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Van de redactie
In het eerste artikel Een dorp betrapt: fraude in De Bilt 2. Biltse notabelen en hun gedrag door Anne
Doedens wordt duidelijk gemaakt hoezeer normen en waarden onder de Biltse notabelen verschilden
als het om zedelijkheid dan wel fraude ging. In het eerste geval werd een gemeentelijke vroedvrouw
ontslagen omdat ze mogelijk een man op bezoek had; in het tweede geval werd op een dubieuze
manier omgegaan met de fraude van twee belangrijke gemeenteambtenaren die direct onder de
gemeentebestuurders vielen. Het tweede artikel Snoeperie en Slickerdemick van L. Ooms geeft een
overzicht over de feiten en fictie van de Sinterklaas - viering. Weet u nog waar Myra lag?
Vervolgens het laatste deel van Het Nieuwe Lyceum 1945 - 1955 van Wim Krommenhoek, die veel
reacties kreeg op de vorige afleveringen over dit onderwerp. In dit artikel wordt ingegaan op de
10-jarige klassieke taalstrijd op het lyceum, met als uitkomst het verdwijnen van het Latijn uit de
onderbouw van de school.
In het laatste artikel De Hollandsche Patent Metaalindustrie deel 2 van Herbert Kuner en Rob Herber
wordt de gang van dit bedrijf naar Woudenberg, de overname door Inventum en uiteindelijk het
beëindigen van de activiteiten in een lege BV geschetst.
De redactie wenst u veel lees- en kijkplezier
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EEN DORP BETRAPT: FRAUDE IN DE BILT 2
BILTSE NOTABELEN EN HUN GEDRAG
Dr. Anne Doedens en Drs. José Cladder
Zedenloos gedrag van een gemeentelijke
vroedvrouw?
Het is 19 november 1894. De geheime
vergadering van de Biltse gemeenteraad loopt
ten einde. Burgemeester De With heeft nog
één kwestie die hij aan zijn gemeenteraad wil
voorleggen en „deelt nog mede, dat naar
aanleiding van de geruchten, die er over de
vroedvrouw loopen, welke thans woont in een
huis van Jacobs, hij eerst den rijksveldwachter
Hamersma en daarna den nachtwacht
Velthuizen heeft laten surveilleren, of Jacobs
ook 's nachts in dat huis is en dat Velthuizen wel
ontdekt heeft, dat Jacobs 's avonds laat daar nog
aan huis komt, maar niet of hij daar de gansche
nacht blijft, hoewel hij voor zichzelf daarvan wel
overtuigd is. Na eenige gedachtenwisseling over
dit punt wordt goed gevonden, dat de voorzitter
eerst de vroedvrouw bij zich zal laten komen
om haar hierover te onderhouden en voorloopig
besloten haar te verzoeken ontslag te vragen
of zoo zij dat niet doet, haar eervol ontslag te
geven."
Korte tijd later werd de vroedvrouw inderdaad
ontslagen, zeker nadat de bekende plaatselijke
arts dr. Lette nog eens aangegeven had een
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vroedvrouw van dergelijke losse zeden niet te
willen handhaven.
Het voorgaande werpt een helder licht op
het gevoel van waarden en normen dat onder
de Biltse notabelen heerste. Ruim een eeuw
later vraagt men zich af of het Biltse
gemeentebestuur destijds geen dringender
zaken te bespreken had. Die dringender zaken
waren er zeker. Als men de geheime notulen
van de Biltse raad van 19 november 1894
in hun geheel bestudeert, blijkt dat deze
dringender zaken inderdaad ook onderwerp
van bespreking waren. Op een dubieuze
manier weliswaar, zoals blijken zal, kwamen
de gevolgen van een door Biltse
gemeenteambtenaren gepleegde omvangrijke
fraude in bespreking.
Wat stond de gemeente te doen bij oplichting?
Wat moet men doen als twee belangrijke
gemeenteambtenaren worden beticht van
valsheid in geschrifte, oplichting en ambtsmisbruik? A s de gemeenschap door criminele
handelingen voor tienduizenden harde
negentiende-eeuwse guldens wordt opgelicht?
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Als de omvang van de fraude aanzienlijk meer
bedraagt dan de jaarlijks door de gemeente
De Bilt ontvangen en uitgegeven gelden?
De Biltse begroting in het laatste decennium
van de negentiende eeuw ging over ruim
20.000 gulden. Bij de oplichting ging het om
meer dan 25.000 gulden... Dat was dertig maal
het niet onverdienstelijke jaarinkomen van de
Biltse arts dr. Lette; het Biltse Openbaar
Onderwijs zou van dit bedrag toentertijd vier
jaar lang meer dan volledig bekostigd hebben
kunnen worden. Kortom: in hedendaagse
euro's zou men spreken van een miljoenenzaak.
Wat men in werkelijkheid deed? Hierna zal
blijken dat men uiterst traag reageerde; dat
men niet adequaat optrad en dat men zelfs een
'cover-up' opzette, zoals wij dat nu noemen.
Hierna zal ook blijken dat het Biltse
gemeentebestuur in feite illegaal handelde
en onwettige situaties achteraf'legaliseerde'.
Hoe groot was de Biltse elite en wie hoorden
daarbij?
De Biltse notabelen maakten deel uit van
een kleine elitegroep van ruim 150 personen
(op een bevolking van nog geen 3000 zielen).
We kunnen de omvang van de plaatselijke elite
immers bepalen door te kijken naar de groep
van burgers die stemrecht hadden. Die groep
was in de negentiende eeuw niet groot. Het
bezit van het kiesrecht had omstreeks 1890
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alles te maken met welstand en status. Sinds
1887 was er immers in de Nederlandse
grondwet het zogenaamde 'caoutchouc-artikel'
opgenomen. Er werd in de late negentiende
eeuw hard gestreden voor de uitbreiding
van het kiesrecht. Het genoemde nieuwe
grondwetsartikel rekte de voorwaarden om
bij de stemgerechtigden te mogen horen
als gummi - caoutchouc - op. Op nogal
opportunistische wijze werd het kiesrecht
uitgebreid, niet als grondrecht voor iedereen,
maar als een recht dat alleen verleend werd
op grond van 'kentekenen van geschiktheid
en maatschappelijke welstand'. Behalve het
betalen van belasting konden die kentekenen
ook andere zaken zijn. Zoals vanaf 1896 de
huurwaarde van iemands huis en andere
kenmerken van maatschappelijk succes.
Landelijk zorgde dit artikel ervoor dat in 1890
ongeveer veertien procent van alle mannen van
boven de 23 jaar het stemrecht had. In De Bilt
was dat vergelijkenderwijs wat minder.
Er waren immers slechts 160 kiezers voor
de Tweede Kamer en maar 156 voor de
gemeenteraad: zo bedroeg de elite die in
De Bilt mocht stemmen maar elf procent
van alle Biltse mannen boven de 23 jaar.
Personalia.
Wie waren de notabele gemeentebestuurders?
Het was deze kleine groep die de raad van
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De Bilt koos, een gezelschap van zeven
personen (inclusief de burgemeester).
De raadsleden waren op een enkele
uitzondering na van rijpe tot zeer rijpe leeftijd.
Van deze zeven personen waren er vier van adel
of hadden daar nauwe banden mee. Men kan
hen gevoeglijk tot de welgestelde aristocratie
rekenen. Wie waren deze aristocraten?

Huize Sandwijck,

woonhuis

Jhr. mr. D. de Blocq van Haersma

van
de

With

De burgemeester. Voorop ging uiteraard de
burgemeester, de naamgever van de huidige
Biltse Burgemeester De Withstraat, jonkheer
mr. D. de Blocq van Haersma de With. Hij
was een telg uit een oud Fries geslacht, dat in
de achttiende en negentiende eeuw tot dan toe
vooraanstaande juristen en grietmannen had
geleverd [ tot 1795 het hoofd van rechtspraak
en bestuur - van 1815 tot 1851 titel van het
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hoofd van een Friese landgemeente]. Vanuit
Friesland (Dokkum) had De With in 1853
gepoogd in de Tweede Kamer te komen.
Dat was mislukt. De With moet redelijk
vermogend zijn geweest. Hij woonde in 1857
op de Boelens State ten westen van Buitenpost
in Friesland. In zijn Biltse periode kwam hij in
1891 door zijn huwelijk met Henriette W van
Naamen van Eernnes in het bezit van
Zandhove, een oud buiten en landgoed uit
de zeventiende eeuw, gelegen bij Zwolle. (Het
bestaat nog en fungeert nu als verpleeghuis.)
De Withs huwelijk met een Van Naamen van
Eernnes was in die zin symbolisch voor zijn
relatie met De Bilt, omdat een lid van deze
eveneens aristocratische familie aan het eind
van de achttiende eeuw ooit Sandwijck in
bezit heeft gehad. De heren van het dorp
waren landgoedeigenaren van betekenis.
De Biltse burgemeester De With had in
de jaren negentig van de negentiende eeuw
twee adellijke wethouders.
De eerste wethouder was G.H.L. (Godfried
Hendrik Leonard) baron van Boetzelaer van
Dubbeldam. Hij was, zo blijkt uit het verhaal,
verantwoordelijk voor de Biltse financiën.
De Boetzelaers waren niet alleen de lokale
grootgrondbezitters. Zij vormden ook een
familie die een vooraanstaande rol speelde in
de Nederlandse politiek. 'Onze' wethouder

De Bilt s e Grift

kende het hiervoor genoemde Sandwijck goed:
hij was immers zoon van C.W.J. (Christiaan
Willem Johan) baron van Boetzelaer van
Dubbeldam (1806 - 1872), die in het
zomerseizoen bewoner van Sandwijck was.
Dit buiten grensde toentertijd aan Eyckenstein,
het huidige verblijf van de Van Boetzelaers.
C.W.J. van Boetzelaer was kamerheer in
buitengewone dienst van de koningen Willem
I, II en III; ook was hij lid van de Provinciale
Staten van Utrecht en van de gemeenteraad
van Utrecht. Hij was de grootvader van een
kleinzoon die in de landelijke politiek bekend
zou worden: het CHU-kamerlid Van
Boetzelaer. 'Onze' mede-hoofdpersoon, de
Biltse wethouder Van Boetzelaer was in de tijd
dat het schandaal speelde, bewoner van het
latere KNMI-gebouw: Colenberg, 't Klooster
(in zijn bezit tot 1897) en van Houdringe.
De tweede Biltse wethouder was jonkheer
J. Steengracht van Oostcapelle. Ook hij had
zijn wortels stevig in Biltse grond. De 'familie'
had sedert 1820 het landgoed en het huis
Beerschoten in bezit; de jonkheer liet in
1890/1891 het huidige Beerschoten bouwen.
Van de overige raadsleden is alleen J.E.W Twiss
van aristocratische parentage. De familie Twiss
was door huwelijk verbonden aan de familie
Quarles van Ufford. Over J.E.W. Twiss is
bekend dat hij met „enkele vooraanstaande en
enthousiaste pluimveefokkers op 27 september
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1894 de vereniging 'Ornithophilia' oprichtte
met het doel om eenmaal per jaar een
internationale pluimveetentoonstelling te
organiseren." Maar Twiss deed bepaald meer
en was ook op diplomatiek vlak actief.
In de overlijdensadvertentie van 1917 lezen
we: „Mr. J.E.W. Twiss, Vice-consul van
Groot-Brittanië en Ierland, oud lid van den
gemeenteraad van De Bildt, is op 64-jarigen
leeftijd overleden."
De resterende drie raadsleden behoren
waarschijnlijk tot de niet onbemiddelde
boeren- of burgerstand: het gaat om de in
1891 zestig jaar oude Daniël Wernsen, de dan
64-jarige Jochem Floor en de 52-jarige Cornelis
Middelman.
Deze kleine groep bestuurde de gemeente De
Bilt; de aristocraten lijken die gemeente haast
als hun persoonlijk bezit te hebben beschouwd.
Niet geheel zonder reden: in ieder geval hadden
ze grote stukken land in eigendom. Hierna
zullen een aantal kritische kanttekeningen
geplaatst worden bij de daden van het Biltse
gemeentebestuur. Het zou echter onterecht
zijn, alleen maar vraagtekens te zetten bij het
gedrag van de Biltse collegeleden. Tussen de
regels door leest men ook over concrete
inspanningen ten bate van de gemeenschap.
Zo valt op, dat wethouder Van Boetzelaer uit
eigen middelen de gemeente fors ondersteunt:
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„Getuige G.H.L. baron van Boetzelaer,
wethouder van de Bilt, wordt [ter rechtszitting
in januari 1895] ondervraagd over de leening
van 1882, groot ƒ3.000,- die door hem in haar
geheel genomen is. Daarvan zijn 16 nummers
afgelost. De volgende stukken 17-46 zijn
geconverteerd in een 3l/i pet. leening, het geld
ervoor heeft get[uige] ontvangen. In 1884 heeft
get. geld aan de gemeente geleend ƒ 1.400,waarvoor hij een schriftelijke schuldbekentenis
van Takken als gemeente-ontvanger heeft
ontvangen, dat geld is weer afgelost."
Een lening van 23.000 gulden lijkt nu niet
veel, maar in 1890 stond dit bedrag gelijk
aan het volledige jaarbudget van dertig
middenstandsgezinnen met een goed inkomen.
Een eerste geheime raadsvergadering over de
fraude: pappen en nathouden?
Eind augustus/begin september 1894 was de
bal gaan rollen. Na ontdekking van de eerste
vervalste obligaties was politierechercheur
Doorn in actie gekomen. In dezelfde tijd of
kort hierna was burgemeester De With op
bezoek gegaan bij de Commissaris der
Koningin. In een geheime raadsvergadering
van 25 september doet hij daar verslag van:
„dat hij op 22 September eene conferentie
met den Commissaris heeft gehad, bij welke
gelegenheid deze als zijn wensch had
uitgesproken, dat de secretaris en de ontvanger

102

direct ontslagen worden, waarop de voorzitter
hem te kennen had gegeven, dat, al werden zij
ook vrijgesproken, zij toch nooit meer op het
gemeentehuis zouden toegelaten worden, maar
dat hij in ieder geval het oordeel van den Raad
hierover zou vragen."
Na deze mededeling volgt een merkwaardige
discussie in de besloten raadsvergadering.
Burgemeester De With begint met te verklaren:
„het voorstel van den Commissaris voor
zichzelf wel eenigszins vreemd [te vinden]; door
nu reeds direct ontslaan zou men het vonnis
vooruitloopen. De wethouders, welke hij reeds
te voren den wensch van den Commissaris
heeft meegedeeld, zijn niet eenstemmig in
hun gevoelen. Terwijl toch de heer Boetzelaer
absoluut tegen het voorstel van den
Commissaris is, vond de [heer] Steengracht
hiertegen niet zulke groote bezwaren. De heer
Twiss meent, dat de Raad wel aan den wensch
van den Commissaris kan voldoen, de secretaris
wordt, al wordt hij ook vrijgesproken, toch
ontslagen en nu komt het toch op hetzelfde
neer, of hij zijn ontslag krijgt voor of na het
vonnis. De heer Boetzelaer meent, dat het beter
is te wachten, tot het vonnis is uitgesproken.
Wordt de secretaris vrijgesproken en heeft de
Raad hem dan reeds ontslagen, dan geeft dit
tegenover het publiek den indruk alsof de Raad
het beter wil weten dan de rechtbank, die alle
middelen heeft om tot een juist oordeel over de
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schuld van den secretaris te geraken, middelen
waarover de Raad niet te beschikken heeft.
Bovendien welke motieven moet men voor het
oogenblik aanvoeren voor het ontslag van den
secretaris? Wordt hij vrijgesproken, dan kan
men hem nog altijd ontslaan."
Van Boetzelaers collega jonkheer Steengracht
is het zeer oneens. Nu ontslaan, niet alleen de
ontvanger Takken maar ook gemeentesecretaris
Rootjes, is zijn advies. Dan is er immers
duidelijkheid en dan hoeft men zich bij
onverhoopte - en tussen de regels door leest
men - onterechte vrijspraak niet in bochten te
draaien om van de in ieder geval beschadigde
secretaris af te komen. Steengracht is echter
met Twiss in de minderheid:
„Op rondvraag van den voorzitter blijken
de heeren Van Boetzelaer, Floor, Middelman,
Wernsen en de voorzitter er voor te zijn met
het ontslag te wachten, terwijl de heeren
Steengracht en Twiss meenen, dat direct
de secretaris ontslagen moet worden, als de
mogelijkheid bestaat dat hij vrijgesproken
wordt. De voorzitter deelt mede, dat hij den
Commissaris met het gevoelen der leden in
kennis zal stellen en merkt op, dat, hoewel
het zeker is, dat de ontvanger veroordeeld zal
worden, het in ieder geval minder raadzaam is
op het oogenblik dezen wel en den secretaris
niet te ontslaan daar de Raad hierdoor den

Beerschoten,

woonhuis

Jonkheer J. Steengracht

van

van
Oostcapelle

schijn op zich zou laden om den secretaris
minder schuldig te oordeelen dan den
ontvanger."
Met name Van Boetzelaer en De With
lijken een achterhoedegevecht te voeren.
Uit het (wettelijk verplichte) Jaarverslag van
de Gemeente over 1894 blijkt dat Takken
en Rootjes beide twee weken later, al op
10 oktober 1894 ontslagen zijn. Het is heel
wel aannemelijk, dat Commissaris van de
Koningin, Alexander baron Schimmelpenninck
van der Oije van de Poll en Nijenbeek heeft
ingegrepen. Schimmelpenninck immers was
een gedegen bestuurder en trouw aanhanger
van Groen van Prinsterer. Principieel handelen
in het openbaar bestuur zal hem niet vreemd
zijn geweest.
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'Schuldig' aan een overmaat van vertrouwen?
Het is gissen naar wat de lankmoedigheid van
vooral burgemeester De With en wethouder
Van Boetzelaer jegens Rootjes en Takken
veroorzaakte. Een mogelijke verklaring
daarvoor vinden we in het verslag van de
rechtszitting over de fraudezaak van begin
1895. Men leest daar over de daden van
burgemeester De With en Van Boetzelaer, toen
zij als verantwoordelijke bestuurders tegenover
de rechtbank hun acties toelichtten.
Echte controle van de gemeentekas had pas
plaats gevonden, afgaande op de mededelingen
van beide heren, toen de affaire naar buiten was
gekomen. Tot die tijd was men kennelijk veel te
goed van vertrouwen geweest.
„Den 28 Aug. 1894 heeft get. [De With] met
den wethouder baron Van Boetzelaer de kas
van den gemeenteontvanger aan diens woning
opgenomen. Abuizen (vergissingen) heeft
get[uige] vroeger nooit gemerkt. De mandaten
(betalingsopdrachten) werden nagegaan met
het journaal, maar het journaal van ontvangst
is steeds als juist aangenomen, zooals het werd
voorgelegd. Of de ontvanger geld ontving en
dat niet boekte, was niet te controleeren. Van
het knoeien van den ontvanger met de kas
heeft get[uige] nooit iets gemerkt; vergelijking
van de journalen bij 't opmaken van de
gemeentereekening is nooit geschied, omdat
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men het volle vertrouwen in hem stelde, niet
alleen het gemeentebestuur maar ieder in het
dorp. Alleen in April 1894 heeft de heer Van
Boetzelaer bij de kasopname gezien, dat een
bedrag van ƒ 2.000,- verkeerd was opgeteld; er
moest ƒ 2.000,- meer zijn. Hij is daar toen op
gewezen en is tevens gewaarschuwd zijn kas als
ontvanger voortaan gescheiden te houden van
de kas zijner handelsfirma, waarmee Takken
zich had geëxcuseerd. Den 4 Juli hebben
de wethouders de kas opgenomen; den
28 Augustus heeft de ontvanger verklaard,
dat hij niets in huis had dan ƒ 100,-, terwijl
hij ƒ 890,- volgens het journaal had moeten
hebben. Toen is er een onderzoek ingesteld,
waarbij bleek dat hij [gemeenteontvanger
Takken] een tekort in zijn kas had van ƒ 4.078,-.
De borgtocht is ƒ 1.350,- groot, zoodat de
gemeente een schade heeft van ƒ 2.728,-."
De heren hadden dus niets in de gaten gehad;
gemeentesecretaris en gemeenteontvanger
hadden, zo blijkt, altijd hun volle vertrouwen
genoten, het wordt bij herhaling vastgesteld:
„Door den rechter mr. Crommelin ondervraagd
hoe zijne verhouding tot Rootjes was, verklaart
get[uige De With], dat deze, wat zijn werk
betreft, zijn volle vertrouwen genoot en dat
hij ook op zijn karakter nooit iets aan te
merken heeft gehad. ...De ontvanger wist altijd
van te voren wanneer zijne kas zou worden
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Dorpsstraat

en Hotel Nas (rechts) in

opgenomen, behalve in den laatsten rijd,
zonder dat dit echter een gevolg van minder
vertrouwen in hem was. De boekhouding van
den ontvanger is nooit met die van de fabriek
[Takkens rijtuigmakerij] nagezien. Heel netjes
was de boekhouding niet, maar dat nam niet
weg, dat men volledig vertrouwen in hem
stelde. "
Bestuurlijke laksheid
"Had u dan geen idee van de financiële
problemen van gemeentesecretaris Rootjes?",
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vroeg substituutofficier van justitie,
mr. E.A. Smidt
ter terechtzitting
aan getuige
burgemeester
De With. De With
gaf hierop een wat
dubbel antwoord.
Enerzijds wist hij
daar niets van,
anderzijds moest
hij erkennen dat
„Rootjes wel eens
loog wat aangaat
zijn gebrek
aan geld".
Was
burgemeester
1906.
De With echt niet
op de hoogte? Merkwaardig is in dit verband
ook een mededeling in het gemeentelijk
Jaarverslag van De Bilt over 1893. In dat jaar
bleek de gemeentesecretaris ontevreden. Hij
verzocht: een „billijken regeling van [zijn]
jaarwedde en het toestaan van behoorlijke
assistentie (het geven van een passende
ondersteuning)." We (de schrijvers van dit
artikel) gaan ervan uit, dat De With in deze
affaire te goeder trouw is geweest, maar het
verzoek van de gemeentesecretaris geeft in
ieder geval aan, dat hij geld nodig had en dat
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De With dat had kunnen weten. Het lijkt ook
onwaarschijnlijk, dat ten gemeentehuize nooit
ter sprake is geweest wat substituut-officier van
justitie Smidt verklaarde tijdens zijn requisitoir:
„[Rootjes' geld] is verteerd op hoogst, ja te
fatsoenlijke wijze, want het is gebleken, dat hij
leefde ver boven zijn stand. Hij heeft vier van
zijn kinderen gedaan op een school te Utrecht,
waar de meest vermogenden hun kinderen
laten gaan. Het is gebleken, dat hij verdient
ƒ 1.600,- en nog klaagde, dat hij niet kan
rondkomen. Het geld is door hem uitgegeven
om hooger te leven dan hij mocht."
In een kleine gemeenschap als de Biltse aan
het einde van de negentiende eeuw moet het
ook de burgemeester opgevallen zijn dat er iets
bij de gemeentesecretaris niet in de haak was.
De burgemeester en zijn wethouder Van
Boetzelaer wasten hun handen in onschuld.
De beide misdadigers kregen er ook de schuld
van, dat de gemeentekas jarenlang nooit
fatsoenlijk door de bestuurders was
gecontroleerd:
„De officier van justitie merkt op, dat behalve
het proces-verbaal van kasopneming vroeger
door Rootjes een staat werd opgemaakt,
zoolang de kasopneming goed geschiedde.
Daarmede heeft Rootjes opgehouden,
zoodra de eerste valsche kas vertoond is bij
de kas-opneming, wat volgens verklaring van
Takken in 1881 is geschied. Get. Van Haersma
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de With herinnert zich niet, dat hij vroeger
zulk een staat van Rootjes heeft ontvangen."
Een merkwaardig verweer: de burgemeester
had op zijn minst naar het proces-verbaal
kunnen vragen... De burgemeester was
zeker geen dienstklopper geweest volgens de
ex-gemeentesecretaris: „Bekljaagde] Rootjes
zegt, dat hij het opmaken van dien staat heeft
nagelaten, omdat er geen notitie van genomen
werd."
De eerste Biltse stempelaffaire
In het zeer recente verleden was er in
De Bilt sprake van een stempelaffaire;
van het gebruik door de burgemeester van
het handtekeningstempel van de gemeentesecretaris. Het was niet de eerste stempelaffaire
in de Biltse geschiedenis. Aan het eind van de
negentiende eeuw werd het burgemeestersstempel door de gemeentesecretaris Rootjes
onterecht gebruikt. Bepaald anders dan in het
recente verleden ging het een eeuw geleden om
crimineel misbruik, om de schijn van echtheid
te geven aan valse obligaties.
De burgemeester licht ter gerechtszitting toe:
,,Get[uige] De With verklaart nog, dat Rootjes
gemachtigd was het stempel te gebruiken als
secretaris. Als Rootjes geen secretaris geweest
was, zou hij hem het stempel niet hebben
gegeven. Gevraagd waarom aan Rootjes bet
stempel gegeven is in zijne kwaliteit van
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secretaris, antwoordt get[uige]:
Omdat Rootjes was de verantwoordelijke chef
van de secretarie. Op de vraag of op eenige
wijze bepaald was, dat de secretaris was belast
met het stempelen van de stukken van den
burgemeester, is het antwoord van get[uige]
dat dit niet staat in zijn instructie."
Het stempel was inderdaad terecht aan de
gemeentesecretaris gegeven om in naam van
burgemeester De With reisbescheiden etc.
te ondertekenen.
Daar was niets mis mee. Wethouder Van
Boetzelaer neemt ten dezen wat al te opvallend
afstand van 'zijn' burgemeester:
„Verdediger mr. Bilderdijk vraagt of get[uige]
Van Boetzelaer ook meegewerkt heeft tot de
bevoegdheid, door den burgemeester
opgedragen aan Rootjes, om stukken te
stempelen. Getjuige Van Boetzelaer] dacht,
dat het vanzelf sprak, dat de secretaris de
bewaring heeft van het stempel der gemeente;
wat de bewaring van het stempel van den
burgemeester betreft, dat [is] een particuliere
zaak van den burgemeester; dat ging buiten
de functie van den get. als wethouder om,
en hij heeft daartoe niet medegewerkt."
De opmerking van wethouder Van Boetzelaer die De With hem niet in dank zal hebben
afgenomen - was dan ook, zeker gelet op
de te verwachten collegiale
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verantwoordelijkheidscode, niet erg chique.
Rootjes slaat terug: een bestuurlijke
'cover-up' door een feitelijk illegaal college?
De drinkbeker was door het Biltse College
van B. en W nog niet geheel geledigd na
het ontslag van de gemeentesecretaris en
de gemeenteontvanger in oktober 1894. In
dezelfde vergadering waarin in feite het vonnis
over de 'zedenloze' vroedvrouw werd geveld,
was een andere voor gemeenteraad en college
zeer pijnlijke zaak aan de orde gesteld.
Men was in deze vergadering van 19 november
merkwaardigerwijs niet voltallig present, anders
dan de eerste keer op 25 september 1894.
Van Boetzelaer en Twiss schitterden door
afwezigheid. We laten burgemeester De With,
in de woorden van de uit Hoogeveen
overgekomen waarnemende gemeentesecretaris
A. Pronk, aan het woord op deze negentiende
november 1894:
„De voorzitter deelt mede, dat hij vernomen
heeft, dat Rootjes den directeur der gevangenis
te kennen heeft gegeven, dat er op het
oogenblik te De Bilt geen Dagelijksch Bestuur
is daar de twee wethouders niet op de daarvoor
gestelde tijdstippen herbenoemd zijn, dat hij
zich niet kan begrijpen hoe dit mogelijk was,
daar hij ieder jaar Rootjes vroeg welke
raadsleden en wie van de twee wethouders
af moesten treden, maar dat hem uit het
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notulenboek van de vergaderingen van den
Raad gebleken is, dat de heer Van Boetzelaer
in 1884 en 1890 [!!!] en de heer Steengracht
in 1893 herkozen had moeten worden."
Rootjes had gelijk. De terechte beschuldiging
was voor het College van B. en W. en de raad
eigenlijk een bestuurlijke ramp: men had
illegaal zijn werk gedaan, en erger nog, in
één geval vele jaren achtereen. Dit was des
te gênanter omdat de vervalste obligaties
teruggingen op vaststelling van een
gemeentelijke lening in een officiële
raadsvergadering in 1890. Een vergadering
dus met een overduidelijk illegaal karakter.
De uitgifte van deze lening droeg bovendien
nog eens de handtekening van een wethouder
die formeel geen wethouder was. Het zou ter
rechtszitting van begin 1895 nog eens
benadrukt worden:
„De heer Van Boetzelaer, die den 2 Sept. 1890
behoorde af te treden als wethouder, hield toen
op wethouder te zijn van de Bilt. In diezelfde
vergadering, waarin de nieuwe leening is
gevoteerd, (bij stemming toegestaan) had hij
als wethouder moeten zijn herbenoemd, en dat
is niet geschied. De andere wethouder, de heer
Steengracht, is in 1891 herbenoemd, maar niet
in 1890, toen hij volgens den rooster aan de
beurt van aftreding was. Van September 1890
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tot September 1891 waren er dus geen
wethouders van de gemeente de Bilt."
De verdediging maakte in dezelfde rechtszitting
gebruik van deze ernstige 'vormfouten' om
Rootjes te pogen te ontlasten:
„Daarvan [immers] is het gevolg, dat de
leening, gevoteerd den 3 September 1890,
volgens hare geboorte de fout had, dat het
besluit tot emissie niet geteekend is door een
desbevoegd persoon. Er wordt in het
raadsbesluit aan den burgemeester opgedragen
om met den secretaris de obligatie te teekenen.
Maar daaruit kan geen delegatie aan den
burgemeester als hoofd van het uitvoerend
gezag worden afgeleid, want waar geen
wethouders bestonden, kon de burgemeester
niet geacht worden te zijn het hoofd van het
college van B. en W. De obligaties droegen dus
het kenmerk van nietigheid op het oogenblik
toen zij werden uitgegeven. Uit een dergelijke
obligatie kan geen bewijs van eenige verbintenis
worden geput. Dit is een belangrijk element,
op grond waarvan tot vrijspraak kan worden
geconcludeerd."
Terug naar de besloten gemeenteraadsvergadering van november 1894. Wat na
de melding van het debacle gebeurde tart
eigenlijk iedere voorstelling. O m te beginnen
krijgt Rootjes de schuld van De With:
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„Hij meent, dat Rootjes waarschijnlijk met
voorbedachten rade hem dit verzwegen heeft,
niet alleen omdat hij dit nu aan den directeur
der gevangenis heeft medegedeeld, maar ook
omdat hij de jaren van aftreden zelf op den
rooster heeft aangeteekend."

Grafsteen

kerkhof

Dorpsstraat

De secretaris was inderdaad verantwoordelijk,
maar de burgemeester zeker niet minder.
Vervolgens deelde de burgemeester met een
merkwaardige kronkelredenering mee, dat er
voor het overgrote deel niets aan de hand is,
omdat: „de besluiten door B&W tusschen
1890 en 1893 genomen geldig zijn, daar de
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stem van heer Van Boetzelaer niet van invloed
was, omdat er toch altijd twee geldige stemmen
zijn uitgebracht, maar dat de besluiten van
B&W na 1893 allen wettig zijn." En ten
slotte komt de oplossing uit de hoge hoed:
„Hij gelooft dat het het beste is, als

van Jhr. J. Steengracht

van

Oostcapelle

beide wethouders bedanken en er een nieuwe
benoeming van twee wethouders plaats grijpt.
Voorzover het noodig is, kunnen eenige
besluiten dan opnieuw genomen worden."
Dat gebeurde dan ook, met uitdrukkelijke
instemming van wethouder Steengracht, die
„meent eveneens, dat dit de beste oplossing is
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en deelt mede, ook namens den heer Van
Boetzelaer, dat hij voor het wethouderschap
bedankt. Alsdan wordt overgegaan tot de
benoeming van twee wethouders, waarbij de
heeren Twiss en Middelman als stemopnemers
fungeeren. Bij de keuze wegens de aftreding
van den heer Van Boetzelaer worden ingeleverd
5 briefjes allen met den naam van G.H.L. van
Boetzelaer, zoodat deze opnieuw benoemd is.
Bij de keuze wegens de aftreding van den heer
Steengracht werden wederom ingeleverd
5 briefjes, waarvan 4 met den naam van
Jhr. Steengracht van Oostcapelle en een met
dien van J. Floor, zoodat de heer Steengracht
opnieuw benoemd is en met dankbetuiging
voor het in hem gesteld vertrouwen verklaart
de herbenoeming aan te nemen."
Opvallend is die stipte naleving van de
noodzakelijke formaliteiten (waar men die
eerder zo veronachtzaamd had!). Met één
eveneens opvallende uitzondering: men ging er
kennelijk van uit, dat Van Boetzelaer, hoewel
afwezig, zonder meer met zijn herbenoeming in
zou stemmen. Dit wijst maar op één ding: de
zaak is door de Biltse bestuurders van te voren
goed doorgeëxerceerd.
Als het kalf verdronken is ...
En dan eindelijk, bijna drie maanden (!) nadat
de fraude aan het licht gekomen was, buigt de
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gemeenteraad van De Bilt zich over dat wat
toch wel heel essentieel was: maatregelen om
verder bedrog tegen te gaan:
„De voorzitter deelt hierop mede, dat in
de laatste vergadering van Burgemeester
en Wethouders de wenschelijkheid was
uitgesproken, de nog niet uitgelote obligaties
(nog niet uitgelote delen van een geldlening) te
waarmerken bv. doordat een van de wethouders
de obligaties medeondertekende en de coupons
stempelde. De voorzitter gelooft, dat een
dergelijke maatregel noodzakelijk is, daar het
toch mogelijk is, dat op den dag der aflossing
valsche obligaties zouden aangeboden kunnen
worden. Hierop wordt met algemeene
stemmen het volgende besluit genomen:
De raad der gemeente De Bilt,
Overwegende, dat de mogelijkheid bestaat, dat
valsche obligaties der geldleening van 45.000
[gulden] ... ter aflossing en valsche coupons
dierzelfde geldleening ter uitbetaling
aangeboden worden, Overwegende, dat het
daarom noodzakelijk is, dat een der wethouders
dezer gemeente de nog niet uitgelote echte
obligaties van voornoemde geldleening ter
onderscheiding van de valsche
medeondertekent en de daarbij behoorende
coupons met een daarvoor te maken stempel
stempelt...
Besluit dat de nog niet uitgelote echte obligaties
der geldleening van f45.000,-, aangegaan
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volgens raadsbesluit van den 3 September
1890... voorzoover mogelijk alsnog zullen
worden medeonderteekend door een der
wethouders en de daarbij behoorende
coupons gestempeld met een daarvoor door
Burgemeester en Wethouders vast te stellen
stempel. Aldus gedaan, enz."
De put was gedempt, maar de affaire was
daarmee nog niet afgelopen: de ontwikkelde en
gegoede krantlezende burgerij waaruit de Biltse
bestuurders voortkwamen zou door de grote
publiciteit die de pers aan de affaire gaf, in
januari 1895 nog pijnlijk met de neus op de
feiten gedrukt worden.
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In een volgend nummer van De Biltse Grift
zal nog aandacht geschonken worden aan het
dagelijks leven in het dorp; met name zullen
de andere betrokkenen aan bod komen:
de 'loopjongens' van de dorpselite,
de financiers en vooral de daders.
Bronnen:
• Utrechtsch Volksblad (tot 1893)/Utrechtsch
Nieuwsblad 1894/5; Utrechtsche Provinciale en
Stadscourant 1894/5; notulen van de besloten
vergaderingen van de gemeenteraad van De Bilt
van 22/9 en 19/11 1894 (gemeentearchief
De Bilt); jaarverslagen van de gemeente
De Bilt 1889-1895 (gemeentearchief De Bilt).

Wie weet iets van deze fraaie villa?
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Siioeperie ende Slickerdemick

SNOEPERIE ENDE SLICKERDEMICK
FEITEN EN FICTIE ROND SINT-NICOLAAS
L. Ooms
Als aan een willekeurig persoon wordt gevraagd
wat hij of zij weet van St. Nicolaas, zal deze
waarschijnlijk niet verder komen dan dat het
een kindervriend is die uit Spanje komt en een
zwarte knecht heeft. Soms is nog wel bekend
dat hij Bisschop van Myra was, al weet men
niet waar Myra ligt. Kortom, de enige
algemeen geaccepteerde heilige geniet niet veel
bekendheid. Toch zijn er boeken vol geschreven
over hem en de aan hem toegeschreven daden
en wonderen, waaronder er ook vele zijn waar
we nu op zijn minst een vraagteken bij zetten.
Over deze feiten en fictie gaat dit artikeltje.
Sint-Nicolaas werd vermoedelijk omstreeks
het jaar 280 als Nikolaos (= volksoverwinnaar)
geboren in Patras of Patara in Klein-Azië het
huidige Turkije. Zijn ouders moeten tamelijk
vermogend zijn geweest.
Rond zijn persoon zijn vele verhalen gevormd,
hoewel er ook veel eigenschappen van andere
belangrijke Ni colazen aan hem zijn
toegerekend. Enkele van die verhalen willen
wij hier in het kort weergeven om enigszins
een beeld van hem te kunnen vormen.
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Volgens de overlevering toonde hij al direct na
zijn geboorte een bijzondere vroomheid, niet
alleen door rechtop te staan in het eerste bad
dat hij kreeg en zijn handjes op te heffen alsof
hij God wilde danken voor dit wonder, maar
ook door op de wekelijkse vastendagen het
meeste voedsel te weigeren. Hij kon als
zuigeling op die dagen niet geheel zonder
voedsel maar hij beperkte zich tot één maaltijd
per dag, die dan wel uit zijn moeders
rechterborst moest komen!
Nicolaas blonk uit in leergierigheid,
vriendelijkheid en godvruchtigheid en hij genas
al op jonge leeftijd zieken en gebrekkigen.
Hij werd onder leiding van zijn oom, die
bisschop was, opgeleid tot priester en reeds
enkele jaren na zijn priesterwijding werd hij
gekozen tot bisschop van Myra, het huidige
Demre aan de zuidkust van Turkije.
Dat ging zo! Toen zijn voorganger was
overleden konden de andere bisschoppen
niet tot een keuze voor een opvolger komen.
De oude bisschop die de leiding van de
vergadering had, hoorde na veel bidden en
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vasten een stem die hem zei, dat degene met de
naam Nicolaas die de volgende dag als eerste
bij de kerk zou komen, op de bisschopsstoel
moest zitten. Onze vrome jonge priester was
die eerste en daarmee de nieuwe bisschop. De
hospita van Nicolaas was zo blij toen zij hoorde
dat haar kostganger tot bisschop was gekozen,
dat zij direct naar de kerk rende. Maar daarbij
vergat zij haar jonge kind dat in een teiltje
boven een vuurtje zat. Toen zij zich na de
dienst haar achtergelaten kind herinnerde en
naar huis rende, vond zij de kleine er kraaiend
van plezier in spelen hoewel het water kookte.
Hij was ongedeerd, want Nicolaas zelf had
ingegrepen! De bisschop was een krachtig
strijder voor het Christendom en hij dreef
demonen uit, vernietigde heidense tempels
en bestreed de heidense goden.
Nicolaas nam deel aan het concilie van Nicea
in 325 dat onder leiding stond van de tot het
christendom bekeerde Keizer Constantijn.
Tijdens dit concilie gaf hij een andere
deelnemer een klap in het gezicht omdat deze
naar zijn mening ketterse ideeën had.
Constantijn liet hem opsluiten maar bisschop
Nicolaas kwam als triomfator weer uit zijn
kerker te voorschijn.
Dan is er het verhaal van drie jonge meisjes,
dochters van een verarmde edelman. De vader
was niet in staat zijn dochters een behoorlijke
bruidsschat mee te geven en gevreesd moest
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worden dat ze ongetrouwd zouden moeten
blijven. Het kwam Nicolaas ter ore dat de
vader heimelijk van plan was zijn oudste
dochter te verkopen voor de slavernij of de
prostitutie. Hij voelde zich geroepen in te
grijpen maar wilde daarbij onbekend blijven.
Hij nam een buideltje, vulde dat met
goudstukken en wierp dat 's nachts door het
slaapkamerraam van de meisjes. Zij vonden het
goud en daarmee was de oudste dochter gered
en kon ze worden uitgehuwelijkt.
Achtereenvolgens ging het evenzo met de
tweede dochter en ook met de derde. Hoewel
hij dat niet wilde, werd het toch bekend en als
heilige wordt Nicolaas dikwijls afgebeeld met
drie gouden ballen die zouden verwijzen naar
de drie buideltjes met goudstukken.
Nicolaas zou ook eens drie kinderen hebben
gered die waren geslacht om aan de gasten van
een herberg te worden voorgezet. Nicolaas die
de hem voorgezette boutjes herkende als
afkomstig van drie vermiste jongens, dwong
de waard hem naar de keuken te brengen waar
drie vaten met ingezouten vlees stonden.
Nicolaas riep God aan waarna de drie knapen
ongedeerd uit de vaten stapten!
Er is een verhaal van drie generaals die door
listen van jaloerse raadgevers van de keizer,
zouden worden onthoofd, maar die door
tussenkomst van Nicolaas werden gered. Het is
ook bekend dat Nicolaas schepelingen van een
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zekere dood redde of hen na hun dood weer tot
leven bracht. Kortom Nicolaas komt in de vele
verhalen als wel- en wonderdoener naar voren.
Geen wonder dus dat hij heilig werd verklaard.

Sint in vol ornaat

Nicolaas stierf op 6 december waarschijnlijk
in het jaar 342. Als wij dus op 6 december
Sinterklaas vieren, is dat niet zijn verjaardag,
maar zijn sterfdag. Het versje "Sinterklaas is
jarig" is dan ook onjuist!
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Toen de islam in Klein-Azië de overhand begon
te krijgen, besloten 87 dappere mannen uit
Bari, een havenstad in het zuiden van Italië, dat
ze moesten ingrijpen. Met veel geld, gebeden
en een pauselijke brief gingen ze naar Myra en
kregen gedaan dat ze het gebeente van Nicolaas
mochten meenemen. In 1087 verhuisde de
heilige zo naar de westerse wereld.
Door alle aan hem toegerekende wonderdaden
is Sint-Nicolaas de patroonheilige van
zeelieden, gevangenen, kooplieden, scholieren
en studerenden, kinderen en huwbare meisjes.
Hij was een heilige die in belangrijkheid
oorspronkelijk direct volgde op Maria als
Moeder Gods!
Hij is de beschermheilige van Rusland en
Lotharingen, maar speciale banden onderhoudt
hij met Nederland. Nergens ter wereld zijn
zoveel St. Nicolaaskerken als bij ons. We
kunnen ze vinden o.m. in Amsterdam, de stad
waarvan hij ook de patroonheilige is, Utrecht,
Dordrecht, Delft, Leiden, Groningen, Venlo
en veel van de oude Hanzesteden rond de
Zuiderzee. Er zijn plaatsen naar hem genoemd
en in veel persoons- en familienamen vinden
we hem terug. In 1222 besliste het concilie
van Oxford dat de naamdag van St. Nicolaas,
6 december dus, tot de belangrijkste kerkelijke
feesten zou worden gerekend, maar in Utrecht
was dat al in 1163 het geval. In oude
stadsrekeningen van 1360-1363 zijn in
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Dordrecht sporen van Sint-Nicolaasfeesten te
vinden en op last van Jan van Blois, heer van
Gouda, werd op 6 december brood uitgedeeld
aan de armen.
Het in Nederland met kracht opgekomen
calvinisme had echter niet veel op met die
Sint-Nicolaasvieringen die als een vorm van
middeleeuwse heiligenverering werden gezien.
De Amsterdamse Ds. Petrus Wittewrongel
schreef in 1500: "Wie en siet oock niet, dat
de vruchten van de St. Nicolaesavonden,
onvruchtbaer wercken der duysternissen zijn?"
En Walich Siewerts deed in 1604 de volgende
duit in het zakje: "Tis een sotte ende
onghefondeerde maniere van de kinderen
haere schoenen met allerlei snoeperie ende
slickerdemick te vullen. Wat is dit anders
gedaen, als op de hoochten geoffert ende
geroockt? Die sulx doen en verstaen noch
niet wat de waere Religie is!"
De verontwaardigde vroomheid leek te
zegevieren, want in allerlei steden werden
ordonnanties uitgevaardigd tegen de
Sinterklaasvieringen. In de synodestad
Dordrecht werd het feest enkele jaren succesvol
van de kalender geweerd. Toen Amsterdam in
1663 echter de openbare verkoop van
koekpoppen afgoderij noemde en die strafbaar
stelde, ontstond er een volksopstand. De hevig
geschrokken stadsbestuurders konden niet
anders doen dan Sinterklaas in ere te herstellen!
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Van een bekend schilderij van Jan Steen
kennen we een huiselijke "Sinterklaasavond".
Op dit schilderstuk is een klein meisje te zien
dat het stralende middelpunt van het gezin
vormt, blij met haar pop en het overvloedige
lekkers. Haar oudere broer is kennelijk
teleurgesteld omdat hij de roe gekregen
heeft en het kleinere broertje heeft
daarom leedvermaak en lacht hem uit.
Alles ook voor ons heel herkenbaar!
Zo langzamerhand is de heilige Nicolaas
veranderd in de wat gemoedelijker Sinterklaas.
Hij is een algemeen bekende figuur die in een
rode mantel, de tabberd, op een wit paard met
zijn knecht over de daken rijdt en overal waar
zoete kinderen zijn, cadeautjes door de
schoorsteen laat zakken en gereedliggende
voedingsmiddelen voor het paard meeneemt.
En dat alles zonder een spoortje roet achter te
laten!
Was hij vroeger een heilige wonderdoener,
nu is hij de vrolijke en goedgeefse vriend van
iedereen. Onze Sinterklaas beantwoordt aan
het verlangen naar een tijdperk van
naastenliefde en kinderlijke onschuld en zijn
beeld is altijd gebaseerd op het menselijke
verlangen, religieus, wereldlijk, of beide.
Veel Sinterklaasgebruiken hebben dikwijls een
diepere betekenis. Het strooien van snoep zou
bijvoorbeeld verwijzen naar de buideltjes met
goudstukken waarvan hierboven sprake is. Het
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marsepeinen of suikeren hart, kan worden
gebruikt om genegenheid te tonen aan stille
beminden. Poppen van koek, de zgn., vrijers,

Sint en Piet op pad

golden dikwijls als een onmiskenbare
liefdesverklaring. Een mannetjesvrijer werd
gegeven aan een meisje en omgekeerd een
vrouwtjespop aan een jongen. Sint-Nicolaas
is immers de patroonheilige van de huwbare
meisjes? Anderen zeggen dat de naam vrijer
komt van Freir, de Germaanse
vruchtbaarheidsgod. Het strooien van
pepernoten en ander snoepgoed zou dan, door
de zaaiende beweging, eveneens deel uitmaken
van vruchtbaarheidsriten en te vergelijken zijn
met het gooien van confetti of rijst bij een
huwelijksvoltrekking. Ons Sinterklaasfeest is
dan ook waarschijnlijk een mengsel met een
religieuze en een Germaanse herkomst.
Als u tot hiertoe hebt gelezen, zult u misschien
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zeggen, alles goed en wel, maar hoe zit het nu
met Spanje? Hoewel het misschien wel een
teleurstelling is, moet ik toch zeggen dat
Sinterklaas en Spanje niets met elkaar te
maken hebben. Het is onduidelijk waarom wij
hem uit Spanje laten komen, een land waar hij
nooit is geweest.
Het gewone volk had vroeger geen idee hoe
de wereldkaart er uitzag. Spanje werd tot
de zestiende eeuw veelal als het einde van de
wereld beschouwd. Vanuit dat land, met zijn
koloniale veroveringen, kwam de invoer van
tropische specerijen en buitenissige
kostbaarheden. Allemaal zaken die ook met
Sinterklaas te maken hadden. Het is mogelijk
daarom dat hij vereenzelvigd werd met het
herkomstland van dit soort zaken.
Dan is er de figuur van Zwarte Piet die door
een aantal 'deskundigen' als een afspiegeling
van de duivel wordt gezien. Tegenover de
goedheid van Sinterklaas is Zwarte Piet het
symbool van de slechtheid, de duivel die als
knecht de ondergeschikte is van het goede.
Een meer recente opvatting is, dat Zwarte Piet
een Moorse dienaar is. In de huidige tijd wordt
Sinterklaas zelfs van racisme beschuldigd
omdat de zwarte knecht ondergeschikt is
gemaakt aan de blanke baas. Natuurlijk is
Zwarte Piet zwart, want zelfs al zou hij
een blanke zijn, door het roet in de vele
schoorstenen wordt hij toch weer zwart.
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Zou dat niet een verklaring zijn van het zwarte
van de knecht? Onze Zwarte Pieten zijn toch
meestal ook blanke jongeren die zwart zijn
gemaakt? De schoorsteen, ook al zo'n
onbegrijpelijk detail in de Sinterklaasgebruiken.
De schoorsteen is sinds onheugelijke tijden in
de Germaanse denkwereld het zinnebeeld van
de verbinding tussen de mensen en de
'bovenwereld' waar de goden wonen. Dit
verklaart het rijden over de daken en het
werpen van cadeautjes door de schoorstenen!
Sinterklaas heeft het in deze tijd erg moeilijk.
Door de rooms-katholieke Kerk is hij
gedegradeerd. Sinds 1 januari 1970 is zijn
verering namelijk niet meer verplicht, het mag
wel, maar het moet niet. Dat is heel wat voor
een heilige!
Sinterklaas ondervindt in onze tijd ook veel last
van de van hem afgeleide Santa Claus die als
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kerstman aan invloed wint ten koste van
Sinterklaas. Deze (Amerikaanse) Santa Claus is
zo vercommercialiseerd dat de hogere betekenis
van het kerstfeest voor velen wordt verdrongen
door de cadeaus. Laten we daarom het
kerstfeest beschermen door Sinterklaas in ere
te houden!
Van Sint-Nicolaas en Sinterklaas is veel meer
te vertellen dan in het kader van dit artikeltje
mogelijk is. Voor wie meer wil weten wordt
lezing van onderstaande boekjes aanbevolen.
Misschien is zo'n boekje een idee voor een
cadeautje voor het volgende Sinterklaasfeest, in
de plaats van 'Snoeperie ende Slickerdemick'?
Geraadpleegde literatuur:
Ed van Eeden: Wie de koek krijgt, wie de Gard. Uitg.
Amber, Amsterdam, 1991 Martin Ebon: Sint-Nicolaas,
Leven en legende. Uitg. Heureka, Nieuwkoop, 1977.

Wie kan ons helpen met gegevens over
nevenstaande villa?
Op de gevel staat de naam Eekhoorn.
Op de achterkant van de kaart staat:
"Verzonden 1922 aan J.H. Grondhout,
Beethovenlaan 22."
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HET NIEUWE LYCEUM 1945-1955
DE 10-JARIGE KLASSIEKE TAALSTRIJD
Dr. W. K r o m m e n h o e k
Wie gedurende de eerste twintig jaar van zijn
bestaan Het Nieuwe Lyceum bezocht, kreeg
Latijn in de Onderbouw, ongeacht de latere
keuze voor HBS of Gymnasium. Deze toch wel
ongebruikelijke situatie was vastgelegd in het
leerplan, dat in 1935 werd vastgesteld bij de
oprichting van de school. Het waren vooral
de eerste rector, Van Popta, en de curator,
jonkheer De Marées van Swinderen, die hierin
een belangrijke rol hebben gespeeld. In hun
visie had Het Nieuwe Lyceum drie belangrijke
voordelen boven andere lycea: verplicht Latijn
voor iedereen in de onderbouw; de HBS over
zes jaar verdeeld; en de instelling van de IWA
(Individuele Werk Afdeling), waarin leerlingen
konden worden bijgespijkerd, vooral die uit het
voormalige Nederlands-Indië. Het ging om
vier uur Latijn per week, aanvankelijk gegeven
door de rector zelf.
Bij zijn aantreden in 1945 nam de nieuwe
rector, Jan Gunning, deze taak over, maar al
snel begon toen een meer dan tien jaar durende
discussie over het nut van dit voordeel.
In deze bijdrage wil ik op basis van wat in de
archieven is overgebleven, deze wonderbaarlijke
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discussie enigszins trachten te reconstrueren.
Na het ontslag per 1 september 1945 van de
eerste rector wordt op 6 oktober van dat jaar
met algemene stemmen Jan Gunning benoemd
tot rector. Hij wordt gezien als 'een krachtige
organisator en dynamische figuur, in wiens
naam een vertrouwde klank is gelegen voor
de onderwijskringen in het algemeen en de
pedagogische sfeer in het byzonder.' Hij
omschrijft zichzelf in een brief van 12 augustus
als 'warm voorstander van vernieuwing in het
onderwijs, ....en meer practicus dan
theoreticus'. Hij is nog geen jaar aan de school
verbonden of de eerste aanval op het erfgoed
van Van Popta en De Marées van Swinderen
wordt ingezet. In april 1946 lanceert Gunning,
die zich altijd uitdrukkelijk presenteert als Jan
Gunning, een stuk dat niets heel laat van
hetgeen dat tot dan zo zorgvuldig gekoesterd
werd. Het komt hard aan bij alle bestuurders,
vooral omdat in 1942 nog een poging om
rijkssubsidie te verkrijgen werd geweigerd als
het verkrijgen hiervan tot gevolge zou kunnen
hebben dat het voordeel van Latijn in de
onderbouw zou moeten worden opgegeven.
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Had men zich te veel gehaast bij zijn
benoeming omdat het risico niet mocht
worden
gelopen dat
'deze bekwame
sollicitant zich
door te trage
behandeling
zou
terugtrekken?
Gunning
schrijft o.a.
„...dat de jeugd
van 12 en
13 jaar niet
rijp is voor de
oude talen,...
met vier
uurtjes Latijn
in de
Onderbouw
bereikt men
niet veel meer
dan tegenzin...
Rector Dr. Jan Gunning
tijdens
Ieder begrip
sportdag 1955
ontbreekt
volkomen...
Het is natuurlijk mogelijk zo te doceren dat
het een soort boeiend verteluurtje wordt...
Ik zou in ieder geval willen voorstellen in
de Onderbouw het Latijn af te schaffen..."

Grift
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Een maand later komt het antwoord van
het curatorium in de vorm van een door de
secretaris, de heer Hattink, opgestelde nota
die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.
De door Gunning van zijn vader overgenomen
zienswijze, dat kinderen van 12 en 13 jaar niet
rijp zouden zijn voor oude talen, wordt
bestreden met gedachten van Rudolf Steiner
en er wordt verwezen naar de boeiende lessen
van Van Popta en naar de eindexamens der
gymnasiasten waaruit nergens is gebleken dat
deze leerlingen de dupe zouden zijn geworden
van hetgeen in de onderbouw is gepasseerd.
De filosofie die de oprichters van de school
in 1935 voor ogen stond, wordt nog eens
duidelijk herhaald en zo lezen we dat „...voor
de Gymnasiasten het Latijn in langzamer
tempo dan op een Gymnasium te doen leeren
opdat zij, na overgang naar de derde klasse, op
rijper leeftijd in sneller tempo de dan groter
wordende moeilijkheden van het Latijn zouden
kunnen overwinnen, en anderzijds aan de
latere HBS-ers eenige kennis van woorden,
uitdrukkingen en verdere etymologie bij te
brengen voor algemene ontwikkeling." Fijntjes
wordt daar nog aan toegevoegd „Ten aanzien
van de Gymnasiasten is voldoende gebleken
dat dit systeem mogelijk is zonder schade toe
te brengen aan het totaal van kennis op het
eindexamen." De opvattingen van Jan
Gunning en zijn vader (hoogleraar pedagogie
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en inspecteur van het onderwijs) worden
tenslotte afgedaan met de opmerking dat
„Ten aanzien van allen heeft dit systeem voor,
dat de keuze van verdere richting - meer
dan op andere Lycea - gegrond is mede
op enige ervaring ten aanzien van Latijn."
Daar kan Gunning het mee doen.
Jan Gunning is echter allerminst uit het veld
geslagen. Reeds in juni schrijft hij opnieuw
aan het curatorium. Breedsprakig gaat hij in
op zijn mening dat alle uren Latijn gegeven in
de onderbouw eigenlijk nutteloos zijn en de
gymnasiasten hier later de dupe van worden
omdat er dan gejakkerd moet worden en er
geen tijd overblijft voor extraatjes... Hij blijft
herhalen:„Geen Oude Talen aan kinderen
onder de 14 jaar." En wat de algemene
ontwikkeling betreft: „Wil men toch aan
toekomstige HBS-ers enig Latijn meegeven
waar zij iets aan hebben, dan moet het
facultatief gedoceerd worden."
Reeds enkele dagen later heeft de secretaris
van het curatorium een nieuwe nota gereed
als antwoord op de eigenzinnige visie van Jan
Gunning. Uitvoerig wordt ingegaan op de
vele positieve reacties van oud HBS-ers op het
genoten onderwijs Latijn in de onderbouw.
Ook de situatie in het buitenland wordt
gebruikt als argument dat men heel goed
12-13 jarigen met Latijn kan laten beginnen.
Vervolgens wordt Gunning de oren gewassen
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over zijn opmerking 'Het Nieuwe Lyceum als
een Hattink-variant van Lycea te beschouwen'.
„Thans te spreken van een 'variant Hattink'
is meer persoonlijk dan ad rem en is stellig
niet in staat de argumentatie te versterken."
Het eindadvies van het curatorium blijft
onveranderd: Latijn in de onderbouw is
en blijft één van de drie voordelen van
Het Nieuwe Lyceum.
O p 25 juni sturen curatoren hun eindadvies
naar het bestuur. O m uit de impasse te geraken
wordt nu voorgesteld het Latijn in de
onderbouw wel te handhaven, maar het
aantal uren terug te brengen tot twee per week.
Dit is een reductie die het mogelijk maakt in
de bovenbouw van het gymnasium het aantal
uren uit te breiden. Aldus wordt besloten op
de bestuursvergadering van 2 juli 1946.
Voorlopig lijkt de rust te zijn weergekeerd,
maar niet voor lang.
O p 28 april 1947 schrijft Gunning opnieuw
aan het curatorium. Wederom dringt hij aan
op afschaffen van Latijn in de onderbouw.
Deze keer lezen we: „Het is totaal onmogelijk
een enigszins grote klas, die van zinsontleding
en naamvallen slechts een zeer vaag idee heeft,
enig begrip van Latijn bij te brengen.
Ik althans kom niet verder dan wat
papegaaiachtige nazeggingen van klanken."
En opnieuw klimt Hattink namens curatoren
in de pen.
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Nu hoopt men de zaak in breder verband te
kunnen oplossen. Er zal een commissie worden
benoemd die zich zal bezig houden met de
vraag of het onderwijs in het Latijn in de eerste
twee klassen dient te worden gehandhaafd, en
zoja, in welke vorm dit zal moeten geschieden.
De commissie dient zich bovendien uit te
spreken over de opvoedende waarde van het
Latijn in de onderbouw, over de vraag of
kinderen van 12 en 13 jaar al dan niet geschikt
zijn om zich de beginselen van het Latijn eigen
te maken en of in de eerste tien jaar van het
bestaan van het Lyceum iets gebleken is dat een
conclusie wettigt. Tenslotte moet de commissie
de opmerking van Gunning onderzoeken dat
„de leerlingen veelal van zinsontleding en
naamvallen slechts een zeer vaag idee hebben".
De commissie, waarin ook docenten zitting
hebben, is reeds elf dagen later klaar met haar
taak. De belangrijkste conclusies zijn: Latijn in
de onderbouw heeft geen opvoedende waarde
in culturele zin, maar wel in de zin van training
in nauwkeurigheid. Tot een conclusie over de
ervaringen van de eerste tien jaar is men niet
gekomen, want alles staat of valt met de
methode. De commissie adviseert de huidige
toestand te handhaven en spreekt de wens uit
het Latijn als criterium te beschouwen bij de
keuze tussen gymnasium en HBS.
Er wordt snel gewerkt en op 22 juni komt
het advies van de commissie bij het bestuur.
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Het Latijn in de onderbouw blijft gehandhaafd
voor de training in nauwkeurigheid en
oefening in het toepassen van grammaticale
moeilijkheden.
Dan laat het archief ons in de steek.
Bekend is dat een aantal jaren twee uur Latijn
per week aan de eerste twee klassen wordt
gegeven. In 1953, als de draad van het archief
weer kan worden opgepakt, blijkt de mening
van Gunning niets veranderd. Het eerste
bericht dat uit die tijd bewaard is bevat zijn
uitspraak dat „Latijn voor de HBS-ers toch
maar paarlen voor de zwijnen werpen is."
En kort daarna begint de trammelant opnieuw.
Wat was Jan Gunning voor iemand die een
rectoraat ambieert, maar het niet eens is met
de uitgangspunten van de school?
Leerlingen die hem gekend hebben,
waaronder schrijver dezes, noemen hem goed
verzorgd, vlot van de tongriem gesneden, ijdel,
eigenzinnig en onconventioneel.
Uit een zeven pagina's lang stuk van zijn hand,
getiteld 'Gezin en School', dat omstreeks 1950
naar de ouders werd gestuurd, komt het beeld
naar voren van een romanticus die de school
ziet als het verlengstuk van het gezin en waar
de ouders mede verantwoordelijk voor zijn. Uit
dit stuk enkele citaten. „De geëmancipeerde
vrouw is een van de meest trieste
degeneratieverschijnselen van onze tijd. Door
aan het manlijk streven naar macht mee te gaan
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Docentenkorps
1. de Lange (Engels. 2. Vermeer (Schei- en Natuurkunde).
5. Klarenbeek

(Tekenen). 6. v.d. Kuilen. 7. v. Alphen (Natuurkunde).

10. Thier (Geschiedenis).

8. v. Hulssen (Lichamelijke

Opvoeding).

15- Danziger (Wiskunde).

18.1. WA. Docent. 19. Meijer. 20. Kamminga

doen, geeft de vrouw haar werkelijke macht, de
liefde, de enige eigenlijke macht op deze aarde,
prijs...De man wil heersen en reduceert uit
angst voor het irrationele vrouwelijke,
de vrouw tot slavin... Uit de manlijke
ontevredenheid met de natuur wordt
de cultuur geboren... In een nog steeds

16. Boogaard (Wiskunde).
(Nederlands).

21. Hattink

17. v. Hiele

Conrector).

9. Gunkel

11. Mej. André (Latijn, Grieks). 12. Mevr. Timmer (Latijn, Grieks). 13. Schutte

14. v. Ginkel (Staatsinrichting).
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1952

3. Gunning (Latijn, Grieks, Rector). 4. Jager (Latijn, Grieks,

(Duits).

(Engels).

(Wiskunde).

(Curator).

overwegend manlijke cultuur, wordt het kind
gevoeld als het verlengstuk van de vrouw..."
Een man die zo schrijft loopt grote kans in de
problemen te komen. Dat gebeurde dan ook in
het voorjaar van 1949. Zoals hij later zei onder
de indruk van de zedenverwildering van onze
tijd gehandeld te hebben, besloot Gunning met
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de jongens uit de 6e klas 'het sexuele vraagstuk,
speciaal van de sociaal-ethische zijde' te
bespreken. Hij deed dit in de vorm van een
enquête en, wat te verwachten was, Het Nieuwe
Lyceum kwam in het nieuws. Tot in de
landelijke pers komt de zaak aan de orde. Het
bestuur voelt zich in verlegenheid gebracht en
keurt het optreden van Gunning af met
kwalificaties als 'te impulsief en zeer
ondoordacht.'
In 1951 richt Gunning het Prytaneum op,
gebaseerd op de bestuursvorm van het klassieke
Athene. Eén tiende deel van de leerlingen van
elke klas werd gedurende één tiende deel van
het schooljaar Prytaan. De lijst van bevoegdheden en plichten was lang en behelsde onder
meer toezicht op orde en netheid, maar vooral
de zorg voor het klasseboek was belangrijk,
waarbij de Prytanen het huiswerk moesten
inschrijven. Hoewel wat opzet betreft een
prachtig streven het onderwijs antiautoritair
te doen zijn, werkte het systeem niet of
nauwelijks. In het verslag van de derde
bijeenkomst lezen we al dat de Prytanen geen
overwicht hebben en dat niemand zich iets
aantrekt van wat zij zeggen. En zo gaat het
door, totdat enkele jaren later het Prytaneum
een zachte dood sterft. Het was tekenend voor
Jan Gunning.
Terug naar de taalstrijd. We schrijven
inmiddels december 1953 en nog altijd is de
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kwestie van Latijn in de onderbouw actueel. In
april 1954 maakt de docente Latijn haar visie
bekend in een schrijven aan het curatorium. Zij
schrijft onder andere: „Het is mijn overtuiging
dat het Latijn voor de meerderheid der
leerlingen wel nut heeft. In de eerste klassen
vatten zij het steeds zeer serieus op, in de
tweede klassen laten enkelen het schieten door
gebrek aan capaciteiten of alleen maar omdat ze
het niet meer de moeite waard vinden er thuis
voor te werken. In de klas doen zij bijna allen,
vooral met het vertalen uit het Latijn, actief
mee." Het lijkt dus allemaal wel zijn gang te
gaan. Maar schijn bedriegt, want in februari
1955 schrijft Gunning opnieuw een brief,
ditmaal naar de docenten, naar aanleiding van
het feit dat het bestuur inmiddels een commissie
heeft benoemd om de mogelijkheid en
wenselijkheid van overschakeling op een
eenjarige onderbouw te onderzoeken. Het
probleem is nog steeds dermate gecompliceerd
dat Gunning een algemene bespreking
noodzakelijk acht. De docenten zijn voor,
mede vanwege het feit dat men zo de grote
toestroom naar de derde klas gymnasium hoopt
in te dammen. Maar de docenten zijn ook van
mening dat bij invoering van een éénjarige
onderbouw het aantal wekelijkse uren Latijn
verhoogd dient te worden naar vier. Het aantal
uren Latijn in de onderbouw verandert dus
niet, alleen de verdeling daarvan over de jaren.
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En net nu alle Bilthovense partijen op één lijn
zitten, ligt Den Haag dwars. Het ziet in deze
opzet een selectiemiddel dat niet geaccepteerd
kan worden. Dat betekent uitstel.
Inmiddels heeft het Jan Gunning allemaal te
lang geduurd en heeft hij de school verlaten om
elders als docent verder te gaan. Zijn opvolger
is de heer J.F. Heijbroek, die in februari 1956
de situatie als volgt samenvat: „Reeds geruime
tijd geleden hebben alle docenten van Het
Nieuwe Lyceum zich uitgesproken voor een
éénjarige onderbouw; de classici voelden voor
Latijn in de eerste klasse, liefst meer dan twee
uur." En dan komt het verrassende „Ook deze
laatsten zijn echter bereid het Latijn in de
onderbouw te laten vallen als het gaat om het
alternatief: éénjarige onderbouw zonder Latijn
of tweejarige met Latijn." Den Haag heeft
gewonnen. Op 21 maart volgt een vergadering
van curatoren, rector en docenten, waarbij het
voorstel van de heer Heijbroek om over te gaan
tot een éénjarige onderbouw zonder Latijn ter
discussie staat. Hoewel sommige aanwezigen
van mening zijn dat veel ouders juist voor de
6-jarige HBS kiezen vanwege het Latijn, is de

rector van mening dat ouders hun kinderen
vooral naar de 6-jarige HBS sturen omdat ze
een vijfjarige te zwaar vinden. De volgende
dag brengt het curatorium het advies aan het
bestuur over dat een éénjarige onderbouw
gewenst is, doch zonder Latijn. Curatoren zijn
niet unaniem in hun mening en dat was ook
niet te verwachten. Nog eenmaal produceert
Hattink een indrukwekkende lijst argumenten
voor het handhaven van het Latijn in de eerste
klas, maar het mag allemaal niet meer baten.
De tijden zijn voor goed veranderd en op
30 mei 1956 laat de rector in een kort briefje
weten „dat werd besloten het tot op heden
bestaan hebbende systeem van een tweejarige
onderbouw met Latijn te vervangen door een
éénjarige onderbouw zonder Latijn; het ligt in
de bedoeling dit in te voeren met ingang van
September a.s."
En zo komt er dan toch nog vrij plotseling een
eind aan een traditie die twintig jaar lang iets
specifieks aan Het Nieuwe Lyceum had gegeven. Het zou nooit meer worden zoals vroeger.
Het Nieuwe Lyceum zou een nieuwe koers gaan
varen, die van de rationaliteit en degelijkheid.

Rectificatie bij het septembernummer: Bij het artikel En de boom, hij leefde voort van Ellen Drees zijn de onderschriften van foto 7 en 9 verwisseld. Bij het artikel De Hollandsche Patent Metaalindustrie van Herbert Kuner
moet „kriegswichtiges Betrieb", „kriegswichtiger Betrieb" zijn.
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DE HOLLANDSCHE PATENT METAALINDUSTRIE
(HOPMI)
DEEL 2. HET BEDRIJF IN WOUDENBERG EN BILTHOVEN
Herbert Kuner en Rob Herber

In deel 1. is de bewogen geschiedenis van
de Hopmi van 1917 tot 1959 in Utrecht
beschreven. Het tweede deel behandelt de
geschiedenis van het bedrijfin Woudenberg
en Bilthoven.
In de jaren vijftig daalde onder invloed van
een aantal factoren de export en nam de winst
af. In 1957 werd van de totale buitenlandse
omzet van ƒ 207.543,- slechts ƒ 5.890,naar Europese landen geëxporteerd (Zweden,
Denemarken en Finland). Deze Europese
export was vergeleken met voorgaande jaren
dramatisch gedaald en in 1956 werd voor
het eerst een verlies geleden (ƒ 12.654,-).
Eind jaren vijftig besloot Johannes Herber,
directeur van Hopmi, uit Wijk C in Utrecht
te vertrekken. Het bedrijf paste niet meer in
deze buurt: de bereikbaarheid voor
vrachtwagens werd steeds moeilijker, de grond
was inmiddels meer waard geworden en de hele
wijk zou in ieder geval binnen afzienbare tijd
op de schop gaan.

Woudenberg 1959-1960
Johannes Herber liet in Woudenberg aan de
Stationsweg 37-39 een nieuwe fabriek bouwen.
In 1959 vond de verhuizing plaats. Voor de
30 - 40 personeelsleden die in Utrecht bleven

Fabriek Hopmi

in

Woudenberg

wonen en hun baan bij de Hopmi wilden
houden, liet Herber dagelijks een bus naar
Woudenberg rijden. Bedrijfsleider Tulp zat
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er niet bij: hij was 61 jaar en hield het voor
gezien. Zijn opvolger werd Piet Hartog, die
eveneens al sinds de vroege jaren twintig bij de
Hopmi had gewerkt. De onroerende goederen
aan de Jan Meijenstraat in Utrecht werden aan
V & D verkocht, die de fabriek als pakhuis
gebruikte. In 1968 werd het gebouw gesloopt.
In Woudenberg hield de fabricage van
rijwielonderdelen door de Hopmi niet lang
meer stand. Na de verliezen die in de tweede
helft van de jaren vijftig waren geleden en de
dure verhuizing was het bedrijfskapitaal op.
Woudenberg 1960-1972. Einde zelfstandigheid
Eind 1960 fuseerde de Hopmi met Inventum
uit Bilthoven dat een aantal malen groter was,

Interieur fabriek Hopmi in Woudenberg

zodat er feitelijk sprake was van een overname,
waarbij de Hopmi als dochteronderneming
bleef voortbestaan. Inventum betaalde slechts
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ƒ 93.000,- voor de Hopmi. Johannes Herber
werd directeur van de Hopmi als dochterbedrijf
van Inventum en bleef wonen in de villa op
het bedrijfsterrein in Woudenberg. Zijn zoon
Herman, in dienst bij de Hopmi sinds
15 augustus 1953, bleef ook in dienst en
kwam na een jaar bij de afdeling verkoop
van Inventum. Bedrijfsleider Piet Hartog
bleef eveneens in dienst bij Inventum.
O p de buitengewone algemene
aandeelhoudersvergadering van de Hopmi
van 25 november I960, waar Johannes Herber
als directeur optrad, werd gemeld dat alle
aandelen van de Hopmi naar Inventum
waren overgegaan. De eerste jaren werden
fietsonderdelen zoals sloten en bagagedragers
vervaardigd, later werden dat sloten en beugels,
die als sluiting van onder andere plunjezakken
van Nederlandse militairen verre reizen
maakten. Nog weer later werd overgegaan
tot productie en assemblage voor het
moederbedrijf van Inventum in Bilthoven.
Uit een brochure uit 1964, 'Werkgevers in
uw omgeving vragen uw aandacht' van de
gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg, liet
de Hopmi de volgende tekst opnemen: „Ons
bedrijf, sinds 1916 te Utrecht gevestigd, werd
in 1959 overgeplaatst naar Woudenberg en
ondergebracht in een geheel nieuwe fabriek,
gebouwd naar de eisen des tijds. Een aantal
van onze Utrechtse medewerkers is met ons
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meegegaan; zij zijn langer dan 25 jaar in
onze dienst. Gedurende een lange reeks
van jaren omvatte het productieprogramma
hoofdzakelijk rijwieltoebehoren, waaronder
sloten en bagagedragers; ook werden
hangsloten vervaardigd. Sinds enkele jaren
is hierin verandering gekomen. Momenteel
worden voornamelijk elektrische apparaten,
ook op huishoudelijk gebied gefabriceerd; de
montage hiervan geschiedt veelal door meisjes.
Een nieuwe hal van ca. 500 m2 is thans weder
in aanbouw. Regelmatig kunnen meisjes voor
onze montageafdeling alsmede metaalstampers
geplaatst worden." Ook in de Bedrijfskrant
van Inventum uit 1966 werd in soortgelijke
bewoordingen de overname vermeld:
„ Sinds 1960 zijn er nauwe banden ontstaan
met Inventum en sinds die tijd zien we dan
ook dat geleidelijk aan de productie van
rijwieltoebehoren verschoven is naar de
vervaardiging van onderdelen en het
samenstellen van complete producten voor
Inventum. Zo worden momenteel onder
andere de buitenmantels voor de gashaard
A.C. 10, ribbenbuiskachels en wandradiatoren
geproduceerd." In 1966 waren 41 mensen
in dienst bij de Hopmi. Verscheidene
personeelsleden waren toen al 25 jaar
onafgebroken in dienst. Piet Hartog, de
bedrijfsleider, was op dat moment al 40 jaar
in dienst.

december 2005

De omschakeling van fietsonderdelen
(eenvoudige metaalbewerking) naar
huishoudelijke apparaten lag economisch
voor de hand. Er was in de jaren 60 een sterk
stijgende vraag naar dit soort apparaten en het
was een hoogwaardig product, terwijl in de
rijwielbranche op dat moment een scherpe
prijsconcurrentie heerste en de weinig
ontwikkelde fietsonderdelen steeds meer
uit goedkope landen geïmporteerd werden.
Het is duidelijk dat ook het personeel in
Woudenberg, dat voor een groot deel nog
uit de Utrechtse tijd stamde, omgeschoold
moest worden. Nog uit een taxatierapport van
1969 bleek de veelzijdige productiecapaciteit.
Er stonden machines voor puntlassen,
spuitcabines voor het verspuiten van verf,
galvanische baden voor het vernikkelen,
verzinken en cadmeren van metalen, talloze
centerpersen en metaalzaagmachines en de
benodigde elektrische voorzieningen voor
de machines op de inventarislijst.
Bilthoven 1972
In 1972 werd de fabriek in Woudenberg voor
ƒ 450.000,- verkocht en de productie van de
Hopmi werd verplaatst naar de andere
Inventumvestigingen in Bilthoven en Wolvega.
De B.V. Hopmi bleef alleen nog als lege BV.
voortbestaan. De voornaamste redenen van
overplaatsing waren de leeftijd van directeur
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Johannes Herber en de ziekte en later het
overlijden van bedrijfsleider Piet Hartog. Het
Uittreksel Handelsregister van 1972 vermeldt
de akte van oprichting van de NV. Hopmi in
1949, de omzetting in B.V. Hopmi op
12 september 1972 en het wijzigen van de zetel
van Woudenberg naar Bilthoven. Het doel van
de onderneming was: „Het fabriceren,
bewerken en verhandelen van toestellen,
installaties, instrumenten of onderdelen
daarvan, zowel voor huishoudelijk als technisch
en wetenschappelijk gebruik, meer speciaal
zulke goederen werkende op of met
elektriciteit, alles in de ruimste zin des woords."
Alle personeelsleden konden van Woudenberg
naar Bilthoven worden overgeplaatst. Als we de
inventaris uit een taxatierapport van 1972
vergelijken met die van het taxatierapport van
1969, dan zijn al veel grote machines niet meer
aanwezig; galvaniseerbaden, centerpersen en
metaalzagen ontbreken, ten teken dat er in
1972 al veel minder aan metaalbewerking werd
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Briefpapier Hopmi
dat de verhuizing van
Woudenberg naar
Bilthoven laat zien.

gedaan. Pas in 1976 ging Johannes Herber op
71-jarige leeftijd met pensioen. Hij overleed op
12 november 1980 in Utrecht. In deThuiskrant van oktober 1981, waarin de structuur
van de verschillende bedrijven van de Inventum
Group uit de doeken wordt gedaan (de
Inventum Group maakte met o.a. Nieaf B.V. en
Instrumentenfabriek Smitt B.V. deel uit van de
Industriële Maatschappij), werd de Hopmi niet
meer vermeld. Herman Herber werkte nog tot
1987 als commercieel directeur bij Inventum.
Bronnen:
•

Werkgevers in uw omgeving vragen uw aandacht.
Brochure gemeente Scherpenzeel en gemeente
Woudenberg. Oktober 1964.

•

Inventum. Bedrijfskrant Koninklijke Fabriek
Inventum Bilthoven, 3e jaargang nr. 12, 1966.

•

Mededelingen Handelsregister. Staatscourant,
29 november 1972, nr. 2 3 3 .

•
•

Inventum. Thuiskrant, Oktober 1981, nr. 8.
Met dank aan Herman Herben
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