
De Buitenplaats Weilust te Heusdenhout
en het Geslacht Havermans

door

Dr. F. A. BREKELMANS

"Zoo lieflijk is 't op't land 0 waarde Tante en Oom!
En reeds van overlang waart Gij die vreugd gewoon
Daar ginds op Heusenhout naar Weilusts stille streken
zijt Gij zoo menig jaar om rust naar toe geweken
veel vreugd hebt G'er gesmaakt, daar ginds op Heusenhout".

A. M. J. Stuyk, in haar Welkomstgroet op
den Ypelaar, toegehracht aan Mr. B. S. J. en
Mej. A. P. E. Havermans, 1835.1

In de nieuwe stadswijk Heusdenhout is vanaf 1968 een groot aantal
woningen gebouwd. Binnen één à twee jaar zal in de gemeente Breda
een geheel nieuw stadsdeel zijn voltooid. Het nieuwe Heusdenhout
vormt het noordelijk deel der vroegere gemeente Ginneken en Bavel,
voor zover dit gelegen was tussen de Tilburgseweg en de Molenlei. Eerst
sedert de grenswijziging van 1 juni 1961 maakt dit tot voor enkele
jaren zo landelijke en idyllische gebied deel van de gemeente Breda uit.2

Bij de ingrijpende annexatie van 1 januari 1942, die grote delen der
gemeenten Teteringen, Princenhage en Ginneken en Bavel aan Breda
had toegevoegd, was dit Ginnekens gehucht onder de gemeente Nieuw
Ginneken gebracht.3

De wijk Heusdenhout werd vanouds doorsneden door de grote ver·
bindingsweg tussen Geertruidenberg en Antwerpen, die via Vrachelen,
Teteringen, Moleneind, de Heusdenhoutseweg, de Va1kenierslaan, de
Dillenburgstraat, de Ginnekenmarkt, een doorwaadbare plaats over de
Mark nabij de Ganzenweide, de Willem van Oranjelaan en de Roskam
onder Princenhage over Rijsbergen en Zundert naar de Sinjorenstad
liep.4 In het centrum van Heusdenhout lag vanouds de historische St.
Annakapel- voor het eerst in 1518 vermeld5 - terwijl men er verder
een tamelijk groot aantal welvarende boerderijen aantrof. Ook stond er
een bierbrouwerij aan de kruising Kapelstraat-Heusdenhoutsestraat, die
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het befaamde "wit bier" van Heusdenhout fabriceerde. Zij bestond reeds
in 1729 en werd door de geslachten Boomaerts, Gomen en Bierwagen
gedreven.6 De St. Annakapel diende in de 17e eeuwen van 1806-1874
tot openbare school.7

Dit rustige oord met zijn vruchtbare akkers en weilanden - reeds
vóór 1308 hief de abdij van Thorn er haar tienden8 - trok een enkele
rijke Bredanaar aan, die hier tijdens de zomer een permanent verblijf
betrok.9 Uit deze verblijven, die in het begin slechts bestonden uit een
"herenkamer", die tegen een pachtboerderij was aangebouwd, kwamen
hier twee buitenplaatsen voort: Charlottenburg10 en Weilust. Deze laat·
ste vormt het onderwerp van dit korte artikel, niet alleen omdat zij de
enige is die nog bestaat, maar ook omdat het fraaie huis onlangs is ge·
restaureerd.

Reeds in 1442 wordt de grond vermeld, waarop onze buitenplaats is
gebouwd, en wel als "Florenstede", een benaming, die nog in de 18e
eeuw bekend was.n Het is onzeker of hier met "stede" een boerderij
wordt bedoeld, dan wel slechts een perceel grond, dat tot een elders
gelegen hoeve behoorde. In elk geval wordt in de 17e eeuw op deze
plaats een boerderij met aanhorigheden gesignaleerd, waarvan bij de
grondverkoop in 1632 wordt· gezegd: "daeraf de huysinge daerop ge·
staen hebbende midts de belegeringe der stadt Breda afgebrant ende
geruïneert is".12 We treffen hier één der vele boerderijen aan, waarop
tijdens de belegeringen der stad Breda door Spinola en Frederik Hendrik
(resp. 1624 en 1637) de rode haan heeft gekraaid.

De verbrande hoeve werd in 1632 door Michiel van Hillegaerden in
de wandelinge genaemt Bruygom en diens echtgenote Anthonette Nico·
laes Cornelis loos van Cauwelaers soons dochter verkocht aan lan lans
van Velthoven, een rijke Bredanaar - zijn vrouw Maria behoorde tot
het voorname geslacht Van den Broeck - die in de hoeve een geld
belegging zal hebben gezien. Opmerkelijk is dat de boerderij in de des
betreffende vestbrief van 1632 wordt gesitueerd te Heusdenhout aen
den Draeyboom J een aanduiding, die tot 1748 geregeld in de transport·
akten terugkeert. Vermoedelijk is hiermede een bijna tot in onze dagen
bekend hek aan de Heusdenhoutseweg bedoeld, dat een kerkpad afsloot,
lopende van dit gehucht over de Ypelaarse akker naar Bavel. Bij de
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hoeve behoorden in 1632 slechts honderd roeden weiland en een half
bunder land met bos. Een der vaste lasten, die erop drukte, was een
erfelijke pacht van 7 lopen rog aan de Tafel van de H. Geest te Ginne
ken.

Evenals de eigenaren van de buitenplaatsen Wolfslaar en Koekelberg
onder Ginneken, heeft ook de familie Van Velthoven in of aan de oor
spronkelijke hoeve een kamer gebouwd, die als zomer- of weekendver
blijf in de winter kon dienen. Zo spreekt een akte uit 1677 van Sr. Johan
van Velthoven, "wonende tot Heusdenhout onder Ginneken". Dat deze
eigenaar, blijkens de titel "seigneur" een heer van stand, in die tijd zelf
te Heusdenhout de schop in de grond stak, is niet aannemelijk. Vier
jaar tevoren wordt reeds gesproken van een naamgenoot, tevens ver
moedelijk familielid, Mr. Johannes van Velthoven, advocaat te Brussel,
"sonder kint ofte kinderen naer te laten tot Heusdenhout onder Ginne
ken overleden",1 3

Uit het huwelijk van Jan van Velthoven en Maria van den Broeck
waren na het overlijden van laatstgenoemde bij de boedelscheiding in
1695 vier kinderen in leven, n.l. de zoons Matthijs en Evert en de doch
ters Cornelia (gehuwd met Sr. ütto Dingmans) en Maria, die gehuwd
was met Cornelis Corstiaenssen van Dyck. Laatstgenoemde dochter
Maria kreeg de hoeve met acht bunder land toebedeeld. Behalve de reeds
genoemde pacht aan de Ginnekense Armen blijkt er nu een pacht van
drie veertel aan de Armen van Breda op te drukken.14 Dat mevrouw
Van Dyck zelf een deel van de hoeve is gaan bewonen komt naar voren
bij de publieke verkoop van het huis door haar erfgenamen in 1720. De
desbetreffende verkoopconditie deelt ons mede, dat het bedrijf verhuurd
(lees: verpacht) was aan Adriaen Jacob Bomaerts voor f 334,- per
jaar, maar dat "de copers sullen mogen aenstonts aenvaerden den hoff
en helffte van den bogaert met de gedeelte van de huysinge, soa als het
laetst by de voors. Maria van Velthoven is gebruyckt geweest".15

De nieuwe eigenaar werd nu de op het oog welvarende Bredase
"factoor" (zaakwaarnemer) Pieter Guenellon, wiens boedel na zijn dood
in 1733 echter insolvent zou blijken te zijn. Deze Guenellon bewoonde
het Huis Brecht aan de Cingelstraat, het oudste particuliere huis, dat
thans nog in Breda bestaat.16
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In 1720 bleek het agrarisch complex te zijn uitgebreid ten opzichte
van de situatie in 1695. Enerzijds waren er gronden toegevoegd, die
tot een de Lage Kant reikten, anderzijds mocht de nieuwe pachtheer
zich ook nog eigenaar noemen van ca. tien bunder bos, weide, beemden
en zaailand aan de overkant van de straat, namelijk tussen de Zandweg
van Dorst naar Ginneken en het beekje de Molenlei. Tot de nieuw toe
gevoegde percelen behoorden de Zakakker, het Drieske, de Klaverakker,
"het Bosch" en het Lanckveld; uit dit laatste terrein ging een rente
groot f 12,- per jaar aan de Commanderij van de Braecke. 17 De koop
som voor dit rond 20 bunder tellende goed bedroeg toen f 11.310,-.18

Stichting van een buitenplaats, ca. 1725.

Guenellon heeft hier tegen de oostzijde van de boerderij een echt
buitenverblijf gesticht, zoals ons de verkoopconditie van 1733 leert.
Daarin wordt vermeld, dat toekomstige koper over bepaalde goederen
nog niet de vrije beschikking kreeg, omdat deze op dat moment ver
pacht waren. Tot de uitzonderingen behoorden: "Item het kleijn huijsje
ende hoff, mitsgaders den grooten hoff daerover gelegen (uytgenomen
het heere huijs dat aen 't boerenhuijs vast is, mitsgaders de vrughten
van de perseken boom, die tegens het voors. huijs staet ende de vrughten
van den wijngaert)", welke waren verhuurd aan Adriaen Eskens.19 Het
lijdt dus geen twijfel, dat tussen 1720 en 1733 een bouwkundige situatie
is ontstaan, die analoog is met de toestand, zoals die van 1787 tot 1968
heerste. Doch daarover straks. Hoe Guenellon's huis eruit heeft gezien
zal ons wel steeds onbekend blijven. Afbeeldingen of een plattegrond
uit zijn tijd werden tot dusver nergens aangetroffen.

Hoewel de hoeve tijdens Guenellon's periode nog met enkele per
celen was uitgebreid, bedroeg de opbrengst minder dan de koopsom, die
er in 1720 voor betaald was, namelijk f 10.000,-.

De nieuwe eigenaar was een andere voorname Bredanaar, Jan Paulus
Rupertus, gehuwd met Catarina de Man. Hij is reeds vóór 1739 over
leden,20 doch zijn vrouw bleef tot 1748 eigenaresse. Dat dit echtpaar in
grijpende veranderingen aanbracht is niet waarschijnlijk. Mevrouw
Rupertus droeg - na verkoop uit de hand voor f 10500,- - de hoeve
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met herenhuis op 4 december 1748 ten overstaan van notaris C. Bol
laerts te Breda over aan de Bredase Sr. Gerard Havermans en diens
echtgenote Isabella Clara van Amelsfoort.21 De nieuwe eigenaars be
zaten over de Gasthuiseindsebrug aan de Oude Stadsvest te Breda de
ook thans nog welbekende (doch in de vorige eeuw naar elders ver
plaatste) bierbrouwerij "De Drie Hoefijzers", welk bedrijf van de Van
Amelfoorts afkomstig was.22 Nadat de Bredase "coopbierbrouwer" in
1764 was overleden, ging de brouwerij in 1778 op diens zoon Johannes
Josephus Havermans over,23 die het bedrijf na zijn benoeming tot dros
saard in de Bataafse tijd, in het jaar 1807 overdroeg aan zijn Eind
hovense collega-brouwer Johannes Nicolaas Smits.24 Drie generaties van
dit uit Zundert stammende geslacht25 hebben Weilust bezeten, waarna
het door vererving in de familie Ingen Housz overging, die het tot 1924
behield. Doch daarover aanstonds.

Ook Gerard Havermans heeft aan Guenellon's schepping vermoede
lijk niets veranderd. Zijn pachter Geurt Adriaan Teurlings, die er in
1748 op woonde met vrouw, 5 kinderen en een knecht,26 bleef de
22 bunder bijbehorend land met de "plantasien" tegen een pacht van
f 300,- per jaar exploiteren.
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HAVERMANS

Bouw van het herenhuis Weilust.

Toen in 1783 ook mevrouw Havermans overleden was, verkreeg de
zojuist genoemde Johannes Josephus bij onderhandse deling dd. 24 maart
178327 o.a. onze hoeve aan de Draaiboom. In deze periode was Adriaan
Buyks met vrouw, 2 kinderen, 2 knechts en 2 meiden pachter van de
hoeve (1785-1798) .28

J. J. Havermans was een belangrijke politieke figuur in
de Bataafse tijd. Hij werd in 1795 provisioneel-representant
van Bataafs Brabant, afgevaardigde naar de beide Nationale
Vergaderingen voor Etten, substituut-fiscaal in het departe
ment Brabant, drossaard van het derde kwartier van dit
departement, in 1811 onderprefect van het arrondissement
Breda en lid van de Bredase gemeenteraad.29 In 1775 huw
de hij te Rijsbergen met Anna Maria Floren, telg van een
oud katholiek geslacht uit dit dorp, dat blijkens twee be
waard gebleven gedrukte huwelijksrijmen30 veel geestelij
ken in de familie telde. Haar ouders waren Florentius Cor
nelis Flooren en PetronelIa Blocq. Dit echtpaar werd in de
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kerk van Rijsbergen met vele familieleden (o.a. drie van
hun kinderen) begraven onder een grafzerk, die bij de
sloping der oude kerk in 1918 daaruit is verwijderd, doch
op het voormalige weldoenerskerkhof bewaard gebleven.31

Het was J. J. Havermans, die het herenhuis van Guenellon door het
huidige perceel heeft vervangen, dat tegen de oostelijke muur van de
toenmalige boerenhoeve werd aangebouwd. Of ook de nog bestaande
tuinaanleg met gracht en boombeplanting uit zijn initiatief voorkomt,
valt niet te zeggen. Zeker is wel, dat Havermans' achtjarigzoontje Bona
ventura Sebastianus Josephus in 1787 de eerste steen aan het nieuwe
huis legde.

B.S.LH. ~;

Dit steentje treft men links naast de voordeur aan. Vermoedelijk is
ook de naam Weilust toen bedacht - de mode van die dagen om voor
buitenplaatsen een met het element "lust" samengestelde naam te kiezen
heeft nog lang voortgeduurd.

Het nieuwe, in gele baksteen opgemetseld huis met verdieping, zag
er geheel als een stadswoning uit. De plattegrond beslaat 10 x 10 meter
in het vierkant, waarin zich beneden een herenkamer met gang en een
ruime woonkeuken bevinden. Boven zijn slaapvertrekken ingericht. De
voorgevel telt boven drie, beneden twee ramen. In de keuken is een zeer
fraaie, thans nog bestaande pomp geplaatst, die bekleed werd met
Delftse tegels, versierd met vogels. Ook is er een eenvoudige schouw.
In de gang treft men een gesneden trapleuning aan. Op het schilddak
werd een houten lantaarntje met luiklok geplaatst (0 28 cm), welke
laatste op 21 juli 1943 door de Duitse bezetter is weggevoerd en in
Duitsland versmolten. De schoorsteen aan de voorzijde heeft een blijk
baar later aangebrachte windwijzer, die de lelie uit het wapen der familie
Ingen Housz draagt. De oprit tot het complex vanaf de Heusdenhoutse
weg is beplant met kastanjebomen. Aan de noordzijde van het terrein
staat van oudsher een fraaie Vlaamse schuur, die nog dringend gerestau
reerd moet worden.
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Situatie Weilust in 1824.
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In 1823 werd tegen de noordgevel van het herenhuis nog een kleiner
perceel aangebouwd, waaraan een gedenksteentje herinnert dat men aan
gebracht heeft tussen beneden- en bovenraam. Behalve genoemd jaartal
bevat het de letters A P E H (= Anna Petronella Elisabeth Haver
mans).

Geschilderd behang.

Het meest opmerkelijke in dit huis zijn de schoorsteenboezem en de
wandbespanningen met landschapsschilderingen in de herenkamer. Laatst
genoemden zijn voor het merendeel niet van grote kwaliteit; aan het
schoorsteenstuk kan echter kunstwaarde worden toegekend. Het is veel
beter geschilderd dan de rest van de kamerversiering en stelt een jonge
vrouw voor, die volgens traditie J. J. Havermans' echtgenote Anna
Maria Floren zou zijn. De aantrekkelijke dame heeft een klein meisje op
haar schoot, terwijl een guitige jongen, die schuin achter haar staat,
water over haar hand giet. Links op het doek staat een rustbed waarop
een jong kind ligt, dat ofwel slaapt ofwel pas overleden is. Bij de bouw
van het huis in 1787 had het echtpaar Havermans-Floren reeds vijf kin
deren in leven. Het is mogelijk, dat het bewuste schoorsteenstuk enkele
jaren vóór de bouw van Weilust is geschilderd, op een moment dat er
nog slechts drie kinderen-Havermans waren geboren.

Het rond alle zijden van de herenkamer gespannen behang bestaat
uit tien voorstellingen, die van elkaar gescheiden worden door de noorde
lijke kamerdeur en de verschillende vensters. Links en rechts van de
schoorsteen is een rivierlandschap te zien, waarop allerlei personen in
de kledij van het derde kwart der 18e eeuw. Op de linkerkant is het
meest opvallende een herberg met uithangbord, uithangende vlag en
meikrans. Aan het bord hangt nog een aarden kruik. Vóór de herberg
bevindt zich een dansend paar en een man, die een balspel beoefent. Een
andere man vangt vlinders. Aan de andere wanden ziet men nog een jacht
partij en een jongen met schapen, een kasteel in Lodewijk XVI-stijl, een
kapel, een kerkruïne en houthakkers. Het schoorsteenstuk noch de
wandschilderingen zijn gesigneerd. Bij de algehele restauratie van het
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herenhuis, waarover straks nader wordt gesproken, werd het doek
schoongemaakt en gerestaureerd door de kunstschilder P. Verster te
Bavel. De doeken schijnen niet uit een ander huis afkomstig te zijn maar
speciaal voor Weilust te zijn gemaakt. Achter de wandbespanning im
mers bleek na het afnemen van het doek geen pleisterwerk, doch slechts
onbewerkte baksteen te zitten.

De gronden van Weilust waren, zoals vermeld, aan weerszijden van
de Heusdenhoutseweg gelegen. Op het reeds genoemde terrein van
10 bunder ten oosten van de weg stond in 1720 reeds een klein huisje,
dat blijkens een gedenksteen is herbouwd in de 1ge eeuw. Thans is het
genummerd Heusdenhoutseweg 18. Op het steentje staat:

Den eersten steen gelegd door
A. K. M. G. Bon van Oldeneel tot Oldenzeel

6
18 6 87

Maria Colleta Johanna Ingen Housz (1852-1916), de dochter van
één der latere bezitters, was gehuwd met de Oosterhoutse kantonrechter
Mr. W. J. G. Baron van Oldeneel tot Oldenzeel (1839-1901). Hun
toen achtjarig zoontje Arnaud van Oldeneel, de latere griffier der Breda
sche rechtbank, heeft zijn naam op deze wijze mogen vereeuwigen.32

Bij een verkoping in 1924 werd het huisje als de tuinmanswoning der
buitenplaats aangeduid. In dit jaar blijkt het complex, behalve uit het
herenhuis, nog te bestaan uit: een stalling, koetshuis, grote tuin met fijne
vruchtbomen, annexe bouwhoeve en landerijen. Als bijzonderheid wordt
dan nog vermeld, dat het huis van elektrisch licht en telefoon voorzien
was.33 Aan de overkant van de weg staat op een driehoekig lapje grond
nog een beuk, die eveneens tot het goed behoort.34 De straatweg liep
vermoedelijk vroeger met een scherpe bocht om de tuinmanswoning
heen, maar zal reeds lang geleden door het terrein der buitenplaats zijn
getrokken.
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RESTAURATIE HUIZE WElLUST BREDA.

SITUATIE: 1A500.

Het complex Weilust in 1962, met wijziging in 1968.
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13. Weilust, 1971.
Foto Buro Sybolt Voeten. Gemeentearchief, Breda.
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14. ]oannes ]osephus Havermans (1738 - 1813),
stichter van het huidige Weilust.

Gemeentearchief, Breda.

15. Mr. B. S. J. Havermans (1779 1854),
schout en vrederechter te Ginneken.

Fotoreproductie 1i. Eickholt, 's-Hertogcnbosch.

16. Geschilderd behang in Weilust. Détail met herberg en spelende mensen.
Foto B. van Gils.
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17. Anna Maria Floren, 1753 -1820, echtgenote J. J. Havermans.
Schoorsteenstuk in de herenkamer van Weilust.

Foto B. van Gils.
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Foto Schreurs. 18. Huize Weilust met boerderij uit het noorden, 1960. Gemeenretlrchicf, Nieuw-Ginneken.
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19. Huize Weilust met boerderij uit het zuiden, 1960.
Foto Schreurs. Gemeentearchief, NÎeuw-Ginneken.
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Foto B. van Gils.
20. Geschilderd behang in de herenkamer van Weilust.
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Foto B. van GiJs.
21. Geschilderd behang in de herenkamer van Weilust.

(noord-westhoek)
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22. De nieuwe achtergevel van Weilust, 1971.
Foto Buro Sybolt Voeten. Gemeentearchief, Breda.
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Weilust. Restauratie-ontwerp 1968.
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De eigenaren nà 1813.

Uit het huwelijk van Weilust's stichter Johannes Josephus Haver
mans met Anna Maria Floren waren tenminste zes kinderen geboren:
1. Florentius Cornelis Havermans, ged. Breda 7 februari 1778, onge

huwd aldaar overleden op 7 december 1824. Hij woonde in 1817
in de St. Janstraat 6 te Breda (ter plaatse van de latere St. Antonius
kerk).35

2. Mr. Bonaventura Sebastiaan Jozef Havermans, geb. Breda (Nieuw
straat ) 30 augustus 1779, overleden op Huize Ypelaar te Ginneken
1 april 1854, op 22 september 1803 te Turnhout gehuwd met Hen
rica Josepha Robert, ged. aldaar 15 november 1770, overleden te
Ginneken 23 april 1809 bij de geboorte van hun enig kind. Zij werd
begraven te Bavel.

Deze Mr. B. S. J. Havermans was schout van Ginneken en
Bavel en nadien vrederechter in het kanton Ginneken. In
1835 kocht hij huize Ypelaar aan,36 dat na zijn dood over
ging op zijn zuster A. P. E. Havermans (5). Van hem be
staat een crayon-portret dat hierbij is gereproduceerd.37

3. Isabella Clara Maria Havermans, ged. Breda 7 augustus 1783, over
leden aldaar 28 maart 1864, in Breda op 5 februari 1809 gehuwd
met Dr. med. H. F. lngen Housz, geb. Breda 5 juli 1768, overleden
te Breda 2 juni 1838. De weduwe lngen Housz-Havermans ligt met
andere verwanten begraven in de grote "Grafkelder der R. C. Ge
meente van Breda", die in 1848 werd aangelegd op de begraafplaats
Zuylen.38

4. Maria Cornelia Havermans, geb. Breda 3 augustus 1784, in Breda op
13 februari 1811 gehuwd met Hendricus de Wijs, geb. 's-Hertogen
bosch 3 september 1775, zoon van Cornelis en Anna Maria van
Someren. Hij werd later verificateur voor de comptabiliteit der direc
te belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen te 's-Hertogen
bosch. Hij speelde een rol bij de emancipatie der katholieken in
Noord-Brabant.39

5. Anna Petronella Elisabeth Havermans, geb. Breda 27 maart 1786,
ongehuwd overleden op huize Ypelaar te Ginneken 18 augustus
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1858. Bij haar testament dd. 3 maart 1858 schonk zij Ypelaar aan
het Bisdom Breda, dat er in 1878 zijn Klein Seminarie opende.40

6. Joanna Theresia Francisca Havermans, geb. Breda 14 september
1789, overleden aldaar 12 december 1872, in Breda op 15 februari
1813 gehuwd met de zout- en zeepzieder Franciscus Stuyk, geb.
Antwerpen 23 april 1788, overleden Breda 27 november 1864. Bei
den werden samen met andere leden der geslachten Havermans,
Flooren en Smits begraven in de kerk te Rijsbergen.41

Daar Mr. B. S. J. Havermans de enige gehuwde mannelijke telg dezer
familie, slechts één jong gestorven kind bezat, is dit geslacht in 1854
met hem uitgestorven.

Na het overlijden van de oude Jan Havermans in 1813, ging Weilust
op zijn oudste zoon Florentius over. Deze vermaakte bij zijn olografisch
testament dd. 29 december 1821 de blote eigendom van zijn nalaten
schap aan zijn broer Bon en zijn zusters Anna, Isabella, Maria en Johan
na. 42 Na zijn dood in 1824 is de buitenplaats 's zomers in gebruik ge
weest bij de weduwnaar Bon en diens ongehuwde zuster Anna, die hun
hoofdwoning aan het Kasteelplein te Breda hadden.43 De onrust tijdens
de Belgische opstand deed hen naar een groter en veiliger buitenverblijf
uitzien, hetgeen leidde tot de aankoop van Ypelaar, waarop beiden, zoals
vermeld, het einde van hun levensdagen hebben afgewacht. In 1837
heeft Mr. B. Havermans het oude kasteeltje door een nieuw herenhuis
vervangen.44

Weilust is in de dertiger jaren in bezit (of gebruik?) geraakt van
het echtpaar Ingen Housz-Havermans, voor wier talrijk kroost het een
heerlijk buitenverblijf was. Na het spoedig overlijden van haar echt
genoot in 1838 bleef Isabella Havermans zeer aan deze bezitting gehecht.
In een codicil van 7 mei 1862 scrhijft zij: "Nu is mijn laatste verlangen
noch dat mijn Buytengoed genaamt "Wey Lust" te Heusdenhout met de
boere Hoeven en de Zanderey daarbij behoorende aan mijnen zoon Jan
in erfportie wordt aengedeelt, daar ik mijn (= meen) van hij het niet
zal verkoopen, daer ik niet game soude hebben (dat) dit uyt de familie
ging",45 Na haar dood in 1864 ging het goed dus over op de ongehuwde
Bredase wethouder Johannes Josephus Ludovicus Ingen Housz (1810-
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1882). Na hem kwam het aan zijn gehuwde broer Dr. A. F. J. Ingen
Housz (1812-1907) die eerst gehuwd was met Maria Bronsgeest
(1812-1844), later met Maria Anna Wilhelmina Hollingetus Pijpers
(1817-190.3). Na het overlijden van de oude medicus kwam Weilust
in handen van diens dochter Susanna Francisca Maria Ingen Housz
(1858-1940), die gehuwd was met de jong gestorven kapitein der
infanterie A. F. G. G. Schwartz (185.3-1901) .46

In 1924 gingen de notarissen A. J. A. Verschraage te Breda en Con
stant Laurijssen te Teteringen ten koffiehuize van Sterkens te Heusden
hout resp. in dat van P. van Gurp aan de Dijk te Teteringen over tot
openbare verkoop van het toen nog 9!/z ha omvattende complex.33 Het
goed werd verworven door de Faber-stichting, die in handen was van
de Bredase advocaat Mr. 1. J. W. Smit (1876-1950) gehuwd met de
Oosterhoutse Anna Adriana Maria Smits (1872-19.38). Deze stichting
heeft Weilust in 1951 van de hand gedaan. Bij akten van 1 augustus
1951 en 17 december 1951 kochten de pachters der boerderij, de erven
Chr. Janssen-van Sprundel de percelen A 1029 (herenhuis met tuin en
gracht), A 10.30 (stal) en A 1575 (de Klaverakker aan de overkant van
de weg). De gemeente Breda verwierf bij akte van .30 november 1951
de nog altijd aangebouwde boerderij, met stal, erf en boomgaard en een
vrijstaande Vlaamse schuur (A 10.31) . Verder kwam de gemeente Breda
nog in het bezit van bouw- en weiland ten N.W. en ten Z. van de hoeve
(sectie A .328, .329, .3.30, .350, 1032 en 1454), totaal ter grootte van
7 ha 52 a 25 ca. De koopsom bedroeg f 22.548,18. Uit deze aankoop
verkocht de gemeente de boerderij met stal en 26 are .30 ca grond op
21 september 1955 aan de erven Chr. Janssen-van Sprunde1.47 Deze
waren hierdoor in het bezit geraakt van herenhuis met boerderij, tuin,
gracht, oprijlaan en stallen, maar nog niet van de Vlaamse schuur. Deze
laatste hebben zij eerst verworven krachtens raadsbesluit der gemeente
Breda van 18 maart 1971.48

De restauratie.

Zoals in de aanhef gezegd behoorde Weilust tot 1 juni 1961 onder
de gemeente Nieuw-Ginneken. Het was in 1960 dat schrijver dezes,

100

Jaarboek De Oranjeboom 23 (1970)



toen pas optredend als archivaris dier gemeente, door de toenmalige
burgemeester J. A. M. Rouppe van der Voort attent werd gemaakt op
de slechte bouwkundige toestand van de buitenplaats. De aankoop door
de erven Chr. Janssen lag nog slechts vijf jaar achter ons en de toenmalige
subsidieregeling voor monumenten was minder royaal als de huidige.
Bovendien moest de Monumentenwet van 1961 nog in werking treden.
Met moeite gelukte het in dat jaar een vage voorlopige subsidietoezeg
ging van het Rijk los te krijgen, waarna de eigenaren aan architekt W. J.
Bunnik te Breda opdracht gaven een restauratieplan op te stellen. Dit
hield uiteindelijk in de algehele afbraak der boerenhoeve en de bouw
van een aangepaste nieuwe achtergevel aan het herenhuis, ter plaatse
van de verdwenen boerderijwand. Het verkreeg de ministeriële goed
keuring op 7 oktober 1965. Hoewel het pand in hetzelfde jaar op de
definitieve monumentenlijst der gemeente Breda was geplaatst betreurde
de minister het in verband met de beperkte beschikbare geldmiddelen
geen bindende toezegging inzake subsidie te kunnen doen. De gemeente
raad van Breda kwam gelukkig het eerst over de brug en voteerde bij
raadsbesluit dd. 12 oktober 1966 een subsidie van 40% in de subsidiabe
le kosten ad. f 55.000,-. Hierna volgde 11 november 1968 een defini
tieve toezegging van het Rijk ten bedrage van 30% van het subsidiabele
bedrag.49

In verband hiermede kon eerst in 1969 met het werk worden be
gonnen. Persoonlijk sloopten de eigenaren het jaar tevoren de boerderij,
waarbij op 30 april 1968 in de varkensstal een kleine muntschat werd
aangetroffen, bestaande uit 88 zilveren munten, waarvan de jongste uit
1832 dateerde. De schat moet dus eerst na dat jaar begraven zijn. De
oudste reeks waren 14 daalders van West-Friesland, Zeeland, Utrecht,
Deventer en Zwolle uit de jaren 1680-1690. Spoedig werd het Konink
lijk Penningkabinet gewaarschuwd, dat een tweetal deskundigen zond
om de vondst te inspecteren. Na te zijn schoongemaakt en gedetermi
neerd is de muntschat destijds aan de vinders (tevens eigenaars) gere
tourneerd.50

De restauratie vond plaats door de Heusdenhoutse aannemer J. C.
van den Broek, terwijl namens Monumentenzorg architekt J. J. Uppel
schoten en namens de architekt diens zoon Ir. P. M. Bunnik geregeld
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toezicht hielden. In de zomer van 1970 was het werk goeddeels vol·
tooid, inclusief de bovengenoemde restauratie van de wandbespanning
in de herenkamer.

Het valt te prijzen, dat de Bredase stedebouwers Weilust met de
belendende nieuwe tuinderswoning van C. L. van der Velden hebben
gehandhaafd in het uitbreidingsplan Heusdenhout. Helaas zijn er wel
twee zichtbare euvelen ontstaan, die vermeden hadden kunnen worden.
Het eerste is dat de bebouwing aan de Weilustlaan te dicht bij het
complex Weilust is gesitueerd. Vanuit het herenhuis ziet men direkt uit
op een rij schuurtjes, die op zich wel in een nieuwe wijk aanvaardbaar
zijn, maar in de statige omgeving van Havermans' schepping beslist
detoneren. Het tweede euvel is de bouw van een flatgebouw met zes
woonlagen aan de straat genaamd de Draaiboom gelegen aan de noord·
zijde. Hoewel de afstand van de flat tot de buitengracht enige tientallen
meters bedraagt, veroorzaakt de aanwezigheid van deze dreigende massa
beton en glas een ernstige verstoring van de romantische sfeer en het
stuk schoonheid, die Weilust ondanks alles bleef bezitten. Gelukkig
bestaat het plan om rond de gracht van de buitenplaats een beplanting
van hoogopgroeiende heesters te plaatsen, zodat althans de bezoekers en
de bewoners van Weilust een beter uitzicht verkrijgen. Verder is nog
toegezegd de gracht rondom de tuin van het herenhuis, die door de al·
gemene grondwaterdaling droog is komen liggen, via een pompje weer
van water te voorzien.

Overigens zij alle hulde aan het Rijk, de Provincie en de Gemeente
Breda gebracht. Door hun royale subsidieverlening en de medewerking
der betrokken ambtenaren hebben zij de eigenaars mogelijk gemaakt wat
tevoren onhaalbaar leek: het herstellen, conserveren en levend houden
van een brok schoonheid, die uit de geest van een vroegere generatie
Bredanaars is voortgekomen.
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AANTEKENINGEN

Gebruikte afkortingen:
GAB : Gemeentearchief Breda.
ARAG: Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage.
GANG: Gemeentearchief Nieuw-Ginneken.
N : Notariële archieven.
R : Rechterlijke archieven.
H : Administratief oud-archief der stad Breda, inventaris-Hingman.

1 Origineel in het bezit van P. J. M. Smits te Breda; fotocopie in GAB, Hand
bibliotheek, stamboekno. 6355 (8 A 159).

2 Wet van 30 maart 1961 Stbl. 117.
3 Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandse

Zaken dd. 23 december 1941; Nederlandsche Staatscourant 1941 no. 250.
4 Zie mijn opstel over de bruggen over de Bovenmark in dit Jaarboek XXII

(1969), p. 29-50, inzonderheid p. 33.
5 Taxandria XLIII (1936), p. 114.
6 GAB, R Ginneken 88, fol. 141, akte 5 okt. 1729; Hypotheekkantoor Breda

Register van woordelijke overschrijving, deel 58/55.
7 Taxandria XIV (1907), p. 35; Verslag van den toestand der gemeente Ginneken

en Bavel over 1874, hfdst. IX.
8 F. F. X. Cerutti, Middeleeuwse Rechtsbronnen van stad en heerlijkheid Breda I

(Utrecht 1956), no. 95.
9 Dit gebeurde ook elders rond Breda; zie mijn opstellen over Vrederust in dit Jaar

boek XIII (1960), p. 121-122 en over Koekelberg in dit Jaarboek XVII (1964),
p.103-113.

10 GAB, N 1130, akte 155 dd. 8 november 1787 en N 1313, akte van publieke
verkoop dd. 28 juni/5 juli 1803. De buitenplaats werd vermoedelijk gesticht door
kapitein Pierre de Lazzarone.

11 J. P. W. A. Smit, Huize "Weilust" te Heusdenhout bij Breda, in: Buiten XXII
(1929), p. 175-176. De vermelding "Floore stede" komt ook nog in 1738 voor in
het stuk, vermeld in noot 20.

12 GAB, R Breda 692, fol. 37v, akte dd. 16 maart 1632. Zie ook het archief der
Aalmoezenierskamer (afd. II-19), no. 8, fol. 237, waaruit blijkt dat de vernieti
ging der hoeve bij het beleg van 1624-1625 is geschied. Van Mosselveld neemt
voor Oosterhout (in dit Jaarboek XVII (1964), p. 64) aan, dat het woord
"stede" in de 15e eeuw betrekking had op een volledig boerderij-complex, be
staande uit huis, hof, schuur en land.

13 GAB, R Breda 541, fol. 291v; akte dd. 28 december 1677 (in dit stuk transpor
teert hij een huis in de Ginnekenstraat te Breda); R Breda 540, fol. 298, akte
dd. 31 oktober 1673. Laatstgenoemde Johan komt voor bij]. Nauwelaers, Ris
toire des avocats au souverain conseil de Brabant II (Brussel 1947), p. 113.
Cfr. nog de "Weerdatie" van zijn nalatenschap in GAB, R Ginneken 164, akte
dd. 31 januari 1674.

14 GAB, R Breda 699, fol. 107-113v.
15 GAB, R Ginneken 85, fol. 190-192; R Ginneken 124, akte van publieke verkoop

dd. 9 aug. 1720.
16 Zie zijn uitvoerige boedelinventaris met de volledige indeling van het Huis

Brecht, in GAB, H 492-1.
17 Deze rente hebben we tevergeefs gezocht in de archivalia dezer Commanderij
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Ter Braken, die nog in banden berusten in het archief van de Nassause Domein
raad in het ARAG (inv. Hingman no. 4595-4598). Wel komen in het middel
eeuws manuaal der Commanderij uit het jaar 1422 (ARA, Inv. Nass. Dom. (ver
volg) no. 1311) reeds cijnzen onder Heusdenhout en Bavel voor.

18 Over dit bedrag moest aan de Generaliteit de zgn. 40e penning worden betaald.
Bij de koopsom werden nog geteld het rantsoengeld der publieke verkoping en
de gekapitaliseerde renten.

19 GAB, R Ginneken 89, fol. 153-154; R Breda 1037, fol. 155-156, akte dd.
16-30 november 1733, fol. 17v.

20 GANG, Ged. archieven no. 36, manuaal van de armmeester, aangelegd in 1738,
fol. 6, alwaar wordt vermeld als debiteur van de rogpacht groot 7 lopen: "modo
de heer Jan Paulus Rubertus. den 10 Aug 1739 voldaen door d'wede van
D'Heer Rubertus met f 4:7:8".

21 GAB, N 748, akte 146; het transport dd. 23 dec. 1748 in R Ginneken 92, fol.
134v-135v.

22 GAB, R Breda 612, fol. 141.
23 GAB, H 1929, fol. 1.
24 GAB, Collectie Smits van Waesberghe (afd. IV-24) no. 3; RBreda 631, fol. 90.
25 W. J. F. Juten, Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken

uit vroeger en later tijd, 2e serie (Bergen op Zoom 1910), no. 32. Directe ver
wantschap van dit geslacht met de Bredase griffier Adriaan Havermans (1607
1653) is tot dusver niet gebleken.

26 GANG, Archief Ginneken en Bavel, no. 183, gemaallijst 1748.
27 GAB, Collectie Ingen Housz no. 26.
28 GANG, Archief Ginneken en Bavel, no. 187 e.v.
29 A. R. M. Mommers, Brabant van Generaliteitsland tot gewest II (Nijmegen

1953), p. 405-406; een silhouet van hem vindt men bij C. Rogge, Geschiedenis
der staatsregeling voor het Bataafsche Volk. Amsterdam 1799, plaat VI.

30 Den Vreugd-zoekenden geluck-wensch opgedraegen aen D'Heer Joannes Jose
phus Havermans ende Jouffrouw Anna Maria Floren ten opsichte van hun
plechtig trouw-verbond, ingegaen binnen Rysbergen den 13. van Februarius. Tot
Mechelen, by Joannes-Franciscus Van der EIst. In plano (GAB, Handbibl. 667);
Bruylofs Zang voor de deugd- en zegenryke iuffrouw mejuffrouw Anna Maria
Floren ende mynheer Ioannes Iosephus Havermans, te samen binnen Rysbergen
plegtiglyk in den huwelyk verbonden op den XIII van Sprokkelmaand
MDCCLXXV, in 8°. (GAB, Handbibl. 667). Zie over het geslacht Flooren ook
Zr. M. Hereswitha, Den oorspronck ende opkomste van ons dooster binnen de
stadt ende vrijheijt van Turnhout (Turnhout 1962), p. 115-118.

31 De tekst van deze thans achter het H. Hartbeeld te vinden, doch helaas ge
broken zerk is te vinden bij J. W. A. Gommers, Beschrijving van Rijsbergen
(1909), p. 208; P. C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische
Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Brabant II
(Utrecht 1924), p. 164-165.

32 Zie voor de genealogische gegevens Nederland's Adelsboek LXII (1969), p.
208-209.

33 Dagblad van Noord-Brabant 12 april 1924, 2e blad.
34 De boom was nog in 1924 bekend als sectie A (Heusdenhout) no. 889; dat

de weg door het landgoed heen loopt is ontleend aan een schriftelijke medede
ling van Mr. J. P. W. A. Smit te 's-Hertogenbosch dd. 28 maart 1960 aan
schrijver dezes.

35 GAB, Nieuw archief der gemeente, wijkregister 1817, A no. 477. Het was het
vroegere huis "De Roscam".
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36 Taxandria XLVIII (1941), p. 172.
37 Deze reproductie en die van het crayonportret van zijn echtgenote H. J. Robert

berusten in GAB, Topografisch-Historische Atlas 1966 no. 449 en 450.
38 GAB, afd. II-36 (archief van de gemeentelijke archiefdienst); correspondentie

14 november 1966 no. 451.
39 Hein de Wijs werd wel "het hoofd der katholieke partij in Brabant" genoemd.

In de Staten van Brabant nam hij stelling tegen de Onderwijsdecreten van 1825,
waarop hij als hoofdontvanger der belastingen werden overgeplaatst naar Fries
land. Zie Aug. C. J. Commissaris, Geschiedenis van de emancipatie der Katho
lieken in Nederland van 1795 tot 1903 (Groningen 1931), p. 57 en De Wijs'
portret op p. 56, fig. 13.

40 Taxandria XLVIII (1941), p. 173.
41 Gommers, a.w. p. 209. Ook deze zerk is nog aanwezig, zij het evenzeer in ge

havende toestand.
42 GAB, N 1260, akte 347; zijn bezittingen worden ook nog genoemd in een

onderhandse akte van deling dd. 2 januari 1858, in Hypotheekkantoor Breda,
Register van overschrijving, deel 278/51.

43 Dit blijkt uit de in noot 1 vermelde Welkomstgroet. Zij woonden in het huis
no. 6 (D 339), dat sedert 1964 is opgegaan in het Prins Bernardpaviljoen.

44 Taxandria XLVIII (1941), p. 176-182; een pentekening van het Huis uit 1831
door kapitein Gevers van Endegeest berust in de Atlas van Stolk, cat. no.
7117-29. (reproductie in GAB, Topografisch-Historische Atlas 1963-83).

45 GAB, Collectie Ingen Housz no. 26.
46 Ned. Patriciaat XXIX (1943), p. 196-199. De foto van Weilust in 1. Merkelbach

van Enkhuizen en A. Hallema, Geschiedenis der gemeente Ginneken en Bavel
(Utrecht 1941), p. 316, dateert van ca. 1901 en toont op de bank v.l.n.r. Mr. J.
F. Ingen Housz (1855-1944), griffier van het gerechtshof te Arnhem; staande
diens moeder mevrouw M. Ingen Housz-Hollingerus Pijpers; daarnaast haar
echtgenoot Dr. A. F. J. Ingen Housz. Terzijde staat hun dochter Elisabeth J. A.
M. Ingen Housz (1854-1937). Het huis was toen met klimop begroeid, wat
ook nog het geval was ca. 1930, blijkens de afbeelding bij A. Loosjes, Noord
Brabant in Beeld (Amsterdam z.j.), p. 37 (huis) en 38.

47 Gemeentesecretarie Breda, statisch archief der gemeente, dossiers -2.07.351 no.s.
734, 1127 en 4505. Het laatste heeft betrekking op aankoop door de gemeente
Breda van de laatste tot het complex Weilust behorende percelen sectie N 239 en
1707 (raadsbesluit dd. 20 juli 1966).

48 Bijlagen raadsnotulen 1971 no. 68, lijst sub 6 a-b.
49 Gemeentesecretarie Breda, statisch archief der gemeente, dossier -1.853.1, straat

namen Heusdenhout e.o. 1961-heden.
50 Jaarboek voor Munt- en Penningkunde LV (1968), p. 86.
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