
sleutel. De leider van het oproer hief

zijn hand op, want de betekenis van

die sleutel was meteen duidelijk. leder-

een hield de adem in toen de sleutel

in het slot van de geheime deur ver-

dween. Hij paste!

Hobby
Hans en Fritz Schlumpf bouwden na de

tweede wereldoorlog hun imperium.
De vraag naar textiel was enorm, en het

ging de firma voor de wind. Fritz begon

met een kunstverzameling. Ceen klas-

sieke schilderkunst, maar klassieke au-

tomobielkunst. Het begon met een paar

Delages en Hispano Suiza's, maar al

gauw werd de liefde van de gebroeders

Schlumpf bepaald door het merk met

die magische naam: Bugatti. ln 1960
waren er al 10 Bugatti's in de collectie,
en twee jaar later ruim 60. Toen ging
het hard. Fritz kocht in 1963 zelfs alle

30 Bugatti's van een Amerikaanse ver-

zamelaar. Om dat allemaal een plaats

te geven, werd een hele vleugel van

de fabriek in Mulhouse vrijgemaakt,
en onder het mom van een geheim in-
novatiecentrum ging er een slot op de

deur. Niemand mocht van de collectie
weten op een paar mensen na, die door
Fritz in vertrouwen werden genomen

om de collectie te onderhouden. ln de

omgeving gingen weldra de wildste ge-

ruchten rond over wat zich daar alle-
maal achter die deuren afspeel-

de, maar tot de val van

het concern in 1 980
bleef de geheime

speelplaats

van Hans en Fritz Schlumpf het best be-

waarde geheim van Frankrijk.

Royale waarde
Om een idee te geven van de waarde
van de collectie: de Sch lumpf verzame-

ling bevatte ruim 500 zeldzame auto's,

waaronder liefst 123 Bugatti's. Voor de

verbijsterde blikken van het Schlumpf
personeel glommen zelfs enkele ver-

loren gewaande prototypes en unieke
racewagens. Van de beroemdste auto

ter wereld, de Bugatti Royale, waarvan

er in totaal slechts zes zijn gebouwd,
stonden er zelfs twee! Voor de dui-
delijkheid: de geschatte waarde van

een Bugatti Royale op een veiling is

zeker twintig miljoen euro, of wat de

verzamelaar ervoor over heeít natuur-

lijk. Misschien wel het vijfvoudige. Ze

worden trouwens nooit te koop aange-

boden. Celukkig werd de woede van

het personeel niet op de zeldzame col-
lectie aígereageerd. Om te voorkomen

dat schuldeisers er met delen van de

verzameling vandoor gingen, werd de

collectie in 198'l als Frans historisch

monument geadopteerd. Een jaar later

werd hij geopend voor het publiek, en

na een renovatie in 2000 kan ieder-

een zich in stijl vergapen aan de uit de

hand gelopen hobby van de Schlumpís.

Als u in de buurt van Mulhouse bent,

ga er dan eens heen. En als de deur van

het museum opengaat, stelt u zich dan

eens voor dat u een arme textielarbei-
der bent, die bij ziyn directeur verhaal

gaat halen...
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Stelt u zich eens het gezicht voor van de ontdekkers van een farao-graf. Zo onge-

veer moeten de woedende arbeiders hebben gekeken van het Íailliete textielbe-
drijf Schlumpf in Mulhouse, toen ze de sleutel vonden van de privé-ruimten van

de gevluchte directie. En wat ze dáár aantroffen...

lk probeer me voor te stellen wat er ge-

beurde, op die dag in Mulhouse, in het

Noordoosten van Frankrijk. De textiel-
arbeiders hadden al in geen weken sala-

ris gekregen, en de ooit zo voortvaren-

de íirma van de gebroeders Schlumpf
zuchtte onder torenhoge schulden.

Toen bekend werd dat de broers naar

hun geboorteland Zwitserland waren

gevlucht om aan de Franse schuldei-
sers te ontkomen, sloeg de vlam in de

pan. De woedende arbeiders legden

massaal het werk neet en drongen op
naar het directiegebouw De deur naar

de enorme privéloods was echter op
slot, zoals die al sinds het einde van de
jaren 50 hermetisch was gesloten. De

ruimte erachter gold als streng verbo-
den gebied, en niemand wist waarom.
Sommigen dachten dat er een geheim

onderzoekcentrum van het Franse leger

was. Anderen hielden het op een uiterst

geheim vliegtuigproject, want iemand

had wel eens het geluid van een brul-
lende motor gehoord dat zeker niet van

een lelijke eend afkomstig was. Toen

de directiekamer werd bestormd werd

de gehele inventaris overhoop gehaald,

een verborgen bureaulade
lag een kistje met een

glimmende

. ffie.
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