
De laatste heren van De Emer en de ondergang
van het kasteel

door

J. M. F. IJSSELING

Bij graafwerkzaamheden voor de fundering van de nieuwe transfor
matorenfabriek van de I.E.O., een dochteronderneming van de N.V.
Machinefabriek "Breda", voorheen Backer en Rueb, aan het Mijken
broek te Breda, stootte men op woensdag 30 augustus 1972 op een on
verwacht obstakel, dat vrij spoedig als een grafkelder werd geïdentifi
ceerd. Na overleg met verschillende gemeentelijke instanties begon men
zo voorzichtig mogelijk de kelder bloot te leggen. Vooral was iedereen
benieuwd welke naam op de dekplaat zou worden aangetroffen. Mis
schien zou dan later onderzocht kunnen worden of iets meer over de
hier begravene(n) te vinden was.

De afdekking van de grafkelder bleek uit twee eenvoudige stenen
te bestaan, met de volgende teksten:

Hier rust
het stoffelijk overschot

van wijlen
de Weled. Geb. Heer M. C. Versluys

Heer van den Emer
gestorven den 15 augustus 1811

oud 85 jaaren

Hier rust
het stoffelijk overschot

van wijlen
den Weled. geb. Heer M. C. E. Versluys

Heer van den Emer
gestorven den 15 october 1844
in den ouderdom van 46 jaren
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Daarmee was spoedig een tip van de sluier opgelicht, die de geheimen
rond dit graf omhulde. Met deze gegevens zou een verder onderzoek
gedaan kunnen worden.

Voorzichtig werden vervolgens de beide dekplaten gelicht, waarna
bleek dat zich in de grafkelder drie kisten bevonden. Rechts hadden
oorspronkelijk twee kisten boven elkaar gestaan, waarvan stellig de
onderste de resten van M. C. Versluys en de bovenste die van M. C. E.
Versluys inhielden. Links stond een kist in een kist. Waarschijnlijk be
vatte deze dus een stoffelijk overschot, dat eerder elders was bijgezet en
later naar deze nieuwe grafkelder was overgebracht. De binnenkist was
geheel vermolmd. Uit de fragmenten ervan bleek dat op deze kist met
koperen kopspijkers een uitvoerige tekst had gestaan. Van die tekst
was helaas geen reconstructie mogelijk. Wel bleek eruit dat de kist het
lijk bevatte van een vrouw)

De menselijke resten werden door het Gemeentelijk Vervoerbedrijf
verzameld en naar de begraafplaats Zuylen overgebracht. Van de beide
grafstenen werd de oudste door de directie van de LE.O. aan de aan
nemer afgestaan, als symbolische vergoeding voor het geleden tijdver
lies.2 De andere steen, die helaas niet onbeschadigd is gebleven, werd
aan het Stedelijk Museum te Breda geschonken.3

Er bleef een groot aantal vragen over. Wie waren deze heren
Versluys, deze heren van De Emer? Wat was De Emer, waarvan de
naam voor ons slechts als aanduiding van één van de industrieterreinen
van de gemeente Breda bekend is? En tenslotte de vraag, waarom deze
grafkelder hier zo midden in een vrijwel onbewoond gebied was gesitu
eerd.

De laatste vraag is het eenvoudigst te beantwoorden. Op 6 april
1811 ontbood mr. Mattheus Cornelis Versluys, oud-schepen van Breda,
bij zich aan huis, d.w.z. in het huis Brecht aan het einde van de School
straat, twee notarissen, om zijn testament op te stellen. De laatste be
paling van dit testament, waaraan wij straks nog andere gegevens zullen
ontlenen luidde: "En vermits het thans subsisteerende verbod om in de
kerken te moogen begraaven worden, wil en begeer ik dat mijn dood
lichaam sal werden begraaven op mijn buiteplaats de Emer, in de graf
kelder, daartoe ten dien eynde aldaar te approprieeren".4
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Hiermee zijn de hoofdpunten van ons verhaal verteld. De grafkelder
lag oorspronkelijk op het terrein van het vroegere landgoed De Emer,
dat eigendom was van mr. Versluys en is daar in het jaar 1811 speciaal
voor hem nieuw aangelegd.

Mr. Mattheus Cornelis Versluys stamde uit een Zeeuws geslacht van
hoge ambtenaren, die o.a. een rol hebben gespeeld in de Kamer Zeeland
van de Oostindische Compagnie. Hij werd in 1723 geboren te Amboina,
de hoofdplaats van de Molukken, waar zijn vader Stephanus Versluys
kort na zijn geboorte gouverneur werd. Zijn moeder was Adriana de
Haan, een dochter van de gouverneur-generaal Mattheus de Haan. Na
de dood van zijn vader in 1736 is hij waarschijnlijk vrij spoedig naar
Zeeland vertrokken. Evenals vele familieleden studeerde hij rechten te
Leiden. In 1745 trouwde hij met Magdalena Cornelia Versluys, zijn
volle nicht, een dochter namelijk van zijn vaders broer, Mr. Cornelis
Versluys.5 Enige jaren later vestigde het echtpaar zich te Breda. Het is
niet duidelijk, wat hiervoor de motieven waren. Mr. Versluys was een
typisch voorbeeld van de achttiende-eeuwse patriciërs, die van de ge
erfde fortuinen een voornaam herenleven leidden en bereid waren (en
konden zijn) regentenfuncties als ereambten op zich te nemen. Dat
blijkt reeds uit de oudste vermelding van hem te Breda, die dateert van
1752. Op 2 november van dat jaar huurde hij namelijk een deel van het
voormalige norbertinessenklooster St. Catharinadal, dat beschreven werd
als "eene groote huysinge, stallinge, koetshuys, hovingen, pleyne en
erve".6

Zoals bekend was in dit klooster, nadat de zusters het in 1646 op
verzoek van prins Frederik Hendrik hadden verlaten, de Illustre School
gehuisvest tot 1669.7 Later, en zelfs reeds in die tijd, werden de ge
bouwen een toevluchtsoord voor welgestelde woningzoekenden. Daar
toe was het woongedeelte van de kloostergebouwen in een viertal kwar
tieren ingedeeld.8 In 1740 verkocht de Nassause Domeinraad deze vier
kwartieren en de kapel aan twee hoge officieren, het eerste kwartier aan
de luitenant-kolonel Walter Adriaan Carpenter de Westerbeek, de
andere kwartieren en de kapel aan de kolonel Gaspar Stephan de
Gadellière.9

Het gedeelte dat in 1752 door mr. M. C. Versluys voor 525 gulden
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per jaar werd gehuurd van Meinardina Sophia Dedel, inmiddels dou
airière van generaal De Gadellière, bestond uit het tweede kwartier,
d.w.z. vrijwel de gehele westelijke vleugel van de kloostergebouwen,
direct ten zuiden van de kapel en de kapel zelf.10 Het was een vorste
lijke woning. Op de parterre bevonden zich twee zeer grote woon·
kamers, een slaapkamer, twee eetkamers en een grote keuken, alsmede
een koetshuis en een paardenstal; op de eerste verdieping waren er
elf kamers; verder waren er nog grote kelders en zolders.ll De ver
huurster, die zelf in het derde kwartier woonde, stelde slechts als voor
waarden, dat zij haar koets in het koetshuis mocht stallen en dat de
huurder de pilaren, de muur en de deur van de kerk niet zou (laten)
beschadigen. Er werd daarom uitdrukkelijk bedongen dat de huurder
"geene rijtuygen met paarden bespannen, aan anderen toebehoorende",
erin mocht laten komen.12

Naar alle waarschijnlijkheid heeft Versluys tot omstreeks 1778 te
Breda in dit huis gewoond. Nadat hij op 9 oktober 1754 burger was
geworden zonder de daaraan verbonden rechten te hoeven betalen,13
werd mr. M. C. Versluys reeds de volgende dag beëdigd als schepen
van Breda,14 een functie die hij tot oktober 1787 bleef vervullen.15

Daarnaast was hij van 1754 tot 1756 en van 1772 tot 1786 regent van
het "Arme Weeshuys der Kercken ende der Stadt van Breda".16

Op 12 november 1770 kocht Versluys, als "zomer- of buitenverblijf"
het huis De Emer, een oud geheel omwaterd kasteeltje aan de westzijde
van de rivier De Mark, dat tevoren eigendom was van de kinderen en
erfgenamen van Johanna Elisabeth Noortbergh. Hij betaalde daarvoor
28.030,- gulden,17 Tevens kocht hij nog een aantal andere percelen
weiland, bouwland en bos in de omgeving. De akte van leenverhef
dateert van 31 januari 1771; de transportakten van de andere goederen
van 3 januari 1771,18 Later in 1773, 1777, 1796 en 1803 breidde hij
het landgoed nog uit.19 In het laatste jaar kocht hij op 25 mei "de
stede op den Eemer, groot 121/2 gemeten, genaamt Rustenburg", ook
wel genoemd de Kleine Emer en nog enige andere percelen.20

De geschiedenis van De Emer moet nog beschreven worden. Er is
wel al veel materiaal bijeen gebracht, vroeger door Van den Brandeler,
Verreyt en Juten21 en in de laatste tijd vooral door de werkgroep
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Haagse Beemden.22 Hier zal ik mij beperken tot een paar hoofdpunten
uit de vroegere geschiedenis, terwijl in het vervolg de geschiedenis van
de heren Versluys en van het huis nauw met elkaar verweven zijn.

Reeds in de vijftiende eeuw hield Jan van Nyspen, schout van de
Hage, van de hertog van Brabant in leen "de steede Ten Eemeren",
gelegen bij Breda in de parochie van de Hage. Dit leengoed was waar
schijnlijk pas in de eerste helft van die eeuw afgesplitst van de veel
oudere, reeds uit de twaalfde eeuw bekende heerlijkheid Gageldonk.
Het is hier niet de plaats om de volledige reeks van leenmannen met
hun genealogische bijzonderheden mee te delen. Interessant om te weten
is dat Maria van Groeneveld, de weduwe van Charles de Héraugière,
bekend als de aanvoerder van de turfschipbemanning uit 1590, en hun
zoon Maurits in de eerste helft van de zeventiende eeuw in het bezit
van De Emer waren en daar ook hebben gewoond.

Halverwege de zeventiende eeuw werd De Emer bezit van de familie
Van den Brandeler en via deze kwam het huis later door vererving aan
de officier Michiel Samuel de Mestral, die in 1723 trouwde met Johanna
Elisabeth Noortbergh, een dochter van de Bredase schepen dr. Lambert
Bernard Noortbergh en Anthonetta van den Brandeler. De Mestral werd
in 1733 in het leen bevestigd door het leenhof van Brabant te 's-Graven·
hage. Hij overleed in 1750 als generaal-majoor en kolonel in het regi
ment Zwitsers van de generaal Constant de Rebecque. Zijn weduwe
bleef tot haar overlijden in februari 1770 op De Emer wonen.23

In november van datzelfde jaar kocht mr. Mattheus Cornelis
Versluys dus van haar kinderen en erfgenamen deze "seer vermakelijke
hofstad off (het) casteeltje van plaisance genaamt het huys Den Emer,
met desselfs hegte en voor weynige jaaren meestendeels vernieuwde
heerenhuysing, borggragt, met beplante hovinge, boomgaarden, moes
tuynen, brouwhuys en hetgeene tot een brouwerij voor eyge menage
behoord, als ketels, koelbak en andere gereedschappen, schuure, ruyme
en weldoortimmerde stallingen voor neegen paarden, koetshuys, turff
huys, washuys met zijn fournuys, hovenierswooning, groote visrijke
vijvers, dreeven en plantagien, waaronder een getal van vijfhondert drie
en twintig opgaende eyke- en veertig beukeboomen en de aangehoorende
straat, mitsgaders commodieuse en weldoortimmerde boerewooning,
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koey- en paardestal, schuure, ruyme graansolders en hetgeen tot een
compleete bouwmanswooning behoord, groot, met de daar aan- en bij
geleegen zaay- (en) weylanden en schaarbossen omtrent vier en twintig
buynderen ( ... ) geleegen ( ... ) op en omtrent den Emer onder deeze
jurisdictie van 's-Princenhage, baronnie van Breda, en palende aan de
rivier de Merke, zijnde alle hetselve een volleen, ineens verheeven
wordende, releveerende van Haar Hoog Mog. als representeerende den
Hertog van Braband ( ... ); aan te vaarden den eygendom bij het verheff
off doen der veste en het gebruyk der heerenhuysing etc. met primo
januarij van den aanstaande jaare 1771 ( ... )".24

In deze uitvoerige beschrijving uit 1770 vinden wij een aantal in
teressante gegevens. Zo wordt uitdrukkelijk vermeld, dat het kasteel
zelf onlangs een belangrijke opknapbeurt had gehad, dat 'er ook toen
nog een complete brouwerij aanwezig was, alsmede een stal voor 9 paar
den, grote visrijke vijvers en nog twee woningen, één voor de hovenier
(= tuinman) en een boerderij.

Om iets meer te weten over de inrichting van het huis De Emer
zelf in de tijd dat M. C. Versluys vooral 's zomers erin woonde, gaan
wij te rade bij de beschrijving van de inventaris van zijn nalatenschap.
Beneden waren er twee rijk gemeubileerde vertrekken, die "les chambres
peintes" werden genoemd, wat zou kunnen betekenen, dat deze ge
schilderd behang hadden. Deze vertrekken hadden uitzicht op "het bos".
Dat bos zal wel hetzelfde zijn als de "plantagien" met onder meer
523 eiken en 40 beuken, die in de koopakte van 1770 werden vermeld.
Verder bevonden zich beneden nog een slaapkamer met cabinet en een
eetkamer met aansluitend de keuken. Op de eerste verdieping waren er
minstens vijf vertrekken.25

Van het uiterlijk van het gebouw zijn enige afbeeldingen bekend.
Voor ons belangrijk zijn behalve de twee anonieme tekeningen die bij
dit artikel zijn afgedrukt,26 ook de twee reeds langer bekende reproduc
ties van negentiende-eeuwse aquarellen van jhr. mr. P. van den Brande
ler.27 Bij vergelijking van de afbeeldingen uit oostelijke richting zien wij
duidelijke overeenkomsten. Er is dus zeker reden om aan te nemen, dat
het huis De Emer van die kant er ongeveer zo heeft uitgezien, terwijl
de afbeelding vanuit noordelijke richting zoveel duidelijk herkenbare
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punten van overeenkomst bevat, dat ook deze als vrij betrouwbaar mag
worden beschouwd.

Hoe de voorzijde van het kasteel in werkelijkheid eruit gezien
heeft zal wel altijd onduidelijk blijven. Van den Brandeler laat ons een
onregelmatig ingedeelde voorgevel zien, met rechts de poort en aan
weerszijden daarvan een venster en links vier vensters; boven zien wij
links wederom vier kleinere en één groot venster en rechts twee grote
vensters, terwijl het vrij lage dak voorzien is van twee brede en lage
dakkapellen, die direct in de daklijst staan. Nu zijn deze aquarellen
nogal primitief en bovendien veel later vervaardigd naar schetsen van
voor de sloping.28 Verder is er een eenvoudige potloodschets aanwezig
in de collectie Cuypers van Velthoven, die een veel harmonischer voor
gevel laat zien, met aan weerszijden van de hoofdingang drie even grote
vensters, boven tweemaal vier vensters en een veel hoger dak met fraaie
dakkapellen.29 Er zijn dus redenen om te twijfelen aan de juistheid van
de voorstelling van Van den Brandeler. Voor hem en tegen de potlood
schets pleit echter, dat op de kadastrale kaarten te zien is dat de ingang
zich duidelijk rechts bevond en niet in het midden.30

Het was een "heerlijk" bezit. M. C. Versluys kon zich dan ook van
toen af terecht heer van De Emer noemen. Zoals reeds bekend bleef hij
daarnaast in de stad zeer waarschijnlijk nog een aantal jaren in het door
hem gehuurde tweede kwartier van het voormalige klooster St. Catha
rinadal wonen. Omstreeks 1778 huurde hij een ander groot pand in de
stad en wel het huis De Zwarte Arend aan de Eindstraat.31 Blijkens
het enige huurcontract, dat hiervan nog aanwezig is, betaalde hij voor
deze "huysinge" 550 gulden per jaar. Verder staat in dit huurcontract,
dat inging op 1 mei 1791, de merkwaardige bepaling, dat het "den
heere huurder gepermitteert (zal) weesen het gehuurde voor den ge
huurden termijn of een gedeelte van dien te moogen voortverhuuren,
mits niet geschiedende aan neringdoende lieden en mits aan geen twee
huysgesinnen".32

Een en ander wordt iets minder merkwaardig als wij vernemen dat
Versluys in datzelfde jaar het huis Brecht kocht. Deze nog steeds fraaie
woning die, daterend uit het begin van de zestiende eeuw, naast het
Kasteel het oudste stenen woonhuis van Breda is, is thans helaas nogal
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vervallen. In de vestbrief (= transportakte) van 1791 werd dit pand
echter omschreven als "een extra logeable, hegte, sterke en weldoor
timmerde huisinge, plijne, koetshuis, stallinge, hov (sic), coepel over
't water en erve ( ... ), geleegen op de noordzijde van de Cingel- of
Schoolstraet, nevens de huisinge en erve toebehorende den weledele heer
Carel Laurens Reigersman, griffier deeser stad op de eene zijde, oost
waart, zuid- en westwaart 's-heerenstraet en noordwaarts komende aan
het water of vest van het Casteel aldaar". Versluys betaalde voor het
huis Brecht aan de erfgenamen van de luitenant-kolonel Abraham
Matthias Chombach, 13.300 gulden.33

Men kan zich afvragen waarom Versluys, na bijna veertig jaar in
huurwoningen te hebben gewoond, nu ineens een huis in de stad kocht.
Inmiddels was zijn vrouw in augustus 1790 op het kasteel De Emer
overleden.34 Misschien kon hij daardoor over meer middelen beschikken
of had zijn vrouw iets tegen een al te nauwe binding aan Breda
gehad. Het is ook mogelijk dat hij onder de dreiging van oorlog en
revolutie zich veiliger voelde in het soliede bezit van onroerend goed. In
ieder geval ziet het ernaar uit dat hij zijn leven anders ging inrichten.
Hij zal op bijna 68-jarige leeftijd ook wel graag van het risico afgewild
hebben nog eens te moeten verhuizen. Dat hij toch tegelijk het huur
contract van De Zwarte Arend nog met een jaar verlengde en mogelijk
de genoemde clausule daarin liet opnemen zou erop kunnen wijzen, dat
hij het huis Brecht, voordat hij erin trok, wilde laten restaureren en
inrichten. Een aanwijzing voor een belangrijke restauratie in die jaren
vinden wij ook in het jaarcijfer, dat zich bevond op de inmiddels ver
dwenen, maar nog tot in de vijftiger jaren van onze eeuw aanwezige
poort op de westelijke hoek voor de doorrit, die in het onmisbare boek
van Kalf werd beschreven als "een houten rondboogpoort met een op
pilasters gedragen, driehoekig fronton, waarin het jaartal 1792".35

Tot aan zijn dood was het huis Brecht zijn eigenlijke thuis. Dat blijkt
wel uit de in 1811 opgemaakte inventaris van zijn nalatenschap. Op de
begane grond bevond zich in dat jaar aan de voorzijde links een groot
vertrek dat uitzag op de straat en rechts de salon, die uitzag zowel op de
straat als op de tuin; verder een "chambre à dessert", met uitzicht op
de binnenhof, galerijen ,een grote keuken, een hal, alsmede een eetkamer
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en een slaapkamer, die beide uitzagen op de tuin. Achterop de binnen
hof bevonden zich de paardenstal en het koetshuis. Onder het huis was
een aantal kelders. Op de eerste verdieping bevonden zich, behalve een
aantal kamers voor het lagere huispersoneel, de kamer van mevrouw
Sara Tijl, die de leiding had van de huishouding, een "cabinet des
tableaux" met de schilderijenverzameling, een vertrek dat, waarschijnlijk
niet zonder reden "chambre à tapis" was genaamd, en een bibliotheek
met een respectabele verzameling kostbare boeken.36 Ten dele kan men
deze indeling en de vertrekken terugvinden op de plattegronden van het
huis Brecht, zoals die staan afgebeeld in het genoemde boek van Kalf.37

Als de verhalen van Van den Brandeler over de activiteit van de
Franse troepen, die in 1793 en 1794 met name De Emer en omgeving
onveilig maakten,38 juist zijn, zal de heer Versluys zich in die moeilijke
tijden wel in zijn nieuwe woning in de stad hebben teruggetrokken. Het
huis Brecht was zoals reeds gezegd en uit de inrichting en meubilering
wel bleek zijn eigenlijke woning. Hij hechtte zich echter niet aan dit
huis. Reeds kort na zijn overlijden werd het dan ook door de executeurs
van zijn testament verkocht.39

Het kasteel De Emer was echter duidelijk zijn meest geliefde bezit.
Daar overleed hij, daar wilde hij begraven worden en dat was vrijwel het
enige onroerende goed, dat hij integraal legateerde aan zijn toen nog
pas twaalf jaar oude achterneefje en petekind, de latere mr. Matthieu
Corneille Etienne Versluys, die toen nog bij zijn vader te Leiden
woonde.40

De jonge Matthieu was de enige zoon van de officier Willem
Cornelis Versluys, die de jongste zoon was van Cornelis Jacobus
Versluys, een zwager van onze oud-schepen.41 Het is niet duidelijk
waarom juist deze achterneef werd bevoordeeld boven de andere erf
genamen. Het lijkt niet onmogelijk dat het een enigszins verarmde tak
was, die de oude heer Versluys een kans wilde geven en misschien
heeft deze zelfs vaag gehoopt hiermede de grondslag te leggen voor een
nieuw geslacht van Heren van de Emer.

Een argument voor het eerste kan worden gevonden in de testamen
taire bepaling, dat de vader tijdens zijn leven de helft van de opbrengst
zou mogen genieten. Voor het laatste zou kunnen worden aangevoerd,
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dat de jonge erfgenaam ook de kostbare verzameling gouden en zilveren
medailles, penningen en munten kreeg, alsmede de gehele bibliotheek en
alle familieportretten.42 Het veronderstelde ideaal is echter, zoals wij
zullen zien, niet verwezenlijkt.

De jonge landheer en zijn vader, die sinds 1809 voor de tweede
maal weduwnaar was, zijn zeker in de zomermaanden gaan wonen op
het huis De Emer. Op 12 januari 1820 overleed Willem Cornelis
Versluys echter te Leiden.43 Zijn zoon zal in diezelfde tijd afgestudeerd
zijn aan de Universiteit aldaar. Het is niet bekend of deze vervolgens
ergens een of andere functie heeft bekleed. Alles wijst erop dat hij zich
als ambteloos burger definitief vestigde op De Emer en daar een merk
waardig bohémien-leven is gaan leiden.

Er deden enige jaren geleden nog verschillende vreemdsoortige ver
halen over hem de ronde in de omgeving, die niet alle met elkaar over
eenstemmen. De werkgroep Haagse Beemden deed daarover in 1967
een aantal mededelingen.44 Zo zou hij de bevolking van zijn landgoed
hebben uitgebuit en zijn pachtboeren hebben geminacht. Een van de
verhalen vertelt, dat Versluys, als men de met moeite bijeengespaarde
pacht ging betalen, dit geld op de grond smeet en schreeuwde: "Wat
moet ik met die paar smerige centen".

Een ander verhaal handelt over zijn overlijden. Reeds vroeger was
vermeld dat hij aan "eene hevige en smartelijke kwaal" overleed.45

Een zekere Jos van Rosmeulen (overleden in 1964) vertelde dat zijn
grootvader Kees goed kon opschieten met "mijnheer Versluys", zoals
deze altijd kortweg werd genoemd. Kees woonde toen nog thuis. Zijn
vader Jan van Rosmeulen was mogelijk de boer van de Emer. In ieder
geval zou Kees op gehoorsafstand gewoond moeten hebben. Want - zo
vertelde zijn kleinzoon - toen mijnheer Versluys op sterven lag werd
deze streng bewaakt door zijn dokter, die hij, in de hoop goed verzorgd
te zullen worden, in zijn testament bedacht had. Deze dokter liet
niemand bij zijn sterfbed toe. Door het open venster had de grootvader
hem horen roepen: "Keeseman, Keeseman, breng mij toch een stukske
brood, als is het maar van oe peerd". Maar Kees kwam er niet in.46

Vast staat dat M. C. E. Versluys nooit is getrouwd. Wel zou hij een
aantal onechte kinderen in de streek hebben gehad, die hij in zijn testa-
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ment met "hoge stukken grond langs de Mark" zou hebben bedacht.
Eén van de zegslieden van het verhaal over de betaling van de pacht
vertelde daarbij dat hijzelf een bastaard-afstammeling van Versluys
was.47

Eén van de meest curieuze aanwijzingen dat "mijnheer Versluys"
een merkwaardig man was is wel te vinden in de catalogus van zijn
bibliotheek. Het past niet in dit artikel en het zou ook teveel tijd vergen
om hier een min of meer uitputtende analyse van die boekerij te geven.
Daarom geef ik thans slechts een paar korte aantekeningen, die mis
schien later nog eens uitgewerkt kunnen worden. De catalogus van de
in juli 1856, in een lokaal achter het koffiehuis het Hof van Holland
aan de Reigerstraat, geveilde bibliotheek omvat 46 met kleine lettertjes
bedrukte bladzijden, waarop 774 nummers voorkomen. Behalve theolo
gische, wijsgerige, historische en rechtsgeleerde werken, die hij voor een
deel had geërfd, bevat deze ook diverse edities van Griekse en Latijnse
schrijvers, alsmede een unieke verzameling Franse, Spaanse, Portugese,
Italiaanse, Engelse en Duitse letterkundige werken. Het is wel zeker,
dat deze collectie door Versluys zelf is bijeen gebracht. Een nadere
analyse kan ons derhalve een inzicht verschaffen, waarnaar zijn belang
stelling zich richtte. Om een indruk te geven van de omvang van de
bibliotheek: seriewerken en andere uitgaven van hetzelfde werk werden,
zoals gebruikelijk, onder één nummer ondergebracht en er zijn serie
werken bij met meer dan twintig delen. Het ging dus niet om een
bibliotheek van een kleine 800 banden, maar om een veelvoud daarvan.
Interessant en een bewijs van volledigheid is de vermelding onder het
catalogusnummer 738 van een tiental portefeuilles met Bredasche Cou
ranten uit de jaren 1831-1840. Overigens bracht de hele bibliotheek
in totaal nog geen duizend gulden op, een bedrag waaruit men de waarde
van de boeken zeker niet mag afleiden, misschien wèl dat er daarvoor
in die tijd te Breda geen markt was.48

Mr. Matthieu Corneille Etienne Versluys overleed op het kasteel
De Emer op 15 oktober 1844. Niet alleen de zoëven vermelde biblio
theek, maar ook vrijwel alle andere goederen werden pas verkocht in
1856. Een begin van een verklaring daarvoor was te vinden in een
mededeling uit 1935, die om nader onderzoek vroeg, dat namelijk over
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de aanzienlijke nalatenschap van M. C. E. Versluys tot in hoogste in
stanties was geprocedeerd "aangezien er voldoende aanleiding bestond
tot twijfel aan zijn geestvermogens toen hij testeerde".49 Het heeft wel
enige moeite gekost om hierover wat meer gegevens te bemachtigen en
om uit de veelheid, die toen loskwam, het verhaal samen te stellen dat
hierna volgt.50

Een jaar na het overlijden van Versluys werd door notaris Karel
Hendrik Bode te Princenhage de successie-memorie opgesteld.51 Daaruit
bleek dat hij een vermogen had nagelaten van bijna zeven ton. Maar
tevens bleek dat de erflater bij zijn holografische laatste wilsbeschikking
van 21 maart 1839 en een notarieel testament, gepasseerd voor notaris
K. H. Bode op 11 september 1844,52 38 legaten had gemaakt tot een
bedrag van bijna vier ton, dus van meer dan de helft. Daarmee kwamen
- uiteraard - de bezwaren. Vanaf 1845 werd er dan ook geproce
deerd. Reeds op 25 juli 1848 werd door de Bredase rechtbank de vals
heidsprocedure met betrekking tot het testament bij interlocutoir vonnis
afgewezen. Het definitieve vonnis volgde pas op 27 januari 1852.53

De belangrijkste gegevens heb ik aan dit laatste vonnis ontleend.
Daaruit blijkt dat als notariële getuigen bij het testament waren opge
treden Cornelis van Beek en de reeds hierboven, als vader van "Keese
man", vermelde Johannes van Rosmeulen. De laatste was echter reeds
voor 1850 overleden. De eisers hadden gesteld dat de erflater zijn be
schikkingen niet in aanwezigheid van deze getuigen had bevestigd en
daartoe ook lichamelijk en geestelijk niet in staat was geweest. Daarvoor
brachten zij als getuige o.a. de Bredase geneesheer H. H. Lührs54 in,
die verklaarde het voor onmogelijk te houden dat zijn patiënt gedurende
zijn ziekte zoveel tijd bij zijn positieven geweest kon zijn, als nodig was
om een zo groot aantal beschikkingen te formuleren. Dr. Lührs was er
echter niet bij geweest. Gedurende de nacht van 10 op 11 september
1844 werd er bij de zieke heer van De Emer gewaakt door de "genees
heer" Jes Laurens Asmussen uit Princenhage55 en een familielid, Frede
rik baron van Massow, één der waarschijnlijk reeds in 1839 benoemde
executeurs testamentair. Niet alleen notaris Bode en de heren Asmussen
en Von Massow, maar ook de enige overlevende notariële getuige Cor
nelis van Beek verklaarden daarentegen vrijwel unaniem, dat "de erf-
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later, ofschoon nu en dan aan vlagen van ijlhoofdigheid onderhevig,
langdurig lucide intervallen had en speciaal in de nacht, toen het be
twiste testament is gemaakt, zeer wel bij zijn zinnen was".

Uiteindelijk werd de vordering tot ongeldig verklaring van het testa
ment ook in hoogste instantie, en wel door de Hoge Raad, bij arrest van
cassatie van 9 maart 1855, afgewezen. Tenslotte machtigde de Bredase
rechtbank op 19 februari 1856 de erfgenamen tot verkoop van de na
gelaten goederen en beval dat deze verkoop openbaar zou geschieden
door bemiddeling van notaris F. R. van Naerssen te Breda.

De verkopingen volgden daarna snel op elkaar. Zij betekenden
tegelijk het einde van dit rijke en fraaie landgoed, dat voor het laatst in
al zijn glorie werd beschreven op de affiche van de openbare verkoping,
waarvan de tekst als bijlage aan dit artikel is toegevoegd.

Het is gewoon afschrikwekkend om de stukken betreffende die ver
kopingen te lezen. De onroerende goederen en de bomen werden reeds
in april verkocht.56 Vrijwel alle bomen, die op het landgoed zelf en op
de andere percelen stonden, werden afzonderlijk en aan allerlei verschil
lende kopers verkocht en vervolgens gerooid. Het is dus niet verwon
derlijk dat honderd jaar later niemand meer wist dat hier ooit fraaie
bossen geweest waren. De koper van het eigenlijke landgoed was de
koopman Hendrik Vliegenthart uit Dordrecht. Deze speculant verkocht
het landgoed - ten dele reeds in 1856 - in kleine kavels door. Een
groot deel van de opstallen verkocht hij voor afbraak.57 Zeer waar
schijnlijk behoorde hiertoe ook het kasteel zelf. Voor dit laatste kon ik
echter geen duidelijk bewijs vinden. Wel vermeldt een aantekening van
de tijdgenoot P. Cuypers van Velthoven, dat het kasteel De Emer in
1856 werd afgebroken en dat van de hiervan afkomstige stenen, even
eens in 1856, de molen "aan de Ginnekenpoort, regts bij het inkomen
op de wal staande" gebouwd is.58 Dit moet de korenmolen "De Vier
Winden" zijn geweest. Het bouwjaar daarvan is echter nergens anders
gevonden.59

De meubelen en bloeiende planten werden verkocht in mei, de
struiken uit de tuinen in juni en tenslotte de bibliotheek in juli.60 Het
landgoed De Emer had hiermee zijn einde gevonden. En was men dit
jaar bij de graafwerkzaamheden niet op de toen onbekende grafkelder
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gestoten,61 dan zou een poging om over dat einde iets op te schrijven
waarschijnlijk voorlopig nog niet gedaan zijn.

BIJLAGE62

Openbare verkooping van het landgoed den Eemer, bouwhoeven, bouw- en
weilanden en bosschen, gelegen onder de gemeente Princenhage.

Mr. F. R. van Naerssen, notaris te Breda, zal ten verzoeke van de gezamentlijke
erfgenamen van wijlen de Heer Mr. Mathieu Corneille Etienne Versluijs, op
woensdag den 16. April 1856, in het Koffijhuis het Hof van Holland bij J. Loos,
in de Reigerstraat te Breda, des voormiddags ten tien ure, provisioneel toewijzen,
en op Woensdag den 30. april daaraanvolgende, ter plaatse en ure voornoemd, aan
de meestbiedende definitief verkoopen, de navolgende vaste goederen:
1. Koop. Het Landgoed met deszelfs omwaterd kasteel, genaamd de Eemer, voor
zien van dertien ruime zoo beneden- als bovenvertrekken, groote stalling, remise,
portierswoning en verdere gebouwen, fraaije koepel en tuinen, beplant met exquise
vruchtbomen en heestergewassen, bosschen, dreven en schaarhout, benevens annexe
boerenwoning, schuur, stalling, wagenhuis, bakhuis en verdere getimmertens en
daarbij behoorende bouw-, wei- en zaailanden, de gehele dreef naar de rivier de
Mark, het regt van beplanting van den algemeenen weg, vanaf en met het kada
straal perceel no. 190, tot aan de dreef naar de buitenplaats Rustenburg, alles aan
elkander gdegen op den Eemer onder Princenhage, op een half uur afstand der stad
Breda, aan de rivier de Mark; groot te zamen 11 bunders, 60 roeden en 30 ellen,
kadastraal bekend sectie G, nos. 164 à 168, 170 à 172, 190 à 198 en 199. Aante
vaarden in gebruik: het kasteel, met deszelfs tuinen, vruchtbomen en schaarhout,
dadelijk op den koopslag; en de bouwhoeve en daarbij behoorende schuur, stalling
enz. met 15 maart 1859 en de landerijen met 11 november 1858, als tot dien tijd
in huur bij J. Vermeeren.62
2. Koop. Een perceel hooiland, gelegen op den Eemer, aan de rivier de Mark,
groot 74 roeden, kadastraal bekend sectie G, no. 169. Aantevaarden in gebruik met
11 november 1858.
3. Koop. De buitenplaats genaamd Rustenburg, bestaande in heerenhuizinge, met vijf
ruime vertrekken, keuken, kelder en zolders, tuin en hakhout, voorts de geheele
dreef, loopende langs de perceelen 369 en 371 en scheidende op de halve sloot van
het perceel 372, en het regt van beplanting van den weg voor Rustenburg tot aan
de Eiken Dreef, benevens de beplanting van den halven algemeenen weg, zoo verre
de tuin strekt; groot te zamen 73 roeden, 82 ellen, kadastraal bekend sectie G,
no. 367 a tot en met 371 en een gedeelte van no. 361, groot voor het geheel
1 bunder, 34 roeden, 40 ellen. Aantevaarden in gebruik op den koopslag.62
4. Koop. De bouwhoeve genaamd Rustenburg of den Kleinen Eemer, bestaande in
boerenwoning, annexe koe- en paardenstal, groote graanschuur, geheel nieuwe
karkooi, bakhuis en werf, moestuin, bouw- en weilanden, dreven en het regt van
beplanting van den geheelen weg, voor de stede vanaf het kadastraal perceel
no. 200, tot den weg naar den Achtersten Eemer, alles aan elkander gelegen op
den Achtersten Eemer onder Princenhage, groot te zamen 13 bunder, 10 roeden,
58 ellen, en kadastraal bekend sectie G, nos. 362 tot en met 367, 200, 201, 202,
210, 211, 212, 213, 355 en 356, en een gedeelte van no. 361, groot voor het geheel
1 bunder, 34 roeden en 40 ellen. Aantevaarden in gebruik: het hakhout dadelijk bij
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17. Kasteel De Emer, vanuit het oosten, eerste helft 1ge eeuw.

Stedelijk Museum, Breda. Foto B. van Gils, Breda.



18. Mr. Mattheus Cornelis Versluys, 1723 - 1811, schepen van Breda.

Zeeuws Museum, Middelburg. Foto 1. Lamain, Middelburg.



19. Magdalena Comelia Versluys, 1724 - 1790, echtgenote van mI. M. C. Versluys.

Zeeuws Museum, Middelburg. Foto I. Lamain, Middelburg.



20. Kasteel De Emer, vanuit het noorden, eerste helft 1ge eeuw.

Stedelijk Museum, Breda. Foto B. van Gils, Breda.





den koopslag, de huizinge en gebouwen met 15 maart 1859, en de landerijen met
11 november 1858, als tot dien tijd in huur bij C. Schipperen.62

5. Koop. Drie perceelen weiland, genaamd de Brabantsche Weiden, gelegen op
Gageldonk onder Princenhage; groot tezamen 1 bunder, 95 roeden, 30 ellen, kada
straal bekend sectie G, nos. 358, 359 en 360. Deze percelen hebben den uitweg
langs de Nieuwe Dreef. Aantevaarden in gebruik met 11 november 1858.
6. Koop. Een perceel bouwland, weiland en hakhout, genaamd den Erendijk, ge
legen op den Eemer onder Princenhage; groot 2 bunders, 48 roeden, en kadastraal
bekend onder sectie G, nos. 215, 215a en 226. Heeft den uitweg langs het Straatje.
Aantevaarden in gebruik met 11 november 1858.
7. Koop. Een perceel bouw- en weiland, genaamd den Franschen Akker, gelegen op
Hintelaken onder Princenhage; groot 96 roeden, 20 ellen, kadastraal bekend sectie
G, nos. 142 en 145. Jaarlijks belast met een rente groot f 3,50 aan het Domein.
Aantevaarden in gebruik met 11 november 1858.
8. Koop. Een perceel bouwland, genaamd den Hoogen Akker, gelegen op Gageldonk
onder Princenhage, met de beplanting van de geheele dreef of weg, noordwaarts
daaraan gelegen, benevens de geheele Allemans Dreef, ten zuiden zoo verre dit
perceel strekt met het gedeelte van het Boschje tot aan het kadastraal perceel
no. 341, (zijnde een en ander een gedeelte van de kadastrale percelen 361 en 373);
groot behalve de voornoemde dreven, 2 bunders, 13 roeden, 80 ellen, en kadastraal
bekend sectie G, no. 372. Aantevaarden in gebruik met 11 november 1858.
9. Koop. Een perceel weiland, genaamd de Hooge Weide, gelegen op Gageldonk
gemeente Princenhage; groot 1 bunder, 37 roeden, kadastraal bekend sectie G,
no. 374, met een gedeelte van de Allemans Dreef, begrepen onder het kadaster
no. 373, zoo verre dit perceel ten westen strekt. Aantevaarden in gebruik met
11 november 1858.
10. Koop. Een perceel weiland, genaamd de Laage Weide, gelegen op Gageldonk
onder Princenhage; groot 1 bunder, 53 roeden, 90 ellen, en kadastraal bekend onder
sectie G, no. 375. Aantevaarden in gebruik met 11 november 1858.
11. Koop. Een perceel weiland, genaamd de Bosch Weide, gelegen op Gageldonk
onder Princenhage; groot 1 bunder, 53 roeden, 90 ellen (sic), kadaster sectie G,
no. 340, met en benevens de Allemans Dreef, ten noorden zooverre dit perceel
strekt, en het Spieboschje ten westen, en begrepen onder het kadaster no. 373.
Aantevaarden in gebruik met 11 november 1858.
12. Koop. Een perceel bouwland, genaamd den EIst, gelegen op Gageldonk onder
Princenhage; groot 1 bunder, 78 roeden, 60 ellen, kadaster sectie G, no. 341.
Aantevaarden in gebruik met 11 november 1858.
13. Koop. Een perceel weiland, genaamd de Venne Weide, gelegen op Overbroek
onder Princenhage; groot 1 bunder, 38 roeden, kadaster sectie G, no. 378. Aante
vaarden in gebruik met 11 november 1858.
14. Koop. Twee perceelen weiland, genaamd de Vossen Weide, gelegen op Over
broek onder Princenhage; groot te zamen 96 roeden, 70 ellen, kadastraal bekend
sectie G, nos. 379 en 387 met het regt van beplanting op den algemeenen weg,
zoo verre het perceel strekt. Aantevaarden in gebruik met 11 november 1858.
15. Koop. Een perceel schaarhout, genaamd het Laagbosch, gelegen op Overbroek
onder Princenhage, met de geheele laan of Gageldonksche Dreef, en het regt van
beplanting van den weg, ten westen tot aan de scheiding van Gageldonk; groot
6 bunders, 50 roeden, 20 ellen, kadastraal bekend sectie G, nos. 376 en 377.
Aantevaarden in gebruik dadelijk op den koopslag.
16. Koop. Een perceel bouwland, genaamd Maasakker, met het regt van beplanting
van den algemeene weg, zoo verre dit perceel strekt, en scheidende ten noorden,
ten westen en ten zuiden op de halve slooten, gelegen op Overbroek onder
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Zegt het voort.

Princenhage; groot 54 roeden, 30 ellen, en kadastraal bekend sectie G, no. 382.
Aantevaarden in gebruik met 11 november 1858.
17. Koop. Een perceel bouwland en weide, genaamd Sluisakker, gelegen op Over
broek onder Princenhage; groot te zamen 69 roeden, 50 ellen, scheidende op de
halve sloten en waterloop, kadaster sectie G, nos. 392 en 393. Aantevaarden in
gebruik met 11 november 1858.
18. Koop. Een perceel hakhout, met den halve weg, ten zuiden, gelegen op den
Eemer onder Princenhage; groot 24 roeden, 40 ellen, kadastraal bekend sectie H,
no. 4. Aantevaarden in gebruik dadelijk op den koopslag.
19. Koop. Een perceel bouwland, met den halven weg, ten noorden, genaamd de
Kalverweide, gelegen op den Eemer onder Princenhage; groot 86 roeden en
kadastraal bekend sectie H, no. 25. Aantevaarden in gebruik met 11 november 1858.
20. Koop. Een perceel bouwland en hakhout, genaamd Spank, gelegen op den
Berner onder Princenhage; groot te zamen 1 bunder, 5 roeden, 80 ellen, en kada·
straal bekend sectie H, nos. 26 en 27. Aantevaarden in gebruik, het hakhout dade
lijk op den koopslag, en het bouwland met 11 november 1858.
21. Koop. Een perceel bouwland, gelegen op Steenakker onder Princenhage; groot
25 roeden, en kadastraal bekend sectie G, no. 399. Aantevaarden in gebruik met
11 november 1858.
22. Koop. Een perceel bouwland en hakhout, met de dreef, scheidende ten westen
op de halve sloot en ten zuiden op den waterloop, met de beplanting van den weg
zoo verre dit perceel strekt, en met het stukje grond gelegen aan de overzijde van
den weg; groot te zamen 4 bunders, 7 roeden, 30 ellen, gelegen op Steenakker
onder Princenhage, en kadastraal bekend sectie G, nos. 400 en 401. Aan te vaarden
in gebruik: het hakhout dadelijk op den koopslag, en het bouwland met 11 novem·
ber 1858.
23. Koop. Een perceel hooiland, gelegen in de Lange Akkers, onder Princenhage;
groot 2 bunders, 8 roeden, 64 ellen, kadastraal bekend sectie B, nos. 472 en 473.
Aantevaarden in gebruik met 11 november 1858.

Alle opgaande boomen op en om voorschreven landerijen staande, welke alle
behoorlijk gekaveld zijn, worden ten behoeve van de verkoopers gereserveerd, om
op den 17, 18 en 19 april 1856, publiek te worden verkocht, onder voorwaarden
zoo als op de aanplakbilletten daarvan, is vermeld.

Nadere onderrigting zijn (sic) te bekomen ten kantore van bovengenoemden
notaris, terwijl de aanwijzing der percelen zal geschieden door G. Borchelt, tuinman
op het kasteel den Eemer.

Ter boekdrukkerij van W. A. Oukoop, te Breda.
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AANTEKENINGEN

Gebruikte afkortingen:
GAB: Gemeentelijke Archiefdienst Breda
H.: inventaris Hingman
N: Notariële archieven
R: archief van de schepenbank (= Rechterlijk archief)
Tax.: Taxandria, tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en Volkskunde.

1 Ondanks grondige nasporingen kon niet achterhaald worden, wie deze persoon
was. De gevonden tekstfragmenten luiden:
MARIA IANNA I ... E : I GEBOOREN : //
DEN XXVI AUGUSTI... // OVERLEEDEN //
DEN XXIII MEI} I ...MD... / ...M... / XVII.

2 Deze steen is thans te vinden voor de voordeur van het huis van de heer
J. Buckens, bedrijfsleider bij de NV. Albouw - Breda, Ulvenhoutselaan 57.

3 Verslagen van deze ontdekking zijn te vinden in het dagblad De Stem (editie
Breda) van 1 september 1972: Graven Heren van de Emer gevonden bij werk
zaamheden, en in Peilglas, personeelsblad van de N.V. Machinefabriek "Breda",
voorheen Backer en Rueb 26 (1972), nr. 5 (juni-juli-aug.), p. 20-21: Nieuwe
LE.o. op historische grond. Zie ook het artikel in De Stem van 25 oktober 1972:
Grafsteen als voetveeg, moet dat nu?
De grafkelder was opgemetseld van eenvoudige baksteen. De wanden waren
25 à 30 cm dik. Inwendig was de kelder 206 cm lang, 150 cm breed en 100 cm
hoog. De vloer bestond gedeeltelijk uit rode tegels van 25 x 25 cm. De dekplaten,
die zich op ca. 60 cm onder het maaiveld bevonden lagen om en om, d.W.Z. met
de onderranden tegen elkaar. Zij werden gedragen door vierkante ijzeren staven
met een doorsnede van 5 cm. De stenen zijn verschillend van afmetingen. Die
van M. C. Versluys is 87 x 117 cm, die van M. C. E. Versluys is 98 x 133 cm.
Beide zijn 10 cm dik.

4 GAB, N Breda 1155, akte nr. 30.
5 Jhr. J. van Reigersberg Versluys, De oudere generaties van het geslacht (Van

Reigersberg) Versluys, in De Nederlandsche Leeuw 53 (1935), kol. 43.
6 GAB, N Breda 852, akte nr. 138.
7 O.a.: F. 1. R. Sassen, Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te

Breda; in dit jaarboek XIX (1966), p. 123.
8 O.a.: A. Hallema, De Oranjevorsten en het voormalige Norbertinessenklooster

St. Catharinadal te Breda in de 17e en 18e eeuw (1646-1740), in dit jaarboek
XIV (1961), p. 120 e.v.

9 GAB, R Breda 1039, fol. 141-155 v (15-29 februari 1740); R Breda 591, fol.
38 v-40 (8 april 1740); zie ook: N Breda 840, akte nr. 31 (29 februari 1740).

10 GAB, H. 1929, fol. 83 v.
Il Hallema, a.w. (1961), p. 121.
12 GAB, N Breda 852, akte nr. 138.
13 GAB, H. 71, fol. 38 ven H. 706, fol. 135.
14 GAB, H. 116, fol. 86.
15 Tax. 19 (1912), p. 286 en 20 (1913), p. 51-57, 98-104 en 132-137.
16 Jkvr. A. E. R. van den Bosch en Jhr. D. P. M. Graswinckel, Het oud-archief

van "Het Arme Weeshuys der Kercken ende der Stadt van Breda (z.p. 1939),
p. XVII.

17 GAB, R Princenhage 217.
18 GAB, Md. V-I, nr. 137 = Coli. Aankomsttitels XVI (Leenzaken), nr. 7 (De
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nummers 4ter . 9 vormen de zgn. Coll. M. C. Versluys); R Princenhage 108
(3 januari 1771).

19 GAB, Oud·archief Princenhage, Legger van de verponding van Princenhage, aan·
gelegd 1750, bijgehouden tot 1810 (inv. nr. 26), nr. 1612.

20 R Princenhage 116 (25 mei 1803); Zie ook: F. A. Brekelmans, De verdwenen
buitenplaats Rustenburg onder Prinsenhage, in Tax. 43 (1936), p. 25-27.

21 Jhr. P. A. J. van den BrandeIer, Het Ruis Den Emer in de Baronie van Breda,
in Tax. 29 (1922), p. 195·208 en 218·231 (met twee illustraties); C. C. V.
Verreyt, Nog iets over het huis Den Emer bij Breda, in Tax. 30 (1923), p. 133;
G. C. A. Juten, MichauIt, in Tax. 34 (1927), p. 30-32.

22 Zie o.a.: Kasteel De Emer, in Fibula 8 (1967), p. 79-83. Daarnaast heeft de
Werkgroep Haagse Beemden veel aantekeningen in portefeuille. K. Leenders
was zo vriendelijk mij deze ter inzage te geven.

23 GAB, Coll. DTB Breda 146, p. 7-8. Johanna Elisabeth Noortbergh overleed "op
den Emmer" op 5 februari 1770 en werd in stilte bijgezet in de kerk van
Princenhage op 9 februari d.a.v. Vele heren en vrouwen van De Emer zijn in
deze kerk begraven. Zie hiervoor o.a. F. A. Brekelmans, De grafzerk van
Claude MichauIt, in De Nederlandsche Leeuw 67 (1950), kol. 301-302.

24 GAB, R Princenhage 217 (12 november 1770).
25 GAB, N Breda 1356, akte nr. 202, fol. 44 e.v. (4 september 1811).
26 Afb. 17 en 20.
27 Tax.29 (1922), t.o.p. 196 en 220.
28 Van den Brandeler, a.w. (1922), p. 196-197.
29 GAB, Md. IV-3, in nr. 21 (Chàteau den Emer à Princenhage 1856).
30 Zie o.a. pag. 133, alsmede GAB, Verz. kaarten en afb. 1966-334, (Kad.krt.

Princenhage, sectie G, tweede blad) en idem 1966-332 en 333.
31 Dit pand was gelegen ter plaatse waar thans de fitma Pennock gevestigd is

(Eindstraat 23); zie: GAB, H. 1926, fol. 3.
32 GAB, N Breda 1134, akte nr. 25 (31 januari 1791).
33 GAB, R Breda 619, fol. 201-201 v (5 maart 1791).
34 Van Reigersberg Versluys, a.W. (1935), kol. 43.
35 J. Kalf, De monumenten in de voormalige baronie van Breda (Utrecht 1912),

p. 177.
36 GAB, N Breda 1356, akte nr. 202 (28 augustus-6 september 1811); Een oudere

beschrijving van het huis Brecht dd. september-november 1733 is te vinden in
GAB, H. 492, fol. 1-25 (Invent. Guenellon); zie dit jaarboek XXIII (1970),
p. 103, aant. 16.

37 Kalf, a.w. (1912), p. 171 (afb. 148).
38 Tax. 29 (1922), p. 230-231. Een bevestiging van de hier gedane mededelingen

heb ik elders niet gevonden.
39 Op 7 oktober 1811 werd het huis Brecht verkocht aan de rentenier Willem

Harmen Boon te Breda, die het huis kon betrekken op 1 februari 1812 (zie:
GAB, N Breda 1356, akte nr. 255). Het was toen dus nog steeds een particulier
huis, evenals het oostelijk ervan gelegen pand, dat toen eigendom was van de
erfgenamen van C. L. Reigersman. Deze panden zijn dus pas later in de 1ge eeuw
overgegaan aan het Rijk en ingericht àls Militait Hospitaal.

40 GAB, N Breda 1155, akte nr.. 30 (6 april 1811). Dat de heer Versluys van
het begin af bijzonder gehecht was aan De Emer kan ook worden afgeleid uit
het feit, dat hij in hetzelfde jaar waarin hij het verwierf dit bezit ook voor de
toekomst veilig stelde door van het Leenhof van Brabant toestemming te vragen
en te krijgen, om bij testament over het kasteel te mogen beschikken. Zie hier
voor: GAB, Md V-I, nr. 138= Coll. Aankomsttitels XVI, nr. 8.
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41 Van Reigersberg Versluys, a.w. (1935), kol. 46.
42 GAB, N Breda 1155, akte nr. 30 (6 april 1811). Tot de familieportretten be

hoorden mogelijk ook de hierbij afgedrukte schilderijen, afb. 18 en 19.
43 Van Reigersberg Versluys, a.w. (1935), kol. 45 en 46. Willem Cornelis Versluys

wordt daar ten onrechte "heer van de Emer" genoemd.
44 Fibula 8 (1967), p. 81 en de in aant. 22 vermelde aantekeningen.
45 Van den Brandelel', a.w., (1922), p. 231.
46 Uit de in aant. 22 vermelde aantekeningen van de werkgroep Haagse Beemden.
47 Fibula 8 (1967), p. 81.
48 Archief van notaris F. R. van Naerssen te Breda, akten van 1856 nr. 96 (8 juli).

Een afzonderlijk en gemakkelijker bereikbaar exemplaar is aanwezig in de biblio
theek van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage (cat.nr. 45 A 8, Aan
winsten Catalogi, 1853-1856).

49 Van Reigersberg Versluys, a.w. (1935), kol. 46.
50 Ik breng hier dank aan mijn chef dr. F. A. Brekelmans en aan de griffier van

de arrondissementsrechtbank te Breda, mr. A. H. Bosschel', die mij veel hulp
hebben verleend. Over één van de procedures vinden wij een advertentie in de
Bredasche Courant van 18 januari 1846.

51 Rijksarchief in Noord.Brabant, Memories van successie, Portefeuille Breda 1844.
52 Dit testament is helaas niet aanwezig in het archief van notaris K. H. Bode.
53 De erfgenamen van mr. M. C. E. Versluys bestonden uit drie groepen:

1. de erven Van Massow, d.w.z. de afstammelingen van zijn oom van moeders
zijde Godefridus baron van Massow, die gehuwd was met Maria Catherina
Frederica de Vignon;

2. de erven Paris, d.w.z. de afstammelingen van zijn tante van vaderszijde
Cornelia Jacoba Versluys, die gehuwd was met Willem Egbert Theodorus
Paris;

3. de erven Van Goor den Oosterlingh, d.w.z. de kinderen van zijn nicht
Jeannette Theodora Paris, die gehuwd was met Charles Thomas van Goor
den Oosterlingh. Deze Jeannette Theodora Paris was een dochter van een
andere zuster van zijn vader, Theodora Jacoba Versluys, die gehuwd was met
Emanuel Gaspard Jacob Paris, een broer van de genoemde Willem E. Th.
Paris.

De erven Van Goor den Oosterlingh hadden het proces over het testament
aangespannen.

54 Hermanus Henricus Lührs, med. dr., die zich op 20 september 1841 te Breda
in de Ridderstraat had gevestigd (zie: GAB, Register van ingekomen bevolking,
1833-1843, nr. 913), was de enige geneesheer, die een vordering (van 500 gul.
den) had op de nalatenschap. (Zie de in aant. 51 vermelde successie-memorie).

55 Als deze mysterieuze heer Asmussen geen medicus was, maar wel regelmatig bij
de zieke waakte, dan zou hij de twijfelachtige legataris geweest kunnen zijn, die
er een maand later voor zorgde dat "Keeseman" niet werd toegelaten.
Jes Lorenz Asmussen werd in 1839 op attestatie aangenomen als lid van de
Evangelisch Lutherse Gemeente te Breda (GAB, Md. III-90, nr. 107). Hij was
volgens het bevolkingsregister van Princenhage "particulier" en geboren te
Hussum in het hertogdom Sleeswijk op 2 november 1804. Op 1 juli 1842 zou
hij uit Princenhage vertrokken zijn naar Sas van Gent. In 1844-1845 was hij
echter ouderling van genoemde gemeente te Breda (Id., nr. 6 en 10) terwijl zijn
vrouw Dirkje Bitter te Princenhage overleed op 3 maart 1849. Hij woonde in de
buurt van het kasteel De Emer (= Emer 686) op Emer 702. Volgens K.
Leenders was dit de buitenplaats Rustenburg. (Met dank aan drs. C. Th.
Lohmann te Breda).
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56 Archief van notaris F. R. van Naerssen, akten van 1856, nrs. 40·50 (16·30 april)
en 42·52 (16·30 april).

57 Advertenties betreffende de verkoop van afbraak afkomstig van De Emer door
Vliegenthart in de Bredasche Courant van 12 juni, 24 augustus en 28 septem·
ber 1856.

58 GAB, Afd. IV-3, in nr. 21.
59 Wel weten wij dat de molen "De Vier Winden", die ongeveer ter plaatse van de

ingang van de Passage aan de Dr. Van Mierlostraat op de vestingwerken moet
hebben gestaan in 1912 is gesloopt. Zie hiervoor: F. A. Brekelmans, Breda in
oude ansichten (Zaltbommel 1967) p. 56.

60 Archief van notaris F. R. van Naerssen, akten van 1856, nrs. 58 (13 mei); 76 en
91 (3 en 23 juni) en 96 (8 juli).

61 De grafkelder lag zeer waarschijnlijk op het kadastrale perceel Princenhage,
sectie G, nr. 190.

62 Ook dit stuk, waaraan onderaan de kaart (pag. 133) is bevestigd en dat in zijn
geheel meer dan drie meter lang is, bevindt zich in de Collectie Cuypers van
Velthoven (GAB, Afd. IV-3 in nr. 21).
H. Vliegenthart betaalde voor de eerste koop slechts f 16.900,-. De derde koop
werd eigendom van Chrétien Louis de Wit, landeigenaar te Princenhage voor
f 2930,-. De nieuwe eigenaar bood de buitenplaats Rustenburg op 8 juni 1856
per advertentie in de Bredasche Courant te huur aan.
De vierde koop kwam aan Johannes Cornelis Lips, leerlooier te Breda, voor
f 10.000,-. Het totaal bracht ruim 100.000,- gulden op (Archief van notaris
F. R. van Naerssen, akten van 1856, nrs. 40·50 (16-30 april).
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