De buitenplaats Luchtenburg te Ulvenhout
door

Dr. F. A. BREKELMANS
De vroegere gemeente Ginneken en Bavel was rijk aan landgoederen
of buitenplaatsen. Men telde er minstens zes: Bouvigne, Wolfslaar,
Hondsdonk, Koekelberg, Luchtenburg en Anneville. De vier laatsten
zijn gelegen onder de huidige gemeente Nieuw-Ginneken. 1
Luchtenburg bestaat uit een herenhuis met verdieping, dat zeer mooi
gelegen is temidden van bossen, dreven, vijvers, weilanden en akkers.
Het huis wordt geflankeerd door een eenvoudige 1ge-eeuwse boerderij
en een zeer grote en mooie schuur, die bekend staat als de Tiendschuur.
Van dit type schuren schijnen er slechts enkele te bestaan. 2 Het landgoed ligt terzijde van de weg van Ulvenhout naar Chaam. In 1846 had
het een oppervlakte van ruim 210 bunder (= ha). 3
De naam Luchtenburg is niet uniek voor deze plaats. In St. Oedenrode moet een "kasteel" van deze naam bestaan hebben. Onder Winsum
in Hunsingo ligt een aldus genoemde boerenhofstede. Ook komt de naam
als gehuchtnaam voor onder St. Job-in-'t Goor, Rolde en Eelde. Onder
Klundert bestaat nog het toponiem Lochtenburg aan de Roodevaart. 4 In
Zevenbergen kende men midden in de stad een herenhuis met die naam. 5
Op Stuivezand onder Terheijden en Oosterhout lag in 1517 de hoeve
van Luchtenberch. 6
De naam van het Ulvenhoutse landgoed wordt als volgt gespeld:
1549 Lochtenberch
1650 Luchtenberch
1696 Luchtenbergh
1710 Lugtenbergh
1725 Lugtenburg
1769 \ Luchtenburg
1802 1
Voor de verklaring van deze naam moet m.i. van de oorspronkelijke
spelling Lochtenberch worden uitgegaan. De betekenis van het 2e ele1
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ment is duidelijk: verhevenheid in het landschap. Voor het Ie element
zijn er vier mogelijkheden:
a) lachte grond, dit is lichte zandgrond of minder vruchtbare grond;
b) de naam van de eigenaar. De naam Lachten of Van der Lacht komt
in deze streek nogal veel voor.
c) open vlakte met veel licht.
d) links, dus in dit geval: de linker berg. 7
Persoonlijk hebben we enige voorkeur voor de eerste verklaring. Tegen
verklaring b) pleit nl. dat de familienaam Locht (en) tot dusver te Ginneken niet werd aangetroffen vanaf de 16e eeuw. Verklaring c) heeft
het bezwaar, dat de overgang van 0 op i (locht op licht) taalkundig
weinig waarschijnlijk is. De mogelijkheid d) komt ons nogal gezocht
voor.
De ouderdom van het Ulvenhoutse landgoed gaat terug tot het jaar
1518. Graaf Hendrik III van Nassau gaf als Heer van Breda toen 15
bunder heide en wildert op cijns uit aan zijn rentmeester Hendrik Montens. 8 Deze, zelf ook grootgrondbezitter, werd in de geschiedenis vooral
bekend door de aanleg van het Mastbos, in opdracht van graaf Hendrik.
Zijn vermogen werd na zijn dood in 1548 verdeeld door de elf kinderen,
die Johanna de Roevere hem had geschonken. Een deel van Luchtenburg
werd toegewezen aan de kanunnik Mr. Engelbert Montens, een ander
deel aan diens broer Severijn Montens, schepen en binnenburgemeester
te Breda. De priester kreeg een wouwer (vijver) van 8 bunder en een
(nieuw) heiveld. Severijn werd eigenaar van een huis, schuur en kooi,
met een messie (mesthoop) 9 en "alle timmering". De ligging van het
landgoed werd in 1549 aangeduid "op het Raick oft Couwelaer onder
Ghinneken".10 Severijn breidde het goed in de jaren 1549-1553 uit met
"eenen vuytvanck" (uitlopend heiperceel ) voor de hoeve bij het hek en
2 bunder heiveld tussen het voetpad en de "vaerwech" (rijweg) naar
Breda. Met deze laatste wordt de Heistraat bedoeld, die (verderop Oude
Baan geheten) liep van Baarle naar Breda. De ligging van het voetpad
is nu niet meer te achterhalen. 11 Toen Severijn in 1557 overleed liet hij
minderjarige kinderen na. Hun voogden beschreven het landgoed in
1561 als een hoeve met een huis daarop staande, groot 21 bunder, gelegen onder Ginneken "op Coudelaer aent Raken". Bij de hoeve be-
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hoorde 13/z bunder in de Gansweyde, 2 bunder land te Notsel en de
visrijke wauwer afkomstig van kanunnik Engelbert. Ook wordt vermeld
een aandeel van 5~ bunder in de gemene gronden van het Goir. 12
Uit een en ander blijkt dat het centrum van het landgoed slechts
een boerenhoeve was, die door een gracht was omgeven. Van een herenhuis was in 1549 nog geen sprake. De hoeve werd niet door de familie
Montens zelf geëxploiteerd, maar verpacht. De oudst bekende pachter
is Cornelis Halderberchs. Deze betaalde volgens een pachtcontract uit
1563 als pachtsom 60 Carolusgulden. Verder moest de pachter leveren
2 zester rogge, 1 veertel boekweit en 25 maten boter. Het ooft in de
boomgaard was half voor de pachter en half voor de eigenaar, mits de
pachter de grond zou omspitten en bemesten. Ook het onderhoud van
het huis was voor zijn rekening. Het dak diende hij met roggestro te
repareren. De mest mocht niet buiten het hoeveterrein gebracht of gebruiln worden. De hoeve had behalve de reeds vermelde "cingel" nog
andere grachten en heiningen, sloten, tuinen en "veekens" (hekken).
De pachter mocht op de heivelden van de hoeve 8 of 9 roeden "bleckeling" (een soort turf) slaan als brandstof.13
Tot het jaar 1650 bleef Luchtenburg onverdeeld bezit van de erven
Montens. In dat jaar verkochten zij "eene hoeve ende erffenisse met
alle haere toebehoorte genaemt Luchtenberch" aan de kapitein Johan van
Beaumont, die later kolonel werd en in 1695 als "commandeur" overleed. In de koopakte van 1650 wordt het landgoed gesitueerd buiten
Couwelaer en 40 bunder groot genoemd. Eén bunder besloeg destijds
1,29 ha. Het bestond uit 21 percelen, die op een helaas verloren kaart
waren ingetekend. Als noordgrens van het bezit wordt aangegeven de
Chaamse baan, die volgens de akte vanouds met eiken bomen was beplant geweest. 14 Beaumont bezat in Breda het prachtig herenhuis Ocrum
in de St. Janstraat (thans de Kunstacademie), dat hij in 1685 aankocht.
Hij schijnt in financieel opzicht aan lager wal te zijn geraakt, want in
1692 werd dit Bredase huis bij decreet van de Raad van Brabant verkocht. 15 In hetzelfde jaar verkocht hij het landgoed Luchtenburg aan
zijn zoon Cornelis van Beaumont, majoor van een regiment voetknechten.
Bij akte van 1 augustus 1692 voor notaris Floris van Gils te Breda
droeg hij aan zijn zoon bovendien over de hele inboedel van het huis en
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de boerderij, de veestapel en de gewassen te velde. Laatstbedoelde akte
is niet alleen om haarzelf interessant, maar ook omdat hieruit blijkt, dat
inmiddels naast de boerenhoeve een "wooninge" was ontstaan.
De levende have bestond uit 2 zwarte merriepaarden met blessen,
1 zwart bruinachtig merriepaard, 12 melkkoeien, 6 "ledige" beesten en
3 melkkalveren. In het (heren )huis vielen onder deze transactie "allen
de meubelen, soo behanghsels, ledicanten, stoelen, bancken, taeffels,
kisten, casten, schilderijen ende verders allen het keuckengereetschap
ende t'gene op ende in de voors. wooninge ende keucken is sijnde".
De gewassen te velde omvatten rogge op de Winckelhaeck, het
Nieuwlandt en de Grote acker, haver bij de Nieuwe eycke dreef, de
Mastdreef en de Esschendreeve, boekweit en erwten op de Dyckacker
en koren op Cauwelaer ackerken. Vader Jan had dit alles aan Cornelis
van Beaumont overgedragen opdat deze daaraan kon verhalen een vordering op hem van de Delftse weduwe Hoogenhoeck, voor welke som de
zoon was borg gebleven. 16
In een driejarig pachtcontract uit 1696, gesloten tussen Cornelis van
Beaumont en Jan Matheussen van Roij, is ter plaatse sprake van een
bovenhuys met aparte stal, een grote tuin met visvijvers, perken achter
de tuin, "het pleyn" met boomgewassen, bossen, dreven, heggen, plantagiën en landweren (houtwallen). Ook was er een "duyvenkot". Verder
noemt de acte braakliggende grond naast de Mastdreef, alwaar een
tweede vijver zou worden gegraven. 17
Dit alles werd door Cornelis van Beaumant voor zichzelf gereserveerd. Verpacht werden slechts de boerenwoning met de grote schuur
en het akker- en weiland. De pachtsom bedroeg 350 gulden, te betalen
op St. Maarten, met de "halve wasch" als ploegrecht. Hiermede zal zijn
bedoeld de helft van de opbrengst van de oogst.
Toen de inmiddels tot kolonel bevorderde majoor in het jaar 1700
was overleden bleef de weduwe met 3 kinderen het landgoed voorlopig
bezitten. Pas in 1708 vond een publieke veiling plaats, waarbij sprake
was van "eene hoffstede oft hoeve genaamd Luchtenbergh" met grachten
en landweren, het reeds bestaande herenhuis en koetshuis en land ter
grootte van 43 bunder. Voor f 8.600,- werd koper de Engelse officier
David Baquelan, die echter al spoedig overleed.l s Opnieuw had in 1710
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L Huize Luchtenburg in 1729. Gewassen pentekening door C. Pronk.
Bibliotheek en Prentenkabinet
Provo Genootschap, 's-Hcrtogenbosch.

2. Huize Luchtenburg, voorzijde. 1979.
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3.

Kaart van het landgoed Luchtenburg in 1713.
Collectie H. A. E. van Tuyll van SerooskerkenPrisse, Gilze.
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4.

Kaart van het landgoed Luchtenburg in 1802,
door J. Dodumont.
Collectie J. A. J.

H. Przespolewski-Prisse,

Ulvcnhout.
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5.

Luchtenburg, aan de achterzijde gezien, ca. 1852.
Waterverftekening door J. H. Breyer jr.

6.

De Tiendschuur op Luchtenburg, 1979.

Foto K. Zwart.
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verkoop plaats. Bij die gelegenheid treffen we een nadere beschrijving
van het landgoed aan. Het bestond uit een "Heerenhuijsinge, koetshuijs,
boerenwooninge, schueren, stallingen, backhuijs, bogaerts, vijvers, saeijende weijlanden, mitsgaders bosschen en heijve1den ... groot ontrent
drijenveertigh buijnders". Koper werd voor f 7.500,- de pas benoemde
drossaard van Breda Arend baron van Wassenaar, Heer van Duyvenvoorde. Tevens verwierf hij een aandeel in de gemene gronden van het
Goir. 19
Arend van Wassenaar was geboren in 1669 te Den Haag. Hij overleed in die stad in het jaar 1721. Na zijn studie te Leiden werd hij
Hoogheemraad van Schieland, later ook baljuw van Putten en
Hulst. Hij was bevriend met de raaclpensionaris Anthonie Heinsius.
In de jaren 1715-1716 maakte hij deel uit van een extra-ordinaris
ambassade naar Engeland. Van \'\Tassenaar was sedert 1710 drossaard van Breda. 20 Tussen de benoeming in die functie en de aankoop van Luchtenburg ligt een duidelijk verband.
Het is hier de plaats om de ouderdom van het tegenwoordige huis
Luchtenburg te bespreken. De oudst bekende afbeelding is een tekening
van Cornelis Pronk uit het jaar 1729. 21 Deze toont ons een bescheiden
gebouw van één verdieping met een klokketorentje op een zadeldak
met twee schilddaken. De voorgevel vertoont twee blindnissen, die mogelijk behoren tot een gedeelte, dat later is aangebouwd. Naast de voordeur zitten twee ramen met luiken aan weerszijden. De zijgevel toont
nog twee ramen. Vóór zijn drie dakvensters en opzij één dakvenster te
zien. Het huis had drie schoorstenen. Het tweemaal opengewerkt torentje
werd met een peervormig spitsje bekroond. Aan het huis ontwaart men
een achterbouw met tuitgevel. Naast het herenhuis staat een waarschijnlijk rechthoekige boerderij met de ingang aan de smal1e kant. Deze was
haaks op de richting van de huidige boerderij gebouwel. Naast de boerderij is een schuur te zien. Op de voorgrond staan een dame en drie
heren bij elkaar. Het lijdt weinig twijfel dat met dit huis de "wooninge"
van 1692 c.q. het bij de verkoop in 1708 vermeIde "herenhuis" voor·
gesteld wordt. Het lijkt al1eszins verantwoord aan te nemen dat het
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hier afgebeelde huis in de periode 1650-1692 door kolonel Johan van
Beaumont werd gebouwd.
Het grondoppervlak van het huis in 1713 stemt voorts overeen met
de indicaties, die uit de tekening van Pronk zijn te putten. Een opmeting
van het landgoed uit dat jaar22 geeft een rechthoek, die overeenkomt
met de tegenwoordige grootte van het landhuis en daarachter een tweede
kleinere rechthoek, die op de door Pronk getekende achterbouw betrekking kan hebben. Wellicht diende deze als koetshuis. De straks nog te

c

Huize Luchtenburg met omringende gebouwen
naar het minuutplan van het Kadaster, 1827.
1. Landhuis
2. Koetshuis
3. Tiendschuur
4. Boerderij met aanbouw

A. Kloosterdreef of Paasdreef
B. Corstanje boomgaard (1713)
C. Hoff met syn vyvers (1713)
D. Huis of Kerkdreeve
E-F. Het Paradystie (1713)

vermelden opmeting van het landgoed uit 1802 geeft het huis in perspectief. Nog altijd ontbreekt daarop de huidige bovenverdieping maar
het klokketorentje van de prent van 1729 is nog goed zichtbaar. Straks
zullen we trachten vast te stellen, wanneer het huis een verdieping heeft
gekregen.
De laatste verbouwing van Luchtenburg vóór 1972 had in 19251926 plaats. De achtergevel werd toen 2~ meter opgetrokken, terwijl
de kap geheel werd vernieuwd. 23 In de periode van de drossaard heeft
het huis denkelijk slechts als zomerverblijf en jachthuis gediend. In het
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jaar 1713 liet de baron het gehele landgoed, zoals gezegd, in kaart brengen. Die opmeting geeft heel goed aan waar de in 1696 vermelde visvijvers gelegen waren. Op de Z.O.hoek van het complex lag een langgerekte vijver met ovaal middenstuk en terrassen (MMMM). Aan de
noordzijde bevond zich een vierkante vijver met fraai uitgesneden
oevers, eveneens met terrassen (CC). In het westelijk gedeelte lagen
nabij de kruisvijver tweemaal 3 kleine "viskommen". Genoemde (oude)
kruisvijver is niet te verwarren met de gelijknamige langgerekte vijver
ten Z.O. van het landhuis, die eerst in de 1ge eeuw werd aangelegd.
Een oprijlaan liep van de Chaamseweg recht naar het landhuis. Ten Z. en
Z.O. van het huis lag toen nog zaailand. Ten W. van het huis bestond
toen al de tuin met brede gracht. Zeer opmerkelijk was een verhoogd,
nog altijd bestaand terrein nabij de oude kruisvijver, dat "het Casteel"
genoemd werd. Aan het eind van de lengte-as van de kruisvijver lag nog
een dooiwater.
Drossaard Arend baron van Wassenaar had in 1710 ook nog aangekocht 9 bunder bos, heide en land, genaamd Den W ouwert met grachten en sloten. 24 We zullen hier kunnen denken aan de vijver, die kanunnik Engelbert Montens bij de boedelscheiding van 1549 van zijn vader
had verworven. De 14 mede-eigenaren van het hoger genoemde Gemene
Goir wist Van Wassenaar spoedig te brengen tot een verkaveling, nadat
dit gebied eerst door een landmeter in kaart was gebracht. 25 In de
vrij korte ambtstijd van de drossaard kwam Luchtenburg ook in aanmerking voor het houden van feestelijke ontvangsten. In 1716 werd
aan het stadsbestuur van Breda voorgesteld de gouverneur der stad en
andere autoriteiten een feestmaal aan te bieden, hetzij op Luchtenburg,
hetzij in het Liesbos .26
Na het overlijden van de drossaard in 1721 bleef diens weduwe Anna
Margaretha Bentinck met haar kinderen in het bezit der Ulvenhoutse
nalatenschap. Zij zelf stierf pas in 1763. Naar het schijnt heeft Luchtenburg voor deze familie slechts een geldbelegging betekend. Nergens is te
vinden of zij er ooit op bezoek kwamen. Wel vinden we iets over andere
bewoners.
Het landhuis werd nl. verhuurd aan lieden van enige importantie. Zo
woonde hier van 1752-1760 de schepen van Ginneken Frederik Zacha7
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rias Cuncell met zijn vrouw Antonia Ubelgun en 8 kinderen. 27 De herinnering aan een incident niet ver van zijn woning in het jaar 1758 is
ons bewaard gebleven. Toen Cuncell op 7 november op weg was van
Luchtenburg naar Ulvenhout werd hij bij de herberg van Cornelis van
Beek aan de Steenweg (thans Dorpsstraat) aangesproken door een zekere
Pierre de Faucon, gepensioneerd kapitein-luitenant, die in het Dorp te
Ginneken woonde. Deze kapitein vroeg eerst hoe Cuncell's dochter het
maakte. Toen de schepen ontwijkend antwoordde zei de kapitein:
"apropos U dogter heeft mij gesegt dat gij mij priegelen wilde". Toen
CUl1Cell's reactie hem niet bevredigde, diende de officier de schepen
enkele stokslagen toe. Daarna kwam plotseling een dragonder van het
garnizoen te Breda op bevel van De Faucon te voorschijn uit een sloot.
Deze ongure figuur sloeg Cuncell met een zware stok drie à vier keer
tegen de grond. Het slachtoffer riep toen: "Ik bid U, slaad mij niet
dood, ik heb een vrouw met veel kinderen". Daarna waren echter toch
nog vier stokslagen gevolgd. De afloop van deze eigenaardige zaak (een
liefdeshistorie? ) is helaas onbekend. De kapitein deed later nog alle
moeite om de omgeving over dit incident te laten zwijgen. 28
In 1761 woonde op het landgoed de overste Albert Greve met drie
knechts en twee meiden, in 1763 had hij twee knechts, een oppasser van
paarden en drie meiden en in 1769 drie knechts, een huishoudster en
een meid. In dat jaar betaalde hij f 100,- als huishuur. In 1772-1777
treffen we als huurder nog aan een zekere Frans Xavéry, die er woonde
met vrouwen schoonmoeder, een knecht en een kostgangster. 29
De boerenhoeve bij het landhuis bleef steeds verhuurd. In 1755
werd voor zes jaar een pachtcontract gesloten met Marie Frans Kersten
van Gils, weduwe van Peeter Marten Wijgers. Van de pacht waren o.a.
uitgezonderd: "de Heere wooninge, stallinge, wagenhuys, hoH en boomgaert met alle desselfs vijvers ende visserijen". Opmerking verdient, dat
deze akte nu voor het eerst spreekt van de hoeve Groot Luchtenburg.
Daarnaast bestond er dus een kleine hoeve. 3o
Van de zes kinderen van baron Van Wassenaar bleven er slechts
twee langdurig in leven: Louise Isabella Hermeline (1719 -1756) die
gehuwd was met Frederik Willem baron van Reede, 4th Earl of Athlone
(1717-1747) en Jacoba Maria (1709-1771) die Frederik Willem Torek
8
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als echtgenoot had. 31 Laatstgenoemde dochter liet met de erfgenamen
van de eerste in 1769 Luchtenburg publiek verkopen. Het werd gezegd
grotendeels te liggen in gragten en landweren en was toen ca. 70 bunder
groot. Nog steeds behoorde erbij de al in 1557 genoemde "gerechtigheid" in de gemeente 't Goir, een complex heidegrond, dat aan de overkant van de Heistraat was gelegen. Het landgoed wordt nu omschreven
als:
"Heerehuysinge, stallinge, koets- en wagenhuys met twee capitale
"Boerewooninge ofte Hoeven met derselver schuuren, stallingen,
"bakhuys en verdere timmeragiën, hoven, boomgaerden, saeylanden,
"weyden en heyden".
"Item beuke, eijke, mastboomen en schaerbossen met de dreeven
"en verdere plantagiën, vijvers, commen en terrassen, genaemt
"Lugtenburg, gestaen ende geleegen onder Ginneken op Cauwelaer".
De Grote Hoeve was voor f 350,- per jaar verpacht aan Matthijs
van Alphen en de Kleine Hoeve aan Pieter van der Aa voor f 90,-.
Deze kleine hoeve, die bekend werd als herberg "De Jager" bestaat
altijd nog. Zij ligt aan de Heistraat no. 18. 32 Op deze veiling werden
voor f 27 .500,- kopers van Luchtenburg de Antwerpse zakenlieden
Jean Beerenbroeck, oud-aalmoezenier der stad Antwerpen en Justus
Josephus Angelus de Bisthoven, heer van Monchy. In 1787 droeg Beerenbroeck zijn helft van het landgoed voor f 19.059,- over aan De
Bisthoven. Ook voor deze heren zal Luchtenburg slechts een beleggingsobject zijn geweest. 33
In 1802 had voor schepenen van Ginneken en Bavel opnieuw een
publieke verkoop plaats, waardoor het landgoed in handen kwam van
een edelman, wiens verwanten het goed gedeeltelijk nog bezitten: Lucas
Willem Philip baron van der Borch. De veiling geschiedde in 3 kopen.
Tot de eerste koop behoorden de hoeve de Jager, de oude kruisvijver,
weilanden, bos, heide, dreven en het land "het Paradijsje" achter de
boerderij, in totaal 19 bunder 124,6 roeden (op na te noemen kaart no.
20-35) .
De tweede koop omvatte het Z.O.deel van het landgoed (no. 36-49),
gelegen ten Z.O. van de Hoge Dreef. Daarin lagen dichtgeslibde vijvers
9
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met terrassen uit de tijd van drossaard Van Wassenaar en verder nog
bossen, heide, weilanden en "gespaayd" land. Tot de bossen behoorde
ook het Ettense bos (no. 44). In totaal omvatte dit gedeelte 20 bunder
en 134,6 roeden.
De derde koop bevatte het centrum van Luchtenburg, te beginnen
met "den grond waar het voors. Huys van Plaisantie is op staende", de
warande en de boerderij met schuur. Het waren de percelen 1-19. Hierin
waren o.a. gelegen de Tuinakker, de Slikgaatjes, bossen, weilanden en
heivelden. Totaal 33 bunder 127,6 roeden. In totaal was de oppervlakte
dus 72 bunder 386,9 roeden of in ons metrieke stelsel omgerekend ca.
95 ha. In de koop waren de dreven begrepen, die ten dele nog bestaan.
Het waren de ]agersdreef, de Lange Dijksdreef, de Hooge Dreeve en de
dreef van Cauwelaer naar de ] ager. Van het huis recht naar de Chaamseweg liep de Huis- of Kerkdreeve. Deze maakt thans een bocht in noordelijke richting naar de weg toe.
De Grote Hoeve bij het herenhuis was nog steeds verpacht aan de
in 1769 vermelde Matthijs van Alphen. De Kleine Hoeve (De ] ager)
bleek in pacht te zijn overgegaan op Adriaan van der Aa. De koopsom
van de 3 kavels bedroeg f 23.630,-. Dit bedrag werd nog verhoogd
met rantsoenen à f 1.785,- en voor gekapitaliseerde renten en cijnzen
f 170,-, in totaal derhalve f 25.585,-.34 Ter gelegenheid van deze
veiling was het landgoed opnieuw in kaart gebracht en wel door de
landmeter ]. Dodumont te Brussel. Hij dateert zijn werk onderaan de
kaart op 21 september 1802. De kaart maakt een zeer exacte indruk en
geeft zowel beplanting als bebouwing in perspectief. Daardoor weten we
iets naders van het landhuis, de boerderijen en de schuur. Ook zien we,
dat op de hoek van de ] agersdreef tegenover de hoeve De ] ager een
schutsboom is geplaatst. Door welk schuttersgilde die boom werd gebruikt is niet bekend. Het Colveniersgilde van Ginneken had zijn schutsboom aan de Bieberg. Misschien heeft de schutsboom op Luchtenburg
iets te maken met het in 1758 heropgerichte St. Sebastiaans of handbooggilde. Een oncontroleerbaar krantenbericht uit 1951 meldt, dat de nog
bestaande meer dan 100 jaar oude handboogschutterij "Alliance d'Amitie'
te Ulvenhout zou zijn opgericht op de Doelenweiden nabij Luchtenburg. 35
Zeker is wel dat de vier zoons van het echtpaar W. F. E. van der Borch
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en Henrica van der Heim (deze jongens werden geboren in de jaren
1842-1848) in hun jonge jaren een eigen schutterij "De Ravenbroeders"
hebben opgericht, welke naam doelt op de drie zwarte vogels in hun
familiewapen. Uiteraard is hier geen verband met de in 1802 reeds aanwezige schutsboom te leggen. Wat de weilanden op Dodumont's kaart
betreft, deze worden met een egale kleur aangegeven. Het zaailand
heeft een strakke arcering met witte banden. De bospercelen zijn met
boompjes aangeduid. 36
De nieuwe eigenaar, Lucas baron van der Borch, was geen vreemde
in deze streek, want al sedert 1771 was hij eigenaar van het aangrenzende landgoed Hondsdonk, dat hij daadwerkelijk beheerde. Het thans
nog bestaande huis liet hij voor zich bouwen. Lucas van der Borch was
in 1738 te Zutphen gedoopt. Na eerst onder Frederik de Grote tijdens
de Zevenjarige Oorlog (1756 -1765) gediend te hebben, trad Lucas vervolgens na het sluiten van de Vrede in dienst der Republiek en werd
aangesteld als kapitein in het regiment Saxen-Gotha. In 1776 werd hij
calonel en tevens adjudant-generaal van de prins van Oranje. Hij bleef
zijn gehele diensttijd in het Staatse leger bij het Regiment Saxen-Gotha,
waarvan hij in 1785 colonel·commandant werd. Reeds in zijn jeugd in de
omgeving van Frederik de Grote in aamaking gekomen met de nieuwe
Franse denkbeelden, die daar bewonderd werden, was Lucas zijn leven
lang Patriot. Hierdoor had hij ook geen moeite met een keuze in de zogenaamde Patriottenoorlog. Als onderbevelhebber onder de Rijngraaf
van Salm voerde hij het Patriottenlegertje dat in en rond Utrecht lag aan.
De Staten van Holland bevorderden hem tot generaal-majoor in 1787,
maar toen keerden de kansen; de Stadhouder en de zijnen keerden terug.
Van der Borch was met zijn rol in het Staatse leger uitgespeeld. Later
kreeg hij nog een aanstelling in de rang van generaal-majoor in Zweedse
dienst. Hij stierf op 16 juli 1820 op Huize Hondsdonk.37 Lucas van der
Borch is tweemaal gehuwd geweest. In 1771 werd hij in de echt verbonden met Johanna Helena Geertruyt de Famars (1753 ·1774). Hij
hertrouwde vóór 1794 met Française Agnes Stephanie Hemiette van
Goor, geboren te Norg 21 april 1752, overleden te Chaam 19 januari
1840, dochter van Frederik Wi11em van Goor en van Stephania Reiniera
van Linden. Zij was weduwe van François Charles Erberfe1d. 38
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De generaal Van der Borch liet al zijn goederen waaronder Luchtenburg in zijn testament van 1817 na aan zijn neef Mr. Allard Philip
Reinier Carel baron van der Borch (1766-1836), die een zoon was van
Lucas' oudste broer Frederik Wilhelm (1737-1781) .39 Van Mr. Allard
ging het goed over op diens zoon Mr. Willem François Emile baron van
der Borch van Verwalde (1802-1849), die gehuwd was met Jonkvrouw
Henrica Paulina van der Heim (1806-1884) .40 In haar tijd is Luchtenburg vermoedelijk met een verdieping verhoogd. We weten dit dank zij
de briefwisseling van de romanschrijfster Elise van Calcar-Schiotling, die
17 augustus 1851 op Luchtenburg een Zondagschool opende voor arme
kinderen uit de omgeving. Ook heeft zij hier een van haar boeken geschreven, nl. "Eene star in den nacht", een roman over Savonarola, de
15e eeuwse Italiaanse dominicaan en boeteprediker. In een brief van
1851 geschreven vanuit het aangrenzend landgoed Hondsdonk vermeldt
zij dat het toen erg rommelig was op Luchtenburg.
"Ik ben nog altoos op den Hondsdonlc. Hoe beklaag ik de lieve
"Mevrouw van der Borch, die zoo lang met zulk eene vervelende
"droomerige logée blijft opgescheept als mijne triste personage,
"want voorwaar, ik ben mij àl te zeer bewust dat ik thans nog
"minder dan ooit een aangenaam huisgenoot ben - dood melancho"liek en pruilend als een kind, omdat de Luchtenburg nog niet
"gereed is !! de philistijnen woeden er thans, anders gezegd: metse"laars, timmerlieden, behangers, enz."41
Dit citaat doelt wel op een ingrijpende verbouwing. Een nadere
beschouwing van de steensoort van de muren der bovenverdieping en
van de stijl der ramen en kozijnen kan hopelijk voldoende steun geven
voor de datering van deze etage op het midden van de vorige eeuw. Het
is zeer te betreuren, dat het fraaie klokketorentje met uurwerk bij deze
verbouwing is verdwenen.
Het echtpaar Van der Borch - Van der Heim had een dochter Adèle
en vier zoons: Allard, Charles, Paulus en Willem. Deze laatste, Mr.
Willem Henri Emile baron van der Borch, die ongehuwd bleef, was Van
1881-1908 burgemeester van Ginneken en Bavel. Luchtenburg bezat hij
geruime tijd samen met zijn enige zuster Adèle Marie Quintine barones
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7. Portret van Arend baron van Wassenaar (1669-1721)
met zijn echtgenote Anna Margaretha Bentinck en een jonge zoon.
Foto Monumentenzorg

Kasteel Duivenvoorde, Voorschoten.
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8. De familie Prisse-VanLynden met gasten vóór Huize Luchtenburg in 1923.
De voordeur is nog niet gerestaureerd.
Collectie H. A. E. van Tuyll van SeroosketkenPrisse, Gilze.

9. Huize Luchtenburg in 1927. De twee ramen geheel links zijn nog atijd blind.
Collectie H. A. E. van Tuyll van SerooskerkenPrisse, Gilze.
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van der Borch (1845-1912). Door haar kwam de buitenplaats in de
familie Prisse, die tot de Belgische adel behoort. 42 Zij huwde nl. in 1874
met de Belgische ingenieur Frédéric Benjamin Alexandre Philippe baron
Prisse (1846-1913). Dit echtpaar had twee zoons, nl. Ir. Eduardus Henricus baron Prisse (1876-1946) gehuwd met Antonia Elisabeth baronesse van Lynden (1884-1970) en Mr. Willem Ludovicus Franciscus
baron Prisse (1880-1951), gehuwd met Jonkvrouw Sophia Susanna
Röell (geb. 1898). Luchtenburg geraakte in handen van zoon Edouard,
die het vanaf de twintiger jaren met zijn echtgenote bewoonde. Het
landhuis was in de Eerste Wereldoorlog door zijn toedoen een tehuis
geworden voor veel Belgische vluchtelingen. Het echtpaar Prisse - Van
Lynden verleende in de Tweede Wereldoorlog onderdak aan tal van
onderduikers, die in het wat afgelegen oord een betrekkelijk goede
schuilplaats vonden, waarin hun grote gastvrijheid werd geboden. Op
het eind van deze oorlog verbleven hier ca. 60 Duitse militairen.
Na het overlijden van Ir. E. H. baron Prisse werd voor het beheer
van dien nalatenschap een maatschap gevormd door drie zijner kinderen.
De jongste dochter Jkvr. J. A. J. H. Prisse bleef met haar moeder op
Luchtenburg wonen. In 1949 huwde zij met de heer S. K. Przespolewski,
kunstschilder. Hij maakte in 1944 deel uit van de 1e Poolse pantserdivisie, die de stad en regio Breda bevrijd heeft. Genoemde maatschap
verkocht het landhuis met de kruisvijver, de grote hoeve, schuur en ca.
65 ha omliggende grond in 1972 aan de heer Kees Zwart. Een gedeelte
van het landgoed (met de hoeve De Jager en de oude kruisvijver ) bleef
nog in handen van mevrouw H. A. E. baronesse van Tuyll van Serooskerken-Prisse, en van mevrouw Przespolewski-Prisse, welke laatste
elders op het terrein een nieuw huis bouwde.

*

*

*

*

In bovenstaande bladzijden werd getracht de historie te beschrijven
van het landgoed vanaf het ontstaan in de 16e eeuw tot de situatie zoals
die was gegroeid in het begin der 1ge eeuw. We zagen dat aanvankelijk
slechts van een agrarisch complex sprake was. Heidevelden zijn ontgonnen en bossen aangeplant. Zoals elders rond de stad Breda ontstond hier
in het midden van de 17e eeuw een buitenplaats met een bijzondere
13
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landschappelijke aanleg. Het gemengde akker-, weide- en boscomplex
werd tot een lustoord gemaakt, met behoud van een zeker economisch
rendement. In het centrum bouwde kolonel Johan van Beaumont een
Herenhuis nabij de oorspronkelijke boerderij.
Zo werd alles tot in de 1ge eeuw overgeleverd. Ondanks enige
verdere aanleg en wijziging in het beloop der dreven is Luchtenburg een
aantrekkelijk landgoed gebleven, zowel voor de eigenaren als voor de
bewoners. Het blijft zo zijn bijdrage leveren aan het rijke landschaps- en
natuurschoon van de gemeente Nieuw-Ginneken. 43
Pasen 1979.
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VERERVING VAN LUCHTENBURG TE ULVENHOUT SEDERT 1820.

I

Allard Philip van der Borch, heer van Langendreer en van Verwolde
(1690 - 1766)
I

Lucas Willem Philip
van der Borch
(1738 - 1820)

Frederik Wilhelm van der Borch
(1737 -1781)
X Sophia Juliana van Rechteren
I
Mr. Allard Philip Reinier Carel
van der Borch
(1766-1836)
X Johanna Sloet
I
Mr. Willem François Emile
van der Borch
(1802 - 1849)
X Henrica Paulina van der Heim
I
Adèle Marie Quintine van der Borch
(1845 - 1912)
X Ginneken 1874
Frédéric Benjamin Alexandre
Philippe Prisse
I
(1846-1913)
I

I
Ir. Eduardus Henricus Prisse
(1876 -1946)
X Haarlem 1908

Antonia Elisabeth van Lynden
(1884 -1970)

I
Frederik B. A. Ph. A.
o Ukkel 1909

Henriette Antonia
Elisabeth
o Ukkel 1910
X F.1. S. F. van
Tuyll van
Serooskerken

Mr. Willem Ludovicus Franciscus
Prisse
(1880 - 1951)
X Ginneken 1923
Sophia Röell
o 1898

Willem Lodewijk
Franciscus
o Ukkel 1913
X Annemarie
Schaub

Johanna Antonia
Jacoba Herbertina
Prisse
o Ginneken 1921
X S. K. Przespolewski
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AANTEKENINGEN
Zie voor enkele van deze buitenplaatsen mijn studies: Kasteel Bouvigne Hoogheemraadschapshuis (Breda, 1977); "Het landgoed Groot Wolfslaar" in dit
Jaarboek XVII (1964) 134-165; "Koekelberg" in dit Jaarboek XVII (1964)
103-113.
2 De tiendschuur bij Luchtenburg is van een geheel ander type dan de z.g.
Vlaamse schuren, die men nog bij vele andere boerderijen in Noord-Brabant
aantreft. Dit laatste type heeft een langsdeel met een in- en uitrit, die van voor
naar achter doorloopt. De inrij- of mendeuren zitten daar aan de korte zijde
van de schuur. In tegenstelling hiermee heeft de tiendschuur op Luchtenburg de
mendeuren in de lange zijgevel en wel twee aan de vóór- en twee aan de achterzijde.
Een eigenschap, die alle Vlaamse schuren gemeen hebben zijn de fraaie golvende rieten daken. Vooral bij de in- en uitritten wipt het dak altijd omhoog (dit
om de hoogbeladen wagens een gemakkelijke toegang te verschaffen). Nu bij de
tiendschuur de beide mendeuren aan de lange zijgevel zitten krijgt men door de
golvingen van het rieten dak hierboven een volkomen ander doch fraai gehee!.
Het jaartal 1826 in de schuur is ingekerfd door loondorsers, die meestal iedere
oogst terugkeerden. Het zegt niets omtrent de ouderdom van dit gebouw.
3 A. J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, VII (Gorinchem, 1846) 452.
4 Lijst van aardrijkskundige namen van Nederland (Leiden, 1936) 242, 246;
A.-M. en J. Helsen, Gehuchtnamen in de Antwerpse Kempen (Leuven, 1978)
185; A. J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek VII 452.
5 Isfr. de Groot, Personen en feiten uit de Geschiedenis van Zevenbergen (Zevenbergen z.j.) 232, 233.
6 GAB, R. Breda 424, fo!. 38-38 v.
7 A. Bach, Deutsche Namenkunde, Bd. II (HeideIberg, 1953) 315.
8 RA 's-Herrogenbosch, Archief rentmeesters prins Frederik, no. 118, Cijnsboek
Ginneken 1635-1697, fa!. 195. In het cijnsboek van 1725 (ibidem no. 123) wordt
gesproken van "de hoeve van Lugtenburg of den Thoover".
9 Middelnederlandsch Woordenboek IV ('s-Gravenhage, 1899) k. 1489.
10 GAB, R. Breda 454, fo!. 160-161.
11 GAB, Weeskamer no. 166.
12 Dit aandeel had Severijn in september 1549 gekocht van Embrecht Montens
(vestbrief d.d. 3 september 1551). De Gansweide lag nabij de Mark in het dorp
Ginneken.
13 GAB, R. Breda 468 fo!. 76 v-78 v; G. C. A. Juten, "Montens", Taxandria
XXXVIII (1931) 250; Zie voor "bleeckeling" K. Stallaert, Glossarium van verouderde rechtstermen I (Leiden, 1892) 256.
14 GAB, R. Breda 694, acten d.d. 21 en 22 februari 1650. Kolonel van Beaumont
weigerde de dorpslasten over 1681-1685 te betalen. R. Ginneken no. 10, acte 38.
15 GAB, afd. IV-37 no. ld en 10. Tot Beaumont's crediteuren behoorde de Bredase koopman Johan de Wyse. - GAB, N 297 acte 25.
16 GAB, N 474, acte 230.
17 GAB, R. Ginneken 71 fo!. 87v-89. Zie voor ploegrecht Stallaert, Glossarium
III (Handzame, 1977) k. 96.
18 GAB, R. Breda 701, acte d.d. 5 april 1708. De acte van publieke verkoop d.d.
23 februari 1708 in R. Ginneken 123, fo!. Uv.
Cornelis van Beaumont werd op 24 oktober 1700 in de Grote Kerk te Breda
begraven. Zie kerkrekening 1700 fo!. 65.
1
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De nieuwe eigenaar David Baquelan gaf 25 februari 1708 voor notaris C. van
Eyll te Breda volmacht aan een procureur om voor het gerecht van Ginneken
op te treden in een proces tussen hem en de ritmeester Arnold Otto, gehuwd met
Justina Constantia Becl,er "als naerderaer van bloetswegen van de' voors.
hoeve" - N. 357, fol. 25-26.
GAB, R. Breda 702; Zie ook de taxatie d.d. 20 oktober 1710 in R. Ginneken
171 en de verkoopacte d.d. 22 mei 1710 in N. 456, fol. 198.
N.N.B.W. II (Leiden, 1912), 1518-1519; H. G. A. Obreen, Geschiedenis van het
geslacht Wassenaar (Leiden, 1903) 98-99 en 104; Nederland's Adelsboek XLVI
(1953) 238. Tijdens het zetten van dit artikel verscheen in deel XCIII (1978)
afl. 3 (p. 412-445) van de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis
der Nederlanden de studie van J. Aalbers, "Factieuze tegenstellingen binnen het
college van de ridderschap van Holland na de Vrede van Utrecht".
Daarin wordt de figuur van drossaard Arend van Wassenaar uitvoerig belicht.
Men leest er O.a. dat hij een belangrijke politieke rol heeft vervuld tijdens de
Spaanse successie-oorlog en dat hij na ernstig prestigeverlies, geleden in de
ridderschap, beschuldigd werd van corruptie, gepleegd in zijn ambt van drossaard van Breda. Ook de omstandigheden waaronder hij overleed worden beschreven.
Y. P. W. van der Werff, Een kabinet van Westbrabantse Gezichten, (Bussum,
1972), no. 5.
In het bezit van mevrouw H. A. E. baronesse van Tuyll van Serooskerken-Prisse
te Gilze. Zie de afbeelding bij dit opstel.
GA Nieuw-Ginneken, Archief van de' gemeente Ginneken en Bavel, Inv. no.
1894c.
GAB, N. 621 acte 117 d.d. 13 november 1710. Het betreft vermoedelijk de ms.
C-W van de kaart van 1713, inclusief de (oude) kruisvijver. De belending was:
O. de Buerstrate; W. 's Heren baen; N. de Vroente; Z. het groot heiveld.
GAB, N. 456, fol. 309 en 349, acten d.d. 19 oktober en 9 november 171 O. Er
ontstonden 15 kavels
GAB, H. 39, fol. 125.
GANG, Archief van Ginneken en Bavel, inv. 183-184.
GAB, R. Ginneken 76, fol. 75-79.
GANG, Archief van Ginneken en Bavel, inv. 185. In 1775 gebeurde er een ongeval op Luchtenburg bij het schudden van eikels. Zekere Jan Houtison viel bij
dit karwei uit een boom in een droge sloot en was onmiddellijk dood. De chirurgijn G. J. Soetens deed ten huize van Frans Xavery de lijkschouwing op 6
oktober 1775. - R. Ginneken 77 fol. 164.
GAB, R. Ginneken 145, fol. 16. Zie ook N 706, acte 79, waarin een ouder pachtcontract uit 1749.
Obreen, Geschiedenis van het geslacht Wassenaar 104.
De oudst bekende pachtakte is van 24 juni 1748. De hoeve werd toen (voor het
eerst) verhuurd aan Pieter van der Aa. - GAB, N 705, acte 75 en R. Ginneken
145, fol. 13.
Over een in 1762 in deze herberg voorgevallen baldadigheid zijn nogal wat
archivalia bewaard gebleven. In dronkenschap hadden Cornelis van der Velde
en Jan Comelis Graumans er de ruiten ingeslagen. - Zie GAB, R. Breda 306,
fol. 171 v en R. 141-22.
GAB, R. Ginneken 96, fol. 35v-37 (vest); R. Ginneken 131, acte 13 juli 1769
(verkoop). Het transport van 1787 in R. Gi11l1eken 98, fol. 182.
GAB, R. Ginneken 102, fol. 52-59 (vest); N. 1238, acte 115 (verkoop).
Dagblad De Stem, 25 mei 1951.
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Deze kaart is thans in het bezit van mevr. J. A. J. H. Przespolewski-Prisse te
Ulvenhout. Zie de afbeelding bij dit opstel. Zij bezit ook nog een kaart van
Hondsdonk en Luchtenburg, die in 1918 door haar vader werd opgemaakt.
Vriendelijke mededeling van Mr. F. baron Prisse; zie voorts Nederland's Adelsboek XXXVIII (1940) 392-393. Zijn overlijden werd aangegeven door een
koetsier en een arbeider.
J. van Toll, "Van Goor den Oosterling", Van Dietsehen Stam I no. 7-10.
De vader van mevrouw Van der Borch was landraad van de koning van Pruisen. Zie over haar nog GAB, R. Ginneken 78, fol. 141, alwaar zij (op 8 oktober
1803) een volmacht afgeeft voor het beheer der goederen van een te Kleve
wonende zwakzinnige bloedverwant.
GAB, N. 4858, acte 75. Voor notaris J. L. Wiercx te Ginneken compareerde op
15 juli 1817 "de Hoog Wel Geboren Heer Lucas Willem Philip baron van der
Borch, Heere van den Honsdonk".
Nederland's Adelsboek XXXVIII (1940), 395.
J. H. Sikemeier, Elise van Calcar-Schiotling, haar leven en omgeving (Haarlem,
1921) 140. Op dezelfde bladzijde een waterverftekening van Luchtenburg door
J. H. Breyer. Op Hondsdonk wordt nog een exemplaar bewaard van "Eene Star
in den nacht", dat Elise van Calcar met een daarin geplakte brief d.d. 6 december 1852 vanuit Luchtenburg aanbood aan haar gastvrouw, mevrouw Van der
Borch-van der Heim. Daarin schreef Elise o.a. "deze bladen zijn voor altoos de
getuigen van het stil geluk dat Uwe liefde mij bereidde door Uw Luchtenburg
mij af te staan".
In het bevolkingsregister van Ginneken en Bavel 1850 - 1860 komen als bewoners van Luchtenburg voor (deel II blad 184) de huisonderwijzer Wilhelmus
van Heusden (geb. 's-Gravenmoer 1820), diens echtgenote Maria van Loghem
en 5 kinderen, waarvan 3 te Breda en 2 te Ginneken (1849, 1851) geboren.
Etat présent de la Noblesse du Royaume de Belgique XV (Bruxelles, 1967)
91-95.
Aan het einde van deze studie moge ik allen danken, die mij bij het schrijven
ervan geholpen hebben, in het bijzonder mevrouw A. H van Dort-van Deursen
te Teteringen, mevrouw H. A. E. baronesse van Tuyll van Serooskerken-Prisse,
mevrouw J. A. J. H. Przespolewski-Prisse, Mr. F. baron Prisse en de heer Kees
Zwart, allen te Ulvenhout.
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