Shrove 
Tuesday, and is regarded as descending from an ancient popular custom.’ 
Het was een ‘form of football that was practised in the period previous to the 
dissemination of the codified variety that was created in the English public 
schools of the nineteenth century’.8 

We weten niet of in Noordwijk, laat staan elders in Nederland, dergelijk 
football eerder en vaker is gespeeld. Maar dit berijmde wedstrijdverslag uit 
1789 laat goed zien dat ook in de sport-geschiedschrijving ‘brieven’ een uiter-
mate interessante bron van onverwachte gegevens kunnen zijn. In de loop van 
ons onderzoeksverslag zullen we nog meer voorbeelden van dergelijke ‘epis-
tolaire cultuur’ tegenkomen.9

Na de succesvolle jaren zeventig, met zo’n 70 tot 80 geplaatste leerlingen, 
loopt na 1800 het aantal kostschoolleerlingen bij De Veer terug tot 30 à 35. In 
1812 sluit de dan 74-jarige directeur de school.  

Noorthey in Voorschoten
Jongenskostschool Noorthey bij Voorschoten in Zuid-Holland – opgericht in 
1820, onderbroken tussen 1882 en 1888 en beëindigd in 1907 – heeft midden 
negentiende eeuw in Nederland een zodanig goede naam dat ouders uit de 
maatschappelijke bovenlaag hun tienerjongens er graag plaatsen. De school 
heeft een educatief programma dat door oprichter-pedagoog Petrus de Raadt 
is ontwikkeld en door zijn opvolgers wordt voortgezet en uitgebouwd. Op 
Noorthey wordt de leerlingen bewust zowel mentale als fysieke ontwikkeling 
aangeboden, met native speaker-leraren die onderwijs in de moderne talen 
combineren met inhoudsvakken. 
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Door het enthousiasme van drie Engelse leerlingen – de gebroeders Smith uit 
een Rotterdamse handelsfamilie – en de in Londen geboren leraar Frederick 
Martin Cowan wordt er vanaf het schooljaar 1845-1846 cricket gespeeld.10 
En ‘football’? Ook dat wordt beoefend op Noorthey, zij het later. De eerste 
keer dat het wordt genoemd is in de leerlingenkrant Noortheysch Nieuwsblad 
van 11 januari 1874;11 ook hier op rijm, in de vorm van ‘De Noortheysche 
Rijmkroniek van het jaar 1873. Wijze “A is een Aapje”’: 

‘(…) C is het cricquet, een geliefkoosd spel. Vooral op Noorthey, maar dat weten 
we wel. (…) E is het Engelsch, hier uitstekend geleerd. Mister Plummer, de leeraar, 
wordt door allen geëerd. (…) F dat is footbal, ’t wordt niet vaak hier gespeeld. Daar 
’t niet alleen mij maar ook d’andren verveelt. G, gymnastiek, valt meer in de smaak. 
Dan ’t is en ’t blijft toch een moeilijke taak. (…) S zijn de stelten waarvan men veel 
valt. Maar heeft iemand pijn dan is ’t altijd even halt. (…) IJ is het ijs, het komt dit 
jaar niet. ’t Is zeker ’t baart ons een zeer groot verdriet. (…) Enschedé.’12

Deze tekst is van Charles Enschedé (1855-1919, Haarlem), Noortheyenaar 
van 1868 tot 1874 en later firmant in het bekende Haarlemse familiebedrijf 
de drukkerij Joh. Enschedé & Zonen. Al in de vroege jaren zeventig behoorde 
football dus tot het Noortheyse veldsportrepertoire, hoewel het blijkbaar niet 
populair was. Ook Mulier beschrijft hoe hij in dezelfde tijd jongens bezig zag 
met een voetbal, tijdens een zomerse logeerpartij op het ook op sportgebied 
educatief verwante ‘Instituut Schreuders’ (1861-1908), de kostschool van zijn 
broer Pieter in (alweer) Noordwijk. Dit moet zijn geweest in 1872.13

En mogelijk kan het nog verder terug. Als Charles Enschedé terugblikt in het 
Gedenkboek Noorthey 1920, schrijft hij: ‘Sedert omstreeks 1850 was door de 
Engelsche leerlingen, daartoe geholpen door den Engelschen docent Atwell, 
de Engelsche spelen, cricket, hockey destijds gandi genaamd, en football inge-
voerd’. Maar het is moeilijk deze zoveelstehands getuigenis van zeventig jaar 
na dato in te schatten: zoals we al eerder schreven lijkt Enschedé hier perso-
nen en jaartallen door elkaar te mengen.14 

Midden jaren zeventig is football, gespeeld op Noorthey als een van de 
‘Engelsche spelen’ onder invloed van Engelse leraren (en leerlingen), nog 
niet al te populair, maar dat verandert. Op 9 december 1877 wijdt de jonge 
Engelse, net aangestelde leraar John Joseph Helsdon Rix een fraai Engelstalig 
artikel aan veldsporten in de nieuwsbrief van de school. En op 13 januari 
1878 al plaatst de 16-jarige leerling Willem Frederik Insinger15 een reactie, 
die het onmiddellijke enthousiasme van de leerlingen verraadt, voor het – 
voor hen kennelijk nieuwe – ‘football’: de sport is meteen ‘aan de orde van de 
dag’. Zo ontstaat echt het eerste voetbal in Nederland, met nu gretig ballende 
Noortheyenaren.
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Speelweide bij Noorthey, rond 1855. Gravure door Petrus Josephus Lutgens, de vader van Jan Lutgens (1836-1919), 
die als docent wiskunde en tekenen werkt op Noorthey (tussen 1857-1864) en het eveneens zeer sportief opere-
rende jongensinstituut Schreuders (tussen 1867-1888) in Noordwijk. We zien allerlei ‘spelen’ weergegeven, maar: 
geen ‘football’. Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, met dank aan Piet Schreuders.

En na Noorthey: elders 
Noorthey is weliswaar een gerenommeerd opleidingsinstituut, maar heeft 
geen bevoegdheid tot het afnemen van eindexamens. Daarvoor keren leer-
lingen doorgaans terug naar hun woonplaats, om af te studeren aan een 
plaatselijke H.B.S. of een gymnasium. Meerdere Noorthey-leerlingen uit de 
Amsterdamse familie Sillem zijn met hun vrienden betrokken bij het vroege 
hoofdstedelijke cricket in de maar kort bestaande Amsterdamsche Cricket-
Club (1871-1876). In 1882 ontstaan in Amsterdam de cricketclubs R.U.N. van 
gymnasiast en Tachtiger-literator Herman Gorter, en “Sport”. Het is bij deze 
laatste club dat Henrik ‘Henk’ Sillem (1866-1907), Noortheyenaar uit de pe-
riode van leraar Helsdon Rix, midden jaren tachtig als nieuw bestuurslid foot-
ball introduceert, dat in 1885 aan de clubnaam wordt toegevoegd.

De in Engeland opgegroeide John Richard Dickson Romijn is in 1875-1876 
een 18-jarige gymnasiast in Deventer en zijn aanwezigheid aldaar leidt in dat 
schooljaar tot de oprichting van de cricketclub Utile Dulci. Zijn vader is de 
ondernemende Rotterdamse zeeman Pieter Romijn, die zich als handelaar 
en Nederlands consul in Noord-Engeland had gevestigd. In 1878, inmiddels 
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teruggekeerd, is Pieter direct betrokken bij de oprichting van de Haagsche 
Cricket Club, zodat twee generaties ‘Romijnen’ een zeer belangrijk aandeel 
hebben in de beginperiode van cricket in Nederland. In Deventer leidt cricket 
bij Utile Dulci pas tot voetbal in de jaren negentig, maar in Den Haag krijgt 
H.C.C. in 1881 gezelschap van cricketclub Olympia, dat vanaf midden jaren 
tachtig ook de plaatselijke belangstelling voor het ‘football’ accomodeert. 

In Haarlem wordt voor het eerst gecricket als in 1880 een gymnasiale 
dispuutclub enthousiast raakt voor de sport. Als deze jongens de cricketclub 
Progress oprichten, krijgt die nog eens een stimulans door de deelname van 
de Engelsman W.J. Wilson, een werknemer bij de Haarlemse vestiging van de 
Imperial Continental Gaz Association. Vanaf het voorjaar van 1880 beginnen 
de jongens met oefenen en onderlinge partijtjes. In 1881 is er in Haarlem al 
een hele bos cricketclubjes actief, de meesten tijdelijk en klein, maar de groot-
ste zijn Progress, Eendracht, Rood en Zwart, en Rood en Wit.16 Rood en Zwart 
is de club van de 16-jarige gymnasiast Mulier. Volgens zijn eigen beschrijving 
maakt ergens in 1880-1881 zich een groep jongens onder die naam los van 
Progress en beginnen die jongelui wat later ook met rugby-voetbal. In 1882-
1883 zouden Haarlemse jongens zijn overgestapt naar ‘association’, zeg maar 
‘voetbal-voetbal’. Hierna is het enige tijd, zelfs een aantal jaren, opvallend stil 
rond voetbal in Haarlem, tot eind 1886 ‘matches’ worden gespeeld tegen het 
Amsterdamse “Sport”. 

Begin jaren tachtig ontstaan overal cricketclubs, soms meerdere per plaats. 
Een enorme boost vormt het bezoek van de Engelse Uxbridge Cricket Club in 
augustus 1881, dat een enthousiast maar naïef team van spelers uit Deventer, 
Den Haag en Haarlem, en van Noorthey, met nog weinig notie van het echte 
spel en de spelregels, op het Malieveld te kijk zet. Op initiatief van H.C.C. wordt 
op 30 september 1883 in Utrecht de Nederlandsche Cricketbond opgericht, 
die structuur en regulering van de snel groeiende veldsport ter hand neemt. 
De Nederlandsche Voetbal- en Athletiekbond wordt enige jaren later opge-
richt, op 8 december 1889 in Den Haag. 

Voetbal wordt ook al vroeg gespeeld in Enschede. Het krediet daar-
voor komt toe aan Bernard van Heek (1863-1923), een telg uit de bekende 
Twentse textielfamilie. Bernard loopt in 1884 stage in Burnley in de textiel-
regio Lancashire, in Noord-Engeland. Hij voetbalt minstens één keer mee 
als linksbuiten in het bedrijfsteam van de Burnley Manufacturers. Terug in 
Enschede maakt Bernard zijn vrienden enthousiast. Ze beginnen onderling 
te oefenen en op 30 juni 1885 richten ze de Enschedesche Football Club op, 
die in 1885-1886 onder die naam tijdens ‘volksspelen’ voetbaldemonstraties 
geeft. Uit puur enthousiasme ontstaat er in Enschede een tweede club: Prinses 
Wilhelmina. Na wat wedstrijden binnen en buiten Enschede fuseren de twee 
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Links de Enschedesche Football Club in 1885. Bron: Prinses Wilhelmina Jubileumboek, uitgegeven ter gelegen-
heid van het 50-jarig bestaan, 1885-1935. Enschede, 1935, 19. Staand, vierde en zesde van links: de broers H.J.E. 
(Hennie) van Heek en J.B. (Jan Bernard) van Heek. Rechts: Jan Bernard van Heek in 1884, 21 jaar oud. Bron: Archief 
Stichting Edwina van Heek, met dank aan archivaris Olaf Visscher. 

clubs in augustus 1888. Het voetbal  ontstaat daar dus zelfstandig, niet geasso-
cieerd met cricket, wat een zeldzaamheid in Nederland is.  
 
Haarlemsche Football Club tegen “Sport” 
Het weekblad Nederlandsche Sport van 4 en 25 december 1886 bevat verslag-
jes van twee interstedelijke ‘Football-matches’ tussen de Haarlemsche Football 
Club en het Amsterdamse “Sport”.17 Het is in het verslag van 4 december dat 
de naam Haarlemsche Football Club ineens in druk verschijnt; er is niets eer-
der: niet in kranten, niet in tijdschriften, niet in archieven… nergens. Mulier is 
‘captain’ van het H.F.C.-team en schrijver van het eerste verslag, en we nemen 
aan ook van het anonieme tweede. 

Na tijden van oefenen en onderlinge partijtjes zijn dit de eerste serieuze 
‘matches’ tussen Nederlandse clubs. “Sport” wint twee maal: op zondag 21 
november op de Koekamp in Haarlem met 5-2 en op zondag 19 december in 
het Vondelpark met 3-0. De spelers van beide partijen zijn gekende Haarlemse 
en Amsterdamse cricketers, die eerder in cricketwedstrijden al tegen elkaar 
zijn uitgekomen. Sterker nog, Rood en Wit, dan de grootste cricketclub van 
Haarlem, levert vrijwel alle spelers van H.F.C., met als captain Mulier. De tegen-
stander “Sport”, als cricketclub opgericht in mei 1882,18 stelt vooral Engelse 
spelers op, aangevuld met wat voetbal-enthousiaste Amsterdamse jongens 
zoals Frans Waller en ex-Noortheyenaars Henk Sillem en Daan Wolterbeek.

Vanaf november-december 1887 komt voetbal lekker op gang. H.F.C. speelt 
uit en thuis tegen Olympia Den Haag. Ook Concordia Rotterdam en de Voetbal 
Vereniging Amsterdam – “Sport” heeft inmiddels het loodje gelegd – treden 
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Links Robert Daniël ‘Daan’ Wolterbeek (rond 1880, 20 jaar) en midden Frans Waller (rond 1886, dan 19 
jaar). Bron: Stadsarchief Amsterdam, collecties familie Wolterbeek en Waller. 

tegen elkaar aan. Andere clubs die in de winter van 1887-1888 wedstrijden 
beginnen te spelen, zijn Excelsior in Haarlem, R.A.P. in Amsterdam, Olympia 
in Rotterdam, de Enschedesche F.C. en de Haagsche Voetbal Vereeniging, de 
opvolger van Olympia Den Haag. In de winter van 1888-1889 wordt zo vaak 
gespeeld en uit en thuis uitgedaagd, dat er gesproken kan worden van een eer-
ste informele competitie. 

1879? 
H.F.C. gaat door voor de oudste Nederlandse voetbalvereniging, want: op-
gericht op 15 september 1879. Een heel precieze datum, op die dag en geen 
andere zou het gebeurd zijn. De datum figureert al bijna een eeuw lang pro-
minent bij de jubilea van de club, in de daarbij gepubliceerde gedenkboeken, 
op de website en op het terrein aan de Spanjaardslaan.19 Tegelijkertijd bestaat 
er al lang een klein koor van twijfelaars dat zich de vraag stelt waar die datum 
vandaan komt en wat hij waard is. Daarbij wordt er dan steeds op gewezen 
dat hij uitsluitend en alleen te danken zou zijn aan Pim Mulier. 

Al voor de oorlog schrijft de bekende sportjournalist Chris Groothoff (1878-
1954), hoofdredacteur van De Revue der Sporten in de jaren twintig en dertig 
en auteur van het fraaie handboek Voetbal,20 zeg maar de Herman Kuiphof van 
zijn tijd, in een aankondiging van de activiteiten rond het ‘50-jarig bestaan’ 
van H.F.C. in 1929: ‘Het is op gezag van den heer Mulier, dat we moeten aanne-
men, dat H.F.C. in den winter van 1879 is opgericht en derhalve gerechtigd is 
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thans haar vijftig-jarig bestaan te vieren. Van die oprichting bestaan geen no-
tulen, geen mededeelingen in de krant, noch andere bewijsstukken.’21 

In 2004 haalt Nico van Horn flink wat overhoop met een reconstructie van 
Muliers schooljaren. Hij deed de vondst dat Pim van 1878 tot 1880 op de 
kostschool Spaanschweerd in Brummen bij Zutphen verbleef, met als conclu-
sie dat zijn betrokkenheid bij de oprichting van een voetbalclub in Haarlem in 
1879 dus uitermate twijfelachtig was. 

We waren er niet per se op uit, maar ook wij kregen met dit onderwerp 
te maken in ons onderzoek. Maar 15 september 1879: ook wij konden niets 
achterhalen dat die datum schraagt. We vonden wel Sport-Almanakken uit de 
late jaren tachtig, die vermelden dat H.F.C. mag gelden als opgericht in 1881 of 
1882.

Omdat de gegevens voor deze almanakken werden aangeleverd door de 
verenigingen zelf en zonder controle werden gepubliceerd, geldt ook hier dat 
een kritische blik geboden is. Maar met dat voorbehoud vormen die boekjes 
een prachtige bron van informatie over destijdse sportclubs. Volgens de Sport-
Almanak van januari 1888, de eerste waarin gegevens van H.F.C. verschijnen, 
wordt de ‘Haarlemsche Football-Club’ opgericht op 17 december 1882, vol-
gens de Sport-Almanak van 1890 gebeurt dat op 1 september 1881. In zowel 
1888 als 1890 is Mulier ‘president’ van het bestuur van H.F.C., dus deze infor-
matie zal de almanakken niet bereikt hebben zonder zijn medeweten. Bij het 
beoordelen van deze gegevens moet een onderscheid worden gemaakt tussen 
de veronderstelde oprichtingsdatum van H.F.C. en de claim van ‘de oudste 
voetbalclub van Nederland’ te zijn. We betwijfelen het eerste, het tweede lijkt 
ons nog steeds zeer aannemelijk.   

Een van de reacties op onze reconstructie kwam van H.F.C. zelf. Het 
Haarlems Dagblad publiceerde op zaterdag 5 augustus 2017 een spread van 
twee pagina’s over ons werk,22 en daarbij stond in een apart kadertje een reac-
tie van de (inmiddels oud-)voorzitter van H.F.C.23 Daarin kwam deze zin voor: 
‘Wij baseren de datering van onze oprichting op 15 september 1879 op een 
notariële akte van 29 jaar later, die een noodzakelijke bestendiging van de eer-
ste, helaas ontbrekende, akte vormt.’ Niet alleen zou dit negentig jaar geleden 
nieuws zijn geweest voor Chris Groothoff, het was – we geven het graag 
toe – zeker ook nieuws voor ons. Een notariële akte van circa 1908 die het 
bewijs vormt voor 15 september 1879. We namen contact op met H.F.C. en 
kregen van de archiefcommissie alle medewerking bij het nagaan van deze 
nieuwe claim.

Een vergelijkbare nieuwe insteek werd mogelijk gemaakt door bronnen die 
ons werden  aangeleverd door genealoog-sportonderzoeker Hans Warnar. Hij 
verraste ons met materiaal afkomstig uit het Stadsarchief van Amsterdam, 
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over Haarlemse sport in de cruciale beginperiode, met daarin tot nu toe 
nergens gepubliceerde gegevens over sportieve wederwaardigheden van de 
befaamde Haarlemse familie Van Lennep. Een belangrijke rol daarin speelt 
de correspondentie tussen meerdere leden van de familie, met name brieven 
gericht aan zoon Sam(uel), die in 1880-1882 verbleef op het gerenommeer-
de Instituut Bijsterveld van directeur Johan Nicolaas Gottlieb Söhngen in het 
Brabantse Oirschot. In deze brieven worden, tussen veel familiegebabbel door, 
mededelingen gedaan over het vroege sporten in Haarlem die fraai inzicht 
geven in hoe het allemaal begon.
 
Wat bieden we hier
Al met al verzamelden we het afgelopen jaar voldoende nieuw materiaal en 
inzichten om verder te rapporteren over ons lopende onderzoek. Dat doen 
we hier op de volgende manier. We beginnen in de eerste drie hoofdstukken 
hierna, in samenwerking met Hans Warnar en met zijn toestemming, met een 
combinatie van zijn en onze nieuwe gegevens, die in samenhang de Haarlemse 
beginperiode van 1880 tot 1883 grotelijks verhelderen. Het vertrekpunt daar-
bij is dat Pim Mulier de jonge David van Lennep heeft als een van zijn allereer-
ste sportvrienden.

Voor een goed begrip van hoe H.F.C. een echte voetbalclub werd, met struc-
tuur, elftallen en een bestuur, is de geschiedenis van de Haarlemse cricketclub 
Rood en Wit essentieel. Niet alleen werden de Haarlemse voetballers van 
november-december 1886 vrijwel allemaal gerecruteerd uit die club, maar 
ook deed Rood en Wit al in 1884, een (zij het dan nog gestrande) poging om 
een voetbaltak van de grond te krijgen. Een sleutelfiguur in deze gebeurtenis-
sen blijkt de weinig bekende figuur van oer-Rood en Wit’er Kees Pleyte, een 
Spaarnsteedse sportpersoonlijkheid uit de tijd van Mulier, die we hier graag 
aan de vergetelheid onttrekken.

We schreven tot nu toe vooral over vroeg voetbal op kostschool Noorthey 
bij Voorschoten, in Haarlem, Amsterdam, Enschede en Rotterdam. We halen 
hier nu ook, omdat we denken dat het een belangrijke rol speelt, het vroegste 
voetbal in Den Haag naar voren, met het vroege Olympia, en de opvolger daar-
van, still going strong: de Haagse Voetbal Vereniging. 

Een oprichtingsdatum van H.F.C. van 15 september 1879 past nog steeds 
niet in de meest plausibele reconstructie van het begin van voetbal in Haarlem 
of Nederland. Dat blijkt uit het materiaal van Warnar, dat de informatie uit de 
Sport-Almanakken van 1888 en 1890 ondubbelzinnig ondersteunt. We bespre-
ken in dit verband ook de ‘akte’ van rond 1908 die H.F.C.’s oprichtingsdatum 
zou bewijzen – maar dat niet doet. 

Maar: we beginnen bij het begin.
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II
DE BLAUWE CLUB 

Hoe Haarlemse scholieren enthousiast raken voor de Engelse veldsport, 
met hulp van Noortheyenaren

Haarlem, voorjaar 1880
In het voorjaar van 1880 wordt in Haarlem de cricketclub “Progress” op-
gericht, als eerste veldsportclub van de stad. Twee bronnen bevestigen dat 
onafhankelijk van elkaar. Op 22 oktober 1881 publiceert het Haarlemsch 
Advertentieblad een artikel met als uitgangspunt de ‘dikwijls’ gehoorde klacht 
dat het tegenwoordige onderwijs veel te veel gericht is op ‘leeren’, met maar 
weinig aandacht voor ‘lichamelijke ontwikkeling’. De krant meent dit te kun-
nen bestrijden. Immers, ‘[i]n het begin van het voorigen jaar’ werd op het 
plaatselijke gymnasium een dispuutclub opgericht, waarin een voordracht 
over ‘De jongensspelen’ zoals beoefend in Engeland, ‘nog dienzelfden avond’ 
leidde tot de oprichting van een cricketclub. De precieze dag blijft onge-
noemd, net als de naam van de voordrager en die van de club. In het artikel 
benoemt de goed geïnformeerde auteur deze eerste cricketvereniging als ‘de 
zogenaamde blauwe cricketclub’.24 Kennelijk is ruim anderhalf jaar na de start 
de naam “Progress” nog niet van kracht. 

In november 1897 verschijnt Muliers Cricket, met een gedetailleerde en 
goed onderbouwde beschrijving van de vroegste nationale en internationale 
geschiedenis van die sport. Het is een formidabel werk van een soort dat in 
Nederland op dat moment in de verste verte nog niet bestaat, en het is veel 
betrouwbaarder dan de eerste twee delen van deze sporttrilogie: Wintersport 
(1893) en Athletiek en Voetbal (1894). Mulier heeft zich verdiept in de Engelse 
en Nederlandse geschiedenis van de sport, interviews afgenomen en archie-
ven geraadpleegd, en een hele reeks Gymnasten- en Sport-Almanakken ligt 
naast hem op zijn bureau voor data en personen van de diverse clubs. 

‘In het jaar 1880’, schrijft hij (een nadere specificering ontbreekt ook hier), 
wordt in Haarlem ‘een vereeniging opgericht “Progress” genaamd, bestaan-
de hoofdzakelijk uit jongelui der 4e en 5e klasse van het gymnasium en der 
H.B. School.’ Deze vereniging speelt, zegt hij, op woensdag 19 oktober 1881 
in Haarlem een wedstrijd die het met 50-39 verliest.25 Juist deze wedstrijd 
wordt ook beschreven in het bovengenoemde artikel in het Haarlemsch 
Advertentieblad, waarin ‘de eerste oprichters’, de jongens van ‘de blauwe club’, 
met precies die cijfers verliezen. 
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Progress heeft inderdaad blauw-wit als tenue: in een bewaard gebleven noti-
tieboekje uit januari-maart 1882 noteert Johannes Gerardus Heil, een van de 
acht oprichters van de cricketclub Rood en Wit, dat zijn vereniging op 19 ok-
tober in een combinatieteam met Rood en Zwart speelt tegen de ‘Haarlemsche 
Cricketclub Blauw en Wit (Progress)’. Dat “Progress” tussen haakjes staat, be-
vestigt dat die naam begin 1882 nog nieuw is.26

 
William Jabes Wilson uit Kent
Progress wordt bij zijn eerste stappen geholpen, schrijft Mulier, door een 
jonge Engelsman genaamd Wilson, ‘employé ten kantore der Imperial Gaz Cy’. 
Hans Warnar heeft hem geïdentificeerd als William Jabes Wilson, geboren 
op 2 mei 1861 in Kent. Hij vestigt zich op 24 maart 1880 in Haarlem, en is, 
negentien jaar oud, een generatiegenoot van de oudste Progress-oprichters. 
Op 11 juni 1884 vertrekt hij naar Amsterdam, hoogstwaarschijnlijk voor 
eenzelfde soort functie bij hetzelfde bedrijf, dat voluit Imperial Continental 
Gaz Association heet, een in Engeland gestationeerde leverancier van gas, 
met vestigingen in beide steden. Wilson keert op 19 maart 1885 terug naar 
Engeland, naar Londen.27 

Cricket zal de jonge Engelsman op school met de paplepel zijn ingegoten. Hij 
kan al vanaf april-mei 1880 betrokken zijn geweest bij het begin van Blauw en 
Wit, maar waarschijnlijker is dat hij pas in het najaar van 1881, in oktober, op 
het toneel verschijnt. Daarvoor zijn een paar aanwijzingen. Hij wordt door de 
Haarlemse jongens met ontzag bekeken vanwege zijn jaloersmakende boven-
handse bowlen en Mulier beschrijft in Cricket wanneer hij dat voor het eerst in 
actie ziet, namelijk bij de wedstrijden tussen Progress en het Haarlemse com-
binatieteam op 19 en 26 oktober 1881: ‘Daar was het dat de meesten van ons 
voor het eerst het overhandsch bowlen gadesloegen! Ik weet nog, hoe ik na 
een paar puntjes te hebben gemaakt, tegenover den “Engelschman” kwam, die 
mij lachend toevoegde: “Now little Mûlier I’ will bowl you!”.’ En in 1928 schrijft 
hij in een ingezonden brief met herinneringen aan De Revue der Sporten: ‘Heel 
in het begin bowlden Bram Beets en ik; later, toen Wilson (bij de Imperial Gaz 
Cy te Haarlem) ons het eerst overhand leerde bowlen en dat voordeed: eindig-
den wij als underhand bowlers.’28 Abraham ‘Bram’ Beets (1865-1916) zat op 
kostschool in het Brabantse Oirschot tussen 1879 en 1881, daarna start hij in 
de tweede klas van de Haarlemse H.B.S. Op 29 juni 1881 sluit hij zich aan bij 
Rood en Wit, maakt deel uit van het Haarlemse combinatieteam en wordt een 
grote meneer in het Haarlemse en Nederlandse cricket. 

Tot het artikel op 22 oktober 1881 in het Haarlemsch Advertentieblad vin-
den we in gevarieerde bronnen alleen maar verwijzingen naar de ‘blauwe cric-
ketclub’29, ‘Haarlemsche Cricketclub Blauw en Wit’30, ‘de club van Bernhardt 
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van Merlen’31, ‘de groote Club’32 en ‘de Seniores’33. Het lijkt ons niet gewaagd 
te veronderstellen dat het Wilson is die Cricketclub Blauw en Wit adviseert 
om de Engelse naam “Progress” aan te nemen.34 Hij wordt in Muliers Cricket 
nog genoemd als bowler in de eerste Nederlandse ‘interstedelijke’ cricketwed-
strijd in Haarlem, 24 september 1882, tussen Progress en de Haagsche Cricket 
Club (H.C.C. wint met 4 wickets), maar daarna verdwijnt hij uit beeld.        
   
De ‘eerste oprichters’ 
Niet alleen weten we dat Progress als een groepje in blauw en wit spelende 
jongelui in het voorjaar van 1880 is begonnen, Mulier geeft in Cricket ook nog 
eens een lijst namen van twaalf ‘oprichters’. In de door hem gegeven volg-
orde zijn dat (met voornamen en jaartallen door ons toegevoegd): Johannes 
Henricus ‘Henri’ Loopuyt (1866-1917),35 Sijvert Hendrik Koorders (1863-
1919), Hendrik Willem Hoog (1862-1939), Floris Wijdenes Spaans (1864-
1936), Antoine Louis ‘Anton’ Schiff (1861-1906), Jonkheer Bernard Cornelis 
van Merlen (1862-1942), Dirk Willem Karel de Roo de la Faille (1865-1949), 
Willem Bernard Reinier ‘Willem’ van Welderen baron Rengers (1865-1930), 
Wilhelmus Gerardus Hubertus Jacobs (1862-1945), Hendrik Christiaan 
Westerveld (1861-1936), Pieter Hendrik Kaars Sypesteijn (1864-1934) en 
Johannes ‘Jan’ van der Willigen (1863-1899).36 

En ‘later’ komen er nog tien bij, volgens Mulier: Jacobus Hendrik Rochell 
(1862-1927),37 Johan Hoog (1864-1951), Severijn Daniel Schiff (1864-1956), 
Ernest August Louis Halewijn (1860-1905), jonkheer Rudolf Carel Six van 
Vromade (1865-1915), jonkheer Nicolaas Charles de Gijselaar (1865-1937),38 
Job Posthuma (1865-1914), Pieter Postuma (1866-1890), jonkheer Hendrik 
Jan Deutz van Lennep (1866-1934) en Willem Johan Herman ‘Pim’ Mulier 
(1865-1954).39 

Wat te zeggen van deze twee lijsten, met daarop de eerste 22 Haarlemse 
cricketjongens? Bijvoorbeeld dit. Dat opvallend genoeg Wilson er niet bij staat 
en Mulier niet behoort tot de echte oprichters. De geboortejaren van het eer-
ste twaalftal, en daarmee dus ook hun leeftijden, lopen aanzienlijk uiteen: van 
1861 tot 1866. En tot de door Mulier bij elkaar gegeneraliseerde ‘jongelui der 
4e en 5e klasse van het gymnasium en der H.B. School’ behoren er aantoon-
baar – met behulp van gymnasium- en H.B.S.-gegevens uit het Noord-Hollands 
Archief – maar vier van de twaalf: Van Merlen en Van der Willigen (allebei 
in 1879-1880 in 4 gym) en Anton Schiff en Koorders (allebei in 4 H.B.S.). Er 
zijn in de lijsten geen andere vierde- of vijfdeklassers te bekennen. En Henri 
Loopuyt en Willem van Welderen kunnen eenvoudigweg niet tot de vroegste 
generatie behoren, omdat ze allebei pas in de tweede helft van augustus 1881 
in Haarlem komen wonen.40 
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Portret van Frans Arie de Graaf (1832-1910), met zijn gezin en kostgangers. Annotatie op de achterzijde van de 
foto: ‘Staand van links naar rechts Anton Donker, Henri Loopuyt, Jhr. Rudolf Six van Fromade. Zittend links Joost de 
Graaff, staand Boudewina de Graaff, zittend B. de Graaff-van Cappelle, staand Anna Margaretha de Graaff, zittend 
Frans Arie de Graaff, Willem van Welderen Baron Rengers, staand Jeanne Catharina de Graaff. Gefotografeerd: 
Jacobijnenstr. 26, Haarlem, ongeveer 1880.’ De datering is ‘ongeveer 1880’, maar de foto kan niet eerder dan eind 
augustus 1881 genomen zijn, aangezien de drie kostgangers Henri Loopuyt, Rudolf Six en Willem van Welderen pas 
na hun kostschooltijd op Noorthey naar Haarlem verhuizen om – begin september 1881 – toelatingsexamen te doen 
voor de derde en vierde klas van het gymnasium. Anton Donker – de vierde kostganger – woont al sinds medio 
1878 bij Frans Arie de Graaff in, die leraar en onder-directeur van de H.B.S. in Haarlem was. Anton cricket dan al bij 
Rood en Zwart, terwijl Henri en Willem zich bij Progress aansluiten. Rudolf gaat eerst bij Rood en Zwart cricketen, 
maar verkast na de opheffing van die club naar Progress. Bron: rkd.nl, afbeeldingsnummer IB1021622. 
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Mulier put voor zijn gegevens naar eigen zeggen in Cricket uit ‘de nalaten-
schap van Progress’, die hem helpt bij het schrijven.41 De namen van de 
heel specifiek opgesomde eerste twaalf lijken gebaseerd op een Progress-
ledenlijst uit laat-1882: dat zou verklaren waarom Wilson er niet meer op 
voorkomt. Mulier citeert ook uit een oud Progress-reglement. Hij heeft  ‘alle 
idiote reglementen’ die hij bezat ‘aan bonds- en clubarchieven geschonken’,42 
maar helaas voor de huidige onderzoeker zijn zulke stukken nergens meer te 
vinden. 

Tot de namen van de tien latere Progress’ers komt Mulier dan op basis van 
zijn aantekeningen en zijn herinneringen. Wie hij in ieder geval heeft gemist, 
is Jan Oostwoud Wijdenes (1862-1918), die op 26 en 27 augustus 1881 na-
mens Progress meespeelt in het Nederlandse combiteam dat aantreedt tegen 
het Engelse Uxbridge. Zijn naam komt voor als ‘Oostword’ op een wedstrijd-
spelerslijst, gepubliceerd in de London Evening Standard van 29 augustus 
1881. Job Posthuma komt eind oktober 1881 al over van Rood en Zwart en in 
ieder geval Rood en Zwart’er Rudolf Six en wellicht Mulier zelf, sluiten zich 
bij Progress aan als Rood en Zwart als cricketclub het loodje legt, eind 1881 
begin 1882. Daarover beneden meer.

Mulier noemt zichzelf overigens – geboren op 10 maart 1865 – in een la-
tere herinnering ‘een der allerjongsten’ in die beginperiode van Progress,43 
maar dat was hij zeker niet. Van de 21 andere genoemde Progress’ers waren 
er maar liefst acht jonger dan hij, met de op 1 november 1866 geboren Pieter 
Posthuma als absolute junior.44 Pim kwam, 15 jaar oud, rond het begin van de 
zomer 1880, terug naar Haarlem na zijn verblijf van twee jaar op jongenskost-
school Spaanschweerd in Brummen, waar ongetwijfeld ook aan sport zal zijn 
gedaan. Maar dat op het Brummense instituut cricket (of voetbal) tot de spor-
tieve bezigheden behoorde, is onwaarschijnlijk, anders zou hij het ongetwij-
feld hebben vermeld. Begin september 1880 begint Pim in de tweede klas van 
het stedelijke gymnasium, waar hij een wisselvallige schoolcarrière tegemoet 
gaat.45 

De Noorthey-Progress-connectie 
Opmerkelijk genoeg bevatten de Progress-lijsten een aantal namen van jon-
gens die in hun jonge tienerjaren Noorthey bezochten en daar met de kost-
schoolse veldsporten kennis maakten: jonkheer Bernard van Merlen (Haarlem 
1862 – De Bilt 1942), Willem van Welderen baron Rengers (Tytsjerksteradiel 
1865 – Den Haag 1930), Rudolf Six (’s Graveland 1865 – ’s Graveland 1915) en 
Henri Loopuyt (Renkum 1866 – Apeldoorn 1917). 

Bernard van Merlen, de oudste van de vier, zit in 1874-1876 op Noorthey, 
maar keert terug naar zijn woonplaats Haarlem voor de gymnasiumoplei-
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Jonkheer Bernard van Merlen. Op deze foto uit 1875, genomen op 
Noorthey, is hij dertien jaar. Bron: Bijleveld, Willem, e.a. Gedenkboek 
Noorthey, uitgegeven bij den hondersten gedenkdag van den stichting. 
Haarlem: Johannes Enschedé en Zonen, 1920 [zonder paginanummering]. 

ding; hij zit in 1879-1880 in klas 4 en behaalt zijn diploma in 1882, waarna 
hij in Utrecht gaat studeren.46 Zijn ouderlijk huis is het landgoed Bosbeek-
Groeneveld in Heemstede, dat zijn vader, oud-cavalerieofficier Jean-Baptiste 
van Merlen, in 1873 heeft overgenomen van de bankiersfamilie Hope. Jean-
Baptiste profiteert daarbij van het vermogen van zijn echtgenote Clasina Alida 
Visser van Hazerswoude, dochter uit een familie van Zaanse industriëlen.47 In 
1890 promoveert Bernard in Utrecht in de Rechten en van 1897 tot 1905 is hij 
burgemeester van Heiloo. 

Een interessante speculatie is dan deze: tiener Bernard geeft, als 
ex-Noortheyse enthousiasteling voor Engelse veldsporten, in voorjaar 1880 
de voordracht in de gymnasiale dispuutclub die tot oprichting van de eer-
ste Haarlemse cricketclub leidt. Misschien heeft hij als illustratiemateriaal 
zijn Noortheysche cricketkloffie en -materialen wel meegenomen. Hij krijgt 
in ieder geval één klasgenoot mee, Jan van der Willigen, en een stel andere 
gymnasiasten uit lagere klassen: Hendrik Willem Hoog (3 gym), en Floris 
Wijdenes Spaans en Dirk Willem Karel De Roo (2 gym). Het groepje jonge-
lui gaat spelen in de duinen en krijgt veel bekijks daar – in de weekenden, 
op woensdagmiddag en in de zomervakantie van 1880 – ook van oudere 
H.B.S.’ers als Schiff en Koorders, en andere jongelui die de nieuwe Engelse 
sport bar interessant vinden. Als deze reconstructie hout snijdt, ligt in 
Noorthey de bakermat van het cricket in Haarlem.

Cricket met de Loopuyts
Mulier zet in zijn lijstje van de twaalf allereerste Haarlemse cricketjongens 
Henri Loopuyt bovenaan, hoewel het vrijwel onmogelijk is dat die al in 1880 
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bij Haarlems cricket betrokken was: hij verkeerde elders. Maar hij wordt al 
gauw belangrijk voor de club, wat zijn hoge positie kan verklaren. 

Mulier bespreekt in Cricket, als onderdeel van zijn uitgebreide historische 
overzicht, een lijstje van de allereerste cricketende Noorthey-leerlingen. 
Het begint daar in 1845, met als aanjager de pas benoemde Engelse leraar 
Frederick Martin Cowan. In de lijst figureert ‘J.H. Loopuyt’,48 de vader van 
Henri. De Loopuyts hebben dus een lange crickettraditie. 

Johannes Henricus senior wordt in 1829 geboren in Schiedam, als telg van 
een puissant vermogende bankiersfamilie. Na Noorthey promoveert hij in 
de Rechten in Leiden in 1856, gaat na zijn huwelijk met de geboren Haagse 
Marianne Pauline Tuckerman, wonen in Renkum bij Arnhem en wordt dan 
omschreven als ‘rentenier’. Henri Senior overlijdt in 1879 in Den Haag. 

Zijn oudste zoon Carel Philippe Loopuyt (geboren in 1861 in Renkum) zit 
op Noorthey van augustus 1874 tot juli 1876,49 leert daar dan ook cricketen 
en is tussen 1879 en 1881 bij de Leidse studentenvereniging ‘ab-actis’ van het 
‘locale gezelschap’ Noorthey en ‘ab-actis en quaestor’ (= secretaris-penning-
meester) van de ‘Cricket Club’.50 Jongere broer Johannes Henricus, ‘Henri Jr.’, 
verblijft op Noorthey tussen 1878 en 1881 en speelt daar een bijzondere rol in 
het sportleven, zoals blijkt uit een Bulletin van de Noortheysche Courant van 20 
maart 1881: 

‘CRICKET. Wednesdaij the 16th in excellent fine weather owing to the absence of 
Mr. Groenewoud and through the kindness of Mr. Kramers a cricket match was 
plaijed between the hours 10-11 A M Masters v Boijs. The Boijs proved themselves 
bij far the better plaijers, as result shows Masters 18 runs Boijs 40. The same daij 
bij proposition of H.J. Loopuyt Esq51 a cricket club was formed of 13 members. The 
cricket club will practice Mondaijs Tuesdaijs Thursdaijs and Fridaijs, and will as is 
hoped so improve bij practice as to gain for themselves a name of good Cricketers. 
The Noorthey cricket club consists of the following Cricketers. Mr. Rix (capt). Mr. 
Ganthey. Mr. De Boer. Mr. Hoogstra. Mr. Poutsma. Mr. Loopuyt. Mr. Six. Mr. M&C v. 
Harinxma, Mr. Rengers, Mr. Insinger, Mr. Knobelsdorff. Mr. Wisboom. May the club 
flourish and be long lived.’ 

De al eerder genoemde Engelse leraar John Joseph Rix (1857-1918) is van 
13 november 1877 tot 3 juli 1879 docent Engels op Noorthey, en een en-
thousiaste aanjager van het cricket, voetbal en hockey.52 De leerlingen lopen 
met hem weg en balen enorm als hij na ruim anderhalf jaar terugkeert naar 
zijn vaderland: ‘Het Criket spel verliest nu helaas bijna zijn beste speler na-
melijk onzen geachten onderwijzer Sir Rix. Het is te hopen voor de blijvende 
Noortheyenaars, maar ook voor Noorthey zelf, dat zijn plaatsvervanger weer 
even goed Criket speelt dan onzen Sir Rix.’53 
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De broers Carel Philippe (links, in 1876) en Henri Loopuyt (rechts, in 1881). Bron: Gedenkboek Noorthey.

Ook Ganthey, De Boer, Hoogstra en Poutsma zijn docenten. Dat deze vijf lera-
ren lid zijn van de Noorthey Cricket Club volgt uit het onderwijsconcept van 
de school: docenten participeren in de dagelijkse sportontspanning. Henri 
Loopuyt, Rudolf Six en Willem van Rengeren weten dus sinds 16 maart 1881 
wat het is om in georganiseerd verband te cricketen en we zien hen dan ook 
alle drie na hun verhuizing naar Haarlem in het najaar van 1881 cricketend 
opduiken: Henri en Willem bij Progress en Rudolf eerst bij Rood en Zwart, en 
in de loop van 1882 bij Progress.54    

De broers Loopuyt staan in ieder geval één keer samen op het cricketveld. 
Op 2 juli 1879 meldt de Noortheysche Courant dat een grote groep leerlingen 
net aan een ‘florissante partij criket’ was begonnen, ter ere van de vertrek-
kende ‘Sir Rix’, toen ‘wij vereerd werden door een bezoek van een gedeelte 
der Studenten Club Noorthey, namelijk de Heeren C. Loopuit, Enschedé en 
J. Blommestein’. De drie alumni, nu studenten in Leiden, worden over de 
twee teams verdeeld; Henri smaakt het genoegen de ploeg van zijn broer en 
Blommestein riant te verslaan, met 77 tegen 17.55 

Henri Loopuyt zal bij het initiatief tot het formeren van de Noorthey Cricket 
Club de Leidse activiteiten van zijn oudere broer als inspiratiebron hebben 
genomen, en in cricketend Haarlem blijkt hij ook niet wars van bestuurs-
ambities. Hij is volgens de Gymnasten-Almanak 1884 in 1883 ‘president’ van 
Progress,56 en wellicht is hij dat in 1882 ook al, als opvolger van de voor studie 
naar Utrecht vertrokken Bernard van Merlen.
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Bij het instellen van het eerste bestuur van de Nederlandsche Cricket Bond 
op 18 december 1883 in Utrecht wordt Henri, dan pas 17 jaar, benoemd 
tot bestuurscommissaris; voorzitter wordt de 19-jarige Hagenaar Frans 
Netscher. De nieuwe bond is geënt op deelnemende clubs, maar Progress 
gaat in juni 1884 ter ziele, als diverse dragende spelers ermee stoppen, om 
verschillende redenen. De broers Carst Jan en Pieter Posthuma stappen op 
18 april 1884 over naar Rood en Wit en William Jabes Wilson is waarschijn-
lijk al geen actief lid meer en verhuist in juni 1884 vanwege zijn werk naar 
Amsterdam. De Roo, Wijdenes Spaans en De Gijselaar blokken in mei/juni 
1884 voor hun eind-examen gymnasium, om vervolgens in het najaar buiten 
Haarlem te gaan studeren. Voor Henri Loopuyt betekent het dat hij zijn be-
stuursfunctie in de N.C.B. moet neerleggen. In een artikel in Nederlandsche 
Sport over een vergadering van de N.C.B. op 28 september 1884 is dan te le-
zen: ‘Overgaand tot de verkiezing van een nieuw bestuur, deelt de Voorzitter 
der vergadering mede, dat door het aftreden van den heer Loopuyt wegens 
opheffing der C.C. “Progress”, eene vacature is ontstaan.’57 

Henri gaat in de wijnhandel, maar loopt in 1909 tegen een faillissement op 
– opmerkelijk, gezien zijn familieachtergrond. Beide broers Loopuyt overlijden 
relatief jong en vlak na elkaar, tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1917, beiden 
ongehuwd: Carel Philippe op 1 april in Hilversum en Johannes Henricus op 20 
juli in Apeldoorn.     
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III
REVOLUTIONAIRE 
VRIJHEIDSGEEST 

Hoe cricketers weigeren ballenjongens te zijn en 
petten allerlei kleuren hebben

Afsplitsing van Progress
Het begin van cricket in Haarlem was volgens Mulier ‘een prachtige tijd’: 

‘Goede oude tijd, zalige herinneringen aan het paardenwerk van bowlen in mul 
zand, in die vrije, blonde duinen […]’ En: ‘Oorspronkelijk speelden zij in de duinen 
op een plateau achter “het Kolkje” gelegen, doch aangezien de Engelsche voorlich-
ter dien zandgrond met een lossen korst van mos bedekt natuurlijk niet volmaakt 
achtte, verhuisden wij naar een grasvlakte achter in den Hout, doch nadat een 
toekijkende boerin daar door een bal werd verwond, besloten wij weer te verhui-
zen en had de Heer Jhr. J.B. van Merlen de beleefdheid om een gedeelte van zijn 
buitenplaats voor ons beschikbaar te stellen. Het was een prachtige tijd, we had-
den tweemaal in de week een afgehuurd rijtuig van de tram en speelden met veel 
animo […].58 

De kritische ‘Engelsche voorlichter’ is natuurlijk Jabes Wilson, hij is van huis 
uit beter gewend dan ‘mul zand’; ook de eerder genoemde Noordwijkse 
kostschoolleerling John Skinner schreef al in 1789 misprijzend over cricket 
aan de Nederlandse kust: ‘Or by playing at bowls on the Sea-coast so level / 
Where a ball once impell’d will run to the D __  l’.59 Het nieuwe, betere terrein 
is buitenplaats Bosbeek in Heemstede, die voor de jongens wordt openge-
steld door Bernards vader Jean-Baptiste van Merlen. 

Het cricket bestaat in deze begintijd, net als elders, uit oefenen (‘trainee-
ren’), het niveau verbeteren met onderlinge partijtjes en de spelregels onder 
de knie krijgen, voor zover men die begrijpt; maar ‘men speelde, hoewel er 
steeds een vol spel werd gespeeld geen wedstrijden’.60 

Maar niet alles is koek en ei. Er ontstaat onvrede in de gelederen en Mulier 
beschrijft een afsplitsing van Progress, met als naam Rood en Zwart: 

‘Rood en Zwart was een zeer gevaarlijke combinatie van jongens uit de tweede en 
derde klasse Gymnasium en werd opgericht, door schrijver met behulp van D. E. 
van Lennep, Jhr. J.W. Schorer en J. Posthuma. Als speelterrein kozen wij eveneens 
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de duinen en verhuisden later naar de Koekamp. Wij hadden eenige keeren het 
spel der ouderen op de duinen aangezien en de Club werd opgericht.’61  

En:

‘Oorspronkelijk speelden we te Haarlem […] cricket in de duinen; maar aangezien 
wij jongsten misbruikt werden om ballen te rapen, ontstond er in die gelederen 
een revolutionaire vrijheidsgeest, we scheidden ons af en speelden nu en dan on-
der elkaar cricket in den Hout en op elk weiland, waar we maar een uurtje geduld 
werden.’62 

En het moment van afsplitsing is te preciseren, wanneer Mulier een anekdoti-
sche bekentenis doet: 

‘Zo herinner ik mij, dat wij eigenaardige excepties hadden, zooals o.a. dat 
G. Krüseman, “niet mee mocht spelen.” Jongens hebben nu eenmaal van die parti 
pris. Genoemde geest van uitsluiting kwam ons duur te staan, want G. Krüseman 
was een actief man en richtte een nieuwe Club op, met jongens uit de 3e klasse der 
H.B.S. […] Dit schijnbaar onbelangrijke feit beteekent niets minder dan de oprich-
ting van Rood en Wit!’63 

Een van de bekendste feiten van de Haarlemse sportgeschiedenis is dat Rood 
en Wit op 22 juni 1881 met ‘de eerste oefeningen’64 begint. Genoemde Gideon 
Kruseman wordt daarvoor door een prominent mede-lid later geprezen als 
‘de ontwerper v/d oprichting van onze club’.65 Omdat Rood en Zwart op die 
datum dus al (net) bestaat, zal die club zijn begonnen in mei-juni 1881.66  

De oprichters van Rood en Zwart
David Eliza van Lennep, Jacob Willem ‘Wim’ Schorer, Pim Mulier en Job 
Posthuma zijn de vier genoemde ‘oprichters’ van Rood en Zwart. Ze zitten 
vanaf september 1880 samen op het Haarlems gymnasium: Pim, Job en Wim 
zitten het schooljaar 1880-1881 in de tweede klas, David in de derde.67 Ze 
delen een elitaire achtergrond. Opvallend genoeg zijn drie van hen tweedege-
neratie immigranten, uit Zeeland en Friesland. Zulke omstandigheden zullen 
hebben bijgedragen aan hun onderlinge aantrekkingskracht en sportieve ge-
lijkgezindheid. 

In het Van Lennep-archief in het Amsterdams Stadsarchief bevindt zich een 
brief van moeder Sophia van Lennep aan haar oudste zoon Jacob ‘Jaap’ van 
Lennep (1855-1933), gedateerd 1 april 1880; daaruit blijkt dat Mulier toen al 
bij de Van Lenneps over de vloer kwam en met David bevriend was: ‘Morgen 
[…] komen Piet v. B., Arnout v. W. C. en W. Mulier bij David eten omdat zij van-
daag niet konden.’70 
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David Eliza van Lennep (1865-1934)
David van Lennep wordt geboren op 1 april 1865 in Heemstede (drie weken na 
Mulier: 10 maart 1865 in Witmarsum). Hij is het zevende kind van negen van Cor-
nelis van Lennep (1823-1874), burgemeester van Heemstede 1865-1873, en Sop-
hia Wilhelmina Petronella Teding van Berkhout.68 Vader Cornelis is een halfbroer 
van Jacob van Lennep (1802-1868), de schrijver-politicus.

De thuisbasis van de familie van Lennep is het riante ‘Huize Welgelegen’ aan de 
Herenweg in Heemstede. David doet in juni 1884 eindexamen op het Haarlemse 
gymnasium, gaat Rechten studeren aan de Gemeentelijke Universiteit van Amster-
dam en promoveert daar op 20 juni 1889 met het proefschrift: Civiel rechterlijke 
verantwoordelijkheid van ingenieurs en architecten. Door zijn toedoen wordt in 
oktober 1885 besloten om de leeszaal van de universiteit te verrijken met het dan 
ruim drie jaar bestaande sportblad Nederlandsche Sport.69

David vestigt zich als advocaat in Amsterdam, maar wordt in 1891, 26 jaar oud, 
benoemd tot burgemeester van Heemstede. Dat komt acht jaar later van pas. In het 
hoofdstuk ‘Onze terreinen’ in het Gedenkboek HFC 1919 schrijft Mulier, opgelucht: 
‘In het jaar 1899 trokken we ten slotte naar het prachtige veld aan de Spanjaards-
laan, en hebben steeds daarbij ondervonden de prettige medewerking van den 
vroegeren burgemeester van Heemstede, Jhr. Mr. D.E. van Lennep, een onzer me-
deoprichters.’ Van Lennep raakt bekend als een echte burgervader. Zijn grootste 
verdienste is de ontwikkeling van Heemstede tot aantrekkelijke forensenplaats. 

In 1911 wordt David van Lennep verheven in de adelstand, met als titel jonkheer. 
Na zijn afscheid als burgemeester in 1916 bekleedt hij nog talloze bestuurlijke 
functies, onder andere voor de Hervormde Kerk en als gedeputeerde van de Pro-
vinciale Staten van Noord-Holland. Hij overlijdt op 9 juli 1934 in Heemstede.

Jongste zoon Samuel van Lennep (1866-1943) bevindt zich in 1880-1882 op 
kostschool in Oirschot, op het befaamde protestantse instituut van directeur 
Johan Söhngen op landgoed Groot Bijsterveld.71 Sams kostschooltijd levert 
heel wat correspondentie op tussen Haarlem en Brabant. En ook daaruit 
blijkt hoe close David en Pim zijn. Op 4 augustus 1881 schrijft moeder aan 
haar zoon Jacob dat David, Sam en Pim (bij haar: Willem) een uitstapje van 
zaterdag tot maandag hebben gemaakt naar de grote Jachttentoonstelling 
in het Duitse Kleef;72 haar twee zoons hadden ‘dolle pret gehad met Willem 
Mulier. Hadden in het Bad Hotel gelogeerd […]. Zij hadden 3 ledikanten op 
één kamer.’73

Mulier geeft in Cricket een lijst van, naast zijn eigen viertal, nog 19 vroeg-
ste leden van ‘de Club’ Rood en Zwart.74 Haarlemse schoolgegevens in het 
Noord-Hollands Archief laten op een interessante manier zien hoe dit uit-
gebreide sport-‘jongerennetwerk’ ontstond. Pim, Job en Wim zorgen ervoor 
dat diverse andere tweedeklassers zich meteen aansluiten, zoals Johannes 
Diderik Bierens de Haan, Adriaan Pieter Boomsma, David Andreas Boon en 
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Jan Kruseman, de blijkbaar wel acceptabele jongere broer van de eerder ge-
noemde Gideon.75  

Ook David van Lennep recruteert voor Rood en Zwart manschappen on-
der zijn eigen derdeklasgenoten: Anton Lodewijk Donker, Willem van Rijn, 
Levinus Johannes Janssen, Gerlof van Vloten76 en Johannes Hendrikus van 
Dorsten. Vrienden, familieleden en andere geïnteresseerden van de H.B.S. en 
andere scholen doen ook mee: Bram Bierens de Haan (broer van Johannes 
Diderik), Anton Schiff, Daniël van Breda de Haan (wiens broer Jacob bij David 
van Lennep in de klas zit), Davids jongere broer Samuel van Lennep en de 
drie broers Henry, Adolph en Frits Ypey. Na een kortstondig lidmaatschap van 
anderhalve maand bij Rood en Wit stapt John Schiff op 26 oktober 1881 over 
naar Rood en Zwart, vanwege een pijnlijk conflict (meer daarover verderop, in 
het hoofdstuk over Rood en Wit). Muliers jeugdvriend Karel ‘Kaak’ del Court 
van Krimpen en ex-Noortheyenaar Rudolf Carel Six versterken Rood en Zwart 
in de tweede helft van 1881.77 

Al met al vormen deze 23 man flink wat Rood-Zwarte sporttroepen.  

Een zwartrood ‘Klatje’
We dateren de afsplitsing, en daarmee het begin, van Rood en Zwart in 
Haarlem in mei-juni 1881. Deze datering blijkt naadloos te passen op, en 
wordt daarmee onafhankelijk bevestigd door, een van de voor ons belangrijk-
ste brieven uit de Van Lennep-correspondentie. Een brief van moeder Sophia 
aan Samuel van zaterdag 18 juni 1881 bevat een frase over woensdag 15 juni: 
‘David heeft heden niet gecricket omdat het te warm was. Hij heeft voor de 
cr. Club een pet met roode en zwarte streepen, en zij laten ook dito gekleurde 
hemden of tricots maken.’ En in dezelfde brief, over de bewuste zaterdag: 
David ‘had cricket-match heden namiddag, hij kreeg een rond mutsje of petje 
met roode en zwarte streepen’.78 

Dat petje kennen we: een fraai exemplaar werd ons op 16 april 2018 ge-
toond door de terecht trotse archivarissen van H.F.C. Het is het hoofddeksel 
dat Mulier in februari 1928 als volgt beschrijft: ‘[W]e speelden in zwart rood 
geringde truien met een dergelijk, heel klein en eigenwijs zwartrood “Klatje” 
ofdewel petje zonder klep op.’79 En eerder, in 1919: ‘Wij speelden dus in 
rood-zwarte truien met stevig op het hoofd zittende zeer kleine “caps”, of kap-
jes en wuivende gebreide mutsen van dezelfde kleur.’ Waarom juist de kleuren 
rood en zwart? Mulier: ‘Wel! omdat ik (…) een rood-zwart kapje ontdekte bij 
de Firma DE GRUYTER, die deze kleuren daar vermoedelijk had uitgestald 
in de hoop, dat er een of ander Amsterdammer naar zou grijpen.’80 Rood en 
Zwart: de kleuren van Amsterdam. 

Muliers zelfverklaarde betrokkenheid bij de mutsen is problematisch, 



38 HOE VOETBAL VERSCHEEN IN  NEDERLAND

Het cricketmutsje van Rood en Zwart, circa 1881. Collectie HFC in Haarlem.

want: niet in een tijdlijn te vangen. De genoemde ‘Firma De Gruyter’ was 
een ‘importzaak van Engelse en Amerikaanse goederen en nieuwigheden’, 
met aanvankelijk ‘ook een nog bescheiden assortiment sportartikelen’, op de 
Leidschestraat 27.81 De zaak wordt door W. Scheerens begin juli 1881 begon-
nen, blijkens een aankondiging in Het Nieuws van den Dag van 1 juli:

De Leidschestraat – de 2e Kalverstraat in spe – zal morgen weer met een nieuw 
magazijn van Engelsche en Amerikaansche Toilet-, Kantooren Reisartikelen van 
den Heer W. Scheerens, No. 27, verrijkt worden […] Wij waren gisteren in de gele-
genheid dat inderdaad smaakvol ingerichte magazijn te bezichtigen. Wat wij er al 
zoo zagen is te veel om op te noemen. Bij het binnentreden trekken de ebbenhou-
ten vitrines, van geheel nieuwe constructie, al dadelijk de aandacht, maar ook de 
daarin geëtaleerde artikelen kwamen ons voor allen met recht op het epitheton: 
fijn en exquis, aanspraak te mogen maken, en wij kunnen onzen lezers wèl aanbe-
velen er zich met eigen oogen van te gaan overtuigen.
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De winkel wordt in december 1881 overgenomen door F.A.L. de Gruyter,82 
maar gaat die naam pas voeren vanaf april 1882, gezien de pas daarna ver-
schijnende advertenties in de Amsterdamse dagbladen van ‘F.A.L. de Gruyter, 
Firma W. Scheerens’. Onder de nieuwe leiding groeit het bedrijf uit tot een 
bekend adres binnen zijn marktsegment. Maar let wel: deze data zijn niet in 
overeenstemming te brengen met de brief van moeder Sophia van 18 juni, die 
al over rood-zwarte petten rept. Hoe het ook zij, er wordt vanaf het begin van 
Rood en Zwart met ‘Klatjes’ gespeeld en dat die stevig op het hoofd moeten 
zitten, spreekt vanzelf.  

Eendracht, ‘de Koetsiersclub’ 
De genoemde ‘cricket-match’ op 18 juni 1881 zal die geweest zijn tussen 
Rood en Zwart en Eendracht, die Mulier zonder datumaanduiding noemt als 
eerste match van zijn club, ‘dien het wist te winnen’.83 En niet alleen dat: het 
is de eerste onderlinge match tussen twee Haarlemse cricketclubs. Dat maakt 
Eendracht interessant, en dat wordt het nog meer als blijkt dat de club een 
aanzienlijke, zelfs ‘vrolijk’ geaarde Engelse inbreng heeft. 

De oprichters van Eendracht zijn Hendrik ‘Han’ de Booy (1867-1964, 
Haarlem) en Henry ‘Harry’ Westerveld (1866-1905). Han noteert in zijn onli-
ne beschikbare herinneringen dat dat gebeurt ‘reeds vóór de oprichting van 
Rood en Wit, waarvan de Posthuma’s, zoon van onzen huisdokter, de leiding 
hadden.’84 In een latere versie citeert De Booys zoon Tom zijn vader aldus: ‘Wij 
bestonden reeds voor de oprichting van Rood en Wit, waarvan de Posthuma’s, 
zoons van onze huisdokter, de leiding hadden, gesteund, geloof ik, door de en-
thousiaste Pim Mulier.’85 

Deze formuleringen moeten iets gepreciseerd worden: Rood en Wit wordt 
opgericht in 1881 (daarover beneden veel meer) en de Posthuma’s en Mulier 
worden pas enige jaren later belangrijk voor de club. Op grond van deze in-
formatie is Eendracht dus opgericht ongeveer gelijktijdig met Rood en Zwart, 
ergens in mei-juni 1881. Wat gezien hun onderlinge wedstrijd op 18 juni 1881 
helemaal klopt.

Harry Westerveld is in oktober 1866 geboren in Richmond, Surrey, nu 
onderdeel van ‘Greater London’. Zijn ouders zijn de in Haarlem geboren za-
kenman Hendrik Christiaan Westerveld, die vanaf 1862 in Londen woont en 
werkt, en diens Engelse echtgenote, Eliza Sharpe. Harry zal daar ongetwij-
feld cricketervaring hebben opgedaan, mogelijk bij de in 1862 opgerichte 
Richmond Cricket Club die speelde op de plaatselijke green. Als zijn ouders 
niet lang na elkaar overlijden, verhuist Harry naar Haarlem, waar hij met 
zijn twee broers, vier zussen en een oudere nicht op 8 oktober 1880 wordt 
ingeschreven in het bevolkingsregister. Onder de Haarlemse Westervelds 
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zijn twee volle neven van Harry. De oudste is Hendrik Christiaan Westerveld 
(1861-1936), die door Mulier genoemd wordt bij de vroegste twaalf leden van 
Progress. De jongere is Herman Willem Westerveld (1865-1921); hij is meer 
van Harry’s leeftijd en volgt hem naar Eendracht. 

Eendracht heeft de bijnaam ‘Koetsiersclub (om hunne zwarte petten met 
geele biezen)’,86 vermoedelijk de kleuren van de Spaarnsteedse persoonstrans-
porteurs. De Booy legt uit hoe het kwam dat zijn club in vrolijk gekleurde kle-
ding op het veld verscheen: ‘May Hobson, die toen onze Moeder behulpzaam 
was in het huishouden had veel belangstelling in die cricketclub, maakte pet-
jes en andere kledingstukken in haar kleuren, die zwart en geel waren.’87 Wat 
dat andere kledingstuk was, vertelt Han zelf in zijn herinneringen: ‘De kleuren 
van onze club waren zwart en geel: een petje en een das hadden deze kleuren 
en dat stond wel chic.’ Sterker nog, de club ontleent in de eerste maanden van 
zijn bestaan de naam aan deze outfit, aldus Han de Booy: ‘Ik was vroeger een 
der oprichters geweest van de cricketclub “Zwart en Geel” te Haarlem.’88 De 
naam “Eendracht” wordt kennelijk pas later aangenomen. De Engels getinte, 
chique vormgeving zal het groeps- en saamhorigheidsgevoel van de jon-
gens hebben gestimuleerd. Dat geldt voor Eendracht net zo goed als voor de 
rood-zwarte petten van Muliers club. 

Mary Jane ‘May’ Hobson (1859 Kilkea, Kildare, Ierland – 1923 Utrecht) is 
de dan 21-jarige hulp in het De Booy-huishouden, die bij hen terecht was ge-
komen via een kostschoolcontact van een aangetrouwd nichtje. Han de Booy: 
‘Zij leerde mij en Lientje Engels en ik leerde haar hollands. Ze was een grote 
aanwinst door haar vrolijken aard.’ En vanwege haar voorkeur voor chique 
kleuren, kunnen we aanvullen. May trouwt in 1884 met Han’s oudere broer 
Chrétien Jean Gérard ‘Chrik’ de Booy (1853-1934), een marineman die met 
zijn militaire vrienden als hij in Haarlem was weleens kwam kijken in den 
Hout, maar niet erg onder de indruk was van de vertoonde cricketkwaliteiten 
van de jongelui: ‘Chrik en zijn vrienden zeiden dat wij er nog niet veel van ken-
den en dat ze heel ander spel hadden gezien in Singapore.’89 

En Han heeft nog een herinnering: ‘Van die club had ik een jongen 
Westerveld (…) captain gemaakt.’90 Maar die lol is maar van korte duur. Het 
laatste levensteken van de club is een ingezonden brief over de problemen 
rond de Haarlemse terreinen, gepubliceerd in het Haarlemsch Advertentieblad 
van 22 april 1882. Niet lang daarna zal de club zijn opgeheven, want in ja-
nuari 1883 wordt naar Harry verwezen als ‘gij oud President van nu wij-
len “Eendracht’’.’91 En op 9 mei 1882 lijft Rood en Wit Harry en Herman 
Westerveld in. Ze worden zeer gewaardeerde leden, zowel op het veld als in 
bestuursfuncties, met name Harry. Vandaar dat Felix Paulus du Rieu op 31 
januari 1883, als hij afscheid neemt als vice-president van Rood en Wit, ver-
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zucht: ‘[E]ene zalige herinnering is voor mij de dag, waarop gij en uw neef tot 
onze club toetraden.’  

 
9 september 1881: een Rood-Zwarte vereniging
De belangrijkste wedstrijd uit de vroegste jaren van het Nederlandse cricket 
vindt plaats op 26 en 27 augustus 1881, als een nationale combinatie op de 
Maliebaan in Den Haag speelt tegen de Engelse Uxbridge Cricket Club. Het 
is een match die meteen daarna de volwassenwording van de belangrijkste 
Haarlemse clubs aanslingert, en niet alleen daar. Dat dit ook de bedoeling 
was van de Engelsen valt op te maken uit het verslag in de London Evening 
Standard van 29 augustus 1881: ‘The chief purpose of the match was to intro-
duce cricket in Holland, and it was to forward this object that Mr. [Edward] 
Willis accepted the invitation to take over an Eleven.’ 

Om zoveel mogelijk spelers de gelegenheid te geven mee te doen (en te le-
ren), is het Nederlandse team samengesteld uit twee elftallen: in totaal 22 en-
thousiaste jongelui. Een volledig elftal komt van de Haagsche C.C., en de twee-
de elf bestaat uit vier spelers van Utile Dulci uit Deventer, vier van Noorthey 
en drie Haarlemmers van Blauw en Wit (Progress): Bernard van Merlen, 
Pieter Hendrik Kaars Sypesteijn en Jan Oostwoud Wijdenes. 

De zogenaamde Noortheyenaars zijn eigenlijk ex-kostschoolgangers en 
waarschijnlijk juist daarom gevraagd mee te doen: Henri Loopuyt, die twee 
maanden eerder van Noorthey is afgezwaaid (en zich dan wellicht net bij 
Progress heeft gevoegd), de gebroeders Johannes ‘Jan’ en Hendrik ‘Henk’ 
Kramers, zoons van de danmalige Noorthey-directeur, op het tijdstip van 
de wedstrijd studenten in Leiden, 21 en 19 jaar oud, en Jan Willem ‘Johny’ 
Fransen van de Putte (1861-1942). Jan, Henk en Johny zitten ruim vijf jaar met 
elkaar op Noorthey (van december 1872 tot medio juli 1878) en samen met 
Henri zijn ze het eerste half jaar van 1878 instituutsgenoten. De vier kennen 
elkaars cricketkwaliteiten dus, en vermoedelijk zijn ze de beste cricketers die 
Noorthey-directeur Kramers op dat moment weet te bieden. 

Teamcaptain Jaap van Stolk schrijft in het Gedenkboek H.C.C. 1928: ‘Van de 
Noord[hey]sche spelers praesteerden de gebroeders Kramer wat met de bat 
en bowlde Fransen van de Putte niet onverdienstelijk onderhands.’92 Ook lid 
van het team is de 17-jarige Hagenaar Frans Netscher, twee jaar later de eerste 
voorzitter van de Nederlandsche Cricket Bond. 

De Engelsen, die zo wijs zijn de trip te maken met een B-selectie, slaan flink 
toe met 107-47, waarbij de Nederlandse score in twee innings van 22 bats-
men elk bijeen wordt gefreubeld. De Engelsen zijn uiterst tevreden over de 
gastvrije ontvangst, maar hebben geen hoge dunk van het niveau van de te-
genstander: ‘[T]he fact that [Uxbridge] disposed of their 22 opponents for the 
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Job Posthuma (1865-1914)
Job Posthuma, geboren op 14 november 1865 in Harlingen, is de oudste zoon van 
Suardes Jobs Posthuma (1838-1895), een ‘geneesheer en verloskundige’ uit een 
Friese familie van apothekers en andere medicijnmannen, die zich begin jaren ze-
ventig als huisarts in Haarlem vestigt. 

Job volgt het Haarlemse gymnasium en wordt door Mulier als jonge cricketer bij 
Rood en Zwart beschreven als een speler die ‘soms geruimen tijd aan slag wist te 
blijven’.96 Jobs jongere broers Pieter (1866-1890), en vooral Carst Jan (1868-1939), 
zijn net zulke cricketcracks, maar dan bij Rood en Wit. Job behaalt zijn gymnasium-
diploma in juli 1885 met als specialisatie Geneeskunde. In Leiden doet hij in 1894 
zijn artsexamen en hij promoveert in 1895. 

Als arts vestigt Job zich in Haarlem aan het Fredrikspark, maar hoe het gebeurt, 
gebeurt het: hij ontmoet op reis in het Verre Oosten in Hongkong de Engelse Mar-
garet Philippa Rose Slade (1876-1961),97 En als hij haar daar een paar jaar later 
in 1907 opnieuw ontmoet, trouwt hij met haar in het Japanse Yokohama. Het paar 
vestigt zich in Croyde aan de kust van Noord-Devon, en mogelijk was Job daar 
dorpsdokter. Hij overlijdt echter al op 30 september 1914, pas 48 jaar oud. 

ridiculously small totals of 14 and 33 as against 107 in only one innings, goes 
to show that as yet Dutchmen know next to nothing of cricket.’93 Mulier ziet 
toch het positieve ervan in: ‘Zeer groot is de uitwerking van dezen wedstrijd 
geweest, want men zag toen in, hoe enorm veel nog aan onze kennis van het 
spel ontbrak.’94 

Dat kan Pim des te terechter zeggen, omdat hij er samen met Job Posthuma 
en Wim Schorer bij aanwezig is, zie weer moeder Van Lennep aan zoon Sam, 
in een brief van zaterdag 27 augustus 1881: ‘Woensdag heeft David cricket 
gespeeld, hij zou gisteren met Piet T. v. B. en W. Mulier, Posthuma en Schorer 
naar den Haag zijn gegaan om de cricket-match in den Haag te zien, doch het 
regende zóó gisteren ochtend dat Dav. en Piet niet gingen, de anderen zag Dop 
aan de spoor, die gingen wel.’95 

Deze eerste internationale ontmoeting is van onschatbare betekenis voor 
het vroege Nederlandse cricket. In Den Haag bijvoorbeeld: ‘[D]eze wedstrijd 
heeft aan de opkomst van het spel in de hofstad eenen krachtigen stoot gege-
ven. Nog in hetzelfde jaar 1881 werd de cricketclub Olympia opgericht door 
den heer A. W. de Kock van Leeuwen en zijne vrienden. Ook verschillende 
andere clubs werden in dienzelfden tijd opgericht, waarvan de meeste echter 
spoedig daarna verdwenen […].’98 

Ook in Haarlem heeft de wedstrijd impact. Op vrijdag 9 september, twee 
weken na de Maliebaan en aan het eind van de eerste schoolweek, heeft moe-
der Sophia spectaculair nieuws voor Sam: ‘David is vandaag op eene verga-
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Cricketwedstrijd tussen Uxbridge en het Nederlandse team, 26-27 augustus 1881 op de Maliebaan in Den Haag. 
Getekende impressie door Ch. Rochussen in Eigen Haard, nr. 40 (1881), 357.

dering verkozen tot president van de cricket-club. Zij spelen nu cricket in De 
Koekamp.’99 De jongens zijn na Den Haag zo gemotiveerd geraakt dat Rood 
en Zwart, tot dan een groepje enthousiast cricketende jongens met grappige 
rood-zwarte mutsjes, wordt ge-upgraded tot iets wat begint te lijken op een 
echte vereniging. Procedurewoorden als ‘vergadering’, ‘verkozen’ en ‘presi-
dent’ vallen nu, en de exacte naam van de locatie is bekend. Maar er blijkt nog 
geen heuse clubnaam vastgesteld: de doorgaans uitstekend geïnformeerde 
Sophia noemt haar zoons vereniging nog steeds ‘de cricket-club’. 

Mulier citeert in Cricket een aantal ‘kenschetsende punten’ uit een 
‘ontwerp reglement’ van Rood en Zwart, dat rond deze tijd zal zijn uitgeschre-
ven: 

‘Zoo stond in Art. V, dat er niet meer dan 16 leden mochten zijn; Art. X. Behalve in 
de vacantie wordt er Zondags niet gespeeld; maar vooral Art. XIII was wel door-
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wrocht. Het luidde: Als een bal wordt geslagen naar het Oosten, d.i. den kant waar 
de duinen afhellen en de bal ligt verder dan men hem heeft kunnen zien vallen en 
deze afstand is grooter dan 50 pas, dan zal men niet meer dan 14 maal mogen loo-
pen!’100

Moeders brief van 9 september en ‘de duinen’ in het ontwerpreglement sug-
gereren dat het spelen op de Haarlemse De Koekamp een recente nieuwig-
heid is. Daardoor kan een onder Mulier-watchers bekende anekdote worden 
ge(her)dateerd, die hij zelf plaatst ‘in ‘80’, maar die in werkelijkheid een 
gebeurtenis van begin september 1881 moet beschrijven. De club zoekt een 
geschikt terrein en Pim wordt, naar eigen zeggen, na een brief en bemoeienis 
van zijn vader uitgenodigd voor een gesprek op het stadhuis met burgemees-
ter Iordens. Hij is onzeker over het mogelijke verloop ervan, maar dat blijkt 
niet nodig: 

‘Hoe blij was ik echter een dag of wat later, van den Heer Jhr. Mr. Adriaan Teding 
van Berkhout101 een brief te ontvangen, niet door papa goddank, maar direct aan 
mij, waarin mij werd medegedeeld, dat de Gemeente geen bezwaren had om mij 
den Koekamp in onderhuur af te staan als “worstelperk voor mij en mijne kornuit-
tjes”. [I]k was zeer gelukkig op school te kunnen zeggen, dat ik een “brief van de 
Gemeente” in m’n zak had. “Kijken” zeien ze. ‘Nee” zei ik, “straks, morgen mis-
schien, niet vóór de vergadering”.’102 

Pim afficheert zich als ‘president’ om bij de burgemeester binnen te komen, 
wat hij (van Rood en Zwart nog) niet is, maar handig is het wel. De genoemde 
brieven zijn, ondanks diepgaande naspeuringen, nog niet boven water ge-
komen; en zelfs tegen (nota bene) zijn eigen vriendjes reageert Pim destijds 
ontwijkend. Maar dat het meer is dan grootspraak blijkt uit het zo belangrijke 
artikel in het Haarlemsch Advertentieblad van 22 oktober 1881. Die toestem-
ming van de lokale overheid is er écht geweest: ‘Ons geacht stedelijk bestuur 
heeft zijne ingenomenheid met deze vrije oefeningen getoond, door de jon-
gens toetestaan hunne bijeenkomsten in den koekamp te houden.’

Al of niet per brief aan Pim. 
 

REVOLUTIONAIRE VRIJHEIDSGEEST



46 HOE VOETBAL VERSCHEEN IN  NEDERLAND

IV
DE WOORDEN VOETBAL EN 

FOOT-BALL VALLEN 
Hoe Haarlemsche moeders hun uithuizige kinderen op de hoogte houden  

en Pim president David opvolgt
 

Koude gevat met… voetbal!
In oktober-november 1881 wordt er in de enthousiaste nasleep van Den Haag 
flink wat onderling gecricket tussen de Haarlemse clubs, waarbij Rood en Wit 
zich profileert als de sterkste. Op onbekende data, vermoedelijk in september, 
speelt Rood en Wit tegen Muliers Rood en Zwart, op 19 en 26 oktober 1881 in 
combinatie met Rood en Zwart tegen Progress (Mulier is een van de bowlers 
bij de combinatie) en op 20 en 30 november tegen Eendracht. Zes wedstrij-
den, zes overwinningen: zo zet Rood en Wit zichzelf sportief wel heel fraai op 
de kaart. Maar een plan voor een mogelijke eerste ‘interstedelijke’ tussen het 
Haarlemse Progress en de Haagsche Cricket Club, te spelen op 27 november, 
gaat om onbekende redenen niet door.  

Maar dan, jawel, gebeurt er iets historisch: in de Van Lennep-
correspondentie vallen de woorden voetbal en foot-ball. Op zaterdag 12 no-
vember 1881 schrijft de jongste zus Anna Catharina ‘To’ van Lennep (1867-
1927) aan Sam in Oirschot: ‘David is een beetje koortsig geweest ’s nachts 
en is een paar dagen, Dond. en Vrijd. in huis gebleven, heden is hij weer naar 
school. Ik denk dat hij Woensd. koude vatte met voetbal spelen in het land 
naast Bosch en Hoven.’103 

To’s schrijft niet ‘voor de eerste keer’ of iets dergelijke, en vindt het niet 
nodig haar stukje geschiedschrijving nader toe te lichten, dus vermoedelijk is 
het voetbal al een tijdje aan de gang en begrijpt Sam daarom wel wat er be-
doeld wordt. Bosch en Hoven was een particulier bewoonde buitenplaats aan 
de Adriaan Pauwlaan op de grens tussen Haarlem en Heemstede, vlakbij de 
huidige velden van Rood en Wit en H.F.C. Het brandde in 1933 af en werd ge-
sloopt, maar het koetshuis staat er nog.  

Op 14 november schrijft To aan Sam: ‘David speelt nu altijd Woensdags en 
Zaterdags foot-ball, doen jullie dat ook op kostschool.’104 Kennelijk is door de 
betrokken Haarlemse jongens besloten dat er op twee vaste dagen in de week 
gespeeld wordt.   

Dan, midden december, in een brief van een  moeder Sophia aan Jacob, haar 
oudste zoon: ‘De jongen Schorer zoude ook mede gedanst hebben omdat er 
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zo weinig cavaliers zijn, doch verl. Zat. heeft hij zulk een klap gehad tegen zijn 
mond met het foot ball spelen dat zijne tand in de lip kwam en nu is zijn lip erg 
gezwollen, en houdt hij zijne kamer.’105

De namen David en ‘den jongen Schorer’ zijn nu gevallen. En het kan niet 
anders: hier hebben we dus het bewijs dat in ieder geval vanaf 12 november 
1881, maar waarschijnlijk al vanaf een paar weken daarvoor, in Haarlem ‘voet-
bal’ wordt gespeeld door de oorspronkelijk cricketende jongens van Rood en 
Zwart. En het gaat om voetbal in de vorm van rugby, zoals Mulier later verdui-
delijkt – en zoals Wims gezwollen lip mooi verzinnebeeldt. 

De handgeschreven notitie uit het archief van Rood en Wit, in ‘Kicksen en 
Wickets’ door ons geïdentificeerd als een vergaderstuk van Rood en Zwart, 
kan nu ook worden gedateerd, namelijk op eind november-begin december 
1881. Onder andere worden in deze notitie aanpassingen op cricketregels 
voorgesteld in het dan al bestaande, maar kennelijk nog niet vastgestelde ont-
werpreglement van Rood en Zwart, want erin wordt geprobeerd het spelen 
van cricket en voetbal ten opzichte van elkaar nader te beregelen. Dat gebeurt 

Jonkheer Jacob Willem ‘Wim’ Schorer (1866-1936)
Wim Schorer wordt op 14 april 1866 geboren in Middelburg als telg van een 
Zeeuwse patriciërsfamilie met een lange traditie van talloze functies in het open-
baar bestuur.106 Zijn vader, jonkheer mr. Johan Willem Meinhard Schorer (1834-
1903) is burgemeester van Middelburg van 1871 tot 1879, in welk jaar hij op 15 
december benoemd wordt tot Commissaris van de Koningin van Noord-Holland en 
met zijn gezin naar Haarlem verhuist. In 1897 wordt hij vice-president van de Raad 
van State.107 

Zijn (enige) zoon Wim volgt vanaf begin januari 1880 het gymnasium in 
Haarlem, gaat Rechten studeren in Leiden, promoveert daar in 1896 en wordt ad-

vocaat-procureur in Haarlem. Van 1899 tot 1903 
is hij burgemeester van Sassenheim en daarna 
tot 1931 griffier van de Raad van Beroep voor 
Ongevallenverzekeringen. 

Voorvechter van de wandelsport, wordt Wim 
Schorer in 1920 secretaris van de Nederlandsche 
Bond voor Lichamelijke Opvoeding en raakt dan 
vooral bekend als ‘marschleider’ van de Vierdaagse 
van Nijmegen, die hij in 1928, met voor ogen de 
Olympische Spelen van Amsterdam, internationali-
seert. Hij overlijdt op 15 februari 1936 in Den Haag.

Wim Schorer in 1890, als student in Leiden. Bron: rkd.nl – 
Fotoalbum maskerade Leids studentenkorps 24 juni 1890, afbeel-
dingsnummer IB4000245.108
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met creatieve leenspelling en al: ‘7e. Voorstellen om, indien er Zaterdags geen 
Vootbal wordt gespeeld Zondagsochtend te criqueten.’109    

De notitie bevat ook ‘de rekening en verantwoording van 1880 [van de 1 
is een 0 gemaakt] en 81’ en het bestaan ervan alleen al laat zien dat er, naast 
David van Lennep als president, ook een secretaris of secretaris-penning-
meester zal zijn geweest. We hebben een reconstructie geprobeerd, maar 
diens identiteit is voorlopig nog in nevelen gehuld.110 

Het heeft er alles van dat de nieuwe rugby-voetbalactiviteiten van de jon-
gens van Rood en Zwart meteen of een tijdje na de laatste cricketwedstrijd 
eind oktober 1881 plaatsvinden onder een andere naam. In het Gedenkboek 
HFC 1919 schrijft Mulier: ‘We moeten ook eens over ’n naam denken, zei v. 
Lennep. Dat brengt me tot de meening, dat onze naam eerst zoowat in ’81 als 
vanzelf ontstond.’111 Let wel: hij zegt niet welke naam. In 1909 heeft hij zich 
daarover al veel specifieker uitgesproken: 

‘Oorspronkelijk speelden we te Haarlem […] cricket in de duinen; [...] we scheid-
den ons af [en ik] stelde toen op zekeren dag voor een voetbal te laten komen (ik 
meen door de firma Perry en Co). In October 1879 speelden we met dien éénen bal, 
waar we erg zuinig op waren, voor het eerst voetbal! In den winter 1879-‘80 werd 
dit kleinood stukgetrapt en besloten we een tweede te laten komen, wat het ook 
kosten mocht en dan tevens een club op te richten. Deze club kreeg rood-zwarte 
petjes en truien, [...] We noemden ons bescheidenlijk “de Voetbalclub”, adopteer-
den in 1880 den naam “Haarlemsche” en werden “De Haarlemsche Football Club” 
(Engelsch moest het zijn, anders deugde het niet).’112 

Dit hele verhaal klopt als een bus als we bij elk genoemd jaartal een of twee 
jaar optellen. Dat is precies wat we hier – gedwongen door de feiten – doen.  

’n Kluwen van drie, vijf, tien of meer
Mulier mag dan De Koekamp voor de club versierd hebben, het veld brengt 
geen geluk: 

‘Rood en Zwart had in de Koekamp zware veldslagen tegen de “fabriekers” en z.g. 
“schooiers” te doorstaan en ging ten einde niet te behoeven te vechten, doch wen-
schende te spelen, z.g. cricketreizen doen. Men ging dan op het een of andere stuk 
land cricketen totdat de eigenaar ons verjaagde met eenige woorden, die niet in de 
dictionnaire staan; dan toog men weder naar een ander stuk. Door dit alles geraak-
te de club geheel in verval en had einde 1881 opgehouden te bestaan, daar de leden 
deels in Progress, deels in R. en W. waren overgegaan.’113 

Begonnen circa mei 1881 houdt Rood en Zwart al aan het eind van hetzelfde 
jaar op te bestaan. Dat wil zeggen: als cricketclub. 
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Ondanks het eind van dit citaat: uit de ledenlijsten van Rood en Wit uit 1881-
1883 zien we geen enkele door Mulier zelf opgesomde naam van leden van 
Rood en Zwart bij die club instromen. Pas in de tweede helft van 1884 komen 
gekende ex-Rood en Zwart’ers binnen bij Rood en Wit: Pieter Posthuma (op 18 
april 1884), Pim Mulier (op 14 juli 1884) en Jan Kruseman (20 oktober 1884). 
Conclusie: eind 1881 verkassen de Rood en Zwart’er cricketers uitsluitend 
naar Progress; pas na de opheffing van Progress in juni 1884 worden ze lid 
van Rood en Wit. 

Rood en Zwart lijdt een gevoelig verlies als al eind oktober 1881 Pims boe-
zemvriend Job Posthuma overstapt naar de concurrent: ‘Rood en Zwart en 
Rood en Wit reden elkander en Progress in de wielen en ik herinner mij nog 
hoe wij smaalden op J. Posthuma, omdat Progress hem om zijn “turf-vermo-
gen” (talenten als batsman) had weten te “lijmen.”’114 Om de ontstane leemte 
op te vullen denkt Rood en Zwart zich met Rood en Wit-topper Bram Beets 
te kunnen versterken: David van Lennep is zeer van zijn kwaliteiten gechar-
meerd, en weet dat Bram niet meer happy is bij zijn club. Op zaterdag 12 
november 1881 schrijft jongste zus ‘To’ aan Sam in Oirschot: ‘David zegt dat 
die jongen Beets uit Haarlem, die ook op Oirschot is geweest, zo goed criquet 
speelt.’115 Maar die hoop gaat in rook op. In het archief van Rood en Wit be-
vindt zich deze brief: 

‘Aan ’t Bestuur der Cricketclub “Rood en Zwart” te Haarlem. Het bestuur der 
Cricket-club “Rood en Wit” Alhier, vernomen hebbende, dat de Leden uwer club in 
de grootste verontwaardiging verkeeren over het door den Heer Beets genomen 
besluit, geeft U bij dezen kennis van het volgende: Dat de Heer Beets steeds lid 
van onzen club gebleven is, en steeds de gewone wekelijksche Contributie betaald 
heeft. Dat het geschil, waardoor de Heer Beets van plan was, als lid van onze club 
te bedanken, reeds lang opgehouden heeft te bestaan. En dat van onzen zijde geen 
kwestie geweest is, den Heer Beets overgehaald te hebben, dit besluit en geen 
ander te nemen. Namens ’t bestuur der Cricketclub “Rood en Wit”, - President, - 
Secretaris.’116 

Het genoemde ‘geschil’ is een kwestie die we straks bij de beginjaren van Rood 
en Wit nog zullen behandelen. De brief is gedateerd 29 januari 1882 met als 
aantekening ‘bij nader besluit geen afschrift verzonden.’ Het is dan niet meer 
nodig: Rood en Zwart als cricketclub bestaat niet meer. 

Maar het verscheiden van de cricketclub Rood en Zwart is iets anders dan 
dat van de gloednieuwe voetbaltak. Er is weinig concrete informatie over 
Haarlemse veldsporten in precies de eerste helft van 1882,117 maar Mulier 
schrijft wel: 
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‘[E]en klein apart cricketclubje “Rood en Zwart” […] was wel het protoplasme van 
de H.F.C. Dat troepje jongens speelde cricket en die zelfde jongens richtten het rug-
by-clubje de H.F.C. op. Het heette toen nog niet eens de H.F.C. meen ik […] Dat clubje 
“Rood en Zwart” mocht wel eens met de alweer ’n paar jaar (hoogstens) oudere 
menschen van “Progress” en “Rood en Wit” spelen en uit die Rood-Zwarten voorna-
melijk zijn de rugbykrachten voor onze voetballerij, de H.F.C, toen gerecruteerd.’118 

En: 

‘Kort, zeer kort na de oprichting bloeide de H.F.C. De jongens meldden zich bij dozij-
nen aan. […] De Koekamp was na schooltijd altijd tjokvol. We speelden echter niet 
ons voetbal, we speelden “Rugby”. Wij begonnen ’s Woendags en Zaterdagmiddag 
van af ’t moment dat men van de koffietafel weg kon knijpen tot juist aan de soep of 
“even na” de soep. Zondags speelden we nòg langer, ik durf feitelijk niet te zeggen 
hoe lang […] Wij speelden een Engelsch spel en de vele papa’s en mama’s, die rond-
om het hekje van De Koekamp kwamen kijken, schudden nu en dan bedenkelijk het 
hoofd, wanneer die rood-zwarte jongens […] elkander bij de lurven pakten, hetzij 
een arm, een hoofd, hetzij een voet of been grepen en als ’n kluwen van drie, vijf, 
tien of meer in een “scrimmage”, of duwkamp ter plaatse, elkander trachtten weg te 
werken om dan weer met een vrijkomenden bal een ren te doen.’119 

Ook hier staat: cricketclubje Rood en Zwart gaat rugby’en, eerst gewoon onder 
de naam Rood en Zwart, en wellicht als jongens onder elkaar, een paar weken 
of maanden later, begin 1882: ‘de Voetbalclub’, want, volgens Mulier: ‘Het heet-
te toen nog niet eens de H.F.C.’ En: lekker rennen, duwkampen, wat de ouders 
er ook van vinden. Maar noodzakelijkerwijs ook: met een bal. Waar komt die 
vandaan, de eerste in de Haarlemse voetbalgeschiedenis? 

Mulier schrijft erover, zij het pas in (veel) latere herinneringen en ‘dus’ 
tegenstrijdig. Er zijn zelfs twee ballen in het spel. In een boven al gegeven ci-
taat uit 1909 komt (‘ik meen’) een eerste bal in oktober 1881 (1879+2) van 
Perry & Co., het Engelse warenhuis dat sinds 1866 een vestiging heeft in de 
Kalverstraat in Amsterdam. Over de herkomst van de tweede bal doet Mulier 
in dat citaat geen uitspraak. Hier kunnen we een anekdote plaatsen die Mulier 
beschrijft in het Gedenkboek HFC 1919: 

Eindelijk zag ik bij De Gruyter in de Leidschestraat zoo’n mij welbekende bal, spik-, 
nee maar spiksplinternieuw. Hel-geel met ’n oranje-geel leertje! Een paradijs aan 
een touwtje. Ik wou hem dadelijk mee hebben, maar had geen crediet. Den volgen-
den dag had ik het bedrag mee in m’n zak en ik kocht m’n bal, dolgelukkig! (…) [We] 
togen met onzen bal en ’n klein groen spelregelboekje – ik zie het nog – al weer van 
den vriendelijken heer De Gruijter gekregen, naar diverse weilanden achter den 
Hout (….).120
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Dit kan zowel over een eerste als een tweede bal gaan (het klinkt overigens 
als de eerste), die betrokken wordt van een zaak die tot april 1882, zoals we 
al gezien hebben, weliswaar nog W. Scheerens heette, maar daarna zo wijd en 
zijd bekend werd als De Gruyter, dat we Pim deze dichterlijke vrijheid kunnen 
schenken. Als het in beide gevallen om een rugbybal gaat, verklaart dat waar-
om de Haarlemmers zich automatisch op die variant storten. Met een handig 
groen spelregelboekje erbij.

Rudolf Carel Six is een goede bekende van de familie van Lennep en een 
vriend van David; hij is de enige ex-Noortheyenaar in de Rood en Zwart-groep, 
en als zodanig een fervent voetballiefhebber, zo blijkt uit een artikeltje dat hij 
samen met zijn klaskompaan Willem Johan Enger in de Noortheysche Courant 
van 10 november 1878 ondertekent. Sinds januari van dat jaar is er in de win-
termaanden fanatiek gevoetbald, ook door Six, maar in het najaar zit vanwege 
het slechte weer de klad er kennelijk in, want de twee jongelui schrijven: 

‘En wel was ons doel om de tegenwoordige Noortheyenaars eens te herinneren aan 
het spelen in de vrije uren daar zooals wij hopen de lust hiertoe nog niet is uitge-
doofd. Het is waar dat het geen tijd meer is voor duitsch spel en voor stelten; maar 
waarom dan geen football gespeeld of gandi [= hockey]; vooral het eerste is een 
zeer goed spel om in de koude dagen eens flink warm te worden.’

Voetbalinput bij Rood en Zwart zal dus ook bij Six vandaan zijn gekomen.  
Perry, Scheerens of De Gruyter: een of meer van hen heeft iets op zijn gewe-

ten, namelijk het begin van het Haarlemse voetbal door het uitstallen van een 
football in het winkelaanbod, in september-oktober 1881. We weten nu niet 
alleen dát er toen in Haarlem werd begonnen met voetbal, maar hebben ook 
een verklaring waarom juist tóén: er was een bal. En als het waar is dat Pim 
Mulier, zoals hij zelf schrijft, die gevonden en aangeschaft heeft, mag hij te-
recht stellen dat zijn persoontje aan de basis staat van het Haarlemse voetbal.      

Die tijden van Olim 
Net als in andere gevallen verbindt Mulier een aantal namen aan deze periode, 
uit ‘die tijden van Olim’: ‘[E]en 50-tal jongens speelden Rugby naar een boekje, 
hetwelk ik uit Engeland had gekregen en het ging er lustig bij toe. (…) 
Th. Peltenburg, Van Dorsten, Jhr. W. Schorer, D. E. van Lennep, A. Schiff, W. 
Schiff, de gebrs. Hoog, H. Ypey, v. Walcheren en Beets.’121 

Het spelregelboekje komt van De Gruyter in de Leidschestraat. ‘Dozijnen’ 
en ‘50’ jongens is zo veel dat het niet anders kan of er bestaat een kerngroep 
van Rood en Zwart-rugby-voetballers, met de door Mulier ook al bij de Rood-
Zwarte cricketers genoemde Van Dorsten, Wim Schorer, David van Lennep en 
Henry Ypey. Maar ook geïnteresseerden van andere cricketclubs kunnen mee-
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doen. Dat verklaart de aanwezigheid in Muliers lijstje van Anton Schiff en de 
gebroeders Hoog (alle drie lid van Progress) en van Bram Beets en Wim Schiff 
(Rood en Wit).

In het lijstje vallen twee geheel nieuwe namen op binnen het Haarlemse 
‘jongeren-netwerk’: merkwaardig genoeg een oudere en een jongere. 

Theodorus Hubertus ‘Theo’ Peltenburg (1861-1932), zoon van een 
Haarlemse scheepsbouwer en al een twintiger,122 zit van 1878 tot 1880 op 
kostschool in Engeland (Newton School in Rock Ferry bij Liverpool), waar 
hij intensieve ervaring met Engelse sporten zal hebben opgedaan. Terug in 
Nederland meldt hij zich aan bij de zeemilitie, waarbij hij van 12 mei 1881 tot 
12 mei 1885 zijn dienstplicht vervult. Desondanks is hij in diezelfde periode in 
sportuitslagen terug te vinden, in gymnastiek en atletiek, en wordt hij zelfs in 
de Gymnasten-Almanak 1884 genoemd als penningmeester van de Gymnastiek 
Vereeniging ‘Haarlem’, die dan Anton Schiff als president heeft en is opgericht 
op 15 september 1882. Sportbeoefening wordt dan ook gestimuleerd vanuit 
de zeemilitie, zoals blijkt uit het verhaal van de diensttijd daar, rond dezelfde 
tijd, van de jonge Amsterdamse socialistische onderwijzer Frans Lodewijk 
Ossedorp (1863-1941), ‘die keurig na de kweekschool in militaire dienst ging. 
Hij werd bij de zeemilitie ingedeeld en in Den Helder geplaatst. Hier had hij 
een leventje dat hem best beviel. Regelmaat, punctualiteit, het waren allemaal 
eigenschappen die in zijn natuur lagen en die werden hier juist vereist. De 
frisse zeelucht, de lichaamsoefeningen, het roeien en zwemmen, hij vond alles 
prachtig.’123 

Mulier noemt Theo ‘een stevig rugby-speler en goed looper’124 en hij wordt 
geprezen om zijn betrokkenheid: ‘Peltenburg (…) stond mij en de anderen, die 
het clubje oprichtten (…) met raad en daad bij, toen we ons constitueerden en 
den eersten bal bestelden, een prachtige lichtgele eivormige bal, ik ruik hem 
nog!’125 Theo wordt op 1 september 1884 lid van Rood en Wit, maar zal daar-
voor met open armen in De Koekamp zijn ontvangen door Rood en Zwart. 

Anton Hendrik van Walchren (1870-1940) is moeilijker te plaatsen, juist 
omdat hij zo’n jonkie is. Hij duikt voor het eerst op in Haarlemse berichtgeving 
in juli 1884 als hij als HBS’ertje ‘A.H. van Walcheren’ wordt bevorderd van de 
eerste naar de tweede klas.126 Klasgenoten van Anton zijn dan onder meer 
Frederik Hendrik Abbing (1871-1955) en Johann Theodor Wilhelm ‘Theo’ 
Vollmer (1870-1905), die door Mulier worden genoemd als mede-oprichters 
van de cricketclub Excelsior op 27 april 1882.127 Het lijkt er dus op dat er een 
nieuwe generatie jongens is die al op heel vroege leeftijd met veldsporten be-
gint, geënthousiasmeerd door hun voorgangers. 

Op 29 augustus 1886 speelt Anton voor het eerst traceerbaar wedstrijd-
cricket voor Excelsior tegen het Amsterdamse Amstel’s, waarbij hij met 13 
runs een topscore maakt.128 Hij is eind 1886 bestuurslid van Excelsior als hij 
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meevoetbalt met H.F.C. in de historische wedstrijden tegen “Sport”. In maart 
1887 wordt hij lid van Rood en Wit en in 1887-1888 cricket hij bij Rood en 
Wit en speelt hij voetbal bij H.F.C.129

 
Boetes voor David
David van Lennep moge door zijn kornuiten gekozen zijn tot president van 
cricketclub Rood en Zwart, maar het baantje past hem niet erg. In een brief 
van zaterdag 24 september van moeder aan Sam heet het: ‘[H]et is jammer 
dat David nu elken Woensd. en Zat. Cricket club heeft en dat hij President is, 
want dan moet hij boete betalen [als] hij niet op het appel is.’130 En inderdaad, 
op zaterdag 1 oktober lezen we: ‘David is niet gaan Cricket spelen omdat hij 
liever naar de vinkenbaan ging.’131 En een week later: ‘Vandaag hadden de jon-
gens nogal moed dat er meer [vinken] zouden gevangen worden, en is David 
ook naar Zeerust in plaats van cricket te spelen.’132 Dat zullen dus evenzovele 
boetes geweest zijn. Het gevolg is er dan ook naar, want wie anders gaat als 
president het voetbal beheren dan Mulier: ‘Ik herinner me, dat ik mijn vrind 
Van Lennep vroeg of hij voorzitter wou zijn, en hij me antwoordde: Och nee, 

Het gezin Van Lennep rond 1884. Vader Cornelis van Lennep (1823-1874) is dan allang overleden. Van links naar 
rechts, staand: Warner Eduard ‘War’ (1860-1932), Cornelia Sophia ‘Cor’ (1859-1913), Alexander Hercule ‘Lex’ Beels 
(1859-1917), sinds 10 mei 1883 de echtgenoot van Cor, Hester Wilhelmina ‘Mien’ (1856-1914), Ir. David Jacob 
‘Jacob’ of ‘Jaap’ (1855-1933), Samuel ‘Sam’ (1866-1943). Van links naar rechts, zittend: Willem Cornelis ‘Willem’ 
(1858-1886), Adolf George ‘Dop’ (1862-1931), Anna Catharina ‘To’ (1867-1927), Sophia Wilhelmina Petronella van 
Lennep-Teding van Berkhout (1829-1901) en David Eliza van Lennep (1865-1934), medeoprichter van Rood en Zwart, 
voorloper van H.F.C. Bron: https://ilibrariana.wordpress.com/2012/04/17/huize-welgelegen-in-heemstede/, Hans 
Krols weblog over de geschiedenis van Heemstede en Zuid-Kennemerland. 



54 HOE VOETBAL VERSCHEEN IN  NEDERLAND

dat moet jij maar worden.’133 David is blij dat hij er vanaf is, van dat tijdroven-
de presidentsbaantje.

De jongens hebben lol in rennen, in scrimmages en duwkampen, maar zo-
veel lol hoeft nu ook weer niet. Aanvankelijk hoofdschudden van ouders ver-
andert in ingrijpen: 

‘De papa’s begrepen het [rugby-spel] niet, vonden 5, 6 aan flarden gereten jersey’s 
in één winter in strijd met dien tijd, toen men als jongen beschikte over je school-
pak, je pak en je andere pak. Een door ons kalt-gestelde, zeer overzichtelijke gar-
derobe. (…) De diverse papa’s en mama’s vroegen toelichtingen op die rekeningen 
en die eerste jaarrekeningen (…) maakten aan het rugby-spel een einde’.134 

De eerste fase van football in Haarlem strandt in de generatiekloof.

In den winter van 1879-80
In 1894 begint Mulier het voetbaldeel van zijn Athletiek en Voetbal: ‘Wie heeft 
bij ons te lande het eerst het bruine monster in beweging gebracht en waar 
gebeurde dit. Te Haarlem speelden in den winter van 1879-80 een 50-tal jon-
gens het voetbalspel’; en: ‘Op een vergadering in de vrije lucht constitueerden 
wij ons tot de Haarlemsche Football Club.’135 Hij rept met geen woord over 
voetbal op jongenskostschool Noorthey in Veur bij Voorschoten, vermoedelijk 
omdat hij er simpelweg niet van op de hoogte was, net trouwens als iedereen 
van zijn generatie buiten de onmiddellijke Noortheyse omgeving. 

In het citaat van Mulier verschijnt voor de eerste maal het jaartal 1879(-80) 
in gedrukte vorm. Maar we herinterpreteren dat hier als ‘winter 1881-1882’ 
(+2), na de bovenstaande beschrijving van de gebeurtenissen in Haarlem, 
inclusief de correspondentie binnen de familie Van Lennep en de reconstruc-
tie van de activiteiten van Rood en Zwart. Dat er van eind oktober-november 
1881 tot, zeg, maart-april 1882 in Haarlem de rugby-variant van football 
wordt gespeeld lijkt ons buiten kijf te staan, en mogelijk gebeurt dat, als eer-
ste probeersel, onder de naam ‘de Voetbalclub’ of ‘Football Club’ en daarna 
‘Haarlemsche Football Club’ (‘want Engelsch moest het zijn’) met als ‘presi-
dent’ Pim Mulier. Het ‘constitueren’ slaat op de ontwikkeling van deze club 
uit Rood en Zwart (het ‘protoplasme’), zoals herkenbaar overgeleverd. Maar 
stukken, laat staan officiële oprichtingspapieren van deze club, komen we hier 
niet tegen. 

Dit laat allemaal nog wel onduidelijk waarom Mulier in 1894 zo met de 
jaartallen rommelt, ze toch flink antedateert, terwijl de directe getuigen nog 
om hem heen rondlopen, die Athletiek en Voetbal gewoon in de hand kunnen 
houden en lezen. We zullen daarover beneden iets geïnformeerder speculeren, 
maar ook niet verder komen dan dat. 
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V
ROOD EN WIT: 

THE EARLY YEARS 
Hoe acht man een club beginnen en een afscheidsbrief 

een controverse blootlegt
 

Sportificatie 
Cricketclub “Rood en Wit”: de naam is al vele malen gevallen in ons verhaal, 
maar nog zonder dat we structurele invulling hebben gegeven aan de rol van 
de vereniging in de vroegste stadia van de Haarlemse veldsport. Die rol is 
groot en ons verzuim maken we in dit hoofdstuk goed. 

‘Sport’ raakt in Nederland eind negentiende eeuw steeds beter georgani-
seerd. Op zondag 30 september 1883 wordt in Utrecht de Nederlandsche 
Cricketbond opgericht en op zondag 8 december 1889 in Den Haag de 
Nederlandsche Voetbal- en Athletiekbond. Er wordt vervolgens gewerkt, in 
beide gevallen met horten en stoten, aan criteria voor aansluiting bij de bond, 
aan competitievormen en aan reglementen voor van alles en nog wat. 

Een ander onderdeel van die ‘sportificatie’ is de informatievoorziening. 
Uitgeverij Ipenbuur en Van Seldam in Amsterdam geeft al vanaf 1878 de 
Gymnasten-Almanak uit. Deze bevat aanvankelijk alleen de organisatorische 
en bestuursinformatie uit de dan al groeiende en bloeiende gymnastiekwe-
reld, maar vanaf de editie van 1883 geeft hij ook de gegevens van cricketclubs, 
aangezien ‘dit uitstekend gymnastisch spel hoe langer zoo meer voorstanders 
en beoefenaars begint te tellen’.136 De eer de allereerste (en enige!) te zijn 
dat jaar, met zelf-opgestuurde gegevens, gaat naar de Utrechtse gymnasiale 
Cricket Club ‘Spherinda’ (spelling soms ‘Sphaerinda’), opgericht op (woens-
dag) 26 april 1882. 

Clubs worden medio november 1883 door de uitgever nog eens aange-
spoord hun gegevens voor de editie van 1884 aan te leveren: 

‘Cricketclubs. Heeren Secretarissen der gevestigde Cricketclubs in Nederland, 
die hunne Vereenigingen vermeld wenschen te zien in den Gymnastenalmanak 
1884, worden beleefd verzocht hunne Namen en Adressen op te geven aan de 
Uitgevers IPENBUUR & VAN SELDAM, Damrak 48, Amsterdam.’137

 
Rood en Wit, cricketclub te Haarlem, geeft gehoor en verschijnt in de 
Gymnasten-Almanak 1884, aldus:  
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‘“Rood en Wit.” Opger. 22 juni 1881. 32 W[erkende] L[eden], verdeeld in a ge-
woon W.L. 21 contrib. f 3 ’s jaars en f 1.25 entrée; b kunstlievende L., oudleden 
der club, contrib. f 1 ’s jaars. Zij hebben alle rechten der gewoon werkende leden, 
uitgezonderd het stemrecht. 11 Donateurs en Donatrices, contrib. f 2 ’s jaars. 
Oefeningsdagen: Woensdag en Zaterdag van 1½-4 ure, op het terrein bij het 
“Huis ter Kleef.” C.M. Pleyte Fz., pres.; A. Beets vice-pres.; L.P. van Lelijveld, secr., 
Gedempte Oude gracht; W.N. du Rieu, penningm.; H. Westerveld, H.W. Westerveld 
en C. Jonges, bestuursleden; A. Beets, matchcaptain.’138

Nuttige informatie voor Haarlemse jongelui die ook wel eens een balletje wil-
len meppen, en voor iedereen die met de club in contact wil komen. 

Het Rood en Wit-archief
Als oprichtingsdatum van Rood en Wit wordt in deze almanak (woensdag) 
22 juni 1881 vermeld. Het archief van de club in het Noord-Hollands Archief 
in Haarlem gaat (net) niet zover terug, maar bevat een aantal deels overlap-
pende en deels elkaar aanvullende stukken uit de allervroegste periode van 
de club waarin deze datum vrijwel contemporain wordt bevestigd: twee ge-
kafte handgeschreven notitieboekjes van de clubleden Johannes Gerardus ‘Jo’ 
Heil (‘Nieuwe Gracht no. 78, te Haarlem’) en Cornelis Marinus ‘Kees’ Pleyte 
(‘Ripperdastraat no. 8, te Haarlem’), plus het ‘Verslag van den toestand der 
Cricketclub “Rood en Wit” gedurende het afgelopen jaar 1881/82’, gepresen-
teerd door president Bram Beets op de Algemeene Vergadering van 22 juni 
1882. 

In zijn notitieboekje dat loopt tot februari 1882, begint Heil met de mede-
deling dat “Rood en Wit” ‘is opgericht den 22sten Juni 1881 te Haarlem’. Het 
notitieboekje van Kees Pleyte bevat over deze periode nagenoeg dezelfde 
informatie. Acht namen worden genoemd als de oprichters, plus 14 nieuwe 
leden die tussen 29 juni 1881 en 13 januari 1882 toetreden (waarvan som-
migen in februari dan ook alweer bedanken). De acht oprichters in de door 
Heil gegeven volgorde zijn (wij voegen hun jaartallen en voornamen toe): 
Gideon ‘Gi’ Kruseman (1866-1943), Filip Lodewijk ‘Lo’ Heil (1865- 1943),139 
Johannes Gerardus ‘Jo’ Heil (1866-1945), Felix Paulus du Rieu (1864-1935),140 
Hermanus Jacobus Tasman (1865-1918), Thomas Anthony van der Willigen 
(1866-1936), Willem Frederik Druyvesteyn (1866-1923) en Gilles André de la 
Porte Pz. (1866-1886). 

Jo Heil is er dus samen met zijn broer Lo bij geweest op woensdag 22 juni, 
zodat zijn informatie als volledig betrouwbaar kan worden beschouwd. Gi 
Krüseman staat terecht bovenaan omdat hij immers het intiatief had genomen 
tot de vereniging, na geweigerd te zijn bij Rood en Zwart. Het zou ons niet ver-
bazen als de naam van de vereniging in dit verband een pesterijtje was. Zeven 
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van deze acht jongelui zitten op de H.B.S., Gi’s wervingsplek.141 Mulier noemt 
in Cricket precies dezelfde namen in zijn passage over de oprichting van Rood 
en Wit, 142 waaruit blijkt dat hij bij het schrijven van het boek toegang had tot 
de archiefstukken van de club.

De acht oefenen onderling en halen nieuwe leden binnen. Willem Nicolaas 
‘Willem’ du Rieu (1866-1957) en Bram Beets treden op 29 juni 1881 toe als 
lidnummers 9 en 10, Jan Willem ‘John’ Schiff (1865-1932) op 7 september als 
nr. 11, en Willem ‘Wim’ Schiff (1865-1894) en Kees Pleyte (1864-1958) op 
17 september als nummers 12 en 13. John Schiff heeft tussen 1874 en 1881 
op het Instituut Bijsterveld in Oirschot gezeten, vanaf 1879 samen met Bram 
Beets, met wie hij bevriend is geraakt.143 Op 17 september 1881 heeft Rood 
en Wit dertien leden en per 1 oktober 1881 treedt een eerste bestuur aan. 
Jo Heil vermeldt in zijn notitieboekje de volgende samenstelling daarvan: ‘A. 
Beets, President. F.L. Heil, Vice-President. H.J. Tasman, Secretaris. J. Schiff, 
Penningmeester’, en Anthony van der Willigen, Felix Paulus du Rieu en Kees 
Pleyte als ‘gewone leden’.144 

Gi Kruseman is op de H.B.S. zó slecht in de taalvakken gebleken, dat hij voor 
het schooljaar 1881-1882 op de Handelsschool in Amsterdam is geplaatst. Hij 
gaat met de trein op en neer naar Amsterdam. Als initiatiefnemer en eerste 
oprichter van Rood en Wit lijkt een prominente bestuursplek voor hem lo-
gisch, maar kennelijk kan hij zich dat al studerend niet veroorloven.  

Dan vindt er op 1 november 1881, verrassend genoeg al weer na een 
maand, een flinke bestuurlijke ‘reshuffle’ plaats. Er treedt een nieuw bestuur 
aan met maar een kleine overlap met het vorige en de nieuwe gelukkigen 
zijn dan: ‘A. v.d. Willigen, President. F.P. du Rieu, Vice-President. C.M. Pleyte, 
Secretaris. H. Tasman, Penningmeester’, en de ‘gewone leden’ Lo Heil, Wim 
Schiff en Frederik Druyvesteyn. Het lijkt er sterk op dat er met het eerste be-
stuur van Rood en Wit iets vreselijk mis gegaan, eind oktober 1881, maar wat 
dan wel? Wij denken dit. 

What’s in a name 
Op 31 januari 1883 treedt Felix Paulus du Rieu tijdens een ledenvergadering 
terug als de danmalige vice-president van Rood en Wit: con amore, maar niet 
helemaal zomaar. Via het voorlezen van een afscheidsbrief, die zich bevindt 
in het archief van Rood en Wit, blikt hij terug op het recente verleden. Hij 
spreekt in een plechtstatige stijl enkele leden afzonderlijk toe (‘Pleyte, gij 
man van het reglement’, etc.), maar hij heeft ook een bestuurlijke wens: 

‘Op deze, mijne laatste vergadering wil ik u nog op iets wijzen: ik ijver namelijk 
nog voor den naam van onze club. Eerst “Rood en Wit”, en toen “Practice”, in 
naäping van onze zusterclub “Progress” geheeten, heeft ze eindelijk niettegen-
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Rood en Wit, eind juli 1883, met fraaie clubbroeken, tricots en rood-witte petjes. Staand, van links naar rechts: Jacob 
van Schouwenburg, Gerard Schiff, Willem du Rieu, Frederik Druyvesteyn, Gi Kruseman, Lo Heil, Bram Beets, Kees 
Pleyte, Anne Elise Cornelis Reyne, Lucas Petrus van Lelyveld, Cornelis Allard Abbing, Gilles André de la Porte, Felix 
Paulus du Rieu en Henri Arriëns.’ Zittend: Jo Heil en Wim Schiff. Liggend: Harry Westerveld, Cornelis Jonges, Christoph 
Georg Sigismund Sandberg, Johannes Rijfsnijder, Herman Westerveld en Frederik Rijfsnijder.’ Bron: Gedenkboek Rood 
en Wit 1883.

staande veel tegenwerking haren eersten naam “Rood en Wit” teruggekregen. Dien 
naam nu wenschte ik, dat zij als symbool voor de kleuren der stad Haarlem behou-
den moge. En mocht het eens gebeuren (hetgeen ik echter niet hoop), dat “Rood 
en Wit” te weinig leden telt, om voortgezet te worden, vereenig u dan met die club, 
die daarvoor het geschikst voorkomt, doch altijd onder dit beding, dat de kleuren 
en dus de naam “Rood en Wit” blijve bestaan.’145   

Er heeft blijkbaar een affaire gespeeld rond de naamgeving van de club. 
In het al vaker geciteerde artikel in het Haarlemsch Advertententieblad van 

22 oktober 1881 over het vroege Haarlemse cricket worden geen specifieke 
clubnamen genoemd. De jongensgroepjes worden naar hun kleuren benoemd 
of naar hun bijnamen. Als het over Progress gaat, staat er in de krant ‘een 
cricket-club’, ‘deze nieuwe club’, ‘jonge Haarlemsche club’, ‘eerste cricket-
club’, ‘eerste club’, ‘de zogenaamde blauwe club’ en ‘de blauwe club’. En als 
het over de combinatie Rood en Zwart met Rood en Wit gaat, dan schrijft de 
krant: ‘twee anderen’ en ‘beide andere clubs’.146 Mulier noemt de wedstrijd in 
Cricket: de ‘Seniores’ tegen de ‘gecombineerden’.147 David van Lennep schrijft 
over die wedstrijd: ‘Onze Club samen met die van Beets en Schiff tegen de 
groote Club’,148 en zijn zus To: ‘David zijn club is met eene andere tegen de 
club van Bernhardt van Merlen.’149 Dit impliceert dat zulke clubnamen er op 
dat moment nog niet waren en dat het idee van een angelsaksische naam als 
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“Progress” moet zijn ontstaan rond of vlak na 20 of 21 oktober, toen het arti-
kel – zoals gezegd, van de hand van een zeer goed ingevoerde scribent – werd 
geschreven. 

Deze gevolgtrekking wordt frappant ondersteund door de variërende ter-
minologie die Jo Heil in zijn notitieboekje van januari-maart 1882 hanteert, 
wanneer hij details over de wedstrijden van het combiteam van Rood en Wit 
en Rood en Zwart op 19 en 26 oktober noteert. De eerste wedstrijd is tegen 
‘de Haarlemsche Cricketclub Blauw en Wit (Progress)’, met ‘tegenwoordig 
van de club “Blauw en Wit” 13 leden’. De returnmatch is tegen ‘de Cricketclub 
“Progress”, met tegenwoordig van de club “Progress” 11 leden’.150 

Als ergens in deze week van onderlinge ontmoetingen Blauw en Wit met 
de naam “Progress” op de proppen komt, al dan niet op aangeven van ‘de 
Engelschman’ Wilson, lijkt zo’n ver-angelsaksizering het pas geïnstalleerde 
Rood en Wit-bestuur een bijzonder aantrekkelijk idee. Waarschijnlijk met 
name de maatjes-bestuursleden Bram Beets en John Schiff zullen zich voor 
“Practice” sterk hebben gemaakt. Maar de naamsverandering is dusdanig te-
gen het zere been van de ‘gewone’ bestuursleden Van der Willigen, Du Rieu en 
Pleyte, dat hun felle reactie (‘Zijn jullie nou…’) het bestuur noopt zich terug te 
trekken. Als het nieuwe bestuur op 1 november 1881 aantreedt, zal het eerste 
hamerstuk het terugdraaien van de naamsverandering zijn. Het is ook dit be-
stuur Van der Willigen-Du Rieu-Pleyte-Tasman dat het eerste ‘Reglement der 
Cricketclub Rood en Wit’ opstelt, een handgeschreven document van twintig 
pagina’s; het ‘treedt in werking den 11en Januari 1882’. 

John Schiff laat zich als gevolg van deze gang van zaken direct op 26 okto-
ber 1881 bij Rood en Wit uitschrijven en meldt zich als lid bij Rood en Zwart. 
Voorzitter Bram Beets overweegt hem te volgen, zo bleek in het vorige hoofd-
stuk, maar blijft wél lid. Daardoor kan hij op 22 juni 1882 een 2½ pagina 
lang handgeschreven jaarverslag aan de club presenteren, wat hij doet als 
voorzitter van een bestuur (‘vergeven en vergeten’, blijkbaar) dat sinds 5 mei 
1882 bestaat uit ‘A. Beets, President. F.P. du Rieu, Vice-President. W. Kersten, 
Secretaris. F.L. Heil, Penningmeester’ en Kees Pleyte, Willem du Rieu en 
Anthony van der Willigen als gewone leden.

Dat Bram zo’n jaarverslag presenteert is een teken dat de club na de con-
frontationele start er nu serieus werk van maakt zijn zaakjes bestuurlijk mooi 
op orde te hebben. Opmerkelijk genoeg begint het verslag met: ‘Den 22e Jan. 
1881 hadden de eerste oefeningen der club plaats, door een achttal leden. 
1 Jan 1882 was dit getal tot 16 geklommen en heden mogen wij er ons om 
verheugen, dat onze club 22 leden telt, en dus voltallig is.’151 De (duidelijk 
leesbare) ‘22e Jan. 1881’ (-12 graden ’s nachts, -3 graden overdag) moet een 
verschrijving zijn, en die ‘22e’ geeft de zaak eigenlijk al weg. Bovendien: Bram 
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Beets noemt in dit jaarverslag 22 juni niet, maar dat hij juist deze oprichtings-
datum zou vergeten te vermelden, is natuurlijk ondenkbaar. ‘Voltallig’ met 22 
leden wil zeggen: er kunnen twee complete elftallen worden opgesteld, die 
onderling kunnen oefenen, en als het eerste en het tweede team tegen andere 
clubs kunnen uitkomen.

Volgens deze stukken speelt Rood en Wit in het eerste jaar van zijn bestaan 
al acht ‘matches’: de zes eerder genoemde uit het najaar van 1881 en op 3 en 
24 juni 1882 weer tegen Progress. Acht wedstrijden, acht overwinningen. Ga 
zo voort! 

Verwoed en onthutst
Het overgrote deel van president Beets’ jaarverslag is tamelijk globaal, zon-
der veel concrete informatie over data en personen. Zowat de helft betreft de 
voortdurende perikelen om in Haarlem een goed speelveld te vinden.

Het cricketseizoen is in het voorjaar van 1882 nog maar koud begonnen, of 
de gemeente Haarlem ziet zich genoodzaakt maatregelen te treffen. Aanleiding 
is alweer een incident met bal en dame: ‘Terwijl Woensdag namiddag eenige 
jongelieden in de Spanjaardslaan in den Haarlemmerhout zich vermaakten 
met het cricket-spel, vloog de bal tegen het hoofd van eene voorbijkomende 
vrouw, die werd verwond en per rijtuig naar deze gemeente moest vervoerd 
worden.’152 Het verbod, dat geldt voor de hele Haarlemmerhout inclusief De 
Koekamp, gaat op 19 april in.

Voor de Haarlemse veldsportclubs, en in de praktijk op dat moment voor de 
cricketers, impliceert het cricketverbod in den Hout een nieuwe zwerftocht.153 
De familieleden van de jonge cricketers leven mee met de sportieve tegenslag, 
gezien dit epistolaire getuigenis uit die tijd. Maria Kruseman, de zus van Gi en 
Jan, schrijft op 21 april 1882 aan haar moeder: ‘Zijn de jongens niet erg ver-
woed en onthutst dat de burgemeester zooals ik vandaag in de courant zag, ’t 
cricket-spel geheel verboden heeft? Gaan zij nu naar de duinen, of dienen zij 
een request in, ’t is wel gek dat die dingen in Engeland en Den Haag weer best 
kunnen, maar in Haarlem natuurlijk niet.’154

Het plaatselijke cricketverbod betekent het einde van de cricketclub 
Eendracht, maar het is tegelijkertijd niet allemaal kommer en kwel, want Rood 
en Wit profiteert van Eendrachts verscheiden door de ‘twee beste spelers 
dier club, de Heeren Harry en Herman Westerveld’ binnen te halen, plus nog 
een stel anderen, zoals (op 10, 12 en 27 mei 1882) Cornelis Allard Abbing 
(1866-1939), Lucas Petrus van Lelyveld (1865-1952), Maurits Andries Quirijn 
Kluppel (1865-1944) en Anne Elise Cornelis Reyne (1868-1928).155

Rood en Wit dient een verzoek in bij de gemeente om op de Koekamp te 
mogen cricketen, maar die aanvraag wijst de Raad der Gemeente Haarlem op 
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De broers Jan (links) en Gideon ‘Gi’ Kruseman, rond 1888-1889, allebei dan begin twintig. Bron: Stadsarchief 
Amsterdam, archiefnummer 287 – Archief van de Familie Kam, inventarisnummer 326 – Fotoalbum waarin 
foto’s van leden der families Kam, Kruseman, Boissevian, de Clercq, e.a., KLAD02184000014.

31 mei 1882 officieel af.156 De club gaat dan cricketen op een veld van boer 
Bulters aan de Kleverlaan, helemaal aan de noordkant buiten de stad rich-
ting Schoten. Daar speelt de club op 3 juni 1882 tegen Progress: nipte winst 
met 41-38.157 Op die locatie vindt waarschijnlijk op 24 september 1882 ook 
een cricket-historische ontmoeting plaats: de eerste ‘interstedelijke’ tussen 
Progress en de Haagsche Cricket Club, die de Hagenaars winnen met 4 wic-
kets.158 Het enthousiasme voor cricket in Haarlem groeit eigenlijk alleen maar, 
want er ontstaan ook nog eens twee nieuwe clubs: ‘Excelsior’ op 27 april 
1882159 en ‘Volharding’ op 1 mei 1882.160

Rood en Wit wil voetballen
Rood en Wit is een actieve vereniging, vooral vanwege een zeer actief bestuur. 
Na alle onderlinge Haarlemse matches, speelt de club op 19 augustus 1883 
voor het eerst buiten de deur, tegen de Hilversumsche Cricketclub, die zelf 
pas twee maanden eerder was opgericht; het wordt opnieuw in twee, op de-
zelfde dag gespeelde, wedstrijden twee maal ruime winst.161

In een algemene ledenvergadering op 24 september 1884 oppert Pieter 
Posthuma, die in april lid is geworden en samen met zijn broer Carst Jan 
behoort tot de beste cricketers van de club, om tijdens het komende win-
terseizoen ‘football’ te gaan spelen. Een vergadering later, op 29 november, 
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inventariseert Kees Pleyte, die als president Bram Beets is opgevolgd, wie 
daaraan mee zou willen doen. Van de zeventien aanwezigen hebben er zeven 
belangstelling, onder wie Kees Pleyte zelf.162 Bram Beets, aanwezig als ‘ge-
woon bestuurslid’, vindt wel dat het administratief gezien beter is om er een 
‘apparte club’ van te maken, omdat de kosten van de houten doelen en het ver-
dere voetbalmateriaal dan hoofdelijk kunnen worden omgeslagen; bovendien 
kunnen dan ook jongelui van buiten de cricketclub gemakkelijker lid worden. 
Pleyte stelt in deze geest voor ‘een nieuwe oproeping te doen plaats vinden tot 
de verkiezing van een bestuur voor de football club.’163 

Voetbal komt op dat moment niet van de grond: zeven man is te weinig, 
zelfs voor onderlinge oefenpotjes. Maar niet getreurd, men blijft actief, op alle 
fronten, zeker ook op bestuurlijk gebied. Als eerste Nederlandse cricketclub 
neemt Rood en Wit in 1885 het initiatief tot koninklijke goedkeuring van 
de statuten. Deze worden door het bestuur voorgelegd aan de Algemeene 
Vergadering van 11 juli, waar ze door de aanwezigen worden goedgekeurd. 
Het bestuur dat dit zo kloek regelt, bestaat uit:

C.M. Pleyte Fz., pres.; C.A. Abbing, secr., […]; A. Beets, adj.-secr.; L.P. van Lelyveld, 
penningm.; K. [= H] Westerveld en W. Schiff, bestuursleden; A.F.P. Hayman, 
match-captain; H. Westerveld, under-captain; A. Beets, vaandeldrager.’164 

Opvallend is de oorspronkelijke Eendracht-inbreng in dit bestuur, in de vorm 
van Abbing, Lelyveld en Westerveld; nog een reden om de rol van die relatief 
onbekende club uit de vroege Haarlemse sportgeschiedenis serieus te nemen. 

Rood en Wit krijgt de koninklijke goedkeuring vrijwel per kerende post 
toegekend, met publicatie van het Koninklijk Besluit in de Nederlandsche 
Staatscourant van 15 augustus 1885: ‘Goedgekeurd bij Zijner Majesteits 
Besluit dd. 29 juli 1885 no.23, Mij bekend, de Minister van Justitie, Du Tour 
van Bellinchave’.

En dan, een jaar verder, verschijnt in het Haarlemsch Advertentieblad van 13 
oktober 1886165 het volgende berichtje: 

‘Te beginnen Woensdag a.s. zullen de leden en adspirantleden der H.C.C. “Rood en 
Wit” met het spelen van foot-ball aanvangen, omdat dat spel meer geschikt voor de 
wintermaanden is dan cricket.’

Gelijk hebben ze. Maar wat is er gebeurd, waarom lukt het in 1884 niet en 
twee jaar later wel? Dat komt zo: er is een tweede Haarlemse cricketclub die 
ook iets wil met voetbal.  
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VI
HAARLEMSE  

SAMENSMELTING 
Hoe Volharding pas in 1886 kan gaan voetballen en Mulier 

op kostscholen in Ramsgate en Lübeck zit
 

Cricketclub Volharding
Rood en Wit staat vanaf de Gymnasten-Almanak 1884 in de afdeling ‘Cricket-
Clubs in Nederland, Haarlem’, en in de aflevering van 1885 komt er een broer-
tje bij: 

‘“Volharding”. Opger. 1881. Kleuren: rood en wit. 20 W.L., contrib. f 0.25 per maand 
en f 1 entrée. 7 Buitengewoone L. Oefeningsdag: Zaterdag van 1½-4 uur, op het 
terrein Kleverveld bij het Huis Ter Kleef. F. Eijken, pres.; Bok, vice-pres.; W. Moens, 
secr., Willeminastraat 56; Thooft, penningm.; A. Eijken, Visser en Esche, medebe-
stuurders.’166

Volharding speelt op 28 september 1884 voor het eerst wedstrijdcricket op 
De Koekamp in Haarlem tegen de Beverwijksche Cricketclub, met een klin-
kende overwinning van 93 tegen 31 runs.167

De niet-gymnastische sporten in Nederland groeien nu zo snel, dat 
Ipenbuur en Van Seldam vanaf 1886 een Sport-Almanak uitbrengen. 
Volharding komt daarin voor met deze informatie: 

‘Cricket- en Footballclub “Volharding”. Opgericht 1 Mei 1882. Kleuren: rood en wit. 
26 W.L. […] 2 E.L. (de HH F.L. Ortt en F.P. du Rieu). W.M. Blom, pres.; C.M. Visser, 
vice-pres.; G.J.M. Couvée, secr., Schootersingel 127; M.J. Thooft, penningm.; J.P. 
v.d. Broeke, H.J. Schouten en W. Bok, bestuursleden; C.M. Visser en J.P. v.d. Broeke, 
comm. van het materiëel; J.R. Sijpesteijn, J. André de la Porte en R. v.d. Werff, 
comm. van orde; C.M. Visser, match-captain.’168

Dit nieuwe bestuur verandert de oprichtingsdatum van het oorspronkelijke 
‘1881’ in 1 mei 1882; op grond van welke informatie dat gebeurt, is niet te 
achterhalen, maar het lijkt een verbetering. Uit het feit dat Felix Paulus du 
Rieu, een Rood en Wit’er van vrijwel het eerste uur, wordt opgevoerd als ere-
lid, kan worden opgemaakt dat hij zich nuttig heeft gemaakt in de beginfase 
van de club. Hij bedankt per 1 februari 1883 wegens drukke bezigheden als 
vice-president bij Rood en Wit (en verzoekt om het meer vrijblijvende ‘kunst-
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lievend lidmaatschap’),169 waarna hij zich toch weer verdienstelijk maakt bij 
Volharding. 

Een regelrechte verrassing is de uitbreiding van de clubnaam: die luidt in 
januari 1886 ‘Cricket- en Footballclub “Volharding”’.170 Blijkbaar is men in de 
loop van 1885 naast het cricket gaan voetballen, of verwacht men dat in 1886 
te gaan doen. Dat laatste lukt ook, zij het op een onverwachte manier.

Bij Rood en Wit ziet president Kees Pleyte rond deze tijd zijn club in de 
problemen komen. Tijdens een bestuursvergadering op 11 maart 1886 blijkt 
dat hij heeft geprobeerd nieuwe leden binnen te halen, maar die poging is niet 
erg succesvol verlopen. Hij vindt dan ook dat er op een andere manier ‘in den 
leden-nood der club moet worden voorzien’. Hij stelt voor een ‘aspiranten-af-
deeling’ in te richten, die gerecruteerd zou kunnen worden uit de – volgens 
hem − al even noodlijdende Haarlemse cricketbroer Volharding.171 Ruim een 
jaar eerder heeft Volharding zich al bij Rood en Wit gemeld voor een oplos-
sing voor het gebrek aan een eigen cricketterrein.172 De oudere leden van 
Volharding, dat wil zeggen: leden boven de 17 jaar, zouden ‘gewoon lid’ kun-
nen worden van Rood en Wit. Overleg volgt en op 11 april 1886 meldt het be-
stuur van, let wel, ‘Cricketclub “Volharding”’ per brief (er wordt geen ‘football’ 
in de naam genoemd, men had nog geen kans gehad nieuw briefpapier te be-
stellen) dat men zich akkoord verklaart met een ‘samensmelting’ van de twee 
verenigingen onder de naam Rood en Wit, op voorwaarde dat de overstappen-
de leden zo snel mogelijk kunnen gaan spelen. Andersom zal de naamgeving 
het gevolg zijn van een voorwaarde gesteld door Rood en Wit, trouw als de 
club nu is aan de woorden van afscheidnemend vice-voorzitter Du Rieu over 
de naamgevingsconfrontatie in oktober 1881. Het tenue is geen probleem, 
want ook Volharding speelt in de Haarlemse kleuren rood en wit.

Op 6 mei gaat Volharding akkoord met de fusie in de laatste uitgaande brief 
van het ‘Copijboek’173 en per 8 mei zijn 23 ex-Volharding’ers actief lid van Rood 
en Wit.174 Een kleine maand later weet de rest van Nederland ook van de fusie, 
via een bericht in Nederlandsche Sport.175 

Zodoende is het geen toeval dat, zoals boven vermeld, Rood en Wit zich in 
oktober 1886 kan voornemen ‘foot-ball’ te gaan spelen, vlak na deze aanwas 
van voetbal-enthousiaste Volharding’ers: er is nu meer dan voldoende man-
kracht.  
 
Mulier 1882-1886 
We zijn in Haarlem, maar hebben al enige tijd niets vernomen van Pim Mulier. 
In 1882-1883 verblijft hij in Engeland, op een kostschool die Nico van Horn 
heeft geïdentificeerd als St. Leonard’s College aan The Elms, Ramsgate, aan 
de Engelse oostkust: een klein privéschooltje van de Belgische directeur 
Guillaume Laurens. Er zijn verschillende plekken waar Mulier refereert aan 
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dat verblijf en zijn sportieve activiteiten, hoewel hij de naam van de kostschool 
nooit noemt. In Cricket: ‘Toen ik in het jaar 1883 op school in Engeland was, 
vonden de oudere jongens er steeds genoegen in de jongeren tegen elkander 
in het harnas te jagen over de eigenschappen hunner bats. Heel wat geleerd-
heid kon men bij zulke gelegenheden voor weinig geld opdoen.’176 En rug-
by-voetbal moge dan in Haarlem door de ouders de nek zijn omgedraaid, in 
Engeland komt het vanzelfsprekend wel aan bod, met nog meer. Dit blijkt uit 
het Gedenkboek HFC 1919: ‘Ik rappeleer me ’n interscool-match in Engeland, 
waarin ik 13 tries maakte […]’,177 en een stuk uitvoeriger, zoals in zijn opval-
lende, want originele, bijdrage aan het boekje Voetbaltactiek van de Groningse 
journalist Chris Wedema in 1946: 

‘In Ramsgate heb ik geen “association” beoefend of gespeeld; wij speelden er twee 
maal in de week rugby. Maar dat neemt niet weg, dat wij van een paar van de oud-
ste Engelsche jongens les kregen (gratis bedoel ik) in de preliminaire regels van 
het “association”spel, zoodat wij, als er eens een halve of heele vrije dag was, beter 
zouden kunnen begrijpen wat wij zagen, als wij in de omgeving eens een echte 
“association-match” bijwoonden. Men onderwees ons, dat is te zeggen, dat was 
een kameraadschappelijke vriendelijkheid, ook wel eens op het schoolbord: de 
posities bij rugby en daarnaast die bij “association”, de stand van de spelers bij het 
ingooien van den bal, bij het nemen van een hoekschop, en – de opstellingen bij 
het maken van een “rush” om ’n try te krijgen bij rugby.’178 

In Muliers geschiedschrijving komen over precies deze jaren nog twee los-
se, maar interessante mededelingen voor. Interessant omdat ze ook gaan 
over Haarlems voetbal. Als in Athletiek en Voetbal de ruwheid van rugby als 
voetbal-variant wordt besproken, heet het: ‘Het spel wordt hier te lande niet 
meer gespeeld sinds omstreeks 1882 of 1883, daar toen de Haarlemsche F.C. 
en de Amsterdamsche Club “Sport” het verwisselden tegen Association’. En 
in het Gedenkboek HFC 1919: na het ingrijpen van de ouders ‘werd het rugby 
ten doode opgeschreeven en gingen we in 1883 over tot “association”.’179 Het 
duidt een historisch moment in de Nederlandse veldsport, ja zelfs ‘sport’ aan: 
de overgang van rugby-voetbal naar voetbal-voetbal. Muliers jaartallen zijn 
onbetrouwbaar, uiterst onbetrouwbaar zelfs, en in dit geval creëren ze wer-
kelijk een probleem: als het vroegste ‘association’ in Haarlem plaats vindt in 
de winter van 1882-1883 en hij was bij de genoemde ‘we’, dan is dat moeilijk 
te rijmen met zijn verblijf in Ramsgate. Wat ons mogelijk lijkt, is het volgende.

Pim verblijft in Ramsgate, maar komt in de kerstvakantie van december 
1882 naar Haarlem. Hij brengt uit Engeland voetbalspullen mee, zoals een 
voetbal-bal en een spelregelboekje, waarmee de wat beschaafdere variant kan 
worden gespeeld, waartegen de ouders niet zo snel bezwaar kunnen maken. 
Mogelijk is er ook verband met een gebeurtenis waarover Pim zelf opvallend 
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genoeg nergens schrijft, namelijk het overlijden van zijn vader Tjepke Mulier 
op 67-jarige leeftijd op 24 februari 1883. Volgens Mulier-biograaf Rewijk was 
Tjepke voor zijn dood langere tijd ziek180 en Pim kan van zijn Engelse kost-
school permissie hebben gekregen om enige tijd in Haarlem te blijven. En in 
die periode kan hij toch ook ‘association’ voetballen. 

‘In 1883’, schrijft Pim, keert hij uit Ramsgate ‘waar ik een handelsschool 
afliep’ terug naar Haarlem.181 Wat dat precies betekent en of het jaartal klopt, 
is weer onduidelijk. De Nederlandsche Cricket Bond wordt opgericht op twee 
achtereenvolgende vergaderingen op 30 september en 18 december 1883 in 
Utrecht. Daarin speelt Mulier geen zichtbare rol, maar daarvoor kan, waar hij 
ook verblijft, een goede reden zijn: hij is op dat moment geen lid van een  
cricketvereniging en de nieuwe Bond wordt juist opgezet via de aanmelding 
van verenigingen; voor Haarlem is dat Progress. 

Pim lijkt te vermelden dat hij op 14 oktober 1883 aanwezig is bij een 
cricketwedstrijd tussen het Amsterdamse “Sport” en Rood en Wit in het 
Vondelpark, maar zijn formulering ‘welken wedstrijd ik mij nog levendig her-
inner’ is ongelukkig dubbelzinnig.‘182 Op 6 december 1883 wordt hij in een 
bestuursvergadering van de IJsclub Haarlem en Omstreken geballoteerd als 
lid, maar misschien hoefde hij daarvoor niet fysiek aanwezig te zijn en regelde 
zijn broer Pieter dat voor hem op afstand: die was zelf op dat moment secreta-
ris van de IJsclub.183 

Daarna zien we Pim pas weer in de zomer van 1884 ondubbelzinnig opdui-
ken. Op 5 juli meldt hij zich aan bij Rood en Wit, waar hij op 14 juli als lid num-
mer 49 wordt ingeschreven. In augustus speelt hij (bowlt hij, met als maatje 
Bram Beets) wedstrijden voor die club tegen de Engelse Tonbridge Rovers en 
tegen de Hilversumsche Cricket Club. De Engelsen maken een korte toernee 
door Nederland, met op 7 en 8 augustus 1884 wedstrijden tegen Rood en Wit 
op het terrein bij het Huis van Kleef. Het is een sterk team van de befaamde 
Tonbridge School in Kent184 en er worden door de Haarlemmers dan ook forse 
nederlagen geleden.185 

Of Pim er nu wel of niet een grote rol in had, en zo ja, welke wanneer, er 
wordt in Haarlem in de jaren 1883-1884 ontegenzeggelijk gevoetbald. Dat 
heeft geen achterhaalbare gestructureerde vorm, maar de discussie in sep-
tember-november 1884 binnen Rood en Wit, aangezwengeld door Pieter 
Posthuma, over het toevoegen van voetbal aan het aanbod van de club, moet 
ergens vandaan komen. De verklaring is: er wordt al gespeeld. Pim zelf neemt 
niet aan de discussie deel, want hij verblijft, zoals Nico van Horn heeft ont-
dekt, in het schooljaar 1884-1885 op een handelskostschool in de Hanzestad 
Lübeck. 

Deze schets heeft een onafhankelijke bonus, getriggerd door Muliers eigen 
mededeling dat ook het Amsterdamse “Sport” ‘omstreeks 1882-1883’ over 
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gaat naar ‘association’. In de Gymnasten-Almanak van 1884 (met gegevens uit 
1883) staat deze club vermeld als cricketclub; in 1885 ontbreekt informatie 
en in 1886 is het de ‘Cricket- en Footballclub “Sport”.’ Rond 1884-1885  heeft 
zich bij de club dus voetbalenthousiasme vertaald in de wil daar bestuur-
lijk iets aan te doen, waarschijnlijk aangezwengeld door bij “Sport” actieve 
ex-Noortheyenaren als Henk Sillem en Daan Wolterbeek. Op 18 juli 1885 
wordt in het Algemeen Handelsblad geschreven over het Vondelpark als sport-
plek: ‘Hier snorren ze u voorbij op hun bevalligen rijwieler, daar doen ze een 
ranke boot vliegensvlug over het water glijden, ginds op het cricketveld van-
gen ze in vollen ren den bal, die omlaag schiet, of vliegen bij het football in een 
wedloop den bal na, die over den grond stuift.’ Dit is allemaal precies compati-
bel met de periode waarin hetzelfde speelt in Haarlem bij Rood en Wit, en het 
suggereert opnieuw dat Muliers tijdsaanduidingen vaak een paar jaar moeten 
worden opgehoogd.     
   
Babbes ziet Engelse dames  
Op 23 maart 1895 wordt in Londen een Engelse ‘ladies-football-match’ ge-
organiseerd, de eerste grote ontmoeting tussen twee Engelse damesteams. 
Een correspondent van De Athleet woont de wedstrijd bij en schrijft er een 
groot artikel over. Op zijn zelf-gestelde vraag ‘En wat te zeggen van het spel?’, 
antwoordt hij, geheel naar de tijdgeest: ‘Ik herinner mij in het jaar 1883 in 
Haarlem in den Hout tusschen de boomen te hebben zien footballen door 

De Ladies Football Club oefent op Crouch End in Hornsey, Noord-London, februari 1895. ‘Babbes’ schrijft in De 
Athleet over de wedstrijd die ze spelen in maart. Bron: www.donmouth.co.uk/womens_football/blfc.html. 
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heeren van circa 10 jaar en zelf ook te hebben meegedaan. Wanneer iemand 
zich kan voorstellen hoe dat ongeveer was, dan heeft hij ook een voorstelling 
van het spel van die dames, dat nog 2 of 3 graadjes slechter was. Amusant 
was het echter, dit is zeker.’   

De correspondent schrijft onder het pseudoniem ‘Babbes’ en we hebben 
geen idee wie daar achter schuilgaat. Ook weten we niet wie de in Haarlem 
voetballende jongeheren ‘van circa 10 jaar’ waren. Maar de onafhankelijk 
informatie dat er in (of desnoods rond) 1883 in de Spaarnestad werd ge-
voetbald, is op zich interessant en welkom. En Babbes schrijft over associa-
tion-voetbal, want weliswaar was ‘offside’ de Engelse speelsters onbekend, 
‘zoo ook hands’, maar soccer is wat de dames speelden volgens alle vaak fraaie 
Engelse bronnen over de wedstrijd.186 

Stil bij H.F.C. 
Cricketclub Progress heft zichzelf in juni 1884 op en Rood en Wit blijft over 
als de grote Haarlemse cricketclub. Rood en Wit heeft weinig aan het kersver-
se lid Mulier, want in het schooljaar 1884-1885 verblijft hij op kostschool in 
Lübeck. Over zijn jaar 1885-1886 weten we heel weinig persoonlijks, behalve 
wat wordt gemeld door journalist-publicist Jan Feith in dertien biografische 
pagina’s ‘Willem Mulier’ in het Gedenkboek HFC 1919 via citaten uit Pims 
(helaas verloren gegane) sportdagboek. Pim heeft zich vanaf juli 1885 gewor-
pen op intensieve sporttraining en uit het feit dat hij heen en weer rent rond 
Bloemendaal en Overveen, blijkt dat hij weer terug is in Haarlem. In een later 
aangebrachte voetnoot, voegt hij toe dat hij de winter van dat jaar doorbrengt 
in Zweeds Lapland, waar zijn voornaamste sportieve bezigheid het lopen op 
‘sneeuwschoenen’ is, waarbij hij op een van de tochtjes een stuk van zijn knie-
schijf breekt.187 In elk geval is hij in de zomer van 1886 in Haarlem, waar er 
ineens dingen gebeuren. 

In november-december 1886 vinden de twee voetbalwedstrijden plaats 
tussen de Haarlemse cricketers van Rood en Wit onder de naam ‘Haarlemsche 
Football Club’ en het Amsterdamse “Sport”. De naam ‘Haarlemsche Football 
Club’ verschijnt dan voor het eerst in druk. Het kan zijn, zoals Mulier meer-
maals schrijft, dat die naam eerder wordt gebruikt door de groep jongens die 
in Haarlem begon te (rugby-)voetballen circa 1881-1883, maar tegelijkertijd 
is daarover, behalve in Muliers werk, nergens anders iets terug te vinden. Nu, 
eind 1886, wordt ‘Haarlemsche Football Club’ in elk geval gebruikt om de 
voetballende cricketers van Rood en Wit van een teamnaam te voorzien. Het 
bestuur vindt immers al sinds 1884 dat de twee activiteiten beter ‘appart’ 
kunnen worden gehouden, en dit is het begin van de uitvoering van dat voor-
nemen. 
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Een begin, maar nog geen overdonderend begin. Neem zaterdag 19 februari 
1887. Dan pakt Haarlem uit bij de zeventigste verjaardag van Koning Willem 
III. Na een groot defilé van scholen overdag is er ’s avonds ‘op initiatief van 
de gymnastiekvereeniging “Sparta” en de schietvereeniging “Vicit vim Virtus” 
[…] een optocht met fakkellicht’ van stedelijke sport- en gezelligheidsvereni-
gingen.188 Zo vinden we in de stoet de gymnastiekverenigingen Voorwaarts, 
Kracht door Volharding, Concordia, Haarlem en Hollandia, de Haarlemsche 
Vélocipède-club, Roeivereeniging Het Spaarne, en de cricketclubs Rood en 
Wit en Excelsior. Geen Volharding (dat immers is opgegaan in Rood en Wit), 
maar óók geen Haarlemsche Football Club. Het is nauwelijks voorstelbaar dat 
de club de kans zou laten schieten mee te paraderen, als hij op dat moment 
inderdaad sportieve en bestuurlijke handen en voeten zou hebben gehad. Dat 
een voetbalclub zich daarvoor niet hoeft te generen, blijkt bij dezelfde optocht 
op dezelfde dag in Enschede: ‘Een vrolijke groep werd […] gevormd door de 
Football-Club, Prinses Wilhelmina. Vereend om hun sierlijk bewerkt vaandel, 
hun geschonken door de familie Koentz, trokken de jongelieden in voorbeeldi-
ge orde voorwaarts; de heldere kleuren van hun uniform maakten het geheel 
tot een echt zonnig plekje op den grijzen Februari-dag.’189 

Voor zover bekend de oudste Nederlandse voetbalactiefoto, uit 1890, van ‘Football-Club Prinses Wilhelmina’, geno-
men in het Volkspark in Enschede. P.W. draagt een donker tenue, met omgeknoopte, lichte sjerpen. Bron: Stichting 
Edwina van Heek, met dank aan archivaris Olaf Visscher. 
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H.F.C. op de rails 
Op 12 november 1887 bevat Nederlandsche Sport twee direct onder elkaar 
geplaatste berichten.

‘Op de Zondag jl. gehouden Bestuursvergadering der Haarl. Football-Club werden 
de 1e en 2e eleven gekozen. Thooft, Secretaris, Korte Houtweg 49.’  

‘De “Haarlemsche Football” (eerste eleven) heeft de “Haagsche Football-Club” 
uitgedaagd eene match te spelen op 13 November, te houden op het terrein der 
“Haagsche Football-Club” te ’s Gravenhage. De tweede eleven daagde tevens uit de 
Football-Club “Excelsior” te Haarlem voor Zondag 20 November, te spelen op het 
terrein der “Haarlemsche Football-Club”.’190 

We zijn bijna een jaar verder en het is de allereerste keer sinds december 
1886 dat de ‘Haarlemsche Football Club’ weer opduikt. Het is ook de eerste 
keer dat er sprake is van een bestuursvergadering van H.F.C., die op zondag 6 
november 1887 is gehouden. Opnieuw: er is niets eerder. Ook in de archieven 
van H.F.C. bevinden zich geen stukken uit deze periode. Dat dit ook daadwer-
kelijk de allereerste bestuursbijeenkomst van H.F.C. is, is des te waarschijnlij-
ker omdat vanaf dit moment, en niet eerder, datzelfde bestuur de Algemene 
Ledenvergadering van de ‘Haarlemsche F.C.’ steeds in het Haarlemsch 
Advertentieblad aankondigt: op 21 maart 1888 voor een vergadering van 24 
maart, op 12 september voor 15 september, enzovoort. 

De directe aanleiding voor de eerste vergadering wordt ook genoemd: 
men heeft voldoende leden voor twee teams en wil nu echt wedstrijden gaan 
spelen. De formuleringen in het bericht zijn duidelijk nog wat onwennig. 
Uiteindelijk gaat het om twee maal twee wedstrijden. Het eerste elftal speelt 
tegen Olympia Den Haag, een cricketclub die als voorloper van het latere H.V.V. 
nu zijn enige twee voetbalwedstrijden speelt; H.F.C. wint met 1-0 (uit, 13 
november 1887) en 5-0 (thuis, 11 december 1887). Het tweede speelt tegen 
plaatsgenoot Excelsior, een cricketclub die nu voor het eerst voetbalt; twee 
maal gelijk: 0-0 (19 november) en 1-1 (4 december).

Mulier, die zelf met het eerste meespeelt, schrijft over het tweeluik tegen 
Olympia dat ‘onze Haagsche sportvrienden de reglementen nog maar weinig 
kenden’ en dat deze wedstrijden ‘voor het Haagsche voetbal ’n leerzame en 
propagandistische gebeurtenis’ waren.191 Dat kan, maar hij doet de club wel 
tekort, want de Hagenezen zijn geen totale freubelaars: ze zijn bij Olympia ook 
al sinds 1883 met ‘football’ in de weer. Voor een goed begrip van het eerste 
Nederlandse wedstrijdvoetbal blijkt het zeer zinvol om Haarlem even te verla-
ten en de vroege geschiedenis van Olympia/H.V.V. na te gaan.

HAARLEMSE SAMENSMELTING
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VII
HOOGST GEZOND SPEL 

Hoe het Haagse Olympia zijn voetbaltak opzet en Nederlandsche Sport 
op de nieuwe veldsport inhaakt

Olympia/H.V.V. in Den Haag
De Haagse ‘Cricketclub “Olympia”’ wordt volgens de Gymnasten-Almanak van 
1884 opgericht ‘in 1881’. In de Almanak van 1885 heet de club ‘Cricket- en 
Footballclub “Olympia” […] opgericht in 1884’.192 Olympia is daarmee de eer-
ste vereniging in deze jaarboekjes met ‘Football’ in de naam, zij het naast het 
oorspronkelijke cricket. 

In 1898 verschijnt in Den Haag een brochure met de lange titel 
Geschiedenis der ’s-Gravenhaagsche Cricket- en Football-Club 1878-1898 en der 
Haagsche Voetbal-Vereeniging 1883-1898. Hierin wordt veel werk gemaakt 
van het complexe begin van het clubcricket en -voetbal in de residentie. De 
brochure wordt uitgegeven met een speciaal doel, namelijk ‘ter begeleiding 
van de circulaire voor het aangaan eener leening (welke nu nagenoeg vol-
teekend is), waardoor de besturen der H.V.V. en der ’s Gr. C. en F.C. in staat 
zouden worden gesteld het terrein comfortabel in te richten.’193 Dit staat er 
in:  

‘1883. […] Het was de Cricketclub Olympia (opgericht in 1881), welke aan hare le-
den, die niet het geheele jaar door wilden cricketen, gelegenheid verschafte om te 
voetballen. Voor niet-leden stelde zij ook de gelegenheid open tegen betaling van f 
1.- en bijna alle leden der H[aagsche] C[ricket] C[lub] sloten zich bij haar aan. Van 
’83-86 werd voetbal vooral zo nu en dan bij koud weer gespeeld.’194

 
Voetbalgelegenheid vanaf 1883, op het Haagsche Malieveld. Het is een nieu-
we clubactiviteit die belangrijk genoeg is om in 1884 de clubnaam uit te 
breiden tot ‘Cricket- en Footballclub “Olympia”’ Zo komt het dan terecht in de 
Almanak van 1885. 

Overal football-initiatieven
Het wordt herfst 1886 en het zit duidelijk in de lucht: op meerdere plaatsen 
worden tegelijkertijd vergelijkbare serieuze plannen voor ‘football’ gesmeed. 
In Enschede zijn sinds 1885 twee verenigingen actief en in augustus 1886 
daagt Prinses Wilhelmina haar rivalen van de Enschedesche Football Club 
uit voor de eerste lokale match. Maar uitvoering daarvan is onwaarschijn-



74 HOE VOETBAL VERSCHEEN IN  NEDERLAND

lijk, want een verslagje of bericht is in geen enkele bron terug te vinden. We 
vinden alleen maar een door de E.F.C. gevraagd uitstel, en dat lijkt afstel te 
zijn geworden. Pas op 25 september 1887 vindt deze eerste Enschedese wed-
strijd plaats, met 1-0 winst voor “P.W.”.195

Op 7 oktober 1886 bevat het Rotterdamsch Nieuwsblad een aankondiging: 
‘De Cricket and Football club “Concordia” alhier heeft primo October op het 
terrein te Feijenoord het footba[ll]-seizoen geopend’, al snel gevolgd door 
een verslagje annex oproep: ‘Zondag hield de Rotterdamsche Cricket- en 
Voetbal club “Concordia” haar wekelijksche oefening op het terrein achter het 
Stieltjesmonument te Feijenoord, die door fraai weder opgeluisterd werd. In 
twee partijen verdeeld, iedere partij onder aanvoering van een captain, werd 
er met veel opgewektheid gespeeld. […] Wij kunnen den Zondag-wandelaars 
wel aanraden eens een kijkje daar te komen nemen, daar het voetbal-spel ook 
voor de niet ingewijden zeer vermakelijk is om te zien.’196

Rood en Wit meldt op 13 oktober 1886, zoals we gezien hebben, in 
clubverband aan ‘foot-ball’ te willen gaan doen, en de Nederlandsche Sport 
van 16 oktober 1886 bevat de volgende oproep vanuit het Haagse:

 
‘Door de Haagsche Cricket- en Football-Vereeniging “Olympia” is het Football-
seizoen geopend. Ten einde leden van Cricketclubs, welke dit spel niet beoefenen, 
toch in de gelegenheid te stellen dit zoo hoogst gezonde spel te spelen, heeft 
bovengenoemde Vereeniging besloten een ieder gedurende het geheele Football-
seizoen mede te laten spelen, die zich daartoe bij den 1en Secretaris, den Heer 
H.B. Semmelink, Hugo de Grootstraat 6, aanmeldt. (…)  Vereenigingen, welke het 
Football-spel beoefenen, worden vriendelijk verzocht hunne adressen in dit blad 
op te geven, ten einde zoo mogelijk in den aanstaanden winter Football matches te 
organiseeren.’197

Niet alleen Olympia, maar ook de redactie van het blad zelf ziet dus wel brood 
in de football-initiatieven. Op 20 november blijken zich drie clubs te hebben 
gemeld: Running-Club de Gand uit Gent, de Wageningsche Cricket-Club, en 
Olympia zelf.198 Daarna verschijnt op 27 november het volgende bericht:

‘De Haagsche Cricket- en Footballclub “Olympia” heeft de volgende vereenigingen 
tot een Football-match uitgedaagd: “Rood en Wit”, Haarlem, voor 5 Dec. 1886. 
Wageningen voor 19 Dec. 1886. “Sport”, Amsterdam voor 2 Jan. 1887. Enschede 
voor 16 Jan. 1887.’199

Over geen van deze uitdagingen wordt waar dan ook maar gerapporteerd, 
wat sterk doet vermoeden dat ze niet zijn gespeeld. Maar toch gebeurt er iets 
in Haarlem. In de editie van Nederlandsche Sport van 4 december 1886 staan 
zowel Muliers verslag van de eerste wedstrijd op 21 november tegen “Sport” 
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De Haagsche Cricket Club, opgericht in 1878, in 1884. Uiterst rechts zit Dirk Antonie Koster, die later in dit verhaal 
nog een rol speelt. Bron: Gedenkboek Cricketbond 1933, katern ‘Foto’s’, VI.

als de voetbalaanmelding van H.F.C., in aanvulling op de drie clubs die dat al 
eerder deden:

‘Als clubs, die het Football spel beoefenen, hebben zich opgegeven: RUNNING-
CLUB DE GAND, Secretariaat: Boulevard du Beguniage 44, te Gent. DE 
WAGENINGSCHE CRICKET-CLUB, Secretaris de Heer W.C. Thieme te Wageningen. 
DE HAAGSCHE CRICKET- EN FOOTBALL-VEREENIGING OLYMPIA, Secretaris 
de Heer H.R. Semmelink, Hugo de Grootstraat 6, ’s Gravenhage. HAARLEMSCHE 
FOOTBALL CLUB, Secretaris de heer A. Beets te Haarlem. NB. Beleefd verzoeken 
wij Vereenigingen, die bovengenoemd spel beoefenen, daarvan mededeeling te 
doen, met opgave der woonplaats van den Secretaris, aan de Redactie van Ned. 
Sport.’200

Deze gang van zaken bevestigt dat voetballend Haarlem zich in 1886 aan-
vankelijk presenteert als (tak van) Rood en Wit; iets dat, gezien de oorspron-
kelijke uitdaging door Olympia, ook buiten de Spaarnestad bekend is. Rood 
en Wit’s Bram Beets, rond deze tijd ‘gewoon bestuurslid’ van de club, is be-
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Links het gebreide, in de lengte gestreepte tricot van H.F.C., gedragen (door Pim Mulier?) tijdens de sei-
zoenen 1892-1894. Rechts het blauw-wit geblokte tenue waar H.F.C. twee seizoenen in speelde: 1898-
1900. Voor een gedetailleerde reconstructie van de geschiedenis van dat tricot, zie: Luitzen, Jan, en Wim 
Zonneveld. ‘Blok-costuums en Bussey-doelen. Tijdsbepaling van vroege voetbalactiefoto’s op Nederlandse 
bodem.’ In: Ex Tempore 36, nr. 3 (december 2017): 222-242. Beide tricots bevinden zich in de collectie van 
HFC in Haarlem.

last met de functie van aanspreekpunt-secretaris voor de nieuwe activiteit. 
De club besluit vervolgens zich in de wedstrijden tegen het Amsterdamse 
“Sport” als Haarlemsche Football Club te afficheren, en mogelijk valt dat be-
sluit pas na de eerste wedstrijd, vlak voor of bij de verslaggeving van Mulier 
in Nederlandsche Sport. 

De uitdaging van Olympia aan Rood en Wit wordt uiteindelijk wel aange-
nomen, maar wordt eind 1887 door het dan zelfstandig opererende H.F.C. 
gespeeld, zoals boven al vermeld.

In Den Haag gaat na de twee wedstrijden tegen H.F.C. de voetbaltak van 
Olympia in 1888 onder een eigen naam spelen, soms als ’s-Gravenhaagsche 
F.C. en soms als Haagsche Voetbal Vereeniging. Bij die gelegenheden worden 
ook cricketers van de plaatselijke clubs Thor en de Haagsche Cricket Club ge-
recruteerd als voetballers. In 1889 wordt de naam definitief H.V.V.201 Het lijkt 
allemaal sterk op de verhouding tussen Rood en Wit en H.F.C. in Haarlem. In 
1893 gaat H.V.V. een samenwerkingsverband aan met de H.C.C.202 tot ’s-Gra-
venhaagsche Cricket- en Football Club, die in 1898 het boven besproken inte-
ressante propagandaboekje uitgeeft over de vroege Haagse veldsporten.
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VIII
VOLHARDING ROOD EN WIT 

COMBINATIE
Hoe de sportificatie doorzet en de oprichting van de Haarlemsche 

Football Club terugschuift in de tijd

H.F.C. krijgt bestuurlijke body 
Eind 1886 komen in Haarlem in totaal dertien voetbaltieners in het veld tegen 
“Sport”. Onder hen zijn twee snelle sportieve carrièremakers afkomstig van 
Rood en Wit, maar nog daarvoor van cricketclub Volharding: Frederik ‘Frits’ 
Ypey (1870-1923) is de in Zutphen geboren zoon van een militair, en Rense 
van der Werff (1869-1924) de zoon van een graanhandelaar uit Dokkum. 
Beiden volgen de H.B.S. in Haarlem. 

In de H.F.C.-teams die eind 1887 tegen Olympia Den Haag spelen, staan de 
oud-Volharding’ers Johannes Pieter van den Broeke, Everhardus Adrianus 
Neeb, Frits Ypey en Willem Bok opgesteld, en een jaar later sluit Carel Visser 
nog aan. Het is allemaal mooi te controleren aan de hand van een ledenlijst 
van Volharding, die op 25 maart 1886 wordt opgestuurd naar Perry & Co., de 
Amsterdamse (oorspronkelijk Engelse) firma in huishoudelijke en sportarti-
kelen, ‘voor de verspreiding der prijscourant.’203 Het laat goed zien hoe belang-
rijk het oude Volharding in de beginperiode van H.F.C. is als leverancier van 
voetbaltalent.

In de winter van 1888 gaat H.F.C. los, met binnen anderhalve maand uit- en 
thuiswedstrijden tegen R.A.P. uit Amsterdam en V.V. (Voetbal Vereeniging) 
Amsterdam. Naast de genoemde ex-Volharding-spelers bestaat de kern van 
het team dan uit Henri Arriëns, Pim Mulier, Kees Pleyte, Ton van Walchren 
en Harry Westerveld, allemaal Rood en Wit’ers, die alle zes wedstrijden in 
1887 en 1888 meedoen. H.F.C. zou dan dus eigenlijk ‘V.R.C.’ moeten heten: 
Volharding Rood en Wit Combinatie. Een vroeg Telstar in Kennemerland.

De Haarlemse sportificatie zet hierna door. In de Sport-Almanak van januari 
1888204 debuteert H.F.C.: 

‘Haarlemsche Football-Club. Opgericht 17 Dec. 1882. – 59 W.L., contrib. f 0.50 ’s 
jaars. W. Mulier, pres.; Thooft, secr.-penningm., Kleine Houtweg 49; W. Bok, com-
missaris van het materiaal; C.F. Pleyte, F. Ypey en W. Mulier, captains.’205

Dit zijn de vroegste gegevens over een compleet H.F.C.-bestuur, waarvan 
Mulier de ‘president’ en een van de teamcaptains is. Omdat deze informatie 
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Rood en Wit, medio 1885, zonder Pim Mulier, die dan vermoedelijk op handels-kostschool in Lübeck is. Staand, van 
links naar rechts: Felix Paulus du Rieu, Arthur Hayman, Piet Posthuma, Bram Beets, Kees Pleyte, Willem Frederik 
Druyvesteyn, Jacob de Beurs, Willem Frederik van den Broeke, Lo Heil, Harry Westerveld, Gerard Schiff, Anne Elise 
Cornelis Reyne, Gilles André de la Porte en Theo Peltenburg. Zittend, van links naar rechts: Jan Leendertz, Petrus 
Lucas van Lelyveld, David Jessurun, Pierre George Jean Hubert Claassen, Cornelis Allard Abbing, Wim Schiff, Carst Jan 
Posthuma, Henri Arriens, George du Celliée Muller, Emile Hoeffelman, Jan Kruseman, Boudewijn Jacobus Couvée en 
Peter Anton August Frederik Eyken.’ Bron: Gedenkboek Rood en Wit 1931.

zal zijn aangeleverd vlak na de eerste bestuursvergadering van 12 novem-
ber 1887, is dit ook het H.F.C.-bestuur dat de wedstrijden van de winter van 
1887-1888 voorbereidt. Het najaar van 1887 is dus benut om de club pre-
cies dát te geven wat nog ontbreekt: eigen sportieve en bestuurlijke body. 
Bovendien is duidelijk waaruit die bestuurlijke slagkracht op dat moment 
bestaat: van Rood en Wit komen Pim Mulier en Kees Pleyte, en Marie Johan 
Thooft en Willem Bok komen via Rood en Wit uit het bestuur van Volharding. 
Ook Frits Ypey is een oud-Volharding’er.

Het inleveren van deze gegevens bij de redactie van de Sport-Almanak zal 
de taak zijn geweest van de secretaris: Marie Johan Thooft, die Bram Beets als 
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Marie Johan Thooft, de eerste secretaris-penningmeester van H.F.C. (1887-
1888) 
Johan Thooft wordt op 15 april 1868 geboren in Zaltbommel, als zoon van Jacobus 
Gerrit Thooft, in een gezin met vijf kinderen. Zijn vader is plaatselijk kantonrechter 
en lid van Provinciale Staten. Johan bezoekt het Haarlems gymnasium van 1882 tot 
1888, waar hij het ‘diploma A voor de faculteit der rechtsgeleerdheid’ behaalt.206 
Uit het Cricket Scoring Book van Volharding blijkt dat hij in ieder geval in 1884 mee-
cricket tegen Vooruitgang en Hercules,207 maar daarna lijkt hij geen (al te) actieve 
sporter meer te zijn geweest. Zijn juridische gezinsachtergrond zal hem uitermate 
geschikt hebben gemaakt voor de functies van penningmeester van Volharding en 
secretaris-penningmeester van H.F.C.

Hij gaat Rechten studeren in Leiden, waar hij in juni 1895 promoveert op het 
proefschrift Opmerkingen over onderhoud en afkoop van dijk-, krib- en waterwerken 
in Gelderland. Tijdens zijn Leidse periode is hij niet traceerbaar als sportief-actief, 
behalve een jaar als ab-actis (secretaris) van de kaartclub Schoppen Vijf.

Waarschijnlijk nooit gehuwd, treedt hij in de voetsporen van zijn vader als griffier 
van het kantongerecht in Zaltbommel, waar hij in 1909 een sollicitatie naar kanton-
rechter in Tiel ziet mislukken en hem in 1916 eervol ontslag wordt verleend. 

Johan Thooft overlijdt op 7 februari 1917 in ‘Rhijngeest’208 bij Leiden: een buiten-
plaats bij Oegstgeest die bekend staat als een ‘sanatorium voor zenuwlijders’.209 

oorspronkelijke contactpersoon heeft opgevolgd. Marie Johan heeft dus een 
eigen claim to fame: aan hem en het bestuur waarvan hij deel uitmaakt is de 
vroegst vermelde oprichtingsdatum van H.F.C. te danken: zondag 17 december 
1882, genoemd in de Sport-Almanak 1888.

Mulier is in november 1887 president en teamcaptain van H.F.C., maar hij 
is nog meer. Op 24 september 1887 treedt hij toe tot het bestuur van Rood en 
Wit en in de winter van 1887-1888 voert hij namens die club met eigenaar 
Joop van den Berg onderhandelingen over een huurcontract van De Koekamp, 
ooit eerder kortstondig een sportterrein voor Haarlemse jeugd, totdat het 
gemeentebestuur ingreep bij die nieuwlichterij. Mulier sleept er een gunstig 
resultaat uit en vervolgens kan via onderhuur H.F.C. ook op De Koekamp gaan 
spelen. Ook uit deze bestuurlijke constructie blijkt dat is afgesproken om bij 
Rood en Wit cricket en football om financiële en organisatorische redenen 
gescheiden te houden.  
 
De centrale bestuurspost: de secretaris 
Terwijl H.F.C. voor het eerst figureert in de Sport-Almanak 1888 ontbreken de 
clubgegevens in de uitgave van 1889. Maar het soort informatie dat daarin 
gestaan zou hebben, is wel beschikbaar. Een verslagje van H.F.C.’s jaarlijkse 
ledenvergadering van 15 september 1888 in Nederlandsche Sport vermeldt:
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‘Op de Algem. Jaarlijksche Vergadering werd het Bestuur der Haarl. Football geko-
zen als volgt: W.J.H. Mulier, President en Captain. H. Westerveld, 2e Captain. W. Bok, 
Commissaris van het materieel. C. Visser, Secretaris-Penningmeester (Zijlweg). H. 
Arriens, A. van Walcheren, Wilkens, Mede Bestuursleden. De opening van het sei-
zoen heeft plaats den 7en October. Het ledental steeg tot 54. Vóór November zullen 
geen wedstrijden gespeeld worden.’210

Secretaris-penningmeester Thooft is voor een studie rechten naar Leiden 
vertrokken en zijn functie is overgenomen door Carel Visser, ook een oud-Vol-
harding’er. Mogelijk bleef het aandachtspunt ‘Almanak’ door deze portefeuil-
lewisseling even liggen, want voetbal spelen gaat begrijpelijkerwijs voor.

De genoemde restrictie op de aanvang van wedstrijdvoetbal in het najaar 
(niet ‘vóór november’) weerspiegelt dat de innige band tussen H.F.C. en Rood 
en Wit de clubs ook wel eens in de weg zit. Op de Bestuursvergadering van 
Rood en Wit op 15 maart 1888 is ‘eenigen tijd over footballzaken’ gesproken, 
en daarbij zal onder meer overlegd zijn over de nette overgang van het ene 
seizoen naar het andere; dat betreft een flink aantal dezelfde spelers van Rood 
en Wit (in de zomer) en H.F.C. (in de winter).211 
 
In 1890 neemt de Sportalmanak de draad van H.F.C. weer op: 

‘“Haarlemsche Football-Club.” Opgericht 1 Sept. 1881. – 44 W.L., contrib. ƒ 1.50 ’s 
jaars. W.J.H. Mulier, pres.; W. Bok, secr.-penningm., Leidsche Vaart 122;  
A. v. Walcheren, H. Westerveld en C. M. Pleijte, commissaris van het materieel; 

Carel Marinus Visser, de tweede secretaris-penningmeester van H.F.C. (1888-
1889)
Carel Marinus Visser wordt op 1 maart 1870 geboren in Batavia. Tussen 1884 en 
1886 fungeert hij in Haarlem bij Cricketclub Volharding achtereenvolgens als ‘me-
debestuurder’, vice-president, commissaris van het materieel en matchcaptain.212 
Hij behaalt na diverse herkansingen in 1889 zijn gymnasiumdiploma en studeert 
dan zo’n twee tot drie jaar in Leiden. Hij is daar bestuurscommissaris van het 
Scherm- en Gymnastiekgenootschap Arena Studiosorum en wint een gedeelde eer-
ste prijs bij wedstrijden in het ver- en hoogspringen.213 Samen met de Haarlemse 
oud-gymnasiasten Carst Jan Posthuma en Emile Hoeffelman speelt hij in juni 1890 
in het team van de Leidsche Studenten-Cricketclub tegen de Utrechtse studenten 
van “Sphaerinda”.214 

In 1892 gaat hij terug naar Indië, waar zijn naamgenoot-vader langdurig dient 
als militair, zij het dat die in 1890 ziek met vervroegd pensioen gaat en in 1893 
overlijdt. Na een vooralsnog niet getraceerde maatschappelijke carrière overlijdt 
Carel Jr. ook jong, in Batavia, op 10 februari 1915.
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Willem Bok, de derde secretaris-penningmeester van H.F.C. (1889-1890)
Willem Bok (1868-1901) is de zoon van Willem Henri ‘Bruno’ Bok, een maat-
schappelijke grootheid op Texel in het midden van de negentiende eeuw: notaris, 
strandvonder, hoofd van politie en wat dies meer zij. Met als achtergrond een ietwat 
disfunctionele familie217 krijgt Willem Jr. zijn opleiding aanvankelijk op Instituut 
Gooiland in Bussum, waarna hij van 1881 tot 1888 het Haarlems gymnasium door-
loopt en het ‘diploma A voor de faculteit der rechtsgeleerdheid’ behaalt, samen met 
zijn maatje Johan Thooft.218 

Willem Bok is van 1884 tot 1886 bij Volharding vice-president en bestuurs-
lid.219 Hij voetbalt tot en met april 1890 bij H.F.C.,220 maar op de Algemene 
Ledenvergadering van 1 november 1890 wordt weer een nieuw bestuur geïnstal-
leerd, met president Mulier als constante en de functies van secretaris en pen-
ningmeester uitgesplitst tussen Bert Koolhoven en Harry Westerveld221 – allebei 
volbloed H.F.C.’ers.

Zijn studietijd brengt Willem door in Amsterdam, waar hij op 12 mei 1893 
promoveert in de Rechtsgeleerdheid, op het proefschrift De aanwijzing van de toe-
gepaste artikelen in het strafvonnis. Na een jaar Leiden ter voorbereiding op een 
loopbaan in Indië vertrekt hij inderdaad in oktober 1894. Gehuwd in 1897, maakt 
hij bliksemsnel carrière als een jonge en uiterst talentvolle jurist. Hij is lid van de 
Raad van Justitie in Semarang als hij daar op 1 augustus 1901, 33 jaar oud, tijdens 
een felle cholera-epidemie overlijdt.

W. J. H. Mulier, 1e captain; H. Westerveld, 2e captain. Algemeene vergadering in 
September. De V. is lid van den Voetbal Bond.’215

Carel Visser is als secretaris-penningmeester alweer opgevolgd door Willem 
Bok, de derde achtereenvolgende oud-Volharding’er in die centrale functie. 
Dit drietal (Thooft, Visser, Bok) kent elkaar goed, want ze zijn tussen 1883-
1888 klasgenoten op het Haarlems gymnasium.216 In hogere klassen zitten 
dan Willem Meijer Blom, die in april-mei 1886 als president van Volharding 
de fusie met Rood en Wit regelt, de drie broers Job, Pieter en Carst Jan 
Posthuma, en Emile Hoeffelman, alle vier cricketcracks van Rood en Wit.

Het lemma in de Sport-Almanak 1890 geeft aan dat H.F.C. een van de negen 
clubs is, een van de founding members, die op 8 december 1889 in Den Haag 
de Nederlandsche Voetbal- en Athletiekbond oprichten. De eerste voorzitter 
daarvan is Mulier, bij acclamatie. En de nieuwe Almanak heeft nog een ver-
rassing in petto: de oprichtingsdatum van H.F.C. verschuift van zondag 17 
December 1882, eerst vermeld in januari 1888, naar woensdag 1 September 
1881, nu vermeld in januari 1890. Een verschuiving naar nog eens een ruim 
jaar vroeger. Het is nog geen 1879, maar we komen in de buurt. 
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Namen en data 
De boven genoemde H.F.C.-besturen verstrekken eind jaren tachtig verschil-
lende oprichtingsdata aan de Sport-Almanak: eerst 17 december 1882, dan 1 
september 1881. Zulke variatie is in deze vroege tijden van sportificatie verre 
van ongebruikelijk. Onder de Haarlemse broeders laat cricketclub Volharding 
zich eerst vermelden als opgericht in ‘1881’ en daarna op ‘21 mei 1882’.222 De 
Spaarnsteedse cricketclub Excelsior krijgt in 1888 een vaandel met daarop 
het oprichtingsjaar 1882, wat niet wegneemt dat in de Sport-Almanakken van 
1886, 1887 en 1888 de club vermeld staat met oprichtingsdatum 27 april 
1883 en in de Sport-Almanakken van 1889 en 1890 met 27 april 1882.223 

Elders van hetzelfde laken een pak. De Nijmeegse cricketclub Gelria meldt 
in 1884 de oprichtingsdatum 21 mei 1882, en in 1886 is het 16 februari 
1883.224 “Sport” uit Amsterdam is in 1884 de ‘Amsterdamsche Cricket-Club 
“Sport”’, opgericht in april 1882, en in 1886 de ‘Amsterdamsche Cricket- en 
Football Club “Sport”’, met de oprichtingsdatum van 25 maart 1882.225 Toch 
wijst alles erop dat “Sport” wordt opgericht als cricketclub en pas in 1885 
enigszins gestructureerd begint te voetballen.226 Olympia Den Haag doet het 
omgekeerde: het breidt zijn naam uit met voetbal en schuift precies om die 
reden zijn oprichtingsjaar in de Almanakken daarmee op, van 1881 naar 1884. 

Voorzichtigheid is dus geboden bij combinaties van clubnamen en oprich-
tingsdata, zelfs als die in officieel ogende bronnen als de Almanakken zijn op-
genomen. Er zijn geen regels, men zegt wat men weet of wat er goed uitkomt, 
en wat de vaak zo precies ogende data die meerdere jaren na dato zijn opgege-
ven, werkelijk betekenen: het is vaak geheel onduidelijk. Toch denken we voor 
H.F.C. juist voor beide genoemde data een educated guess te kunnen maken. 

De Haarlemse jongensclub Rood en Zwart, met in zijn midden David van 
Lennep en Pim Mulier, begint in de late lente van 1881 met cricket,227 en het 
repertoire wordt in het najaar uitgebreid met rugby-voetbal.228 De eerste offi-
ciële clubvergadering van Rood en Zwart, waarbij een bestuur wordt gekozen, 
vindt plaats op vrijdag 9 september 1881. Dat is erg dichtbij de ‘oprichtings-
datum’ van 1 september, maar dat op die laatste  dag een echte oprichting zou 
hebben plaatsgevonden: ‘oprichting’ is vaak een relatief woord in deze tijden.
Als later een meer officiële status gewenst is, wordt vaak de eerste van de 
betreffende maand gekozen, iets waarvan we beneden nog meer voorbeelden 
zullen tegenkomen. Zoveel is zeker: een ‘oprichting’ is nergens formeel vast-
gelegd, en of het ontstane voetbalclubje zich dan al ‘de Voetbalclub’ of H.F.C. 
begint te noemen: het wordt alleen gesuggereerd in late herinneringen van 
Mulier, in 1909 en 1919.229 

‘Omstreeks 1882-1883’, zegt opnieuw alleen Mulier, gaan de Haarlemse 
jongens over op ‘Association’.230 Mogelijk gebeurt dit als hij tijdelijk van kost-
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De logo’s van Rood en Wit, H.F.C. en H.V.V.

school in Ramsgate in Haarlem is, bijvoorbeeld tijdens het kerstreces van 
1882 of in de vroege zomer van 1883. Muliers kerstvakantie van 1882 is 
dan de meest waarschijnlijke periode waarmee een oprichtingsdatum van 
(zondag) 17 december 1882 in verband kan worden gebracht. Opnieuw: ook 
deze datum vindt nergens formele bevestiging. Uiteindelijk is natuurlijk 1881 
aantrekkelijker dan 1882, voor zowel Mulier als voor de andere leden van zijn 
bestuur. 

Na 1883 tot 1886 zijn er nergens vermeldingen van enigszins gestructu-
reerd voetbal in Haarlem, laat staan van H.F.C. Maar een haperend begin van 
een voetbalclub is ook weer verre van ongewoon. Clubs beginnen, zetten 
niet echt door, of worden jaren later ‘heropgericht’, door anderen dan de 
oorspronkelijk betrokkenen, met hergebruik van de naam. In Wageningen 
doet zich dat voor tussen 1884 en 1886 bij Go Ahead,231 in Arnhem tussen 
1885 en 1892 bij Vitesse,232 en in Rotterdam in 1887-1888 bij Sparta.233 
Ook in Rotterdam bestaat in 1893-1895 kortstondig een voetbalvereniging 
Feyenoord, maar onze latere Europa Cup-winnaar ontstaat pas in 1912 door 
een naamswijziging van Celeritas, dat zelf voortkwam uit het in 1908 opge-
richte Wilhelmina.234 Opmerkelijk is wel dat al deze clubs tellen vanaf hun 
latere ‘reïncarnatie’: in herdenkingen, jubilea, enzovoort.



84 HOE VOETBAL VERSCHEEN IN  NEDERLAND

HET OUDE 
VOLHARDING 

IS IN DE 
BEGINPERIODE 

DÉ LEVERANCIER 
VAN HAARLEMS 

VOETBAL- EN 
BESTUURSTALENT.



85

IX
WIJS BELEID VAN PLEYTE

Hoe de nieuwe Nederlandsche Cricket Bond mogelijkheden creëert, maar 
ook gedoe en hommeles heeft 

De Cricketbond, Rood en Wit en Kees Pleyte
In 1919 schrijft clubcoryfee Wilco Henri Reinier ‘Co’ van Manen in het fameu-
ze eerste Gedenkboek van H.F.C. een stukje over Kees Pleyte en zijn betekenis 
voor de club: ‘Moge Pleyte in die aanvangsjaren het nut van een hecht ver-
band tusschen de cricket- en de voetbalclub niet zóó scherp hebben beseft 
[…] – toch mag niet worden voorbijgezien, dat in de dagen van weleer de 
H.F.C. zijn actieve steun en medewerking bezat.’235 

Kees is eind 1887 zowel voorzitter van Rood en Wit als een van de H.F.C.-
teamcaptains en in die hoedanigheid ook bestuurslid. Maar hij is veel meer 
dan dat: hij is vanuit Rood en Wit een grote meneer in de beginnende 
Nederlandse cricketwereld en de sportificatie daarvan. Hij botst daarin op 
zeker moment bepaald onzacht met Mulier. Dat wordt relevant wanneer we 
straks concreet arriveren bij de geclaimde oprichtingsdatum van H.F.C.

De Nederlandsche Cricket Bond wordt op 30 september 1883 opgericht in 
Utrecht. Dat is hoog tijd, want cricket is snel populair aan het worden. Overal 
zijn clubs en clubjes bezig en er ontstaan internationale contacten tijdens 
toernees van Engelse teams door Nederland. Toch houdt Rood en Wit zich 
een tijdje afzijdig. Het bestuur, onder leiding van Kees Pleyte, beoordeelt 
het bondsreglement zelfs als ‘onzinnig en bespottelijk’, als een ‘prullenboel’, 
waarbij vooral de eis verkeerd valt dat bondsbestuurders woonachtig moeten 
zijn in Den Haag.236 Maar Mulier laat zich op een algemene ledenvergadering 
van Rood en Wit in september 1885 als een nadrukkelijke voorstander van 
landelijke samenwerking en toetreding gelden, tegen het standpunt van het 
clubbestuur in. Zijn voorstel daartoe wordt na ‘hevige debatten’ onder ‘luid 
applaus’ aangenomen, met 14 stemmen (onder wie Mulier) tegen 3 (onder 
wie vermoedelijk Pleyte).237 

Dat de eerste jaren van de cricketbond woelig zijn is een understatement. 
Het ene bestuur volgt het andere snel op. Als de vestigingseis in september 
1887 vervalt, treedt Haarlemse Kees, die zijn reserves dan heeft laten varen, 
toe tot een bestuur waarvan de gebroeders Koster van de Haagsche Cricket 
Club president en secretaris zijn: Dirk Antonie (1865-1952) respectievelijk 
Antonie Lodewijk ‘Anton’ (1859-1937), de later bekende schilder. Het is een 
kort genoegen, want in oktober trekt H.C.C. zich terug uit de bond, na de in 
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Cornelis Marinus ‘Kees’ Pleyte d’Ailly Floriszoon (1864-1958) 
Kees Pleyte wordt op 20 november 1864 geboren in Heumen onder Nijmegen als 
zoon van een plaatselijke predikant, die vlak daarna naar Haarlem komt. Kees doet 
in 1883 eindexamen aan de H.B.S. Terwijl hij druk raakt met sporten en sportbe-
sturen, volgt hij een apothekersopleiding aan de Universiteit van Amsterdam, die 
hij in 1887 met een staatsexamen voltooit.241 Hij gaat werken in het familiebedrijf 
van zijn moederskant, de Pharmaceutische Handelsvereeniging voorheen A. d’Ailly 
en Zonen (vandaar Kees’ dubbele achternaam), waarvan hij in mei 1890, 25 jaar 
oud, directeur wordt.

Na zijn vertrek uit Haarlem in 1899 blijft Pleyte nog jarenlang meedraaien als 
cricketer in Hilversum en bij de Cricket Touring Club De Flamingo’s, in combinatie 
met zijn directeursbaan. Hij trouwt in februari 1904 met Anna Helen Mary Kalff, 
dochter van een Amsterdamse effectenhandelaar en een Engelse moeder, en het 
stel krijgt twee kinderen. 

Eind 1926 gaat zijn bedrijf in liquidatie en wordt het opgenomen in N.V. Kon. 
Pharmaceutische Fabriek v/h. Brocades en Stheeman in Meppel. Kees gaat golfen, 
koopt en verkoopt grond, en wordt in Hilversum een bekendheid door rond te rij-
den in grote Amerikaanse sleeën. Hij overlijdt op 93-jarige leeftijd op 26 januari 
1958. 

In het Jubileumboek 75 Jaar Rood en Wit van 1956 staat onder meer over hem: 
Pleyte ‘heeft de eerste elf jaren van Rood en Wit de metamorfose van jongensclub 
tot vereniging van jonge volwassen mensen met wijs beleid geleid’.242

hun ogen volledig falende planning van de ‘bondswedstrijden’, een jaarlijks 
toernooi van de beste teams per regio. Op 20 november 1887 wordt op een 
buitengewone ledenvergadering Kees Pleyte tot nieuwe bondsvoorzitter geko-
zen.

Pleyte leidt de cricketbond bekwaam: hij heeft ‘met grooten ijver de hand 
aan den ploeg geslagen, en in het bestuur wist hij den juisten weg steeds aan 
te wijzen’.238 Tijdens zijn bewind worden de stedenwedstrijden om de Laming-
beker ingevoerd,239 en krijgt de Engelsman Arthur Bentley een aanstelling als 
bondsoefenmeester. Kees zorgt er ook voor, net als bij Rood en Wit eerder, dat 
de bond ‘rechtspersoon’ wordt, door Koninklijke Goedkeuring van de Statuten 
op 20 september 1888.240 In april 1890 trekt hij zich echter terug vanwege 
drukke werkzaamheden, waarna hij in september tot erelid van de bond 
wordt benoemd. Hij wordt tijdelijk opgevolgd – H.C.C. heeft inmiddels inge-
bonden − door Dirk Koster, die zelf voorjaar 1891 met een ingenieursdiploma 
op zak naar Indië vertrekt.

 
Meer reuring in de bond 
In 1891 is het opnieuw hommeles in de cricketbond, met deze keer een hoofd-
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De Haarlemsche Athletische Club De Damiaatjes in 1892. Staand, van links naar rechts: Henk van der 
Griendt (wielrenner en H.F.C.’er), Chas Peters (clubsecretaris en hardloper; pseudoniem: ‘Distance’), Jan 
Houtman (schaatser en wielrenner) en Klaas Pander (schaatser-wielrenner en H.F.C.’er). Zittend: R. Anema 
(hardloper), Pieter Calcoen (hardloper, Rood en Wit’er en H.F.C.’er), Pim Mulier (voorzitter Damiaatjes, 
H.F.C.’er, multidisciplinair sporter en propagandist), A.L.G. Vorstman (wielrenner), Kees Witteveen (wielren-
ner en cricketer bij Excelsior) en Jaap Eden (schaatser). Zittend op de grond, van links naar rechts: Rudolf 
Schut en Hubert Menten, allebei Rood en Wit’er en H.F.C.’er. Bron: Nederlandsche Sport (februari 1892).

rol voor meerdere leden van Rood en Wit. De heikele kwestie is of spelers in 
competitieverband mogen uitkomen voor meer dan één club, iets dat tot dan 
toe is toegestaan. Vooral de betere spelers maken er gebruik van om zo bij 
nog relatief weinig wedstrijden hun vaardigheden op peil te houden. De meest 
prominente van hen is Rood en Wit’er Carst Jan Posthuma, die ook regelmatig 
uitkomt voor de Haagsche Cricket Club.

Door het vertrek van Dirk Koster naar Indië moet een nieuwe voorzitter de 
discussie in goede banen leiden en wie draaft daarvoor op? Niemand anders 
dan Pim Mulier hanteert de hamer op en vanaf 26 april 1891. Ineens is hij 
voorzitter van de Nederlandsche Voetbal- en Athletiekbond (sinds de oprich-
ting daarvan in 1889) én van de Nederlandsche Cricket Bond, en treedt hij zo 
dus op als nationaal beheerder van drie grote veldsporten. In Haarlem is hij 
dan nog ook nog eens president van H.F.C. én, vanaf 2 mei 1891, voorzitter 
van ‘Athletieke vereeniging “De Damiaatjes”’, een multidisciplinair oefen- en 
wedstrijdverband van alle grote Haarlemse sporters, onder wie Klaas Pander, 
de jonge Jaap Eden, en vele anderen. Pim, 26 jaar oud: sportbobo, nee, super-
bobo.243

Als de voorgestelde beperking tot het spelen voor slechts één club door 
de bondsvergadering met een nipte meerderheid wordt aangenomen, kan in 
mei-juni 1891 iedereen meegenieten als Nederlandsche Sport zijn kolommen 
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vult met heen en weer vliegende ingezonden brieven van Rood en Wit’ers. 
De maatregel wordt gesteund door Kees Pleyte, die in zijn hoedanigheid van 
bonds-erelid de vergaderingen bijwoont, maar niet als afgevaardigde van 
Rood en Wit. Carst Jan Posthuma, uitkomend voor Rood en Wit en H.C.C., is er 
een fel tegenstander van.

Pleyte opent het bal met het verwijt aan Posthuma dat die Rood en Wit 
onder druk heeft gezet door te dreigen om er als captain van het eerste elftal 
mee te kappen. Posthuma op zijn beurt meldt dat hij alleen maar duidelijk-
heid wilde scheppen en vindt dat Pleyte solistische achterkamertjespolitiek 
bedrijft. Posthuma vergelijkt Pleytes gedrag met ‘het huilen van een knaap, die 
zijn zin niet krijgt’. 

Ook Mulier krijgt en passant te horen wat Pleyte van hem vindt. Mulier is in 
zijn nieuwe functie van N.C.B.-voorzitter gevraagd door het bestuur, zonder 
tussenkomst van de bondsvergadering. De strikt volgens de regels opererende 
Pleyte vindt die gevolgde procedure niet correct. Bovendien acht hij de keuze 
voor Mulier ‘niet gelukkig’. Weliswaar mag Pleyte ‘de gekozene [gaarne] lijden 
om zijn persoonlijke eigenschappen’, maar hij is toch ‘niet de ware man’ omdat 
‘hij zich de laatste jaren bijna niet voor cricket interesseerde’. Dat verraadt eni-
ge rancune over hun moeizame gezamenlijke Rood en Wit-verleden. Muliers 
deelname aan wedstrijdcricket is sinds 1885 inderdaad schaars, maar hij 
speelt in augustus 1890 nog met een Hollands team in een promotietoernee 
tegen Gelderse clubs en draaft regelmatig op als scheidsrechter.244

Mulier voelt zich ongetwijfeld in zijn eer aangetast. Hij meldt dat de meeste 
Rood en Wit’ers Posthuma steunen en waarschuwt voor ‘Surinaamsche toe-
standen’. Na even gedreigd te hebben zijn voorzitterschap van Rood en Wit 
neer te leggen, redt Pleyte uiteindelijk de zaak met het voorstel extra speel-
gelegenheid te creëren voor clubs en spelers met wat tot op dat moment nog 
ontbrak, namelijk een volledige cricketcompetitie, met uit- en thuiswedstrij-
den.245 H.C.C. doet daaraan verongelijkt niet mee, hoewel een jaar later weer 
wel, en bij Rood en Wit wordt Posthuma een slechts tijdelijke dienstweige-
raar.246 

In 1899 vertrekt Pleyte uit Haarlem naar Hilversum en neemt hij na zestien 
jaar voorzitterschap afscheid van Rood en Wit.247 Mulier geeft in 1892 zijn 
beide bonds-voorzitterschappen op, om tijd vrij te maken voor zijn betrokken-
heid bij de grote Internationale Sport-, Visscherij- en Paardententoonstelling, 
in juli in Scheveningen. Daar wordt hij dan gekozen tot eerste voorzitter van 
de Internationale Eislauf Vereinigung, de nieuwe internationale schaatsbond. 
Geen punt: hij heeft daarvoor nu tijd zat, tijd die hij ook benut voor het schrij-
ven van twee fraaie sporthandboeken, die verschijnen bij Loosjes in Haarlem: 
Wintersport (1893) en Athletiek en Voetbal (1894). 



89

X
VAN 1881 NAAR 1879
Hoe H.F.C. het voorbeeld van Olympia volgt en van voetbal 

terugrekent naar cricket  
 

HFC: 12½ en 15 jaar    
Gezelligheid is niet een van de minste functies van negentiende-eeuwse sport-
verenigingen. En jubilea zijn daartoe een prima aanleiding. Nederlandsche 
Sport bevat een verslag van een ledenvergadering van H.F.C. op zaterdag 17 
oktober 1891 in het Haarlemse Café Neuf, met saillante informatie die we tot 
nu toe nergens vermeld hebben gezien. Voorzitter Mulier heet ‘allen welkom 
en vindt het zeer aangenaam dat zoo vele leden zijn opgekomen’. Flink wat tijd 
gaat heen met het hardop voorlezen van de jaarverslagen van de secretaris 
(Lambert Hermanus ‘Bert’ Koolhoven, ter plekke opgevolgd door Jan Harmen 
‘Puck’ Meijer) en de penningmeester (Harry Westerveld), afgesloten met ‘don-
derend applaus’. In het laatste deel van de bijeenkomst wordt besloten ‘een 
tweede vergadering uit te schrijven tot het houden van a.s. feesten ter viering 
van het 12½ jaar bestaan’. Na nog wat huishoudelijke zaken sluit de voorzitter 
de vergadering.248 

Standaard, dit verslag, tot op het laatste besluit: noch van een extra verga-
dering, noch van een feest daarna ter ere van het 12½-jarig bestaan, is ergens 
iets terug te vinden; niet in Nederlandsche Sport, niet in de kranten, niet in 
latere gedenkboeken. En bij deze 12½ jaar valt ook ineens dit op: de afwezig-
heid van welk eerder bericht dan ook over de viering van een 10-jarig bestaan. 
Terwijl ‘tien jaar’ natuurlijk het allereerste belangrijke hoogtepunt vormt in 
het bestaan van elke sportvereniging, ook toen al. 

Twee zaken springen hierbij in het oog. Aan de ene kant heeft niemand in 
1889 zichtbaar aan een betekenisvol ‘1879’ gedacht, en dat is op zich ook be-
tekenisvol: dat laatste jaartal betekende op dat moment niets. Aan de andere 
kant was er – onze reconstructie volgend – in precies oktober 1891 alle reden 
om een tienjarig bestaan van het Haarlems voetbal te vieren. Opmerkelijke 
feiten die samen de vraag oproepen waar het idee van een 12½-jaarviering zo 
plotseling vandaan komt. Misschien hiervandaan?

In Den Haag viert op 13 september 1891 de ‘Haagsche C. en F.V. “Olympia”’ 
uitgebreid zijn 10-jarig jubileum onder die dubbele sportnaam, terwijl de 
club vanaf de oprichting in 1881 de eerste paar jaar alleen maar cricket heeft 
gespeeld.249 Bij berichten over het jubileum valt in Nederlandsche Sport voor 
het eerst de precieze oprichtingsdatum van ‘1 October 1881’, wat opmerkelijk 
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is, omdat die datum eerder kan gelden als het eind van het cricketseizoen dan 
het directe begin van het voetbalseizoen. 

Het jubileum wordt gevierd met onderlinge hardloop- en cricketwedstrij-
den en op zaterdag 26 september is er ’s avonds een feestelijk diner in Hôtel 
Angleterre. Mulier brengt bij deze gelegenheid de ‘hartelijke gelukwenschen’ 
over, waarschijnlijk in zijn functie van voorzitter van de cricketbond.250 
Olympia is niet alleen de club die als eerste met ‘Football’ in de Sport-Almanak 
staat, het is ook landelijk de eerste C. & F.-club die zijn tienjarig bestaan viert. 

Het lijkt alleszins mogelijk dat Mulier hier op een idee komt: laten we in 
Haarlem, net als die luitjes in Den Haag doen, tellen vanaf het cricketbegin. Er 
loopt immers een directe lijn, die hij persoonlijk vrijwel geheel belichaamt, 
van cricket in het voorjaar van 1880 bij Blauw en Wit/Progress via Rood en 
Zwart in 1881 naar Haarlems voetbal. En omgekeerd natuurlijk. Een jubile-
umfeest zou dan, netjes voorbereid, kunnen plaatsvinden in de tweede helft 
van 1892. Zo past 12½ jaar. Hij lanceert het op de H.F.C.-vergadering van 17 
oktober. Waarom het vervolgens een stille dood sterft: misschien vond niet 
iedereen het een goed idee zo te redeneren.

Op 18 mei 1895 is het bij H.F.C. zeker feest, zelfs met twee aanleidingen. 
Eerst de club zelf:  

’Haarlemsche Football-Club. Zaterdag 18 Mei a.s. Viering van het 15 jarig bestaan 
en het winnen van het Kamp 1894/95. ’s Middags 2 uur onderl. wedloopen te 
Heemstede, handicaps voor leden en aspiranten. ’s Avonds 9 uur, Smoking-concert, 
op de bovenzaal van Café Brinkmann. Het Bestuur.’
 

We zien het nu voor ons: met ‘15 jaar’ terugtellen arriveren we precies in mei 
1880, het begin van Haarlems cricket. 

Later dat jaar, op de ledenvergadering van 12 oktober 1895, wordt een pro-
minent lid in het zonnetje gezet: 

‘Jaarlijksche Algem. Vergadering der Haarlemsche Football-Club. […] De heer  
W.J.H. Mulier, die van af de oprichting der H.F.C. (dus 15 jaar lang) aan het hoofd 
heeft gestaan, en wegens zijn vertrek naar elders als president bedankt had, werd 
tot eere-lid benoemd.’251

Het genoemde ‘hoofd’-schap van 15 jaar lang is van twijfelachtig allooi. 
Mulier loopt inderdaad al vanaf het rondhangen bij Progress als net 15-jarige 
cricketballenraper mee, maar hij heeft ondertussen ook op kostscholen in 
het buitenland gezeten, in Ramsgate (1882-1883/1884?) en in Lübeck aan 
de Oostzee (1884-1885/1886?).252 Hoewel er veel mist over deze periodes 
hangt, is daarin zijn betrokkenheid bij Haarlem en Haarlemse sport onge-
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Leerlingen en docenten van het jongensinstituut Spaanschweerd in Brummen, waar Pim Mulier twee jaar op zit 
(1878-1880). Jaartal onbekend, maar vermoedelijk begin jaren tachtig. Foto: Hermannus Wilhelm ‘Herman’ van der 
Worp, Zutphen. Bron: Regionaal Archief Zutphen.

twijfeld niet meer dan bescheiden geweest. Om hetzelfde soort reden woont 
Mulier de ledenvergadering van 12 oktober niet zelf bij; zijn ‘vertrek naar 
elders’ betekent: naar Brussel begin augustus 1895, met verloofde Cornelia 
Constance van Duin, met wie hij daar op 18 december trouwt. Wat Mulier dus 
ook mist, is een vergadering van de N.V. & A.B. op 29 september 1895, waarin 
deze bond de atletiekpoot afstoot, om als Nederlandsche Voetbal Bond verder 
te gaan. Zijn protesten per brief vanuit het Brusselse kunnen de beslissing 
niet tegenhouden.253 
 
Athletiek, Voetbal en Cricket 
Mulier is president van de H.F.C.-besturen die oprichtingsdata in 1881 en 
1882 aan de Sport-Almanak doorgeven, ongetwijfeld met zijn medeweten. 
Maar daar blijft het niet bij, verre van: hij introduceert een paar jaar later op 
eigen houtje, alsof er niets is gebeurd, een ‘alternative’ jaartal in de geschied-
schrijving van H.F.C. Dat heeft een wel heel merkwaardig verloop. 

In november 1894 publiceert Mulier Athletiek en Voetbal, zijn eerste hand-
boek over veldsporten. Het Nederlandse voetbaldeel daarvan valt gewoon 
maar met de deur in huis: ‘Wie heeft bij ons te lande het eerst het bruine mon-
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ster in beweging gebracht en waar gebeurde dit. Te Haarlem speelden in den 
winter van 1879-80 een 50-tal jongens het voetbalspel.’254 

Dit is midden jaren negentig de allereerste keer dat het jaartal 1879 ver-
schijnt in Muliers geschiedschrijving. Deze herinnering is in regelrechte te-
genspraak met H.F.C.’s eigen Almanak-gegevens van nog maar een paar jaar 
eerder: 1882 (in de Almanak van 1888) en 1881 (in de Almanak van 1890). 
Onze eigen reconstructie, ondersteund door de briefwisseling van de familie 
Van Lennep uit het Amsterdamse Stadsarchief, leidt ertoe dat we deze gebeur-
tenis met zekerheid twee jaar later plaatsen: in het halfjaar van oktober 1881 
tot maart 1882. Waar Muliers formulering het meest op lijkt: een poging om in 
één grote historische veeg onder de noemer ‘voetbalspel’ de geschiedenis van 
de Haarlemse veldsport af te dekken. Progress (1880) wordt Rood en Zwart 
(1881) wordt H.F.C. (1882-1883). Het was allemaal zo’n beetje cricket en voet-
bal, wat maakt het uit. Ik was overal bij. 

Brussel wordt voor de Muliertjes geen succes. Het jonge paar is in januari 
1897 alweer terug in Nederland, en vestigt zich in Den Haag. Mulier is kort-
stondig crisisvoorzitter van de N.V.B., die door geharrewar tussen de clubs 
uit elkaar dreigt te vallen. Als hij de zaak weer enigszins onder controle heeft 
gebracht, wordt de Zwollenaar Jasper Warner zijn opvolger en hijzelf erevoor-
zitter.255 

In november 1897 verschijnt Muliers Cricket. Hij noemt Utile Dulci uit 
Deventer als ‘de eerste club’, opgericht op 10 oktober 1875, en ‘de later zo be-
roemde Haagsche C.C.’ als opgericht in mei 1878. Dan volgt de overkomst van 
Engelse cricketers in augustus 1881 en de oprichting van de bond in 1883.256 
Speelmateriaal wordt betrokken bij Perry & Co in Amsterdam.257 Het is alle-
maal historisch prima in orde en vaak uiterst informatief.

Mulier plaatst de start van het Haarlemse cricket met Progress in begin 
1880, waarvan Rood en Zwart zich in 1881 afsplitst; met daarbij de namen 
van de 23 daarbij betrokken jongens die we in het voorafgaande behandeld 
hebben.258 Maar dan, haast achteloos voegt Mulier aan deze ledenlijst een 
half zinnetje toe: ze ‘behoorden allen tot de door schrijver in 1879 opgerich-
te H.F.C.’.259 Het is natuurlijk een continuering van wat hij begint in Athletiek 
en Voetbal, in die zin is het niets nieuws, maar wel met twee versimpelingen. 
De winter van 1879-1880 is nu ’1879’ geworden, en – we bedoelen het niet 
ironisch – de groep sportenthousiaste jongens die samen bij Rood en Zwart 
begon te voetballen, is teruggebracht tot een enkele oprichter: Mulier zelf. Als 
we het tot de juiste proporties terugbrengen: hij kocht een bal. Hoe zijn inmid-
dels ook ouder geworden sportvrienden over deze gang van zaken dachten is 
onbekend, hoewel we aan het eind van deze publicatie nog op dit punt zullen 
terugkomen. Over het kale 1879 is hier wel iets meer te zeggen. De inmiddels 
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‘betere geschiedschrijver’ Mulier hanteert hiervoor een bron, waarschijnlijk 
bij veel contemporaine stadgenoten bekend. Het is een bron die hij uiteinde-
lijk zelf heeft gevoed, en wel deze. 

In februari 1895 verschijnt bij Muliers uitgeverij De Erven Loosjes een even 
klein als dik boekje, getiteld Kroniek der Stad Haarlem van de vermoedelijke 
stichting der stad tot het einde van het jaar 1890 van H.L. Janssen van Raay. Het 
bestaat uit lange lijsten jaartallen en plaatselijke gebeurtenissen in de stijl van 
‘1600. Slag bij Nieuwpoort’. Rood en Wit komt erin voor, inderdaad met ‘1881. 
22 Juni’; de cricketclub Excelsior staat bij ‘1882. 27 September’.260 Volharding 
ontbreekt, maar dat ligt in de rede: die club is in 1895 al bijna negen jaar ver-
dwenen.

En dan staat er ook, simpeler kan het niet: ‘1879. De “Haarlemsche 
Footballclub” wordt opgericht.’261 Athletiek en Voetbal, een paar maanden 
eerder verschenen, zal Janssens bron zijn geweest, maar het format van zijn 
boekje dwingt de ‘kronikeur’ een jaartal te kiezen, en ‘den winter van 1879-
80’ past daar nu eenmaal niet in. Hij rondt noodgedwongen af, en kiest voor 
afronden naar beneden. 

Mulier gebruikt het boekje vervolgens als bron. Dat is gek en slordig. Maar 
ook: het is in feite begonnen in Athletiek en Voetbal, en er is bovendien sinds-
dien het een en ander gebeurd. Cricket is (ook) een poging van Nederlands 
meest succesvolle sportbestuurder, de grote man van de cricket-, voetbal- en 
schaatsbonden bij elkaar, internationaal opererend zelfs, om zich te positione-
ren in de sportgeschiedenis. Hij is tweeëndertig jaar oud en hij laat met Cricket 
niet alleen zien wat hij kan, maar hij sluit ook een periode af. En creëert al 
doende voor zichzelf een kans die hij grijpt. Dat twee jaar eerder 1895 min 15 
geen 1879 was, moet daar maar voor wijken. 

VAN 1881 NAAR 1879
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‘OLYMPIA’ 
DEN HAAG IS 
LANDELIJK DE 

EERSTE 
C. & F.-CLUB DIE 
ZIJN 10-JARIG 

BESTAAN VIERT. 
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Willem Anthonie ‘Willy’ Dólleman (1877-1962)  
Willy Dólleman is een notariszoon van een notariszoon uit Heemstede. Aan het 
eind van de negentiende eeuw spelen er maar liefst vier Dóllemannen voor H.F.C., 
twee maal twee neven: Willy en Frits, en Mary en Sannie. 

H.F.C.-coryfee Co van Manen herinnert zich in 1919 dat Willy maar ‘af en toe’ 
speelde, maar ook ‘dat hij als lid van het bestuur belangrijk administratief werk 
voor de club heeft gedaan’.263 Een oprichtingsdatum claimen bijvoorbeeld, namelijk 
die van ‘1 October 1879’. 

Van 1913 tot 1955 is Willy Dólleman notaris in IJmuiden en hij specialiseert zich 
op latere leeftijd – als een vroom en gelovig man – ook nog in de religieuze wijsbe-
geerte.

XI
SPORTHISTORISCHE 

TOUR DE FORCE
Hoe de erevoorzitter een feestrede houdt en 

de cricket- en voetbalgeschiedenis nog eens aanstipt  
Een nieuwe generatie 
De N.V.B. heeft na en door Muliers voorzitterschap van 1897 nieuw elan. Dat 
is ook terug te zien in de eerste Voetbal-Almanak 1898-99, uitgebracht door 
de N.V.B. in december 1898 als opvolger van de in 1892 ter ziele gegane Sport-
Almanak. In deze Voetbal-Almanak staat over H.F.C. deze info opgenomen: 

‘Haarlemsche Football Club. Opgericht 1 October 1879. Toetreding N.V.B.  
8 December 1889: 65 W.L., 40 O.L., 2 E.L., 48 A.L., Contributie f 3.- per jaar, aspi-
rant-leden f 1.- ’s jaars. Jhr. J.W. Schorer, voorz., Nieuwe Gracht 39; A.H. Putman 
Cramer, 2e voorz., Nieuwe Gracht 70; W.A. Dolleman, secr.-penningm., Heemstede; 
O. Menten, Florapark en A.G. van Waveren, Jansweg 2, bestuursleden; E. Reus, 
comm. v. mat., Coornhertstraat 5. Aanvoerders O. Menten en A.G. van Waveren. 
Bestuur treedt af in September.’262

Betrokkenheid van Mulier bij deze Almanak-tekst is uiterst onwaarschijnlijk, 
want H.F.C. speelt na Brussel geen structurele rol meer in zijn sportbestaan. 
Hij voetbalt nog wel, maar op een behoorlijk lager niveau: in de Haarlemsche 
Voetbalbond bij H.F.C. ‘Oranje’, waar zijn bestuursfunctie materiaalcommis-
saris is.264 In 1898 is hij de samensteller van een fraai uitgevoerd en geïllus-
treerd ‘Sportalbum’, met lijsten sportclubs geordend per bond. Het tekent zijn 
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Jonkheer Johan Willem ‘Wim’ Schorer (1874-1939)
Geboren in Zierikzee in een familie van plaatselijke notabelen, doorloopt jonkheer 
Wim Schorer tussen 1887 en 1894 het gymnasium in Haarlem, met tussendoor 
(1890-1892) twee jaar kostschool op het elite-instituut Noorthey in Voorscho-
ten.266 Daar is hij in 1891-1892 president en captain van ‘Sportclub “Noorthey”’, 
die cricket, voetbal, tennis en wielrijden beoefent.267

Wims oudere neef Jacob Willem ‘Wim’ Schorer (1866-1936) hebben we eerder 
al genoemd als een van Pims mede-oprichters van Rood en Zwart. Maar ook Wim 
Jr. ontbreekt tussen 1892 en 1897 zelden in het blauw-witte elftal. Hij is lid van 
Rood en Wit tussen 1890-1896268 en voorzitter van H.F.C. van 1897 tot 1899.269 
Hij speelt ook ‘bandy’ (hockey op ijs) voor de IJsclub Haarlem en Omstreken, een 
sport die in Nederland aanvankelijk populairder is dan de landvariant.

Tijdens zijn rechtenstudie in Leiden is hij actief bij het studententoneel en de 
studentenijsclub, en in de periode 1895-1897 is hij captain van de Leidsche Stu-
denten Cricket- en Voetbal-Vereeniging. Op 28 april 1896 promoveert hij,270 waar-
na hij advocaat en procureur wordt. Daarna is hij jarenlang actief in de golfsport, 
in de Kennemer Golfclub, de Amsterdamsche Golfclub en, als een der oprichters, in 
het Nederlandsch Golf Comité.

status. Het enige exemplaar wordt op 7 september tijdens een grote audiëntie 
in het Koninklijk Paleis op de Dam aangeboden aan de een dag eerder inge-
huldigde koningin Wilhelmina.

1898 is toch al een bijzonder jaar voor Mulier. Op 28 februari overlijdt zijn 
moeder Roelina Johanna Albarda, 75 jaar oud, bijna op de dag af vijftien jaar 
na vader Tjepke.265 Mede doordat zijn verbondenheid met Nederland nu geen 
ouders meer betreft, kan hij een plan uitvoeren dat al enige tijd in zijn achter-
hoofd zal hebben gespeeld. Hij is via zijn vriend Willem Cremer, telg uit een in 
Indië steenrijk geworden tabaksplantersfamilie, in 1896 voor de door Willem 
gerunde Deli Courant columnist geworden onder de naam ‘Flaneur’, en in de 
loop van 1898 krijgt hij het hoofdredacteurschap ter plaatse aangeboden. Pim 
accepteert en vertrekt in januari 1899 met Cornelia naar Sumatra. 

Bij H.F.C. is er een geheel nieuwe generatie bestuurders aan het bewind, 
jongens zo’n tien jaar jonger dan Mulier, die vanaf 1893 voor H.F.C. zijn gaan 
spelen. Willy Dólleman (al secretaris-penningmeester sinds 1896) en Wim 
Schorer (voorzitter) kennen de vroegste clubgeschiedenis niet uit de eerste, 
en op zijn best uit de tweede hand. Het is dit bestuur Schorer-Dólleman dat 
in de eerste Voetbal-Almanak op de proppen komt met ‘1 October 1879’, met 
voor ogen de meest recente informatie over het oprichtingsjaar van de vereni-
ging: het kale jaartal 1879 uit Cricket. Netjes, die ‘1 October 1879’, een mooie 
begindatum van een voetbalseizoen, zij het dat het voetbalseizoen 1879-1880 
in Nederland nooit heeft bestaan.
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De jaren nul
H.F.C. rond de eeuwwisseling: de club verkeert in een diep dal. Het ledental 
loopt terug, zelfs zó ver terug dat de bodem van de clubkas in zicht komt. Het 
eerste team moet een aantal malen verstek laten gaan in competitiewedstrij-
den, met als sanctie een 0-5 nederlaag. Opheffing wordt overwogen, of, nog 
erger, een fusie met de plaatselijke concurrent ‘H.F.C. Haarlem’. Het is Martinus 
Loosjes, zoon van uitgever Pieter Loosjes van ‘De Erven’, en directeur van de 
boekhandel-drukkerij-tak van het bedrijf, die zich op de ledenvergadering van 
september 1899 beschikbaar stelt als secretaris-penningmeester en in de ja-
ren erna de club uit het moeras trekt.271 

Tegen het eind van de jaren nul heeft de club professionele stappen gezet, 
vooral door Loosjes’ inspanningen, en is er een fraai eigen complex aan de 
Spanjaardslaan verrezen, met een mooi  kleedlokaal en vanaf 1907 een deels 
overdekte tribune, zodat in mei op het veld de interland Nederland-België 
kan worden gespeeld, 1-2, en een wedstrijd van H.F.C. zelf tegen het Londense 
Chelsea, 3-7, voor duizenden toeschouwers.272 In 1909 wordt de Engelsman 
John William ‘Bill’ Julian (1867-1957) aangesteld als trainer.273 

Mulier heeft hier allemaal geen bemoeienis mee. Hij is begin 1899 vertrok-
ken naar Indië, verblijft daar tot midden 1904 en reist dan nog een jaar door 
het Verre Oosten. H.F.C. viert het 25-jarig bestaan op 17 en 18 september 
1904, met een ‘reünie-diner’ op zaterdag en onderlinge wedstrijdjes op zon-
dag.274 De oprichtingsdatum van het bestuur Schorer-Dólleman wordt hierbij 
dus als uitgangspunt genomen. Mulier ontbreekt bij deze festiviteiten. Hij 
keert in september 1905 terug in Nederland en gaat in Scheveningen wonen. 
De club viert zijn 30-jarig bestaan op zondag 19 september 1909. Men besluit 
het feest om ‘verschillende redenen’, vooral financiële waarschijnlijk, ‘een uit-
sluitend intiem karakter te geven’; er zijn verschillende onderlinge voetbal- en 
hockeywedstrijden, en ’s avonds is er een ‘souper’.275 

Veel minder ingetogen is de viering van het 20-jarig bestaan van de 
Nederlandsche Voetbal Bond op zaterdag 30 oktober 1909 in Hotel Americain 
in Amsterdam. De bond heeft een erevoorzitter, die gevraagd wordt voor de 
feestrede en dat doet hij maar al te graag. Mulier presenteert er een sporthis-
torische en -sociologische tour de force waarvan ‘fragmenten’ vijf pagina’s 
beslaan in Het Sportblad van 4 november. Een groot deel behandelt ‘een be-
schouwing (…) van het openluchtspel’ in het algemeen. Maar die wordt vooraf-
gegaan door een ‘historisch overzicht’, waarvan de vroegste voetbalperiode in 
Haarlem een onderdeel is; het betreft een passage die we boven al citeerden, 
maar nu in deze nieuwe context voor de duidelijkheid herhalen: 
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‘Oorspronkelijk speelden we te Haarlem met jongelui, van wie ik een der jongsten 
was, cricket in de duinen; (…) we scheidden ons af (…) Ik stelde toen op zeke-
ren dag voor een voetbal te laten komen (ik meen door de firma Perry en Co). 
In October 1879 speelden we met dien éénen bal, waar we erg zuinig op waren, 
voor het eerst voetbal! In den winter 1879-’80 werd dit kleinood stukgetrapt en 
besloten we een tweede te laten komen, wat het ook kosten mocht en dan tevens 
een club op te richten. Deze club kreeg rood-zwarte petjes en truien, […] We 
noemden ons bescheidenlijk “de Voetbalclub”, adopteerden in 1880 den naam 
“Haarlemsche” en werden “De Haarlemsche Football Club” (Engelsch moest het 
zijn, anders deugde het niet).’276

Hoewel Mulier aangeeft dat hij zich hiervoor baseert op het hoofdstuk 
‘Voetbal in Nederland’ van Athletiek en Voetbal, doet hij in de praktijk iets 
anders. Daarbij wordt hij duidelijk gehinderd, namelijk door het probleem 
van de ambiguïteit en soms regelrechte tegenspraak in zijn eigen werk, 
precies het probleem van latere onderzoekers. Het resultaat is ernaar. 
‘Oorspronkelijk (…) cricket in de duinen’, komt uit Cricket, in dat boek ge-
plaatst in 1880, en is onomstreden historisch correct. Maar dan. Athletiek en 
Voetbal plaatst het begin van Haarlems voetbal (twee jaar te vroeg) ‘in den 
winter van 1879-1880’, en dat wordt nu zelfs ‘In October 1879’. Deze preci-
sering lijkt sprekend op de creatieve Almanak-informatie van het bestuur 
Schorer-Dólleman. Een voetbal bestellen in oktober 1879 als afwisseling van 
het cricket, terwijl het cricket in Haarlem pas in het voorjaar van 1880 bij 
Progress begint… het is chronologisch simpelweg onmogelijk. En Mulier haalt 
weer dezelfde ‘truc met de bronnen’ uit: hij licht ‘October 1879’ uit het werk 
van een ander, terwijl die info te herleiden is tot hemzelf als bron. Het blijft 
een merkwaardige strategie en de oorzaak van veel sporthistorische ellende. 

De ander die nu fungeert als pseudo-onafhankelijke bron word verraden 
door de bondige formulering: geen ‘1 October 1879’ maar ‘October 1879’. 
Mulier heeft de Voetbal-Almanak gemist door zijn reis naar Indië, of de voor-
bereidingen daarvoor. Maar wat hem niet is ontgaan, is Het Sportboek voor 
1904, een almanak-achtige publicatie bijeengegaard door publicist, sport-
journalist en oud-H.F.C.’er Jan Feith. H.F.C. is ‘opgericht October 1879’,277 staat 
daarin vermeld. Jan heeft dat ingekort overgenomen uit de Voetbal-Almanak 
en Pim neemt het vervolgens over van Jan. 

Het veel langere algemene deel van de lezing houdt Mulier overigens vanuit 
een bijzondere functie. Hij is vanaf de oprichting in april 1908 secretaris van 
de Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding (NBvLO), die als doel-
stelling heeft sportbeoefening te bevorderen in een maatschappelijke context 
(‘welvaart en geluk van het Nederlandsche volk’). De NBvLO heeft de ambitie 
uit te groeien tot een nationaal ‘sport-parlement’, dat als vertegenwoordiger 
kan optreden van alle sportbonden. Het verwordt al snel tot een log apparaat 
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Diner ter gelegenheid van het jubileumfeest van H.F.C. in 1919. Aan de buitenzijde van de tafel zitten en staan 
(vetgedrukt de namen van de H.F.C.’ers die hier en in ‘Kicksen en wickets’ figureren): Harry Francken (broer van 
Mannes), Wierda, W. Kaars Sijpesteijn, Jan Goosens, I. ‘Peer’ Rodrigues Pereira, Co van Manen, Lex Diemer Kool, 
Otto Menten, Anton van Walchren, Jonkheer Jan Feith, Pim Mulier, Karel Lotsy, Theo Peltenburg, Job Swens, 
Kees Pleyte, jonkheer Coehoorn van Sminia, jonkheer Jo Mollerus, J. Lieftinck. Hubert Philippus ‘Papi’ de Kanter jr., 
Martinus Loosjes, J.E. ‘Eedje’ Moltzer. Binnenzijde tafel, vanaf de persoon voor met laarzen: 1ste luitenant-vliegenier 
Adolf Karel Steup, K. Valken, Remmelt ‘Rem’ Remmelts, Pieter Hendrik Kaars Sijpesteijn, Cornelis Spoelder, 
G.H. Kaars Sijpesteijn, Jan de Breuk, Jan Ferf, Jan Jacob Thöne, Jan Laan en Fik Davidson. 

dat ten onder gaat aan interne strubbelingen en wordt dan ook in 1912 in 
ranker en slagvaardiger vorm opgevolgd door het Nederlandsch Olympisch 
Comité, onder voorzitterschap van de internationaal opererende lobbyist Frits 
van Tuyll van Serooskerken. 

Als gevolg van deze machtswisseling verliest Mulier alle invloed op het na-
tionale sportbeleid. Hij wordt in september 1910 benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau en schikt zich verder in de rol van grand old man van 
de nationale sportbeoefening278 – die dan een glasverzameling opbouwt.
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XII
EERBIEDIG VERZOEK 

Hoe clubs de noodzaak inzien om rechtspersoon te worden en wel of 
niet een oprichtingsdatum vastleggen

De Breuk doet een suggestie
Het jaar 1909 – dat van de viering van het ’30-jarig bestaan’ in september – 
nadert zijn einde als H.F.C. op 14 december een bestuursvergadering houdt, 
met als voorzitter de 28-jarige Jacobus Johannes ‘Job’ Swens. Penningmeester 
Jan de Breuk doet daarin een suggestie, die in al zijn aanvankelijke onschuld 
en begrijpelijkheid een van de belangrijkste in de geschiedenis van de club zal 
worden. Jan heeft weliswaar hoge achting voor het huidige bestuur, want het 
heeft ‘sterke beenen’ (er zal gegniffeld zijn), maar tegelijkertijd is de ‘alleen-
heerschappij’ van dat bestuur gevaarlijk. Men is tegenover de club en de latere 
bestuursleden, vindt hij, verplicht ‘een wet te maken volgens de welke de club 
wordt bestuurd’ en hij zou concreet graag zien dat er ‘een reglement werd ge-
maakt voor de H.F.C. en tevens rechtspersoonlijkheid werd aangevraagd.’ Zijn 
medebestuursleden zien zijn punt, en De Breuk zal zich samen met Job Swens 
als ‘Reglementscommissie’ over deze zaak buigen.279 De bijeenkomst gaat on-
getwijfeld uiteen met de beste wensen voor een goede jaarwisseling.

De Breuk en Swens zitten niet stil en zo komt het dat een ‘Buitengewone 
Algemeene Ledenvergadering’ van H.F.C. al op 12 februari 1910 in Café 
Brinkmann op de Groote Markt in Haarlem de inmiddels door het bestuur 
goedgekeurde282 conceptversie ‘Statuten en Huishoudelijk Reglement’ krijgt 
voorgeschoteld, zodat die officieel vastgesteld kan worden. Voorzitter Swens 
begint met ‘een toelichting’: 

‘Lang ± 30 jaar heeft de H.F.C. het gedaan zonder reglement en, we kunnen het allen 
toestemmen, ’t is best gegaan. Maar nu de Club zich zoo uitbreidt, nu de finantieele 
verplichtingen zoo omvangrijker worden en het “budget” vooral de laatste jaren 
allerbelangrijkst is, achtten wij de verantwoordelijkheid van het bestuur te groot en 
leek het ons goed, te zorgen, dat de H.F.C. rechtspersoonlijkheid zoude verkrijgen 
om dan althans in staat te zijn indien noodig als rechtspersoon hun belangen te 
behartigen.’283

 
Secretaris Jan Jacob Thöne leest het concept in zijn geheel voor en na enige 
discussie en kleine wijzigingen keuren de aanwezigen de stukken goed. In 
de bestuursvergadering van 30 maart volgt de bekrachtiging en op 13 au-
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Johannes ‘Jan‘ de Breuk (1882-1954) 
Jan de Breuk  is penningmeester van H.F.C. tussen 1907 en 1913. Hij ‘nam de taak 
op zich om financiële boeman te spelen en ieder dubbeltje tien maal om te keren. 
Weinig benijdenswaardig, daar velen met minder financieel inzicht het keurslijf 
gauw te drukkend vonden.’280 

Onder Jans strenge bewind komt de club zijn langdurige financiële problemen te 
boven. Zijn bestuurlijk vakmanschap resulteert erin dat hij van 1915 tot 1917 ook 
nog eens twee jaar als voorzitter fungeert. Ook bekleedt hij bestuurlijke functies 
binnen Roei- en Zeilvereeniging Het Spaarne (1903-1920, voorzitter 1906-1920), 
de ‘Olympische Vooroefeningen te Haarlem’ en de Haarlemsche Voetbalbond. 

Jan de Breuk zit tussen 1923 en 1927 namens de partij Bosch en Vaart in de 
Heemsteedse gemeenteraad en, na de annexatie van Heemstede door Haarlem, 
van 1927-1929 namens de Vrijheidsbond in het Haarlems gemeentecollege. Hij is 
van 1905-1943 directeur van verf- en glasfabriek ‘Sabelis en Co’ aan Het Spaarne 
– De Breuk is een neef van oprichter J. Sabelis – en commissaris van de Nutsspaar-
bank.281  De Breuk is dus geen ‘rechtenstudentje’, maar een ondernemer, een prak-
tijkman en een ervaren bestuurder.

gustus gaat het verzoekschrift de deur uit, naar ‘Het Kabinet der Koningin’, 
Wilhelmina in dit geval. 

Een vereniging als rechtspersoon 
Als uitvloeisel van de Nederlandse Grondwetsherziening van 1848, van 
‘Thorbecke’, treedt op 22 april 1855 de Wet op de Vereniging en Vergadering 
in werking.284 Het is een typisch liberaal product: het staat iedereen vrij 
zonder overheidsbemoeienis een vereniging op te richten, zo lang die maar 
niet in strijd is met de openbare orde. Een speciale bepaling behelst dat 
verenigingen die als ‘rechtspersoon’ willen kunnen optreden, hun statuten 
aan de overheid moeten voorleggen. Dat dient dan te gebeuren via een ver-
zoekschrift aan het Kabinet der Koning(in), dat de behandeling daarvan laat 
uitvoeren door het Ministerie van Justitie. Bij succes wordt een Koninklijk 
Besluit met de koninklijke handtekening bekrachtigd en de statuten worden 
met de datum daarvan gepubliceerd in de Nederlandsche Staatscourant. In de 
praktijk worden er nauwelijks aanvragen afgewezen, zij het dat er zich tus-
senrondes kunnen voordoen met vragen en herziening.

Verenigingen volgen in de tweede helft van de negentiende eeuw massaal 
deze weg. Met de vereniging als ‘rechtspersoon’ zijn de bestuursleden niet 
langer persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden en andere verplich-
tingen, en is men in staat arbeidsovereenkomsten af te sluiten. Beide zaken 
spelen bij H.F.C. rond 1909-1910: een nieuw, maar duur complex aan de 
Spanjaardslaan en het in dienst nemen van een Engelse trainer.285 Daarnaast 
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geeft koninklijke goedkeuring de vereniging cachet: men kan ermee pronken 
bij zich daarvoor lenende gelegenheden. 

We zagen al twee gevallen van zo’n succesvolle aanvraag, beide keren onder 
leiding van Kees Pleyte: Rood en Wit per 29 juli 1885, waar het bestuur onder 
andere huurcontracten wilde kunnen afsluiten, en de Nederlandsche Cricket 
Bond in 1888, die met een Engelse trainer in zee wilde.

Het Koninklijk Besluit ter goedkeuring van een vereniging als rechtspersoon 
heeft in de wet van 1855 een geldigheidsduur van maximaal 30 jaar. Dit houdt 
in de praktijk in dat verenigingen in hun statuten opnemen dat zij voor 29 
jaar of iets in die buurt worden aangegaan: dat motiveert tezijnertijd overleg 
en een ledenvergadering om een eventuele nieuwe aanvraag in te dienen. Dat 
laatste kan natuurlijk ook eerder, bij tussentijds gewenste wijzigingen in de 
statuten.286 

De vraag die hierbij onmiddellijk rijst, is: 29 jaar, jazeker, maar vanaf wan-
neer moeten die ingaan? Onderzoek naar meerdere tientallen goedgekeurde 
verenigingsstatuten gepubliceerd in de Staatscourant in de periode  
1870-1910, vooral die van sportverenigingen, heeft ons duidelijk gemaakt 
dat hiervoor twee mogelijkheden bestonden: een gemakkelijke en een min-
der gemakkelijke.

Teamfoto H.F.C. van 27 april 1890. Staand, van links naar rechts: Harry Westerveld, Hubert Menten, Herman 
Angenent en Karel Ples. Zittend, midden: Willem Frederik Karel Hendrik ‘Willem’ Wilkens, Wim Schorer, 
Klaas Pander en Puck Meijer. Zittend op de grond: Rudolf Schut, Willem Bok, Pim Mulier en Jan Feith. Bron: 
Gedenkboek H.F.C. 1919.
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Variant 1: de easy way
De goedgekeurde statuten van Rood en Wit worden gepubliceerd in de 
Nederlandsche Staatscourant van 15 augustus 1885; ze zijn een goed voor-
beeld van de gemakkelijke optie. 

‘Art. 1. Onder den naam ”Rood en Wit”, is op den 22sten Juni 1881 opgericht eene 
cricket-club. Zij is gevestigd te Haarlem.’ […] 

Art. 3. De club wordt aangegaan voor een tijdsverloop van negen en twintig jaren, 
aanvangende met den dag waarop de Koninklijke goedkeuring zal zijn verkregen.

Art. 4. Een jaar vóór het verstrijken van den tijd in art. 3 vermeld, wordt over 
eene verlenging van dien termijn op eene algemeene vergadering beraadslaagd. […]

Art. 13. Deze statuten treden in werking onmiddellijk na het verkrijgen der 
Koninklijke goedkeuring. Goedgekeurd bij Zijner Majesteits besluit dd. 29 Juli 1885 
no. 23. Mij bekend, De Minister van Justitie, Du Tour v. Bellinchave.’ 

Het kenmerk van deze variant is dat de 29-jarige termijn op de datum van 
goedkeuring begint. Vermelding van de oprichtingsdatum is daarbij niet 
noodzakelijk, en hij ontbreekt dan ook niet zelden, zonder dat dat voor de 
betreffende vereniging goedkeuring in de weg staat. Een verrassend voor-
beeld daarvan uit precies datzelfde jaar 1885 is de A.N.W.B.: verrassend, 
omdat de oprichtingsdatum daarvan zo overbekend is. De Nederlandsche 
Vélocèpidisten-Bond wordt op een bijeenkomst op 1 juli 1883 op de 
Maliebaan in Utrecht opgericht, maar wijzigt in een ledenvergadering van 
12 april 1885 zijn naam in ‘Het Algemeen Nederlandsch Wielrijders-Bond’. 
Daarbij worden de eerste statuten opgesteld, waarvan de eerste twee artike-
len luiden: 

‘Art. 1. Het Bond draagt den naam van “Algemeen Nederlandsch Wielrijders-Bond”. 
Het is gevestigd te Utrecht.

Art 2. De vereeniging wordt aangegaan voor den tijd van negen en twintig ach-
tereenvolgende jaren, te beginnen met den dag, waarop de Koninklijke goedkeuring 
dezer grondregelen zal zijn verkregen.’287 

Nergens in deze statuten wordt een oprichtingsdatum vermeld, desondanks 
wordt goedkeuring stante pede verkregen, bij Koninklijk Besluit van 26 mei 
1885.288 

Soms wordt met de oprichtingsdatum (licht) geknoeid, vermoedelijk om 
deze voor de behandelende ambtenaren een wat plausibeler aanzien te ge-
ven. De ‘Haarlemsche Cricketvereeniging “Excelsior”’ geeft zelf als oprich-
tingsdatum 23 april op in de Sport-Almanakken van 1888 (in het jaar 1883, 
vermoedelijk een drukfout of verschrijving) en 1889 (in het jaar 1882). Maar 
een andere datum 1 april 1882 (eerste dag van de maand, mooie ronde da-
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tum) wordt neergezet in de statuten die in werking treden ‘onmiddellijk na 
het verkrijgen der Koninklijke goedkeuring’; dat gebeurt op 27 juli 1888, met 
vermelding in de Staatscourant van 10 oktober. Vanaf eind 1887 (wedstrijden 
tegen het tweede van H.F.C.) speelt dit Excelsior overigens ook onregelmatig 
voetbal, tot aan de opheffing in 1890.  

In 1914, net geen 29 jaar later, bevat de Staatscourant van 25 februari de 
mededeling dat er ‘gewijzigde statuten’ zijn goedgekeurd van de vereniging 
‘thans genaamd: Haarlemsche Cricketclub “Rood en Wit”, te Haarlem.’ De 
A.N.W.B. wijzigt zijn statuten alweer in 1890, met nadere bepalingen over het 
secretariaat en de financiële commissie, in 1896 om het verbod op profes-
sionalisme voor wedstrijdrijders te schrappen, in 1901 met een gewijzigde 
stemprocedure, enzovoort, steeds via aangevraagde en verkregen koninklijke 
goedkeuring.289

Variant 2: de hard way
De tweede variant laat de periode van 29 jaar niet op de dag van goedkeuring 
ingaan, maar op de dag van oprichting van de vereniging: een datum uit het 
al dan niet verre verleden derhalve. De vereniging dwingt zichzelf daardoor 
die datum te noemen en deze variant is juist dáárdoor een stuk lastiger, want: 
die dag moet er maar zijn, of bekend zijn. Er zijn veel voorbeelden van clubs, 
verenigingen of bonden waarvan de oprichtingsdatum onproblematisch is. Het 
lijdt geen twijfel dat op 8 december 1889 in Café Central aan de Lange Poten 
in Den Haag zeventien mannen de Nederlandsche Voetbal- en Athletiek Bond 
hebben opgericht. Die datum verschijnt dan ook in de eerste statuten van de 
bond, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 8 mei 1893.290 

Maar zo mooi ligt het lang niet altijd. We hebben gezien hoeveel onduide-
lijkheid er vaak heerst en hoe weinig er is vastgelegd. Neem nog eens H.V.V. 
De eerste statuten van deze Haagse club worden goedgekeurd bij Koninklijk 
Besluit van 23 juni 1898, en beginnen zo: 

‘Art. 1. De naam der vereeniging luidt: Haagsche voetbalvereeniging. De vereeniging 
is gevestigd te ‘s Gravenhage.

Art. 2. De vereeniging is aangegaan voor een tijdvak van 29 jaren en 11 maanden, 
aanvangende den dag der oprichting, 1 September 1883.’291

Het oprichtingsjaar 1883 komt overeen met de historische schets van Haags 
voetbal in het propagandaboekje van 1898 en zal daaruit zijn overgenomen. 
Maar de datum van (zaterdag) 1 September wordt daarin niet genoemd. Die 
is vermoedelijk gekozen als voor de hand liggend begin van een voetbalsei-
zoen, maar is tegelijkertijd uniek voor de statuten: ad hoc ingevoerd, daartoe 
gedwongen door de eisen van deze variant. Nergens in deze statuten blijkt dat 
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het bij aanvang gaat om Olympia, opgericht in 1881 als cricketclub, die in 1883 
voetbal aan zijn repertoire toevoegt, en daarom in de Gymnasten-Almanak 
1885 het jaar 1884 als het oprichtingsjaar van het bidisciplinaire ‘C. en F.C. 
Olympia’ laat vermelden; of dat het gaat om een vereniging die in 1891 zijn 
10-jarig bestaan heeft gevierd als ‘C. en F.V. Olympia’; en dat de naam Haagsche 
Voetbal Vereeniging (‘H.V.V.’) pas in 1888-1889 ontstaat. Toch staat dit alles 
koninklijke goedkeuring van de statuten van H.V.V. allerminst in de weg. 

Rond 1895 verdwijnt de ‘gemakkelijke variant’ en wordt de minder gemak-
kelijke versie, zoals gebruikt door H.V.V. in 1898, standaard.292 Justitie lijkt de 
garantie te willen dat er clubvolume achter de aanvraag zit, liefst met traditie, 
met een van ouds betrokken ledenvergadering, en hopelijk zelfs archivering. 

Notarieel-juridisch beter onderlegde experts wezen ons op achtergrond-
informatie over deze zaken op de site van het Nationaal Archief in Den Haag. 
De daarin aanwezige verenigingsdossiers, gedurende al die jaren verzameld 
en gepubliceerd of vermeld in de Nederlandsche Staatscourant, bevatten (zegt 
deze site): 

‘stukken betreffende goedkeuring van de statuten. Stukken over de oprichting zoals 
een eventuele oprichtingsakte zijn echter niet te verwachten. Soms werd wel eens 
een notaris betrokken bij de oprichting, maar in de verenigingsdossiers blijkt daar 
eigenlijk nooit iets van. Het was overigens ook helemaal niet nodig om een officieel 
oprichtingsdocument te (laten) opmaken om als vereniging te kunnen functioneren, 
althans niet in de periode 1855-1976. Dus misschien is een dergelijk document er 
nooit geweest. […] Let op: de datum van oprichting is niet hetzelfde als de datum 
waarop het verzoekschrift om goedkeuring van de statuten is ingediend. Daar kun-
nen zelfs vele jaren tussen zitten.’293  

Een wel zeer frappant voorbeeld van deze uitleg is dat van de ‘H.F.C. Haarlem’. 
Deze jongere plaatsgenoot van H.F.C. wordt rechtspersoon ruim voor H.F.C. bij 
Koninklijk Besluit van 29 maart 1894, met statuten die als volgt beginnen:

‘Artikel een. Van af den datum der oprichting dezer vereeniging, zijnde primo 
October achttienhonderd negen en tachtig, wordt voor negen en twintig jaren 
te Haarlem opgericht eene vereeniging, genaamd: Haarlemsche Football Club 
“Haarlem”, welke zich ten doel stelt het voetbalspel te bevorderen, door het houden 
van oefeningen en wedstrijden.’294 

De met verve genoemde oprichtingsdatum van 1 oktober 1889 wordt in het 
befaamde eerste Gedenkboek van Haarlem uit 1914 gerelativeerd met een ont-
wapenende eerlijkheid:  

‘Hoe, waar en wanneer is de voetbalvereeniging “Haarlem” ontstaan? Ziedaar drie 
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vragen die oogenblikkelijk voor onzen geest stonden, toen het plan tot dit jubile-
ums-boekje opkwam; en ziedaar drie vragen, die er nu nog net zoo staan, en nog 
altijd op antwoord wachten. Precies hebben we het niet kunnen vinden. […] En hoe 
zouden we nu, na 25 jaar, dieper nog kunnen doordringen in alle geheimnissen 
uit de prilste jeugd, als zelfs het kleine sportblad-berichtje met Haarlem’s 5-jarig 
bestaan, al niet gewagen kan van al dat verborgene? Dat overzicht vertelt aldus: 
“Maandag 1 October 1894 zal de H.F.C. “Haarlem” 5 jaren bestaan; althans volgens 
hare statuten. […] Eerst toen de heer P. Charbon zich onder haar vaandel schaarde, 
werd ook de buitenwereld haar gewaar, en in ’89 speelde zij een eerste match, en 
toen nu eenmaal het ijs gebroken was, volgden de wedstrijden elkander vrij vlug 
op.’295

H.F.C. in het seizoen 1893-1894, met de beker van het (officieuze) kampioenschap in het voorafgaande 
jaar. Staand, van links naar rechts: Rudolf Schut, Otto Menten, Pim Mulier, jonkheer Willem Schorer en Puck 
Meijer. Zittend: Karel Ples, Adolph Hendrik Putman Cramer, Piet Swens, Hubert Menten, Solco Walle Tromp, 
Frits Dolleman, Co van Manen en Dirk Albertus Flier. Bron: Gedenkboek H.F.C. 1929.

Het lijstje van eerste wedstrijden in het Gedenkboek heeft als vroegste wed-
strijd die van Haarlem tegen de aspiranten van plaatsgenoot Excelsior (met als 
uitslag 2-0), gespeeld op ‘20 Oct. 1889’. Omdat bij de eerste statutenschrijvers 
verdere informatie ontbreekt, wordt de oprichtingsdatum gezet op de eerste 
dag van die maand: ‘1 October 1894’,  overigens een maandag. De beoordelen-
de justitiële ambtenaren vinden het geen enkel probleem.

No. 235 op 2 januari 1911 
Het verzoekschrift van H.F.C. op weg naar het Koninklijk Besluit komt 18 au-
gustus 1910 aan bij het Kabinet der Koningin. Job Swens, Martinus Loosjes, Jan 
de Breuk, Jan Thöne en Remmelt Remmelts (adjunct-secretaris) wenden zich 
als voltallig bestuur ‘tot Uwe majesteit met het eerbiedig verzoek, dat het Haar 
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moge behagen aan de Haarlemsche Football Club rechtspersoonlijkheid te 
verleenen’.  De meegestuurde stukken bestaan uit de concept-statuten en een 
excerpt van de notulen van de ledenvergadering van 12 februari van dat jaar.296

Een half jaar later volgt goedkeuring bij Koninklijk Besluit van 2 januari 
1911, op 16 februari gepubliceerd in de Staatscourant als: ‘No. 235. 
Haarlemsche Football Club, te Haarlem.’297 Maar voor het zover is, gebeurt er 
nog wel het een en ander.

De opgestuurde concept-statuten beginnen zo: 

‘Haarlemsche Footballclub. Opgericht in 1879. 
Artikel I. De Haarlemsche Football Club, gevestigd te Haarlem, stelt zich ten doel 

het voetbalspel te bevorderen en tracht dit doel te bereiken door: a. Het houden van 
geregelde oefeningen. b. Het deelnemen aan wedstrijden. c. Het uitschrijven van 
wedstrijden. d. Het bevorderen van alles, wat met het amateurs-voetbalspel in ver-
band staat. 

Artikel II. De vereeniging is aangegaan voor den tijd van 29 jaren. F Over vernieu-
wing van dien termijn wordt minstens een jaar van te voren door een Algemeene 
Vergadering beslist.’ 

Maar dit, en nog meer, is bij lange na niet goed genoeg. Het dossier gaat via 
het Gerechtshof in Amsterdam, Parket van den Procureur-Generaal, naar het 
Parket van de Officier van Justitie, Arrondissement Haarlem. De Haarlemse 
officier van justitie geeft uitvoerig commentaar en concludeert dat de vereni-
ging weliswaar ‘kan worden geacht te ressorteeren onder de Vereenigingen 
van personen als bedoeld in de wet van 22 april 1855 lid 22’, maar: hij kan niet 
akkoord gaan met de formulering van de eerste paar artikelen. Daarin ‘behoort 
de aanvang van den termijn van 29 jaar anders te worden bepaald en te wor-
den vastgesteld b.v. op 1 januari 1910 nu de oprichting der Vereeniging heeft 
plaatsgehad vóór langer dan 30 jaren’.299 Vrij vertaald: toevoeging F kan niet zo. 
We deden het vroeger zo, maar nu is er een concrete oprichtingsdatum nodig, 
waaraan de uiterste geldigheidstermijn van 30 jaar kan worden opgehangen. 

Op 17 december 1910 stuurt H.F.C.-secretaris Jan Thöne gewijzigde statuten 
aan de Minister van justitie, opgesteld binnen het bestuur, opvallend genoeg 
zonder tussenkomst van zoiets als een ledenvergadering.300 Ze zijn met pen 
geschreven, en beginnen nu zo: 

‘Statuten van de vereeniging “Haarlemsche Footballclub”, gevestigd te Haarlem. 
Opgericht in 1879 [laatste drie woorden zijn met potlood doorgestreept]. 

Artikel I. De Haarlemsche Football Club, gevestigd te Haarlem stelt zich ten doel 
het amateursvoetbalspel te beoefenen en tracht dit doel te bereiken door: [volgt 
opsomming a. t/m d.]

Artikel II. De Vereeniging is aangegaan voor den tijd van 29 jaren, te rekenen 
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van den dag der oprichting, zijnde den 15 September 1879. Bij het verstrijken van 
genoemd tijdvak is de vereeniging opnieuw aangegaan voor den tijd van 29 jaren. 
Over vernieuwing van het in het tweede lid bedoeld tijdvak wordt tenminste een 
jaar van te vooren door een Algemeene Vergadering beslist.’301 

Opgericht op ‘15 September 1879’. Hier staat het voor het eerst, niet afkomstig 
van Mulier, maar ingevuld door secretaris Jan Thöne namens het bestuur. Deze 
datum ligt in december 1910 zó ver in het verleden, dat er al ruim meer dan 
29 jaar, meer dan 31 jaar zelfs, verstreken zijn. Voor zover na te gaan is H.F.C. 
uniek onder vergelijkbare verenigingen in deze poging een zo vroege oprich-
tingsdatum te willen combineren met een zo late aanvraag. Het bestuur heeft 
de datum daardoor in het format van Justitie moeten wringen, en het resultaat 
is de gekunstelde constructie met de 29 jaar ‘aangegaan’ en ‘opnieuw aange-
gaan’. Deze formulering wekt de indruk dat er toch al ‘iets moet zijn geweest’, 
maar in werkelijkheid zijn de door H.F.C. in 1910 opgestelde statuten de aller-
eerste waarvoor ooit goedkeuring is aangevraagd. Ook hier weer: er is niets 
eerder. Dat blijkt zonneklaar uit de discussie in het bestuur, geïnitieerd door 
Jan de Breuk; uit het feit dat de H.F.C.-leden ter voorbereiding op de ledenver-
gadering van februari 1910 de ‘concept-statuten’ toegezonden hebben gekre-
gen ‘ter bestudeering’; en zeker uit voorzitter Swens’ eigen woorden tijdens 
die vergadering: ‘Lang ± 30 jaar heeft de H.F.C. het gedaan zonder reglement 
en we kunnen het allen toestemmen, ’t is best gegaan.’302 Niemand staat op om 
hem te corrigeren, en dat zou ook niet gekund hebben.

Dat een periode van 29 jaar ooit tot koninklijke goedkeuring kan hebben 
geleid zonder statuten is ondenkbaar. En als het in de Staatscourant gaat om 
‘gewijzigde statuten’ van een club of vereniging ten opzichte van eerdere, 
staat deze kwalificatie er altijd bij. Na 29 jaar in 1914 bij Rood en Wit, bij de 
A.N.W.B. in 1890 en meermaals later, bij H.V.V. in 1904, H.F.C. Haarlem in 1910, 
de N.V.B. in 1912, enzovoort. Maar dat is bij H.F.C. in 1911 niet het geval.

Het Nationaal Archief zegt het in zijn voorlichting: de in de statuten ge-
noemde oprichtingsdatum krijgt geen waarheidsstempel door koninklijke 
goedkeuring. Zo’n datum wordt niet gecheckt in de procedure, stukken die de 
datum ondersteunen hoeven niet te worden overlegd en een notaris hoeft er 
niet bij te worden betrokken. De statuten van H.F.C. impliceren dus ook niet 
‘een notariële akte, die een noodzakelijke bestendiging van de eerste, helaas 
ontbrekende, akte vormt’, zoals de toenmalige voorzitter liet optekenen in het 
Haarlems Dagblad van 5 augustus 2017. Een ‘notariële akte’ zou ook irrelevant 
zijn geweest, men kon immers zónder toe.

Eén keer eerder is er overigens vanuit H.F.C.-kring bijna hetzelfde beweerd, 
verborgen in de recente sportliteratuur, zo’n beetje tussen neus en lippen door. 
Op 8 november 2004 organiseert ‘Stichting De Sportwereld’ in Haarlem een 
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Herdenkingsbord ter gelegenheid van het ‘100-jarig bestaan’ van H.F.C. in 1979. Foto op 13 september 2017 
genomen in het clubgebouw van H.F.C. aan de Spanjaardslaan in Haarlem. 

symposium met als thema ‘Haarlem – Historische Sportstad’. Volgens een ver-
slag van het symposium door Remco Plas in het tijdschrift de SPORTWERELD 
houdt sportsocioloog Ruud Stokvis daar een lezing over ‘Pim Mulier en de 
introductie van het voetbal.’303 Plas meldt ondermeer: ‘De twijfel bij Stokvis of 
HFC daadwerkelijk in 1879 werd opgericht, kon direct worden weggenomen. 
In het publiek werd beweerd dat HFC nog altijd in het bezit is van de authen-
tieke oprichtingsakte.’ Dat is een nog boudere bewering, maar ingegeven door 
dezelfde gedachtegang. Hij bleef destijds zonder vervolg. 

Als het Koninklijk Besluit begin januari 1911 aan de Spanjaardslaan wordt 
bezorgd, zal dat met gejuich zijn ontvangen.

15 september 1879
De Voetbal-Almanak 1898-1899 noemt (woensdag) 1 oktober 1879 als op-
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richtingsdatum van H.F.C. Die datum is ontstaan doordat het destijdse bestuur 
Schorer-Dólleman het door Mulier ingevoerde jaartal nog eens preciseert. 
Ook hier de 1e van een maand die oogt als een bedachte startdag voor een 
niet-bestaand voetbalseizoen. Het bestuur van 1910 negeert de oude Voetbal-
Almanak-gegevens, waarschijnlijk is men er simpelweg niet van op de hoogte. 
En het bestuur negeert ook Muliers feestrede van nog maar een jaar eerder, 
met zijn ‘October 1879’. Als het bestuur daar ook geen weet van heeft, te-
kent het de inmiddels uiterst losse band tussen de erevoorzitter en de club. 
Ondertussen oogt 15 september weer als een poging tot het plaatsen van een 
seizoenstart; mogelijk diende als naïeve leidraad dat het seizoen 1909-1910 
voor H.F.C. begint op 26 september, met een thuiswedstrijd tegen H.B.S. Den 
Haag.304 

Tenslotte is er nog een heel andere mogelijkheid: dat men af wilde van 
het op zich al imaginaire 1 oktober, omdat de plaatselijke concurrent H.F.C. 
Haarlem die datum in combinatie met 1889 al in 1894 statutair had vastgelegd 
als oprichtingsdatum. Elk jubileum dreigde daardoor samen te vallen, en door 
de oprichtingsdatum van H.F.C. te verschuiven zou dat worden vermeden. We 
geven het allemaal voor wat het waard is. 

Het is sowieso uitermate moeilijk 15 september 1879 te plaatsen als op-
richtingsdag. Hij viel op een maandag, die vooral memorabel is vanwege de 
Troonrede van Koning Willem III in de Ridderzaal in Den Haag, waarin de 
vorst sombert over de economie (‘de gedrukte toestand van nijver, handel en 
scheepvaart’), maar tevreden is over de militaire toestand in Indië (‘de volhar-
ding der krijgsmacht in Atjeh’).305 Waarom de hypothetische oprichters hun 
kans niet zouden hebben gegrepen de club in het voorafgaande weekend te 
beginnen, of een ander weekend in de buurt, is een volslagen raadsel. Uit het 
Brummense bevolkingsregister blijkt dat van de zeven nieuwe leerlingen die 
in het najaar van 1879 op kostschool Spaanschweerd arriveren, er zich vijf op 
dinsdag 9 september inschrijven, één op 15 en één op 23 september. Dit regis-
ter laat zien dat Pim Mulier niet alleen in 1878-1880 aldaar op kostschool zit, 
maar dat het Brummense schooljaar, ironisch genoeg, in 1879 precies begint 
in de week dat hij in Haarlem H.F.C. zou hebben opgericht. Niet alleen zal Pim 
Mulier in Brummen dus al op school zijn, het lijkt ons goed voorstelbaar dat 
hij als kiene tweedejaars daar aanwezig is om samen met andere ouderejaars 
de nieuwelingen op te vangen en wegwijs te maken: ‘introductieweek’. Het 
maakt in elk geval elke betrokkenheid bij wat voor gebeurtenissen dan ook in 
Haarlem uitermate onwaarschijnlijk. 

In het befaamde Gedenkboek HFC 1919 wordt Mulier door redacteur Karel 
Lotsy in de gelegenheid gesteld terug te blikken. In twee passages gaat hij te-
rug tot de vroegste tijd en ook hier kan hij zelf niet worden vastgepind op de 
datum van 15 september. Sterker nog, in het hele Gedenkboek komt die datum 
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niet voor. In de eerste passage kopieert hij Athletiek en Voetbal van 1894 voor 
het voetbalbegin, maar met een twist: ‘in den winter van 1879-80’ houdt hier 
op bij ‘in den winter van 1879’. Dit is geen vergissing, maar een bewuste po-
ging de tekst van 1894 aan te passen aan die van zijn N.V.B.-lezing van 1909, 
waarin sprake is van ‘October 1879’. Dat  blijkt overduidelijk uit de tweede 
passage. Het door hem geschreven hoofdstuk ‘Onze terreinen’ begint aldus: 
‘Tot de oprichting van de club werd wel is waar in Oct.’79 besloten, maar, wan-
neer we feitelijk zijn gaan spelen, is mij niet met zekerheid bekend.’306 Met 
andere woorden: als jullie het allemaal gaan nakijken, heb ik me in elk geval 
ingedekt. ‘Het is al zoo ontzettend lang geleden’, klaagt hij ook Mulier-koket 
over de door Lotsy aan hem toebedeelde taak van clubhistoricus.307 Ook de 
verwikkelingen rond de statuten in 1910-1911 blijken langs hem heen te zijn 
gegaan, of kunnen hem niet schelen. Het resultaat is er naar. 

Als 15 september 1879 als oprichtingsdatum in 1910-1911 zijn eerste be-
stuurlijke functie heeft gehad, krijgt hij een tweede. Tussen 1929 (‘het 50-jarig 
bestaan’) en 1959 (‘het 80-jarig bestaan’) onderneemt H.F.C. drie pogingen tot 
het verkrijgen van het ‘predicaat Koninklijk’, die uitvoerig worden beschre-
ven in het tweede deel van ‘Kicksen en Wickets’. Let wel: het gaat hier om de 
prestigieuze toevoeging van ‘Koninklijk’ aan de verenigingsnaam vanwege 
zeer bijzondere verdiensten over een lange periode, die veel verder gaat dan 
de koninklijke goedkeuring als rechtspersoon (hoewel die er wel een voor-
waarde voor is). Bij de procedure van 1929 signaleert de Commissaris van de 
Koningin, die een cruciale adviserende rol heeft, vaagheid in de aanvraagstuk-
ken voor het predicaat: ‘Bij Uw, liefst spoedig, antwoord, zal ik er voorts prijs 
op stellen den juisten datum van de feestviering te vernemen.’ 

Het bestuur, in de personen van voorzitter dr. Cornelis Spoelder en secreta-
ris jonkheer Johan Cornelis ‘Jo’ Mollerus, grijpt dan terug op de statuten van 
1910-1911; het heeft ‘de eer U naar aanleiding van Uwen nevensvermelden 
brief het volgende mede te deelen. De Haarlemsche Football Club (H.F.C.) is 
opgericht op 15 September 1879.’ Als het in de statuten zo staat, is het waar, 
dat kan niet anders. Toch strandt de poging omdat de N.V.B. in hetzelfde 
jaar al Koninklijk wordt. Het duurt dan nog even, maar in 1959 wint de aan-
houder – in dit geval het bestuur met als voorzitter en secretaris de broers 
Piet en Christiaan Godfried ‘Chris’ van Houten. Op 17 augustus 1959 schrijft 
Grootofficier mr. J.C. baron Daud namens H.M. Koningin Juliana dat zij ‘gunstig 
heeft beschikt’.308 

Op de website van de vereniging staat bij ‘Over de club’: ‘Pim Mulier richt-
te HFC in 1879 op als een kwajongensclub’. De meest recente versie van 
H.F.C.’s Statuten, van 8 april 2008, begint met: ‘1.1. De vereniging is genaamd 
Koninklijke Haarlemsche Football Club “HFC” en werd opgericht op vijftien 
september achttienhonderd negen en zeventig op initiatief van Pim Mulier.’
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‘LANG ± 30 
JAAR HEEFT 

DE H.F.C. HET 
GEDAAN ZONDER 
REGLEMENT EN, 

WE KUNNEN 
HET ALLEN 

TOESTEMMEN, 
’T IS BEST 
GEGAAN.’
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XIII
DE KROONGETUIGE 

Hoe H.F.C. zijn leden bij de toekomst betrekt en Kees Pleyte nog even 
toeslaat over het verleden 

Unieke interesse 
In zijn aankondiging van de activiteiten rond het ‘50-jarig bestaan’ van H.F.C. 
in 1929 schrijft journalist Chris Groothoff de bewering over de oprichting van 
H.F.C. in 1879 geheel en alleen toe aan Mulier, zonder ‘andere bewijsstukken’ 
ervoor. Groothoff kan interesse in sportgeschiedenis niet ontzegd worden, 
maar hij is geen directe getuige. Hij wordt in 1878 geboren in Zaltbommel,309 
zet zijn eerste wankele pasjes in het bedoelde jaar 1879 en raakt pas vanaf 
1898 in Amsterdam bij de sport betrokken.

Er kan veel van Mulier gezegd worden, maar hij is volstrekt uniek in zijn 
vroege interesse in het vastleggen van een onnoemelijke hoeveelheid facet-
ten van Nederlandse sportbeoefening van het eind van de negentiende eeuw. 
Voorzien van zijn volstrekt eigen persoonlijke visie en interpretatie, met slor-
digheden en zelfverheerlijking en al, maar toch. Het vrijwel ontbreken van 
concurrerende directe getuigenissen over de gebeurtenissen die hij beschrijft 
– bronnen rond het vroege H.F.C. niet uitgezonderd – is een probleem dat 
slechts met de grootste moeite al reconstruerend en combinerend overwon-
nen kan worden. 

In ‘Kicksen en Wickets’ bespraken we de briefwisseling tussen Mulier en 
Rood en Wit’er van (vrijwel) het eerste uur ‘Lakkie’ van Warmelo, waarin 
Mulier in zijn reactie bevestigt dat H.F.C. is ontstaan uit Rood en Zwart. Uiterst 
belangrijk om te weten, omdat verifieerbaar Rood en Zwart pas ontstaat als 
cricketclub in de loop van 1881. Voor die verificatie hebben we in deze publi-
catie uitvoerig geput uit de onderlinge correspondentie van leden van de fa-
milie Van Lennep. We geven hier nog een contemporaine getuige, en wat voor 
een: Kees Pleyte, de man die, ononderbroken en dus nog meer dan Mulier, 
overal bij was in het sportieve Haarlem van de jaren tachtig van de negentien-
de eeuw. En Kees heeft iets op zijn lever.

±1883, met een streepje 
Als onderdeel van de professionele weg omhoog onder leiding van druk-
ker-uitgever Martinus Loosjes houdt H.F.C. in 1904 een enquête onder oud-le-
den en oudere leden. Ze worden daarin bevraagd over de persoonlijke ge-
schiedenis binnen de club en de bereidheid om de club ‘finantieel’ te steunen. 



114 HOE VOETBAL VERSCHEEN IN  NEDERLAND

Een verzameling ingevulde enquêteformulieren wordt bewaard in het archief 
van H.F.C.310 Deze verzameling is waarschijnlijk niet compleet, maar voor ons 
voldoende is het formulier van respondent ‘C.M. Pleyte d’Ailly geb. 1864’. Kees 
Pleyte excuseert zich voor de slordige reactie, het papier ‘was in de versukke-
ling geraakt’ (hij is in februari getrouwd) en jazeker, hij is bereid tot een bij-
drage: ‘zeer gaarne met vijf gulden’.

Kees Pleyte rond 1915. Bron: Gedenkboek H.F.C. 1919, 41.
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Fragment uit de door Kees Pleyte ingevulde H.F.C.-vragenlijst uit 1904. Bron: Noord-Hollands Archief, archieftoegang 
1399 ‘Koninklijke Haarlemsche Football Club (KHFC) te Haarlem’, archiefstuk 138. 

Aangekomen bij de vraag ‘In welke jaren waart gij aspir. lid, lid of donateur’ 
van H.F.C, vult hij dit in: 

‘Werkend lid gedurende de eerste jaren van het bestaan vanaf ± 1883 waarin de 
oprichting ongeveer viel. Dat de oprichting vóór dien tijd zou hebben plaats ge-
vonden, is onjuist en slechts een verzinsel van den Heer Mulier.’311

Er wordt niet naar gevraagd, maar Kees heeft duidelijk behoefte om nog even 
een punt te maken: het nadrukkelijke streepje onder de 3 is dan ook van hem. 
Hij zal Athletiek en Voetbal en Cricket met belangstelling gelezen hebben, 
en daarna met stijgende verbazing: met als gevolg dat Muliers eigenzinni-
ge geschiedschrijving hem een paar jaar later nog behoorlijk hoog zit. Deze 
inmiddels 39-jarige zakenman, die als jongeman in Haarlem overal bij was, 
die beschouwd kan worden als een volledig contemporaine bron, met be-
stuursfuncties in het cricket en het voetbal, en die Mulier ongeschikt vond om 
de cricketbond te leiden, spreekt zich ondubbelzinnig uit: de oprichting van 
H.F.C. in 1879, in welke maand en op welke dag dan ook, is ‘een verzinsel van 
den heer Mulier’. 

Zo. 
Uit het vervolg, en met name uit de procedure voor Koninklijke 

Goedkeuring van de statuten in 1910-1911, blijkt duidelijk dat Pleytes korte 
maar krachtige uitbarsting binnen de vereniging geen enkel effect heeft gehad; 
daarin blijft Mulier de man.
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‘DAT DE 
OPRICHTING VÓÓR 

[±1883] ZOU 
HEBBEN PLAATS 

GEVONDEN, 
IS ONJUIST EN 
SLECHTS EEN 
VERZINSEL 

VAN DEN HEER 
MULIER.’ 
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CONCLUSIES 

Op minstens één plek wordt in Nederland eind achttiende eeuw mob football 
gespeeld: in Noordwijk in 1789 op initiatief van Engelse leerlingen van de 
plaatselijke jongenskostschool van Joseph de Veer. Bij het Engelse mob football 
of village football nemen buurdorpen het tegen elkaar op in een wedstrijd die 
tussen hen in begint, waarbij het ‘team’ wint dat als eerste de bal naar een 
vastgesteld punt in het eigen dorp heeft getransporteerd. Met gebruik van de 
handen, voeten… om het doel te bereiken is zo ongeveer alles toegestaan. Het 
wordt in Noordwijk gespeeld door twee groepen kostschooljongens en is de 
vroegste vorm van ‘voetbal’ in Nederland nu bekend.

Het eerste enigszins gestructureerde moderne voetbal wordt gespeeld in 
1877/1878-1882 op de jongenskostschool Noorthey bij Voorschoten, daar 
geïntroduceerd door de Engelse leraar John Joseph Helsdon Rix. Het Engelse 
football dat hij meebrengt, kan midden negentiende eeuw in Engeland een 
hele reeks vormen hebben, die pas in de jaren zestig en zeventig convergeren 
rond twee hoofdvarianten: ‘Rugby’ (met regels voornamelijk overgenomen 
van de eliteschool uit die plaats in Warwickshire) en ‘Association’ (met regels 
opgesteld door de in 1863 opgerichte Engelse voetbalbond), de wat minder 
ruwe vorm met relatief weinig handenwerk en de voorloper van wat wij in 
het Nederlands nu ‘voetbal’ noemen. Uit Helsdon Rix’ eigen beschrijving in de 
kostschoolkrant Noortheysch Nieuwsblad in december 1877 maken we op dat 
er op Noorthey een variant van ‘association’ wordt gespeeld.

Er gaapt een opvallend groot gat van een kleine eeuw tussen de beschrijving 
van mob football in Noordwijk en die van association football op Noorthey. 
Hoewel we ook sporadische verwijzingen zijn tegengekomen van ‘schop-
pen tegen een bal’ op kostscholen begin jaren zeventig in Noordwijk en op 
Noorthey, lijkt het ons onwaarschijnlijk dat dat gat tussen 1789 en 1877/1878 
met allerlei football-varianten opgevuld zal zijn geweest. Schetsen van het 
midden-negentiende-eeuwse Engelse voetbal beschrijven een sport die in al-
lerlei vormen wordt beoefend op de elitescholen (Eton, Rugby, Harrow), maar 
nauwelijks daarbuiten, en die football-varianten leggen het in populariteit 
af tegen cricket, boksen en paardenrennen. Pas vanaf de ‘codificatie’ in 1863 
worden onderlinge matches gemakkelijker en wint de sport aan populari-
teit.312  Gegeven deze geschetste ontwikkelingen in Engeland is Nederland er 
in 1877/1878 snel bij. 

In Haarlem is vanaf het voorjaar van 1881 het cricketclubje Rood en Zwart 
actief, met Pim Mulier en David van Lennep als twee van de vier initiatief-
nemers. Op 26 en 27 augustus 1881 vindt op de Maliebaan in Den Haag een 
voor vele Nederlandse sportjongeren belangrijke cricketwedstrijd plaats: een 
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combinatie van elf Haagse H.C.C.’ers en elf Deventerse U.D.’ers, Haarlemse 
Progress’ers en Noorthey-alumni speelt dan tegen de Uxbridge Cricket Club. 
Het is een match die zóveel indruk maakt, dat het tot serieuze clubvorming 
komt in zowel Den Haag als Haarlem, waar David van Lennep op 9 september 
1881 verkozen wordt tot eerste president van Rood en Zwart. Wanneer de 
zomersport cricket in het najaar van 1881 wegvalt, neemt football de plaats 
ervan in, met een bij een Amsterdamse sportzaak door Pim Mulier verworven 
(rugby)bal. De eerste activiteiten van Rood en Zwart zijn uitstekend te volgen 
aan de hand van correspondentie binnen de Haarlemse familie Van Lennep in 
precies deze periode. Samen met de briefwisseling binnen de Engelse familie 
Skinner die ten grondslag ligt aan het Nederlandse voorbeeld van mob foot-
ball, illustreert dit het methodologische punt van het grote sporthistorische 
belang van onderzoek in de ‘epistolaire cultuur’. 

Mulier noemt later Rood en Zwart het ‘protoplasme’ van het Haarlemse 
voetbal, maar hij vermeldt ook dat deze groep voetballers zich – mogelijk kort-
stondig – ‘de Voetbalclub’ en/of Haarlemsche Voetbal/Football Club noemt. In 
1882-1883 gaat onder de Haarlemse jongens rugby-voetbal over in associati-
on. Mulier, die tussen 1882 en 1885 meerdere schooljaren in het buitenland 
doorbrengt, was ook hier vermoedelijk bij betrokken, maar de details daarvan 
zijn vooralsnog onduidelijk.

Den Haag is er ook vroeg bij met de vermelding van onderling voetbal van-
af 1883 bij cricketclub Olympia. Vanaf dan begint Nederlands clubvoetbal in 
de grotere steden. Haarlem, Den Haag, Amsterdam (met betrokkenheid van 
ex-Noortheyenaren), Rotterdam – op al deze plekken start het voetbal vanuit 
cricketactiviteiten. De enige uitzondering is Enschede, waar voetbal in 1885 
wordt opgezet door een enthousiaste Tukker die in Engeland stage heeft gelo-
pen in de textielindustrie.

In november-december 1886 wordt het eerste Nederlandse interstedelijke 
wedstrijdvoetbal gespeeld, tussen de dan zo genoemde Haarlemsche Football 
Club en “Sport” uit Amsterdam, met teams gerecruteerd uit cricketers, voor-
namelijk overigens Engelsen bij “Sport”. Na enkele jaren van opvallende stilte 
rond de naam, functioneert H.F.C. eind 1886 aantoonbaar als voetbaltak van 
de cricketclub Rood en Wit. Vanaf eind 1887 profileert het zich als zelfstandi-
ge voetbalclub, met een eigen bestuur en spelers. De eerste wedstrijden uit en 
thuis gaan dan tegen het Haagse Olympia.

Nederlands wedstrijdvoetbal komt goed op gang in 1887-1888, tussen 
clubs uit de genoemde steden: H.F.C. en Excelsior in Haarlem, Olympia in Den 
Haag, dat zich een jaar later omturnt tot H.V.V., de Amsterdamsche Voetbal 
Vereeniging (als opvolger van “Sport”) en R.A.P. in Amsterdam, Concordia en 
Olympia in Rotterdam, de Enschedesche Football Club en Prinses Wilhelmina 
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in Enschede. In 1888-1889 leveren paarsgewijze uit- en thuiswedstrijden 
bij elkaar opgeteld een eerste informele competitie op, met als winnaar 
Concordia Rotterdam.   

Kees Pleyte kan worden beschouwd als de bestuurlijke evenknie van Mulier 
in de cruciale Haarlemse sportperiode 1880-1890. Kees is van jongs af aan 
in verschillende periodes bestuurslid van Rood en Wit (onder andere zestien 
jaar onafgebroken als voorzitter) en H.F.C., en voorzitter van de Nederlandsche 
Cricketbond. Hij zorgt voor bestuurlijke coherentie met koninklijk goedge-
keurde statuten, zowel bij Rood en Wit als bij de bond, en in 1891 trekt hij de 
intern ruziënde bond uit een impasse met het voorstel het wedstrijdaanbod te 
vergroten met een landelijke competitie. Kees speelt een belangrijke rol in de 
‘sportificatie’ van de Nederlandse veldsporten en we hebben hem hier graag 
aan de vergetelheid onttrokken. 

Pleyte en Mulier komen soms onzacht met elkaar in aanraking, vooral over 
zaken betreffende het Haarlemse cricket en de nationale bond, maar ook het 
voetbal blijft niet buiten schot. In het kader van het traject van renovatie van 
de club tussen 1900 en 1910 schrijft H.F.C. in 1904 een enquête uit waarin bij 
leden en oud-leden informatie wordt gevraagd naar hun betrokkenheid bij de 
club. Kees Pleyte doet ook mee en als uitvloeisel van de manifeste incompa-
tibilité d’humeur tussen hem en Mulier bevat deze enquête een verrassende 
bijvangst. Mulier claimt sinds de jaren negentig in zijn sportgeschiedschrijving 
1879 als het oprichtingsjaar van H.F.C., maar Pleyte zet ondubbelzinnig op 
papier dat elke veronderstelde oprichtingsdatum van vóór ‘± 1883’ ‘onjuist 
is, en slechts een verzinsel van den heer Mulier’. Voor de Sport-Almanak van 
1888 geeft het H.F.C.-bestuur 17 december 1882 op als oprichtingsdatum, en 
voor die van 1890 1 september 1881. Deze data corresponderen ruwweg met 
‘association’ door een groep Haarlemse voetbalenthousiastelingen of ‘rugby’ 
door een groep aanvankelijke cricketers. Of Pleytes jaartal een keuze tussen 
deze twee impliceert, laten we hier in het midden (al is die voor 17 december 
1882 het meest voor de hand liggend). In elk geval ging het – denken we nog 
steeds – om ‘oprichting’ door een stelletje jongens bij elkaar, met een bal maar 
zonder formele stukken, laat staan zoiets als procedureel geschikte statuten. 
Een ‘echtere’ datum dan de genoemde: we zijn hem niet tegengekomen.

Kees’ opvallende uithaal heeft binnen de club geen effect. In navolging van 
Mulier beschouwt het bestuur van 1898-1899 ‘1879’ als het oprichtingsjaar 
van H.F.C. en hanteert het bestuur van 1910-1911 het jaartal in een procedure 
voor Koninklijke Goedkeuring van de statuten, de eerste in de geschiedenis 
van de club. De oprichting wordt dan zelfs laconiek gepreciseerd tot 15 sep-
tember 1879, een datum die sindsdien in omloop is.



120 HOE VOETBAL VERSCHEEN IN  NEDERLAND

EINDNOTEN 

 1  Kloos, J. Noordwijk in den loop der eeu-
wen. Facsimile van de oorspronkelijke 
uitgave uit 1928. Noordwijk: Uitgeverij 
Buijze, 1973, 189-191; Verhoog, Jeroen. 
Noordwijk door de ogen van Lutgens. 
Noordwijk: Uitgeverij aan Zee, 2014, 26.   

  2  https://en.wikisource.org/wiki/
Skinner,_John_(1772-1839)_(DNB00).

  3  Verhoog, Jeroen. ‘Een voetbalwed-
strijd in Noordwijk anno 1789.’ In: De 
Blauwdotter, nr. 182 (voorjaar 2018): 
31-33. Een aantal brieven van John aan 
zijn moeder staan online, maar niet die 
over cricket en voetbal. Ze gaan onder 
meer over de Nederlandse taal en de 
ijspret van de Nederlanders.  http://
www.geheugenvannederland.nl/nl/
geheugen/view?coll=ngvn&identifier=-
KONB06%3A0072

  4  Skinner, John. Sketches in Holland A.D. 
1788 & 1789. I. In: British Library, 
London. Reference: Add MS 33633.  

  5  Bovenstaande passages komen uit: 
Skinner, Sketches: ‘Letter 13. Noordwijk 
1789. To S ____ y England’, regels 145-
147, 152-153 en 156-157, en uit: ‘Letter 
II. Noordwijk October 1788. To Mrs S __ 
England’, regels 86-88.

  6  Verhoog, 31.
  7   Bovenstaande passages komen uit: 

Skinner, Sketches: ‘Letter I. Noordwijk 
October 1788. To Mrs S __ England’, 
regels 22-24 en uit: ‘Letter 13’, regels 
119-120 en 94-143.

  8  Harvey, Adrian. Football: The First 
Hundred Years. The untold story. London 
and New York: Routledge, 2005, 1. 
Zie ook Wikipedia, ‘Royal Shrovetide 
Football’.

  9  Zie bijvoorbeeld Tijdschrift voor 
Nederlandse Taal- en Letterkunde 124, 
uitgegeven vanwege de Maatschappij 
der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 
nr. 3 (2008), Themanummer: Brieven. 

  10  Mulier beschrijft dit op grond van een 
interview met jonkheer H. van Loon, 
destijds leerling op Noorthey; Mulier, 
W. Cricket. Haarlem: De Erven Loosjes, 
1897 (voortaan: Cricket), 86.

  11  Dit is nog een aantal jaren eerder dan 

beschreven in ‘Kicksen en Wicket’s, 5-6, 
op grond van iets latere afleveringen 
van de Noortheyse nieuwsbrief.  

  12  Zie www.kb.nl/themas/kinderboe-
ken-en-strips/klassieke-kinderboe-
ken/a-is-een-aapje: ‘Het abc-versje dat 
begint met A is een aapje dat eet uit 
zijn poot, B is de bakker die bakt voor 
ons brood is al minstens 170 jaar oud. 
De eerst aangetroffen gedrukte versie 
staat in een prentenboekje uit 1836, 
genaamd Nieuw Abé-boekje voor lieve 
kinderen: met eene menigte prentjes en 
rijmpjes. Wie de tekst heeft geschre-
ven is niet bekend, misschien was 
het de Amsterdamse onderwijzer Jan 
Schenkman (1806-1863), maar bewij-
zen daarvoor ontbreken.’ 

  13   Lotsy, Karel (samenst.). Gedenkboek 
tergelegenheid van het 40-jarig bestaan 
van de Haarlemsche Football Club 1879-
1919. [Haarlem]: [Haarlemsche Football 
Club], [1920] (voortaan: Gedenkboek 
HFC 1919), 5; ‘Kicksen en Wickets’, 15-
16. 

  14  Bijleveld, Willem, e.a. Gedenkboek 
Noorthey, uitgegeven bij den hondersten 
gedenkdag van den stichting. Haarlem: 
Johannes Enschedé en Zonen, 1920 
[zonderpaginanummering]; zie ook 
‘Kicksen en Wickets’.

  15  Noortheysch Nieuwsblad, nr. 31, Bijblad 
(9 december 1877) en nr. 1 (13 januari 
1878). In ‘Kicksen en wickets’ schreven 
we dat het om ‘Edmond Insinger’ ging, 
maar hij had Noorthey in september 
1877 al verlaten. Zijn broer Willem 
Frederik was er toen nog wel: hij is de 
schrijver van het artikeltje.  

  16 Cricket, 96-99.
  17  Nederlandsche Sport 5, nr. 227 (4 de-

cember 1886): 5 en nr. 230 (25 decem-
ber 1886): 5.

  18 ‘Kicksen en Wickets’, 122-124.
  19  https://www.konhfc.nl/index.php?pa-

ge=Over_de_club&sid=1.
  20   Groothoff, Chris. Voetbal. Een hand-

leiding voor het spel. ’s-Gravenha-
ge: Uitgave van den Koninklijke 
Nederlandschen Voetbalbond, 1930.



121

  21  Nieuwe Rotterdamsche Courant (23 
augustus 1929): 15.

 22  Haarlems Dagblad (5 augustus 2017).
 23   Gert-Jan Pruijn is thans oud-voorzitter; 

sinds medio oktober 2017 is Dirk Jan 
Rutgers zijn opvolger.

 24   Haarlemsch Advertentieblad (22 okto-
ber 1881): 1.

 25 Cricket, 96.
 26   Noord-Hollands Archief, archieftoegang 

1736 (voortaan: NHA1736).
 27   NHA: bevolkingsregister; Stadsarchief 

Amsterdam: bevolkingsregister. 
 28   Mulier, W.J.H. ‘Mijmeringen van een 

Sport-veteraan. De brief van den onbe-
kende.’ De Revue der Sporten 21, nr. 25 
(20 februari 1928): 511.

 29   Haarlemsch Advertentieblad (22 okto-
ber 1881): 1.

 30  NHA1736
 31   Stadsarchief Amsterdam, archiefnum-

mer 30491 – Archief van de Familie 
van Lennep, inventarisnummer 153 – 
Brieven aan Samuel van zijn moeder en 
broers en zusters tijdens zijn verblijf in 
Instituut Bijsterveld te Oirschot 1880-
1882. Voortaan: SA30491/153.

 32 SA30491/153.
 33 Cricket, 99.
 34   Haarlemsch Advertentieblad (22 okto-

ber 1881): 1.
 35   Volgens Henri’s geboorteakte, aldus 

Hans Warnar, is het ‘Loopuijt’, maar 
we houden het algemeen gebruikte 
‘Loopuyt’ aan. 

 36 Cricket, 96.
 37   Het zou ook zijn broer Willem Pieter 

Rochell (1866-1895) kunnen zijn.
 38   Er staat ‘H. de Gijselaar’, maar bedoeld 

wordt (waarschijnlijk via een drukfout) 
jonkheer Nicolaas Charles de Gijselaar; 
volgens de Gymnasten-Almanak voor 
het jaar 1884. 7e Jaargang. Amsterdam: 
Ipenbuur & Van Seldam, 1883, 60-61, 
is hij eind 1883 de secretaris-penning-
meester van Progress.

 39 Cricket, 96.
 40  NHA1383: Rector van het Stedelijk 

Gymnasium te Haarlem, 1873-1981; 
NHA 3525: Rechtsvoorgangers van 
de Spaarne Scholengemeenschap te 
Haarlem, 1864-1969; NHA: bevolkings-
register.

 41 Cricket, 96.
 42   Coops, Johan Willem George. 

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan van den 
Nederlandschen Cricket Bond. 1883-30 
september-1933. Amsterdam: NCB, 
[1933], 254-255.

 43  Het Sportblad 17, nr. 44 (4 november 
1909): 7.

 44  Geboortedata van de Progress’ers die 
jonger zijn dan Mulier: Six (27 mei 
1865), Van Welderen (18 augustus 
1865), De Roo (23 augustus 1865), 
De Gijselaar (21 oktober 1865), Job 
Posthuma (14 november 1865), Deutz 
van Lennep (14 januari 1866), Loopuyt 
(29 januari 1866) en Pieter Posthuma 
(1 november 1866). 

 45 ‘Kicksen en Wickets’, 55-56.
 46  NHA1383: Rector van het Stedelijk 

Gymnasium te Haarlem.
 47   https://ilibrariana.wordpress.

com/2012/02/06/bosbeek-en-van-
merlen/

 48  Cricket, 86; ‘Kicksen en Wickets’, 11-14.
 49  Gedenkboek Noorthey, [zonder pagina-

nummering].
 50  Almanak van het Leidsche 

Studentencorps voor het schrikkeljaar 
1880. Zes en zestigste jaargang. Leiden: 
P. Somerwil, 1880, 156 en 161; Almanak 
van het Leidsche Studentencorps voor het 
jaar 1881. Zeven en zestigste jaargang. 
Leiden: A.W. Sijthoff, 1880, 223 en 228;

 51  De Noortheysche Courant werd door de 
leerlingen zelf geschreven en in elkaar 
gezet. De schrijvers van de diverse ar-
tikeltjes gaven de vaak lange adellijke 
namen van hun medeleerlingen nog wel 
eens fonetisch weer of verhaspelden 
de reeks voornamen, waarbij ze bij 
de eerste voorletter uitgingen van de 
roepnaam. ‘Loopuyt’ werd bijvoorbeeld 
‘Loopuit’, ‘Henri’ veranderde op zijn 
Engels in ‘Henry’ en ‘J.H. Loopuyt’ trans-
formeerde tot ‘H.J. Loopuyt.’   

 52  Zie voor een uitgebreider portret: 
‘Kicksen en Wickets’, 8-11. Op 23 janu-
ari 1881 keert Rix terug als docent op 
Noorthey. 

 53  Noortheysche Courant, 3e Bijvoegsel (2 
juli 1879). Rix stapt dus in 1882 niet 
van Noorthey over naar het Instituut 

EINDNOTEN



122 HOE VOETBAL VERSCHEEN IN  NEDERLAND

Schreuders in Noordwijk, zoals we in 
‘Kicksen en Wickets’ schreven, maar hij 
vertrekt in 1879 eerst voor een aantal 
jaren naar Engeland.  

 54  Een van de twee broers Harinxma thoe 
Slooten is Coert Lambertus (1865-
1927). Op 25 april 1883 is hij mede-op-
richter en eerste voorzitter van de cric-
ketclub Frisia in Leeuwarden. 

 55   Noortheysche Courant, 3e Bijvoegsel (2 
juli 1879).

 56 Gymnasten-Almanak 1884, 60-61.
 57  ‘Vergadering van den Nederlandschen 

Cricket Bond 28 september.’ 
Nederlandsche Sport 3, nr. 115, 
Bijvoegsel (4 oktober 1884).

 58 Cricket, 100 en 96.
 59  Skinner, Sketches: ‘Letter II. Noordwijk 

October 1788. To Mrs S __ England’, 
regels 86-88.

 60 Cricket, 96 .
 61 Cricket, 97.
 62  Het Sportblad 17, nr. 44 (4 november 

1909): 7.
 63 Ibidem. 
 64 NHA1736.
 65  NHA1736: brief, voorgelezen door Felix 

Paulus du Rieu tijdens de algemene 
vergadering van 31 januari 1883. 

 66  Cricket, 97; Het Sportblad 17, nr. 44 
  (4 november 1909): 7.
 67 NHA1383. 
  68  Zie: https://ilibrariana.wordpress.

com/2013/03/15/burgemeester-jhr-
mr-d-e-van-lennep-1865-1934-en-groe-
nendaal/

   69  Vox Studiosorum 11, nr. 27, eerste bij-
voegsel (29 oktober 1885).

 70  Stadsarchief Amsterdam, archiefnum-
mer 30491 – Archief van de Familie 
van Lennep, inventarisnummer 
098 – Brieven van Moeder aan Jacob 
(1880-1881). Voortaan: SA30491/098. 
Jonkheer Pieter Teding van Berkhout 
(1865-1935) is een zoon van moeder 
Sophia’s broer jonkheer mr. Jan Pieter 
Adolf Teding van Berkhout (1831-1898) 
en een klasgenoot van Pim Mulier. 
Aarnout Hendrik van Wickevoort 
Crommelin (1864-1912) is een ach-
terneef van Davids grootmoeder van 
moeders kant Hester van Wickevoort 
Crommelin. 

 71  Mijland, Jacques. ‘De Fransche School 
in de kom van Oirschot 1770-1868.’ In: 
Campina, driemaandelijkse uitgave van 
het Streekarchief Regio Eindhoven 28, 
nr. 108 (januari 1998): 34-48, nr. 109 
(april 1998): 90-100, en nr. 110 (juli 
1998): 122-152.

 72 SA30491/153.
 73 SA30491/098.
 74 Cricket, 97.
 75  In Cricket, 97, staat ‘W. Kruseman’, maar 

dat kan niet anders dan Jan Kruseman 
zijn. Immers, in Gedenkboek Cricketbond 
1933, 253, schrijft hij: ‘Daar waren twee 
broers Kruseman, Jan en Gideon. Gideon 
“mochten wij niet”.’ Rood en Zwart’er 
Jan wel dus. 

 76   Gerlof van Vloten (1866-1903): latere 
Arabist; zoon van de bekende letter-
kundige Johannes van Vloten (1880-
1883), die na een hevig conflict op het 
Deventer Atheneum in 1868 met zijn 
gezin naar Heemstede verhuisde. 

 77  Zie ook de passage over Del Court en Six 
in ‘Kicksen en Wickets’, 75-76.

 78 SA30491/153.
 79  ‘Mijmeringen van een Sport-veteraan’, 

511.
 80 Gedenkboek HFC 1919, 10.
 81  Horn, Nico van. ‘125 jaar voetbal in 

Nederland?’ In: de SPORTWERELD, nr. 
35 (december 2004): 8-14.

 82   Ferdinand Arnold Ludwig de Gruyter, 
geboren 30 augustus 1850 in Meurs 
bij Düsseldorf, zoon van Arnold 
Johann Martin de Gruyter, rondrei-
zend koopman; hij trouwt 7 mei 
1874 in Amsterdam, beroep ‘maga-
zijnbediende’, met Maria Christina 
Wilhelmina Seijdenzaal, dochter van 
een Amsterdamse banketbakker. 

 83 Cricket, 98.
 84  http://egoproject.nl/wp-content/

uploads/2015/04/Archief-de-Booij-
deel-1.pdf, 158.

 85  Stadsarchief Amsterdam, archiefnum-
mer 1423 – Archief van De Booij, inven-
tarisnummer 242 – ‘Jeugdherinneringen 
van een oud-Haarlemmer. Geput uit de 
memoires van H. de Booy door H.Th. de 
Booy’, 91-92.

 86 Cricket, 98.
 87 SA1423/241, 32. 



123EINDNOTEN

 88  http://egoproject.nl/wp-content/
uploads/2015/04/Archief-de-Booij-
deel-1.pdf, 158 en http://egoproject.nl/
wp-content/uploads/2015/04/Archief-
de-Booij-deel-2.pdf, 41.

 89  http://egoproject.nl/wp-content/
uploads/2015/04/Archief-de-Booij-
deel-1.pdf, 73-79 en 158.

 90  Stadsarchief Amsterdam, archief-
nummer 1423 – Archief van De Booij, 
inventarisnummer 241 – ongepu-
bliceerde verhalen (1960) van Han 
de Booy, getiteld Mensen die ik ont-
moette, 31-32, KLAC03706000018 en 
KLAC03706000019. 

 91   Haarlemsch Advertentieblad (22 april 
1882), 1; NHA1736: brief van Felix 
Paulus du Rieu, door hem voorgelezen 
tijdens de algemene vergadering van 
Rood en Wit, 31 januari 1883.

 92  Coops, J.W.G., e.a. (samenst.). Haagsche 
Cricketclub 1878-1928. Gedenkboek ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan. 
’s-Gravenhage: Moorman’s Periodieke 
Pers, 1928, 6-7.

 93  Uxbridge Gazette (September 2, 1881), 
gepubliceerd in: Griffiths, D.M. 200 Not 
Out, The Uxbridge Cricket Club 1789-
1989. London: Uxbridge C.C., 1989, 28.

 94  Cricket, 91-92 en 95. ‘Kicksen en 
Wickets’, 28-30.

 95  SA30491/153. ‘Dop’ is Davids oudere 
broer Adolf Georg van Lennep (1862-
1931).  

  96 Cricket, 99.
 97   Informatie van diverse internetbron-

nen en de Dorking and Leatherhead 
Advertiser, August 24, 1907, 6.  Margaret 
is de dochter van The Reverend 
(‘Eerwaarde’) George FitzClarence Slade 
uit Buckland in Surrey, een alumnus 
van All Souls College in Oxford, en de 
kleindochter van General Sir John Slade, 
een houwdegen van de Napoleontische 
oorlogen in Spanje. In hun woonplaats 
Croyde (Noord-Devon) volgt Margaret 
haar onvervulde jeugddroom, studeert 
af als arts (zo zal het oorsponkelijk 
geklikt zijn met Job), vestigt zich in 
Londen als kinderpsychiater en ver-
keert daar in salon-feministische krin-
gen; op haar gebaseerd is de figuur van 
‘Rose’ in de befaamde Provincial Lady-

romans van de schrijfster E.M. Delafield, 
die wel de Bridget Jones’s Diary van de 
jaren dertig worden genoemd.

 98  Geschiedenis der ’s Gravenhaagsche 
Cricket- en Football-Club 1878-1898 
en der Haagsche Voetbal Vereeniging 
1883-1898. (Den Haag), 5. Voortaan: 
Geschiedenis ‘s Gravenhaagsche.

 99 SA30491/153.
 100 Cricket, 99.
101  Adriaan Volckert Teding van Berkhout 

(1822-1889) is een verre neef van moe-
der Sophia; hij is lid van de Haarlemse 
Gemeenteraad 1869-1888 en van de 
Eerste Kamer 1877-1884.

102 Gedenkboek HFC 1919, 7.
103 SA30491/153.
104 Ibidem.
105 SA30491/098.
 106  Een bekende verre neef van Wim is 

jonkheer mr. Jacob Anton Schorer 
(1866-1957), jurist en voorvechter van 
homo-emancipatie, naar wie de Schorer 
Stichting (1967-2012) werd genoemd.

107  Zie: http://resources.huygens.knaw.nl/
bwn1880-2000/lemmata/bwn2/scho-
rer.

108  Wat een schok voor Wim en vele an-
deren moet zijn geweest: tijdens deze 
maskerade van het Leids studenten-
corps valt student en cricketer Pieter 
Posthuma, broer van Job en Carst Jan, 
van zijn paard tijdens het ‘monsteren 
van den optocht’, aldus De Tijd (2 juli 
1890), Tweede Blad, 5. Hij loopt een 
zware hersenschudding op en overlijdt 
kort daarna, op 23-jarige leeftijd.  

109 NHA1736: los briefje in archiefdoos. 
110 Ibidem.
111 Gedenkboek HFC 1919, 109.
112  Het Sportblad 17, nr. 44 (4 november 

1909): 6-9.
113 Cricket, 99. 
114 Cricket, 98.
115 SA30491/153.
116 NHA1736.
117  Sam van Lennep zit tot medio 1882 in 

Oirschot, maar de familiecorrespon-
dentie met en van hem in SA30491 
stopt in december 1881, ondanks de 
archiefmapbenaming ‘153 Brieven aan 
Samuel van zijn moeder en broers en 
zusters tijdens zijn verblijf in Instituut 



124 HOE VOETBAL VERSCHEEN IN  NEDERLAND

Bijsterveld te Oirschot 1880-1882’. 
Navraag bij het archief leverde op 26 
augustus 2018 als antwoord op dat in 
de map van dat inventarisnummer geen 
brieven voorkomen ‘gedateerd met het 
jaar 1882’. Merkwaardig en jammer, 
maar we moeten het ermee doen.  

118  ‘Mijmeringen van een Sport-veteraan’, 
511.

119 Gedenkboek HFC 1919, 7-10.
120 Gedenkboek HFC 1919, 6.
121  Mulier, W. Athletiek en Voetbal. Haarlem: 

De Erven Loosjes, 1897, 170.
122  Zie een uitgebreid portret van Theo 

Peltenburg in: ‘Kicksen en Wickets’, 
117-121.

123  ‘Ossedorp, Frans Lodewijk’, in: 
Biografisch Woorden boek van het 
Socialisme en de Arbeidersbeweging in 
Nederland, online op https://socialhis-
tory.org/bwsa/biografie/ossedorp.  

124 Gedenkboek HFC 1919, 11. 
125  ‘Mijmeringen van een Sport-veteraan’, 

511.
126  Haarlemsch Advertentieblad (23 juli 

1894): 3.
127 Cricket, 108.
128  Haarlemsch Advertentieblad (1 septem-

ber 1886): 2.
129  Als Anton van Walchren in 1897 trouwt 

met de 24-jarige Elisabeth Alexandrina 
MacLeod, is hij effectenhandelaar bij de 
Amsterdamse firma Numan & Hansen, 
wat hij nog steeds is bij zijn overlijden 
op 13 oktober 1940. 

130 SA30491/153.
131 Ibidem.
132  SA30491/153. In de omgeving van 

Bloemendaal waren enige tien-
tallen vinkenbanen. Zie: Baeyens, 
Geert. Pleisierig vinke en lecker 
drinke. Bloemendaal: Stichting Ons 
Bloemendaal, 2017. Gebakken vink was 
‘de snack der rijken’, zoals voor de in dat 
boek met name genoemde Van Lenneps.

133 Gedenkboek HFC 1919, 109. 
134 Gedenkboek HFC 1919, 10-11.
135 Athletiek en Voetbal, 169-170.
136  Gymnasten-Almanak voor het jaar 1884. 

7e Jaargang. Amsterdam: Ipenbuur & 
Van Seldam, 1884, 3.

137  Het Nieuws van den Dag (17 november 
1883): 3.

138 Gymnasten-Almanak 1884, 61.
139  Volgens zijn geboorteakte, aldus Hans 

Warnar: ‘Philip Lodewijk.’
140  Hij is de iets oudere broer van Willem 

Nicolaas du Rieu (1866-1957), die als 
penningmeester deel uitmaakt van het 
bestuur van Rood en Wit volgens de 
gegevens van de Gymnasten-Almanak 
1884. 

141  NHA1383: Rector van het Stedelijk 
Gymnasium te Haarlem en NHA3525: 
Rechtsvoorgangers van de Spaarne 
Scholengemeenschap te Haarlem. 

142 Cricket, 98.     
143  Hans Warnar wees ons erop (e-mailbe-

richt van 6 mei 2018) dat het niet om 
de door ons opgevoerde militair Jan 
Willem Schiff (1867-1894) gaat, maar 
dat Jan Willem ‘John’ Schiff (1865-1932) 
het elfde lid van Rood en Wit is. Deze 
John en zijn broer Emile Louis Constant 
(1864-1949) worden eind oktober 
1874 op de kostschool van Söhngen 
in Oirschot geplaatst. De oudste Schiff 
vertrekt op 29 augustus 1878 naar 
Haarlem. Op 12 september 1879 arri-
veert Abraham Beets op het instituut en 
John en Bram raken bevriend. Beiden 
vertrekken in de zomer van 1881naar 
Haarlem.

144  NHA1736.
145 NHA1736, briefje met nummer 103.
146  Haarlemsch Advertentieblad (22 oktober 

1881): 1.
147 Cricket, 99.
148 SA30491/153.
149 Ibidem.
150   NHA1736. In een vergelijkbaar notitie-

boekje in het Rood en Wit-archief van 
de hand van Kees Pleyte worden precies 
dezelfde namen genoemd.

151 NHA1736.
152  Haarlemsch Advertentieblad (8 en 22 

april 1882).
153 Zie: ‘Kicksen en Wickets’, 79-84.
154  Bron: Stadsarchief Amsterdam, archief-

nummer 287 – Archief van de Familie 
Kam, inventarisnummer 274 – Brieven 
aan Annette J.H. Kruseman-Boissevain 
van haar dochter Maria Kruseman (later 
Kam-Kruseman) 1870-1893 en zonder 
datum, A33121000054. 

155 ‘Kicksen en Wickets’, 40; NHA1737.



125EINDNOTEN

156  Verslagen van het verhandelde in de 
zittingen van de Raad der Gemeente 
Haarlem 1882. Haarlem: Joh. Enschedé 
en Zonen, 327.

157 Cricket, 100.
158 Cricket, 104-105.
159  Er is verwarring rond deze datum. 

Volgens eigen clubgegevens van 
Excelsior in de Sport-Almanak voor het 
jaar 1888. 3e Jaargang. Amsterdam: 
Ipenbuur & Van Seldam, 1888, 54, is de 
club opgericht op 27 april 1883, volgens 
die van 1889 op 27 april 1882. Dat ziet 
er uit óf als de correctie van een eerdere 
drukfout, óf als een nieuw geïntrodu-
ceerde fout. Als de club per 27 juli 1888 
Koninklijke Goedkeuring verkrijgt, is in 
de Nederlandsche Staatscourant van 10 
October 1888 in de clubstatuten de op-
richtingsdatum 1 april 1882. In de tekst 
meer over dergelijke KG-procedures.

160  Cricket, 102. Ook Volharding gaat spelen 
aan de Kleverlaan.

161  Haarlemsch Advertentieblad (22 augus-
tus 1883): 1.

162  Opmerkelijk: van de tien leden die niet 
intekenen, spelen vier eind 1886 mee 
tijdens de eerste twee wedstrijden 
van H.F.C.: Wim Schiff, David Jessurun, 
Henri Arriëns en Bram Beets. Twee jaar 
eerder is hun ‘mindset’ kennelijk nog 
geheel en al cricket. Ook later enthousi-
aste H.F.C.’ers als Harry Westerveld en 
Egbert Smit zetten zichzelf dan (nog) 
niet op de voetballijst.

163 NHA1736.
164  Sport-Almanak voor het jaar 1886. 1e 

Jaargang. Amsterdam: Ipenbuur & Van 
Seldam, 1886, 48.

165  Haarlemsch Advertentieblad (13 oktober 
1886): 2.

166  Gymnasten-Almanak voor het jaar 1885. 
8e Jaargang. Amsterdam: Ipenbuur & 
Van Seldam, 1884, 77.

167  Haarlemsch Advertentieblad (1 oktober 
1884): 3.

168 Sport-Almanak 1886, 48.
169  NHA1736: Notulenboek der Cricketclub 

“Rood en Wit”. Boek 1. 1 jan. 1882-19 juli 
1884 (algemene vergadering 31 januari 
1883).

170   Sport-Almanak 1886, 48. De gegevens 
waren door Volharding aangeleverd aan 

de uitgevers per brief van 10 decem-
ber 1885; een kopie daarvan bevindt 
zich in NHA1736, in een Copijboek van 
‘Cricketvereeniging “De Volharding” te 
Haarlem’.

171   NHA1736: Notulenboek der Cricketclub 
“Rood en Wit”. Boek 2. 19 juli 1884-28 
juni 1890 (bestuursvergadering 11 
maart 1886).

172  NHA1736: Notulenboek 2 (algemene 
vergadering 21 februari 1885).

173 NHA1736.
174  Statuten en Huishoudelijk Reglement van 

de Cricketclub “Rood en Wit” gevestigd 
te Haarlem, Opgericht 22 juni 1881, 3de 
Gewijzigde Druk. [Haarlem: Rood en 
Wit], [1891], 27.

175  Nederlandsche Sport 5, nr. 192, 1ste 
Bijvoegsel (5 juni 1886): 4.

176 Cricket, 4 en 244.
177 Gedenkboek HFC 1919, 32.
178  Wedema, Chris. Voetbaltactiek. Een 

sportstudie. Amsterdam: Strengholt, 
[1946], 53-54.    

179  Athletiek en Voetbal, 135 en Gedenkboek 
HFC 1919, 11; zie ook: ‘Kicksen en 
Wickets’, 64-66.

180   Rewijk, Daniel. Captain van jong 
Holland. Een biografie van Pim Mulier 
1865-1954. [Gorredijk]: Bornmeer, 2015 
(hier: Captain), 43.

181 Gedenkboek HFC 1919, 13.
182 Cricket, 111.
183 Captain, 43-44.
184  https://en.wikipedia.org/wiki/

Tonbridge_School.
185  De Engelse namen die Mulier noemt, 

kunnen ook teruggevonden worden 
in het online leerlingenregister 1875-
1886, met interessante aantekeningen 
over elks (veld)sportprestaties, in het 
Cricket Eleven en Football Fifteen; zie: 
The Register of Tonbridge School from 
1820 to 1886, https://archive.org/
stream/registeroftonbri00tonb/regis-
teroftonbri00tonb_djvu.txt. 

186  ‘Babbes’ in De Athleet (28 maart 
1895):1. Zie Wikipedia: ‘English Ladies’ 
Football Club’ en www.donmouth.co.uk/
womens_football/blfc.html. De trainer 
van de British Ladies Football Club was 
Bill Julian, de latere trainer van H.F.C.; 
zie Wikipedia: ‘John William Julian’.



126 HOE VOETBAL VERSCHEEN IN  NEDERLAND

187 Gedenkboek HFC 1919, 25.
188  Haarlemsch Advertentieblad (23 februa-

ri 1887): 1-2.
189 Tubantia (23 februari 1887): 1.
190  Nederlandsche Sport 6, nr. 276 (12 no-

vember 1887): 7.
191 Gedenkboek HFC 1919, 12.
192  Gymnasten-Almanak 1884, 60; 

Gymnasten-Almanak 1885, 76.
193  Het Sportblad 6, nr. 47 (24 november 

1898): 7.
194 Geschiedenis ’s Gravenhaagsche, 49-50.
195  Luitzen, Jan. ‘Burnley, Bernard 

en Boonenstokken. J.B. van Heek: 
Voetbalpionier in Twente.’ In: Hard gras 
112 (februari 2017): 50-62. 

196  Rotterdamsch Nieuwsblad (7 oktober 
1886): 2, en (27 oktober 1886): 2. Het 
Rotterdamse Concordia is in mei 1884 
opgericht en haalt op deze manier voor 
het eerst de krant. Op 19 december 
wordt de eerste wedstrijd gespeeld tus-
sen plaatselijke teams, zie Rotterdamsch 
Nieuwsblad (22 december 1886): 2.

197  Nederlandsche Sport 5, nr. 220 (16 okto-
ber 1886): 12.

198  Nederlandsche Sport 5, nr. 225 (20 no-
vember 1886): 5

199  Nederlandsche Sport 5, 226 (27 novem-
ber 1886): 6.

200   Nederlandsche Sport 5, nr. 227 (4 de-
cember 1886): 4-5.

201   Geschiedenis ’s-Gravenhaagsche, 50-
52; Nederlandsche Sport 7, nr. 291 (25 
Februari 1888): 9.

202  Zelf al opgericht in 1878, als tweede 
cricketclub in Nederland na Utile Dulci 
in Deventer. 

203 NHA1736.
204  In Nieuws van den Dag (25 januari 

1888): 5 staat dit vermeld: ‘den Sport 
Almanak, waarvan de derde jaargang 
onder redactie van J.J. Wopkes Jzn. bij de 
firma Ipenbuur en van Seldam is ver-
schenen (…).’

205 Sport-Almanak 1888, 54.
206  Haarlemsch Advertentieblad (23 juni 

1888): 2.
207  NHA1736: Cricket Scoring Book 

“Volharding”. Vooruitgang-Volharding 
(25 mei 1884), Hercules-Volharding (28 
september 1884).

208   Volgens de advertentie van zijn familie 

in het Algemeen Handelsblad (9 februari 
1917): 10.

209  www.buitenplaatseninnederland.nl/
oegstgeest-rhijngeest.html

210   Nederlandsche Sport 7, nr. 323 ( 7 okto-
ber 1888): 11.

211  NHA1736: Notulenboek 2 (bestuursver-
gadering 15 maart 1888).

212  Gymnasten-Almanak 1884, 77; Sport-
Almanak 1886, 48.  

213  Almanak van het Leidsche 
Studentencorps voor het jaar 1891. 
Zeven-en-zeventigste jaargang. Leiden: 
S.C. van Doesburgh, 1890, 213. Almanak 
van het Leidsche Studentencorps voor het 
jaar 1890. Zes-en-zeventigste jaargang. 
Leiden: S.C. van Doesburgh, 1889, 351.

214  Nederlandsche Sport 9, nr. 411 (14 juni 
1890): 11.

215   Sport-Almanak van het jaar 1890. 5e 
Jaargang. Amsterdam: Ipenbuur & Van 
Seldam, 1890, 104.

216   NHA: archieftoegang 1383 ‘Rector van 
het Stedelijk Gymnasium te Haarlem’.

217  www.irenemaas.nl/pages/Huizinga/
Bok.htm

218  Haarlemsch Advertentieblad (23 juni 
1888): 2.

219  Gymnasten-Almanak 1884, 77; Sport-
Almanak 1886, 48.

220  Gedenkboek HFC 1919, 45.
221  Nederlandsche Sport 9, nr. 433 (8 no-

vember 1890): 8.
222   Gymnasten-Almanak 1885, 77; Sport-

Almanak 1886, 48.
223   Nederlandsche Sport (3 maart 1888): 

12; Sport-Almanak 1886; 47; Sport-
Almanak voor het jaar 1887. 2e 
Jaargang. Amsterdam: Ipenbuur & Van 
Seldam, 1887, 24; Sport-Almanak 1888, 
54; Sport-Almanak voor het jaar 1889. 
4e Jaargang. Amsterdam: Ipenbuur & 
Van Seldam, 1889, 99; Sport-Almanak 
voor het jaar 1890. 5e Jaargang. 
Amsterdam: Ipenbuur & Van Seldam, 
1890, 104.

224   Gymnasten-Almanak 1884, 62; 
Gymnasten-Almanak 1885, 78.

225   Gymnasten-Almanak 1884, 58; Sport-
Almanak 1886, 43.

226  ‘Kicksen en Wickets’, 46-54.
227   Haarlemsch Advertentieblad (22 okto-

ber 1881): 1; Cricket, 96-99; ‘Kicksen 



127EINDNOTEN

en Wickets’, 33.
228   Het Sportblad 17, nr. 44 (4 november 

1909): 6-9; Gedenkboek HFC 1919, 10 
en 109; ‘Kicksen en Wickets’, 33.  

229   Revue der Sporten 21, nr. 25 (20 febru-
ari 1928): 511; Mulier reageert daarin 
op sportherinneringen van oud-Haar-
lemmer Willem ‘Lakkie’ van Warmelo 
(1871-1948), gepubliceerd in Revue 
der Sporten 21, nr. 18 (2 januari 1928): 
344-345.

230   Athletiek en Voetbal, 135 en 169-170; 
Gedenkboek HFC 1919, 11.

231   Stellaard, W. De Wageningse 
Voetbalhistorie 1875-1954. 
Wageningen: G. Beekhuizen, 1954, 12.

232   Brons, Joop. A.V.C. Vitesse 1892-1992. 
[Arnhem]: A.V.C. Vitesse, 1992, 7.

233   Hans, Doe, en Jan Wolff. Het Sparta-
boek, Gedenkboek ter gelegenheid van 
het 40-jarig bestaan van de Vereeniging 
Sparta te Rotterdam, 1888-1928. [S.l.: 
s.e.], 1928), 12.

234  Oudenaarden, Jan, De Geschiedenis van 
Feyenoord, deel 1: De Oertijd 1908-1921. 
Rotterdam: Trichis Publ., 2014.

235 Gedenkboek HFC 1919, 41.
236   NHA1736: Notulenboek 1 (bestuursver-

gadering 14 oktober 1883).
237   NHA1736: Notulenboek 2 (algemeene 

vergadering 1 september 1885).
238  Gedenkboek Cricketbond 1933, 23.
239   De Laming-beker werd gesponsord 

door de Rotterdams-Engelse industri-
eelszoon Robert Laming, ter plaatse in 
1885 ook een van de oprichters van de 
Anglo-Dutch Lawn Tennis Club.

240   Besluit in de Nederlandsche 
Staatscourant (11 januari 1889): 7.

241  De Maasbode (16 juni 1886): 2; 
Algemeen Handelsblad (12 december 
1887): 3.

242  Manen, W.H.R. van, e.a. Haarlemsche 
Cricket Club Rood en Wit 1881, 22 juni, 
1956. [Haarlem: H.C.C. Rood en Wit], 
[1956], 5.

243  Dohle, Max. ’De Damiaatjes.’ In: de 
SPORTWERELD, nr. 42 (2006): 10-14. 
De club bestaat maar kort, want nadat 
in oktober 1891 het clubgebouw naast 
sport- en evenementencomplex ‘De 
Phoenix’ in Haarlem-Noord is uitge-
brand, maakt hij het niet lang meer.

244 Cricket, 69 en 158.
245  Nederlandsche Sport 10, nr. 458 (2 mei 

1891) tot en met 10, nr. 463 (6 juni 
1891). 

246   Nederlandsche Sport 10, nr. 468 (11 juli 
1891): 12.

247   Gedenkboek uitgegeven ter gelegen-
heid van het 50-jarig bestaan der 
Haarlemsche cricket club “Rood en Wit”, 
1881-1931. Amsterdam: De Bussy, 
[1931], 13-14.

248   Nederlandsche Sport 10, nr. 483 (24 
oktober 1891): 1.

249   Nederlandsche Sport 10, nr. 478 (19 
september 1891): 10, en nr. 480 (3 
oktober 1891): 14.

250   Nederlandsche Sport 10, nr. 480 (3 ok-
tober 1891): 14.

251   De Athleet 3, nr. 43 (24 oktober 1895): 
2; ‘eerelid’, dat wil zeggen: zelfs ‘eere-
voorzitter’, zie Gedenkboek H.F.C. 1919, 
77.

252   Horn, Nico van. ‘125 jaar voetbal in 
Nederland?’ In: de SPORTWERELD, nr. 
35 (december 2004): 8-14. 

253  De Athleet 3, nr. 41 (10 oktober 1895): 
4.

254   Athletiek en Voetbal, 135 en 169-170; 
zie ook ‘Kicksen en Wickets’, 8-16.

255   Zie ‘Bondsperikelen’, in Captain, 194-
197. 

256 Mulier, Cricket, 89-96.
257   In 1878 adverteert ‘het magazijn 

van A. van Gulik, firma Delhaes, 
Hofleverancier, Hoogstraat 32, Den 
Haag’ met huishoudelijke artikelen 
en sportspullen, van het type dat ook 
Perry in de aanbieding heeft: ‘Games of 
Tennis, Croquet, Cricket, Badminton’, 
etc. Het kan natuurlijk dat deze firma 
zijn waar bij Perry betrok als Haagse 
agent. Zie bijvoorbeeld de Arnhemsche 
Courant (26 juli 1878): 4.    

258 Mulier, Cricket, 97.
259 Mulier, Cricket, 97-98.
260  Een datum, die nergens anders voor-

komt; de club zelf geeft 27 april in de 
Sport-Almanakken. 

261  Ondertitel: ‘Uit de voornaamste bron-
nen bijeengebracht door H.L. Janssen 
van Raay.’ Hendrik Leonard Janssen van 
Raay komt na een ambtenaarscarrière 
in Indië in 1889 naar Haarlem en begint 



128 HOE VOETBAL VERSCHEEN IN  NEDERLAND

daar bestuursfuncties te verzamelen en, 
als hobby, jaar-‘kronieken’ te schrijven, 
met als eindpunt dit grote overzicht. 
Zie: Kernkamp, P.N. ‘Hendrik Leonard 
Janssen van Raay (1828-1918). In: 
Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging 
Haerlem 1996, 87-109. 

262  Voetbal-Almanak 1898-99. Amsterdam: 
Nederlandsche Voetbalbond, 1898, 99-
100.

263 Gedenkboek HFC 1919, 91
264  Het Sportblad 6, nr. 46 (17 november 

1898): 5, nr. 47 (24 november 1898) en 
7, nr. 49 (7 december 1899): 9.  

265  Haar ruime inboedel wordt geveild op 
20 april 1898 bij het makelaarskan-
toor van de gebroeders Sajet aan de 
Paviljoenslaan in Haarlem; wie belang-
stelling heeft voor een overzicht van het 
roerend goed waarmee Pim opgroeide: 
Haarlemsch Advertentieblad (9 april 
1989), 3.  

266  Gedenkboek Noorthey [zonder pagina-
nummering].

267  Sport-Almanak voor het jaar 1892. 7e 
Jaargang. Amsterdam, Ipenbuur & Van 
Seldam, 1892, 58.

268  Statuten Rood en Wit, 27.
269  Gedenkboek HFC 1919, 79; Voetbal-

Almanak 1898-99, 99-100.
270  Informatie terug te vinden in 

de Almanakken van het Leidsch-
studentencorps voor 1896, 1897 en 
1898, uitgegeven in Leiden door S.C. van 
Doesburgh in 1896, 1897 en 1898. 

271 Gedenkboek HFC 1919, 102-108.
272 Gedenkboek HFC 1919, 167-171. 
273  Wat hij blijft tot 1913, Gedenkboek 

HFC 1919, 190-192; Wikipedia, ‘John 
William Julian’. Julian is oud-speler 
van onder meer Luton Town, Arsenal, 
Tottenham Hotspur en Dartford F.C. Na 
1913 blijft hij nog een korte periode als 
factotum bij H.F.C. en keert hij in 1915 
terug naar Engeland, waar hij in 1957 in 
Enfield, Noord-Londen, overlijdt.

274  Haarlemsch Dagblad (29 augustus 
1904): 2, en (19 september 1904): 1.

275  Gedenkboek H.F.C. 1919, 190; 
Haarlemsch Dagblad (20 september 
1909): 2. 

276  Het Sportblad 17, nr. 44 (4 november 
1909): 6-9.

277  Feith, Jan (red.). Het Sportboek voor 
1904. Baarn: Hollandia Drukkerij, 1904, 
249; gepubliceerd in maart 1904, zie de 
recensie in Het Sportblad 12, nr. 10 (11 
maart 1904): 14. Feith draagt aan het 
Gedenkboek HFC 1919 een zeer hagio-
grafisch artikel over Mulier bij (‘Willem 
Mulier’, 16-28).

278  Captain, 252-257; Gedenkboek HFC 
1919, 21.

279  Archief H.F.C. aan de Spanjaardslaan in 
Haarlem (ASH): Notulen van vergaderin-
gen der H.F.C. van Mei 1907-10 Dec. 1910 
(bestuursvergadering 14 december 
1909). 

280  Peereboom, Piet. H. F. C., Haarlemsche 
Football Club. Gedenkboek uitgegeven 
ter gelegenheid van het vijf en zeventig 
jarig bestaan. 1879, 15 september, 1954. 
[Haarlem: Haarlemsche Football Club], 
[1954], 28.

281 Haarlemsch Dagblad (8 juli 1927):9.
282  ASH: Notulen 1907-1910 (bestuursver-

gadering 30 januari 1910). 
283  ASH: Notulen 1907-1910 (buitengewone 

algemene ledenvergadering 12 februari 
1910).

284  Zie: http://resources.huygens.knaw.nl/
erkendeverenigingen/gids/inleiding/
inleiding.

285 ASH: Notulen 1907-1910.
286  Sinds 1976 (‘Invoering van Boek II van 

het Nieuw Burgerlijk Wetboek’) is deze 
regeling heel anders: koninklijke goed-
keuring op de statuten hoeft niet meer 
te worden aangevraagd, en elke ver-
eniging is automatisch rechtspersoon 
‘voor onbepaalde tijd’. Zie: http://www.
gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/
verenigingen-1855-1976#na1976. 

287  Nederlandsche Staatscourant (6 juli 
1885); zie ook Veertig Jaar. Uit het 
Archief der Kampioen-Redactie. [’s-Gra-
venhage]: A.N.W.B, Toeristenbond voor 
Nederland, 1923, 5-13.   

288 Ibidem.
289  Ook destijds wekte het al verbazing 

dat de A.N.W.B. zich aanvankelijk 
presenteerde als ‘het bond’; de naam 
werd (de) ‘Algemeene Nederlandsche 
Wielrijdersbond’ bij de statutenwijzi-
ging van 1890.    

290  Nederlandsche Staatscourant (16 juni 



129

1893).
291  Nederlandsche Staatscourant (6 juli 

1898).
292   Ruim twintig jaar na de genoemde 

oprichtingsdatum worden voor de 
‘Haagsche voetbalvereeniging’ in de 
Nederlandsche Staatscourant (14 janu-
ari 1904) ‘wijzigingen in de statuten’ 
vermeld.

293  Zie: www.gahetna.nl/vraagbaak/onder-
zoeksgids/ik-zoek-dossier-vereniging.

294  Nederlandsche Staatscourant (21 april 
1894).

295  Gedenkboek gewijd aan het 25-jarig 
bestaan van de Haarlemsche Football 
Club “Haarlem” 1889-1914. 25 jaar 
Roodbroek. Haarlem: Oostenbroek en 
Zoon, [1914], 8.

296  Nationaal Archief in Den Haag (NA), 
collectie 2.09.12.01: Ministerie van 
Justitie: Centraal Archief Verenigingen,  
inventarisnummer 81583.

297  Nederlandsche Staatscourant (16 febru-
ari 1911).

298 NA2.09.12.01/81583.
299 Ibidem.
300  ASH: Notulen 1907-1910 (bestuurs-

vergadering 12 november 1910): 
‘Betreffende Koninklijke goedkeuring 
wordt besloten dat de Heer Thöne de 
noodige wijzigingen in de statuten 
zal aanbrengen en deze den overigen 
bestuursleden ter teekening zal aanbie-
den.’

301 NA2.09.1201/81583.
302  ASH: Notulen 1907-1910 (buitengewone 

algemene ledenvergadering 12 februari 
1910).

303  Plas, Remco. ‘Lezing Haarlem histori-
sche sportstad’. In: de SPORTWERELD, 
nr. 32 (januari 2004), 9-10.

304  Het Sportblad 6, nr. 40 (6 oktober 
1898): 1 en 17, en nr. 37 (16 september 
1909):15.

305  Het Nieuws van den Dag (16 september 
1879): 6.

306  Gedenkboek HFC 1919, 109; begin van 
het hoofdstuk ‘Onze Terreinen’.

307 Gedenkboek HFC 1919, 3.
308  In ‘Kicksen en Wickets’, 87-89 en 92-99, 

gaven we een uitgebreide versie van 
deze gebeurtenissen vanaf 1929, die we 
hier in een deels nieuwe reconstructie 

EINDNOTEN

aanvullen met de voorafgaande periode 
vanaf 1909. En passant corrigeren we 
‘Koningin Wilhelmina’ voor 1959 in  
– vanzelfsprekend – ‘Koningin Juliana’.   

309  Wikipedia: Christiaan Jacobus 
Groothoff, Zaltbommel 11 september 
1878 – Bilthoven 28 januari 1954.

310  NHA: archieftoegang 1399 ‘Koninklijke 
Haarlemsche Football Club (KHFC) te 
Haarlem’, archiefstuk 138.

311 Ibidem.
312  Zie bijvoorbeeld: Harvey, Adrian. 

Football: The First Hundred Years. The 
untold story. London: Routledge, 2005; 
Collins, Tony. How Football Began. A 
global history of how the world’s football 
codes were born. London: Routledge, 
2019.



130 HOE VOETBAL VERSCHEEN IN  NEDERLAND

STICHTING DE SPORTWERELD

Redactie de SPORTWERELD
Pascal Delheye 
Marnix Koolhaas 
Jan Luitzen 
Wim Zonneveld

Redactieadres
Stichting de Sportwereld
Aad Haverkamp
Celebesstraat 31, 2585 TC Den Haag
Bankrelatie:
Rabobank Uitgeest NL23 RABO 0152109609
Kamer van Koophandel: Amsterdam 41215142
ISSN: 1569-7169 

Bestuur Stichting de Sportwereld
Jan Rijpstra (voorzitter)
Aad Haverkamp (secretaris) 
Jelle Zondag (penningmeester)
Martin Brester (lid) 
Erik van Lakerveld (lid) 
Ernest Verhees (lid) 
Jurryt van de Vooren (lid)

Stichting de Sportwereld
de SPORTWERELD, magazine van Stichting de Sportwereld, 
publiceert (populair-)wetenschappelijke en journalistieke 
artikelen, interviews en boekbesprekingen. Stichting De 
Sportwereld wil een platform zijn voor het ontwikkelen 
en verspreiden van kennis over de geschiedenis en 
achtergronden van de sport in Nederland. De stichting 
organiseert jaarlijks één of meer bijeenkomsten, lezingen 
en studiedagen over onderwerpen gerelateerd aan het 
vakgebied. De stichting zet een digitale strategie op voor het 
delen van kennis die mede is gericht op het identificeren van 
Nederlands sporterfgoed.

Abonnementen
de SPORTWERELD verschijnt vier keer per jaar. Het 
magazine voor geschiedenis en achtergronden van de sport 
is alleen beschikbaar voor abonnees en medewerkers van 
Stichting de Sportwereld. Contributie per jaar: abonnees 
en medewerkers €30,00, instellingen €40,00. Zonder 
automatische incasso worden deze prijzen met €1,- 
verhoogd. U kunt abonnee worden door het ‘reactieformulier 
magazine’ op de website – onder de knop ‘magazine’ – in te 
vullen en te verzenden. Zie: www.desportwereld.nl/abonnee





HOE VOETBAL 
VERSCHEEN IN 

NEDERLAND
Rood en Wit, H.F.C., H.V.V. en 

hun kornuiten 1880-1910

JAN LUITZEN EN WIM ZONNEVELD

Jan Luitzen en Wim Zonneveld beschrijven in deze publicatie de 
stapsgewijze ‘sportificatie’ van het voetbal tussen 1880 en 1910. 
Georganiseerd voetbal ontstaat uit cricket op kostscholen en door jongelui 
in clubverband in steden als Haarlem, Den Haag, Rotterdam en Enschede.  

De auteurs doen uit de doeken hoe in Haarlem het voetbal structuur krijgt, 
doordat kiene cricketende jongeren van de Haarlemse club Rood en Wit 
beginnen te voetballen onder de naam Haarlemsche Football Club en die 
vereniging op poten zetten met ledenvergaderingen en statuten. Hoe de 
befaamde Pim Mulier daaraan zijn steentje bijdraagt, maar evengoed zijn 
veel onbekendere stadgenoot Kees Pleyte. 

Luitzen en Zonneveld laten zien hoe in Den Haag Olympia begint en 
H.V.V. daarvan de bekende opvolger wordt. Hoe interstedelijke wedstrijden 
beginnen, maar ook de jonge cricket- en voetbalbonden een moeilijke 
beginfase ternauwernood overleven.
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