
F. J. Hoppenbrouwers: slachtoffer van zijn
aanleg of van zijn milieu?

door

Drs. C. P. M. TUITHOF

Dit is een merkwaardig verhaal. Het speelde zich bijna anderhalve
eeuw geleden af in de vesting Breda. Een duidelijk gespleten stad. Ener
zijds een drukke, rumoerige garnizoensplaats, gedurende het conflict
met België zelfs figurerend als hoofdkwartier voor het Nederlandse le
ger. Anderzijds een kleine provinciestad, de dorpsmentaliteit nauwelijks
ontwassen, waar iedereen elkaar kende, een ideale broedplaats voor rod
del en achterklap. Dit Breda fungeerde als decor voor de spelers in dit
drama: alom geëerde en geachte notabelen, maar hun spel in twee be
drijven was deze eer en achting nauwelijks waard.

De trieste hoofdrol was toebedacht aan mr. Franciscus Josephus
Hoppenbrouwers, lid van de Bredase Rechtbank van Eerste Aanleg,
zoals de Arrondissementsrechtbank toen nog heette. Zijn tegenspelers
waren de andere leden van deze rechtbank: de president A. J. H.
Leheu, de rechters P. G. A. Losecaat en J. H. Begram, de officier
C. J. F. van den Heuvel en zijn substituut C. J. van Heusden en
tenslotte de griffier L. D. Storm. Op grond van een steeds duidelijker
aan de dag tredende incompatibilité d'humeurs en een grote divergentie
in politieke en godsdienstige standpunten grepen zij in het eerste bedrijf,
dat zich in 1821 afspeelde, een beschuldiging van homofilie aan het adres
van Hoppenbrouwers aan om hun confrater uit zijn ambt te doen ont
slaan. Tevergeefs echter. Tot in hoogste instanties uitgevochten, moes
ten zij bakzijl halen. In 1838, toen het tweede bedrijf speelde, slaagden
zij wel in hun snode opzet om hun collega te doen ontzetten uit zijn
ambt, nu omdat hij zich, in functie zijnde, had afgezonderd met een
meisje van lichte zeden . . . .

Zo oppervlakkig gezien een intrige uit een tweestuiversroman met
bedenkelijke verkoopelementen. Niets is minder waar. Het drama Hop-

92

Jaarboek De Oranjeboom 20 (1967)



penbrouwers is het levensverhaal van een geteisterd man dat ruim
schoots gelegenheid biedt om de ban en achterban van het toenmalige
Breda te leren kennen en doet zien hoe men in regeringskringen daarop
al of niet flexibel reageerde. Indien dat niet het geval was, zou er voor
de historicus geen reden zijn de weinig verkwikkelijke zaak aan een be
schouwing te onderwerpen. Hoogstens zou het voor de psychiater van
belang kunnen zijn na te gaan of de letterkundige activiteit van de per
soon in kwestie een afweermechanisme heeft betekend, voor een aange
wreven, doch niet bewezen en niet te bewijzen sexuele aberratie. Meer
nog blijft het mogelijk in Hoppenbrouwers een slachtoffer te zien van
een milieu, met name van zijn confrères in de rechtbank. Dezen zouden
hem dan gedwongen hebben zich steeds meer terug te trekken in zijn
studeerkamer om bij zijn boeken en in zijn publicaties soelaas te zoeken.
Dit leidde er dan toe, dat zijn isolement benauwder, zijn wereldvreemd
heid en zijn gebrek aan realiteitszin steeds eclatanter werden, zodat hij
zijn gezondheid verspeelde en na een lang ziekbed als een vergeten en
miskend mens is heengegaan.

Slechts enkele zeer goed ingewijden in de negentiende eeuwse lite
ratuur zal de naam van F. J. Hoppenbrouwers vaag bekend in de oren
klinken. Hij is de auteur van een niet onaanzienlijk aantal godsdienstige
tractaten en een topzwaar commentaar op Vondels "Altaergeheimenis
sen".1 Het beeld van Hoppenbrouwers dat tevoorschijn komt uit zijn
publicaties is dat van een man wiens geloof was samengesteld uit ele
menten van de Verlichting en de Romantiek.2 Zo paarde hij Verlichte
ideeën over interconfessionalisme aan een uit de Romantiek stammende
hang naar vroomheid en belangstelling voor kerk- en kloosterleven.3

Maar ook blijkt duidelijk dat hij zeer irenisch van aard was, wars van
godsdienstig fanatisme en eenzijdigheid.4

Franciscus Josephus Hoppenbrouwers werd als tweede zoon van
Henricus Hoppenbrouwers en Anna Maria Plancken op 6 februari 1789
gedoopt in de R.K. Kerk aan de Nieuwstraat te Breda.5 Als gefortuneerd
leerhandelaar en aannemer te rekenen onder de hoofdzakelijk katholieke
upper middle class, vindt men na de Bataafse omwenteling Hoppen
brouwers senior al spoedig in de Bredase municipaliteit, waar hij - met
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een korte onderbreking in 1798, toen men zijn politieke kleur niet de
juiste vond - tot aan de Franse Tijd een zetel bekleedde.6 Als plaatselij
ke grootheid was hij lid van de wat snobistische sociëteit "Amicitia et
Concordia".7 Zelfs een lidmaatschap van de vrijmetselaarsloge was voor
hem evenmin als voor verscheidene andere katholieken in die dagen een
kwestie van incompatibiliteit. De loge waarvan Hoppenbrouwers in het
tijdsbestek 1798-1803 de tweede bouwmeester was, droeg niet voor
niets de naam "Het Vrij Geweten".8 Gedurende de Franse Tijd vervul
de hij geen openbaar ambt, maar was hij leverancier van legerschoenen....
In 1814 behoorde hij tot de 600 notabelen, die de grondwet van dat jaar
in naam van het hele volk mochten goedkeuren.9 In datzelfde jaar ging
Hoppenbrouwers ook weer deel uitmaken van het stadsbestuur, welke
functie hij tot zijn dood op 12 april 1820 bleef bekleden. lo

Overeenkomstig de positie van Hoppenbrouwers senior ligt het voor
de hand dat voor zijn zoons onderwijs op een Latijnse school gezocht
zou worden. Franciscus was omstreeks 1806 leerling van de Bredase La
tijnse school, die toen net over een dieptepunt heen was.ll In 1808 liet
hij zich inschrijven aan het Atheneum Illustre te Amsterdam, waar hij
onder meer colleges volgde bij David Jacob van Lennep, en waar J.
Cramer, de latere aartspriester, zijn geestelijke leidsman was.12 Op 30
april 1810 liet hij zich samen met zijn jongere broer Willem inschrijven
aan de Leidse Hogeschool, waar hij vier dagen later promoveerde op
"theses iuridicae".13 Op 5 mei van hetzelfde jaar werd hij toegelaten als
advocaat "postuleerende voor het Departementeel Gerechtshof van Bra
band" te Breda,14 zodat hij zijn ouderlijk huis aan de Veemarktstraat als
domicilie kon betrekken.

Zijn loopbaan was zo voorspoedig dat hij op 29 december 1813 werd
voorgedragen als rechter in de Bredase Rechtbank van Eerste Aanleg.15

Gedurende de Franse Tijd was daar zo erbarmelijk rechtgesproken,
vooral door de president mr. A. J. H. Leheu, die niet alleen opviel door
onkunde, maar ook door een ongeregelde aanpak van zaken, dat het
hoog tijd werd dat hij van het toneel verdween. Ten gevolge van het
terugtrekken der Fransen moesten toch enige opengevallen plaatsen aan
gevuld worden, zodat de vervanging van Leheu in één moeite door kon
gaan. Als president werd voorgedragen de protestant mr. Willem Eliza
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van Brakel, die zich in de Patriottentijd nogal geroerd had.16 Als leden
werden voorgedragen de al zitting hebbende rechters mr. P. G. A. Lose
caat en mr. J. H. Begram en mr. F. J. Hoppenbrouwers, "thans advo
vaat alhier". Als griffier werd genoemd de eveneens te Breda gevestig
de advocaat mr. 1. D. Storm. Conform de voordracht benoemde de
Souvereine Vorst hen nog dezelfde dag.17 Hoppenbrouwers was toen
pas 24 jaar: een schitterende carrière bij de rechterlijke macht lag in het
verschiet.

Op 8 juni 1821 werd te Breda als verdacht van aanranding der
openbare zeden gearresteerd de 42-jarige Segebertus Gommers. Hij werd
ingesloten om de volgende dag aan een verhoor te worden onderworpen
door de rechter ter instructie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, mr. J.
H. Begram. Tijdens het verhoor gaf Gommers toe meermalen homosexu
de contacten te hebben gehad met verschillende personen, waaronder
ook F. J. Hoppenbrouwers. Deze contacten hadden plaatsgehad toen
Hoppenbrouwers ongeveer dertien of veertien jaar oud was en ook toen
hij, te Amsterdam studerend, een keer met vacantie thuis was.18 In
plaats van formeel correct op deze verklaringen te reageren, ontwikkelden
de andere leden der rechtbank een koortsachtige activiteit. Daaraan had
de president A. J. H. Leheu in eerste instantie geen deel. Deze vertoefde
in Den Haag vanwege de zittingen der Tweede Kamer, waarin hij nog
maar kort een der Brabantse vertegenwoordigers was. Er zal enige ver
wondering zijn Leheu weer als president genoemd te zien, terwijl hier
boven werd vermeld dat hij in 1813 als zodanig was ontslagen, omdat
hij totaal incompetent voor dit ambt zou zijn. Toen echter zijn opvolger
Van Brakel al in 1815 stierf werd Leheu bij K.B. van 2 februari 1815
merkwaardigerwijze opnieuw tot president benoemd.19 Hij bleek wel
lering getrokken te hebben uit zijn ontslag, want zo slordig als de zaken
vroeger gingen, zo goed gingen ze nu. Zijn karaktertrekken bleef hij
echter behouden: hij was een onsympathiek mens, want niemand, tot in
Den Haag toe, kon hem eigenlijk lijden.20 Een man als Hoppenbrouwers,
een wat eenzelvige vrijgezel, met literaire en theologische belangstelling,
was nu net de persoon om door Leheu en zijn aanhang, mr. P. G. A.
Losecaat, de officier C. J. F. van den Heuvel met diens substituut C. J.
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van Heusden en de griffier 1. D. Storm, wier belangstelling duidelijk
niet in deze richting ging, wat meelijwekkend behandeld te worden. La
ter sloeg deze toegeeflijke houding om in een zich grenzeloos geïrriteerd
voelen door zijn vrijgezellenhebbelijkheden. Reeds in 1816 hadden zij
het voorkomen van Hoppenbrouwers' naam op een anoniem pamflet,
waarop een aantal namen stond van personen die voor homofiel
werden gehouden, aangegrepen om met veel misbaar te beweren,
dat men van hen toch niet kon verwachten, dat zij met zo
iemand nog langer zitting zouden nemen in een en dezelfde rechtbank.
Jan van Blarkom, procureur-crimineel bij het Provinciaal Gerechtshof te
's-Hertogenbosch, schoot ijlings toe en met veel goede woorden wist hij
hen ervan te overtuigen, dat het voor juristen toch wel wat te ver ging
om op grond van één enkel naamloos schendblad iemand van homofilie
te verdenken.21 Mokkend stemden de heren erin toe dan toch maar ge
woon door te gaan, maar het gif van de laster had zijn werk reeds gedaan.
Met argusogen werd alle doen en laten van Hoppenbrouwers bekeken
en zodanig geïnterpreteerd, dat alles wees op een "tegennatuurlijke aan
leg". Persoonlijke rancunes, fel aan de dag tredend tijdens schaarse ge
sprekken voltooiden het proces. Toen Hoppenbrouwers dan ook vijf jaar
later door een van homofilie beschuldigde als medeplichtige werd ge
noemd, waren zij door hun hartgrondige antipathieën meteen bereid
zonder enige scrupules dit feit aan te grijpen om Hoppenbrouwers uit de
rechtbank te verwijderen. Alle collegialiteit en juridische objectiviteit
werden onder de tafel geveegd en de confrères van Hoppenbrouwers ont
popten zich als schijnheilige verdedigers van het burgermansfatsoen. Het
oude gerucht uit 1816 werd weer van stal gehaald, opgepoetst en gepre
senteerd als het meest waterdichte bewijs.

Zorgvuldig werd de te volgen gedragslijn bepaald en besloten de bom
langs geheel officiële weg te laten barsten. In de vergadering die vooraf
ging aan de openbare zitting op 25 juni 1821 en waaraan Hoppenbrou
wers niet mocht deel nemen, deed de fungerend president Losecaat 
Leheu bevond zich nog steeds in Den Haag - de aanwezigen weten, dat
hij een brief had ontvangen van de officier van justitie. Deze stelde hier
in de rechtbank op de hoogte van het feit, dat tijdens het vooronderzoek
in de zaak Gommers gebleken was, dat de rechter Hoppenbrouwers door
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de beklaagde zo pertinent van medeplichtigheid inzake het "crimen ne
fandum" was beschuldigd, dat hij het onjuist zou vinden als deze rechter
nog langer zitting zou hebben. De fungerend president had, de inhoud
van de brief reeds kennende, Hoppenbrouwers vóór het begin der zitting
opgevangen en hem te verstaan gegeven, dat de andere leden der recht
bank enige zaken ter ore waren gekomen ten gevolge waarvan zij niet
langer met hem zitting wensten te nemen. Tevens zouden zij de autori
teiten in Den Haag van een en ander op de hoogte stellen, zodat men
ook van hogerhand maatregelen zou kunnen nemen. Hij had Hoppen
brouwers verder geadviseerd om in verband met zijn toch al niet zo beste
reputatie alle ruchtbaarheid te vermijden en "uit eigen beweging, een
maatregel te nemen, waardoor aan het inzigt der rechtbank wierdt vol
daan, om onaangename demarches van de kant van de rechtbank te
voorkomen". Hoppenbrouwers, zo deelde Losecaat de vergadering ver
der mee, had zich aanvankelijk zeer schuldbewust getoond en toegegeven
dat Gommers hem met "het kwaad der zelfhesmetting" had bekend ge
maakt, maar dat hij verder nooit enige contact met Gommers had gehad.
Daarna was hij bijzonder onaangenaam geworden en vertrokken. De
vergadering bracht na deze mededelingen de heer Losecaat uitvoerig
dank voor zijn houding in deze delicate kwestie.22

Voor Hoppenbrouwers moet het een verpletterende slag geweest zijn
om door zijn collega's openlijk van homofilie beschuldigd te worden. In
een eerste opwelling besloot hij moedeloos het hoofd in de schoot te
leggen en inderdaad zijn ontslag in te dienen. Vooral toen de officier Van
den Heuvel, die hij onmiddellijk na de vergadering in diens woning be
zocht en om nadere gegevens omtrent de beschuldiging vroeg, hem me
dedeelde, dat hij alleen maar kon zeggen dat de tegen hem ingebrachte
beschuldiging ook nog met bewijzen van elders gestaafd kon worden.
Verontwaardigd antwoordde Hoppenbrouwers dat hij geen moment lan
ger zitting wilde hebben in een rechtbank, waarvan de leden hem volle
dig ten onrechte van zo'n "gruwelijk misdrijf" verdachten en dat hij nu
ogenblikkelijk zijn ontslagaanvrage zou indienen.23 Later op de dag raak
te hij wat over zijn neerslachtigheid heen en besloot hij deze kwestie tot
in de hoogste regionen uit te vechten. Hij zou naar de minister zelf gaan
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en deze de zaak voorleggen. Nog diezelfde dag schreef hij een brief aan
de andere leden van de rechtbank, waarin hij hen op de hoogte stelde
van zijn voornemen om naar Brussel, waar de regering op dat moment
zetelde, te vertrekken. Op grond van het verslag dat Van den Heuvel
had gedaan van het stormachtige onderhoud met Hoppenbrouwers, con
cludeerden de leden der rechtbank tijdens de vergadering op 26 juni, dat
dit vertrek wel verband zou houden met Hoppenbrouwers ' aangekondigde
ontslagaanvrage. Toch oordeelde Van den Heuvel het raadzamer om Jan
van Blarkom van het voorgevallene op de hoogte te stellen. Van Blar
kom schreef op 30 juni terug, dat hij zich nog kon herinneren dat Hop
penbrouwers drie tot vier jaar geleden ook al in zo'n zaak betrokken
was geweest. Het leek hem daarom gewenst de minister zelf hierover
vertrouwelijk in te lichten, waarbij een zo geruisloos mogelijke behan
deling van de zaak natuurlijk een eerste vereiste was.24

Na zijn aankomst te Brussel stelde Hoppenbrouwers alles in het
werk om zo snel mogelijk een audiëntie bij Van Maanen te verkrijgen.
Op 28 juni verzocht hij de minister officieel om een onderhoud in ver
band met een zaak, zo gaf hij als reden op, waarmee zijn geluk en eer voor
de rest van zijn leven gemoeid waren.25 Maar pas na de machtige voor
spraak van de oude J. M. Kemper werd Hoppenbrouwers tot minister
Van Maanen toegelaten. Kemper schreef in zijn kattebelletje dat hij zijn
oud-leerling al veertien jaar kende, maar nooit iets op hem aan te merken
had gehad. Naar zijn mening was Hoppenbrouwers het slachtoffer van
een intrige, uit haat opgezet door Leheu en de zijnen.26 De minister voel
de zich hierdoor kennelijk verplicht Hoppenbrouwers een kort onder
houd toe te staan. De Bredase rechter bracht hem in het kort op de
hoogte van het voorgevallene. De oorzaak van het gedrag zijner collega's
was volgens Hoppenbrouwers het feit dat hij niet zoals de andere leden
openlijk in herbergen en kroegen luidkeels zijn ongenoegen over en af·
keer van de regering verkondigde, maar oprecht instemde met de rege·
ringspolitiek. Voor dit argument was Van Maanen niet ongevoelig. Het
was hem bekend dat Leheu en sommige andere leden van de rechtbank
- had hij hier misschien ook Storm op het oog? - zich schuldig
maakten aan wat in regeringskringen heette "opruiing der medeburgers".
Alleen om die reden ook, zo schreef Van Maanen later aan Van Blarkom,
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Afb. 9. Mr. Franciscus Joannes Hoppenbrouwers.
Archief Begijnhof, Breda Fotoreproductie Mevr. M. H. Harmsen-Hageman
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Afb. 10. Bidprentje van Mr. F. J. Hoppenbrouwers.
Stcdclijk Muscum, D,'cdn Fotorepl'oduetie Ben Spcckcnbrink
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was Leheu tot lid der Staten Generaal gekozen. Toch wenste de minister
zich niet bloot te geven en nam hij een strikt zakelijk standpunt in. Hop
penbrouwers had zich allereerst tot de verkeerde man gewend: als hij
klachten had, was de procureur-generaal bij het Hooggerechtshof hier
voor de aangewezen persoon. Bovendien was de zaak toch duidelijk en
Hoppenbrouwers' komst overbodig. Als hij schuldig was, dan deed hij
het beste zich zonder meer terug te trekken. Was hij onschuldig, dan
moest hij zich niet laten intimideren en gewoon zijn ambt blijven waar
nemen. Bovendien moest Hoppenbrouwers toch weten dat niemand dan
de Koning het recht had hem te ontslaan. De Bredase rechter was toen
vertrokken na nogmaals verzekerd te hebben dat hij onschuldig was.27

Van Maanen zag de affaire Hoppenbrouwers als een netelige aange
legenheid, vooral omdat hij er niet zeker van was dat alleen "gevoel van
eer" de oorzaak was van de afkeer die Hoppenbrouwers' confrères je
gens de Bredase rechter koesterden. Over één punt had de minister
- toch zelf een man die niet veel last had van scrupules - al wel een
mening gevormd: het optreden van de andere leden der rechtbank ging
alle perken te buiten. Deze mening werd alleen nog maar versterkt toen
hem ter ore kwam, dat zij in hun brief aan Jan van Blarkom van 26 juni
het onmiddellijk ontslag van Hoppenbrouwers hadden geëist, waarop
Van Blarkom had geantwoord dat hij daartoe geen bevoegdheid bezat.28

Hoewel de Bossche procureur onmiddellijke opzending van de proces
stukken inzake Gommers gebood, was hij al helemaal op de hand van
Losecaat c.s. en er vast van overtuigd dat Hoppenbrouwers zich schul
dig had gemaakt aan homofile practijken of, zoals hij het uitdrukte in
een brief aan VanMaanen, dat de "vuilrik Gommers (het) .... in de
onderwerpelijke materie ook met Mejuffrouw Hoppenbrouwers (had)
aangehouden".29 In diezelfde brief bezwoer hij de minister om toch van
zijn kant alles in het werk te stellen om Hoppenbrouwers' ontslag te be
werkstelligen. Reeds de volgende dag, op 4 juli, moest hij behoorlijk inbin
den en vroeg hij de minister om advies hoe hij had te handelen. Bij de bestu
dering der stukken was hem gebleken, dat Hoppenbrouwers zich hele
maal niet schuldig had gemaakt aan homofilie, maar slechts betrokken
was geweest bij enige masturbatiepractijken, waarvoor de wet geen
straffen kende.30 Uit deze reacties van de Bossche procureur-crimineel
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blijkt duidelijk, dat bezonnenheid en objectiviteit niet bepaald zijn sterk
ste zijden waren.

Hoppenbrouwers was na de audiëntie bij Van Maanen wat opge
wekter vertrokken dan hij gekomen was. Maar bange twijfels bleven
zijn gemoed beheersen. Terug in Breda had hij een lang onderhoud met
de juist uit Den Haag teruggekeerde Leheu. Gedurende dit gesprek zei
Hoppenbrouwers dat het met voorkennis van de minister was, dat hij
zijn plaats in de rechtbank bleef innemen.31 Leheu - nog niet op de
hoogte van alle verwikkelingen - interpreteerde dit echter als zou het
op bevel van de minister zijn dat Hoppenbrouwers zijn ambt bleef ver
vullen en hij maakte de andere rechtbankleden later deelgenoot van deze
opvatting. Zelf besloot de rechtbankpresident officieel buiten deze zaak
te blijven: voor hem als beginnend Kamerlid stonden bemoeienissen met
een zaak waarin Van Maanen zelf gemengd was, gelijk aan politieke
zelfmoord. Bij zijn afscheid van Hoppenbrouwers drong hij er nog eens
ten overvloede op aan toch vooral Losecaat van alles op de hoogte te
stellen.32 Leheu had zich de moeite kunnen besparen. In een later sta
dium zou hij tot over zijn oren in de affaire betrokken raken, toen be
kend werd dat ook een zwager van Leheu door Gommers als mede
plichtige inzake het crimen nefandum genoemd was.33 Ondanks het on
derhoud met Losecaat dat Hoppenbrouwers kort na zijn gesprek met
Leheu had, bleven de andere leden der rechtbank in de mening verkeren
dat Hoppenbrouwers op last van Van Maanen zijn plaats bleef bezetten.
Het feit dat hij zich vrijdag 2 juli op de gewone tijd naar het gerechts
gebouw begaf, versterkte hen nog in deze opvatting. Tot een recht
streekse confrontatie kwam het nog niet, want door een interne oor
zaak, waarvan Hoppenbrouwers niet op de hoogte was gesteld, vond die
dag geen zitting plaats. Ongerust vroegen de anderen zich af wat de toe·
komst zou brengen.

Op de volgende zittingsdag, maandag 5 juli, kwam Hoppenbrouwers
na afloop der zitting naar de raadkamer waar, zoals het verslag van de
overige leden aan Van Maanen luidde, hij hen op hoge toon en bijna drei
gend had toegevoegd, dat hij op last van de minister weer zitting kwam
nemen. Hij had niet alleen Van Maanen, maar ook de procureur-generaal
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bij het Hooggerechtshof te Den Haag op de hoogte gesteld van de hem
aangedane belediging, waarbij hij tevens op een onderzoek naar zijn ge
drag en herstel van eer had aangedrongen. Bovendien had de president
van deze rechtbank hem verzekerd niets van de zaak af te weten, maar
desondanks gezegd niet onwelwillend te staan tegenover zijn pogingen
om deze zaak helemaal uit te vechten.34 Waarschijnlijk zal Hoppenbrou
wers in de raadkamer geschermd hebben met het feit dat de minister van
alles op de hoogte was om zijn vijanden te intimideren. Zelf gaf hij dit
later ook toe en vroeg Van Maanen hiervoor enig begrip te tonen.35 Op
de vraag van de leden der rechtbank of Hoppenbrouwers soms ook
schriftelijke mededelingen meegekregen had, moest hij ontkennend ant
woorden. Triomf en opluchting werden gemaskeerd als "eerlijke" ver
ontwaardiging over zo'n infaam gedrag, en zij voegden Hoppenbrouwers
toe, dat dit wel al te ver ging en dat dit gedrag hun noodzaakte de minis
ster om directe maatregelen te vragen "ten einde deze onaangename toe
stand voor de Regtbank te doen ophouden".36

Op 7 juli 1821 zonden zij de minister een uitvoerige brief, waarin zij
hun leedwezen uitspraken, dat het tenslotte noodzakelijk was de minister
deze droeve zaak voor te leggen. Slechts hun gevoel voor plicht was hier
van de reden, geen persoonlijke bedenkingen of vetes hadden hen hiertoe
geleid. Mocht er soms toch een scherpe uitdrukking voorkomen, dan was
dat te wijten aan de natuurlijke afkeer, die in elk rechtschapen hart ont
stond bij de confrontatie met zo'n vreselijk "inkankerend kwaad". Ver
volgens deelden zij Van Maanen mee, dat Hoppenbrouwers bij het pu
bliek al reeds lang bekend stond als homofiel en dat zij zich daarom be
perkt hadden tot de hoogst noodzakelijke kontakten. Bovendien had
den bepaalde handelingen en zijn omgang met sommige mensen", hoezeer
hij zich dan ook onder den dekmantel van Godsdienstijver verschool", de
tegen hem bestaande verdenkingen alleen nog maar doen omslaan in
zekerheid. Hoppenbrouwers had trouwens ook reeds een gedeeltelijke
bekentenis afgelegd . . . . De andere leden konden niet dulden, dat de
eer en waardigheid van de rechtbank nog langer door het slijk werd ge
haald door het zitting hebben van een rechter, tegen wie zo'n vrese
lijk vermoeden bestond. Zij hadden nog getracht de zaak intern op te
lossen, maar door de absolute weigering van deze rechter om hier aan
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mee te werken, was dit mislukt. Nu deden zij een beroep op de minister
om al zijn invloed aan te wenden om de Bredase rechtbank van deze
vreselijke smet te bevrijden.37 Als bijlage voegden zij een extract toe
uit de notulen van de vergaderingen door hun college belegd in verband
met de zaak Hoppenbrouwers.

Begrijpelijkerwijs was Van Maanen furieus toen hij las, dat Hoppen
brouwers beweerd zou hebben op zijn mondelinge lastgeving de ambts
bezigheden hervat te hebben. Ijlings nam de minister maatregelen om te
voorkomen, dat hij persoonlijk nog verder bij de zaak betrokken zou ra
ken. Hij gaf Jan van Blarkom opdracht zich te belasten met een onder
zoek te Breda, waarbij hij de Bossche procureur-crimineel op het hart
drukte de leden der rechtbank te verzekeren, dat het een aperte leugen
was, dat Hoppenbrouwers op zijn bevel zijn functies weer kwam ver
vullen. Maar tevens gaf Van Maanen aan VanBlarkom te kennen, dat
hij het gedrag van de andere leden der rechtbank in deze bedenkelijke
zaak zeer "onvoorzichtelijk" vond. En zeker kon hij niet gedogen, dat
zij een collega dwongen het uitoefenen van zijn functie te staken. Tot slot
voegde hij er nog aan toe, dat hij deze zaak "geschapen" vond om de
procureur-generaal bij het Hooggerechtshof erin te betrekken, omdat
het hem voorkwam, dat hij zich "niet wel over (deze zaak) in briefwis
seling met de Regtbank (kon) inlaten".38 Zolang deze affaire sub judice
was kon Van Maanen zich staatsrechtelijk ook niet mengen in deze
zaak. maar gezien zijn eerdere uitlatingen zal hem dit zeer welkom zijn
geweest. Pas als er meer klaarheid in de zaak zou zijn gekomen, dan kon
hij "op verzoek" van de procureur-generaal zijn autoriteit weer in het
spel brengen.

A. W. Philipse, al reeds geruime tijd procureur-generaal bij het
Hooggerechtshof te Den Haag, was een typische vertegenwoordiger van
die groep gouvernementsdienaren, waartoe naast Van Maanen, ook Van
Ghert, Goubau en Van Gobbelschroy behoorden. Godsdienst was voor
hem louter een privé aangelegenheid. "Laat de Menschen ter Kerke gaan
en het daarbij laten", schreef hij eens aan Van Maanen.39 "Al die gods
dienstige bijbel of traktaatgenootschappen (gaven) maar aanleiding tot
fanatisme of intolerantie. Met die soort van genootschappen (ging) het

102

Jaarboek De Oranjeboom 20 (1967)



geld uit het land, men (maakte) de heidenen verlichter, en het gevolg
van die verlichting zal 't eeniger tijd zijn, dat zij ons uit onze bezittingen
jagen. Het zijn wapenen in ons eigen nadeel", voegde hij er waarschu
wen aan toe. Mocht hij op godsdienstig gebied dan rechtlijnig denken,
als jurist viel er niets op hem aan te merken. Toen hij in korte tijd én
van Van Maanen én van Hoppenbrouwers een brief ontving over de af
faire, interesseerden hem al die persoonlijke bijkomstigheden bitter wei
nig. Hem ging alleen aan of die rechter schuldig was aan het hem ten
laste gelegde of niet. Onmiddellijk vroeg hij Van Blarkom nadere inlich
tingen, die deze hem per brief op 9 juli 1821 deed toekomen. In dit schrij
ven gaf hij een overzicht van de stand van zaken. Hij had de procureur
generaal nog niet willen inlichten omdat hij nog te weinig gegevens be
zat, maar hij was toch al wel tot de overtuiging gekomen, dat Hoppen
brouwers niet "zuiver" was en dat andere beweegredenen dan een niet te
ontkennen verschil in politiek denken en handelen, zoals de aangeklaagde
rechter zelf deed voorkomen, de drijfveren van de handelwijze der ande
re leden waren, namelijk "roerselen van eer en regtmatige afkerigheid".
Omdat echter de mederechters van Hoppenbrouwers zich ook niet erg
kies hadden gedragen, verkeerde hij in verlegenheid de procureur-gene
raal een redelijke oplossing voor deze zaak aan de hand te doen. Het
leek hem nog het beste, dat men "des geïnculpeerdes aanvankelijke wrok
tegen zijne medeleden opnieuw opwekte; ten effecte dat dezelfde op zijn
verzoek, desnoods eene honorabele demissie ontfing".40 Philipse was te
eerlijk en te veel jurist om op dit immorele advies ook maar te reageren.
Hij kende waarschijnlijk Van Blarkoms neiging om een eenmaal inge
nomen standpunt met toch zéker voor een jurist ongeoorloofde midde
len en voorstellen kracht bij te zetten.

Van Blarkom had met de felheid van een havik die een prooi be
speurt, het onderzoek aangevangen. Na eerst in Den Bosch zorgvuldig
alle reeds voorhanden zijnde stukken bestudeerd te hebben, stuurde
hij op 11 juli een bericht aan de officier van justitie, Van den Heuvel,
waarin hij mededeelde naar Breda te komen om een onderzoek in te
~tellen. Hij vroeg Van den Heuvel alle leden van de rechtbank, niemand
uitgezonderd, hiervan kennis te geven, zodat zij ten allen tijde beschik-
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baar zouden zijn voor het geven van inlichtingen of eventueel tot het af
leggen van een verklaring.41 Vrijdag 13 juli stapte Van Blarkom af bij
het Logement de Flandre, waar hij meteen in conferentie ging met een
aantal leden der rechtbank. Vóór zijn vertrek had hij eerst nog Van
Maanen geantwoord op diens brief van 9 juli, waarin hij in grote lijnen
hetzelfde mededeelde als hij aan de procureur-generaal op 9 juli had ge
daan, namelijk dat hij van mening was, dat de beschuldigde rechter niet
vrij van smetten was en dat de beweegredenen voor het gedrag van diens
mederechters volledig waren toe te schrijven aan hun afkeer van Hop
penbrouwers, een afkeer die nog was toegenomen door de trotse hou
ding en het pochen van deze rechter op de hem te beurt gevallen
ontvangst in Brussel. Bovendien beloofde Van Blarkom zijn best te doen
om een en ander recht te zetten over des ministers werkelijke houding
in deze zaak.42 Onmiddellijk na de conferentie met enige leden der
rechtbank begaf Van Blarkom zich met de president Leheu en de officier
Van den Heuvel naar de plaats waar Gommers in voorarrest zat, in af
wachting van zijn berechting. Tijdens het verhoor dat de drie heren hem
afnamen, verklaarde Gommers nogmaals, dat hij als bakkersknecht in
dienst van Hoppenbrouwers senior, diens zoon Frans een drietal keren
tot het kwaad der zelfbevrediging had gebracht, twee maal toen deze
ongeveer veertien jaar was en nog een maal op achttienjarige leeftijd.43

Na het verhoor van Gommers had Van Blarkom een onderhoud met
Hoppenbrouwers. Deze had in de nacht van donderdag op vrijdag een
brief ontvangen van de officier Van den Heuvel, waarin stond dat Van
Blarkom hem wilde spreken en of hij zich de gehele vrijdag gereed wilde
houden. Van Blarkom begon het onderhoud, dat in aanwezigheid van
Van den Heuvel gevoerd werd, met Hoppenbrouwers te verbieden nog
langer te beweren, dat de minister hem gelast had als rechter zitting te
blijven houden. De beschuldigde rechter antwoordde hem, dat hij nooit
of te nimmer gezegd had dat hij op bevel van de minister zijn plaats bleef
occuperen, wat men de procureur-generaal kennelijk had doen geloven.
Hij begreep trouwens niet goed hoe de heer Van Blarkom aan deze op
vatting kwam, want gedurende diens onderhoud met Losecaat moesten
de procureur-crimineel toch geheel andere conclusies voorgelegd zijn, op
grond van de mededelingen die hij na zijn terugkomst uit Brussel aan
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Losecaat gedaan had. Niet in het minst uit het veld geslagen door deze
onverwachte tegenspraak vroeg VanBlarkom aan Hoppenbrouwers of
het niet beter was, dat hij zich niet zou vertonen bij vergaderingen en
rechtzittingen, zolang de zaak Gommers in behandeling was. Anders za
gen de andere leden zich genoodzaakt zijn recusatie d. w. z. terugtrekking
te eisen. Hierop antwoordde Hoppenbrouwers, dat hij bereid was zich
zelf te recuseren in de zaak Gommers, omdat hem nu min of meer duide-
lijk was geworden, dat Gommers hem als medeplichtige had genoemd,

iets wat hij slechts door geruchten en privé-nasporingen te weten was
gekomen, daar de andere leden zich niet de moeite hadden genomen hem
hiervan officieel in kennis te stellen. En toen liet Hoppenbrouwers een
zorgvuldig bewaarde tijdbom ontploffen. Tussen neus en lippen door zei
hij, dat dan ook president Leheu zich in deze zaak diende te recuseren,
omdat ook een zwager van hem door de beklaagde Gommers als mede
plichtige was genoemd, zoals de procureur-crimineel ongetwijfeld in het
op schrift gestelde verhoor van Gommers had kunnen lezen. Met enig
leedvermaak moet Hoppenbrouwers de ontstelling die op de gezichten
te lezen stond, aanschouwd hebben. Maar hij had nog meer pijlen op
zijn boog. Hij vervolgde met te zeggen, dat hij pas het veld zou ruimen,
als de hiertoe bevoegde personen hem daartoe opdracht gaven en dat hij
stand zou houden tegen alle pogingen in om hem te verwijderen. Ook
scheen het, zo ging Hoppenbrouwers voort, dat alle persoonlijke vetes
tussen de leden der rechtbank plotseling begraven waren, want maan
dag 9 juli was de president Leheu meer dan twee uur ten huize van de
officier Van den Heuvel geweest, terwijl toch iedereen wist, dat deze
lieden elkaar sedert jaar en dag niet konden luchten of zien. Hoppen
brouwers besloot zijn kanonnade met lof toe te zwaaien aan Van Blar
kom, die reeds lange tijd bewezen had onderscheid te kunnen maken tus
sen werkelijke feiten en verdachtmakingen. Hij wilde hem hierbij nog
enigszins behulpzaam zijn en wist aan Van den Heuvel de bekentenis te
ontlokken, dat deze het door de andere leden als keihard bewijs aange
voerde feit dat Hoppenbrouwers al reeds lang bekend stond als homo
fiel, die middag pas voor de eerste maal had gehoord.44

Hoppenbrouwers zal zich wel wat beter gevoeld hebben na het on-
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derhoud met Van Blarkom. Hij had enkele forse bressen geschoten in de
gelederen van zijn vijanden. Nu echter bleek, dat dezen alle middelen
gebruikten om hun doel te bereiken, ging hij er ijlings toe over om de
autoriteiten in Den Haag van het gebeurde op de hoogte te stellen. Op
14 juli schreef hij een brief aan Philipse, waarin hij hem een nauwkeurig
verslag gaf van het onderhoud met Van Blarkom.45 De volgende dag
stelde hij Van Maanen zelf op de hoogte, bij welke brief hij een copie
voegde van zijn brief aan Philipse. Terwijl deze laatste zakelijk en koel
van karakter was, geeft de brief aan Van Maanen een geheel ander
beeld te zien. Hoppenbrouwers nam hier afstand van de zakelijke en
formele toon die in de brief aan de Procureur-generaal gehanteerd werd.
Hij toonde Van Maanen zijn ware gemoedsgesteltenis en deed geen
moeite ook maar iets te verbloemen. Hij begon met zijn diepe teleurstel
ling uit te spreken over het feit, dat het zijn vijanden gelukt was nu
ook de minister tegen hem op te zetten. Dat had hij geconcludeerd uit
de woorden van de procureur-crimineel Van Blarkom, die hem tijdens
een onderhoud te verstaan had gegeven dat de minister zich niet met
zijn zaak zou bemoeien, terwijl Van B.larkom hem tevens verzocht had
niet meer te zeggen dat hij door de minister gelast was zitting te blij
ven houden. Hij kon niet nagaan wat tot dit standpunt aanleiding had
gegeven, dan alleen een in diepe wanhoop gedane verklaring tegenover
president Leheu, dat het met voorkennis van de minister was dat hij
zijn rechterszetel bleef bezetten. Hoppenbrouwers vervolgde dan: "Ik sta
zoo geheel alléén; Ik zie niets voor mij dan een leven zonder eer, dan
eene van smart verkwijnende moeder en eene mij zoo dierbare familie,
die mijne onverdiende schande geheel zal verpletten, vergeef het mij,
Hoog EdelGestrenge Heer, dat ik bij zulke omstandigheden, bij den
overmoed mijner vijanden, - (en ik deed dit toch maar alleen aan den
President Leheu) - als een middel ter verdediging, gaf te verstaan, dat
ik van Uwe Excellentie regt verwachtte". Zo had men ook de procureur
crimineel doen geloven, dat hij louter en alleen naar Brussel was ver
trokken om zijn ontslag te vragen. Inderdaad had hij tijdens zijn onder
houd met de officier Van den Heuvel op 25 juni, die hem als "vriend"
had aangeraden zijn ontslag maar te nemen, gezegd dit te zullen doen,
omdat hij geen moment langer met zulke "eerrovers" zitting wenste te
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hebben, maar dat hij alles zou aanwenden om zijn onschuld aan te tonen.
Al deze dingen had Van den Heuvel tegenover Van Blarkom moeten
toegeven als overeenkomstig de waarheid te zijn. Bovendien had hij ge
durende het onderhoud met Losecaat, eerder op die dag, gezegd naar
Brussel te gaan om zich op de best mogelijke wijze recht te verschaffen.
Losecaat had dit in de vergadering van 25 juni ook medegedeeld, wat
Van den Heuvel had toegegeven. Hoppenbrouwers besloot deze brief
met een wanhopig beroep op de minister om toch enig begrip voor zijn
situatie te hebben. 46

Uit deze beide brieven wordt zonder meer duidelijk dat de leden der
rechtbank alles geprobeerd hebben om Hoppenbrouwers maar zo zwart
mogelijk te maken. Alle feiten werden zo nadelig mogelijk weergegeven
en uitgelegd en, als dat niet mogelijk was, zonder meer verdoezeld. Ge
ruchten werden verheven tot bewijzen, notulen van vergaderingen zo
danig opgesteld dat slechts één conclusie mogelijk was: Hoppenbrouwers
was schuldig aan homofilie en moest dus ontslagen worden. Zelfs al
waren eerlijke verontwaardiging en afkeer de drijfveren voor het hande
len der confrères van Hoppenbrouwers, dan nog hebben zij zich schuldig
gemaakt aan oneerlijkheid, verdraaiing van feiten en Hineininterpretie
rung en was de juridische objectiviteit ver te zoeken. Het rapport dat
Van Blarkom op 15 juli naar Van Maanen stuurde, bevestigt alleen nog
maar het bovenstaande. Alle geruchten en beweringen die hij in Breda
had opgevangen, werden breeduitgesponnen op papier gezet en aange
voerd als klinkende bewijzen. Allereerst het op 23 juli 1816 aangeplakte
en uiteraard naamloze pamflet, waarop een twaalftal namen voorkwamen
van lieden die werden beschuldigd van homofilie, waaronder die van
Hoppenbrouwers. Zeven van de genoemde personen werden later ook
veroordeeld wegens het bedrijven van het crimen nefandum, hoewel zij
allen pertinent hadden ontkend. Door deze vonnissen werd ook de repu
tatie van Hoppenbrouwers steeds slechter. Hij had toch ook op die lijst
gestaan, dan zou hij óók wel schuldig zijn ..... , zo concludeerde Van
Blarkom. Als tweede argument voerde de Bossche procureur-generaal
aan, dat verschillende personen hem tijdens zijn verblijf te Breda Hop
penbrouwers' gevestigde slechte reputatie bevestigd hadden. Vooral het
relaas van een te goeder naam en faam bekende jongeman had diepe in-

107

Jaarboek De Oranjeboom 20 (1967)



druk op hem gemaakt. Deze had kort na zijn vestiging te Breda met
Hoppenbrouwers kennis gemaakt, maar hij had al spoedig aan alle om
gang een einde gemaakt ten gevolge van een door Hoppenbrouwers ge
bezigde uitdrukking, en door zijn uiterlijk gedrag, welke deze jongeman,
nu op de hoogte van 's mans reputatie, in gemoede hadden overtuigd,
dat deze rechter niet zuiver was. Een krasser staaltje van Hineininter
pretierung is nauwelijks mogelijk. Dat een jurist op een belangrijke
post, met jarenlange ervaring, dit accepteert en op zijn beurt aan de
hoogste autoriteiten als overduidelijk bewijs voorschotelt, doet toch op
zijn minst enige twijfel rijzen over 's mans competentie. Dit was trou
wens niet het enige feit dat zonder nu bepaald als vaststaand te kunnen
worden aangenomen, als bewijs werd aangedragen. Alle leden van de
rechtbank hadden, zo ging Van Blarkom voort, hem als om strijd verze
kerd, dat Hoppenbrouwers bij processen inzake homofilie duidelijk had
laten blijken in deze materie geen onbekende te zijn. De beklaagde
Gommers had nu bovendien deze rechter als medeplichtige genoemd,
terwijl Hoppenbrouwers zowel tegenover Leheu als Losecaat toegegeven
had, dat Gommers hem had bekend gemaakt met deze materie. Van
Blarkom kwam op grond van deze bewijzen, gevoegd bij de "habitus
externus" (wat hij daar ook mee mocht bedoelen) en een aantal feiten
tot de conclusie, dat Hoppenbrouwers niet zuiver was. Die feiten waren:
Hoppenbrouwers' gewone "uitkramingen" over zijn zedelijkheid en
godsdienst, zijn vertrouwelijke omgang met als homofiel bekend staande
personen, zijn ongerustheid en belangstelling bij procedures inzake ho
mofilie en dan als klapstuk van de veiling "zijne reputatie, die wanneer
zij ongefundeerd was, zo vrij algemeen niet zoude zijn en meer dierge
lijken". Woorden zijn hier verder overbodig. De Bossche procureur
crimineel besloot zijn brief met de verzekering, dat hij het gedrag der le
den van de rechtbank heel goed kon begrijpen, maar daarom nog niet
kon goedkeuren. Hij had zijn uiterste best gedaan Hoppenbrouwers te
bewegen geen zitting meer te nemen, tot dat de zaak Gommers afgehan
deld was. De man had hierop echter geantwoord, dat hij zichzelf wel in
deze zaak zou recuseren, maar dat hij verder normaal zou blijven deelne
men aan de rechtszittingen. Bij deze gelegenheid had Hoppenbrouwers
tevens getracht hem deze gehele affaire te laten zien als "eene bloote
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intrigue van de gereformeerden, aan het hoofd hebbende de Heeren
Losecaat en Begram". Met deze bewering deed Hoppenbrouwers ernstig
afbreuk aan zijn zaak, want aan Van Maanen had hij het verschil in poli
tiek denken en handelen tussen de andere leden en hem als oorzaak op
gegeven. Van Blarkom, hiervan op de hoogte, buitte dit meteen uit en
beweerde, dat kennelijk alle middelen voor Hoppenbrouwers goed ge
noeg waren, wanneer deze maar konden dienen als ontlastend mate
riaal. 47

Na de indiening van dit sterk tendentieuze rapport bleef het enige
tijd rustig aan het Haagse front. Op grond van de tot dan ontvangen ge
gevens durfde, wilde en kon men niet tot actie overgaan. Philipse
deed alle moeite om van elders bezwarende of ontlastende feiten te
achterhalen. Op 26 juli 1821 deelde hij Van Maanen mee, dat hem zijde
lings ter ore was gekomen, dat Hoppenbrouwers een zekere Herreweyer
uit Arnhem, die vroeger werkzaam was op het postkantoor te Breda, me
de tot het plegen van "Sodomitische vuiligheden" zou hebben aangezocht.
Hij had de procureur-crimineel in de provincie Gelderland opdracht ge
geven om een en ander nauwkeurig te onderzoeken.48 Diezelfde dag zond
Philipse ook een vertrouwelijk briefje aan Van Maanen, waarin hij zijn
persoonlijke mening over de zaak Hoppenbrouwers ten beste gaf. Hij
bekende, dat deze historie hem zwaar op de maag lag, en hoewel hij het
enigszins waarschijnlijk vond, dat deze man een "vuilik" was, vond hij
het toch wel wat al te bar "om op zulke losse gronden een destitutie te
proveceren. Si accusasse sufficiat, quis innocens sit?" voegde hij er be
spiegelend aan toe. Bovendien vond hij, dat alle leden der rechtbank
zich veel te onbezonnen hadden gedragen.50

Op 30 juli had de procureur-crimineel in Gelderland, H. A. van
Rappard een onderhoud met B. J. Herreweyer, tweede commies op het
postkantoor te Arnhem, vroeger als zodanig werkzaam te Breda. Ge
vraagd of hij tijdens zijn verblijf te Breda ook Hoppenbrouwers had ge
kend, antwoordde Herreweyer bevestigend, maar hij voegde er aan toe,
dat deze contacten nooit het peil van burgerlijke plichtplegingen te ba
ven waren gegaan. Van oneerbare voorstellen was geen sprake geweest.
Een rapport van dit onderhoud zond Van Rappard naar Philipse die dit
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nauwkeurig bestudeerde, terwijl hij alle andere stukken nog eens door
nam. Op 6 augustus legde hij zijn conclusie neer in een uitgebreid rap
port, waarin hij alle beschuldigingen aan het adres van Hoppenbrouwers
nog eens de revue liet passeren. Hem was gebleken, dat de enige steek
houdende beschuldigingen allen uit de koker van één man kwamen, een
man die bovendien van hetzelfde misdrijf beschuldigd was, en dus alle
moeite zou doen om zichzelf enigszins schoon te wassen. Alle andere be
wijzen achtte hij onvoldoende en ontoereikend om de toets der critiek
te doorstaan. Dat Hoppenbrouwers door de "fama publica" van derge
lijke euveldaden beticht werd, vond hij helemaal ongenoegzaam om als
bewijs te dienen. Wanneer dit wel zo zou zijn "dan voorwaar was geen
eerlijk man een ogenblik van zijne onbevlekte naam of reputatie zeker".
Bovendien waren de door Gommers vermelde gebeurtenissen geen mis
drijven in de zin der wet, maar slechts correctionele delicten, die na drie
jaar niet meer vervolgd konden worden wegens verjaring. Philipse stelt
hier duidelijk, dat Hoppenbrouwers niet van homofilie verdacht kon
worden, maar dat hier slechts sprake was van onzedelijke handelingen.
Hij was dan ook van mening, dat er noch van een gerechtelijk onderzoek,
noch van een ontslag door de Koning sprake kon zijn, alleen op grond
van een verdenking en de minachting die daardoor bij het publiek was
ontstaan. De minister mocht dan ook zeker niet tegemoet komen aan het
verlangen van de rechtbank om Hoppenbrouwers te ontslaan, zolang er
niet meer bewijzen kwamen. Er was trouwens ook nog de mogelijkheid
dat de beschuldigde rechter inderdaad onschuldig was, immers de "fama
publica" was zo vaak een "fama fallax" gebleken, dat redelijke lieden
zich wel zouden wachten om op grond hiervan een oordeel te vellen. Het
feit dat alle bewijsstukken van één man afkomstig waren, deed hem ex
tra op zijn hoede zijn. De bewering van Losecaat, dat er verschillende
feiten ten laste van Hoppenbrouwers bekend waren geworden, wenste
hij als een "vague en gehazardeerde, immers als eene onbewezene ad
sertie te moeten beschouwen, die uit hoofde van hare onbepaaldheid
voor geen onderzoek vatbaar (was)!".

Tot slot van zijn rapport achtte hij het wenselijk, dat Hop
penbrouwers wegens zijn omstreden reputatie zelf zijn ontslag zou
nemen. Dat deze dit echter niet wenste, omdat het als een bewijs
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voor zijn schuld opgevat zou worden, was heel begrijpelijk. De
weigering van de leden der rechtbank om nog langer met Hoppen
brouwers zitting te hebben en hem toe te laten tot vergaderingen en zit
tingen noemde Philipse "extra-vagant, onberaden en onwettig". Ook
voor deze houding kon hij wel begrip opbrengen, vooral als men van de
gegrondheid van de geruchten omtrent Hoppenbrouwers' geaardheid zo
overtuigd was als de leden der rechtbank dat ieder voor zich schenen te
zijn, in welke overtuiging hij echter vooralsnog niet kon delen. Er ston
den hun slechts twee wegen open, óf zelf ontslag nemen, als verder zit
ting nemen een onoverkomelijk bezwaar zou zijn, of gewoon doorgaan,
zolang de schuld van Hoppenbrouwers niet afdoende bewezen was. An
ders zouden zij zich schuldig maken aan plichtsverzuim en machtsmis
bruik. Philipse adviseerde de minister dan ook voorlopig geen andere
maatregelen tegen Hoppenbrouwers te nemen dan hem te verbieden ge
durende de zaak Gommers en de hiermee samenhangende zaak Van
Boekhold zitting te nemen en de rechtbank hiervan op de hoogte te
ste1len.51 Ook nu weer stelde Philipse Van Maanen via een kattebelletje
op de hoogte van zijn officieuze mening. Op grond van de stellige over
tuiging van Van Blarkom en de anderen moest hij haast wel aannemen, dat
Hoppenbrouwers een "hoogst suspect man" was, maar hij kon met de
beste wil van de wereld geen voldoende grond vinden om hem te ont
slaan of zelfs meer een gerechtelijk onderzoek tegen hem te gelasten.
Wat volgens Philipse niet wegnam, dat de zaak het beste opgelost zou
worden door een uit eigen beweging genomen ontslag van Hoppenbrou
wers. Het moest voor hem toch ook niet aangenaam zijn om met mensen
zitting te hebben, die alles in het werk hadden gesteld om zijn ontslag te
forceren. Maar wie haalde Hoppenbrouwers daartoe over?

Van Maanen nam het advies van de procureur-generaal onveranderd
over en besloot de rechtbank een uitvoerige brief te schrijven. Op 7
augustus had de plaatsvervangende procureur-generaal mr. J. C. van der
Kemp - Philipse was met vakantie gegaan - aan de minister een ge
lijkluidend advies gegeven. Bovendien zond deze in afwachting van dit
ministerieel schrijven, de rechtbank reeds een voorproefje van wat hen
te wachten stond. Hierin gebood Van der Kemp de zittingen weer nor
maal doorgang te doen vinden. Ook Hoppenbrouwers moest weer zitting
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nemen, als hij daarop stond, behalve in zaken welke iets gemeen hadden
met die, waarover de geschillen gerezen waren, want daarmee mocht hij
hangende het onderzoek geen bemoeienissen hebben.52 Ongaarne zullen
de leden zich bij het Haagse besluit hebben neergelegd. Ongeveer tege
lijkertijd kwam het bericht van Jan van Blarkom binnen, dat het onder
zoek inzake Herreweyer niets had opgeleverd.53 Deze twee brieven wa
ren zware klappen voor Hoppenbrouwers' confrères, die al hun hoop in
rook zagen opgaan. Hun nederlaag, want zo zagen zij het, konden zij niet
verkroppen en koortsachtig zochten zij naar nieuwe middelen om hun
doel te bereiken.

Ook Hoppenbrouwers had bericht uit Den Haag ontvangen, dat er
geen redenen aanwezig waren om hem te ontslaan, en dat hij zijn plaats
in de rechtbank weer gewoon kon innemen, behalve in de twee proce
dures tegen Gommers en Van Boekhold, waarin hij gerecuseerd moest
worden. Toen hem ter ore kwam, dat op maandag 13 augustus de zit
tingen der rechtbank weer zouden beginnen, meende hij, dat er op hoog
bevel een einde was gekomen aan de periode van smaad en beledigingen,
die nu al zeven weken duurde. Het tegendeel was echter waar. Op het ge
rechtsgebouw was een plan opgezet om Hoppenbrouwers voorgoed voor
het oog van de wereld met het odium van homofiel te beladen. Direct na
ontvangst van de brief van de plaatsvervangende procureur-generaal
werden op 9 augustus een tweetal actes van recusatie tegen Hoppen
brouwers ter griffie gedeponeerd, waarbij het Openbaar Ministerie eiste,
dat deze rechter zich zou onthouden van alle kennisneming over twee ge
dingen ter zake van het crimen nefandum. Deze stukken zouden in de
vergadering voorafgaande aan de eerstvolgende zitting, aan de orde ge
steld worden, waarna de president in de gewone openbare (!) zitting
hierover rapport zou uitbrengen. Toen Hoppenbrouwers op de morgen
van de dertiende augustus bij het gerechtsgebouw aankwam en zich
naar de raadkamer wilde begeven, trad de dienstdoende deurwaarder op
hem toe en deelde hem mede, dat de president hem gelast had de rechter
Hoppenbrouwers de toegang tot de raadkamer te ontzeggen, omdat er
over deze rechter beraadslaagd werd. Hoppenbrouwers, vermoedend dat
dit weer een der streken van Leheu was, wenste zich niet te laten intimi-
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deren en stapte toch de raadkamer binnen, waar de andere leden de
twee aeten van recusatie "behandelden". Leheu blafte hem het vertrek
weer uit, zeggende dat zij het over de zaak Gommers hadden. Hoppen
brouwers begaf zich toen naar de grote zittingszaal en wilde plaatsnemen
op zijn eigen rechterszetel. Dit werd hem echter door een marechaussee
belet. Geheel ontredderd wachtte Hoppenbrouwers de komst van de
rechtbank af. Toen Leheu, Begram, Losecaat, Van den Heuvel en Storm
gezeten waren, deed de president rapport van een tweetal acten van re
cusatie, op 9 augustus gedeponeerd ter griffie, waarbij de substituut
officier Van Heusden Hoppenbrouwers als rechter recuseerde in de zaak
tegen de personen van Gommers en Van Boekhold, beklaagd van het
crimen nefandum, omdat eerstgenoemde beklaagde bedoelde rechter tij
dens een verhoor op 9 juli van medeplichtigheid had beschuldigd. Hop
penbrouwers, verbaasd en verontwaardigd tegelijk, vroeg het woord om
de rechtbank te wijzen op het feit, dat hij zichzelf in deze zaken gerecu
seerd had op 13 juli tegenover de procureur-crimineel Van Blarkom in
aanwezigheid van de officier van justitie Van den Heuvel, op 14 juli
schriftelijk tegenover de procureur-generaal in Den Haag en op 16 juli,
toen hij Van den Heuvel nogmaals te kennen had gegeven zichzelf te
willen recuseren.

Hoppenbrouwers' grote fout was, dat hij de rechtbank niet schrif
telijk op de hoogte had gesteld van zijn recusatie. Nu konden de andere
leden beweren, dat zij genoodzaakt waren deze stap te nemen, aangezien
Hoppenbrouwers zulks niet had gedaan. En wie bewees het tegendeel?
Zich van dit alles heel goed bewust, kon Leheu zich de rol van Nemesis
aanmeten en "het plan" verder ten uitvoer brengen. Hij gaf Hoppen
brouwers geen gelegenheid om uit te spreken, maar snauwde hem toe,
dat hij te zwijgen had. Na dit voorv~l trok de rechtbank, op Van den
Heuvel na, zich terug om over de twee recusatieacten te "delibereren".
Hoppenbrouwers wendde zich toen tot Van den Heuvel om van hem
enige steun te verkrijgen: deze wist toch, dat hij zichzelf gerecuseerd
had. Maar Van den Heuvel zweeg in alle talen. Toen Hoppenbrouwers
zich teneinde raad naar zijn zetel wilde begeven, werd hem dit wederom
door een marechaussee belet. Staande tussen de aanwezigen op de publie
ke tribune moest hij van de inmiddels weer teruggekomen rechtbank in
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extenso vernemen, waarvan Gommers hem dan wel beschuldigd had.
"Gevoel van eigenwaarde en onschuld" hielden hem staande, zoals hij
later schreef.54 Na het voorlezen van al dat fraais kondigde Leheu aan
te willen overgaan tot de orde van de dag. Opnieuw maakte Hoppen
brouwers aanstalten zich naar zijn rechterszetel te willen begeven, wat
zijn goed recht was. Alleen in de zaken tegen Gommers en Van Boek
hold mocht hij geen zitting nemen, maar in alle andere procedures was
hem en kon hem ook geen zittingsverbod opgelegd worden. Ook nu werd
hem het zittingnemen belet door een marechaussee, waartegen Hoppen
brouwers protest aantekende. Dit was voor Leheu aanleiding om hem uit
de rechtszaal te laten verwijderen.55

Geheel overstuur ging Hoppenbrouwers naar huis waar hij de hem
aangedane beledigingen vertelde. Verslagenheid, wanhoop en machteloze
verontwaardiging maakten zich opnieuw meester van huize Hoppenbrou
wers. Toen de jongste zoon uit het gezin, op weg naar huis, vlak bij het
gerechtsgebouw op de Grote Markt de rechter Losecaat en de griffier
Storm ontmoette, kon hij zijn woede over het door hen veroorzaakte
leed van zijn broer niet voor zich houden en spuwde hij vlak voor hun
voeten minachtend op de grond, terwijl hij hen woedend bleef nazien.
De beide heren voelden zich kennelijk zo bedreigd, te meer omdat Wil
lem Hoppenbrouwers hen al vaker zijn minachting had laten blijken, dat
zij van deze gebeurtenis procesverbaal opmaakten en dit ter hand stelden
van de officier van justitie, met het verzoek om dienaangaande zodanige
maatregelen te treffen, dat hun veiligheid én de goede orde niet langer in
gevaar zouden zijn.56

Hoppenbrouwers vertrok nog diezelfde dag naar Den Haag om ook
nu weer bij de hoogste autoriteiten zijn recht te zoeken. Zijn confrères
zaten echter ook niet stil. Meteen na de beëindiging van de openbare zit
ting zonden zij een kort bericht aan de procureur-generaal met als in
houd, dat er wederom "een hoogstonaangename zaak was voorgevallen
door de onbetamelijke en schaamteloose gedragingen van den Regter
Hoppenbrouwers veroorzaakt". Deze rechter had tijdens een rechtszit
ting zo'n stoornis en opschudding teweeggebracht, dat de rechtbank zich
genoodzaakt had gezien bij procesverbaal de hoogste autoriteiten hier-
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van op de hoogte te stellen. Dit procesverbaal zou zo snel mogelijk op
deze aankondiging volgen.57 De plaatsvervangend procureur-generaal
Van der Kemp - Philipse was nog steeds met vacantie - stelde op 14
augustus meteen Van Maanen op de hoogte van dit schrijven en vermeld
de tevens, dat Hoppenbrouwers zich mondeling bij hem beklaagd had
over het feit dat hij door de marechaussee uit de rechtszaal was verwij
derd.58 Van der Kemp had hem gevraagd zijn visie over het voorgeval
lene op papier te zetten, want ook de rechtbank zou dit doen. Het rap
port van de andere leden in aansluiting op hun brief van 13 augustus
is een fraai staaltje van verdraaien en eenzijdig weergeven van feiten.
Alsof zij van de prins geen kwaad wisten, begonnen zij de procureur
generaal breeduitgemeten in te lichten over hun activiteiten inzake Hop
penbrouwers' recusatie. Over het feit dat deze zichzelf mondeling gere
cuseerd had, werd met geen woord gesproken. Toen deze recusatiekwes
tie, zo vervolgden zij, aan de orde kwam in de vergadering, voorafgaan
de aan de zitting op 13 augustus, werd besloten dit in de openbare zitting
te behandelen. Tijdens deze vergadering kwam Hoppenbrouwers de
raadkamer binnen, ondanks het verzoek van de dienstdoende deurwaar·
der dit niet te doen, omdat er over hem gesproken werd. Daarop ging
Hoppenbrouwers naar de grote rechtszaal "als met moedwilligen opzet,
om in zijne ongeregeldheden voort te varen, en wachtte het beginnen del
Rolle af, alwaar hij ook, in eene zoo verachtelijke, als gedwongen trot·
sche houding, hoe onuitlegbaar dusdanige schaamteloosheid ook zij, het
behandelen der tegen hem gerigte recusatie bleef bijwonen en aanhoren".

Waarom Hoppenbrouwers naar de grote zaal ging, is reeds uiteen gezet:
hij wilde weer zitting nemen. Toen bovendien ook nog bleek, dat men
hem op een infame wijze probeerde in een kwaad daglicht te stellen, pro
testeerde hij door de leden der rechtbank te wijzen op het feit dat hij
zichzelf had gerecuseerd. In het rapport der leden heette dit, dat de
rechter Hoppenbrouwers de president met woord en gebaren in de rede
viel, dat deze rechter zich wilde doen horen en dat hij niet dan met
moeite en na herhaalde aanmaningen van de president tot stilte was te
brengen. Dat Hoppenbrouwers na het overgaan tot de orde van de dag,
zitting wilde nemen en dit ook te kennen gaf, werd uitgelegd als een
zodanige verstoring van de orde, dat de president verwijdering door de
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marechaussee noodzakelijk achtte. Het rapport werd besloten met een
verdachtmaking aan het adres van Hoppenbrouwers. Bij het geven van
dit bevel tot verwijdering "werd door de houding van de Regter Hop
penbrouwers blijkbaar, dat zijn gehouden gedrag dien uitslag ten toeleg
had, terwijl hij mogelijk in Zijne gewone boosaardigheid door een ver
draaid en logenachtig voorstellen, deze onvermijdelijk geworden maat
regel als een aanslag tegen de waardigheid zijns persoons zal willen doen
voorkomen, en op die wijze de handeling der Regtbank in een ver
keerd daglicht trachten te brengen".59

Hoppenbrouwers zond zijn rapport een dag later in. Uit zijn over·
zicht van het gebeurde, bleek duidelijk dat de leden der rechtbank zelfs
niet de schijn van objectiviteit hadden willen ophouden, maar openlijk
toegaven aan de vijandige gevoelens die zij ten opzichte van Hoppen
brouwers koesterden. De aanwezigen op de publieke tribune daarente
gen hadden zich tot grote troost van Hoppenbrouwers keurig gedragen,
door zich eerbiedig op een afstand te houden van hem, terwijl het hem
"de grootste blijken van deelneming gaf, (ja zelfs) werd er al den tijd
geen enkel woord, geen glimlach vernomen". Wat betreft de beschuldi
ging van medeplichtigheid, die in extenso met handelingen en plaatsen
werd voorgelezen, merkte Hoppenbrouwers op dat "die fielt" Gommers
in 1801 al uit zijn vaders dienst ontslagen was, terwijl op de plaatsen
waar de handelingen zich afgespeeld zouden moeten hebben, een bak
kerij en het daarbij behorende magazijn, altijd vol werkvolk waren.
Hoppenbrouwers besloot zijn ruim negen foliovellen tellende rapport
met een aantal feiten, welke in Den Haag grote indruk maakten.

Bij het verhoor van Gommers door Begram, was vóór 28 juni nooit
een griffier aanwezig geweest. Verder hadden de echtgenote en de
dienstbode van de officier van justitie Van den Heuvel, toen deze naar
de kerk was, de processtukken van Gommers doorgelezen. De aan Hop
penbrouwers ten laste gelegde feiten waren toen heel wat minder om·
schreven dan later het geval was. Bovendien werd ook een zwager van
Leheu van medeplichtigheid in zake homofilie beschuldigd. Hoppen
brouwers had dit gehoord van de naaister, aan wie de dienstbode het
verteld had . . . . . Pas op 9 juli had er een verhoor plaats gevonden in
aanwezigheid van een griffier, op grond waarvan Hoppenbrouwers gere-
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cuseerd was. Na de zitting van 13 augustus had Leheu meer dan twee uur
ten huize van de officier Van den Heuvel vertoefd, terwijl die twee al
jaren in de grootste onmin leefden. Tenslotte was het heel goed moge
lijk, dat stukken betreffende het verhoor van Gommers, gedateerd vóór
9 juli, toch de handtekening droegen van de commies-griffier Van Reyen.
Dit was een vrij gebruikelijke gang van zaken. Hoppenbrouwers hoopte,
dat al deze feiten zijn superieuren in de gelegenheid zouden stellen "om
een diep vertrapt, door kabaal en laster aan de verfoeying van het gan
sche volk prijsgegeven onschuldig mensch in zijne eer te herstellen en
alzoo aan eene ongelukkig geworden brave familie de rust en het geluk
terug te geven".60

Na bestudering stuurde Van der Kemp de beide rapporten haastig
naar Van Maanen met als persoonlijk commentaar: "Spoed! Deze stuk
ken, althans dat van Hoppenbrouwers zijn van groot belang. Dit laatste
bevat bijzonderheden, welke eene zeer groote opmerking verdienen.
Naar mijne gedachten zal het geheele gezelschap moeten gesuspendeerd,
en het gedrag van allen in Justitie moeten worden onderzocht, maar
hoe zal het dan inmiddels gaan met de gang van zaken der Justitie! Kan
men de zaken naar 's-Bosch laten overbrengen?".61 De minister was nog
volop bezig de voorgenomen brief aan de rechtbank op te stellen. Hoe
zeer hij de zaak. als een heet hangijzer beschouwde, blijkt wel uit het
feit dat hij het concept van deze brief aan zijn secretaris-generaal, mr. N.
Olivier, voorlegde en om diens advies vroeg. Deze functionaris had nog
al wat bedenkingen tegen het weer toelaten van Hoppenbrouwers. Per
slot van rekening waren er betrekkingen geweest met Gommers. Deze
betrekkingen tussen de zoon van een schatrijke vader - wonend in een
groot huis, met een eigen gouverneur - en een bakkersjongen kwamen
hem toch als zeer verdacht voor. Olivier adviseerde dan ook een nieuw
onderzoek. Hangende dit onderzoek diende Hoppenbrouwers geschorst
te worden, terwijl de rechtbank in deze zaak zwaar gestraft diende te
worden.

Olivier was wel zo eerlijk toe te geven, dat zijn oordeel beïnvloed was
door de minder gunstige opinie, die het fatsoenlijke publiek van Breda
ten opzichte van de familie Hoppenbrouwers altijd gekoesterd had. Van
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Maanen was het echter niet eens met het advies van zijn secretaris
generaal. Met potlood maakte hij op de brief van Olivier de volgende
aantekeningen. Hij vond allereerst geen termen aanwezig om aan de
Koning een schorsing voor te stellen op grond van een enkele bewering
van een beklaagde, wegens een feit dat twintig jaar geleden plaats had
gevonden. De bedenkingen, die Olivier had op grond van de betrek
kingen tussen Hoppenbrouwers en Gommers misten alle grond, omdat
Olivier over het hoofd zag, dat Gommers in dienst was van Hoppen
brouwers senior en bovendien van diens huis was weggejaagd. Ondanks
de bezwaren van Olivier zag Van Maanen geen reden om zijn voorgeno
men brief aan de rechtbank te wijzigen. Hij hechtte meer waarde aan
het advies van Philipse en verschillende andere verklaringen over Hop
penbrouwers, dat op hem niets aan te merken viel, zoals onder anderen
de verklaring van de oude professor Kemper luidde. Indien er nader
hand nog bezwarende feiten bekend zouden worden tijdens het proces
tegen Gommers, dan zou alsnog tot onmiddellijke schorsing besloten
kunnen worden. Wanneer daartoe geen termen waren "kon een bloot
voorgeven, ex odio, geene daad van dien aard regtvaardigen".62

Toen Van Maanen de beide rapporten over de verwijdering van
Hoppenbrouwers uit de rechtszaal en het begeleidend briefje van Van
der Kemp in handen kreeg, liet hij prompt zijn officiële antwoord af
zenden. In deze op 18 augustus 1821 te Brussel geschreven brief deelde
Van Maanen mee, dat hij geen termen had gevonden om "op de een
voudige aantijging van den beklaagden Gommers en op losse gerugten,
waaraan geene waarde behoort gehecht te worden, eene voordragt aan de
Koning te doen, tot afzetting van dien regter" . Hoppenbrouwers mocht
niet meer belemmerd worden in het uitoefenen van zijn rechterlijk ambt
of geweerd worden van vergaderingen en zittingen van de rechtbank,
behalve in de zaak Gommers en in die van eventuele medeplichtigen.
Verder diende de rechtbank weer regelmatig zittingen te houden en
Hoppenbrouwers weer normaal als rechter te erkennen.63 Ook de pro
cureur-generaal werd van zijn schrijven op de hoogte gesteld en kreeg
tevens de opdracht in de zin van deze brief de officier van justitie te
Breda de nodige instructies te geven.64 Op 21 augustus deelde Van der
Kemp de minister mee, dat de nodige instructies waren afgezonden. Bo-
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vendien kon hij nog berichten, dat de behandeling der zaak geheel over
eenkwam met de zienswijze van de procureur-crimineel, in Noord-Bra
bant, die hem in die geest over de zaak had geschreven .....65 Merk
waardig hoe snel Van Blarkom zijn rapport van 15 juli, waarin hij zich
volledig solidair toonde met de leden der rechtbank te Breda, vergeten
bleek te zijn. Nu hij merkte hoe men er in Den Haag over dacht, bleek
hij zo wuft als een windvaan en hing hij braaf zijn huik naar de officiële
Haagse wind. In zijn brief van 23 augustus aan de rechtbank probeerde
hij zijn rigoreuze koerswijziging wat te verdoezelen door uit de school te
klappen. Hij citeerde namelijk uit het rapport van Hoppenbrouwers
over diens verwijdering uit de rechtszaal op 13 augustus, de zinsnede
waarin deze zei, dat de enige troost die hij bij die gelegenheid had mo
gen ondervinden, de houding van het publiek was geweest: dat het
uit eerbied voor zijn persoon enige passen van hem verwijderd was ge
bleven. VanBlarkom was echter zo vrij om te betwijfelen of deze afstand
niet eerder het gevolg was van afschuw dan van eerbied. In de laatste
paar regels van dit schrijven spoorde hij de leden echter aan zich maar
te gedragen zoals de minister en de procureur-generaal in hun brieven
van de 18e augustus hadden bevolen.66

Voor de procureur-generaal was de affaire nu afgesloten. Hij zag dan
ook geen reden meer de zaak Gommers nog langer op te schorten, wat
hij op 30 augustus ook aan de rechtbank meedeelde. Ook de zaak tegen
Van Boekhold mocht verder afgewikkeld worden, op voorwaarde ech
ter dat bij dit soort zaken voortaan "jongelieden en andere onbevoegde
personen" uit de rechtszaak werden geweerd.67 Zo leek deze zaak dan
toch aan haar einde te komen, maar toen strooide een der leden der
rechtbank roet in het eten. Op 31 augustus liet mr. P. G. A. Losecaat
een acte passeren, waarin hij verklaarde, dat, indien Hoppenbrouwers
weer zitting zou nemen in de rechtbank gedurende zijn afwezigheid 
Losecaat ging voor enige tijd de stad uit - hij hiervoor nooit zijn toe
stemming had gegeven en dit ook nooit zou doen. Hij zou uitdrukkelijk
tegen het weer toelaten tot de rechtbank van deze rechter blijven pro
testeren om redenen, reeds vastgesteld op de vergadering van 25 juni
1821 en om persoonlijke redenen welke hij, indien nodig, aan de leden
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der rechtbank zou uiteenzetten.68 In zijn brief van 10 september aan
Van Maanen, waarin Philipse, terug van vacantie, meedeelde, dat de
rechtbank te Breda sinds de ontvangst van de ministeriële brief weer
normaal functioneerde, maakte de procureur-generaal ook melding van de
acte die Losecaat had laten passeren, waarbij hij opmerkte dat dit niet
overeenkwam met de strekking van het ministeriële schrijven van 18
augustus. Een copie van deze acte was bij de brief gevoegd.69

Den Haag reageerde nog niet op deze "rebellie" van Losecaat.
Voorlopig was deze rechter de stad uit, bij zijn terugkomst zou men wel
verder zien. Van Blarkom was niet zo terughoudend. Op 5 september
vroeg hij de officier van justitie waarom Losecaats handtekening niet
meer op de stukken voorkwam. Waar was Losecaat, hoe lang bleef hij
weg en had hij daarvoor verlof?, waren de vragen waarop hij graag
een antwoord had.70 Of Van Blarkom een bevredigend antwoord kreeg,
kon ik niet achterhalen. Een feit is echter, dat hij niet meer reageerde.
Misschien een seintje van hogerhand deze ontwikkeling maar verder op
zijn beloop te laten? In het rapport dat Philîpse op 3 oktober uitbracht
over het verdere verloop der gebeurtenissen in de Bredase rechtbank,
werd Losecaat niet genoemd. De procureur-generaal deelde alleen mee,
dat Gommers en Van Boekhold, de laatste bij verstek, beiden veroor
deeld waren tot één jaar gevangenisstraf en een geldboete van f 94,50.
Tevens werd vermeld dat nu ook Hoppenbrouwers weer zitting had
genomen, iets wat hem tot dan toe door een ziekte belet was, terwijl
Leheu, Begram, Van Heusden en Storm "in gehoorzaamheid aan de
aanschrijving Uwer Exc. de dato 18 Augustus dezes jaars, met den Reg
ter Hoppenbrouwers zitting (hadden) genomen, zonder eenige de minste
moeyelijkheid noch van den eenen noch van den anderen kant". 71 Over
Losecaat werd in alle talen gezwegen. Er hoefde dan ook niet veel ge
zegd te worden. Wilde Losecaat zijn verdere leven niet te boek staan
als een holle blaaskaak, dan moest hij zijn woord gestand blijven: of
Hoppenbrouwers, of hijzelf uit de rechtbank. Hoppenbrouwers zou
blijven, dus . . .

Het kostte Losecaat wel enige moeite om zijn ontslag in te dienen,
al had hij er wel de mond over vol. Zo zelfs, dat de vader van Losecaat
op 15 oktober een goed woordje deed voor zijn zoon, die wegens de af-
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faire Hoppenbrouwers zijn ontslag had genomen en om overplaatsing
had verzocht.72 Losecaat zelf diende zijn ontslagaanvrage pas op 22
oktober in Als reden gaf hij op, dat hij zich verplicht zag geen
zitting meer te nemen met Hoppenbrouwers, omdat deze verdacht werd
van het crimen nefandum en als zodanig in een tweetal zaken gerecu
seerd was. Nog langer zitting nemen betekende voor hem een zodanige
"krenking van (eigen)eer," dat hij dit niet kon opbrengen. Het ontslag
werd hem op 20 december 1821 eervol verleend, echter zonder over
plaatsing in een andere juridische functie. 73

Deze onverwachte nasleep van de zaak Hoppenbrouwers had voor
Den Haag nog meer nare gevolgen. Voor zover de zaak in Breda al niet
vele tongen in beweging had gebracht, zowel ten voordele als ten nadele
van Hoppenbrouwers,74 werden nu ook talrijke pennen ter hand geno
men. Personen uit de naaste omgeving van Hoppenbrouwers schreven
verontwaardigd aan VanMaanen, dat zij nimmer iets hadden kunnen
aanmerken op deze rechter en zeker niet iets, waarvan hij beschuldigd
was. Zo schreven de proost en de vicaris van het klooster St. Catharina
dal te Oosterhout en de conrector van de Latijnse Scholen aldaar.75 Ook
de buurman van Hoppenbrouwers, de emeritus-predikant G. Wuyster,
sprong voor zijn buurman, die hij reeds van jongsaf aan kende, in de
bres: hem waren nooit praatjes ter ore gekomen dan ná de bekentenis
van Gommers.76 Een zeer uitvoerige brief werd geschreven door de
Bredase advocaat mr. Ludovicus Ingenhousz. Dat deze rechter reeds
jarenlang verdacht werd van homofilie, wees hij verontwaardigd van de
hand. Hoppenbrouwers had tot aan het tijdstip van Gommers' beken
tenissen nooit anders dan zeer goed bekend gestaan. Daarvoor voerde
Ingenhousz twee bewijzen aan. Twee jaar geleden had hij het plan opge
vat om een ziekenhuis voor de armen op te richten. Iedereen had het
een hersenschim gevonden, want de benodigde fondsen moesten door
liefdadigheid bijeengebracht worden. Maar door de niet aflatende inspan
ningen van Hoppenbrouwers waren er zoveel fondsen vergaard, dat een
behoorlijk gesticht verrezen was. Het was wel duidelijk dat niemand
door middel van giften meegewerkt zou hebben, als een niet te goeder
naam en faam bekend staand man hen daartoe verzocht had. Bovendien
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zou hij nooit met zo'n man hebben willen samenwerken. In al
die tijd had Ingenhousz niets kunnen bespeuren van de neigingen,
die een bepaalde groep Hoppenbrouwers toedichtte. Een groep, die in
denk- en handelwijze zodanig van hem verschilde, dat hem dit kwalijk
genomen werd, wat tot een persoonlijke vijandschap was uitgegroeid.
Het tweede bewijs dat Ingenhousz aanvoerde was, dat Hoppenbrou
wers op 11 september 1820 door de stedelijke regering tot curator der
Latijnse Scholen was benoemd, wat niet alleen achtslaan op de studie
van de jeugd betekende, maar ook de plicht "op deszelfs gedrag een
wakend oog te houden." Zou dit gebeurd zijn als ook maar één lid van
het stadsbestuur iets geweten zou hebben over Hoppenbrouwers' onguns
tige reputatie? Ingenhousz besloot met het verzoek zijn brief vertrouwe
lijk te willen behandelen en er niet te veel ruchtbaarheid aan te geven
"ten einde het nadeel, 't welk mij reeds het niet instemmen noch goed
keuren van het gedrag der Rechtbank van Breda omtrent die zaak ge
houden en mijn beroep (als advocaat) reeds veroorzaakt zoo veel doen
lijk af te keeren" .77

Ook buiten Breda was de zaak Hoppenbrouwers bekend geworden.
Vooral personen, die hem vroeger goed gekend hadden, waren ge
schokt en schreven Van Maanen, dat zij niets van de beschuldigingen
aan het adres van Hoppenbrouwers begrepen. Zij allen hadden hem
nooit anders gekend dan als een man van onbesproken gedrag. Zo schre
ven J. Cramer, aartspriester van Holland en Zeeland, als Hoppenbrou
wers' voormalige zielzorger,78 de majoor G. Bijl de Vroe, commandant
van de vesting Coevorden, wiens zoons tijdens zijn legering te Breda
met Hoppenbrouwers bevriend waren79 en ds P. Chevallier uit Amster
dam die, evenals prof. van Lennep, met wie hij over deze zaak gesproken
had, "étoit egalement frappé de cette accusation, ayant connu de près
les jeunes Hoppenbrouwers, comme de jeunes gens de très bonne con
duite".8o

Ook negatieve geluiden lieten niet op zich wachten. Aangezien
Losecaat een figuur was die nogal luidruchtig zijn meningen en stand
punten te kennen gaf, vooral in gelegenheden waar zeker vocht hem de
tong nog losser maakte, was de hele stad op de hoogte van zijn ont
slagaanvrage. Natuurlijk was er sprake van partijvorming, vooral onder
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hen die beroepshalve dagelijks met de rechtbank hadden te maken. Een
aantal advocaten en procureurs diende op 31 oktober 1821 een request
bij de Koning in, waarin zij duidelijk partij trokken voor Losecaat en
Hoppenbrouwers in een zeer ongunstig daglicht stelden. Zij verzochten
de Koning de door Losecaat ingediende ontslagaanvrage niet in te
willigen. Het request was ondertekend door de advocaten C. Pels
Rycken, F. Jespers, J. Mastboom, J. F. de Roy van Zuydewijn, niet al
leen advocaat, maar ook burgemeester der stad, en de procureurs Bekkers
en Van der Ham.8i Niet alle Bredase advocaten en procureurs had
den ondertekend. Van L. Ingenhousz is reeds vermeld, dat hij pro
Hoppenbrouwers was. Maar ook de procureur Piera en de advocaat
Engelbert de Man wensten zich te distanciëren van de lieden, die Hop
penbrouwers hadden willen verwijderen. De Man liet dit minister Van
Maanen ook op een zeer omslachtige wijze weten.82

De staatssecretaris wist met het request niet goed raad en zond het
om nadere "consideratiën en advys" naar de procureur-generaal, Philip
se. Deze zond het op zijn beurt door naar Jan van Blarkom in Den Bosch
om nadere inlichtingen. Op 14 en 15 november diende deze een uitvoe
rig rapport in over deze request-affaire. Het stuk leek hem een typisch
gewrocht uit het "praktisijns-kransje" te Breda, enerzijds om Losecaat
een riem onder het hart te steken, anderzijds om hun afkeer van Hop
penbrouwers tot zelfs voor de Koning bekend te maken en tevens op de
ze manier te protesteren tegen het schrijven van de minister van Justitie
van 18 augustus. Daarin was hun immers uitdrukkelijk bevolen om
weer zitting te nemen met deze rechter, iets wat zij, daar de
meeste tevens plaatsvervangend rechter waren, onder gezochte voor
wendsels probeerden te vermijden. Het was dus zaak, dat aan de
ze situatie zo snel mogelijk een einde kwam. Het moest Van Blar
kom toch van het hart, dat hij de handelwijze van deze heren niet
begreep. Of zij hadden geen volledige kennis van zaken, of zij
verdienden de naam van jurist niet, door zich zo te laten leiden
door hun vooroordeel jegens Hoppenbrouwers ..... Vooral van Pels
Rycken verbaasde hem dit, omdat diens kennis en reputatie hem toch
hadden moeten weerhouden van deze misstap. Zou deze advocaat dan
niet weten, dat de ontslagaanvrage van Losecaat niet voortvloeide uit ge-
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voel van eigenwaarde en beginselvastheid, maar slechts bedoeld was als
een bijzonder handige afleidingsmanoeuvre? Losecaat was vroeger zelf
niet vrij geweest van homofiele neigingen en om alle eventuele geruch
ten hierover in de kiem te smoren, had hij zo luidruchtig in de kroegen
te kennen gegeven, dat hij "het voor altoos ver .... " nog ooit met
Hoppenbrouwers zitting te nemen. Op deze verklaring kon hij niet te
rugkomen zonder in de achting van velen te dalen. Het was natuurlijk
mogelijk dat Pels Rycken Losecaat nog een beetje wilde helpen om in de
ogen van het publiek nog hoger te stijgen. Dat moest Pels Rycken dan
zelf weten, maar, zo schreef Van Blarkom, hij zou dat nooit doen. Deze
Losecaat had als rechter ter instructie door zijn "luimachtigen, koppigen
en eigenzinnigen aard de belangens der Justitie" meer benadeeld dan
bevoordeeld, en Pels Rycken deed er beter aan zijn handen van deze
Losecaat af te trekken. Van Blarkom zag geen enkele reden om gevolg te
geven aan het request, ja eerder om alles te doen om deze Losecaat zo
snel mogelijk zijn ontslag te bezorgen, en te voorkomen dat deze rech
ter "met een platte beurs, ondertusschen geobriceerd met schulden en
een berooyd hoofd hebbende" nog een schandvlek van de rechterlijke
macht zou worden.s3 Waarom Pels Rycken het request ondertekende,
zal altijd wel in de schoot der goden verborgen blijven, maar misschien
was wel de voornaamste reden dat de ene vrijmetselaar de andere, al
was hij het dan maar enkele jaren geweest, zijn steun niet wilde ont
houden. Ondertussen blijkt uit bovenstaande, dat het er voor Van Blar
kom weinig toe deed welke hond hij sloeg, als hij maar een stok had. En
dan te bedenken dat de regering bij het bepalen van haar koers inzake
Brabant, bijna uitsluitend op zijn rapporten over de Brabantse geest en
toestanden afging.

Het duurde lang eer Den Haag in de door Losecaats ontslag ontstane
vacature voorzag. Om de twist niet opnieuw te doen oplaaien, zou de
benoeming van een buitenstaander het meest raadzaam zijn. Van Maanen
adviseerde dan ook negatief inzake de candidatuur van mr. C. J. van
Heusden, substituut-officier van de Bredase rechtbank, hoewel deze de
keuze was van de gouverneur der provincie,84 en droeg voor mr. 1. H.
K. Baron van Heeckeren van Brantsenburg, tot dan toe lid van de
rechtbank te Eindhoven. Het merkwaardige is nu dat uiteindelijk toch
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Van Heusden als de nieuwe rechter ter instructie werd benoemd en dat
mr. A. W. Appeltere hem als substituut-officier van justitie opvolgde.s5

Wat de reden hiervan mocht zijn, kon ik niet achterhalen, daar hierover
geen correspondentie te vinden was. Het moet een noodsprong ge
weest zijn, want Van Appeltere stond niet eens op de voordracht. Het is
duidelijk, dat niet eens gedácht kon worden over de mogelijkheid om
Hoppenbrouwers in plaats van Losecaat te benoemen. Het risico dat men
nam met de benoeming van Van Heusden, was al groot genoeg. Toch
drong Hoppenbrouwers er enorm op aan. Eerst verzocht hij Van
Maanen om diens voorspraak om Losecaats opvolger te worden, daarna
vroeg hij de Koning bij request om in plaats van zijn "doodsvijand"
Losecaat benoemd te mogen worden als een soort van openbaar eerher
ste1.S 6

Zo kwam er voorlopig een einde aan de affaire Hoppenbrouwers en
kon deze rechter zich vleien met de hoop, dat hem en zijn familie enige
rust werd gegund. Maar niet voor lang. Ondergronds bleef de controver
se tussen Hoppenbrouwers en de andere leden doorzieken. Dezen
hadden, nu hun bevolen was weer normaal met Hoppenbrouwers
zitting te nemen, een nieuw middel bedacht om hem toch te tref
fen. De advocaten en procureurs die het request hadden onder
tekend, spanden samen tegen degenen, die dit niet hadden gedaan:
1. Ingenhousz, De Man en Piera. Van Ingenhousz is al vermeld dat hij
een ernstige terugslag in zijn advocatenpraktijk had ondervonden van
wege het feit, dat hij het gedrag der rechtbank inzake de affaire Hop
penbrouwers niet had goedgekeurd.s7 De toch al wat zonderlinge De
Man was een gemakkelijker slachtoffer. Deze was door ongelukkige spe
culaties en onbezonnen, veel te lang aangehouden procedures financieel
geheel aan de grond geraakt en werd door zijn "confrères" met de nek
aangezien.ss De procureur Marinus Daniël Piera liet het echter niet op
zich zitten. Verbeten verdedigde hij zich en waar hij een mogelijkheid
zag, sloeg hij terug.

Op 12 augustus in de zaak Nelemans contra Hetterschey had Piera
de procureur Wouter van der Ham als tegenstander, een der leden van
de "oppositie." Toen Piera het woord kreeg, deed hij tijdens zijn betoog
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enige openbaringen, die de onderhavige zaak in een heel ander daglicht
stelden. Het was gebleken, dat cliënten bijzonder hevig werd ontraden
De Man of Piera als raadsman te nemen, waarbij het niet bij overreden
de woorden bleef, maar ook de (geldelijke) daad bij het woord werd
gevoegd in de vorm van een stevige korting op de rekening, als een der
leden van de "oppositie" als raadsman werd gekozen. Er was trouwens
al eerder met geld gewerkt om iemand (de emeritus-predikant Wuyster)
de mond te snoeren, toen deze enkele practijken van de "oppositie" in
de gaten had gekregen, zoals bedrog plegen bij het kopen van landerijen
en bij gerechtelijke uitwinningen. Vooral de president Leheu had deze
zaak "in der minne geëffend". Toen Piera dit naar intimidatie en om
koperij riekende relaas deed, was Leheu steeds woedender geworden en
deed hij geen moeite om dit te verbergen. De procureur Van der Ham,
daarna het woord krijgend, probeerde zich inzake een "korting" van
honderd gulden te rechtvaardigen, want hij was het, die Piera op het
oog had, maar hij voelde zelf wel, dat zijn verdediging nogal pover was,
zodat hij met wat grover geschut kwam en over Piera een boekje ging
opendoen. Deze verzocht daarop de Rechtbank acte te nemen van de
hem aangedane beledigingen. Leheu, ternauwernood zijn woede meester,
wilde aan deze voor hem nogal pijnlijke affaire zo snel mogelijk een
einde maken. Zonder de hiervoor geëigende procedure te volgen, gaf
hij Piera te verstaan, dat de rechtbank niet op zijn verzoek kon ingaan,
omdat hij deze eventuele beledigingen zelf uitgelokt had. Bovendien
waren zijn gedragingen "notoir slegt" en )ag hij bij de Regtbank onder
zware suspensie". Hoppenbrouwers had dit alles met een mengeling van
gevoelens aanschouwd. Na deze woorden van de president voelde hij
zich verplicht te protesteren tegen dit "schandelijk partijdig bestaan".
Leheu ontnam hem echter ogenblikkelijk het woord door hem toe
te snauwen, dat als hij iets te zeggen had, hij dat maar in de notulen
moest laten opnemen. De griffier Storm deed dit niet dan na een uit
drukkelijk bevel van de president, die hem dit pas na aandringen van
Hoppenbrouwers gaf. Na dit alles vroeg Leheu of de andere rechter,
Begram, het eens kon zijn met zijn optreden tegen Piera, hetgeen deze
instemmend beantwoordde. Daarop werd het incident voor gesloten
verklaard en ging men over tot de orde van de dag.89
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Meteen na de zitting kwamen Leheu, Begram, Van den Heuvel en
Storm bijeen in de raadkamer om een brief op te stellen, gericht aan de
procureur-generaal bij het Hooggerechtshof. De heren begonnen eerst
hun eigen onschuld en welwillendheid uitgebreid te bezingen. "Met
terzijdestelling van eigen denkwijze, door eene toegevelijke en lijdzame
handeling" hadden zij getracht "eene scheuring te herstellen, welke den
werkkring van dit Regterlijk collegie zoo schadelijk belemmerde en
daardoor de herinnering aan vorige onaangenaamheden te doen slijten".
Maar Hoppenbrouwers werd steeds vervelender, wat op 12 augustus
tijdens de behandeling van de zaak Nelemans-Hetterschey wel een hoog
tepunt bereikte. Toen de president een tijdens deze procedure aan de
dag tredende controverse tussen de beide verdedigers probeerde buiten
de zaak te houden, door de procureur Piera, die het incident had uitge
lokt, de mond te snoeren en hem toe te voegen, dat zijn gedrag als
procureur "niet geheel en al buiten bereik van alle aanmerkingen" was,
protesteerde de rechter Hoppenbrouwers fel tegen deze woorden van
de president. "Door welke gezegden met zeer veel drift en ophef, ten
aanhoren aller aanwezige personen, uitgesproken, hij de orde niet alleen
verstoorde, de decentie en voegzaamheid te buiten ging, de waardigheid
van het kollegie ten spot gaf, zich tegen het wetmatig gezag van den
President aankantte, maar zelfs in het Publiek, tot ons grieven, het tafe
reel eener schandelijke twist ophing, welke ons de openbare achtbaar
heid, welke toch alle Regtsambtenaren behoort te omringen, onherstel
baar ontrooft." Daar dit toch niet zo langer door kon gaan, verzochten
zij de procureur-generaal om "voorzieningen" te treffen, teneinde aan
deze onhoudbare situatie voorgoed een einde te maken.9ü

Uit dit schrijven blijkt weer eens, hoezeer de leden der Bredase
rechtbank bedreven waren in het verdraaid weergeven van feiten. De
eigenlijke oorzaak van de controverse tussen de beide procureurs, het
gedrag van de aanhang van Leheu, dat zeer zeker het daglicht niet
velen kon, werd zorgvuldig achterwege gelaten en alle aandacht gericht
op het zogenaamde schandelijke optreden van Hoppenbrouwers, die
niets anders gedaan had dan voor zijn mening uitkomen. De plaats
vervangend procureur-generaal, Van der Kemp, vatte het schrijven nogal
hoog op, want na ontvangst zond hij het meteen door naar Van Maanen

127

Jaarboek De Oranjeboom 20 (1967)



met de opmerking, dat Hoppenbrouwers weliswaar de achtbaarheid der
Justitie zeer "gecompromiteerd" had, maar dat hem toch gelegenheid
gegeven moest worden zich te verdedigen.91 Hij had Hoppenbrouwers
dan ook verzocht zijn visie te geven op het gebeurde tijdens de zitting
van 12 augustus. Op 16 augustus zond Hoppenbrouwers zijn rapport
in, waarin hij de ware toedracht uiteenzette. Hij vermoedde wel, dat er
een "verkeerdelijk en logenachtig" beeld was opgehangen, maar hij zou
zich beperken tot het weergeven van de zitting van 12 augustus, wat wel
"langwijlig" zou zijn. Daarom zou hij niets vertellen over de vele on
aangenaamheden die Leheu en zijn aanhang hem gestadig aandeden,
"waarvan de vermelding over de onderhavige zaak veel licht zou ver
spreid hebben, schoon die daartoe al niet regtstreeks behoore".92 Bij
Hoppenbrouwers' rapport zat een officiële aanklacht van de procureur
M. D. Piera tegen Van der Ham en Leheu wegens laster. Het verslag
van Piera kwam nauwkeurig overeen met dat van Hoppenbrouwers.93

In Den Haag besloot men zuchtend eerst maar weer eens het advies van
Jan van Blarkom in te winnen.94 Het advies van de Bossche procureur
crimineel, evenals de uiteindelijke beslissing, waren onvindbaar in de
Rijksarchieven, zodat niet meer te achterhalen is of er eventueel nog
sprake is geweest van straffen of berispingen. In de samenstellingen van
de rechtbank en het advocaten- en procureurscorps kwamen echter géén
wijzigingen voor.95 Wel bleef de gang van zaken te Breda onder voort
durend toezicht van hogerhand en bij de minste of geringste afwijking
van het normale patroon vroeg Den Haag om een verklaring.96

Vele jaren gingen voorbij. Het Verenigd Koninkrijk viel uiteen in
Nederland en België, wat voor Brabant en in het bizonder voor Breda
een periode van ellende en rampspoed betekende. Voor Hoppenbrou
wers waren deze jaren echter een tamelijk gelukkige periode. Als ultra
montaans publicist legde hij een grote ijver aan de dag, wat een defini
tief einde betekende voor eventuele promotiekansen, zo die nog aanwe
zig waren, want in kringen van vakbroeders had men niet zo'n hoge
dunk van zijn juridische kennis.97 In zijn positie als lid van de rechtbank
kwam weinig verandering. Ook onder de opvolger van de president
Leheu, die op 12 januari 1833 overleden was,98 het vroegere lid der
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Bredase rechtbank, de protestant mr. C. ]. van Heusden,99 bleef de ver
houding tot Hoppenbrouwers koel en correct. Ondergronds bleven de
antipathieën echter bestaan en wanneer zich een gelegenheid zou voor
doen om zich te ontdoen van deze rechter, zou men deze met beide han
den aangrijpen. En deze kans kwam. Aan de vooravond van zijn zilveren
jubileum beging Hoppenbrouwers een enorme blunder, die het wapen
bleek te zijn om hem te doen ontslaan.

In het voorjaar van 1838 kreeg Hoppenbrouwers kort na elkaar een
tweetal brieven van een oude Amsterdamse studievriend.1oo Hierin ver
zocht deze heer, Turpia genaamd, Hoppenbrouwers, hem herinnerend
aan de oude vriendschap, een beetje op zijn zoon te willen letten, die
als korporaal-schrijver was geplaatst op het bureau van de commandant
der vesting Breda. Vooral twee punten beval hij warm in Hoppen
brouwers' aandacht aan, of de jongen regelmatig naar de kerk ging én
of hij zijn geld niet verspilde aan "drank, spel en vrouwen". Hoppen
brouwers nam dit verzoek zeer serieus en hij maakte er veel werk van.
Dat kon toch niet verhinderen, dat de jonge Turpia vrij snel geheel in
de ban raakte van de charmes van een zekere Maria Helena Voet, in de
stad algemeen bekend staand "als een meisje van plezier".lOl Nu wilde
het toeval (of het noodlot), dat Hoppenbrouwers ten gevolge van enke
le ziektegevallen bij de rechtbank tijdelijk met de functie van rechter ter
instructie belast werd.102 Tijdens het vooronderzoek in een zaak be
merkte hij, dat deze Maria Helena Voet, samen met enige anderen, als
getuige gedagvaard was. Toen kwam bij hem het onzalige idee op om
bij deze gelegenheid die dame eens ernstig te onderhouden over de
betrekkingen met de jonge Turpia en haar te bewegen hieraan een einde
te maken. Immers de plaats waar zij zich zou bevinden, en het feit dat
zij een eed afgelegd zou hebben om niets dan de waarheid te zeggen,
zouden haar zodanig intimideren, dat hij des te gemakkelijker zijn doel
zou bereiken: "een ligtzinnige jongeling, van den afgrond, aan welks
rand hij dartelde, weg te rukken".103

Het verhoor in de zaak, waarvoor Maria Helena Voet als getuige
gedagvaard was, vond plaats op 23 mei 1838 in de middag. Met haar
waren ook gedagvaard de goud- en zilversmid Martinus Cornelis Cra-
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nen, Jan van Dillen, zonder beroep en Doortje Contini, die opgaf naai
ster te zijn, maar in werkelijkheid hetzelfde beroep uitoefende als Maria
Helena Voet. Tevens was op de correctionele griffie aanwezig de com
mies-griffier Adrianus Marinus van Reyen, die van het verhoor proces
verbaal zou opmaken. Hoppenbrouwers, wel vermoedend dat het meisje
niet al te veel zou loslaten, als al die anderen er bij waren, zei haar dan
ook vóór het eigenlijke verhoor, dat hij haar na afloop even een moment
alléén wilde spreken. Nadat Hoppenbrouwers alles wat van het ver
hoor noodzakelijk was, aan Van Reyen gedicteerd had, verzocht hij haar
hem naar een ander vertrek te volgen. Daar onderhield hij haar ernstig
over haar betrekkingen met de korporaal Turpia. Dat maakte zo'n in
druk op het meisje, dat zij onder tranen beloofde er een einde aan te
zullen maken. Na een kleine tien minuten keerden zij terug naar de grif
fie, waar Hoppenbrouwers het procesverbaal afsloot en de aanwezigen
huiswaarts liet gaan.104 Het is te begrijpen, dat deze aanwezigen zeer
verwonderd waren, toen Hoppenbrouwers zich met het meisje verwij
derde. Het milieu van de overige getuigen stond er borg voor, dat zij de
ze verwijdering maar op één manier uitlegden. Het pleit echter niet voor
de commies-griffier Van Reyen dat óók hij alleen maar met deze moge
lijkheid rekening hield. Tijdens Hoppenbrouwers' korte afwezigheid
had hij zich enorm gegeneerd door deze hoogst pijnlijke situatie en na
de terugkeer van de rechter met het meisje was hij nog zo onthutst, dat
hij geen woord kon uitbrengen.105

Pas op de volgende zittingsdag, 28 mei 1838, na de zitting kwam
Van Reyen ertoe, om het hele voorval aan Van Heusden te vertellen.
Deze kwam onmiddellijk in actie, nu de kans ziende om Hoppenbrou
wers te doen ontslaan. Hij gaf de deurwaarder J. Veerman opdracht alle
getuigen van die bewuste middag op het gerechtsgebouw te laten ver
schijnen.l 06 Het wachten op deze lieden bekortten Van Heusden en Van
Reyen om alvast de verklaring van laatstgenoemde omtrent het gebeurde
tijdens het verhoor van 23 mei, op papier te zetten. Van Reyen beweer
de, dat Hoppenbrouwers al dadelijk bij zijn binnenkomst gekheid had
gemaakt tegen de getuige Maria Helena Voet en haar gezegd had, dat
hij haar straks eens alleen wilde spreken. Hierbij had hij met zijn hand
een obsceen gebaar gemaakt, dat aan duidelijkhci.d niets te wensen over-
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liet. Na het verhoor had de rechter zich inderdaad met de getuige Voet
in een ander vertrek teruggetrokken, waarvan Van Reyen "duidelijk de
deur (had) horen dichttrekken." Zij waren na een kleine tien minuten
weer teruggekeerd, waarbij Hoppenbrouwers als reden voor dit hande
len opgaf, dat hij enkele persoonlijke inlichtingen van getuige Voet had
moeten hebben. Van Reyen kon niet anders zeggen dan dat hij diep ver
ontwaardigd was over dit gedrag, dat hij alleen maar kon toeschrijven
aan "zotheid of dronkenschap".lo7

Nadat dit verslag in vliegende haast was opgesteld, liet Van Heus
den de vier getuigen één voor één bij zich komen. De goud- en zilver
smid Cranen verklaarde, dat hij het door Hoppenbrouwers tegen Voet
gezegde kon bevestigen, maar hij had géén obsceen gebaar gezien. Wel
had hij hen bij hun terugkomst op de gang horen lachen en stoeien. Ma
ria Helena Voet verklaarde, dat de rechter Hoppenbrouwers zich inder
daad met haar afgezonderd had in een ander vertrek om met haar te
spreken over de korporaal Turpia, maar dat hij haar niet "oneerlijk
bejegend" had. Zelfs na herhaald aandringen van de president bleef zij
verklaren, dat van enig obsceen gebaar geen sprake was geweest. Door
tje Contini had alleen maar gezien, dat de rechter en Voet zich samen
verwijderd hadden. Jan van Dillen, een verlopen sujet, die waarschijn
lijk als souteneur en gelegenheidsgever de kost verdiende, rook sensatie
en diste een fantastisch verhaal op van wat Hoppenbrouwers allemaal
wel niet gedaan en gezegd zou hebben om maar duidelijk te maken "dat
hij gemeenschap met (Voet) wilde hebben".loB

Met deze schriftelijke verklaringen voelde Van Heusden zich sterk
genoeg om eigenhandig reeds maatregelen tegen Hoppenbrouwers te
nemen. Vermoedelijk wist hij zelf ook wel dat Hoppenbrouwers er de
man niet naar was om zich, in functie zijnde, te vergrijpen aan een
lichtekooi. Maar wel had deze rechter de indruk gewekt zulks gedaan
te hebben, wat onherroepelijk zijn ontslag zou betekenen. Volko
men zeker van zijn zaak beval Van Heusden een deurwaarder on
middellijk de rechter Hoppenbrouwers te berichten, dat hij hem op
de raadkamer verwachtte. Toen deze daar arriveerde, deelde hij hem met
hooghartige stem, waaruit hij tevergeefs enig leedvermaak probeerde te
bannen, mee, dat hij in het bezit was van een door getuigen gestaafde
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aanklacht "betrekkelijk rechterlijk compromis", welke hij zo snel moge
lijk in handen zou stellen van de bevoegde autoriteiten in Den Haag.
Verder begreep Hoppenbrouwers zeker wel, dat van een verder funge
ren als rechter ter instructie geen sprake kon zijn. Op de vraag van Hop
penbrouwers wat er dan wel aan de hand mocht zijn, antwoordde hij
op bitse toon, dat hij "verder geen praat" voor hem had en toonde hem
toen zijn minachtende rug.109 Daarna riep Van Heusden de leden Be
gram, Mastboom en Van den Heuvel voor een vergadering bijeen, waar
bij hij dezen inlichtte over het feit dat hij Hoppenbrouwers "geadver
teerd (had), als hebbende die Regter . . . de waardigheid van zijn ka
rakter als Regter op eene verregaande wijze gecompromitteerd".110 Nog
diezelfde dag zond Van Heusden de verklaringen van de vier getuigen
en die van Van Reyen, vergezeld van een uitvoerig schrijven zijnerzijds
naar de procureur-generaal in Den Haag. In dit schrijven zette hij nog
eens kort de zaken uiteen en motiveerde de door hem genomen beslis
sing. Hij drong er tevens bij de procureur-generaal op aan om een twee
tal nieuwe rechters-plaatsvervanger te doen benoemen, omdat de recht
bank door de zwakke gezondheid van enkele leden en de totale on
bruikbaarheid van Hoppenbrouwers zo'n geringe bezetting had, dat een
goede gang van zaken niet gewaarborgd kon worden. l11 Psychologisch
was dit een voortreffelijke zet. Niet direct aandringen op Hoppenbrou
wers' ontslag, maar wel even tussen neus en lippen vermelden dat hij
onbruikbaar was, en dat er dus noodzakelijk enkele nieuwe benoemin
gen plaats moesten vinden.

Hoppenbrouwers had de mededeling dat hij terzijde geschoven was,
verbijsterd aanhoord. Bange voorgevoelens en flauwe vermoedens wissel
den elkaar af. Zoals in 1821 ging hij ook nu weer om enige opheldering
naar de officier Van den Heuvel, die in al die jaren de enige was ge
weest, die "het meest opregt belangstelling had betoond". Deze zei toen
letterlijk: "Ja, ik had het al gemerkt dat er wat aan 't handje was, nu
hebben zij, om zoo te zeggen, het middel in de hand, om u te doen af
zetten, ze moeten U toch maar altoos hebben; ik heb het U toch dik
wijls genoeg gezegd, Van Heusden toch niet te vertrouwen". Van den
Heuvel vertelde hem toen hoe de vork aan de steel zat en adviseerde
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hem zo snel mogelijk de procureur-generaal over dit alles in te lich
ten.1l2 Hoppenbrouwers deed dit door middel van een drietal brieven,
op 28 mei, op 30 mei en 1 juni. In deze trits zette hij breedvoerig
uiteen, wat er precies gebeurd was op die bewuste middag van de 23ste
mei en zou hij "het helse web o11itwarren, door haat en nijd, bij de op
handen zijnde Regterlijke organisatie, (hem) ten verderve opgezet". Al
zijn handelingen en denkwijzen verklaarde hij uitvoerig om zoveel mo
gelijk de reeds gewekte indruk over zijn afzondering met Maria Helena
Voet weg te werken. Zo deelde hij mee, dat het vertrek waar hij zich
met deze lichtekooi had afgezonderd, slechts een ongemeubileerde door
gang naar de kamer van de rechter ter instructie was, "waarvan een
vensterraam bijna de gansche ruimte (besloeg)". Maar ook gaf hij toe,
.,dat het misschien voegzamer zou zijn geweest, dat (hij) de getuigen
had laten vertrekken, en het genoemde meisje had verzocht te blij
ven" . . . . In zijn derde brief somde hij nog een aantal punten op dat
zijn onschuld nog duidelijker zou doen blijken. Ook ging hij uitvoerig
in op de vraag, wie nu eigenlijk de aanstichter van dit vreselijk com
plot was. Noemde hij in zijn eerste brieven nog Begram en Van Reyen
als de grote schuldigen, nu was hem ter ore gekomen, dat eigenlijk Lose·
caat de man achter deze intrige was. Deze doodsvijand had er voor ge
zorgd, dat hij zich nu voor de tweede maal in zijn loopbaan moest ver
dedigen tegen "lastering, uit de walgelijkste poelen opgehaald". Bo
vendien was hij zwaar gegriefd door de houding van Van Heusden, die
toch tot voor kort door "vele ondubbelzinnige blijken van achting" te
kennen had gegeven, volledig van zijn vroegere ongunstige opinie om
trent hem te zijn teruggekomen. Hoppenbrouwers besloot zijn laatste
brief met uitvoerige verontschuldigingen, dat hij twee van de drie brie
ven niet zelf had geschreven: zijn kwaal belette hem zelf de pen te voe
ren.1l3 Wat deze kwaal precies geweest is, zal wel nooit meer precies te
achterhalen zijn, maar bovenstaand feit combinerend met de suggestie
van Manning, dat het ziekbed van Hoppenbrouwers wel een twintigtal
jaren geduurd heeft,1l4 zou men kunnen aannemen, dat Hoppenbrou
wers een vorm van rheumatiek heeft gehad, waarvan de eerste sympto
men zich in 1838 openbaarden en allengs steeds erger werden, waardoor
hij op den duur aan zijn bed gekluisterd werd.
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Niet alleen deze drie brieven stuurde Hoppenbrouwers als dechar
gerend materiaal naar Den Haag, maar ook een aantal van zijn werkjes,
dat moest bewijzen, dat ook de beschuldiging dat hij pamfletten had
verspreid om de algemene rust te verstoren, volkomen uit de lucht was
gegrepen. Integendeel, de procureur-generaal zou er uit kunnen opma
ken, dat hij altijd had getracht "bij welk verschil van leerbegrip alge
meen, dankbare liefde jegens Z.M. de Koning te bevorderen".115 Het
eerste van de bijgevoegde werkjes heette "de Olijftak", een geschriftje
gedateerd 8 september 1838, en gericht tegen het protestante tijdschrift
van gelijke naam, waarin een aanval was gedaan op de Roomse "Aan
roeping der Heiligen". Met veel bijbelcitaten en uitspraken van niet
katholieken weerlegde Hoppenbrouwers deze "zeer onvruchtbaren" en
"noodeloazen" uitval. De titels van de andere werkjes waren "Een Ca
tholyke Nederlandsche stem bij de tegenwoordige godsdienstwoelingen
in ons vaderland", uitgegeven bij J. J. Arkesteyn en Zoon te Den Bosch
in 1834 met kerkelijke goedkeuring van B. J. Gerving, Aartspriester van
Holland en Zeeland; "Iets ter gedachtenis aan de godsdienstige plegtig
heid bij het leggen van den eersten steen der gebouwd wordende Kerk
van den H. Antonius van Padua, binnen Breda, op den twintigsten van
Lentemaand 1836; "De plegtige inwijding der St. Antoniuskerk", uit
gegeven bij Van Gulick en Hermans te Breda, evenals het vorige werkje,
en "Aan Neerlands Jongelingenschap, bij den aanvang van het jaar
1835. Dichtregelen door G. A. C. W. Marquis de Thouars, luitenant
der tiende afdeling infanterie. Met een voorwoord van F. J. Hoppen
brouwers", uitgegeven bij F. P. Sterk te Breda. In dit voorwoord sprak
Hoppenbrouwers de hoop uit, dat deze toespraak iets mocht "toebren
gen ter bevordering van maatschappelijke plichtsbetrachting, van ware
christelijke Godsdienstigheid onder Neêrland's Jongelingenschap ....
in deze tijd van Godsdienstwoelingen, die heden ten dage, ons dier
baar Vaderland beroeren, en een allerbedroevendst Contrast opleveren
aan de voorbeeldeloze staatsburgerlijke Eensgezindheid". De toespraak
zelf is een fraai staaltje van bombastische rijmelarij, die vol heimwee
de eeuw van Vondel, Oranje en De Ruyter ten voorbeeld stelt en
waarschuwt tegen de invloeden der Franse wulpsheid. Het laatste werk
dat Hoppenbrouwers als ontlastend materiaal naar Den Haag stuurde,
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was "De overlevering door Friedrich Leopold, graaf van Stolberg, naar
aanleiding van het ter beantwoording opgeven der vragen: "Wat heeft
men onder de Kerkelijke overlevering te verstaan enz.," wat uit het
Hoogduits vertaald was door mr. G. J. F. ter Horst. In de inleiding op
dit werk sprak deze advocaat uit Sneek grote waardering uit voor een
werk van Hoppenbrouwers "Reizen eens Ierschen Edelmans om eene
Godsdienst te zoeken naar Thomas Moore", wat voor deze een reden was
om dit boek ook maar naar Den Haag te sturen.1l6

Philipse zond de brieven en de boekjes van Hoppenbrouwers naar
de officier Van den Heuvel om "consideratien en advys". In een bij
zonder lijvig rapport ontzenuwde deze alle beweringen van Hoppen
brouwers. Vooral van Hoppenbrouwers' bewering, dat de gehele intrige
het werk was van Begram, Van Reyen en Losecaat, liet hij niet veel heel.
Het is ook onbegrijpelijk hoe Hoppenbrouwers kon beweren, dat Lose
mat het hele "helsch zamenweefsel" had opgezet, terwijl deze gewezen
rechter niets te maken had met de gang van zaken op het gerechtsge
bouwen toch zeker niet kon weten, dat op 23 mei de rechter Hoppen
brouwers zich zou afzonderen met de getuige Maria Helena Voet, waar
uit hij dan munt zou kunnen slaan om deze rechter te doen verwijderen.
Wel gaf Van den Heuvel toe, dat er "eenige glimp van waarschijnlijk
heid" zat in Hoppenbrouwers' relaas over zijn handelingen en gesprek
ken tijdens het bewuste verhoor, maar ondanks alle door deze rechter
aangevoerde "verzachtende" verklaringen, nam dat niet weg, dat de
"gehoudene contenance door den Heer Regter Hoppenbrouwers . . . . .
dan nog (was en bleef) zoodanig vil en impudent, dat het onbegrijpelijk
( moest) voorkomen, hoe het mogelijk zij dat: ik zegge niet een Regter
in officio, maar een mensch van eenige beschaving, zich in zoo verre
(had) kunnen vergeten, zich zoo diep (had) kunnen verlagen". Kortom,
het gedrag was "van dien aard, dat het voor de Achtbaarheid der Regt
bank . . . . onvermijdelijk (werd), dat de Heer Hoppenbrouwers uit
dezelve verwijderd (werd)". Hij adviseerde de procureur-generaal dan
ook Hoppenbrouwers er toe te brengen uit eigen beweging ontslag te
nemen of, als dit niet mocht lukken "dat deze rechter dan bij gelegen
heid van de organisatie van de arrondissementsrechtbanken naar elders
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verplaatst of niet opnieuw benoemd wierde". Van den Heuvel besloot
zijn rapport als volgt: "Van de door den Heer Hoppenbrouwers be
weerdde beschuldiging dat hij een rustverstoorder zijn zoude is mij
niets bekend, ook getuigen Zijne aan U Hoog Edgestr. ingezondene en
hiernevens teruggaande schriftjes, naar mijn inzien, niets anders, dan dat
Zijn Ed. Zijnen tijd welken hij in Zijn vak nuttiger zou kunnen aan
wenden, veelal aan Zaken buiten Zijn beroep besteedt, ten einde daar
door, ware het mogelijk, bij zekere dasse van menschen eene soort van
vermaardheid te verwerven, waarnaar Zijn Ed. zoo smachtend schijnt
te verlangen" 117 En dat was dan het oordeel van de man, die in al die
jaren nog de meest oprechte belangstelling had getoond! Hoppenbrou
wers had dan ook geen schijn van kans om nog te ontsnappen aan het
steeds dreigender wordend ontslag. Voor ons is het onbegrijpelijk, dat
Hoppenbrouwers maar niet inzag wat hij eigenlijk had gedaan om ont
slagen te worden. Dat hij uit louter medelijden en goedheid gehandeld
heeft, staat wel buiten kijf, maar de manier waarop hij het deed! Ook
Jan van Blarkom werd om advies gevraagd en ook hij was van mening,
dat Hoppenbrouwers, afgezien van het feit dat hij reeds vroeger her
haaldelijk opspraak had verwekt, zich op een schandelijke wijze gecom
promitteerd had. Hij achtte het daarom vooral met het oog op het
"geachte publiek" zeer wenselijk, dat gemelde rechter "bij de ophanden
zijnde invoering van de nieuwe wetgeving, desnoods onder toelating tot
pensioen", gepasseerd werd. Een onmiddellijk ontslag vond hij echter
niet nodig. lls

Toen Philipse de beide rapporten gelezen had, stuurde hij deze met
alle andere stukken naar Van Maanen. Zonder al te veel commentaar
sloot de procureur-generaal zich aan bij de adviezen van Van den Heuvel
en Van Blarkom: "bij de ophanden zijnde organisatie der Rechterlijke
Magt buiten alle rechterlijke betrekkingen houden".119 Van Maanen
nam het advies van Philipse onveranderd over en gaf last om bij de ver
dere voorbereidingen van de organisatie der rechterlijke macht, waarom
bij de petitie bewegingen in 1829 en 1830 zo dringend gevraagd was en
die nu haar beslag kreeg, geen rekening meer te houden met de rechter
Hoppenbrouwers, maar hem op de lijst te zetten van "uitgevallen ma
gistraten die in aanmerking verdienen te komen voor gewoon pensioen".
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Dit deelde Van Maanen op 5 september ook aan de Koning mee, waarbij
hij als motief voor dit advies aanvoerde, dat Hoppenbrouwers een zeer
slechte reputatie bezat.12o Hoppenbrouwers zelf liet men rustig in het
ongewisse. Zijn talrijke pogingen om iets te weten te komen, leverden
geen van alle iets op. Zelfs toen hij schriftelijk om een nadere verklaring
vroeg, kreeg hij geen antwoord.121 Pas op het einde van oktober, dus
ruim drie maanden na het bewuste verhoor, kreeg hij een kort officieel
bericht, dat hij bij de ophanden zijnde organisatie der rechterlijke macht
terzijde was gesteld vanwege zijn compromitterend gedrag tijdens een
verhoor. Op grond van zijn 25 dienstjaren bij een genoten wedde van
f 857,14 kreeg hij een pensioen toegewezen van f 357,14 's jaars.122

Hoppenbrouwers berustte niet in zijn "terzijdestelling". Ogenblik
kelijk zond hij de Koning een request, waarin hij zijn ontslag weet aan
de wrok van de in 1821 "teleurgestelde wangunst". Hij verzocht de Ko
ning dan ook om zich te mogen rechtvaardigen, zodat alle blaam van hem
zou worden afgenomen.123 Kennelijk werd hem dit toegestaan, want op
11 november zond hij een bijzonder lang request met vier bijlagen in.
Hierin zette hij nog eens uitgebreid uiteen wat er nu precies op 23 mei
1838 en later naar aanleiding daarvan was gebeurd en wat zijn drijfve
ren waren geweest. Die vier bijlagen waren verklaringen van drie deur
waarders, van Maria Helena Voet en van de korporaal Turpia, die alle
moesten dienen tot staving van Hoppenbrouwers' relaas. Alles wat hij
maar kon aanvoeren om te bewijzen, dat hij niet schuldig was aan wat
men hem ten laste had gelegd, sleepte hij er met de haren bij: zijn af
komst, de verdiensten van zijn broers, ja zelfs zijn politieke overtuiging
werd uitgebreid uit de doeken gedaan. Duidelijk blijkt Hoppenbrouwers
dan een zuivere gouvernementeel te zijn, die "aan het oproer stichtend
petitioneren" nooit had willen deelnemen, "hoeveel haats, hoeveel
leeds (hij zich) daardoor ook mocht berokkenen". Tot slot deed hij een
vurig beroep op de Koning om hem in zijn eer te herstellen.124 Dit
request vertoonde al enkele sporen van tegen de borst stuitende servili
teit, maar over het algemeen was de toon toch die van een man, die
eerlijk vocht voor zijn mening. Des te triester is het, te moeten zien hoe
Hoppenbrouwers als een tweede Tantalus noch het koele water van zijn
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eerherstel, noch de rijpe druiven van een herbenoeming in de rechter
lijke macht verkreeg. Enkel en alleen omdat hij gewoon blind was voor
die kanten van zijn gedrag, die zijn vijanden gretig benutten om hem
terzijde te schuiven. In zijn ogen waren dit boze verzinsels en helse in
blazingen, die toch niemand zou kunnen geloven.

Hoppenbrouwers zette zijn offensief voort met een nieuw request,
dat hij enkele dagen later inzond.125 Hierin ging hij een stap verder.
Hij verzocht niet alleen zich te mogen rechtvaardigen, maar tevens of
hij in afwachting van herplaatsing bij de rechterlijke macht in een soort
gelijke betrekking als hij bekleed had, op wachtgeld gesteld kon worden.
Op 15 november verzocht en verkreeg hij toegang tot de minister van
Binnenlandse Zaken, mr. H. J. Baron van Doorn tot Westkapelle, aan
wie hij de gehele toedracht nogmaals voorlegde. Van Doorn kon natuur
lijk het ontslag niet ongedaan maken, dat kon alleen de Koning, maar
hij beloofde Hoppenbrouwers dat hij zou zorgen dat diens pensioen om
gezet zou worden in een wachtgeld, wat inderdaad ook gebeurde.126

Hoppenbrouwers zag dit als een eerste fase van de genoegdoening, die
hem ongetwijfeld gegeven zou worden. Ook toen het eerherstel en
eventuele herplaatsing steeds maar op zich lieten wachten, bleef hij
vertrouwen op de rechtvaardigheid van de Koning. In november 1839,
dus ruim een jaar na zijn ontslag, bood hij Willem I de tweede druk
aan van een door hem in 1827 uitgegeven gebedenboek, dat voor Z.M.
een bewijs moest zijn dat hij iedere gelegenheid te baat nam om bij zijn
geloofsgenoten "liefde, dankbaarheid en trouw jegens den Koning, wel
ken God de Heere, in Zijne Goedheid, over ons heeft gesteld, meer en
meer te bevorderen"> Daarna drong hij er nog eens bescheiden op aan
of hij voor Z.M. de "valselijk" over hem gewekte indruk mocht weg
nemen. Onbegrijpelijk, dit blinde vertrouwen om nog ooit een functie
bij de rechterlijke macht te mogen bekleden. Te meer onbegrijpelijk, om
dat hij steeds meer geplaagd werd door zijn kwaal, die hem het schrijven
totaal belette, want dit request was door hem aan een klerk gedic
teerd.127

Willem I was kennelijk onder de indruk van dit groot vertrouwen
in hem, want Van Maanen kreeg de opdracht om de tegen Hoppenbrou
wers bestaande bezwaren nog eens aan een onderzoek te onderwerpen en
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eventueel te bezien of hij als nog herplaatst kon worden bij de rechterlijke
macht. Begin 1840 bracht Van Maanen rapport uit, waarin hij zonder
veel omhaal meedeelde, dat herplaatsing onmogelijk was wegens de bij
zondere slechte naam van deze gewezen rechter, zoals hij ook al in sep
tember 1838 gerapporteerd had. Het onderzoek dat toen na binnenge
komen klachten was ingesteld, had deze slechte reputatie alleen nog
maar duidelijker aan het licht gebracht. Bovendien vond hij, dat Hop
penbrouwers waarlijk niet slecht behandeld was met de toekenning van
een wachtgeld. Zijne Majesteit deed er dan ook maar beter aan om "aan
de verzoeken van den Suppliant het allerminste gevolg te geven",128

Hoppenbrouwers bleef echter ook na dit negatieve resultaat hopen.
Wat was de oorzaak van dit stug volhouden? Zijn steeds hardnekkiger
geloven, dat zijn ontslag het resultaat was van een lage intrige van en·
kele van zijn confrères, wat ook gedeeltelijk waar was, maakte hem vol·
komen ongevoelig voor zijn eigen verbijsterende gedrag tijdens het ver
hoor op 23 mei 1838. Het werd een idee-fixe voor hem, dat hij het
slachtoffer was van een al in 1821 begonnen intrige. Hij wenste bevrijd
te worden van de ten onrechte aan hem klevende smetten en daarvoor
had hij alles over. De eens in zijn wanhoop zo goed te begrijpen Hop
penbrouwers devalueerde zichzelf tot een kruiperige bedelaar, die be
reid was ieder kruimeltje dat hem toegeworpen werd, op te rapen. Met
grote regelmaat zond hij in de jaren 1841 en 1842 zijn verzoekschriften
in.129 Maar onveranderlijk kon er niet worden ingegaan op zijn ver
z.oeken.

In 1842 liet de nieuwe minister van Justitie, mr. Floris van Hall,
die de erfenis door zijn illustere voorganger nagelaten, zorgvuldig aan
het uitkammen was, nog eens opnieuw een uitgebreid onderzoek instel
len. Maar, zo berichtte hij Willem II op 9 juli 1842, uit de retroacta
was zonneklaar gebleken, dat van een herplaatsing bij de rechterlijke
macht geen sprake kon zijn. De adressant, zo concludeerde Van Hall te
vens, mocht blij zijn, dat hij nog steeds in het genot was van een wacht
geld, dat gelijk was aan zijn vroegere jaarwedde.130 Op 18 juli ver
klaarde de Koning, dat er conform het advies gehandeld kon worden,
en op 23 juli verliet het zoveelste negatieve besluit het ministerie in
Den Haag. Nieuwe heren maken nieuwe wetten, is een spreekwoord
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dat zeker op Van Hall van toepassing was. In zijn pogen om de volledig
ontredderde financiën van het Koninkrijk weer gezond te maken, ge
bruikte hij, behalve "de stok achter de deur" ook duchtig het rode pot
lood. Rigoreus schrapte hij alle posten op de begrotingen, die overbo
dig waren of besnoeide hij drastisch andere posten, die onvermijdelijk
waren. Ook Hoppenbrouwers' wachtgeld sneuvelde ten gevolge van
deze actie. In december 1843 werd hem meegedeeld, dat met ingang van
1 januari 1844 zijn wachtgeld was omgezet in een, veel geringer pen
sioen.131 Hoppenbrouwers was toen al een vergeten man, aan het ziek
bed gekluisterd, wachtend op de dood. Pas op 16 november 1858 werd
hij uit zijn lijden verlost en vond deze opgejaagde vogel eindelijk de rust,
welke zij die hem zonder oorzaak vijandig waren, hem tijdens zijn le
ven niet gegund hadden.132
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129 ARA, K.d.K. 4135, mrt. 1841 P 7 bis geheim, Hoppenbrouwers aan Van
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ouderlijk huis, Veemarktstraat A 554 (thans no. 62). Het overlijden werd
aangegeven door Franciscus Smits, winkelier, en Adrianus Bruyskens, sergeant
majoor-schrijvu aan de K.M.A.

De identificatie van het portret tegenover pag. 98 (afb. 9) is niet geheel zeker.
De aanwezigheid van de oorspronkelijke potloodtekening op het Begijnhof in een
bijzonder exemplaar van een boekje van Hoppenbrouwers over deze instelling
(Archief Begijnhof, no. 38) alsmede de op deze tekening schetsmatig aangeduide
toga leidden tot de conclusie dat het een portret van Mr. Franciscus Joannes Hop
penbrouwers is.
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