Valkrust
door

Dr. F. A. BREKELMANS
Aan de Ulvenhoutselaan te Ginneken ligt in een park met lange
oprijlaan een fraai 18e eeuws landhuis, dat de naam "Valkrust" draagt .
Het bijbehorend terrein grenst ten westen aan de rivier De Mark , ten
oosten aan de Ulvenhoutselaan, ten zuiden aan particulier terrein en
ten noorden aan de percelen van de Nederlands-Hervormde Kerk. Het
huis bezit een hoog, leien dak met dakruiter en heeft een geblokt grijs
gepleisterde gevel met fronton op de midden travee. Het huis stond in
de 1ge eeuw geheel in het water; dit water werd bij verkoop in 1771
nog de "borggragt" genoemd.
Vóór 1773 heette het huis: "De Grote Wijngaard". Deze naam
wordt voor het eerst in het jaar 1557 vermeld. Naast de "Grote Wijngaard" stond ten zuiden van het huis nog een "Kleine Wijngaard". Deze
naam komt echter pas in 1668 voor en wordt dan gespeld als Den
Cleynen Wyngaert.
De verklaring van deze naam is niet gemakkelijk. In onze kille streken valt aan verband met de druivencultuur nauwelijks te denken.
Misschien is er enige relatie met een belangrijk ingezetene van Ginneken
uit de 16e eeuw: Frederick van den W yngaerde, die de functie van
schout bekleedde. In 1536 kocht deze een huis bij de kerk "aent veken",
dat echter blijkens de belendingen niet identiek kan zijn met het latere
Valkrust.!
De naam De Wyngaert werd in 1561 nog gebruikt om een losplaats
achter het landhuis aan te duiden . De stadsrekening van Breda vermeldde toen dat hier twee stukken "blauwen arduyn" werden opgehaald.ê
De naam de Grote Wyngaert verviel toen Mr. Cornelis Valk van Aalst
in 1772 het landhuis aankocht. Naar zichzelf noemde hij zijn nieuwe
bezitting toen "Valkrust" .
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Eigenaren
Als de oudst bekende eigenaar werd gevonden de Ginnekense schepen Hendrick van Etten, die in 1557 een erfelijke pacht, groot 2 zester
( = 695 liter) verkocht aan Bernard Rosier. In 1568 werd Van Etten
vermeld als dorpssecretaris.ê Een jaar tevoren was de pacht afgelost door
een nieuwe eigenares, Barbara Willemsdr. Vervoirt, echtgenote van Jan
Ph annaertss.é Daarna werd hun dochter Maria die met Merten Vrients
de Jonge was gehuwd vermeld als eigenares van "huer stede ende erfenisse van den Wyngaert" . Dit echtpaar geraakte in moeilijkheden, omdat
het een vorde ring groot 200 Carolus guldens niet kon voldoen. Bij de
executori ale verkoop in 1582 werd de Grote Wyngaert toegewezen aan
Mr. Jan Buycx, die een bekend katholiek overheidsdienaar in Breda en
omgeving was.5 Mr. Buycx was in 1548 of 1549 te Weelde geboren en
stond in 1563 als student te Leuven ingeschreven. In 1578 werd hij
voor zes jaar aangenomen als rentm eester van de Gemene Kapelanen te
Breda en ook wordt hij dan vermeld als klerk van de griffier der stad
Breda en klerk van de Weeskamer. Van 1580-1597 ontmoeten we hem
als stadhouder van de drossaard. H ij overleed omstreeks 1600.6
Rond 1580 is Mr. Buycx gehuwd met Elisabeth , dochter van Mr .
Adriaen Nobels, uit welke verbintenis tussen 1583-1600 in de OnzeLieve-Vrouwekerk te Breda tien kinderen werden gedoopt. Verschillende
zonen brachten het tot belangrijke ambten in de Baronie en haar omgeving. Zo werd Adriaen Buycx (geb. 1583) evenals zijn vader stadhouder van de drossaard en later secretaris van Alphen en Chaam. Daniël
(geb. 1587) werd schout van Loenhout en later van Oosterhout . Jan
Buycx (geb. 1600 ) bracht het tot secretaris van Wuustwezel. Dochter
Elisabeth (geb. 1591 ) trad met de apotheker Michiel Ryers in het huwelijk en Josina (geb. 1593) met de latere dorpssecretari s van Ginneken
Hendrick Eyckberch.?
Na het overlijden van' hun moeder Elisabeth Nobels waren er in
1632 van deze kinder schaar nog vijf in leven: Daniël, Elisabeth en Barbara verkochte n toen tezamen hun 3/5 aandeel van het ouderlijk huis
aan hun broer Jan en hun zuster Josina Buycx. Er is dan sprake van
"een huysinge, schuere, hovinge ende erffenisse genaemt den Wyngaert
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met het Neerhuys ... gelegen onder Ghinneken omtrent de kerck". De
oppervl akte bedroeg toen 3 J/z bunder. Behalve dit huis met toebehoren
verwierven Jan en Josina Buycx nog andere goederen onder Ginneken,
o.a , de Pelsacker.ê
Het echtpaar Hendrick Eyckberch en josina Buycx heeft lange tijd
op de Wyngaert gewoond. Mr . Hendrick was bij de aankoop van 1632
al dorps secretaris van Ginneken, want de eerste vermelding in die kwaliteit dateert van 20 april 1628. Hoogstwaarschijnlijk was Hendrick een
zoon van Gysbrecht Eyckberch, die vóór 1604 is overleden .P
Eyckberch sr . was gehuwd met Franchoise Ian Bacx dr. Zij hadden
de volgende kinderen :
1. Mr. Hendrick Eyckberch.
2. Jan Eyckberch .
3. Marie Eyckberch.
4. Anna Eyckberch , overleden vóór 1631, gehuwd met Mr. Peter van
Berckel, sedert 1614 dorpssecretaris te Ginneken. Hij overleed vóór
1628.
5. Clara Eyckberch, overleden vóór 1631, gehuwd met Adriaen van der
Schoot.10
Het aandeel van Jan Buycx in de Wyngaert moet later aan diens
zuster en zwager zijn gekomen, want na 1632 wordt Hendrick Eyckberch aIléén als eigenaar genoemd. Zo vermeldt het Kohier van het
Labeurgeld uit 1639 dit complex als "d'erven van den Wyngaert toecomende de Srs. Eyckberch IX loop II f, V s".l1 Behalve deze buitenplaats bezat Eyckberch nog een huis op het Kasteelplein te Breda.P
Hij moet rond 1593 geboren zijn en overleed te Ginneken op 7
augustus 1660 , alwaar hij ter aarde werd besteld in het koor van de
Hervormde Kerk . Josina Buycx overleefde hem nog acht jaren en overleed op 17 april 1668 . Nog altijd wordt hun graf gedekt door een mooie
zerk, die beider kwartierwapens vertoont en het volgende grafrijm:
"den Eyck wijst hier de kist
waer me( e)d men wort begraven
den Berch het losse stoff
daer man en vrouw naer draven".13
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Ook hebben in de kerk nog rouwborden gehangen voor dit echtpaar,
doch deze zijn vermoedelijk in de Franse tijd verdwenen.U
Volgens een aantekening van de Ginnekense historicus Prosper
Cuypers van Velthoven heeft op een terrein nabij Valkrust de schuurkerk van de parochie Ginneken gestaan. Deze zou daar als kerk zijn ingericht na de afstand van de oude Laurentiuskerk aan de Hervormden,
derhalve in het midden van de 17e eeuw . De schuur stond op een akker
die toebehoorde aan de in Cuypers' tijd nog bekende familie Hoppenbrouwers. Aanstonds zullen we zien dat zekere Henry Hoppenbrouwers
in 1812 de ten zuiden van Valkrust gelegen Kleine Wijngaert bezat.
Genoemde eigenaar of zijn erven hebben de akker in drie percelen verkocht, maar het gedeelte waarop de kerkschuur stond is na aanvankelijke
verkoop aan een ander in handen geraakt van Joseph de Grez, over wie
straks meer medegedeeld zal worden. 14 a
De kerkschuur bij Valkrust zou dienst hebben gedaan tot 1655. Indien Cuypers' mededeling juist is, getuigt de bouw van een schuurkerk
onder de ogen van secretaris Eyckberch, de Protestantse bezitter van
Valkrust, van grote tolerantie. Na 1697 heeft de pastoor van Ginneken
opnieuw dienst gedaan in een woonhuis in het dorp, ook weer in de
omgeving van de Markt. 14 b
De dorpssecretaris Eyckberch en josina Eyckberch-Buycx hadden
drie kinderen:
1. Françoise Eyckberch, gehuwd met de secretaris van Oudenbosch
Servaes Swrijters, die 6 februari 1673 overleed.V
2. Gysbrecht Eyckberch, overleden vóór 1695, die in 1668 huwde met
Elisabeth Janssen Cools, geboren te Breda en overleden te Ginneken
in 1715. Het huwelijk bleef kinderloos.v" Gysbrecht Eyckberch was
schepen te Ginneken.
3. Elisabeth Eyckberch, gehuwd met Mr. Jacob Cnaep, ontvanger der
verponding te Breda, vermeld in 1668 en overleden vóór 1705.
Genoemde drie kinderen Eyckberch verdeelden na de dood van hun
moeder in 1668 de vele bezittingen van de ouders. Gysbrecht verkreeg
daarbij

Cavel A
"het woonhuys, brouwhuys, peerdestal, torffhuys, backhuys ende
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erve soo ende gelyck tselve in syne grachten ende watere is gestaen
ende gelegen welcke grachten rontom hier geheel aen behooren
ende scheydende aen de oostzijde lini recht op den geplanten doornen tuyn die aldaer is staende
"
De zuidgrens van het complex werd gevormd door een rij essen en
iepenbomen die daar op de kant geplant waren.
Bij het huis hoorde ook een dreef met lindebomen beplant, die naar
de straat liep. Het huis wordt verder in de acte de Wyngaert ge·
noemd.
Gysbrecht Eyckberch mocht o.a. nog behouden de meubelen in het
huis, de turf, brouwgereedschap, de schuit in de Mark "met het
schips dorsseyl", een wagenschotten tafel, een koffer en een oxhoofd wijn.
Tot Cauel B behoorde den Clynen Wyngaert ten zuiden van de
Grote Wyngaert gelegen. Deze werd aan het echtpaar Cnaep-Eyckberch toebedeeld. De waarde van dit goed bedroeg volgens een
taxatie uit 1704 f 1.180,-.17
Gysbrecht en Elisabeth zullen tot hun dood op de Grote Wyngaert gewoond hebben. Een belastingkohier uit 1672 vermeldt, dat "Seigneur
Eyckbergh" hier met vier personen gehuisvest was en dat hij een paard
hield. 1s
In 1715 kwam het landgoed aan Elisabeth's zuster Adriana Cools,
die alles weer naliet aan haar nicht Johanna Adriana Cnaep, echtgenote
van de luitenant Rudolph Pets. Haar kinderen, waaronder Carel Jacob
Pets, substituut-secretaris in de Hage, verkochten de Grote Wyngaert in
1730 voor f 2.850,- aan Agnes de Journo, de rijke bezitster van het
kasteel IJpelaar. Zij was een nicht van de weduwe De Journo-Gages,
die al rond 1708 op het kasteel woonde.v"
De transportacte d.d. 21 oktober 1730 gewaagt van: "een huysinge
stallinge, brouwerye, torffkooy, backhuys, boomgaert en tuynen, alle
gestaen ende gelegen rontsom in syn gragten omtrent de cuyp van het
dorp van Ginneken van outs genaamt den Grooten Weygaart met de
dreeff of wegh ende lindeboomen daarop staande ... ", groot ± 225
roeden; met nog 450 roeden weide, 535 roeden zaailand en een huisje
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met 15 roeden erf alles nabij het hui s gelegen.ê?
In de jaren 1739-1740 woonde Agnes hier met zekere Jan Philip
Hummelsip, die bekend staat als griffier van het leenhof IJpelaar . Vanaf
1741 staat Gertruy Hummelsip als bewoonster geno teerd . I n de jaren
1751 -1752 en 1757-1761 was Agnes vergezeld van haar zuster Maria
Anna , die gehuwd was met Reynier de Feissonnière. Na haar vertrek
vestigde zich op de W yngaert Philippine Anne Jo seph Goblet, een kleindochter van Agnes ' zusrer.F'
Agnes de Journo maakte haar testam ent in 1762 voor no taris Jacob
de Bruijn te Bred a. I n een aanvullend testament van 1767 uitte zij de
wens om begraven te wor den op het H oog Choor in de kerk te Ginneken.
Zij overleed in 1770 .22
Op 9 augustus 1771 droegen Anne Joseph de Feissonnière, weduwe
van A. J. Goblet en François ]oseph de Feissonnière het goed na publieke verkoop voor f 4.000, - over aan Philippine Anne Joseph Goblet.
Er is dan sprake van "een H eere huysinge stallinge of schuur, pleyn, hof,
boomgaerd en erve , van ouds genaemt Den Groot en Wy ngaert met de
beukedreef voor het huys . . . met den geheelen vyver of zoo genaemde
borggragt " . Op te merken valt , dat de dreef, die nog in 1730 met linden
beplant was, nu een beukendreef is geworden.êf
Niet lang bleef mejuffrou w Goblet eigenares v an het buitengoed.
Op 29 december 1772 droe g zij het voor f 3.900, - over aan iemand
die al negen jaar als huurder op het nabije Bouvigne gewoond had, Mr.
Cornelis Valk van Aalst, Commandeur van Harmelen.Ps
Zoals hierboven reeds gememoreerd veranderde de nieuwe eigenaar
de naam W yngaert in Valkrus t. Het is verre van onwaarschijnlijk, dat
hij het oude huis heeft laten afbr eken en door een nieuw vervangen.
Dit gebou w zou thans nog de grondvorm van het huidige landhuis kunnen uitmaken. Gebrek aan archivalische gegevens en aan voldoende aanwijzingen in het gebou w zelf moeten de vraag naar de ouderdom van het
tegenwoordige huis helaas onbeant woord laten. In de stijl valt wel overeenkomst op te merken met het rond 1780 gebouwde landhuis Vrederust
onder Ginneken. 25
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De gemaallijst van 1774 vermeldt Mr. Valk voor het eerst als bewoner van dit complex. Als personeel hield hij één knecht en één meid.2 6
Mr. van Aalst overleed in 1798 en werd op 18 oktober te Ginneken
begraven. Zijn weduwe Wilhelmina Brandwyk transporteerde de buitenplaats 13 augustus 1800 voor f 9.000,- aan de rentenier Johan Lodewijk Ernest Ruysch, mogelijk een familielid van George Adriaan Willem
Ruysch, die van 1798-1807 eigenaar van het nabije Bouvigne was. De
koopsom bedroeg het dubbele van wat Van Aalst er 28 jaar tevoren
voor betaald had. Hierin ligt mede een motief voor de onderstelling, dat
Mr. Valk in 1773 een nieuw gebouw op deze plaats gesticht heeft .27
Ruysch liet door de Ginnekense timmerman Hendrik Vermeulen
voor f 4.364,- werkzaamheden aan Valkrust verrichten. Deze bestonden o.a. uit het vernieuwen en lambrizeren van drie kamers, het maken
van een planken vloer en schoorstenen, het betengelen van de zolder
en het stellen van een porte brisée. H ij plaatste twee stenen hekpalen in
blauwe steen met ijzerwerk. Door de beeldhouwer Kleijmans liet hij
twee ramen (bovenlichten) uitsnijden boven de voor- en achterdeuren.
Over de betaling van Vermeulens' vordering ontstonden moeilijkheden,
die zelfs tot een proces voor de schepenbank hebben geleid.2 8
Tijdens de inlijving van ons land bij Frankrijk verkocht Ruysch
Valkrust met een aantal landerijen op 27 maart 1812 voor f 12.000,ten overstaan van notaris Jacob van Naerssen te Breda aan de Leidse
koopman Jan Milders. ê? Er was ook nu weer sprake van een "borggragt', en een boomgaard van 300 roeden. De Kleine W yngaert ten
zuiden van Valkrust bleek nu in bezit van Henry Hoppenbrouwers. Jan
Milders overleed op dit buitengoed op 26 december 1823 . Zijn echtgenote, de Bredase Adriana van den Sanden, overleefde hem nog vijf
jaar en stierf op Valkrust 17 augustus 1828. 3 0 Zij bezat een rijke inboedel, die in december van dat jaar ten overstaan van notaris). L.
Wiercx publiek werd verkocht en f 3.395,- opbracht. êI nmiddels was het landgoed ook te boek gesteld bij het Kadaster,
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waar het de volgende nummers verkreeg: Sectie I 701
700
699
698
671

huis en koetshuis,
mattehuis,
tuin,
waterkolk,
koepel bij de
Steenweg. Sla
Notaris Wiercx had in oktober-november van dit jaar getracht het
huis publiek te verkopen, maar voor het hoogste bod à f 9.500,wilden de erfgenamen het niet laten gaan, zodat zij een betere kans afwachtten.ê''
De openbare verkoop was aangekondigd in de Bredasche Courant
d.d. 18 oktober 1828. In de advertentie zijn aardige bijzonderheden
over Valkrust te lezen. Het landhuis wordt daarin aangeprezen als een
"alleraangenaamst en wél gesitueerd buitengoed met de dreven en een
koepel". Het huis bevatte toen beneden vier kamers, een opkamer met
balcon, een royale keuken met pomp, kelders en een regenbak. Boven
waren 6 kamers, een meidenkamer en een zolder met 2 kamertjes. Behalve een koetshuis met koets bezat het huis een oranjerie. In de tuin
was een goudvisvijver en een visvijver. Ook stonden er vruchtbomen,
broeibakken en een wijnberg. Achter in de tuin lag een schaarbos met
een ophaalbrug.
Korte tijd later is Valkrust toch van eigenaar verwisseld. Bij onderhandse akte, die omstreeks 1830 moet zijn verleden, verwierf de rentenier Cornelis Oomen de eigendom. Deze Oomen was in 1767 in Teteringen geboren en had als echtgenote Maria Elisabeth van Ermingen. Hij
heeft aanvankelijk als laken- en stoffenwinkelier op het Rokin te Amsterdam gewoond, later in de Kalverstraat aldaar. Op oudere leeftijd
verhuisde hij naar Ginneken, waar hij stierf op 3 oktober 1833 en onder
een nog aanwezig grafkruis tegen de muur van de schuurkerk te Ulvenhout werd begraven.ê"
Het echtpaar Oomen-Van Ermingen had vier kinderen:
1. Henriëtte Adriana Oomen, ged. in de R.K. Kerk De Ster te Amsterdam 9 maart 1798 en ongehuwd.
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2. Maria Helena Oomen, ged. in de R.K. Kerk De Ster te Amsterdam
1 april 1801, vermoedelijk jong gestorven .
3. Comelis Wilhelmus Oomen, geb. Amsterdam 29 december 1811,
overleden 's-Hertogenbosch 12 januari 1866 . H ij was van 1833-1865
gemeentesecretaris van Gin neken en Bavel. In 1835 werd hij plaatsvervangend-kantonrechter aldaar en in 1855 schoolopziener in het
zesde (later tiende) district . I n 1859 werd hij gekozen tot lid van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zijn verkiezing tot lid van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geschiedde in 1865 . C. W.
Oomen huwde met Maria Theodora Delhez.êé
4. Antonie Maria Oomen, geb. Amsterdam 11 sept . 1814. H ij huwd e 5
juli 1841 te Amsterdam met Bernardina Wilhelmina Oldenkotte. Aan
hem werd Valkrust toebedeeld bij onderhandse akte d.d. 1846.35
Laatstgenoemde heeft op Valkrust en op het tegenover gelegen terr ein
een industrieel complex ontwikkeld. I n 1837 werd een paarden-oliemolen opgericht en in 1838 werd (op het perceel I 635 ) de windoliemolen De Valk gesticht . Daaraan zou (later ) nog een kunstwolfabriek
met twee Engelse wolmolens verbonden worden . Ook werd op Valkrus t
een schorsmolen gebouwd. De omzet bedr oeg in 1843 500 vaten olie,
70 .000 koeken , 10.000 pond schors en 3.000 liter patentolie. I n 1848
was de product ie 1000 vaten olie, 150 .000 koeken en 400 vaten patent olie. Hoog was de productie in 1853 : 1700 vaten olie en 250.000 koeken. I n 1848 was aan het bedrijf ook een lijmkokerij verbonden, die in
1853 6.000 Nederlan dse ponden produceerde. Ook was er een magazijn
van wollen lompen. De fabriek telde 12 werklieden.ê''
Na 1853 gingen de resultaten achteruit, zodat A. M. Oomen in moeilijkheden raakte. Dit leidde in 1856 tot publieke verkoop van landhuis
en alle bedrijfsgebouwen. Daartoe was opdracht gegeven door A. M.
Oomen en diens broer de gemeentesecretaris , die mede-eigenaar van het
bedrijf en het onroerend goed bleek te zijn.
H et resultaat daarvan was, dat de molen en de bedrijfsgebouwen
aan de oostzijde van de Ulvenhoutselaan voor f 12.980,- werden gekocht door Adrianus Johannes van Nouhuijs en de buitenplaats met
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Landhu is Valkrust aan de Ulvenhou tselaan te Ginneken, 1968.
Gezicht vanu it het noordoosten
Ge meen tearc h ief B reda

landerijen en lijmfabriek voor f 16.740, - door de Bredase advocaat
Mr. Josephus Ludovicus de Grez. 3 7
Tevens was in deze publieke veiling gebracht de buitenplaats Mariëndal, die in 1843 naar plannen van architect E. S. Heynincx was gebouwd
bij de Duivelsbrug. Deze werd voor f 5.960,- gekocht door Chrétièn
Lou is de Wit, grondeigenaar te Princenhage.êf
Mr. Joseph 1. de Grez was in 1817 te Breda geboren als zoon van
de apotheker Guillaume de Grez en Theresia Ingen Housz. Bij Koninklij k
Besluit dd . 2 december 1880 werd hij ingelijfd in de Nederlandse Adel.
Hij was in 1851 te Groningen gehuwd met Agnes Cremers , die in 1895
te Ginneken overleed . Hijzelf stierf hier in 1902.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen in leven gebleven . Na de dood
van Jh r. Mr . J . 1. de Grez ging Valkrust over op de zoon van zijn broer
de districtscommissaris Jhr. Mr. H. F . de Grez , nl. Jhr. Mr. Johan Marie
Hendrik Jo seph de Grez , in 1837 te Breda geboren en overleden te
Brussel in 1910. H ij was gehuwd met Jacqueline Gertru de Marie Mahie ,
geboren te 's-H ertogenbosch in 1843 en overleden te Ginrieken in

1917.3 9
De familie De Grez was zeer vermogend, zoals onder meer blijkt uit
het kohier van de hoofdelijke omslag van Ginrieken en Bavel. Daarin
werd Mr. J . 1. de Grez in 1858 voor f 40, - aangeslagen. Ter vergelijking diene dat Burgemeester Buysen f 14, - betaalde, notaris jonckhee r
f 20, -, Generaal Seelig f 30,- en Baron van der Borch f 46,- . De
Grez was dus een der rijkste inwoners . In 1861 betaalde hij f 46,- .
Behalve Valkrust bezat hij nog een huis in Brussel.s ?
Vermoedelijk heeft J. 1. de Grez niet zo heel veel aan Valkrust
veranderd. De lijmfabriek werd afgebroken. Het kadaster vermeldt bijbouwen in 1860 en 1863. De erker, de serre en de bijgebouwen aan de
noordzijde zijn pas in deze eeuw ontstaan. De gracht werd na 1860 gedempt . De brug, die naar het landhuis leidde, kom t op de hulpkaart van
het kadaster uit 1863 niet meer voor .
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Mr. J. H . M. J. de Grez was slechts kort eigenaar van Valkru st, nl.
van 1902-1910 .
Behalve een groot fortu in bezat het echtpaar De Grez-Mahie een zeer
kostbare kun stverzameling, die uit familiebezit stamde. De grondslag
daarvoor was in het begin der 1ge eeuw gelegd door de ongehuwde
apotheker Arnold Ingen Housz ( 1766 -1859) .
Na het overlijden van haar man schonk mevrouw De Grez-Mahie de
kunstcollectie aan de Belgische staat . De catalogus dier verzameling werd
opgesteld door Joseph Nève en in 1913 gedrukt. Deze bevat 4250 nummers. Daarin worden schilderijen genoemd van Albert Cuyp, Ge rard
Dou, Jan van Goyen , Govert Flink, Josua de Grave, J. de Beyer, Goltzius, Adriaen Brouwer, Johan Bosboom, Adri aan van Ostade en Willem
Buitewech.ë Daarnaast berustte op Valkrust een rijke bibli otheek en een mooie
collectie aut ografen . Dit alles wer d in de Eerste Wereldoorlog geschonken aan de paters Redemptoristen van het Rauwmoer College te Essen.
De autografen werden in een dierkundelokaal geborgen achter opgezette
dieren en kwamen daaruit pas rond 1960 tevoorsc hijn. Een en ander
zorgde nogal voor wat publiciteit.ëê
Na het overl ijden van haar man heeft mevrouw De Grez belangrijke
schenkingen gedaan ten behoeve van de verpleging en verzorging van
zieken, gebrekkigen, ouden van dagen en invaliden. In 1910 was voor
dit doel door de Ginnekense wethouder J. F . Maassen op een door mevrouw De Grez geschonken perceel tegenover Valkru st het St. Laurensgesticht opgericht, dat in 1913 werd geopend.sf De eigenares van Valkrust had ook de bouw der kapel voor haar reke ning genomen.
Aan het gesticht legateerde Douairière de Grez nog bij haar testament dd. 11 december 1915 de buitenplaats Valkrust met tuinmanshuis
en andere aanhorigheden, tesamen groot 4 hectaren 22 aren 73 centiaren,
alsmede een bedrag van f 75.000,-, met bepaling dat de gelegateerde
goederen nimmer zouden worden vervreemd en dat het herenhuis zelf
gedurende de eerstvolgende 25 jaar na haar overlijden niet zou worden
gesloopt .vEen gedenkp laat aan de ingang van het Laurens ziekenhuis herinnert
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nog altijd aan Jhr. Mr. J. M. H. J. de Grez. In de kapel bevindt zich een
gebrandschilderd venster met het familiewapen De Grez en de portretten van het echtpaar De Grez-Mahie. Zo is de stichting en het voortbestaan van dit ziekenhuis duurzaam verbonden met de laaste "echte"
bewoonster van Valkrust. De buitenplaats zelf blijft een functie behouden in de medische en sociale taak die een modem ziekenhuis moet
vervullen. We zagen dat Valkrust lange tijd is bewoond door hoge ambtenaren,
later door gefortuneerde lieden zoals Agnes de Journo, eigenares van het
kasteel IJpelaar en door Mr. Valk van Aalst.
In de 1ge eeuw is het landhuis korte tijd de zetel van een industrie
geweest, maar gelukkig is die bestemming niet gehandhaafd. Twee generaties Bredase patriciërs zijn de laatste particuliere bewoners van Valkenrust geweest.
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