
Het Landgoed Valkenberg bij Gilze

door

J. H. VAN MOSSELVELD

Wie van Ulvenhout naar Chaam gaat, passeert ongeveer
halverwege een drietal grote aan elkaar grenzende landgoederen, de
Luchtenburg en de Honsdonk aan zijn rechterhand en Valkenberg
aan zijn linker. Er is over de lotgevallen van deze bezittingen
weinig bekend, ofschoon zij alle drie toch van een respektabele
ouderdom bleken te zijn.

De hoeve (het latere landgoed) de Honsdonk vinden we reeds
in 1364 vermeld.1 De Luchtenburg (oudtijds de Luchtenberg ge
heten), oorspronkelijk eveneens een hoeve met bijbehorende lande
rijen, bos en hei, is reeds rond het begin der 16e eeuw in het bezit
van de bekende Bredase familie Montens, die het toen aanzienlijk
uitbreidde.2

Valkenberg tenslotte - sedert enkele decennia ten onrechte
Valkenburg genoemd - werd tot nog toe niet ouder geacht dan
de tweede helft der 18e eeuw. Weliswaar zijn toen t.b.v. van een
meer efficiënte en rendabele exploitatie belangrijke wijzigingen in
de bestemming der verschillende tot Valkenberg behorende bossen,
hei en landbouwgronden aangebracht, doch een uitgebreid archief
onderzoek toonde aan, dat het landgoed veel ouder was en reeds in
de 14e eeuw bestond.

Ligging.

Het landgoed Valkenberg beslaat vrijwel de gehele zuid-weste
lijke uitloper van het grondgebied der gemeente Gilze-Rijen, die als
het ware ingeklemd ligt tussen de gemeenten Nieuw-Ginneken en
Chaam. Een aantal percelen onder beide laatstgenoemde gemeenten
behoort er eveneens toe.
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De grenzen van deze gemeenten met Gilze worden hier groten
deels gevormd door kronkelige beekjes en zijn vermoedelijk van
zeer oude datum. Zij zullen daarom als zodanig gehandhaafd zijn
bij de in 1826 plaats gehad hebbende gemeentelijke indeling van de
gronden, die in vroeger eeuwen voor gemeenschappelijk gebruik
dienden voor de bewoners van Gilze, Ginneken, Alphen en Baarle. 3

Van dat jaar dagtekenen de rechtlijnige grenzen tussen Gilze, Al
phen en Chaam, die toen elk een deel van die vroegere gemene
gronden aan hun territoir zagen toegevoegd.

Valkenberg is bij die grensregeling grotendeels - d.w.z. het
gedeelte binnen de natuurlijke grenzen, de beekjes - bij Gilze in
gedeeld gebleven. De sedert eeuwen tot het landgoed behorende
gronden buiten die waterlopen en derhalve onder resp. Chaam en
Ginneken (thans Nieuw-Ginneken) gelegen, bleven onder die ge
meenten ressorteren.

De grote hoeve, het latere herenhuis en centrum van het land
goed, heeft steeds tot Gilze behoord. Dit blijkt uit de oudste
archiefstukken waarin we Valkenberg ontmoeten, de cijnsboeken
en voogdgeldlijsten der Heren van Breda (waarover nader).

In het cijnsboek van 1456 staat Willem van Berchem ]anszoon
als cijnsplichtige vermeld voor zijnen goede te snijderseaem ende op
Valkenberge aldaer welke wilen waren jouffr. Lijsbetten van Val
kenberge en eveneens voor zijn goede te ehaem 9 bunder groot ende
75 roeijen, daer af in der viersehare van Ghinneken leeght, dat
mijnen joneheer (= de Heer van Breda) alleen behoirt 4 bunder 200
roeijen. So blives in de viersehaer van Ghilse, dat mijnen joneheer
ende mijn vrouwe van Thoren (= de abdis van Thorn) gemeyn be
hoirt 4 bunder 700 roeijen en 25 f. wilen oie jouffr. lijsb.voirsz. 4

De ligging van deze goederen op Valkenberg, Chaam en Snij
ders-Chaam was dus zodanig, dat zij deels tot de jurisdictie van
Gilze, deels tot die van Ginneken behoorden, niet tot die van
Alphen/Chaam. In de administratie der domeinen werden zij als
een geheel beschouwd en geheel in een rentambt, dat van Gilze,
ondergebracht. Van het tweede goederencomplex, dat te Chaam,
was de ene helft onder de vierschaar (schepenbank) van Ginneken
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gelegen. De Heer van Breda ontving daarvan de gehele cijns. De
andere helft lag evenals het eerstgenoemde complex onder de vier
schaar van Gilze. De cijnsen daarvan kwamen aan de Heer van
Breda en de abdis van Thorn gezamenlijk toe, doch het aandeel
van de abdis was door deze sedert jaren aan de heer van Breda in
erfpacht afgestaan.

Welke conclusies laten deze gegevens toe? Op de eigendom en
de cijnsen kom ik aanstonds uitvoeriger terug. Met betrekking tot
de ligging valt vooreerst op te merken, dat het landgoed Valken
berg, of zo men wil de hoeve met bijbehorende gronden, zich
blijkbaar reeds in het begin der 15e eeuw over twee gemeenten
uitstrekte: Ginneken en Gilze.5

Vervolgens valt er uit af te leiden, dat de benaming Chaam
aanvankelijk blijkbaar gold voor een groter gebied dan dat der
huidige gemeente van die naam en dat zich waarschijnlijk uitstrekte
tot Geersbroek onder Ulvenhout. De vermelding Chaam in ge
noemd cijnsboek zal in deze ruimere zin moeten worden verstaan.6

In dit verband wordt het ook duidelijk, waarom de naam
Chaams Bos of Chaam-bos nu nog wordt aangetroffen geheel bin
nen de grenzen van de huidige gemeente Nieuw-Ginneken. Dit bos
grenst niet aan de gemeente Chaam, maar is daarvan door de uitwas
van het grondgebied der gemeente Gilze c.a., waarin het landgoed
Valkenberg gelegen is, geheel gescheiden.

Eenzelfde verschijnsel als bij de benaming Chaam meen ik ook
te moeten signaleren bij Snijders-Chaam. Ook deze benaming heeft
waarschijnlijk oorspronkelijk voor een groter gebied gegolden, dat
zich met name tot onder de huidige gemeente Gilze c.a. heeft uit
gestrekt. Met de in het cijnsboek van 1456 bedoelde goederen op
Snijders-Chaam zullen gronden met die gehuchtnaam bedoeld zijn,
die toen reeds (en nu nog) tot het territoir van Gilze hebben be
hoord, tenzij moet worden aangenomen, dat dit gebied na 1456
doch voor 1550 bij Chaam is ingedeeld. 7 Daarvoor is echter geen
enkele aanwijzing. Tenslotte blijkt uit die gegevens ook nog, dat de
grenzen in dit gebied vnl. gevormd door natuurlijke scheidingen,
de beekjes, reeds in het begin der 15e eeuw vastlagen.
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Afb. 20. Het huis "Valkenberg". Detail van de in 1822 door de landmeter A. B. van SteenseI
vervaardigde kaart (zie afb. 22).

Afb. 21. Het huis "Valkenberg". Huidige toestand.
Foto J. H. van Mosselveld.
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Afb. 22. Het landgoed "Valkenberg" (voor zover onder de gemee
Steense! in 1822 getekende kaart. Eigend
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iIze-Rijen gelegen) naar een door de landmeter A. B. van
,vr. F. W. C. H Baronesse van der Borch, Gilze
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Afb. 23. Benjamin Baron van der Borch (1741-1804), drossaard van Stad en Lande van
Breda 1785-1794. Niet gesigneerd portret (doek 820 x 165 0101), eigendom van Baronesse

S. S. Prisse, geb. Röell, "de Hondsdonk" te Ulvenhout.
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De eigenaren tot 1648.
Het gehele complex van goederen, die toen het landgoed Val

kenberg vormden, was v66r Willem van Berchem reeds in het bezit
van diens vader Jan van Berchem, zoals blijkt uit de voogdgeldlijst
van Gilze uit 1440 en uit eenzelfde doch ongedateerde lijst uit het
begin der 15e eeuw.8

V66r Jan van Berchem behoorden deze goederen toe aan joffrouw
Lijsbeth van Valkenberge en daarmee hebben we voor ons de
vroegst bekende eigenaresse van Valkenberg.

Of zij zich naar dit goed heeft genoemd dan wel haar naam
daaraan gegeven heeft, is onbekend. Het eerste lijkt het meest
waarschijnlijk. Hiermee hangt samen de vraag of de naam van het
landgoed ouder is dan die van het gelijknamige gehucht onder Gilze,
dat overigens grotendeels samenvalt met het landgoed.

De meest voor de hand liggende verklaring lijkt mij, dat zich in
deze streek een verhevenheid in het toch reeds golvende landschap
heeft bevonden, die een bepaalde functie bij het jachtbedrijf met
valken had en daarom Valkenberg werd geheten. Vervolgens zullen
de ontginning, waaruit het landgoed is voortgekomen, en - na een
uitbreiding van de bebouwing ter plaatse - ook het gehucht met
die naam zijn aangeduid.

Pogingen om Lijsbeth van Valkenberge nader te identificeren
bleven zonder succes. Of zij verwant was aan het gelijknamige
geslacht, dat in het begin der He eeuw gegoed was in het verdwe
nen dorp Valkenberg ten westen van Klundert,9 kon niet worden
vastgesteld. Evenmin is duidelijk in hoeverre de aantekening van
de rentmeester Anthony Bloc in zijn rekening van de drie aan de
Polanen's behorende hoeven te Ulvenhout, Hulten en Moerbergen
over 1421/1422, dat hij aan mijn joncfrouwe (= Johanna van Pola
nen, echtgenote van de heer van Breda, Engelbrecht van Nassau)
in Valkenberge 7 cronen (ter waarde van 3 lib. lOst.) betaalde,10 in
verband staat met de onder Gilze gelegen hoeve van die naam.

De namen van nog vroegere eigenaren der hoeve zijn niet be
kend. Dat deze of althans de ontginning van ouder datum is, is
nochtans waarschijnlijk gezien het feit, dat daarop het zogenaamde
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voogdgeld drukte. Voogdgeld, soms ook voogdcijns geheten, werd
betaald van voogdgoederen. Voogdgoederen waren horige goederen
van geestelijke instellingen, die onder voogdij van een machtig
heer, meestal de landsheer stonden.II In dit geval waren het de
goederen van de abdij van Thorn, waarvan voogdgeld verschuldigd
was aan de heer van Breda. Dit voogdgeld moest worden opge
bracht door de tot de hoven der abdij te Baarle en Gilze behorende
mansionarii en schijnt hier zijn oorsprong te vinden in een in 1243
gesloten overeenkomst tussen de abdis van Thorn en de heer van
Breda, waarbij de laatste de inkomsten verkreeg van 5 Keulse
marken, jaarlijks te ontvangen van genoemde mansionarii. 12

Zoals uit de hierboven reeds geciteerde post uit het cijnsboek
van 1456 blijkt, was de bezitter van Valkenberg, voor zover betreft
het "Chaamse" deel, deels cijnsplichtig aan de abdis van Thorn
en de heer van Breda tezamen deels aan de laatste alleen.
Over het eerste gedeelte zal tevens voogdgeld verschuldigd zijn
geweest. Blijkens de 15e eeuwse voogdgeldlijsten moest Jan van
Berchem (en de eigenaren van Valkenberg na hem) deze heffing
betalen over den ouden goey in Chaem en wel een gelijk bedrag voor
de goederen afkomstig van de reeds genoemde Lijsbeth van Valken
berge en voor die afkomstig van Heylwich van Chaem.

Dit wijst er op, dat deze gronden in oorsprong horig zijn geweest
deels aan de abdij deels aan de heer van Breda en dat de ontwikke
ling met betrekking tot de grondeigendom hier al niet anders is ge
weest dan elders. Cijns (latijns census) immers was in oorsprong ver
schuldigd voor een gebruiksrecht op grond, waarvan een ander dan
de gebruiker de eigendom had. In de loop der tijden echter heeft hier,
zoals men dat vaak moet constateren bij rechten met betrekking
tot de grond, een verwisseling van positie plaats gegrepen, zodat de
eigendom van de cijnsheffer op de cijnsplichtige is overgegaan en
de cijns van een soort erfpachtscanon of erfelijke huur tot een
soort grondrente geworden is.13

Het latere landgoed schijnt derhalve gevormd te zijn door de
samenvoeging van de van Lijsbeth van Valkenberge en Heylwich
van Chaem afkomstige bezittingen. Vermoedelijk zijn zij door deze
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beide vrouwen aan Jan van Berchem of mogelijk reeds aan diens
vader verkocht. Vererving lijkt uitgesloten, aangezien het voorge
slacht van Jan van Berchem daarvoor geen enkele aanwijzing op
levert.

Hij was de oudste zoon van Willem van Berchem, ridder en
heer van Oostmal (een Breda's leen), uit diens huwelijk met Elisa
beth van Haamstede. Hij volgde zijn vader na diens overlijden
omstreeks 1417 op in de heerlijkheid Oostmal en verwierf ook nog
verschillende andere heerlijkheden.14

Valkenberg vererfde achtereenvolgens omstreeks 1440 op zijn
zoon Willem, die in het reeds genoemde cijnsboek als eigenaar te
boek staat, en van hem op diens dochter Elisabeth, die in 1459
gehuwd is met Wouter van Hamael, geheten van Elderen, baron
van Vièvres, heer van Rennenberg enz.

Het landgoed kwam vervolgens aan hun dochter Anna van
Hamel en Elderen, die in 1501 huwde met Frederik van Renesse,
sedert 1499 schout en vervolgens drossaard van de Nassause heer
lijkheid Diest en vanaf 1505 drossaard van Breda.15 In 1529 kocht
deze te Breda het grote huis onder de reigerbomen, dat sedertdien
als het Huis van Elderen bekend is gebleven en aan de noordzijde
van de Reigerstraat gelegen was.

Hij werd als drossaard van Breda in 1539 opgevolgd door zijn
zoon Jan en deze erfde met de vele bezittingen van zijn ouders o.a.
ook Valkenberg. Hij was gehuwd met Elisabeth van Nassau, een
natuurlijke dochter van graaf Hendrik van Nassau, heer van Breda,
en is later hertrouwd met Catharina van Bronckhorst. Jan van
Renesse wees in zijn testament in 1561 zijn tweede zoon, Frederik,
behalve de heerlijkheden Mal, Beerse en Vorselaar ook toe de hoeve
van Valkenberg met de bossen, houtwas en verdere toebehoorten.16

Hij stelde echter als voorwaarde, dat Frederik de heerlijkheid met
het huis en de goederen te Mal alsmede de hoeve van Valkenberg
niet verkopen mocht, omdat deze reeds zolang in het bezit van
zijn familie waren. Hij mocht er alleen afstand van doen als douairie
voor zijn toekomstige huisvrouw of ingeval van gevangenneming
van hemzelf. Hij moest ze laten vererven op zijn wettige kinderen.
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Ingeval Frederik geen nakomelingen zou hebben, zou zijn broer
Jan Mal en Valkenberg krijgen doch onder dezelfde verplichting.

Via Frederik van Renesse ging Valkenberg over op zijn zoon
René en vervolgens in 1627 op diens zoon George Frederik van
Renesse. Deze heeft het landgoed in 1648 verkocht aan Anthony
Crocq.

Crocq 1648-1673

Waarschijnlijk hebben de tijdsomstandigheden in deze verkoop
een rol gespeeld. De Vrede van Munster maakte in 1648 een einde
aan de Tachtigjarige Oorlog en trok definitief een scheidingslijn
dwars door het oude hertogdom Brabant.

Van Renesse nu was een Zuid-Nederlands edelman, die het
merendeel van zijn rijke bezittingen ten zuiden van die in 1648
vastgestelde grenslijn had liggen. Het zou niet verbazen, dat hij
om die reden zijn bezittingen aan de andere zijde van die grens,
in de Republiek derhalve, en met name zijn landgoed Valkenberg
van de hand heeft willen doen.

De koper, Anthony Crocq, generaal in het leger der Republiek,
kwam bij het einde van de oorlog als militair zonder emplooi en
het is waarschijnlijk, dat hij zich een definitieve vestigingsplaats
zocht met de bedoeling zich aan de ontginning van grond te wijden.
Zijn latere activiteit met betrekking tot de land- en bosbouw op
Valkenberg duidt althans op een dergelijke intentie.

Beide partijen hebben elkaar gevonden, Van Renesse, die zijn
landgoed kwijt wilde, en Crocq, die er een zocht.

Bezitten we van voor dit jaar over Valkenberg vrijwel geen
andere gegevens dan die uit de cijnsboeken en voogdgeldlijsten,
waaruit we wel de reeks van eigenaren leerden kennen, doch waarin
over de toenmalige grootte van het gehele landgoed niet veel staat
medegedeeld, uit de koopakte van 1648 komen ons wat meer ge
gevens betreffende de aard en grootte van het landgoed ter be
schikking. Het bestond toen blijkens de omschrijving in de
koopakte uit: hoeve en erfenisse metten huysinghe, schuere, stallinge
en alle sijn toebehoorten, ook de houtwasse daerop staende, groot in
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saay-, wey-, als bosch- en heylandt over de hondert bunder doch
onbegrepen de juiste mate, gelegen deze hoeve bij en onder Ghilse
genaempt Valkenberch.

Van Renesse deed afstand van alle rechten, die hij op Valken
berg kon doen gelden. Veertien dagen later werd Crocq hierin
gevest.17 De hoeve was verpacht aan een landbouwer, in dit geval
laat of soms ook wel hoevenaar genoemd.

Crocq was een officier met een respectabele staat van dienst
en in het bezit van meerdere onderscheidingen.1s In 1634 had hij
een aanstelling gekregen als luitenant te paard van de compagnie
van ritmeester Marlot. In 1642 assisteerde hij als ritmeester prins
Willem II, zoon van Frederik Hendrik en later stadhouder, in diens
eerste gevecht in Vlaanderen.19 In 1645 was hij sergeant-majoor
van een regiment ruiters geworden en in het begin van 1648 kwar
tiermeester-generaal van de cavalerie.20

Later werd hij luitenant-generaal en gouverneur van Breda,
waar hij in 1651 het huidige bisschoppelijke paleis aan de Veemarkt
kocht. In 1652 werd hij ten tijde van de Engelse oorlog door de
Staten van Zeeland benoemd tot commandeur over de ruiterij en de
landsaeten in Zeeland, d.w.z. tot algemeen opperbevelhebber over
de garnizoenen van Walcheren.

Crocq was gehuwd met Marie André, een dochter van de Luikse
koopman André André en Gertrude Giltea. Zij was toen reeds
weduwe van kapitein Jan (?) Malherbe, uit welk huwelijk zij een
dochter Geertruy had.2l Haar huwelijk met Crocq bleef kinderloos.
Het was de stiefdochter, Geertruy Malherbe, die - gehuwd met
jonker Jan de Villegas - uiteindelijk een groot deel van de rijke
bezittingen van Crocq erfde.

Nog in 1648 had deze Valkenberg uitgebreid met een onder
Chaam gelegen perceel hei- en weiland, 't cleijn hurnicxken genaamd,
en kort voor zijn dood met 2 bunder hei, die hij tegen cijnsbetaling
van de vroente had ingenomen.22 Het ontgonnen gedeelte van het
landgoed bestond volgens een belastingkohier in 1660 uit circa 7
bunder zaai- en 3 bunder weiland, terwijl de rest bos en hei was.23

De ontgonnen gronden waren verdeeld over 4 hoeven, welke deels
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reeds aanwezig waren en deels door Crocq werden gebouwd. Aan
een van deze hoeven liet hij een buitenhuis voor zichzelf bouwen.
Dit alles blijkt uit de na Crocq's overlijden (1658) opgemaakte
boedelinventaris.24 Deze is zeer interessant, doch het zou te ver
voeren die hier in zijn geheel over te nemen. We beperken ons
daarbij slechts tot Valkenberg.

Crocq's bezittingen in Gilze werden daarin omschreven als: de
grootte hoeve genaemt Valkenberch mette nieuwe huysinghe van
plaisance en de bouwhuysen, grootte schuere, van ouds daerop staen
de ende van nieuws bij den heere Anthony Crocq saliger met me
vrouw Croc daerop getimmert, sijnde nu verdeelt in vier bequame
woninghen ende tot vier hoeven groot in het geheel over de hondert
buynderen, gestaen ende gelegen onder Gilse Ginneken en Chaem.

Het huis van plaisance, dat aan de grootste hoeve was aange
bouwd, had blijkens de goederenlijst de volgende gelijkvloerse ver
trekken: garderobe, het salet ofte beste caemer (welke met goudleer
was behangen), slaapkamer, keuken, kelder, achterhuis en stal, ter
wijl boven nog minstens één kamer was.

De meubilering van deze vertrekken (zie bijlage) was slechts
een zwakke schaduw van hetgeen in het grote huis te Breda werd
aangetroffen. Alles wijst er op, dat Valkenberg als een soort buiten
huis of jachtslot werd gebruikt, waar de familie slechts af en toe
vertoefde en dan ook slechts het allernoodzakelijkste aanwezig was.

Jonker Jan de Villegas trad bij de inventarisatie op als vertegen
woordiger van Crocq's weduwe. Hij was in het testament bedacht
met Crocq's rapier met enkel zilveren gevest, diens zilveren sporen
en de riem met hengsel met zilver beslagen en geborduurd. Boven
dien zouden hij en zijn vrouw na het overlijden van haar moeder,
de weduwe van Crocq, de helft van alle bezittingen erven. De
andere helft zou ten goede komen aan Crocq's broer, zusters en
halve zusters.25

Valkenberg gesplitst.

Ofschoon de weduwe Crocq, die tot haar overlijden of her
trouwen het landgoed en het huis in Breda in tocht mocht bezitten,

162

Jaarboek De Oranjeboom 13 (1960)



eerst omstreeks 1673 gestorven is, schijnen Jan de Villegas en zijn
vrouw zich na het overlijden van Crocq op het landgoed gevestigd
te hebben.26 In 1661 althans blijkt zijn veestapel op Valkenberg te
bestaan uit 10 koeien en 2 paarden.27 Hij verkreeg hier ook zelf
bezittingen door in 1662 ruim 8 bunder hei van de vroente aan de
oostzijde van het landgoed in te nemen na daarvoor octrooi te
hebben verkregen van de Domeinraad van de prins van Oranje.28

Crocq's overige erfgenamen hebben in de jaren 1659-1671 indivi
dueel bij diverse personen gelden geleend, waarbij zij als onderpand
hun portie in het aan hen toekomende deel van het landgoed
stelden.29 In 1678 echter verhuurden de gezamenlijke erfgenamen
het landgoed aan de landbouwer Michiel van den Avoirt behoudens
het gebruik van een deel van het herenhuis. 30

De gemene boedel is nog een tijdlang onverdeeld gebleven. Eerst
in 1681 verkochten de gezamenlijke erfgenamen van Crocq het
grote huis aan de Veemarkt te Breda en wel aan Mr. Cornelis
Damisse, stadhouder van de drossaard van Breda, terwijl in 1682
besloten werd het landgoed Valkenberg, toen ruim 73 bunder groot
geschat, in tweeën te delen.3l De landmeter Johan van Kampen
kreeg opdracht Valkenberg in twee gelijkwaardige delen te splitsen.

Hij scheidde Valkenberg in een oostelijke en een westelijke
kavel met de zuid-oost/noord-west lopende Meelse dreef of Meel
dreef vanaf de beek (Valkenbergse lei) tot de Chaamse dreef als
scheidingslijn. Deze dreef zou tot gemeenschappelijk gebruik van
beide kavels dienen evenals de Chaamse dreef en de tot de weste
lijke kavel behorende zogenaamde Bredase Torendreef. De Meel
dreef zal zo genoemd zijn omdat deze gericht was op de kerktoren
van het Belgische dorp Meerle. Ook de op het landgoed de Hons
donk aanwezige Meeldreef heeft dit richtpunt.

Na loting viel de westelijke kavel met het herenhuis en de helft
van de daarbij staande grote schuur en het gemeenschappelijk te
gebruiken bakhuis, in het geheel groot ruim 30 bunder, toe aan de
weduwe van Jan de Villegas als erfgename van haar moeder, de
weduwe Crocq. De oostelijke kavel, waaraan werd toegevoegd een
deel van de zgn. grote akker met het bosje aan de Chaamse dreef
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en een wei genaamd "de groote hel", in het geheel groot ruim 41
bunder, kwam aan de erfgenamen van de broer en zusters van
Crocq.

Wegens de meerwaarde van de westelijke kavel i.v.m. het daar
toe behorende herenhuis moest de weduwe de Villegas aan de
andere partij f 150,- bij betalen. Beide partijen gingen met deze
regeling accoord.

Jan de Villegas, die in 1648 kornet wordt genoemd van een
compagnie ruiters van Baron Slavatha en die in 1660 als "luitenant
te paard" te Zutphen was gedomicilieerd, is evenals zijn schoon
moeder omstreeks 1673 overleden na tesamen met zijn vrouw te
hebben getesteerd voor notaris Beeckman te 's-Gravenhage.32

Tijdens het beheer door zijn weduwe zijn de landerijen van
haar helft van het landgoed blijkbaar langzamerhand verwaarloosd.
In 1698 beklaagde zij zich bij het dorpsbestuur van Gilze over de
hoge aanslag van haar bezittingen in de dorpslasten in vergelijking
met die van haar buren (de familie Beaumont van de - echter
onder Ginneken gelegen - Luchtenberg).33 Zij veronderstelde, dat
de aan de belastingkohieren ten grondslag liggende taxatie nog da
teerde uit de tijd van Crocq, toen alles nog goed land was. Het gance
hochboss en queckvelt en zoveel andere percelen, die allen zaailand
waren geweest, waren nu echter sedert lang heide.

Wanneer zij overleden is kon niet worden achterhaald.

Valkenberg opnieuw in een hand.

Intussen was de oostelijke helft van het landgoed onverdeeld in
het bezit gebleven van de gezamenlijke erfgenamen van Crocq's
verwanten. Dit schijnt uiteindelijk tot moeilijkheden te hebben
geleid. Nadat het geschil aanhangig was gemaakt bij de Raad en
Leenhof van Brabant te 's-Gravenhage is blijkbaar tot verkoop
van dit deel van het landgoed besloten. De door de Raad aange
stelde curator ad lites verkocht in 1724 de oostelijke helft van het
landgoed, die over twee hoeven was verdeeld, aan Gauthier de
Villegas, de zoon van Jan en Geertruy Malherbe, die als erfgenaam
van zijn moeder reeds de westelijke helft met het herenhuis bezat.34
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In deze oostelijke helft was Gauthier - blijkbaar door het opkopen
van aanspraken daarop van een deel der gezamenlijke eigenaren 
reeds eerder gerechtigd geworden, want hij heet in de betreffende
koopakte voor 28~ zes en dertigste part mede-verkoper. De zo
genaamde tweede en derde hoeve in deze oostelijke helft van Val
kenberg, resp. 20 en 12 bunder groot en deels onder Gilze, deels
onder Chaam gelegen, werden in het oosten begrensd door een
beekje, terwijl ten zuiden van de derde hoeve een perceel lag, dat
"Mon Plaisir" heette en eveneens reeds eigendom was van Gauthier
de Villegas. Dit "Mon Plaisir" was later een smalle strook bos,
waarbij zich in het begin der 1ge eeuw een hermitage bevond.35

De koopsom voor de tweede en derde hoeve bedroeg in 1724
f 2850,-. Het gehele landgoed was daarmee weer in een hand
gekomen.

Gauthier de Villegas is waarschijnlijk dezelfde als de op 15 de
cember 1652 in de grote kerk te Breda gedoopte, doch slordig
ingeschreven Gaty dr (!) van Jonker Jan de Willegers en Geertruyt
Maleys. 36 Het voorkomen van Crocq onder de doopgetuigen laat
er echter geen twijfel over bestaan, dat het hier gaat om het enige
kind van Jan de Villegas en Geertruyt Malherbe. De verbastering
van de naam Villegas tot Willegers werd ook in meerdere belasting
kohieren van Gilze aangetroffen.

Gauthier koos evenals zijn vader een militaire loopbaan en hij
doorliep achtereenvolgens de verschillende officiersrangen. Hij
wordt achtereenvolgens genoemd kornet (1673), kapitein (1684),
majoor (1690), luitenant-kolonel (1695) en werd in 1703 majoor
commandant der stad Breda. In 1724 was hij generaal-majoor van
een regiment voetknechten en commandeur van de stad en de for
ten van Breda. Nog later heet hij generaal-luitenant. Hij was in
1679 gehuwd met Anna Lauder of Stanton. 37 Gauthier overleed te
Breda in 1730 en zijn vrouw in 1736. Beiden werden in de grote
kerk aldaar begraven.

Over de toestand van het landgoed in deze tijd weten we zo
goed als niets. In 1729 zegt Schoemaker er van in zijn (manuscript
gebleven) beschrijving van deze streek, dat het was een out heeren-
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huys, twelke van voren maar een boerewoning vertoont doch van
achteren als hierboven wierd aangetoond en in het jaar 1729 door
Cornelis Pronk is geteekent. Dit huys met zijn landerijen, die al
veel en redelijk goed zijn behoord nu aen den heer generaal Willegers,
commandeur van Breda. 38

Van de vijf kinderen van Gauthier de Villegas werd zijn zoon
George evenals zijn vader militair. In 1724 was hij kapitein, in 1736
luitenant-kolonel van een regiment Schotten, in 1740 kolonel ter
wijl hij in 1770 luitenant-generaal der infanterie heet. Na het over
lijden van zijn moeder werd bij de deling der nalatenschap in 1736
aan hem het landgoed Valkenberg toegewezen. Hij was in 1724
gehuwd met Anna Charlotte Baronesse Taets van Amerongen en
hertrouwde na haar overlijden in 1740 met Maria de Bye. Het
eerste huwelijk bleef kinderloos, terwijl uit het tweede slechts een
dochter, Anna, geboren werd. Deze trad in 1761 te 's-Gravenhage
in het huwelijk met Jan Carel baron van der Borch, die - waar
schijnlijk bij gelegenheid van zijn huwelijk - van zijn vader de
heerlijkheid Langentrier had gekregen.

Hij stamde uit een van oorsprong uit Lippe-Detmold afkomstige
familie, waarvan een tak, welke tot de Protestantse godsdienst was
overgegaan, zich eerst in de Groninger Ommelanden en later in
Gelderland had gevestigd.39

Jan Carel van der Borch maakte aanvankeüjk deel uit van de
regering der Groninger Ommelanden, in welke kwaliteit hij gecom
mitteerde was in de Staten Generaal en de Raad van State. Later
werd hij ook kamerheer van de prins van Oranje en lid van diens
Domeinraad. Hij was voorts lid van de Admiraliteit van Harlingen,
bewindhebber der Oost-Indische Compagnie (kamer Middelburg),
burgemeester van Appingedam en als ridder van de Duitse Orde
achtereenvolgens Commandeur van Buren, Schoonhoven en Mid
delburg. Tenslotte werd hij nog buitengewoon gezant aan het hof
van Zweden. Zijn schitterende levenswijze verslond handen vol
geld en was blijkbaar niet steeds even onberispelijk.

George de Villegas was dan ook spoedig genezen van de be
wondering voor zijn schoonzoon en dit is waarschijnlijk de reden
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geweest, dat hij in 1770 bij uiterste wilsbeschikking het landgoed
Valkenberg niet naliet aan zijn dochter of schoonzoon, maar aan
de tweede zoon uit dit huwelijk, Willem Frederik van der Borch.
Waarschijnlijk om diezelfde reden legde hij een dertigjarig kap
verbod op het landgoed.

Van der Bareh 1784-heden.

Na de dood van George de Villegas heeft echter niet diens
toen nog minderjarige kleinzoon het landgoed in zijn bezit gekre
gen, doch diens oom, Jan Carel's jongste broer: Benjamin baron
van der Borch. Hij moet het landgoed in 1772 echter in huur ver
kregen hebben, want de eigendomsoverdracht vond eerst 12 jaar
later plaats.

Intussen bezat de weduwe van George de Villegas, Maria de Bye,
het landgoed nog tot haar dood in tocht. Na haar overlijden droe
gen de executeurs testamentair in 1784 het landgoed over aan Jan
Carel als vader van zijn nog minderjarige zoon Willem Frederik.

Tijdens diens minderjarigheid zou zijn vader de jaarlijkse reve
nuen van het landgoed genieten mogen, doch deze waren vanwege
de testamentaire bepaling, dat gedurende 30 jaar na de dood van de
erflater geen opgaande bomen op het landgoed gekapt mochten
worden aanzienlijk teruggelopen. Jan Carel trachtte daarom het
landgoed te verkopen en de aldus verkregen gelden op een meer
winstgevende wijze te beleggen. Voor die verkoop had hij echter
de autorisatie nodig van de schepenen van Gilze in verband met
hun toezicht op de behartiging der belangen van de minderjarige
eIgenaar.

Na het advies van twee rechtsgeleerden te hebben ingewonnen
gaven schepenen van Gilze de gevraagde machtiging,40 waarna Jan
Carel het landgoed in 1784 onderhands verkocht aan zijn broer
Benjamin, die het - zoals we zagen - reeds sedert 1772 in zijn
bezit had.41

De vestbrief van deze verkoop spreekt over de twee hoeven
van Valkenberg en de "heerenhuysinge", zaai- en weilanden en
bossen onder Gilze en Chaam gelegen. De oppervlakte werd bij de
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koper bekend verondersteld en staat niet in de akte genoemd. De
koopsom bedroeg f 38.000,-.

Het is vooral Benjamin van der Borch geweest die een einde
heeft gemaakt aan de jarenlange verwaarlozing van het landgoed.
Hij was sedert 1770 ontvanger van de gemene landsmiddelen te
Etten, werd in 1776 poorter van Breda, burgemeester van die
stad en ontvanger-generaal van de gemene middelen in de gehele
Baronie. In 1784 was hij nog president-schepen te Breda, doch in
1785 reeds volgde zijn benoeming tot drossaard, schout en stad
houder van de lenen van Breda. Dit bleef hij tot de komst van de
Franse legers in 1794, toen hij gedwongen werd van deze ambten
afstand te doen. Vanaf 1796 tot zijn dood in 1804 zien we hem
optreden als ontvanger-generaal van de belastingen in het Land van
Breda. Hij werd in 1805 begraven in de grote kerk te Breda in het
graf van de familie de Villegas, dat hij in 1785 had gekocht.42

Kort voor zijn overlijden had hij zijn zoon Allard met de waar
neming van zijn ontvangerschap belast, doch deze stierf reeds een
half jaar na zijn vader.

Toen Benjamin van der Borch - volgens zijn eigen mededelin
gen - in 1772 Valkenberg in zijn bezit kreeg, trof hij het landgoed
in een verwaarloosde staat aan. Hij vond er twee zeer vervallen
heihoeven, terwijl van het oorspronkelijke herenhuis, dat tegen een
van die hoeven was aangebouwd, de vier muren zelfs niet langer
meer overeind konden blijven staan. Zijn eerste zorg was het huis
weer bewoonbaar te maken teneinde zijn voorgenomen werk van
culture en defrichement te kunnen surveilleren. Het oude herenhuis
werd hiertoe vertimmerd en het daaraan gelegen boerenhuis tot
keuken, koetshuis, paardenstal enz. ingericht. Met uitzondering
van vloeren, deuren en kozijnen werden voor het herstel ter plaatse
groeiende dennen gebruikt.

In november 1772 was het huis onder de kap en waren een paar
kamers daarin bewoonbaar. Het boerenhuis kwam in de zomer
van 1773 gereed. In 1774 kwam hij met de dorpsbesturen van Gilze
en Chaam tot overeenstemming om op de plaats, waar de weg van
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Valkenberg naar Snijders-Chaam een kleine waterloop kruiste en
welke plaats (nu nog) het Veer werd genoemd, een brug te slaan
en deze waterloop in plaats van door, neven het landgoed meer
zuidwaarts te leiden. De brug zou voortaan half door Gilze, half
door Chaam moeten worden onderhouden.43

Benjamin van der Borch vond tuin noch boomgaard op het
landgoed en begon daarom met de aanleg daarvan. De vruchtbo
men liet hij uit Boskoop komen. Mest, waaraan men t.b.v. de
moestuin grote behoefte had, was in de verre omtrek niet te
krijgen. Hij liet daarom enkele schuiten met ongemengde zuivere
koemest uit Holland komen. Vanaf Breda geschiedde het transport
per as. Groen voer was er op Valkenberg zo weinig, dat men er
niet eens twee werkpaarden van onderhouden kon. Daar in de
Baronie te veel akkers waren in verhouding tot het aantal wei- en
hooilanden moest men het benodigde hooi twee tot vier uur ver
met karren halen. Dit verzwaarde de prijs zozeer, dat Van der
Borch besloot zijn andere hoeve te vergroten teneinde jaarlijks
verzekerd te zijn van 1~ morgen goede klaver tot zomervoer voor
zijn paarden. Hij was voorts genoodzaakt de tienden van zijn hoe
ven te pachten teneinde over voldoende stro te beschikken.

De lage moerassige gedeelten van het landgoed werden van
struiken gezuiverd, van afwateringssloten voorzien en tot wel- en
bouwland ontgonnen.

Door al deze verbeteringen was het in 1803 mogelijk 5 tot 6
melkkoeien, 5 tot 6 trekossen, 6 jonge ossen en vaarzen met het
daar groeiende groen voer uit sloten en kanten, spurrie, knollen
enz. te voeden. Daarenboven werden op deze lage gronden nu
voortaan voldoende hoeveelheden hooi gewonnen, welke tezamen
met haverstro, knollen, aardappelen, peen, meel en koeken als
wintervoedsel voor dit vee dienden.

De hoogten, welke tussen deze moerassige laagten gelegen
waren en voordien met hei waren begroeid, werden nu met gewone
en fijne dennen, larix en ander houtgewas beplant.

Tot de in standhouding van tuin, boomgaard, akkers en weiden
was nu voortaan voldoende mest beschikbaar. Dennenbosjes werden
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gekapt en deels tot akkers ontgonnen of met eiken hakhout be
plant. In hoeverre bij dit alles rekening gehouden werd met het
door de vorige eigenaar gestelde 30-jarige kapverbod is niets bekend.

Bij het huis werd omstreeks 1792 een Engelse tuin aangelegd
met een grote en een kleine vijver. De perken dienden tot kwekerij
van inlands plantsoen en in het gazon werden hier en daar winter
harde siergewassen geteeld. Deze gehele partij was ongeveer 4 bun
der groot, zonder daarbij te rekenen een vrij lange laan van nieuw
geplante fijne dennen.

Voorts werden grote aantallen beuken, eiken, essen, berken enz.
geplant, welke zeer goed aan de verwachtingen bleken te voldoen.

De andere hoeve op Valkenberg werd door Van der Borch ge
heel opnieuw opgetrokken met eigen gebakken steen en hout uit de
bossen van het landgoed. Voor een zestal arbeidersgezinnen liet hij
woningen bouwen.

In 1781 kocht hij nog een hoeve op de Aard te Gilze ten noord
oosten van Valkenberg, waar hij 30 bunder dennenbos liet aan
leggen en het verwaarloosde houtgewas weer in orde bracht.

Al deze en talrijke andere bijzonderheden over het landgoed
verschafte Benjamin van der Borch aan de toenmalige commissaris
van de landbouw Jan Kops, die ze in extenso opnam in zijn in 1803
in druk verschenen "Magazijn van Vaderlandsche Landbouw".44

Het financiële aspect van zijn activiteiten op het landgoed blijkt
het best uit zijn verzoek om een certificaat van gegoedheid, dat hij
in 1797 nodig had bij zijn benoeming tot generaallandsontvanger.
Zijn bezittingen in de Baronie van Breda werden daarin als volgt
getaxeerd:
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f 38.000,
f 5.000,
f 5.000,
f 3.000,
f 8.000,-

- de hoeve van Valkenberg gekocht voor
- het heerenhuis gebouwd
- boerenhuis en schuur gebouwd

nieuwe bossen en tuinen aangelegd
- de hoeve op de Aard gekocht voor

aan de Gilse wouwer temmeragie en
verbetering en 30 bunder bos aangelegd f 2.000,-

hierop een hypotheek van

een huis in Breda gekocht
daaraan verbeterd en vertimmerd

f
f

f
f
f

- goederen onder Ginneken gekocht f
- koop van de Leeuwerik (hoeve onder Bavel) f
- verbetering aan die gronden f

61.000,
30.000,-

31.000,
16.000,-
4.000,
1.000,
3.000,
1.000,-

Feitelijke gegoedheid f 56.000,-45

Benjamin van der Borch is tweemaal gehuwd geweest, in 1769
met Carolina Jacoba van Wassenaar (t 1789), die hem de heerlijk
heden Hogeveen en Hazerswoude aanbracht, en in 1790 met Hu
bertina van der Heim (t1801). Dit laatste huwelijk was kinderloos.
Uit zijn eerste huwelijk had hij echter behalve drie vrij jong over
leden kinderen (onder welke de reeds genoemde zoon Allard) nog
een dochter, Anna Carolina Lucile geheten. Deze erfde in 1805
alle bezittingen van haar ouders en daarmee ook Valkenberg, dat
volgens een taxatie uit 1808 toen circa 95 bunder groot was, waar
van 23 bunder zaailand en 10 bunder weiland.

Zij trad later in het huwelijk met mr Stephanus Bernardus
Jantzon, heer van Nieuwland. Deze was een bekende Bredase figuur
en daar onder meer rechter van instructie in de Arrondissements
rechtbank van eerste aanleg (1811-1812) en vanaf 1815 tot 1820
burgemeester. Sedert 1816 was hij bovendien lid van Provinciale
Staten. Hij overleed in 1828 en werd in het familiegraf der Jant
zon's in de grote kerk te Breda bijgezet.46
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Zijn weduwe heeft hem bijna twintig jaren overleefd. Zij heeft
in 1829 blijkens een daarvan bewaard gebleven kaart door de
landmeter A. B. van Steensel een nieuw plan laten maken en uit
voeren voor de tuinaanleg rond het herenhuis. Dezelfde landmeter
had in 1822 reeds het landgoed in kaart gebracht. Op deze fraaie
kaart, welke hierbij is gereproduceerd, komt tevens voor de oudst
bekende afbeelding van het herenhuis. Het park is later naar een
nieuw plan, waarvan de buitengewoon mooie en kunstige doch niet
gedateerde of gesigneerde tekening eveneens bewaard gebleven is,
opnieuw gewijzigd.47 Slechts de vijver heeft sedertdien zijn toen
verkregen vorm behouden. De rest van die aanleg is in de loop der
jaren verdwenen.

Met de afbraak van de in 1826 gesloopte St. Luciakapel te
Snijders-Chaam werd nabij het centrum van het landgoed het thans
nog bestaande jachtopzienershuisje gebouwd, dat in zijn bouwtrant
de vroegere bestemming van het gebruikte materiaal niet ver
loochent.

In 1822 was Valkenberg, voor zover onder de gemeente Gilze
gelegen, blijkens de opgave van de landmeter 88 bunder en 26
roeden Bredase landmaat groot, hetgeen overeenkwam met 113
bunder 75 roeden en 12 ellen Nederlandse maat. Door aankoop van
aangrenzende percelen werd het landgoed geleidelijk uitgebreid,
zodat de totale oppervlakte in 1850 met inbegrip van de hoeve op
de Aard onder Gilze 190 ha was.48

Ook de hoeve Woestenberg onder Bavel was intussen nog in
het bezit van douairière Jantzon gekomen.49

Zij is in 1847 te Breda overleden. Het huwelijk was kinderloos
gebleven.

Het landgoed vererfde nu in de tak Van der Borch van Ver
wolde, d.w.z. dat het nu kwam aan de afstammelingen van de op
een na oudste broer van Benjamin van der Borch, nl. Frederik
Willem, die van zijn vader de heerlijkheid en het huis Verwolde
geërfd had. Erfgenaam van Valkenberg werd diens achterkleinzoon,
de in 1842 te Oosterhout geboren Charles Lucien Paul baron van
der Borch. Zijn vader, mr Willem Francois Emile baron van der
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Borch van Verwolde (t 1849), kreeg de hoeve op de Aard te Gilze.
Deze tak der familie had intussen ook de landgoederen Honsdonk
en Luchtenberg geërfd van de in 1820 overleden generaal Lucas
baron van der Borch, een andere broer van Benjamin.50

Gedurende de minderjarigheid van Charles verhuurde diens
moeder, die nu het beheer voerde over de drie landgoederen Val
kenberg, Honsdonk en Luchtenberg, het landgoed Valkenberg aan
de familie Bowier.

Charles trad in 1886 te Loosduinen in het huwelijk met Wilhel
mina C. M. van der Goes, uit welk huwelijk behalve een jong
gestorven zoon in 1887 een dochter geboren werd, Frederica W. C.
H. baronesse van der Borch, de huidige eigenaresse van het land
goed.

Tijdens de tweede helft der negentiende eeuwen het begin der
twintigste zijn er nog al wat veranderingen in de aanleg van Valken
berg aangebracht, die nu niet direct alle een verfraaiing van het
totale landschapsbeeld hebben betekend.

Het herenhuis is enkele malen vergroot en verbouwd (o.a. 1887,
1895). Het landgoed werd sedertdien door aankoop van aangren
zende gronden nog vergroot en telt thans onder de gemeenten
Gilze, Chaam en Nieuw-Ginneken circa 220 ha.

Het bestaat thans uit bos, hei, moeras, akker- en weiland, boom
gaarden enz. in een afwisseling, die het tot een bijzonder mooi
landschap maakt, waartoe de fraaie dreven en waterpartijen (vijvers
en beekjes) niet het minst bijdragen.

Van de bossen zijn tijdens de laatste oorlog op last van de
Duitse bezetter veel oude bomen en gehele boscomplexen geveld.
Na de oorlog zijn deze weer opnieuw ingeplant. De houtstand geeft
thans een rijke variatie te zien van beuk, eik, fijne en grove den,
larix, douglas, prunus, berk, acacia, esdoorn, es, peppel en wilg.

De grafkelder.
Tot slot nog een bijzonderheid over Valkenberg. Aan het zuid

einde van de Meeldreef, tegenwoordig meestal de Laan genoemd,
bevindt zich een grote gemetselde grafkelder, waarin twee lijkkisten

173

Jaarboek De Oranjeboom 13 (1960)



zijn bijgezet. De ene bevat het stoffelijk overschot van de in 1847
overleden vroegere eigenaresse douairière Jantzon, de andere zou
- zoals de overlevering luidde - het lichaam bevatten van een
abdis uit het geslacht Van der Borch, die rond 1800 zou hebben
geleefd. De verificatie van deze overlevering vlotte aanvankelijk
niet. Van de zusters van Benjamin van der Borch bleken er drie
kanonikes of stiftsjuffer te zijn geweest. Twee daarvan hebben het
tot de waardigheid van abdis gebracht n.I. Charlotte Agnes en
Maria van der Borch. De laatste huwde nadien met een baron von
Sydow, door welk huwelijk zij als abdis moest aftreden. Zij is elders
overleden en begraven. Charlotte Agnes was aanvankelijk kano
nikes en later abdis van het stift Clarenberg bij Hörde in West
Duitsland. Na de opheffing van dit stift - vermoedelijk in de
Franse tijd - vertoefde zij geregeld te Breda bij haar broer Ben
jamin en woonde zij 's zomers op Valkenberg. Zij is in 1821 te
Breda overleden en werd - zoals kwam vast te staan - begraven
in het familiegraf der Van der Borch's (voorheen de Villegas) in de
grote kerk aldaar. De beide abdissen uit de familie bleken dus niet
voor het graf op Valkenberg in aanmerking te komen. De over
levering klopte derhalve niet. Niet een abdis doch een kanonikes
bleek op Valkenberg te zijn bijgezet, ni. een zuster van de beide
hiervoor genoemde abdissen, Josina Amalia van der Borch. Zij was
kanonikes van het stift Clarenberg, doch woonde sinds de Franse
tijd te Breda, waar zij een huis had gekocht aan de Haagdijk. Daar
is zij in 1812 overleden. Blijkens de rekening van de Markendaalse
kerk te Breda is zij op het landgoed Valkenberg begraven.51

Dat zowel douairière Jantzon als deze kanonikes niet zijn bij
gezet in de grafkelders van de beide families in de grote kerk te
Breda, vindt zijn oorzaak in een in 1810 hier executoir verklaarde
wet van Napoleon uit 1804, waarbij het begraven in kerken ver
boden werd. Men heeft daarom voor dit in 1812 overleden lid
van de familie Van der Borch speciaal een grafkelder laten bouwen
op Valkenberg, groot genoeg om daarin nog meerdere personen bij
te zetten. Jantzon echter en de abdis Charlotte Agnes van der Borch
hebben er blijkbaar de voorkeur aan gegeven om in de grote kerk
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te Breda begraven te worden, hetgeen sedert 1813 weer geoorloofd
was. Douairière J antzon echter overleed na de fatale datum van
1 januari 1829, met ingang van welke het begraven in kerken
opnieuw en nu voorgoed verboden werd. Zij kon derhalve niet
meer in een der beide familiegraven Jantzon of Van der Borch
in de grote kerk van Breda worden bijgezet. Zij is daarom in 1847
begraven in de grafkelder op haar landgoed. Nadien is deze nooit
meer gebruikt.

BIJLAGE

Uittreksel uit de in 1658 opgemaakte boedelinventaris betreffende "de huysinghe
van plaisance" op Valkenberg.

In de garderobe:
een oudt bedde met blauwe gordijnen en blauwe rabatten met geel en blaeuw
fraenien.
een vueren houtte tafel ende voet geel geverft.
een ouden teenen legerkorff met houtten decksel en ijsere beslagh.
een schilderijken sonder lijst van een boer die toeback drinkt en pist.
een snaphaen (is verkocht).
een oude ijsere braetpan.

In het salet ofte beste caemer:
't zelve salet behangen rontsomme met goude leer op rode gront.
negen swartte vergulde oude spaens leere stoelen.
drie en een gebroken oud lere lager stoelen.
een houtten sitstoel met vier houtte pilaerkens.
een vueren taefel en voet met een root wit geel en blauw gestreept taefelc1eet.
een c1eyn vergulde spiegel.
een conterfeytsel van sijn hooch(ey)t prins Hendrick Frederik.
een schilderije Bataillie te peerde met slechte swarte lijsten.
een achtcantich schilderijken spelende int verkeert bert.
een fruytagie schilderijcken van Queenpersiken en druyven.
twee langwerpige schilderijen van Sodoma en Gomorra met slechte swartte
lijsten.
noch een schilderijken lantschapken een vrouw knielende bij Christum.
een sonnewijser op een schaelie geteeckent.
twee ijsen brantijsers daer aen wat coper.

Voor in de slaepcamer:
- een pavelioentken root stoff met geel en raode fraenien.
- een goet bedde den naet geel, blaeuw en wit metten hoffpeluwe ende twee

oorcussen.
een paar slaepelaeckens van anderhalf baen.
een paer fluwijnen.
een raode deken met negen swartte strepen aen elcke sijde.
een vueren taefel met een out taefelc1eet.
een oude spaens leren stoel met een groot out kussen.
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Gemeente-archief Breda,
Stadsarchief, inv. Hingman 448 sub 8.

een leenstoel met gesteken baeren becleet.
een houtte stilleken van vueren geschildert.
een vueren trapken om op bedt te gaen.
een cleyn vueren taefelken oft sitten.
een cleyn spiegeltken met een swart lijstken.
twee ronde vergulde schilderijkens van man en vrouwe.
een cleyn schilderijken van Ahasuerus en Hester.
een naeckte vrou met cupido daerbij twee satyrs siende door de gordijnen
oft behangsel, sonder lijst.
negen prenten op papier met swartte rollekens.
een cleyn capstocxken met drie swartte cnopkens.
drie delffs oufijn porceleyne schotelene.
een weytas (vercoft)
een wageschotten kasken met een schuyff en 3 laeykens binnen en buyten
twee deuren, daerinne vier messen, twee sijnde snoeymes.
een ijsere schupken om de tacxkens van de boomen af te snoeyen,
een cruydoos,
een c1eyn stoopken met een tenne scheel groOt omtrent een pot,
een tenne oliepotken met een geborsten wit mosterpotken daerop een tenne
scheltken, een tenne soutvat, een cleerborstel, twee schoenborstelen en kam
borstellen, een raspken met een paar bonte hantschoenen, een pelle tafellaecken
met vier servietten, twee trilIe taefellaeckens, een pelle hantdoeck, twee cam
men een hooren en houten.

Boeeken:
een huyspostilboeck.
Apprehensie en gevolgh van de ses hollantsche huren met belegh van Amstel
redam bij den anderen gebonden.
echtreglement.
een boecxken heiligen aendachten.
een ijsere tang met een ijseren brantijser met een ijseren capken.
noch een snaphaen.
een paer schoenen met twee paer muylen.
een c1eyn bierstellingsken.
een bril.

In de keuken, kelder, achterhuys en stalle.
(Een reeks voorwerpen voor huishoudelijk gebruik doch te weinig belangrijk om
hier te noemen behalve:)

een aertkarre met oude raeden met out beslagh.
noch een hooghkarre met ijsere beslaegen raeden.
een ijsere ploegh met toebehoren.
een oude echt met 16 ijsere pinnen.
een cordewaghen (=kruiwagen).
een hengstpeert, blint, out.
twee ijseren schuppen, een heyseijssen, twee riecken en een hoyvurck.
een sicht metten haeck ende een grasseijssen.
acht melckkoeyen (getaxeerd op f 200,-).
noch een kalf van lichtmis 1658.
noch een gareel, sael ende licht mette mentoom.

Boven op de voorcaemer:
- schoorsteenc1eet en gordijnen.
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