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Nabij de grens tussen de gemeenten Chaam en Nieuw-Ginneken ligt
onder het gehucht Rakens sedert onheuglijke tijden de buitenplaats
Honsdonk, de laatste honderd jaar steeds Hondsdonk genaamd. De
huidige schrijfwijze duikt voor het eerst in een akte uit 1779 op, maar tot
ver over de helft der vorige eeuw werd hoofdzakelijk de naam Honsdonk
gebruikt. Volgens de negentiende-eeuwse aardijkskundige A. J. van der
Aa was het landgoed in 1845 ruim 60 bunder groot en had een "adellijk
huis" als centrum. De bezitting behoorde toen toe aan Mr. W. F. E.
baron van der Borch van Verwolde, rentmeester van Prins Frederik der
Nederlanden. Huis, park en bossen horen thans onder de gemeente
Nieuw-Ginneken, maar een klein deel van het complex is onder de ge
meente Chaam gelegen. 1

De naam bestaat uit twee elementen: Hons en Donk. Laatstgenoemd
woord betekent: zandige opduiking in een moerassig gebied. Het woord
Hons heeft niets met een hond (het dier) te maken maar kan een pejoratief
zijn, duidend op slechte grond of wilde begroeiing, bijvoorbeeld met het
vrijwel waardeloze honzenhout, ook wel bekend als vuilboom of peggen
hout. De naam der buitenplaats zou dan ook kunnen betekenen: donk
begroeid met honzenhout" of "donk met slechte bodem."2 De naam
Honsdonk is niet exclusief voor dit landgoed. Hij komt ook op het
gehucht Tervoort onder Bavel voor, onder Oosterhout en Princenhage.
Daar werd in 1529 een perceel grond in de polder Slangwijk aldus ge
noemd. 3 Op het Princenhaagse gehucht De Rith stond rond 1670 een
hoeve Hondsdonk nabij den Aard. 4 Dat sommige van deze gelijknamige
percelen ooit met elkaar te maken hebben gehad, kan slechts worden
vermoed. Gezien de spreiding van dit toponiem is het geen wonder dat dit
woord ook als familienaam in zwang was. Reeds in 1373 kunnen we een
Jacob van der Honsdonc registreren; en in 1500 een Adriaen Jansz. van
der Honsdonck, woenende tot Ghinneken.6

100

Jaarboek De Oranjeboom 39 (1986)



Ouderdom

De buitenplaats Honsdonk is evenals vele andere voorname buiten
huizen in de baronie van Breda uit een hoeve voortgekomen. De hoeve
wordt al in 1364 genoemd en moet in de eerste helft van de veertiende
eeuw in het bezit zijn geweest van de Bredase schepen Claeus van OekeU
Deze had vermoedelijk twee dochters, waarvan de een - Kateline ge
naamd - huwde met Peter van Gageldonk, een leenman van de heer van
Breda. Een andere dochter, wier naam niet bekend is, schijnt als echtge
noot een zekere Aernt Bloc te hebben gehad. De kleinzoon van deze Bloc
en een zoon van Kateline van Oekel met zijn kinderen stonden na de dood
van Claeus van Oekel voor de taak diens nalatenschap te verdelen. Behalve
Honsdonk had deze Claeus nog andere goederen bezeten, zoals de hoeve
op de Molenvloed onder Teteringen, een complex dat later De Blauwe Kei
werd genoemd. Deze hoeve is nog steeds gelegen bij de oude grens tussen
Teteringen en Ginneken nabij de in 1942 gedempte Molenlei. 8

Op 5 oktober 1364 verschenen voor schepenen en leenmannen te Breda
Arnoud, de zoon van Aernt Bloc voor zichzelf en als voogd over Kateline
zijn zuster enerzijds en Peter van Gageldonk anderzijds teneinde het
gemeenschappelijk bezit van de hoeve op de Molenvloed en het complex
"die Honsdonc" te verdelen. Zij kwamen overeen dat Arnoud en Kateline
eerstgenoemde hoeve zouden behouden en Peter de goederen onder
Chaam en Ginneken. Daar echter het T eteringse bezit veel meer waard
was dan Honsdonk moesten de kinderen Bloc een belangrijke erfpacht van
drie zester rog (= 260 liter) jaarlijks betalen aan de Van Gageldonk's.9

Peter van Gageldonk had twee zonen: Peter en Jan, die op het einde
der veertiende eeuw nog in leven waren, althans Jan komt nog voor in
akten van 1394 en 1395. I0 Peter was in die periode nog gegoed in of nabij
Honsdonk, want in 1393 verkocht hij aan het klooster Catharinadal te
Breda een cijns van tien oude groten, die veronderpand waren op "enen
stuc korenlands dat men heyt die nuwe heyninghe, gheleghen op die
Honsdonc neven Peters husinghe vors. daer hi nu ter tyt in wuent ende
heyt Naghelmansgoet." Het bewuste perceel was omstreeks 8 bunder
groot. 11

Het jaar tevoren had Peter aan zijn broer Jan ook nog afgestaan de
erfpacht van drie zester rog, die bij de deling van 1364 door de kinderen
Bloc aan de familie Van Gageldonk was toegewezenY Betekent dat dat
ook op het complex Honsdonk een volledige deling tussen de gebroeders
Peter en Jan heeft plaats gehad? Dat Jan vanaf 1392 alleen de vergoeding
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wegens overwaarde van de bezitter van de hoeve op de Molenvloed ging
genieten wijst wel enigszins in die richting, zeker als men ook nog let op de
zojuist genoemde akte van 1393, die mededeelt dat Peter toen niet in het
centrum van Honsdonk maar op Naghelmansgoet woonde.

Hoe lang de Van Gageldonk's in het bezit van de hoeve gebleven zijn is
niet bekend. Uit het archief van het klooster Catharinadal weten we alleen
dat Honsdonk in het midden van de vijftiende eeuw in het bezit is geraakt
van een zekere Willem Bodt, die vóór 1470 overleed en gehuwd was met
ene Kathelyn. Een dochter van dit echtpaar, wier naam wij niet kennen,
huwde vóór 1487 met een Van Lyer, uit het adellijke geslacht Van Lyere,
of Van Lier. 13 Van 1499 tot 1531 behoorde de hoeve toe aanjan van Lier,
die de zoon werd genoemd van Willem en Odilia van Sompeke. 14 Pas
vijftig jaar later vernemen we weer iets over de Honsdonk. Tijdens de
Tachtigjarige Oorlog sluit een te Oosterhout wonende Jonker Willem
van Lier in 1581 een huurcontract met Rombout Cornelis Mathijs Go
dertss. 15 Helaas was niet te achterhalen in welke graad van verwantschap
deze Van Lier stond ten aanzien van de eerder vermelde Jan. Mogelijk is
hij een broer geweest van de hierna te noemen Maria van Lier.

Lotgevallen in de zeventiende eeuw

Een belangrijke akte uit 1657 verschaft ons de mogelijkheid om het
verband te ontwaren dat bestaan heeft tussen de in deze akte als eigenaren
optredende Van Borselens en Van Blyenburchen en de vroegere bezitters
van de hoeve uit het geslacht Van Lier. Immers op 30 mei van dat jaar
droegen Jonker Philibert van Borselen, baljuw van Poortvliet, voor
zichzelf alsmede als lasthebber namens zijn broers Wolfert en Jan en zijn
zwager Cornelis Liens, heer van Westkerke, gehuwd met Jonkvr. Elisa
beth van Borselen, en Jonker Philip van Borselen het hun toebehorende
tweederde part van de hoeve Honsdonk over aan Jonker Cornelis van
Blyenburch, die samen met zijn broer François reeds het resterende een
derde part bezat; de verkopers vermeldden nog dat deze eigendom hun
van "van ouders tot ouders" aangekomen was. Uit deze akte valt op te
maken dat het hier ging om het beëindigen van een vermoedelijk reeds
lang bestaande onverdeelde gezamenlijke eigendom.

N ader onderzoek bevestigde het bestaan van een familie-relatie tussen
verkopers en de nieuwe eigenaar. Die relatie is terug te voeren op het derde
huwelijk dat Wolfert van Borselen (1530-1595), baljuw van Goes, om
streeks 1573 sloot met Maria van Lier. Uit dit huwelijk werden drie
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kinderen geboren: Philibert, Rogier en Martina. 16 Al is het tot nog toe
niet mogelijk vast te stellen hoe Maria van Lier in het bezit van de hoeve
Honsdonk is gekomen, zeker is dat later haar drie kinderen de Honsdonk
gezamenlijk bezeten hebben. Wanneer en waarom Rogier zijn deel aan
zijn broeder Philibert overdeed is onbekend, maar in ieder geval hebben in
1657 de kinderen van Philibert het hun toebehorende tweederde part in de
hoeve overgedragen aan Cornelis van Blyenburch. Het eenderde part, dat
hij en zijn broeder reeds in bezit hadden, was afkomstig van hun groot
moeder Martina van Borselen bovengenoemd, die in 1602 was gehuwd met
Cornelis van Blyenburch, heer van Dortsmonde en burgemeester van
,s-Gravenhage. 17

Cornelis van Blyenburch, vanaf 1657 eigenaar van het hele complex,
was in 1634 geboren als oudste zoon van Heyman en Geertruyt van
Cryep. Hij koos evenals zijn vader een militaire loopbaan. In 1669 wordt
hij vermeld als luitenant van een compagnie voetknechten. ls Later werd
hij kapitein. Deze loopbaan belette hem niet zich met bekwaamheid aan
het beheer van zijn buitenplaats te wijden. Deze bestond volgens de akte
van 1657 toen uit: "eene hoeve, huysinge, schuere, koyen, hoff, boom
gaert, landen, weyden, torffvelden, bosschen ende erven daeraen gehoor
ende", ter grootte van 52 à 53 bunder. 19

De huysinge was in bovengenoemd jaar nog vrij nieuw, aangezien ruim
dertig jaar daarvoor tijdens het beleg der stad Breda door Spinola in de
jaren 1624-1625 (mogelijk tengevolge van oorlogsgeweld) de "oude stede"
van Honsdonk ernstig door brand was getroffen. Zij was niet meer op
dezelfde plaats herbouwd. De oorspronkelijke hoeve was gelegen nabij
een heiveld "achter de Koeyweye", waarin zich leemputten bevonden.
Een verklaring van vroegere pachterszonen uit circa 1680 leert ons dat
vóór de huisdeur van dit perceel een lange grauwe steen had gelegen die op
een grenspaal leek. Volgens hun ouders was die steen, die in de grond
gevonden zou zijn bij het maaien of "vlaggen" in genoemd heiveld, een
grenspaal tussen Ginneken en Chaam geweest. De steen was later overge
bracht naar de nieuwe behuizing die naar alle waarschijnlijkheid gebouwd
is ter plaatse van het tegenwoordige landhuis. 20

De gebouwen zijn bij de aankoop vermoedelijk in goede staat geweest.
De omgeving echter, met name de bossen, moeten de nodige aandacht van
Van Blyenburch gevraagd hebben. Naar latere uitlatingen hebben beves
tigd, heeft hij hieraan zijn goede zorgen besteed. Ook heeft hij zich
blijkbaar met het ontginnen van aangrenzend land beziggehouden, want
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in de jaren 1662-1663 werd octrooi verleend om heivelden bij de Raecken
in te nemen. Overigens schijnt hij geen man geweest te zijn die goed met
geld kon omgaan. In de jaren 1665-1669 leende hij niet minder dan
f 3.300,- van de Bredase bierbrouwer Cornelis van Erffrenten, terwijl
later bleek dat hij niet in staat was die schuld af te lossen. IS Zodoende
moest hij (inmiddels kapitein en commandant op het Fort Warande - de
Spinolaschans - te Terheijden geworden) in 1677 zelfs de huuropbrengst
van de hoeve, die hij aan Laureys Cornelis Ghybs verpacht had, aan zijn
crediteur afstaan. 21 Na zijn spoedig hierop gevolgd overlijden schijnt
Blijenburchs nalatenschap in staat van insolventie te zijn verklaard. Zijn
vier belangrijkste schuldeisers22 spraken in 1678 af - indien andere credi
teuren zouden beweren geprefereerd op de nalatenschap te zijn - elkaar
te zullen steunen in een eventueel proces. Kort tevoren hadden zij al
machtiging van de schepenbank verkregen om tot verkoop van Honsdonk
over te gaan. 23 Van deze machtiging werd al spoedig gebruik gemaakt en
wel door verkoop aan een der crediteuren, Sr. Cornelis van Erffrenten.
Deze genoot een zeker aanzien in de stad Breda, waar hij in 1646 voorkomt
als lid van het college van Tienraden. Hij bleef deze functie jaren achtereen
vervullen. Hij was tevens koopbrouwer in "De Aker". De overdracht van
het landgoed had 14 juni 1678 voor schepenen van Ginneken plaats. In de
akte wordt het goed omschreven zoals hierboven in 1657. Opmerking
verdient een mededeling dat het "rondom aen s'Heeren vroente"
grensde. 24

Bij de hoeve hoorde o.a. een beemd genaamd "de Meytenhoeck" die
op een plaats lag, waarvan het onduidelijk was of die tot de jurisdictie van
Chaam of die van Ginneken behoorde. Vanaf 1668 begon het dorpsbe
stuur van Chaam van de pachter van Honsdonk belasting te heffen voor
dit stukje grond: eerst 3 gulden, later 6 gulden per jaar. De regenten van
Ginneken waren het daarmee zeer oneens, omdat zij het bewuste perceel
tot hun jurisdictie rekenden. Zij verboden daarom aan de eigenaar van
Honsdonk om nog langer belasting te laten betalen aan Chaam. Dit dorp
reageerde hierop door beslag te laten leggen op schapen die toebehoorden
aan de pachter van de hoeve. Toen moest het geschil langs gerechtelijke
weg opgelost worden. De schepenen van Ginneken wendden zich in 1679
tot de Hoofdbank te Breda met het verzoek uitspraak te doen. Na een
"proces communicatoir", waarin vele getuigen werden gehoord, werd op
23 januari 1682 vonnis gewezen ten gunste van Chaam. Ginneken moest
tweederde der proceskosten betalen. 25
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De families Van Erffrenten, Maak en Van der Moer

De nieuwe eigenaar Cornelis van Erffrenten was na de aankoop geen
lang leven meer beschoren, want hij overleed reeds een half jaar later, op 23
februari 1679. Na zijn dood waren nog 8 kinderen uit zijn huwelijk met
Adriana van den Bliek in leven. Cornelis' echtgenote zelf was in 1676
gestorven. Dezen gingen op 12 april 1680 over tot verdeling van de ouder
lijke nalatenschap. Daarbij werd Honsdonk als vijfde kavel toebedeeld aan
de dochter Catharina, die gehuwd was met Dirk Moock. Deze oefende
sedert 1674 de funktie van secretaris van Wouw uit, na aanvankelijk te
Breda eerste klerk ter secretarie geweest te zijn. De omschrijving van het
goed luidt ongeveer zoals in 1657 en 1678, behalve dat er een "backhuys"
was toegevoegd. 26

Een twintigtal jaren zou het echtpaar Moock-Van Erffrenten kunnen
genieten van hun fraaie landelijk bezit. De ontginningen, die door kapitein
Van Blyenburch waren aangevangen, werden voortgezet. Hiervoor kreeg
Dirk Moock in augustus 1683 gedurende vijftien jaar vrijdom van lasten
voor alle heivelden, die hij in cultuur zou brengen. Als motief voor vrijdom
had de rekestrant o.a. aangevoerd dat alle benodigde mest per as moest
worden getransporteerd. De rentmeester der domeinen Zuerius gaf in zijn
advies nog een postume pluim aan de vorige bezitter door te spreken van
" .. de hoeve daer op redelycke goede plantaigie door Capiteyn Blijen
burch saliger gedaen is ... "27

Het gezinsleven van de echtelieden Moock verliep niet zonder span
ningen, met name door de relatie die hun enig kind Adriana, zeer tegen de
zin der ouders, onderhield met Huybert van der Moer, de secretaris van
Oud- en Nieuw-Gastel. 28 Hun voorgenomen huwelijk, waarvan zij op 11
april 1693 te Gastel aangifte hadden gedaan, kon door het verzet der ouders
van Adriana geen doorgang vinden. Maar niettemin bracht de bruid in
september van hetzelfde jaar een dochtertje Catharina - naar de groot
moeder genoemd - ter wereld. Tenslotte werd het huwelijk op 6 februari
1695 voltrokken, na een nieuwe ondertrouw in het naburige Standdaarbui
ten. 29 De verbolgen ouders bleven ook hierna volharden in hun afkeuring,
wat zelfs tot uiting kwam in hun testamenten. Op 27 maart 1698 maakte
Dirk Moock zijn testament voor notaris F. van Gils uit Breda, die zich voor
het verlijden daarvan naar de Honsdonk begaf. In dit stuk werd dochter
Adriana onterfd, omdat ze tegen de wil der ouders had samengeleefd en
later gehuwd was met Huybert van der Moer. Zij wordt in deze akte
betiteld als "onse rebellige ende ongehoorsaeme dochter."30 Ook de
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10. Rouwdicht voor Cornelis van "Erfrenten, brouwer, tienraadsman en
weesmeester in Breda, die in 1678 eigenaar werd van Honsdonk. Gedrukt op

zijde.
Foto Schreurs, Breda
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moeder trachtte Adriana gevoelig te treffen in haar op 18 december 1699
voor dezelfde notaris verleden uiterste wil. Daarin legateerde zij aan
Adriana "de bloote legitime portie, haer in mijn naerlatenschap compete
rende, deselve mijne doghter ende haeren voors. man van mijne verdere
successie secluderende om redenen mij daertoe kraghtighlyck moverende."
Vervolgens benoemde zij tot enige erfgenamen de kinderen van haar
dochter, de jonge Van der Moers.Jl

Nadat Dirk Moockop 31 maart 1700 en Catharina van Eáfremenop 16
februari 1702 (te Breda) waren overleden32, maakte notaris F. van Gils een
staat der nalatenschap van laatstgenoemde op. Hierin werd de waarde van
de Honsdonk getaxeerd op f 9.269,-. Het is de eerste maal dat een
schatting van de hoeve wordt aangetroffen. 33

Na de dood van de ouders moesten Catharina Moock en haar man het
beheer van het goed ten behoeve van hun (toen nog) vijf/ 4 minderjarige
kinderen op zich nemen. Zo te zien hebben ze dit uitstekend gedaan.
Waarschijnlijk lieten zij kort na de verwerving enkele kamers bij de boerde
rij aanbouwen om daar met de kinderen te kunnen verblijven. Daarvan is
voor het eerst sprake in een pachtkomrakt uit het jaar 1715, waarin de
verhuurder aan zich voorbehield: "de nieuwe getimmerde huysinge met
den solder boven de kamer tegens den put, ook mede den peertstal voor de
schuur en den helfft van den hoff ende boomgaert voor het huys aan de
oistzijde met de helfft van 't boomgewas achter de schuur de ver-
huurder (sal) uijt des huurders hoff mogen hebben syn gerieff ende
reserveert den verhuurder ook aan hem het fruyt staende aen ende om de
mueren vande voors. nieuwe huysinge."35 Het zal dit huis zijn dat in 1736
als "heerehuysing" wordt aangeduid. 36 Dat het hier niet gaat om een apart
staand herenhuis, maar om een op- en aanbouw bij de bestaande hoeve,
blijkt duidelijk uit na te melden kaart van 1750 - dus slechts 35 jaar na het
bewuste pachtkomrakt van 1715. Er is dan op de hele bezitting slecht één
bouwwerk aangegeven, de hoeve, maar het woongedeelte van deze boerde
rij is een langwerpig, opvallend hoog gebouwd geheel onder een zadeldak.
Dit woongedeelte, dat haaks op het stalgedeelte staat, is geheel afwijkend
van andere oude in de omtrek liggende boerderijen uit die tijd en bovendien
veel groter.

Uit genoemd pachtkontrakt blijkt voorts nog dat behalve een bakhuis
ook nog een brouwhuis op het erf der hoeve aanwezig was. Waarschijnlijk
is de hoeve beveiligd geweest niet alleen tegen dieven en landlopers maar
ook tegen rondlopende roofdieren zoals wolven. In 1711 werd er nog een in
de aanpalende bossen gevangen. 37

107

Jaarboek De Oranjeboom 39 (1986)



11. Kaart van de hofstede genaamd de Honsdonk door de landmeter
H. A. van Diepenbeek, juli 1750. Oriëntatie: West.

Langs de dreef recht boven de windroos (in de hoek van perceel A) is de
hoeve Honsdonk getekend, die het centrum van het landgoed was.

Origineel in het bezit van F. B. E. Baron
Prisse te Ulvenhout.
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De (uiteindelijk) twaalf kinderen van het echtpaar Van der Moer
Moock hebben de Hansdonk heel lang gemeenschappelijk bezeten, maar
na het huwelijk van dochter Anthonia in 1741 volgen de verkopingen van
telkens eentwaalfde deel door de respectievelijke kinderen elkaar in gere
geld tempo op. Deze gang van zaken leidde ertoe dat het bezit tenslotte in
handen kwam van Anthonia van der Moer en haar man. Dit was Johan
Lentfrinck, van beroep koopman te Rotterdam. 38 Het laatste twaalfde deel
kocht hij in 1749 aan van de erven Catharina van der Moer. De koopsom
van deze eentwaalfde parten schommelde tusen 550 en 1000 gulden. 39

Lentfrinck liet in 1750 zijn bezit in kaart brengen door de landmeter H.
A. van Diepenbeek, die de Hansdonk in zijn onderschrift als hofstede
betitelt. Het centrum van het landgoed bevond zich blijkens deze kaart op
dezelfde plaats als het huidige landhuis. Daar is, zoals gemeld, een gebouw
met een zadeldak getekend. Aan de westzijde bevindt zich een schuur. Op
de kaart komen toponiemen voor als: de Vlasaart, de Agterste Koeywey,
het Hoog weyken, het Vijverweyken en het Leelekerbos. 40

Anthonia van der Moer overleed te Rotterdam in mei 1754. Lentfrinck
hertrouwde op 19 oktober 1755 met Sara de Visser uit Utrecht, welk
huwelijk ruim 20 jaar zou duren. Eveneens in 1755 wordt hij vermeld als
eigenaar van de hofstede Twistvliet bij Willemstad. Aangezien hij ook na
zijn tweede huwelijk in Rotterdam bleef wonen, waar hij later binnenvader
van het zich aldaar bevindende pest- en dolhuis werd, mag verondersteld
worden dat het bezit van beide hoeven voor hem voornamelijk een vorm
van belegging is geweest. In september 1776 is Johan Lentfrinck te Rotter
dam aan "waterzugt" gestorven.

Een generaal wordt eigenaar

Sara de Visser besloot na de dood van haar man het bezit in Ginneken af
te stoten. Hoe de verkoop van de Honsdonk tot stand is gekomen weten
we niet, maar op 4 augustus 1777 verscheen haar gemachtigde voor sche
penen van Ginneken om het landgoed voorf 10.500,- over te dragen aan
Mr. Gerrit Willem Motman, drossaard der vrijheid Roosendaal, als ge
machtigde van L. W. P. baron van der Borch, kolonel onder het regiment
van Saxen-Gotha en adjudant-generaal van prins Willem V. Het landgoed
wordt in de transportakte als volgt omschreven:

"eene hoeve genaamt de Honsdonck, geleegen onder Ginneken op
de Raekens, bestaende in huyzinge, schuur en verdere timmeragie
met de daer annexe saeij- en weijlanden, mitsgaders bosschen, plan-
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tagiën en ongecultiveerde heijde, groot met de goederen hier verders
aengehoorende en onder Chaem geleegen tesamen 63 buijnderen en
ruym 200 roeden."4!

Kolonel van der Borch was in 1738 in Zutphen geboren en toen hij de
Honsdonk kocht dus juist 39 jaar oud. Als jonge man had hij tijdens de
Zevenjarige oorlog (1756-1763) enige jaren gediend in het leger van Frede
rik de Grote, koning van Pruisen. Hij vocht o.a. mee in de slag bij Rosbach
en later, op 23 juli 1759, streed hij tegen de Russen in de slag bij Zulickau,
waarbij hij ernstig gewond raakte en voor geruime tijd buiten gevecht werd
gesteld. Tenslotte nam hij ontslag en verliet de dienst op 18 april 1762 in de
rang van kapitein. Teruggekeerd in Gelderland trad hij korte tijd later in
diezelfde rang in dienst van het Staatse leger bij het regiment van Saxen
Gotha. Ruim twintig jaar daarna zou zijn benoeming volgen tot kolonel
commandant van datzelfde regiment.

In het voorjaar van 1771 trouwde hij te Zwolle met Helena de Famars,
de dochter van zijn toenmalige chef. In 1774 werd hij zwaar beproefd. Zijn
vrouw beviel van 'een kind dat echter al tijdens de geboorte overleed.
Enkele dagen na de bevalling stierf ook zijn vrouw. Dit verlies schokte hem
zo, dat hij aanvankelijk al gedeeltelijk het plan had opgevat hier alles op te
geven en naar Amerika te vertrekken om zich daar te scharen aan de zijde
van de Vrijheidsstrijders. Familie en vrienden konden hem daarvan af
houden.

Dan volgt in 1776 zijn benoeming tot commandeur van de vesting
Bourtange in Groningen. Sindsdien verdeelde hij zijn tijd, zoveel mogelijk
tussen Breda, waar zijn regiment meestentijds lag, en Bourtange. Reeds
lange tijd koesterde hij een grote belangstelling voor de landbouw. Door
zijn huwelijk was hij gegoed geraakt in Drente bij Gasselternijveen en
Zuidlaren. In Breda woonde al sinds 1765 zijn jongste broer Benjamin, die
binnenburgemeester van die stad was. Later zou Benjamin Valkenberg
kopen van zijn oudste broer Jan Carel van der Borch en diens vrouw Anne
de Villegas, de erfdochter van Valkenberg.42 Mede door de omgang met
zijn jongste broer heeft de officier Van der Borch alle gelegenheid gehad om
de Bredase omgeving goed te leren kennen en daarbij moet zijn aandacht
gevallen zijn op de Honsdonk.

Uit het voorafgaande blijkt dat de koper van 1777 toen reeds een heel
militair leven achter de rug had en de vraag rijst op waar hij zijn liefde voor
het landleven opdeed, welke later nog tot grote hoogte zou voeren. Waar
schijnlijk is het buitenleven zoals hij dat heeft kunnen waarnemen bij zijn
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schoonouders De Famars op de Aalshorst, bij zijn oudere broer op Ver
wolde en bij zijn jongste broer op Valkenberg zeer aanstekelijk geweest.

De eerste jaren na de koop heeft Lucas Willem Philip baron van der
Borch dan ook vol ijver en met kundigheid de enigszins verwaarloosde
bezitting onder handen genomen. Dit blijkt uit een nauwkeurig verslag van
ten uitvoer gelegde werkzaamheden in de jaren 1778 tot en met 1782. De
kolonel ging met grote doortastendheid aan de slag. Hij liet de bestaande
sloten weer ophalen en nieuwe graven; hij liet de wegen herstellen en heide
ontginnen. Hierdoor verschafte hij werk aan vele arbeiders, die volgens zijn
aantekeningen het spitwerk deden voor 8 stuiver per vierkante roede

12. Silhouet-portret van Lucas W. P. baron van der Borch (1738-1820).
Origineel in het bezit van F. B. E. Baron Prisse te

Ulvenhout.
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Bredase maat. Er werd nieuw bos aangelegd, waarbij hij gebruik maakte van
een eigen kwekerij. Voor de bemesting liet hij uit Breda paardemest komen
van de aldaar in garnizoen zijnde cavallerie. Reeds in de winter van 1778 liet
hij 80 nieuwe vruchtbomen poten in de Nieuwe Bogert.

Deze activiteiten pasten in het streven van veel welgestelden in onze
streken, die als aanhangers V;ln het physiocratisme een groeiende belang
stelling voor de betekenis van de landbouw voor het sociaal-economisch
welzijn van een volk toonden. Deze belangstelling leidde ertoe, dat zij zich
op het vruchtbaar maken van heidegronden toelegden. Dit was van groot
belang voor de ontwikkeling van Staats-Brabant. Van de gronden in de
baronie van Breda was slechts de helft bebouwd. Van der Borch ging door
zijn activiteiten het voorbeeld volgen van bezitters van buitenplaatsen in
het oosten van Noord-Brabant, die zich in Vught en omstreken met
ontginning bezig hielden: Van Ryckevorsel, Martini en Van Lanschot. In
het nabije Zundert had Dr. Hendrik Snellen zich al50 jaar tevoren voor de
cultivatie van woeste gronden grote offers en inspanningen getroost, zij het
niet met groot succes. 42

•

Gedurende de eerste jaren van Lucas' bezit was P. Timmers de hoeve
naar, doch reeds in 1781 wordt melding gemaakt van \VI. van Ham. Deze
bleef tot zijn dood in 1803 de bewoner van de hoeve, maar zal tevens wel
met enig toezicht belast geweest zijn. Hij wordt door de generaal ook wel
aangeduid als meijer.

Intussen was Van der Borch nog steeds in de eerste plaats officier bij
zijn oudste regiment, waarvan hij in 1784 commandant werd. De jaren die
volgden kenmerkten zich door een groeiende tweespalt tussen de Prinsge
zinden en de Patriotten. Ook Van der Borch is hier in toenemende mate bij
betrokken geraakt. Reeds als jong officier had hij in het Pruisen van
Frederik de Grote de daar zo bewonderde nieuwe denkbeelden uit Frank
rijk leren kennen. Al voelde hij zich in vele opzichten met de zaak der
patriotten verbonden, toch hield hij zich in algemene zin afzijdig van het
bedrijven van politiek. Maar dan duikt in 1785 een zekere Rijngraaf van
Salm op, die zich in de gunst van de Staten van Holland weet te dringen.
Kolonel Van der Borch had vroeger met hem in hetzelfde regiment ge
diend.

In 1787 bevonden zij zich samen te Utrecht, waar de Rijngraaf door de
Staten van Holland belast werd met het opperbevel over het aldaar gele
gerde Patriottenlegertje. Van der Borch, die reeds in 1785 een commando
had verkregen, bij het Legioen van Salm, werd aangesteld als onderbevel-
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hebber met de rang van generaal-majoor.43 Tengevolge van het bekende
herstel van de Stadhouder in al zijn oude rechten na de tussenkomst van de
troepen van de koning van Pruisen, moest Van der Borch evenals zovele
Patriotten de wijk nemen naar het buitenland. Hij vond onderdak in
Meersel, net over de grens ten zuiden van Breda in de Oostenrijkse N eder
landen. Waarschijnlijk betrok hij een klein onderkomen dat toebehoorde
aan zijn broer, de drossaard van Breda. 44 Beducht voor confiscatie verkocht
hij aan hem de Honsdonk reeds op 9 november 1787. Het transport vond
te Ginneken plaats tegen een koopsom van f 14.000,-.45

Deze verkoop was natuurlijk een schijnverkoop. De generaal bleef zich
vanuit Meersel met de Honsdonk bezighouden en kwam volgens de over
levering zelfs van tijd tot tijd te paard ter plaatse zich op de hoogte stellen
van de ondernomen werkzaamheden. In oktober 1793 hertrouwde hij met
Françoise Agneta Stephania Henriëtta van Goor, weduwe van Franz Carl
Erberfeld. 46 In een lijst van ieders eigendommen, opgemaakt bij de akte van
huwelijksvoorwaarden van 2 oktober van dat jaar, valt in het bijzonder op
dat onder zijn bezittingen ook 100.000 stenen vermeld worden. Dit moet
welhaast het in voorraad al aanwezige materiaal zijn geweest voor het later
te bouwen herenhuis op de Honsdonk. In hetzelfde jaar 1793 had de toen
vijfenvijftigjarige generaal zijn ontslag genomen uit de Zweedse dienst,
waarin hij zich vanaf 1789 in de rang van generaal-majoor had bevonden.

T oen politieke veranderingen zich duidelijk aankondigden zag hij aan
leiding om, weliswaar nog buiten de Republiek, de terugkoop van de
Honsdonk op gang te brengen. Op 15 november 1794 sloot hij hiertoe een
onderhands contract af met zijn broer. Dit gebeurde te Clarenberg bij
Hörde in Westfalen alwaar zich het adellijk stift van die naam bevond,
waarvan zijn jongere zuster Charlotte Agnes abdis was. Op 17 april 1795
had echter pas het transport te Ginneken plaats, nadat inmiddels de
Bataafse Republiek was uitgeroepen. 47 Hoewel geschriften hierover ont
breken, is wel zeer aannemelijk dat de generaal het jaar 1795 heeft gebruikt
om het landhuis, zoals wij het kennen uit een afbeelding van J. A. Knip van
omstreeks 1830, te laten bouwen. Dit huis is tegen het reeds bestaande
gebouw aangezet, zodat een aanzienlijke uitbreiding het gevolg is geweest.
Later liet hij iets zuidelijker een nieuwe hoeve optrekken, die ook weer de
naam Hoeve Honsdonk kreeg. Deze komt reeds voor op de kaart van 1803
van A. B. van Steense!. Eveneens is daarop duidelijk de plattegrond van het
nieuw aangebouwde landhuis te zien met de erker aan de voorzijde en enige
bijgebouwen.48
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13. Kaart van de landgoederen Honsdonk (links) en Lugtenburg (rechts)
door

A. B. van Steense!, mei 1803. Oriëntatie: West-zuid-west.
Langs de "Kloosterdreve" (op de linkerhe!ft der kaart) ziet men rechts de

ronde vijver en links het pas voltooide landhuis Honsdonk met bijgebouwen.
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Links bovenaan (no.46) het "meer" en ten N.O. daarvan het (waarschijnlijk
later ingeschetste) "Huis aan het Meer", dat vermoedelijk in 1806 werd

gebouwd.
Origineel in het bezit van F. B. E. Baron

Prisse te Ulvenhout.
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Reeds in de gemaallijst van 1796 komt Lucas van der Borch, wiens
huwelijk met Françoise van Goor (1752-1840) kinderloos was gebleven,
voor met tenminste 5 personeelsleden; de lijst van 1797 geeft de namen van
alle bewoners. Daartoe behoorden behalve het echtpaar Van der Borch een
nichtje van mevrouw Van der Borch-Van Goor, Frederika Liefrinck en
twee knechts en vier meiden. Tot en met de laatst bewaard gebleven
gemaallijst van 1809 komt Van der Borch in deze bron voor, telkens met
een aantal van vijf àzes "domestiquen."49 Door de bouw van het landhuis
en door zijn talrijke aankopen werd Lucas in feite de stichter van de
buitenplaats zoals wij die thans nog kennen.

Na 1795 begon hij met de ontginning van het zuid-oostelijke deel van
zijn bezit. Er werd daar door hem een hoeve gesticht waarbij de laag gelegen
gronden tussen de beek en een groot ven in cultuur gebracht werden. Later
bouwde hij dicht bij het ven, waaruit de nu nog aanwezige vijver ontstaan
is, een kleine herenhuizinge. Dit "Huis bij het Meer" was bestemd voor
zijn nichtje Frederika Liefrinck en haar man Marcellus Anne Bekkers, met
wie zij in 1806 was gehuwd. Hij was afkomstig uit een oud ehaams
geslacht. Later werd hij burgemeester van ehaam en bewoonde toen Huize
Bekkershage aldaar.so

Na 1820 liet de opvolger van Lucas eerst het boerderijtje en tenslotte in
het voorjaar van 1834 ook het Huis bij het Meer afbreken. Eveneens
werden toen alle daar liggende landbouwgronden met bos opgeplant,
waardoor een belangrijke vermindering van grondlasten werd verkregen.
Gelukkig is de herinnering aan het Huis bij het Meer uitstekend bewaard
gebleven door een fraaie afbeelding van J. A. Knip.sl

Naast bouwen, ontginnen en opplanten ontwierp de generaal ook
regelingen met zijn buren. In augustus 1799 sloot hij een contract met zijn
broer Benjamin als eigenaar van Valkenberg en met de gemachtigde van de
eigenaar van Lugtenburg. Bepaald werd dat Lucas een uitweg ten behoeve
van Lugtenburg naar de Honsdonk zou verschaffen ter plaatse waar op dat
moment een slop voor vervoer van verkochte bomen gemaakt was. Hij zou
vóór die uitweg een hek of boom laten maken, waarvan de beide andere
partijen een sleutel kregen. Tenslotte gaven de contractanten elkaar het
recht om met hun huisgezin de wegen over de drie landgoederen te ge
bruiken.s2

In 1802 kreeg Lucas gelegenheid om het aangrenzende Lugtenburg te
verwerven. Deze buitenplaats bestond reeds lang en was sedert 1787 eigen
dom van de familie De Bisthoven de Monchy. De eigenaren, die elders
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14. Het "Huis aan het Meer" omstreeks 1830, geschilderd door J. A. Knip.
Origineel in het bezit van Baronesse Prisse-Schimmel

penninck van der Oye te Doorn.

woonden, lieten hun bezit in 1802 publiek verkopen. Van der Borch werd
voor f 25.585,- eigenaar van ruim 72 bunder land met het erop staande
landhuis en twee boerderijen. s3 In 1805 werd de generaal, wiens aktiviteiten
op het terrein van de landbouw de aandacht van de regering hadden
getrokken, benoemd tot lid van de Commissie van Landbouw in het
departement Brabant.

In het voorjaar van 1807 rapporteerde hij bij deze Commissie zeer
ernstige schade aan de bossen in zijn omgeving tengevolge van een rupsen
plaag. Zo had hij waargenomen dat bij Baade-Nassau een groot bos van
ongeveer 24 Hollandse morgen zo goed als geheel geruïneerd was. Blijkbaar
was reeds in 1806 schade opgetreden, want hij beklaagde zich, dat de
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Minister op de toen gedane verzoeken terzake bestrijding van deze insec
ten niet was ingegaan, waardoor erger voorkomen had kunnen worden.
Het ging volgens hem om de Bombyx spreta. Dit is een rups die behoort
tot de groep der zogenaamde spinners. Deze soort heeft een zeer groot
reproductievermogen en veroorzaakt enorme schaden, doordat de rupsen
zich voeden met bladeren en naalden van houtgewassen. In november 1807
werd Lucas van der Borch voorzitter van de Commissie.

Tegen het einde van zijn leven ondervond zijn inspanning ten behoeve
van de Landbouw steeds meer erkenning. Naar aanleiding van het hem
verleende honorair lidmaatschap van de Maatschappij van Weldadigheid
schreef hij op 30 augustus 1818 aan de secretaris, de heer W. A. Ockerse te
's-Gravenhage o.a.: "zeer gevoelig aan d'Eer, welke de Kommissie van
Weldadigheid mij aandoet door mij het honorair lidmaatschap van de
Maatschappij van Weldadigheid, door UW te laten aanbieden, neem ik
hetzelve met alle erkentenis aan, en zal het mij in mijne gevorderde Jaaren
ook het grootste genoegen verstrekken, de laatste dagen mijnes leevens te
kunnen gebruyken tot meedewerking aan 't welgelukken van het groote en
edele Doel deezes Maatschappij. Mijne werkzaamheden bij 't ontginnen
van woeste en inculte Heij Gronden, zijn altoos gepaart geweest met de
wensch dezelve tot nut van mijn Vaderland te kunnen doen verstrekken."

De aankoop van Lugtenburg was geschied in nauwe samenwerking met
Mr. Allard P. R. C. van der Borch, een neef van de generaal. Deze Allard
was de enig overgebleven zoon van Lucas' oudere broer, Frederik Wilhelm.
Na diens dood was Allardheer van Verwolde in Gelderland geworden.
Ook in vele andere familiezaken had Lucas een zeer nauw contact gehad
met Allard, waardoor hij wist dat hij in hem een waardige en zeer betrouw
bare opvolger had gevonden. In 1815 droeg hij hem het landgoed Lugten
burg voor f 16.000,- over. 54 Twee jaar later stelde de bejaarde generaal
zijn testament op en liet daarin al zijn goederen aan hem na. 55 Op ruim
82-jarige leeftijd overleed hij 16 juli 1820 op huize Honsdonk en is aldaar
begraven. 56

De erfgenamen van de generaal

De nieuwe eigenaar, Mr. A. P. R. C. baron van der Borch van Verwolde
(1766-1836), had rechten gestudeerd aan de Utrechtse Hogeschool en
verkreeg daar in 1786 de graad van doctor in de rechten. In 1801 werd hij
gekozen tot lid van de Commissie tot het ontwerpen van een plan van
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bestuur van het departement Gelderland en het jaar daarop werd hij lid van
dat bestuur. Hij ontving een gouden eremedaille voor zijn antwoord op een
prijsvraag die de Haarlemse Maatschappij der Wetenschappen had uit
geschreven: deze betrof de vraag welke boom - de Schotse spar of een
andere - het meest geschikt was om in dorre zandgronden te worden
geplant. Koning Willem I benoemde hem in 1820 tot staatsraad in buiten
gewone dienst en in 1828 werd hij curator van de Hogeschool te Utrecht. 57

Hij was reeds op jeugdige leeftijd in het bezit gekomen van het voorva
derlijk erfgoed Verwolde in Gelderland en verbleef er tot aan zijn dood. De
Honsdonk, waar aanvankelijk nog gedurende enige jaren de weduwe van de
generaal was blijven wonen, verhuurde hij vanaf het voorjaar van 1829 aan
een hoge militair, Otto Jan Herbert graaf van Limburg Stirum die gehuwd
was met J osephine Arnoldine barones Rengers. Hij nam in 1831 als kolonel
en adjudant van de Prins van Oranje aan de Tiendaagse Veldtocht deel en
eindigde zijn loopbaan als commandant van Maastricht en van de troepen
in Limburg met de rang van luitenant-generaal. Het echtpaar komt met zes
kinderen, een gouvernante en vier meiden voor het eerst in 1829 in de
bevolkingsadministratie van Ginneken en Bavel VOOr.58

Twee jaar nadat mevrouw Van Limburg Stirum in 1839 op de Hons
donk was overleden, werd haar man benoemd tot provinciaal commandant
van Noord-Brabant. Waarschijnlijk verliet hij in verband daarmee de Ul
venhoutse buitenplaats. Bij die gelegenheid ontdeed hij zich van een deel
van zijn roerend bezit. Door notaris W. K. van Breda te Chaam liet Van
Limburg Stirum op 20 december 1841 een publieke verkoping beleggen van
paarden, koeien, varkens, kalkoenen, hoenders en eenden en ook nog van
huisraad. 59

In opdracht van Van Limburg Stirum heeft de Brabantse kunstenaar J.
A. Knip, vermoedelijk tijdens de zomer van 1830, zowel Honsdonk als het
Huis aan het Meer met zijn penseel vereeuwigd. De afbeelding van Hons
donk toont de voorgevel van het landhuis met de (toen nog ronde) vijver en
enkele personen op de voorgrond. Deze laatste zijn vermoedelijk de bewo
ners. Van links naar rechts ziet men een dame (gouvernante?) met twee
kinderen, een heer met een geweer en (naast zich) een hond. De heer staat te
praten met een dame die op een bank gezeten is. Verder ziet men dan een
ouder persoon en een kind dat een vaantje in de hand heeft (beiden te paard)
en op het gazon ernaast een spelend kind. Uit een bovenraam buigt zich
nog een vrouw naar voren. Links van het huis lopen enkele koeien met hun
drijver.
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15. Het Huis Hansdonk omstreeks 1830, geschilderd door J. A. Knip.
Origineel in het bezit van Baronesse Prisse-Schimmel

penninck van der Oye te Doorn.

Het huis zelf heeft in de erker openslaande deuren en twee zijramen,
daarnaast ziet men in de voorgevel telkens twee 6-ruitsramen. De erker
loopt door vóór de bovenverdieping en wordt door een eenvoudig fronton
bekroond. Op de bovenste etage bevinden zich naast de erker telkens twee
4-ruitsramen. Boven elk van die tweetallen is een dakkapel aangebracht. Op
het zadeldak staan twee schoorstenen. Het ac'hterste gedeelte van het huis
loopt naar rechts door en heeft aan het uiteinde op elke verdieping nog een
venster. Rechts achter het huis staat een schuur.60

In 1836 overleed Mr. A. P. R. C. baron van der Borch. Deze liet de
Honsdonk na aan zijn toen 34 jaar oude zoon, Mr. Willem François Emile
baron van der Borch, die in 1839 huwde met jkvr. Henrica Paulina van der
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Heim (1806-1884). Mr. Willem studeerde evenals zijn vader aan de Hoge
school te Utrecht, die hij in 1827 verliet na de verdediging van een histori
sche en rechtskundige verhandeling over de korentienden, dit naar aan
leiding van een giftbrief van Reinaid II graaf van Gelre uit het jaar 1333.
Korte tijd was hij in Den Haag op de rol der advocaten ingeschreven,
vertoefde vervolgens een jaar op Verwolde en werd in 1829 benoemd als
surnumerair op het bureau van de Agent der Domeinen, de heer Smits te
Breda. In 1832 volgde een benoeming als adjunct-houtvester in het eerste
district van Noord-Brabant. Drie jaar later kreeg hij een aanstelling als
waarnemend Agent van het Domein te Zwolle en in 1840 als Agent te
Oosterhout. Toen de domeingoederen in 1842 overgingen op Prins Frede
rik der Nederlanden werd Van der Borch benoemd tot diens rentmeester in
het rentambt Breda. In 1848 verkreeg hij de functie van waarnemend
kantonrechter te Ginneken.61

De eerste jaren van zijn huwelijk woonde hij uit hoofde van zijn beroep
te Oosterhout. Daar ook werden behalve een zeer jong gestorven zoontje
twee zoons, René en Charles (februari en december 1842), geboren. Later
op de Honsdonk kwamen nog twee zonen, Paul en Henri (1844,1848) en
een dochter Adèle (1845) ter wereld. Mr. W. F. E. baron van der Borch was
reeds vanaf zijn komst in Breda in 1829 door zijn vader belast geweest met
het beheer van de zogenaamde Bredase familiegoederen. Daarbij speelde de
wens van de oude oom Lucas mee, die tegen het eind van zijn leven de
jongste zoon van zijn neef als opvolger in zijn eigendommen op het oog had
en dat in zijn testament kenbaar gemaakt had. ET werd tot 1836 een
levendige briefwisseling onderhouden tussen vader en zoon over dit be
heer. Daar blijkt ook dat vader Allard gewild heeft dat zijn zoon de Bredase
goederen al bij zijn leven van hem zou overnemen. Hoe het ook zij,
ofschoon hij zich reeds lang voor zijn huwelijk vol ijver met deze zaken had
bezig gehouden, toch betekende zijn huwelijk met jkvr. Henrica Paulina
van der Heim in 1839 heel duidelijk het begin van een nieuw tijdperk voor
de Honsdonk.

Als in 1842 de huurtermijn van het gezin Van Limburg Stirum ten
einde is gekomen, neemt Van der Borch, die op dat tijdstip eveneens
eigenaar is van het veel aanzienlijkere goed Verwolde, vooral op aandringen
van zijn vrouw het besluit in Brabant te blijven en voortaan het huis op de
Honsdonk zelf te gaan bewonen.

Samen ontwierpen zij toen een geheel nieuwe aanleg naar de in de mode
geraakte Engelse landschapsstijl, waarbij vooral mevrouw Van der Borch
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16. Ontwerp voor de nieuwe aanleg van de buitenplaats Hansdonk, 1841 of
1842. De onderkant van de tekening IS rechts onder, (langs de Kloosterdreef) is

het landhuis getekend. De Molenweg heeft nog zijn oude loop.
Origineel in het bezit van F. B. E. Baron

Prisse te Ulvenhout.
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haar kunstzinnige aard kon uitleven. Zo was het in 1843 gebouwde, tegen
over het huis gelegen boerderijtje een ontwerp van haar hand. De perceels
indeling van de landerijen opzij en voor het huis, zoals aangegeven op de
kaart uit 180362

, onderging een totale verandering door de aanleg van een
park volgens het bovengenoemde aanlegplan. De tekening hiervan uit 1841
of 1842, die in het huisarchief bewaard is gebleven, toont aan hoe vóór het
huis de ronde vijver en de beide vijvertjes ter weerszijden moesten ver
dwijnen. In plaats daarvan kwam een guirlandevormige waterpartij van
grote lengte, die in noordwestelijke richting doorliep en later zelfs verbin
ding kreeg met de Kruisvijver op Lugtenburg. Links van die vijver werd een
aantal slingerpaden aangelegd rond bospercelen van velerlei vorm. In het
ontwerp werd de oude loop van de Molenweg nog niet aangetast; later werd
deze meer noordwaarts verlegd.

17. Het Huis Honsdonk in 1833, getekend door Jacob Wieek.
Copie in het bezit van F. B. E. Baron

Prisse te UlvenhouL
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Terwijl de uitvoering van al deze plannen nog volop aan de gang was en
het gezin net zijn laatste uitbreiding in januari 1848 beleefd had, werd Van
der Borch ziek. Toen hij na enige tijd steeds zieker werd, begaf hij zich naar
's-Gravenhage om herstel te zoeken. Tijdens zijn verblijf aldaar stierf hij
echter op 18 juni 1849, net 47 jaar oud. Zijn weduwe bleef met 5 minderja
rige kinderen achter. Krachtens de wet moest een boedelbeschrijving
worden opgemaakt, waarmee de Ginnekense notaris Jonckheer zich op 1
september 1849 belastte. Daardoor wordt ons een inzicht gegeven in het
vermogen van een der bezitters van de Honsdonk.
Mr. W. F. E. baron van den Borch liet na:

1. twee negende gedeelte en een zesde in twee negende onverdeeld in de
suikerplantage het Eiland in Suriname;

2. de heerlijkheid Verwolde, het kasteel aldaar met de heerlijke rechten
en bijbehorende boerenerven, katersteden, daglonerswoningen, bos
sen, bouw- en weilanden, groot 431 bunder;

3. de landgoederen Honsdonk en Luchtenburg;
4. de Woestenbergse hoeve onder Bavel;
5. de bouwmans-huizinge Koekelberg onder Ulvenhout op Notsel;
6. de boerenhoeve de Woest en Eendemaat onder Chaam;
7. 76 bunder in de Bleke Heide te Chaam;
8. de boerenhoeve den Aard en Wouwer onder Gilze;
9. een derde in 101 bunder in de Neerhovensche heide onder Gilze;

10. een herenhuis op de Prinsenkade C 259 te Breda;
11. 3 bunder 57 roeden hooiland onder Teteringen;
12. 3 bunder 66 roeden 50 ellen bouwland in het Oudland van Zeven

bergen;
13. een boerenhoeve groot 77 bunder 92 roeden onder Klundert en Ze-

venbergen;
14. de onverdeelde helft in 82 roeden 17 ellen hakhout onder Hoeven;
15. het 3" en 8e perceel tienden genaamd de Hoeftiend onder Bavel;
16. de graan- en vlastienden van den Aard en van Valkenberg onder Gilze.

Verder waren er nog 52 "kavels", effecten, hypotheken en schuldbe
kentenissen. Aan kontant geld bleek er! 5.587,- in kas te zijn alsmede
drie goudbeurzen met dukaten, gouden rijders, Louis d'or en vijf- en
tien-Thalerstukken. Ook was nog! 10.787,88 te vorderen aan achterstal
lige huren, interessen en schuldvorderingen. fiet passiefder nalatenschap
bedroeg! 14.840,34, waaronder f 764,- aan dood- en begrafeniskosten.

De akte noemt ook nog de bezittingen van de vier oudste kinderen die
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hun waren nagelaten door Anna Carolina Lucile barones van der Borch,
weduwe van Mr. S. B. Jantzon, advocaat en oud-burgemeester van Breda.
Zij was de dochter van de drossaard Benjamin van der Borch en een nicht
van hun grootvader Van der Borch. Zij was op 25 mei 1847 te Breda
gestorven. Tot die bezittingen behoorde de buitenplaats Valkenberg
onder Gilze, door haar nagelaten aan de toen vier jaar oude Charles Lucien
Paul van der Borch. De drie andere kinderen hadden van hun tante Lucile
loten in de Hessische staatsloterij geërfd. Ook hadden zij alle vier van haar
nog sieraden ter waarde van! 3.978,- verkregen. 6.1

Een vrouwe op de H onsdonk

Na het overlijden van haar echtgenoot heeft mevrouw Van der Borch
gedurende ruim tien jaren op zeer bekwame wijze het beheer gevoerd over
de drie landgoederen, nl. Honsdonk, Lugtenburg en Valkenberg; kort na
1860 gaf zij het beheer van de beide eerste bezittingen in handen van haar
zoon Paul, die zich uitstekend van de hem toevertrouwde taak gekweten
heeft tot zijn vertrek naar Gelderland omstreeks 1871, terwijl haar zoon
Charles omstreeks diezelfde tijd Valkenberg ging beheren.

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw heeft de persoonlijkheid, die
Vrouwe Henriëtte van der Borch geboren van der Heim ongetwijfeld was,
samen met het talrijke personeel onder leiding van de zeer kundige werk
baas, Barend van Berkurn, het eerder aangevangen werk met kracht voort
gezet. Zo liet zij het huis van een balustrade en bakons voorzien, terwijl op
het dak het zeshoekige klokketorentje geplaatst werd, dat afkomstig was
van het huis op Lugtenburg. 64 Te zelfdertijd werd dat huis geheel opge
knapt en van een verdieping voorzien. Er werden bossen aangeplant en er
werd verder gegraven aan de vijvers. De ontginning van de Bleke Heide
onder Chaam werd voortgezet. De land- en tuinbouw had haar grote
belangstelling. Op tentoonstellingen waren regelmatig inzendingen van
o.a. tuinbouwproducten, die vele premies en oorkonden opleverden. Er
was ook een eigen schaapskudde met een vaste schaapherder en op de toen
onder de Honsdonk horende hoeve in de Woest had zij een Noordhol
landse springstier geplaatst ter verbetering van het rundveebestand in de
omtrek. Maar naast al deze beslommeringen had zij natuurlijk in de eerste
plaats zorg voor haar kinderen.

De kleine Van der Borch's hoefden niet ter school te gaan in Chaam of
Ginneken, maar zij kregen op het landgoed zelf het nodige onderwijs en wel

125

Jaarboek De Oranjeboom 39 (1986)



van huisonderwijzers zoals van Wilhelmus van Heusden, die met zijn
vrouwen vijf kinderen in de periode 1849-1851 op het naburige Lugten
burg woonde. Hij werd opgevolgd door de heer André, die eveneens op het
huis Lugtenburg gehuisvest werd. 65 De oudste zoon Allard en de jongste
Willem Henri Emile (geb. 1848) volgden beide later een universitaire
opleiding in Leiden. De drie oudste knapen, die onderling weinig in leeftijd
scheelden, schijnen op het landgoed een heel plezierig leven te hebben
geleid. Zo organiseerden zij via de vijvers een veerdienst van Honsdonk
naar Lugtenburg. Van groter belang was de vrijwillige brandweer door hen
opgericht, maar hun mooiste prestatie was het in het leven roepen van een
handboogschutterij, die de naam "De Ravenbroeders" kreeg. Deze naam
was ontleend aan de raven in het familiewapen. Het gezelschap, dat de
zinspreuk "Eendracht maakt magt" voerde, nam ook niet-familieleden als
lid aan. Tijdens wedstrijden in oktober 1862 behaalde het lid C. Brokke
twee erekruisen.66 Vanaf de zomer van 1859 tot einde 1865 veroverde de
Honsdonkse schutterij op tal van tournooien door heel Brabant wel twaalf
eretekenen, welke nu nog prijken aan het op de Hondsdonk aanwezige
vaandel.

De vierde, veel jongere zoon Henri trok meer op met zijn zuster Adèle.
Voor haar opvoeding werden gouvernantes aangesteld, van wie er één de
freule Amélie de Bourbon was. Zij was een dochter van de heer Naundorf,
die pretendeerde Lodewijk XVII te zijn.
Nadat alle kinderen meerderjarig waren geworden had in 1871 een deling
van hun gezamenlijk erfgoed plaats, dat toen een totale waarde had van
f 591.500,-. De desbetreffende akte werd op huize Honsdonk door de
Ginnekense notaris Jonckheer verleden. Het resultaat was dat ieder voor
een waarde van f 118.250,- kreeg toebedeeld. Dit geschiedde op de
volgende wijze:

1. René kreeg de heerlijkheid Verwolde onder Laren (Gld.).
2. Charles kreeg f 100.050,- in contant geld alsmede de Woest en

Eendemaat onder Chaam, de graan- en vlastiend van Valkenberg en
een derde gedeelte in de Neerhovensche bossen onder Gilze.

3. Paul kreegf 57.850,- in contant geld alsmede de Aard en de Wouwer
onder Gilze en Rijen, de graan- en vlastienden van den Aard onder
Gilze, het Bleeken Heitje onder Chaam, percelen hooiland, dennebos
en heide onder Chaam en de onverdeelde helft van de Woestenbergse
hoeve onder Bavel.
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4. Adèle werd eigenares van de onverdeelde helft van de landgoederen
Honsdonk en Luchtenburg en van f 64.925,- aan contant geld en
waardepapieren.

5. Henri kreeg de andere helft van Honsdonk en Luchtenburg, de andere
helft van de Woestenbergse hoeve enf 52.925,- aan contant geld en
waardepapieren.67

De gemeenschappelijke eigendom van de beide jongste kinderen duurde
slechts enkele jaren. Reeds op 7 april 1874 - naar aanleiding van het
voorgenomen huwelijk van zijn zuster met de Belgische baron Frederik
Benjamin Alexandre Philippe Prisse - aanvaardde W. H. E. baron van der
Borch haar onverdeelde helft in de Honsdonk en Luchtenburg tegen
betaling van f 55.400,-.68

De laatste honderd jaar

Mr. W. H. E. baron van der Borch heeft de vele jaren dat hij eigenaar
was het reeds bestaande uitnemend onderhouden, nieuwe bossen aange
plant, veel heide laten ontginnen en evenals zijn voorgangers de grootte van
zijn bezit door aankoop sterk uitgebreid. Hij bouwde in 1877 in de
nabijheid van de Chaamsewei een nieuwe boerderij, en noemde deze naar de
stichter van de tegenwoordige buitenplaats de Lucashoeve. Na het behalen
van de meestertitel in 1873 bekleedde hij eerst de functie van schoolop
ziener, waarna in 1881 zijn benoeming volgde tot burgemeester van Gin
neken en Bavel. Dit ambt bleef hij vervullen tot zijn overlijden op 24 april
1908. Aanvankelijk woonde de burgemeester samen met zijn moeder op de
Hondsdonk. Na haar dood in 1884 verbleef hij er zijn verdere leven alleen.
In zijn testament van 6 januari 1908 liet Henri al zijn goederen na aan zijn
beide neven Prisse, onder de last van vruchtgebruik ten behoeve van hun
ouders.

T ot het aktief der nalatenschap behoorde onder meer ruim 559 ha aan
gronden, voor het merendeel gelegen onder Ginneken en Chaam. De
belangrijkste bestanddelen hiervan waren de landgoederen Hondsdonk en
Lugtenburg, de Woestenbergse Hoeve en de Bleke Heide. Nadat hun
ouders kort na elkaar overleden waren traden vanaf eind juli 1913 de beide
broers samen als eigenaar op. Door het reeds spoedig daarop uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog bleef hun gezamenlijke bezit onverdeeld tot eerst
op 4 november 1919 bij akte van boedelscheiding de Hondsdonk toege
deeld werd aan Jhr. Mr. Willem Ludovicus Franciscus Prisse.69

Deze was 22 november 1880 te Antwerpen geboren. Na het Atheneum
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18. Het Huis Hondsdonk in de zomer van 1985.
Foto D. C. C. Baronesse Prisse-Strick van Linschoten
te Ulvenhout.

aldaar afgelopen te hebben, studeerde hij te Gent in de rechten. Na
voltooiing van deze studie vestigde hij zich als advocaat in Brussel. Bij het
uitbreken van de oorlog in 1914 volgde zijn benoeming tot Auditeur
Militair te velde, waardoor hij ruim vier jaren bij het Leger achter de Ijzer
verbleef. Na afloop van de oorlog verliet hij de militaire rechtspleging en
volgde zijn benoeming tot Rechter in de Rechtbank te Brussel. In 1921
werd hem door Koning Albert als gunstbewijs de titel van baron bij
eerstgeboorte verleend. 70 In datzelfde jaar nam Mr. Willem ontslag ten
einde zich geheel aan het beheer van zijn landgoed te kunnen wijden. Hij
ging op de Hondsdonk wonen en trouwde in september 1923 met Jkvr.
Sophia Susanna Roëll. Vooral tijdens de eerste jaren van zijn beheer werd
door aankoop en ruiling de Hondsdonk nog verder uitgebreid. Door
ontginningen van heide nam de oppervlakte landbouwgrond toe, terwijl
ook nieuw bos werd aangelegd. Niet ver van het huis liet baron Prisse een
nieuwe boswachterswoning bouwen.

Later volgde een periode waarin hij onder grote zorgen gebukt ging.
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Dit was gedurende de grote economische crisis in de jaren dertig en vooral
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zeer veel bossen werden door de Duit
sers leeggeroofd. Gelukkig bleven de Hondsdo'1k en zijn bewoners voor
verder oorlogsgeweld gespaard. Na de oorlog ontwikkelde hij plannen voor
het herstel van de bossen, waarmee een aanvang was gemaakt toen hij op 3
april 1951 op huize Hondsdonk overleed. Krachtens zijn testament ging de
eigendom van het landgoed ter grootte van ruim 300 ha over op zijn zoon
Mr. F. B. E. baron Prisse, die het met zijn gezin nog bewoont en met grote
zorg onderhoudt. 7I

De hoeve H onsdonk en haar pachters

Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat de eigenaren van
Honsdonk vóór 1795 geen vaste verblijfplaats op het landgoed hadden.
Het complex had vrijwel geheel een agrarische bestemming. De bewerking
van de cultuurgrond geschiedde door een pachter, die aan de eigenaar een
bedrag in geld en prestaties in natura moest opbrengen. Het is niet moge
lijk gebleken een volledige lijst van de pachters vanaf de veertiende eeuw op
te stellen. Daarom willen wij er hier slechts enkele noemen, van wie ons
tijdens ons onderzoek meer bekend is geworden.

De oudst bekende pachter, reeds aan Hallerna bekend, is Rombout
Cornelis Mathijs Godertss. In 1581 sloot hij, als vervolg op een zojuist
afgelopen overeenkomst, met de toenmalige eigenaar Jonker Willem van
Lier te Oosterhout een contract voor drie jaar. Aan hem moest de pachter
jaarlijks 84 Carolusgulden en 8 veertel (=86,84 liter) boekweit betalen. De
akker liggende aan de zuid-oostzijde van de hoeve, die toen nog niet tot
zaailand gemaakt was, moest de pachter alsnog in cultuur brengen. In het
laatste pachtjaar had hij recht op de gehele "schoof", dat wil zeggen de hele
opbrengst van dit perceel. Verder moest Rombout zijn pachtheer een of
tweemaal per jaar in Oosterhout ophalen en naar de hoeve heen- en
terugbrengen. 72 Dit zal betekenen dat de eigenaar in of naast de hoeve een
of meer kamers voor zichzelf had gereserveerd om daar in de mooie
zomertijd te verblijven.

Na Godertss. schijnt een zeker Cornelis de Hoon geruime tijd de hoeve
bewerkt te hebben. 73 Van hem is geen contract bekend. Ook zijn klein
dochter, die hier geboren werd, woonde er vanaf circa 1610 geruime tijd als
echtgenote van Laureys Willemss. Haar zonen Adriaen (geboren 1604) en
Jochem (geboren 1610) legden in 1679 gerechtelijke verklaringen af over
het heffen van belasting door het dorp Chaam van percelen die voorheen
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tot de jurisdictie van Ginneken werden gerekend. Hun broer Rombout
(geb. 1620) deed het jaar daarop hetzelfde. 74

Twee jaar later blijkt dat de hoeve werd gehuurd door Laureys Cornelis
Ghybs en diens vrouw Neeltiën Adriaenssen van der Avoirt.75 In 1702
pachtte Marten Janssen Vriendts de hoeve van Dirk Moock en Catharina
van Erffrenten. Deze landbouwer beleefde in de avond van 20 september
1708 een roofoverval op zijn boerderij. Negen jonge mannen stormden
naar binnen, knevelden de knecht en de schaapwachter en wierpen deze in
de kelder. Daarna plunderden zij kasten en kisten en vertrokken met
medeneming van wollen en linnen kleren, geld etc. Onder de kleding
bevonden zich een bruin camisool met 40 zilveren knopen, een stuk
"tierentijn"76 van 5Y2 el, een geelachtige nieuwe vrouwenrok met gimpen77

,

hemden en neusdoeken. Nadat de boer vernomen had dat te Grobbendonk
vier dieven waren gevangen, die vermoedelijk tot deze bende behoorden,
verzocht hij aan de regenten van Ginneken om een attestatie, waarin de
gerechtsambtenaren van de bewuste streek assistentie werd gevraagd bij
het opsporen der gestolen goederen. 78

Enkele jaren later - in 1715 - werd de hoeve gepacht door Willem
Wouter Timmers. Dank zij het teruggevonden pachtcontract kunnen we
iets over de pachtvoorwaarden mededelen:

1. de huurder heeft geen recht op de houtwas in dit complex, maar moet
het wel "gadeslaan."

2. hij moet jaarlijks het kosters- en vorsterskoren betalen.
3. Op de heivelden mag hij zoveel turf steken als hij nodig heeft.
4. het bak- en brouwhuis mag zowel door de huurder als door de ver

huurder gebruikt worden.
5. de huurder moet elk jaar aan de eigenaar 6 koppels jonge hoenderen

leveren.
6. de pachter moet het echtpaar Van der Moer tweemaal per jaar ophalen

uit Gastel en naar de Honsdonk heen- en terugbrengen. Dit hoefde hij
evenwel niet te doen gedurende de zaai- of oogsttijd.

7. de pachter moet ten behoeve van de eigenaar een jonge spioen (patrijs
hond) houden.

8. de pachtsom bedroeg f 300,- per jaar.
De bepaling over de reservering van het nieuw getimmerde "huis" werd
reeds hiervoor genoemd.79

Pachters kwamen en gingen, ook toen de Van der Borchs eigenaar
waren geworden. In 1791 bewerkte Willem van Ham de hoeve, hij was tien
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jaar eerder gekomen in de plaats van P. Timmers en zou tot zijn dood in
1803 hier blijven. Van Ham's knecht Arnoldus Balmakers veroorzaakte in
juni van eerstgenoemd jaar een dodelijk ongeluk door met zijn snaphaan,
welke met hagel geladen was, te schieten op zekere Pieter Andries Rie
bergen. Van dit ongeval is verder niets bekend.80

Op het laatst van zijn leven, rond 1802, had een diefstal plaats van een
koperen koeiketel die later onder Zundert aan een jood was verkocht. Een
zekere Antonetta van Dun, echtgenote van Gerardus Foesenek, die in de
opbrengst had meegedeeld, legde daarover voor de Hoge Vierschaar te
Breda een verklaring af. 81

Met de dood van Willem van Ham eindigt de tijd waarin er slechts
sprake was van de ene pachter of bruycker op de hoeve Honsdonk. Immers
tengevolge van het optreden van Lucas baron van der Borch breidde zich de
betrekkelijk kleine bezitting, die hij in 1777 gekocht had, snel uit tot de
thans bekende buitenplaats waarop vanaf 1796 de eigenaren in het nieuw
gebouwde landhuis gingen wonen. Er werden verschillende nieuwe boerde
rijen gesticht en daarmede traden ook meer pachters tezelfdertijd aan. Hun
lotgevallen horen echter niet meer bij de hierboven behandelde oude hoeve
Honsdonk.

juli 1986.
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Doop-, Trouwen Begraafboeken
Gemeentearchief
Gemeentearchief Breda
Gemeentearchief Nieuw-Ginneken
Stadsarchief, inventaris Hingman
Notariële archieven vóór 1842
Notariële archieven na 1842
Rechterlijke archieven
Rijksarchief 's-Hertogenbosch
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als volgt: "Sterke sal uutreycken Peters kinderen alle jare vier zester drie loepen rogs, een
achtendeel van enen loepen rogs min alse van dat die hoeve op die Molenvloet beter was
dan die hoeve op die Honsdonc ende van dat Claeus van Oekel daar op hadde. Peter van
Dorst ende Peter Verslisen daer mede hebben Peters kinderen hoer aandeel ende Peters
kinderen sellen ghelden derdendeel van enen loepen r., overmids datter een viertel meer op
vonden is dan dIe hoeve gecavelt was, ende dat sel corten uut den voerscreven pacht (XVle
e.) - Desen brief staet op den Moelenvloet en apparentelyc spruyten hier uut de 15
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10 Erens, Oorkonden, 143 en 147 (no. 159 en 160).
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Scherft, "Het stedelijk Ijkwezen te Breda (lIl)" in dit Jaarboek V (1952) 75.
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te Oud-Gastel, beiden overl. vóór 1743; Cornelia (geb. 1697), in 1745 vermeld als jonge
dochter te Oud-Gaste!: Adriana (geb. 1699); Diederik Tieleman (geb. 1700) in 1743
wonende te Willemstad: Johanna (geb. 1703), in 1745 vermeld als gehuwd met Aalbregt
Hendrik de Win, capiteyn-Iuitenant onder colonel Buddenbrook; Arnoldus Hubertus
(1704), in 1742 vermeld als cadet in het regiment van colonel Wolterus te Bergen op Zoom:
Antonia, gehuwd met J. Lentfrinck; PetronelIa, in 1741 vermeld als echtgenote van Laurijs
Wetzier Koopbrouwer te Willemstad; Hendrick, in 1741 vendrich in het regiment van
colonel De Brauw te Hulst; Theodora, vermeld in 1745 en Arnoldina, in 1745 weduwe van
Michiel Mysbergh te Willemstad.

3S GAB, R GinneKen 143, fol. 63.
16 GAB, R Ginneken 90, fol. Uv.

GAB, R Ginneken 72, fol. 170v-17l.
18 J. Lentfrink was een onechte zoon van Jan Lentfrink, aannemer van 's Lands werken. Hij

werd 27 november 1707 te 's Gravenmoer geboren en is op 14 se}?t. 1776 te Rotterdam
begraven. Zijn huwelij'k met Anthonia van der Moer had op 13 apnl1741 te Gastelplaats.
J. C. Maris van Sande ingenambacht, Een honderdtal Nederlanaschefamilies (Nijmegen,
1946) 199.

19 GAB, R Ginneken 91, fol. 60, 74, 87, 153, 155v; R Ginneken 92, fol. 82, 86v, 121v; R
Ginneken 93, fo1.25. - In 1741 woonden blijkens de gemaallijst op Honsdonk Johanna
van der Moer en haar man lieutenant De Win(t) met een dienstbode. - GANG, Archief
van Ginneken en Bavel, inv, 180.

40 Deze kaart bevindt zich op Honsdonk. zie afb. ll.
41 GAB, R Ginneken 97, fol. 96v.

J. H. van Mosse!veld, "Het landgoed Valkenberg bij Gilze" in dit Jaarboek XIII (1960)
168-170.

"'H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Bestaan en bedrijvigheid (Tilburg, 1975) 96 e. v.; H. van
der Hoeven, Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout (Zundert,
1920) 319; H. van der Hoeven, Geschiedenis van onze familie (Hellerau, 1923) 165-166.

41 Dr. A. van Hulzen, Utrecht in de Patriottentijd (Zaltbommel, 1966) 274. Op de Honds
donk bevindt zich nog de krijgsuitrusting, die Van der Borch gedragen heeft 1I1 de periode
1785-1787; daartoe behoren zijn laarzen, borstkuras, hoofdbedekking alsmede een kort
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zwaard. Hij trad toen op als commandant onder de Rijngraaf van Salm, over het "Legioen
lichte Troupes ten Dienste van de Staaten der Vereemgde Nederlanden." Dit Legioen
ging in 1786 over in dienst der Staten van Holland.

44 Dit huisje heeft vermoedelijk gestaan aan de westzijde van de "Dreef" ter plaatse van het
hUldIg hUlS no. 37. Op het eilld der 17' eeuw lag hIer nog een schaarbos. ZIe P. Hlldebrand,
De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (Antwerpen, 1950) 181 no.13.
In een brief van april 1787 schrijft Lucas' broer drossaard Benjamin van der Borch aan
kolonel De Brou over "une petite campagne OL] je met tiens actuellement, gui est sur les
confins près d'un cloÎtre de Capucins très connu dans ces environs et qui faIt la pointe là
plus avancée du Braband." Waarschijnlijk is dit hetzelfde huis. (F. A. Brekelmans, De
Belgische enclaves in Nederland (Tilburg, 1965) 63, noot 188 - Onze dank aan het
gemeentebestuur van Hoogstraten, dat de eerste auteur in een uitvoerig schrijven over de
situering van de "petite campagne" inlichtte.

45 GAB, R Ginneken 98, fol. 199v-200.
46 Françoise Agneta Stephanie Henriëtta van Goor was een dochter van Frederik Willem en

Stephanie Reinira van der Linden. Een zuster van haar was gehuwd met Ds. Liefrinck. Uit
dit huwelijk sl?roten 2 dochters: Frederika Henriëtta Mathias Stephania Liefrinck, die te
Chaam op 8 Juni 1806 trouwde met M. A. Bekkers, heer van Moergestel en Leonora
Liefrinck, die na ondertrouw op 2 november op huize Honsdonk, vervolgens te Ginneken
1 december 1815 trouwde met C. 1,. C. J. Manuel. K. van den Sigtenhorst, "Twee
takken van het Zwitserse raadsheren-geslacht Manuel" in: Gens Nostra XIII (1958) 259.

47 GAB, R Ginneken 110, fol. 81v, het complex wordt hier omschreven als "eene hoeve of
steede gent de Honsdonk op de Raakens, bestaande in huysinge en verdere timmeragie en
schuure met de daar annexe saay en weylanden ... bossen, plantagien en ongecultiveerde
heide tesamen groot 65 bunder."

48 Zie afb. 13.
49 GANG, Archief van Ginneken en Bavel, inv. 187, gemaallijsten over 1796-1807 en 1809.

B. J. Buma en W. de Vries, "Bekkers, de protestantse tak van de rooms-katholieke familie
Beekers uit Chaam" in: De Nederlandsche Leeuw XCII (1975), kol. 157 e.v.

51 Zie afb. 14.
S2 GAB, N 1143, acte 99.
SJ Zie dit jaarboek XXXI (1978) 10.
54 GAB, N 4856, acte 51. Lugtenburg is dus niet aan Allard nagelaten zoals dit in dit jaarboek

XXXI (1978) 12 werd vermeld.
55 GAB, N 4858, acte 75.
56 In een testament van 1819 betuigde hij de wens om op de Honsdonk begraven te worden

"zonder eenig opschik of optooysel, in ordinaire planken, met een muts op het hoofd en in
een grof laken toegeslagen, ter plaatse die daartoe door mij in gereedheid gebragt is."

57 A. J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden II, l' stuk (Haarlem, 1853)
905; G. D. J. Schotel, Biographisch Woordenboek der Nederlanden I (Haarlem, zJ.) 278.

58 GANG, Archief van Ginneken en Bavel, wijkregister 1829, p. 157; Nederland's Adelsboek
XLI (1943-1948) 396 en F. de Bas, Prins Freaerik der Nederlanden en zijn tijd IV 2
(Schiedam, 1913), Bijlage X p 1.

59 Rijksarchief 's-Hertogenbosch, Collectie Cuypers van Velthoven, inv. 3664.
bO De afbeeldingen moeten in ieder geval vóór 1832 gemaakt zijn, daar J. A: Knip.(1797-1847)

in dat Jaar geheel blilld werd. Later hebben ZIJn killderen onder ZIJn leldlllg nog wel
schilderijen gemaakt. -Brabantia XXIV (1975) 107-108 en XXVI (1977) 8-9 en 205.

b1 Van der Aa, Woordenboek, 906; Schotel, Woordenboek, 278.
b2 Zie afb. 13.
63 GAB, NN doos 158, acten 1028 en 1029.
64 Zie dit jaarboek XXXI (1978) 12.
65 Zie dit jaarboek XXXI (1978) 18 noot 41. Bij de boedelbeschrijving op 1 september 1849

trad W. van Heusden als getuige op.
66 Bredasche Courant 9 okt. 1862.
67 GAB, NN doos 174, acte 5581. Getuigen bij deze akte waren de tuinbaas Isaak Cornelis

Sluijk en de bouwman Cornelis Oostvogels.
68 Dit geschiedde bij acte d.d. 7 april 1874, verleden voor notaris Jonckheer te Ginneken

(rep.no.6052).
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69 Hypotheekkantoor Breda, Register van overschrijving deel 1200/109. Acte d.d. 4 nov.
1919, verleden voor notaris L. f. G. Bode te Ginneken.

70 Etat présent de la Noblesse du Royaume de Belgique XV (1967) 94.
71 Voor de periode dat generaal Lucas van der Borch eigenaar van het landgoed was en voor

de activiteiten van diens neef Mr. A. P. R. C. van der Borch en zijn zoon Mr. W. f. E. van
der Borch is geput uit het Huisarchief, dat - ongeordend - op Hondsdonk berust.

72 L. Merkelbach van Enkhuizen en A. Hallema, Geschiedenis der gemeente Ginneken en
Bavel (Utrecht, 1941) 295-296.

7} GAB, Archief Hoofd- en Leenbank, inv. 192, extracten uit de collectatieboeken van de
koningsbede en de Se penning, 1635 e.v.

7. GANG, Archief van Ginneken en Bavel, inv. 86, acten d.d. 12 okt. 1679, 18 okt. 1680. In
de Geschiedenis der gemeente Ginneken en Bavel, 215 wordt Rombout Laureyssen op
Hansdonk vermeld met 1 paard en 9 koeien.

7S GAB, N 231, acte 17.
76 Naam van een stof, half wol, half garen.
77 Bedoeld zal zijn het Franse woord guimpe, d.i. plastron (in een japon).
78 GAB, R Ginneken 72, fol. 127.
79 GAB, R Ginneken 143, fol. 6I.
80 GAB, R Breda 148-6. Ook na een derde citatie (28 sept. 1792) kwam Balmakers niet voor

de schepenbank te Breda opdagen.
SJ GAB, R Hoge Vierschaar 24, fol. 51-52.
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