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Hij werd geboren op 
16 augustus 1890, 
op de bovenste 
verdieping van de 
Eerste Ooster
parkstraat 438, 
later Oosterpark 
82, het huidige 
Witsenhuis. Een 
kleine acht jaar 

woont Karel Muller hier met zijn ouders, schil
der Gerard Gustaaf Muller en toneelspeelster 
Jenny Juliette ‘Jetje’ Roos. Op de eerste etage 
woont schilder George Breitner, op de begane 
grond Isaac Israëls. Na het vertrek van Breitner 
neemt Willem Witsen diens atelier over. Als 
kind hoort Karel Muller de Tachtigers Willem 
Kloos en Hein Boeken rondscharrelen.

Jetje Roos heeft voor haar huwelijk het toneel
leven opgegeven, maar vrede heeft zij daar niet 
mee; spoedig vertoont het huwelijk barsten. 
Jetje gaat haar eigen weg, verblijft vanaf 1901 
een tijd in Den Haag en glanst vanaf 1902 weer 
op de planken. Gerard vertrekt naar Rome.  
In 1904 wordt de scheiding uitgesproken. De 
kleine Karel wordt tussen 1901 en 1906 in de kost 
gedaan in de Eerste Helmersstraat, bij een 
 onderwijzer verbonden aan een deftige particu
liere school aan de Keizersgracht.

Adelborst
In augustus 1906 slaagt Muller voor het toe
latingsexamen van het Koninklijk Instituut 
voor de Marine in Den Helder. De volgende 
maand staat hij met jaargenoot Karel Doorman 
in het gelid tijdens de installatie van zeventien 
eerstejaars, als adelborsten derde klasse. Vier 
jaar  later monstert hij – inmiddels adelborst 
 eerste klasse – aan op pantserdekkruiser Hr. Ms. 
Utrecht.

De oorlogsbodem patrouilleert tussen Curaçao 
en Paramaribo. Het schip heeft een eigen 
‘Zang, toneel en gymnastiek vereeniging’ en 
Muller is de actieve ‘beschermheer’ – hij is 
 tenslotte de zoon van Jetje Roos.

In april 1913 wordt binnen het Nederlandse 
 leger een luchtvaartafdeling opgericht, met 
Soesterberg als vestigingsplaats. Wanneer de 
Eerste Wereldoorlog uitbreekt, dient Karel, tuk 

Even een tochtje 
boven Londen
Op dinsdag 19 december 1916 landen voor het eerst drie 
vliegtuigen op Schiphol. een daarvan werd gevlogen door 
luitenant ter zee-vliegenier Karel muller. mede door zijn 
betrokkenheid bij de theaterwereld wordt muller een  
bekende Nederlander, maar zijn levensstijl breekt hem op.

Pretpiloot De eerste generatie vliegeniers: Karel Muller

 → Karel 
Muller (1890-
1932) in een 
Farman F-22.
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vrij  57

Colofon
De geschiedenispagina’s worden 
gemaakt in samenwerking met  
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).  
Coördinatie: Peter de Brock
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Zoekplaatje 
Hoe goed kent u de stad?

Amsterdam zit vol verbor
gen schatten. We rijden, 
fietsen of lopen er dagelijks 
langs. Maar hoe goed ken

nen we de stad? Vorige week zochten 
we het door Dick Zwier gemaakte en 
in 1961 geplaatste mozaïek aan de 
achterzijde van het De Meer College, 
hoek Lord Kelvinstraat en Ehrlich
straat in de Watergraafsmeer. Win
naar van het jaarabonnement op Ons 
Amsterdam is Daan Heijbroek. Welke 
historische plek zoeken we deze 
week? Inzendingen voor maandag 
12:00 uur naar: zoekplaatje@parool.
nl Onder de goede inzendingen ver
loten we deze week weer een jaar
abonnement op het maandblad Ons 
Amsterdam.

hebben doorgezongen, zelfs in 
 Salzburg en voor de NSBorganisatie 

Frontzorg. De politie verwijdert 
de actievoerders hardhandig 

uit de zaal en voert op het 
Leidseplein charges uit. 

Reumer vond het pre
dicaat  ‘collaborateur’ 
onheus, verklaarde hij 
later. “Wij wilden de 
mensen in die donkere 

tijd toch nog wat cultu
rele verstrooiing bieden  

en tewerkstelling in Duits
land voorkomen.”

Amsterdammer 1945
Tenor Chris Reumer zingt door

Ondanks een oproep tot een 
opvoeringsverbod door 
zestig prominente kun
stenaars, staat het 

Gemeentelijk Theater
bedrijf op 18 december 
1945 met de opera 
 Tosca in de Stads
schouwburg. Zodra 
tenor Chris Reumer 
zijn aria inzet, klinkt 
vanuit de zaal ‘Sieg 
Heil!’ en het Wilhelmus. 
De eerste naoorlogse uitvoe
ring van het ensemble verloopt 
tumultueus. Men verwijt de opera
zangers dat ze tijdens de bezetting  → Tenor Chris Reumer. FOTO ANP

 bedrijfspanden door de monumenta
le status niet  efficiënt worden ge
bruikt en is uitbreiding geen optie. 
Ondanks het  naderende afscheid van 
de  sigarettenmerken Mantano, Lucky 
Strike, Belinda, Arsenal, Alaska, 
Three  Castles, Miss Blanche en Chief 
Whip kunnen honderd van de 625 
personeelsleden terecht bij de 
 verkoopmaatschappij, die in 
 Amsterdam  gevestigd blijft. Waar
schijnlijk zijn in het jaar 1972 alweer 
220 mensen nodig voor een nieuwe 
 sigaren fabriek in Amsterdam  
Noord.

Vaer wel 1971
De BAT-sigarettenfabriek

‘Ik verwacht niet dat er veel 
ontslagen zullen vallen.” 
Plaatsvervangend presi
dentdirecteur L.A. den Uyl 

van British American Tobacco 
 Nederland sust op 15 december 1971 
in Het Parool de gemoederen, nadat 
het nieuws was uitgelekt over de 
voorgenomen verhuizing van het 
 Realeneiland naar Brussel. “In het 
ongunstigste geval, maar dat is 
 nauwelijks denkbaar, zullen het er 
eind 1973 zo’n 250 zijn.” Volgens Den 
Uyl is de Amsterdamse sigaretten
productie te laag, kan een aantal 

 → Het 
interieur van 
de BAT-
fabriek aan 
de Deccaweg 
in 1991. FOTO 
MARTIN 
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op avontuur, een verzoek in om de vliegeniers
opleiding te volgen. Op 30 juni 1915 wordt hij 
goedgekeurd en reist hij met Karel Doorman af 
naar Soesterberg. Mulder wordt ook een van de 
redacteuren van Het Vliegkamp, een ‘maand
blad voor belangstellenden in de vliegsport’, 
waarvan het eerste nummer november 1915 ver
schijnt. Wellicht hoopt hij er wat geld mee te ver
dienen, want hij wordt voortdurend geplaagd 
door financiële problemen. Zijn meerderen vin
den het zelfs nodig hem erop te wijzen dat hij te 
veel schulden maakt. Maar vliegen kan hij: op  
4 mei 1916 haalt Karel zijn militaire brevet.

Weiland bij Schiphol
De Eerste Wereldoorlog maakt het noodzakelijk 
dat de Luchtvaartafdeling ook een vliegveld 
binnen de Stelling van Amsterdam krijgt. Daar
voor wordt twaalf hectare weiland bij Schiphol 
aangekocht van boer Knibbe. Op dinsdag 19 de
cember 1916 landen daar de eerste drie vliegtui
gen, een daarvan wordt gevlogen door Karel 
Muller. Twee jaar later maakt hij promotie tot 
tijdelijk commandant van vliegkamp De Kooij, 
even ten zuiden van Den Helder, maar zijn 
 financiële problemen blijven aan hem kleven. 
Geregeld krijgt hij sancties opgelegd. In april 
dient Muller zijn ontslag in.

Vliegeniers zijn de astronauten van die jaren. 
Regelmatig duiken ze op in de media. De over
stap van Muller naar het Nederlandse filiaal van 
vliegtuigbouwer Vickers is dan ook groot 
nieuws. Dezelfde maand verschijnt een adver
tentie voor een ‘Intieme Kunst Avond’ in de 
Kleine Zaal van het Concertgebouw, met liedjes, 
voordrachten en ‘Parodistische imitaties van 
bekende Tooneelspelers’. Mullers naam staat 
daar vermeld naast die van de grote sterren Nap 
en Fientje de la Mar, Louis Davids, Margie 
 Morris en Cor Ruys. Ook fêteert hij vrienden uit 
de amusementswereld op rondvluchten. Zijn 

vliegtochtje met actrice en operazangeres Bep
pie de Vries boven Londen haalt de kranten.

Op vrijdag 12 december 1919 sluit Karel Muller 
het enerverende jaar af met een huwelijk. Hij is 
29 jaar oud en geeft ‘vliegenier’ op als beroep. 
Zijn bruid is de 18jarige Julia Josepha de la Mar, 
dochter van toneelspeler Ferdinand de la Mar 
en een nichtje van Nap en Fien, met wie Muller 
in het Concertgebouw stond. Vier jaar later is 
het huwelijk echter al voorbij.

Huwelijk
In 1929 wordt in Amsterdam Charley Nicolaas 
geboren. Zijn moeder is de 32jarige Dievera 
Kühlkamp, beter bekend als filmster Vera van 
Haeften. Met haar treedt Muller op 15 juni 1929 
in Den Haag in het huwelijk. Hij erkent de zoon 
van Dievera als de zijne. Hij is inmiddels direc
teur van de NederlandschEngelsche Techni
sche Handelmaatschappij (Nethmy), de Neder
landse vestiging van het Vickersconsortium. De 
geldzorgen lijken voorbij, maar Muller had geen 
sterke gezondheid. Hij dronk en rookte veel en 
was in Den Haag vaak te vinden in kunste
naarssociëteit Pulchri. Op 16 februari 1932 over
lijdt Karel Muller plotseling. Hij is 41 jaar oud. 

Zijn stoffelijk overschot wordt van Southamp
ton, waar hij op werkbezoek is, overgebracht 
naar Den Haag. In de rouwadvertentie staat: 
‘Onze innig geliefde Echtgenoot en Vader Karel 
Muller, oudLuitenant ter zeevliegenier.’ 

Zo wil hij worden herinnerd.

Dit is een verkorte versie van een aflevering uit de 
Ons Amsterdam-reeks Markante Amsterdammers: 
onsamsterdam.nl.

 → Vliegers bij 
café Putman 
in Soesterberg 
(1917). Zittend 
uiterst links 
Karel Muller. 
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Vliegeniers zijn de astronauten van die jaren. Geregeld duiken ze op 
in de media. De overstap van Karel Muller naar het Nederlandse 

 filiaal van vliegtuigbouwer Vickers is dan ook groot nieuws

Luchtverkeer Tentoonstelling
Vliegtuigfabriek Vicker liet zich 
gelden op de Eerste Luchtver-
keer Tentoonstelling 
Amsterdam (ELTA), die op  
1 augustus 1919 in Amsterdam 
Noord werd geopend door 
koningin Wilhelmina. Het was 
Karel Muller die de vorstin en 
prins Hendrik ontving op de 
stand van Vickers. De vliegtuig-

bouwbouwer pakte groot uit: 
John Alcock kwam voor een 
rondvlucht naar Amsterdam. 
Hij was een vliegheld, die met 
Arthur Whitten-Brown in juni 
van dat jaar in een omgebouwde 
Vickers Vimy bommenwerper 
de eerste trans-Atlantische 
vlucht non-stop had volbracht, 
van Newfoundland naar Ierland.

Karel Muller fêteert  
zijn vrienden uit de 
amusementswereld  
op rondvluchten 


