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Op 6 mei 1954 loopt de Brit Roger Bannister in 
Oxford de mijl in 3.59.4, als eerste onder de vier 
minuten. Het is een ‘miracle mile’, een onmogelijk 
geachte sportprestatie. Terwijl ook dan al alle 
afstandssporten metrisch rekenen, blijft de mijl 
in de atletiek een iconische afstand, zelfs al levert 
hij omgerekend de ongelukkige 1609(.344) 
meters op.  

Op 16 oktober 1886 vindt op het Museumterrein in 
Amsterdam het eerste atletiektoernooi in Nederland 
plaats, georganiseerd door Pim Mulier, samen met 
zijn kennissen bij de Amsterdamsche Sportclub. Het 
regent, maar desondanks is er ‘veel geestdrift’ bij het 
publiek; er ‘klonken toch telkens kreten van aanmoe-
diging, en het was duidelijk, dat het ongewone van 
het schouwspel, dat velen nooit gezien hadden, 
bijzonder behaagde.’1 

Pim, die zichzelf goed heeft getraind, wint de 350 
meter, maar er is ook een race over 1 mijl, voor het 
eerst in Nederland. Onder de deelnemers zijn sterke 
Belgen. Foxhall uit Brussel en Tirengram uit Gent 
worden een en twee, in 5.37 en 5.37.6. De 18-jarige 
Haarlemmer Klaas Pander, twee jaar jongere sport-
vriend van Pim en later trainer van Jaap Eden, wordt 
derde en zo de eerste nationale recordhouder, in 
5.38.6. Een jaar later, op 1 oktober 1887, zijn Pim en 
Klaas er weer bij, maar moeten ze in finales steeds de 
winst aan anderen laten. Albert McInnes uit Hull wint 
zowel de 100 meter als de steeple chase. De tweeën-
twintigjarige Amsterdammer George Jurrjens, later 
een geducht schaatser en roeier, maakt bij zijn 
debuut grote indruk. Hij wint de mijl, hij haalt met 
5.05 een flinke hap uit Panders tijd.  

Op 4 augustus 1888 is Mulier bij wedstrijden in 
Oostende, ‘voor het eerst buitensland’.2 Bij aankomst 
blijken de wedstrijden te worden gehouden op het 
strand. Hij is skeptisch over dat ‘prulleboeltje’ bij de 
branding, maar bij eb wordt er gelopen ‘op het 
spiegelgladde strand’, met op ‘de esplanade een dicht-
gepakte massa menschen’. Er staat een mijl op het 

1  Nieuws van den Dag (19 oktober 1886).

2  W. Mulier, Athletiek en Voetbal, Haarlem: De Erven Loosjes, 1894, 37, 56-58.

programma. Die hij wint. De uitslag – tweede is Smith 
van de South London Harriers – wordt kort in de 
Nederlandse en Belgische kranten vermeld, maar de 
winnende tijd alleen in het H.F.C.-Gedenkboek van 
1917. Sportjournalist Jan Feith citeert daarin uitvoe-
rig uit Pims minutieus bijgehouden sportieve notitie-
boek, en geeft 4.57.5.3 

Zo! 
Evengoed schrijft Pim in 1894 dat zijn zege op 

sterke tegenstanders hem veel plezier deed ‘daar ik 
toen de mijl niet onder de 5’5” kon loopen’. Een 
typisch Pimse ‘miracle mile’: verwarrend, dubbelzin-
nig, mystificerend. 
 
In Scheveningen gaat het hard 
Op 20 september 1891 loopt de Amsterdammer 
Carel Jibben op de wielerbaan van Scheveningen 
4.59.2. Hij wint ‘den zilveren beker uitgeloofd door 
de Sunlight Soap Cy.’4 Maar nog iemand is snel: Jibben 
‘liep dus van meet af, gaande binnen de 5 min., 
evenals Mulier, die vlak achter hem was.’ Jibben is  
jaren achtereen de beste Nederlandse ‘miler’. Pim, 
hoewel nooit een echte  topper, levert hier misschien 
wel de beste wedstrijdprestatie uit zijn carrière.

De geschiedenis neemt vlak voor de eeuwwisseling 
een bijzondere wending als op 5 juni 1898 Willem 
Frederik Theunissen op dezelfde Scheveningse plek 
4.55.4 loopt. Hij start onder de schuilnaam ‘Simplex’, 
hij is een scholier van pas 15 jaar.5 Wim wint in 1908 
de eerste marathon van Rotterdam, 40 km. Rotter-
dam-Gouda vice versa in 2.56.41, en plaatst zich zo 
voor de Olympische Spelen van Londen, maar een 
blessure gooit roet in het eten. 

Haico Scharn is op 4 september 1973 in Arnhem de 
eerste Nederlander onder de 4 minuten, 3.59.3, bijna 
twintig jaar na Bannister op 6 mei 1954. Het huidige 
nationale record staat op naam van Gert-Jan Liefers, 
3.51.39 op 1 juni 2003 in Hengelo. Het wereldrecord 
is van de Marokkaan Hicham el Guerrouj, 3.43.13, 7 
juli 1999 in Rome. 
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Sportjournalist Jan Feith citeert in 1919 uitvoerig uit Pims 
minutieus bijgehouden sportieve notitieboek: 4.57.5. 
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