
De Buitenplaats Vrederust te Ginneken
Woonplaats van katholieke emancipatoren

door

F. A. BREKELMANS

Evenals in de noordelijke gewesten werd het in de Generaliteits
landen in de 18e eeuw gebruik, dat de "deftige stand" zich een
landgoed of buitenplaats liet bouwen, om er de zomermaanden
door te brengen. De vestingsteden raakten zo vol gebouwd, dat er
meestal geen grote tuinen op over konden schieten. Men moest die
dus op de dorpen in de omgeving gaan zoeken. Natuurlijk konden
uit de betere kringen slechts weinigen zich dit veroorloven. Het
zijn kooplieden, juristen, hoge ambtenaren of officieren, die men
doorgaans op deze landelijke nederzettingen aantreft.

Ontegenzeggelijk hebben deze "richards" door de aanleg van
dergelijke "lustplaatsen" grote verdiensten verworven voor het
natuurschoon en de bouwkunst ten plattelande. De huizen waren
doorgaans stijlvol gebouwd en meer of minder luxueus ingericht.
Maar het bleef niet bij de stichting van een huis. De omgeving
moest hieraan aangepast worden, zodat mooie dreven werden aan
gelegd, visvijvers gegraven en bossen geplant. Aldus werd de platte
landsarchitectuur verrijkt en tevens het landschapsschoon bevor
derd.

De fraaie omgeving der stad Breda heeft zich steeds geleend
voor wat men thans actieve of passieve recreatie pleegt te noemen.
Voor hun persoonlijke actieve recreatie zorgden reeds in de 18e
eeuw vele notabelen. Een krans van buitenplaatsen heeft steeds
Breda - het Brabantse Tempe van prins Maurits1 - omgeven. In
Prinsenhage vestigde zich de zeekapitein Willem Crul in 1756 op
Burgst, de kapitein Jan Louis Trip in 1811 op Zoudtlandt en de
graaf Van Bylandt in 1772 op Bosdal. Er waren tal van andere
landgoederen.2

Minstens even rijk aan deze "lustoorden" was de Heerlijkheid
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Ginneken en Bavel. Vanaf de middeleeuwen bestonden hier de
slotjes Bouvigne, Daasdonk, Ypelaer en Grimhuizen. In de 18e
eeuw kwamen daarbij Weilust aan de Heusdenholltseweg en het
aanstonds te behandelen Vrede-en-Rust. Een halve eeuw later ont
stonden Anneville (Geersbroek) en Mariëndal nabij de Duivelsbrug.
De van ouds bekende herenhoeven Wolfslaer, Luchtenberg, Blauwe
Kamer en Schoondonk veranderden in de 18e of 1ge eeuw in riante
buitenverblijven.3

Vrederust.
We bepalen ons hier tot de buitenplaats Vrederust, eigenlijk

Vrede-en-Rust geheten, die sedert de grenswijziging van 1942
onder de gemeente Breda ligt en sinds kort bijna geheel door huizen
is omgeven. In zuidelijke richting ontstaat momenteel de wijk
Mariaveld.

Het huis ligt op het gebied der voormalige gemeente Ginneken
en Bavel in het gehucht Overakker niet ver van het punt waar
Valkenierslaan en Overakkerstraat bijeenkomen. Vanaf de Valke
nierslaan (vroeger Valkeniersdreef) loopt er een laan schuin op aan;
de Vrederustlaan. Het is een groot rechthoekig gebouw, met een
voorgevel van 18 m en een diepte van 10 meter. Het heeft een.
uitgebouwde keuken en een rechthoekige aanbouw, die vroeger als
stalling en koetsierswoning diende. Prachtig is het met vele bomen
beplante park, waarin oorspronkelijk drie visvijvers lagen.

De woning bestaat uit twee verdiepingen. De parterre heeft
links van de lange gang twee vertrekken aan de voorzijde en een
grote zaal aan de achterzijde.

Rechts van de gang ligt een grote kamer, daarachter vroeger
de keuken, thans veranderd in trappenhuis. Boven wordt het huis
in de breedte doorsneden door een lange gang, waarlangs zich zeer
ruime slaapvertrekken bevinden.

Vrederust is een mooi, gaaf, eerlijk landhuis, gebouwd in een
laat 18e eeuwse timmermansstijl. Het biedt desondanks een voor
name aanblik. Op het dak staat van oudsher een klokketorentje,
terwijl midden boven de voorgevel tot ± 1920 een klassiek fronton
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rustte. Op het schuin aflopend doch aan de bovenkant geheel platte
dak staan vier schoorstenen. Deze laatsten doen denken aan de vier
schoorstenen van het in 1792 door de architect Hermanus Huysers
gebouwde raadhuis van Ginneken en Bave1.4

Het huis bezit geen opmerkelijke versieringen, maar ontleent
zijn voornaamheid vooral aan zijn goede verhoudingen. Slechts de
kalven van enkele kozijnen in de voorgevel vertonen fraai snijwerk;
opmerkelijk is ook het derde raam op de verdieping, dat nog kleine
ruitjes bezit. Toen ter gelegenheid van de straks te vermelden
restauratie de pleisterlaag van de gevels was verwijderd, bleken
duidelijk verschillen in het metselwerk. Daaruit is af te leiden, dat
aan Vrederust meermalen is verbouwd.

Naam en ontstaan.
De naam "Vreede-en-Rust" wordt voor het eerst genoemd

in een vestbrief van 1792. Origineel is hij niet, zoals b.v. blijkt uit
het Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland door S. Gille
Heringa.5 Huizen "Vrede-en-Rust" komen voor te Ginneken
en Breukelen-St. Pieter; "Vrede en rust is mijn lust" nabij
Nieuw Hellevoet; "Vrederust" te Wilnis, Veendam, Beemster, Mui
den, Bodegraven, Abcoude, Kockengen, Sloten en Pijnakker. Daar
naast komen namen voor als Vredelust, Vredenburg, Vredendaal,
Vredebest, Vredehof, Vredenoord en Vredeveld. Het huis Leurse
baan 57-59 te Breda heet Vredeoord. Allen zullen van 18e eeuwse
oorsprong zijn en bijna allen komen alleen in Noord-Nederland
voor. De veronderstelling is dus niet ongegrond, dat de naamgever
der buitenplaats, zelf afkomstig van Gouda, zijn inspiratie boven
de grote rivieren heeft gevonden. De begrippen vrede en rust schij
nen deze hoge officier zeer te hebben aangetrokken.

Het ontstaan der buitenplaats gaat tot het einde der zeventiende
eeuw terug. Zij moet voortgekomen zijn uit een boerenhoeve, die
kort v66r 1700 gesticht, althans aangekocht, is door de Ginnekense
predikant Ds. Theodorus Santvoort (1675-1721), mogelijk een
familielid van de bekende Bredase graveur Ds Abraham Santvoort,
die ook predikant te Baarle-Nassau en Chaam is geweest en in 1651
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het "Vertooch" der Brabantse steden aan de Staten Generaal heeft
gegraveerd.6

Wie de vestboeken van Ginneken en Bavel napluist, zal ont
dekken, dat Ds Theodorus tal van percelen grond en gebouwen
heeft bezeten, zodat de onderstelling, dat hij een soort speculant
in onroerende goederen was, niet geheel ongegrond zou zijn. Ver
moedelijk heeft hij ook woeste gronden in cultuur gebracht.

Toen in 1701 dominee's echtgenote Adriana van Son was over
leden, werden de bezittingen van het echtpaar getaxeerd voor de
betaling van de zogenaamde collaterale successie of twintigste pen
ning. 7 Daartoe behoorden o.a. "een huis, stal, schuren, aanstede
(aanhorigheden) en land met drie percelen gronds, genaamd den
Sprangeracker, de Vennen en het land van de wed. Jan Thijssen,
alles gelegen op Overacker, in totaal groot drie bunder en 100
roeden, waarde f 3600,-." Op grond van verwijzingen in latere
vestbrieven mag in dit bezit de oorsprong van Vrederust gezien
worden.

Ds. Theodorus liet onder andere een zoon Abraham na, die van
1729-1754 schout van Ginneken en Bavel en Gilze was. Bij de
boedelscheiding in 1723 is op hem de boerderij met toebehoren
vererfd.8 Abraham moet een belangrijke uitbreiding aan de hoeve
gegeven hebben. In 1748 kocht hij van de erven Johan Philip
Hummelsip een grote visvijver "en den omloop van dien," twee
percelen weiland en twee percelen bos met enkele dreven onder
Overakker, tezamen groot drie bunder. Ten noorden grensde het
bezit aan de Ginnekense dreef en aan een spie heide, gelegen aan
het einde daarvan.9

Na Abraham's dood in 1754 ging het goed over op zijn weduwe
Anna van Kimmena; het wordt in de acte van taxatie omschreven
als: "een huys, twee schuren, backhuys, torffkooy, hoff, boom
gaard en aansteede, gelegen te Overacker onder Ginneken, groot
900 roeden .... den Hoogenacker, de Geerweyde, de Hofstaaien,
De Blieken enz."lO

Er is dus hier nog geen sprake van een herenhuis, zodat Abra
ham Santvoort nog niet als stichter van het eigenlijke landhuis mag

124

Jaarboek De Oranjeboom 13 (1960)



,Afb. 14. "De buitenplaats Rust en Vreede nabij het Ginneken buiten Breda"
Litho door Johan Binnertz Koninklijk Huisarchief, 's-Gravcnhage.
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Afb. 16. Vrederust met aanbouw na de verbouwing.
Foto H. Chabot.
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Afb. 17. Vrederust, achtergevel, ca. 1910.
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worden beschouwd. Toch wijst de aankoop van de VISVIJver in
1748 op de intentie aan de boerderij een recreatief element te ver
binden. We moeten voorts niet de mogelijkheid over het hoofd
zien, dat onder het in 1754 genoemde huis toch reeds een boerderij
met aangebouwde kamer werd verstaan, zoals er nog heden in
de Baronie voorkomen. Men denke aan de hoeven het Ijzeren Hek
te Prinsenbeek, Biggelaar te Rijsbergen en de hoeve Leursebaan no.
30 te Breda.

Van Anna van Kimmena is slechts bekend, dat zij in 1754 den
Veenacker kocht van de rentmeester der geestelijke goederenll

en dat zij 2 oktober 1759 stierf. Het gehele bezit liet zij na aan haar
zuster Maria van Kimmena, die weduwe was van Engel Boone,
schout van Ginneken en Gilze.12 Na haar overlijden (2 okt. 1768),
komen er berichten, die op het bestaan van een echte buitenplaats
wijzen.

Een acte van 11 november 1768 spreekt namelijk van: "een
heere en boere huysingen aan malkanderen. Item twee schuuren,
bakhuys, torfkooy, hof, boomgaard en aanstede, gelegen tot Over
acker onder Ginneken, groot 900 roeden."13 De omschrijving lijkt
wel op die van 1754, maar hier is toch uitdrukkelijk sprake van
een herenhuis, dat aan de eigenaar huisvesting kan bieden.

Er bestond dus dezelfde situatie als thans nog valt waar te
nemen bij de reeds genoemde buitenplaats Weilust onder Heusden
hout, in 1785 gesticht door de Bredase bierbrouwer J. J. Haver
mans.14 Tegen de veel oudere boerderij is toen een zelfstandig
herenhuis gemetseld, dat in de zomer als woonhuis van de bezitter
kon dienen.

Over gedaante en inrichting van het oorspronkelijke Vrede en
Rust vallen slechts gissingen te maken. Noch van het intérieur
noch van het uiterlijk aanzien van het eerste gebouw zijn beschrij
vingen gevonden.

Verkoop aan De Monchy.
Maria van Kimmena had haar eigendommen op Overakker na

gelaten aan haar schoondochter Catharina Clasina Plasssius, we-
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duwe van Philip Johan Boone, secretaris van Dongen, die later
zou hertrouwen met Johan Rysterborgh. Na tien jaren liet deze
dame Vrederust in publieke veiling brengen. Op 5 maart 1778
werd het toegewezen aan Jan Marten de Monchy, luitenant-kolo
nel te Breda. De veilingconditiën spraken van: "eene schoone en
wel gelegene hoeve, bestaande in een ruyme en sterke Boere huy
singe, stallen, twee schuuren, wagen-, kar-, torv- en bakhuys mits
gaders eene heerehuyzinge en tuyn daer annex voorzien met fijne
fruytboomen en tuynhuys, visvijver, werff en aanstede, groot te
samen twee bunder en honderd roeden, alles gelegen op Overakker,
benevens nog: den Hogen acker, de Geerweyde, de Lange weyde,
de Blieken, de Lange Vooren, de Vogelenzang, de Nestacker, den
Langenacker, het Delbergske, den Klijnen Dobbelaar, en de Ven
akker. De koopsom bedroeg f 12580,-.15 Het officiële transport
had 25 april 1778 voor schepenen van Ginneken en Bavel plaats;
kort daarop werd De Monchy nog eigenaar van twee percelen
schaarbos genaamd De Delbergen.16 Het valt niet moeilijk in deze
omschrijving belangrijke elementen van de later zo riante buiten
plaats te ontdekken.

Jan Maarten de Monchy, in 1728 te Gouda geboren, was een
vooraanstaand officier, die sedert 1772 deel heeft uitgemaakt van
het eerste bataljon van het regiment mariniers van kolonel Douglas.
In 1779 werd hij kolonel, in 1781 majoor-effectief en in 1789
commandant bij of van genoemd regiment, dat van 1780 tot 1791
's-Hertogenbosch als legerplaats heeft gehad. Zijn militaire loopbaan
was hij in 1763 begonnen als kapitein bij het regiment De Salve.
In 1765 was hij te Rotterdam gehuwd met Comelia van WeIl,
weduwe van mr. Frederik van Breda.17

Te Breda bezat De Monchy sedert 1776 een huis in de Nieuw
straat, dat hem als winterverblijf diende.18 Het maakte deel uit
van het voormalig Minderbroedersklooster (het huis Assendelft).
Hij is er ook op 3 juli 1791 overleden en ontving een luisterrijke
begrafenis in de Grote Kerk te Breda.19 De Monchy is de stichter
geworden van het thans nog bestaande gebouw. Dit blijkt duidelijk
uit de acte van verkoop van 1791.
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Reeds enkele maanden na Jan Maarten's heengaan liet Vrouwe
Comelia van WeIl de buitenplaats nl. publiek verkopen door sche
penen van Ginneken en Bavel. De verkoopconditiën spreken let
terlijk van: "Eerste koop: zijnde een heere huyzinge genaamd Vrede
en Rust, zeedert wijnige jaaren nieuw uyt den grond opgetim
merd . ..."20 Bij het officiële transport op 25 jan. 1792 wordt het
goed nader alsvolgt omschreven:

Eene Heere Huysinge genaemt Vrede en Rust, voorzien van ver
schijde zo boven als beneedenkamers, meest behangen en geplatfon
neerd, ruime keuken met desself!s gemakken, tuynmanswoning, stal
ling, schuur, duyventil en verder getimmerte - voorts tuyn waarin
tuynhuys, de tuyn omheynt gedeeltelijk met dubbelde beukehagen
en gedeeltelijk met planke heyningen en voorsien van de beste soort
van vruchtboomen, verders een elseboschje, beplant met vrucht- en
andere boomen, visvijvers, werf! of plaats, zaayland en wijde, met
nog een perceel zaeyland, mast- en schaerbosch, doorplant met op
gaande boomen, waar tusschen bijde geleegen is de laan, die op de
Heere Huysinge aanloopt en voor 't grootste gedeelte doorsneeden
met slingerpaeden met een groote visvijver daerneeven . .. " groot
behalve de vijver 3 bunder.21

Deze beschrijving is zo uitvoerig, dat het gemakkelijk valt ons
de buitenplaats en haar omgeving voor te stellen. Er is een groot
verschil te bespeuren met de bewoordingen van de verkoop in
1778. Toen was er van een hoeve, herenhuis en tuinhuis sprake;
nu alleen van een herenhuis met tuinmanswoning en stal. Ook uit
de verdere bewoordingen blijkt, dat hier belangrijke veranderingen
hebben plaats gehad. Het feit dat het huis thans voor het eerst een
naam draagt wijst ook al daarop.

Arpeau en Bonnard; inboedel.
De nieuwe eigenaar was Augustus Simon Julius Arpeau, "capi

teyn in het regiment Switsers van den Heere Luitenant Generaal
May." Hij was op 23 augustus 1753 te Venlo geboren en stierf 6
september 1822 te Rotterdam.22 Zes jaar is Vrederust zijn eigen
dom geweest. In 1798 - hij heet dan gepensioneerd majoor -
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laat hij het goed overdragen aan Dominicus Joseph Bonnard, een
man van wie alleen bekend is, dat hij niet alleen een vijand der
Franse republiek was, maar ook talrijke schulden had.23

Dit laatste was de reden, dat reeds twee jaar later beslag gelegd
werd op het landgoed. Op 5 en 7 april 1800 had een inventarisatie
van de inboedel plaats. Het proces-verbaal dat daarvan opgemaakt
is verschaft ons een aardig kijkje in de vertrekken van het huis.

Evenals nu nog bevonden zich beneden twee voorkamers en de
grote achterzaal. In de eerste voorkamer stonden o.a. een buffet,
een tafel en tien stoelen, voorts hing er een spiegel. De tweede
voorkamer bevatte een mahoniehouten bureau, een lessenaar, een
tafel met groen laken, een pendule, negen schilderijen en een spiegel.
In de grote zaal was van alles en nog wat opgesteld; we noemen
slechts: een paviljoen, een doofpot, een vijzel, twee koffiemolens,
marmieten, castrollen, een beeld, slaayemmers, veertien kandelaars,
29 kruiken, zeven stoven, een bordenwarmer, een mahoniehouten
tafel met groen linnen, 173 borden, een spiegel en een tafelbel.

In gang, kelder en bovenvertrekken werden o.a. nog genoteerd:
een vogelkooi, een vliegenkast, twee beddekoetsjes, blaesbalg, spin
newiel, quakkelkoy, een bibliotheekkast, een paviljoen, een land
kaart, een koffietrommel en een duivenkorf.

Het tuinmanshuis bergde ook levende have: drie hanen en acht
hoenders; daarnaast drie hondekotten, twaalf eikenbomen, een
lange en een korte kar. In de schuur zag men een aambeeld, een
kafmolen, een varken, twee ossenzadels, twee ossengarelen, drie
ossenjukken, een zaanton en een melkton. Een aardboor, een zwart
paard en een broeiraam met 5 vakken staan aan het slot van de
ellenlange lijst. 24

Er waren niet minder dan elf schuldeisers. Het protocol van
bezettingen (beslagleggingen) noemt o.a. een apotheker, twee dok
ters, een geldschieter, een smid, een tuinman, de dorpssecretaris, de
ontvanger der verponding en August Mosselmans, een wijnhande
laar te Brussel, die niet minder dan f 1606,- te vorderen had.25

Het lot van de inboedel is ons ontgaan, maar 11 juni 1800 had
publieke verkoop van Vrederust plaats voor f 8840,-. In de
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transportacte (van 13 augustus 1800) wordt dezelfde omschrijving
als in 1792 gebezigd; slechts de tuinmanswoning wordt niet meer
vermeld. Eigenaar werd toen Jacobus Gueding.26

De families Gueding, Leesberg en Van den Biesen.

Jacobus Gueding was een welgesteld Rotterdams tabakskoop
man. Hij bezat aan de Noordzijde van de Nieuwe Haven aldaar
(Wijk M 256) een tabaks- of carottenfabriek, die zich uitstrekte tot
in den Groenendaal. Zijn echtgenote was Joanna Comelia Willemse,
die reeds 23 februari 1806 te Rotterdam overleed. Hij stierf in deze
stad op 4 november 1819, na in 1817 zijn oiografisch testament te
hebben opgemaakt.27 Het echtpaar had vijf kinderen, nI. twee
zoons en drie dochters, van wie alleen Alida Joanna voor ons be
langrijk is.28

o
Afb. 18. Het landgoed op het kadastraal minuutplan, sectie I, le blad, 1826.
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Een half jaar na de dood van haar moeder huwde Alida in de
schuurkerk te Ulvenhout met de Amsterdamse tabakskoopman
Jan Herman Oldenkott; getuigen waren hierbij Mathias Franciscus
van Camp, pastoor van St. Jacob te Antwerpen en Jacobus Gue
ding, waarmee haar vader bedoeld zal zijn.29 Dit huwelijk heeft
niet lang geduurd, want reeds in 1812 stierf J. H. Oldenkott te
Amsterdam. In 1814 werd Alida opnieuw in de echt verbonden
en wel met notaris mr. Joannes Leesberg. Na de dood van Jacobus
Gueding werd Vrederust met landerijen en andere goederen ter
waarde van ongeveer t 56000,- in 1820 aan Alida Joanna toe
bedeeld.28

Mr. Joannes Leesberg was in 1777 te Amsterdam geboren als
zoon van Johann Heinrich Adolf Leesberg en van Angnis Kremer,
en eerst gehuwd geweest met Francisca Lydia Gertrudia Windhoff,
die in 1812 te Leidschendam overleden was. 30 Bij de invoering van
het kadaster in 1832 werd hij als bezitter van Vrederust genoteerd;
er staat bij vermeld, dat hij toen notaris was te 's-Gravenhage.
Geheel juist is dit niet, want eerst na de dood van Alida in 1850
werd hij volledig eigenaar van de buitenplaats. Zelf overleed hij in
1853, waarna het goed 16 juni 1854 werd toebedeeld aan zijn zoon
mr. Joannes Franciscus Aloysius Leesberg, notaris te 's-Graven
hage. 31 Deze verkocht Vrederust 2 augustus daarna voor t 14602,
aan Henriette Bernardina Riepenhoff, de weduwe van zijn in 1852
tengevolge van een ongeval overleden broer mr. Franciscus Arnol
dus Leesberg. 32

De bezitting wordt in de acte van boedelscheiding alsvolgt om
schreven: "eene heeren huizinge met aangebouwde keuken, oran
gerie en koetsierswoning, koetshuis, stalling, pleizier- en moestuin,
lustbosch, bouw- en weiland en nog eene afzonderlijke beukenlaan,
vanaf de Valkeniersdreef tot aan de Overakkerstraat, op deze bui
tenplaats aanlopende".

Hierin zijn enkele verschillen met de omschrijving van 1792 te
bespeuren. Tuinmanswoning, duiventil en tuinhuis ontbreken, maar
in plaats daarvan zijn gekomen een orangerie en koetsierswoning.

Het is vaak zeer moeilijk iets omtrent gebeurtenissen op buiten-
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plaatsen als deze te weten te komen. Ondanks ijverige nasporingen
hebben we weinig kunnen vinden. Tijdens de belgische onlusten in
1830-1831 diende het buitengoed voortdurend als kwartier voor
officieren van het nederlandse leger. Vermelding verdient voorts een
diefstal van een aantal kleinigheden, waarvan de Burgemeester van
Ginneken en Bavel op 2 mei 1850 proces-verbaal opmaakte. Ver
mist werden: servetten, tafellakens, zilveren zout- en theelepeltjes,
kurken, peperbus, zuurvorkjes, bril, breiknopjes, theedoekjes, een
breimandje, neteldoeken gordijnen en een casimir tafelkleed. De
totale waarde werd op f 250,- geschat.33 Gaarne zouden we U
willen mededelen of de dief gevat en hoe hij gestraft werd, maar
de rechterlijke archieven van die tijd zijn nog niet openbaar; we
konden dus daarin geen nasporingen doen.

Elf jaar later had een feestelijke gebeurtenis plaats. Op 11 juni
1861 werd de bruiloft gevierd van de Amsterdamse advocaat Mr.
Jan Jacob Willem van der Biesen en Alida Francisca Henrietta
Maria Leesberg, een dochter van het echtpaar F. A. Leesberg
Riepenhoff. De bruidegom was een zoon van de stichter van het
Algemeen Handelsblad. Ons zijn de huwelijksaankondiging, enige
feestliederen en het program van een toneelstukje bewaard geble
ven. Het toneelspel heette "De verliefde advocaat", had twee be
drijven en speelde beurtelings te Amsterdam en in 't Ginneken. De
liederen waren van het traditionele 1ge eeuwse genre, dat tot in
de 20e eeuwen zelfs tot op heden is blijven bestaan. Men zie slechts
de wijsjes, waarop deze liederen gezongen werden: "Arm en needrig
is mijn hutje; Lebe Franz der deutsche Kaiser; Slecht is het dorpje
waar en wis, waar het nimmer kermis is en: Wien Neerlandsch
bloed. 34

Het was niet dit echtpaar Van den Biesen-Leesberg dat Vrede
rust tot zijn domicilie verkoos. Op 19 mei 1864 had hier de bruiloft
plaats van een broer en zuster van Jan en Alida: mr. Jacob Willem
van den Biesen en Elisabeth Joanna Alida Maria Leesberg. Deze
vreugdevolle gebeurtenis gaf aan de reeds genoemde Mr. J. F. A.
Leesberg, oom van het bruidje, een lang gedicht in de pen, waaruit
we de volgende aan Elisabeth en Jacob geadresseerde regels lichten:

131

Jaarboek De Oranjeboom 13 (1960)



· ... Schenk u dan geheel den winnaar,
zij het eind'lijk vrede en rust.

Ja! de vreê, zij is geklonken
Voor het hoogaltaar der trouw;

Ja! uw gade aan 't hart gezonken,
Zult gij, als beminde vrouw,

Zult gij zaal'ge rust genieten,
Zal uw leven ongestoord,

Zonder kommer henenvlieten
In dit vreedzaam, rustig oord.

Nu, voor 't oog van vriend en magen,
Jacob! uwe bruid gekust;

Zoo daal' 's hemels welbehagen
Op uw echt, op V rede en Rust. 35

Het zijn Jacob Willem en Elisabeth geweest, die het Ginnekens
lustoord hun leven lang bewoond hebben. Zij kregen er niet minder
dan twaalf kinderen, van wie er thans nog drie in leven zijn. Elisa
beth stierf reeds in 1890. Na haar dood vond een boedelscheiding
plaats tussen Van den Biesen en diens kinderen, waarbij het land
goed aan Jacob Willem alleen werd toebedeeld.36

Jacob Willem heeft een belangrijk aandeel gehad in de emanci
patie der Nederlandse katholieken. Hij was lid der Eerste Kamer
en der Provinciale Staten, president der Conferentie van de H.
Vincentius à Paulo en grondlegger van de Katholieke Universi
teit. 3 7 Reeds kort na 1864 scheen hij in Breda, waar hij de advoca
tuur uitoefende, op te vallen door zijn principiële houding. Zo
weigerde hij o.m. het lidmaatschap van de liberale "Grote Socië
teit". Hij verleende financiële steun aan diverse katholieke instel
lingen.3B

Mr. J. W. van den Biesen heeft tot 1917 op de buitenplaats
gewoond. Toen liet hij haar door notaris Van Gils te Breda publiek
verkopen. Het landgoed werd in 20 kopen verdeeld; de gebouwen
worden dan omschreven als "een zoo voor winterverblijf en zomer-
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verblijf geschikt heerenhuis, voorzien van 12 beneden- en boven
kamers, waaronder een groote en fraaie zaal, ruimen kelder, grooten
zolder met vliering en verdere gemakken, voorts keuken, bijkeu
ken, koetsierswoning, koetshuis met stalling, schuur en serre".

Het huis met tuin werden voor f 14030,- gekocht door P. J.
Lemmens te Voorburg.39 Mr. J. W. van den Biesen trok zich terug
in het St. Laurens Gesticht te Ginneken, alwaar hij op 28 juli 1919
overleed.

Latere eigenaren waren: Ant. J. van Achthoven te Rotterdam
(1919, koopsom f 28000,-), Wilhelm Heinrich Meyer te Teterin
gen (1921, koopsom f 40000,-), wiens erven het goed in 1952
verkochten aan de gemeente Breda.40 Een goede bestemming werd
tenslotte gevonden door de dienst van beplantingen alhier te huis
vesten. Tot dat doel voteerde de gemeenteraad bij besluit van 16
juli 1958 een crediet groot f 125000,- voor noodzakelijk herstel
en vernieuwing van het landgoed. 41 Als architect trad o.m. op
F. P. M. Froger te Ginneken. De werkzaamheden werden uitge
voerd door de aannemer J. P. van den Enden te Breda, die het
werk zomer 1960 beëindigde, waarna het huis in september j.l. werd
betrokken door de directeur en zijn personeel.

Tot zover de historie van onze buitenplaats. Thans zij aan de
heer Froger het woord verleend voor een korte weergave - in
woord en tekening - van zijn bevindingen omtrent de opeen
volgende fasen in het bestaan van dit complex.

Toelichting van de architect.':-

Oude fundaties, welke bij graafwerk in het vroegere koetshuis
- bouw A - te voorschijn kwamen, geven een planindeling te zien,
die het vermoeden rechtvaardigen, dat hier een boerderij heeft ge
staan van het oude langgeveltype; de boerderij dus waarvan bij het
ontstaan van Vrede en Rust gewag is gemaakt.

* Schetsen en gegevens verzameld met medewerking van H. Rode.
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Afb. 19. "VREDERUST". Begane grond, huidige toestand. Schaal 1: 300.

Een latere uitbreiding hiervan moet gezocht worden in de aan
bouw B. In tegenstelling tot de boerderij A, waarvan ramen en
opgaand muurwerk geheel werden gewijzigd, heeft deel B nog lang
veel van zijn oorspronkelijke gedaante behouden. Afb. 17 toont
hoe de zuidzijde door een topgevel werd afgesloten. Alle ramen
hadden destijds ver doorgevoerde roedeverdeling (zie raam rechter
zijgevel, afb. 15). Mogen we in gebouw B het herenhuis zien, dat
later voor de eigenaar werd aangebouwd en dus beantwoordt aan de
omschrijving: "een heere en boere huysingen aan malkanderen"?
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Hoewel de grootte van dit huis ons niet imponeert, moet deze
ruimte t.O.V. het woongedeelte der boerderij toch indrukwekkend
zijn geweest.

In de bouwperiode van Kolonel de Monchy moet van het nu
bestaande herenhuis gedeelte C ineens als totaliteit zijn gebouwd.
De binnenmuren, die hier bij de restauratie werden afgebikt, gaven
een aanwijzing, dat ook in dit gedeelte elementen van een boerderij,
stal of schuur zijn verwerkt. Vermoedelijk heeft in deze tijd ook
de boerderij A zijn oorspronkelijke gedaante verloren.

Aanbouw D (duidelijk te onderscheiden door naden in het met
selwerk) maakte het tot de buitenplaats, zoals wij die nu kennen.

AANTEKENINGEN:

1 Th. E. van Goor, Beschrijving der stadt en lande van Breda (1744), 354.
2 Taxandria XXXVIII (1931),45; GAB, R. Prinsenhage 109, acte 28 nov. 1772;

Jhr. Mr. H. J. Trip, De familie Trip (Groningen 1883), 96.
3 L. Merkelbach van Enkhuizen en A. Hallema, Geschiedenis der gemeente Gin

neken en Bavel (1941),53-73; 290-298; 303-317.
4 Gemeente-archief Breda, Archief van Ginneken en Bavel no. 282. Blijkens de

hierbij afgebeelde vroege litho uit het midden der 1ge eeuw moet het dak
vroeger veel hoger geweest zijn.

5 Rotterdam 1873, 257; A. J. van der Aa, Aardr. Woordenboek der Nederlan
den XI (1848), 897.

6 A. Hallema, Geschiedenis der Ned. Herv. Gemeente te Ginneken (Breda 1940)
124-126; Taxandria XXXVI (1929), 10-11; 187-192.

7 GAB, Rechterlijk archief Ginneken no. 168.
BAlsvoor no. 86, fol. 199 e.v.
9 Alsvoor no. 92, fol. 119v-120.

10 Alsvoor no. 176 fol. 148v.
11 Alsvoor no. 225.
12 Alsvoor no. 184. De omschrijving der goederen in de acte van taxatie is de

zelfde als in 1754 - zie rechterl. arch. no. 176, fol. 204.
13 Alsvoor no. 177, fol. 34. Bij nasporingen in het rechterlijk archief van Ginne

ken stond de heer G. J. Rehm mij meermalen terzijde.
14 Buiten XXII (1929), 175-176.
15 GAB, Rechterl. archief Ginneken no. 132. Het echtpaar Rijsterborgh ontving

19 okt. 1778 een borgbrief voor 's-Gravenhage - zie rechterl. arch. no. 15,
fol. 72.

16 Alsvoor no. 97, fol. 148v en 167.
17 Ned. Patriciaat XXV (1939), 144; C. J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van

het garnizoen te 's-Hertogenbosch (1958) vermeldt hem niet. Het regiment
mariniers lag in 1776 te Breda - Taxatie van de Monchy's nalatenschap onder
Ginneken in rechterl. arch. Ginneken no. 178 fol. 47 dd. 11 aug. 1791. Corne
lia van Weil had een zoon Ignatius van Breda, die drossaard van Zevenbergen
was.
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18 GAB, R. Breda no. 611, fol. 147v-148v ;no. 630, fo!. 167-168; vg!. Stads
archief no. 1926, fol. 30v (het 2e quartier van het c1ooster).

19 GAB, Collectie D.T.B. no. 72, fol. 18. Betaald werd: voor het eerste geluij
f 57,-; voor kerkenregt f 20,-; voor het baarkleed f 12,-; voor ontijdig
begraven f 25,- en voor de rouwkoets f 7-10-0.

20 GAB, Rechter!. arch. Ginneken no. 134.
21 Alsvoor no. 99, fo!. 202.
22 Ned. Leeuw 73 (1956), 275.
23 Rechter!. arch. Ginneken no. 102, fo!. 12v.
24 Alsvoor no. 120.
25 Alsvoor no. 6, acten 7-18 apr. 1800.
26 Alsvoor no. 102, fol. 78 r en no. 135; cfr. no. 228.
27 Het testament was opgemaakt "te Overacker op de plaats Vrede en Rust" en

bevatte o.m. een legaat van f 5000,- aan de gezamenlijke R.K. armbesturen te
Rotterdam. Een uittreksel ervan berust in het archief van het R.K. Parochiaal
Armbestuur van Rotterdam Inv. 468.

28 Gemeente-archief Rotterdam, Nieuwe notariële archieven no. 177, acte 282 dd.
12 juli 1820.

29 Parochie archief Ulvenhout, R.K. Trouwboek 1793-1806. Op 26 aug. 1806
werd het huwelijk voor schepenen van Ginneken en Bavel voltrokken. 
G.A.B. collectie D.T.B. no. 126. Volgens mededeling van de archivaris van
Amsterdam overleed Oldenkott op 42-jarige leeftijd op 1 juli 1812 in zijn
woonhuis op de Singel bij de Bergstraat no. 332.

30 Ned. Patriciaat IV (1913), 224. Mr. Joannes Leesberg was aanvankelijk secre
taris van het Departement van Koloniën. - Zie G. Brom, Cornelis Broere en
de katholieke emancipatie (1955), 40. In 1846 was hij de hoogst aangeslagene
in de hoofdelijke omslag te Ginneken (/60,-). - GA Ginneken inv. 1282.

31 Hypotheekkantoor Breda, deel 217/53. De bibliotheek van notaris Leesberg
was publiek verkocht bij Van Stockum te 's-Gravenhage op 26 okt. 1853. De
catalogus dier veiling heb ik niet kunnen bemachtigen. Mr. J. F. A. Leesberg
(1805-1889) was een weinig belangrijk maar niet onbekend dichter. Van hem
zijn verschenen de dichtbundels: Herdersdichten (1867) en Letterloover (1876),
in welke laatste Vrederust enkele malen ter sprake komt. Hij was een der
oprichters van het tijdschrift "De Katholiek" en van de Vereeniging van den
H. Vincentius à Paulo in Nederland. Men zie over hem De Katholieke Ency
c10paedie i.v., De Katholieke Gids IX (1897), 157-167; Katholieke Illustratie
XVIII (1884/85), 217-219 en een herdenkingsartikel in "De Katholiek"
XCVI (1889), 251-257 door mgr. A. M. C. van Cooth. Mgr. Dr. J. L. M.
Lepper, regent van het Seminarie Ypelaar te Nieuw-Ginneken, was zo vrien
delijk mij op deze literatuur te wijzen. Laatstgenoemde dichtbundel berust in
de bibliotheek van "De Ypelaar".

32 Alsvoor deel 219/44. Mr. F. A. Leesberg was advocaat te Rotterdam; cfr.
Weekblad van het Recht no. 1350 van 26 juli 1852. Hij was 30 juni 1830 te
Leiden gepromoveerd tot doctor in beide rechten op een (in Leuven gedrukt)
proefschrift, getiteld: "De testamentis quae jure quodam singulari conduntur,
secundum principia codicis civilis Francici", dat was "parentibus optimis sa
crum". Voorin een gedicht van zijn tezelfdertijd gepromoveerde broer, de
dichter Jan Leesberg.

33 Kath. Illustratie a.p. 218; Gemeente-archief Nieuw-Ginneken. Archief van
Ginneken en Bavel no. 813, fol. 34-35. De gestolen voorwerpen worden ook
nog opgesomd in De Bredasche Courant van 2 mei 1850.
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34 Rijksarchief te 's-Hertogenbosch, Collectie Cuypers van Velthoven no. 147.
Over Van den Biesen's vader zie men nog L. J. Rogier en N. de Rooij, In
vrijheid herboren (1953), 51, 66 en 846-847.

35 Mr. J. F. A. Leesberg, Letterioover, p. 166-167. Een gedicht voor Mr. J. J.
W. van den Biesen en Alida Leesberg staat op p. 161-164.

36 Acte notaris A. J. A. Verschraage te Breda d.d. 12 aug. 1891. Van de twaalf
kinderen zijn er twee jong gestorven. Van de tien overigen werden twee ad
vocaat en drie priester (resp. deken van Etten, witte pater van Lavigerie en
pater Jesuiet van Katwijk).

il7 Dr. G. Brom, Dies Natalis (Nijmegen 1955) 27, 31, 39, 41 en 58.
In Themis XXXIX (1878) schreef hij een artikel "Het goed recht van de
stichtingen, de parochiën en de kloosters om als rechtspersonen, met volle recht
hier te lande te bestaan, gehandhaafd en tegen verkeerde begrippen en uit
leggingen verdedigd", dat in 1879 afzonderlijk werd uitgegeven.

38 Men zie voor de familie Van den Biesen het door Jacob Willem's broer Mr. J.
J. W.. van den Biesen geschreven Stamboek der familie van den Biesen (1878)
alsmede W. J. F. Juten, Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche
Katholieken, 2e serie Bergen op Zoom 1910, no. 9.

39 Hypotheekkantoor Breda, deel 1139/23.
40 Koopacten voor notaris Mr. P. J. van Wijngaarden te Rotterdam 1 aug. 1919

(dl. 1192/36); H. F. J. N. W. Temminck te Breda 16 juni 1921; J. L. J. Clerx
te Breda 28 juni 1952. Van de verkoop aan de gemeente Breda werden o.a.
uitgezonderd "vier vaste schilderijen in de grote zitkamer" (d.i. de achterzaal).
Naar verluidt zou een dier schilderijen voorstellen de Grote Toren met de
Vismarkt te Breda.

41 Bij raadsbesluit van 15 april 1959 was besloten tot het inrichten van de tuin
tot park, waartoe een crediet ad t 60400,- werd verleend.
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