
Prosper Cuypers van Velthoven en
het landgoed "Anneville"

door

Dr. F. A. BREKELMAN5

De vroegere gemeente Ginneken en Bavel was rijk aan kastelen en
buitenplaatsen. De kastelen waren: Ypelaar, Daesdonk en Boeverijen
(thans Bouvigne). Daarnaast waren er landgoederen als Hondsdonk,
Luchtenburg, Koekelberg, Valkrust, Wolfslaar, Weilust en Vrederust.
Van het merendeel is de geschiedenis reeds geschreven.!

Anneville.

Het jongste landgoed op het Ginnekense grondgebied ontstond eerst
in het midden der vorige eeuw. Deze buitenplaats is om twee redenen
interessant: zij diende na de Bevrijding in 1945 anderhalve maand als
residentie van Koningin Wilhelmina en zij werd gesticht en bewoond
door de bekende Brabantse historicus, numismaat en verzamelaar Prosper
Cuypers van Velthoven.2 Nog steeds zijn huis en omliggend park eigen
dom van zijn afstammelingen. In onze tijd werd op deze verdienstelijke,
maar nog te weinig bekende figuur tweemaal de aandacht gevestigd: in
1975 door de publikatie van de aan hem gerichte brieven van de litera
tor en Rijksarchivaris Dr. R. C. Bakhuizen van den Brink3 en in 1978
door de publikatie van de Inventaris van Cuypers' nagelaten papieren.4

Anneville ligt in het gehucht Geersbroek, 2 kilometer ten zuid-oosten
van het kerkdorp Ulvenhout tussen de Geersbroekseweg en de Anneville
laan, die vroeger Steenstraat of Sterstraat heette. De naam Geersbroek
wordt voor het eerst in 1451 vermeld als ,,'t Ghaersbroeck". Het element
"ghaers" of "geers" is door metatesis ontstaan uit gras. Broek betekent
moerassig terrein. De naam "Geersbroek" kan dus worden verklaard als
moerassig terrein, waar gras groeit.5
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Het gehucht wordt begrensd door twee waterlopen: de Chaamse
Beek en de Bavelse Lei. De naam Anneville zou op het eerste gezicht
gekozen kunnen zijn, omdat het landgoed in de buurt ligt van het Anna
bosch, dat in de zestiende eeuw genoemd is naar de eerste gemalin van
Willem de Zwijger. Die verklaring is vermoeddijk niet juist. Meer voor
de hand ligt dat Cuypers zijn stichting hedt genoemd naar zijn echt
genote, die de naam Anna van Velthoven droeg. De naam van het Ginne
kens landhuis is niet uniek, want in Frankrijk wordt de naam Anneville
door vier dorpjes in het departement Opper-Marne gedragen, terwijl in
Normandië ook een landhuis met die naam gesierd wordt.6

Huize Anneville is rechthoekig van vorm en heeft een oppervlakte
van 20 bij 10 meter. De wit gepleisterde neo-classidstische gevel, die
afgesloten wordt door een kroonlijst op klossen, heeft zij-risalieten. In de
voorgevel bevindt zich rechts naast de balcondeuren een ovale rode
wapensteen met uitstulpingen, die een naar rechts gewende gouden
leeuw vertoont. Het is onwaarschijnlijk dat we hier met een familie
wapen te doen hebben; in elk geval is het niet het wapen der families
Cuypers, Van Velthoven, Van Mattemburg (jf Storm. Deskundigen, die
geraadpleegd werden, konden de betekenis ervan niet vaststellen en de
familie Van Zuylen van Nijevelt evenmin.

Het huis zelf betreedt men over een ruim bordes, dat van oudsher
aanwezig is. In later tijd werd aan de achterzijde een terras aangebouwd.
Bij het binnentreden komt men in een centrale hal, waarachter een tuin
kamer ligt. De kelder bevat ruimten voor het personeel.

Het huis is door een 7 ha groot prachtig park met twee vijvers om
geven. In de nabijheid bevinden zich nog een groot koetshuis en een
boerderij met schuur en wagenhuis. Het huis is te bereiken via een oprij
laan, die loopt van de Geersbroekseweg naar de Annevillelaan. Mooie
ijzeren hekken staan in de oprijlaan en voor de weide naast het koetshuis.
De totale grootte van het landgoed was in 1950: 75 ha.

De Stichter.

Antonius Casparus Ferdinandus Prosperus Cuypers werd 6 februari
1803 in Den Haag geboren en daags daarna gedoopt in de kerk aan de
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Oude Molstraat. Zijn ouders waren PetrusJosephusCuypers (1763-1844)
en Maria Elizabeth Theresia van Mattemburgh (1773-1850), die in
1796 te Oudenbosch met elkaar waren gehuwd. Prosper's moeder stam
de uit een geslacht van rentmeesters van de heren van Bergen op Zoom.
Cuypers sr. was drossaard van het Oostkwartier van het Markiezaat ge
weest. In 1798 werd hij lid van het Vertegenwoordigend Lichaam der
Bataafse Republiek. Onder Koning Lodewijk Napoleon volgde zijn be
noeming tot lid van de Staatsraad. Na de komst van de Souvereine Vorst
in ons land werd hij lid der Staten van Brabant en van de Tweede Kamer.
Zijn benoeming tot burgemeester van Bergen op Zoom had plaats in
1818.7

Behalve Prosper bestond het gezin uit drie jongens en twee meisjes.
Twee broers stierven op middelbare leeftijd en ongehuwd, de derde sloot
een huwelijk beneden zijn stand. Zijn zuster IsabelIa, in de wandeling
meestal Charlotte genoemd (1801-1888) huwde met het bekende liberale
katholieke kamerlid Mr. 1. D. Storm (1790-1859). Het jongste zusje
Henriëtte (1804-1886) werd de echtgenote van de Bergse medicus Joh.
Adr. de Ram (1798-1888).8

Het is niet bekend waar Prosper is opgevoed. Zijn kleuterjaren zal
hij grotendeels in Den Haag doorgebracht hebben, waar zijn ouders
minstens tot 1806 gewoond moeten hebben.8a Voortgezet onderwijs zal
hij óf te Bergen op Zoom óf op een kostschool genoten hebben, maar
daaromtrent ontbreekt ons iedere inlichting.

Wellicht bracht het beroep van twee ooms hem tot een keuze voor
een loopbaan bij de belastingdienst. Zijn oom van vaders zijde S. P. Ie
Bot (1765-1822) was ontvanger der belastingen en wijnhandelaar.a Zijn
moeders broer Frederik C. P. A. van Mattemburgh (1785-1844) ver
vulde de hoge funktie van hoofdinspekteur der belastingen in Noord
Brabant.IO

Op 23-jarige leeftijd tl"ad Prosper toe tot de belastingdienst. Bij het
uitbreken van de Belgische Opstand bekleedde hij nog de funktie van
surnumerair bij de administratie der directe belastingen, in· en uitgaande
rechten en accijnzen. In 1831 nam hij de kantoren van Valkenswaard en
Bergeijk waar. Een jaar tevoren was hij in Eindhoven gehuwd met Anna
Maria Carolina van Velthoven, die in 1805 te Budel was geboren als
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dochter van Mr. Andreas Arnoldus van Velthoven, drossaard van de
Baronie van Cranendonk (later president van de Rechtbank van eerste
aanleg te Eindhoven) en van Maria Theresia Barbara barones van
Pallandt. De huwelijksacte vermeldt dat de toestemming van de ouders
der bruid bij notariële acte was gegeven. Anders was het met de ouders
van de bruidegom. Driemaal had Prosper hen door een notaris uit Wouw
een zgn. "acte van eerbied" laten presenteren. Art. 151-152 van de Code
Civil schreven voor, dat jongemannen boven 25 jaar de toestemming van
hun ouders c.q. grootouders voor een huwelijk moesten vragen door een
"acte respectueux" . Werd daarop geen toestemming verleend, dan moest
dezelfde acte nog tweemaal worden aangeboden. Een maand na de derde
aanbieding kon het huwelijk zonder hun accoord voltrokken worden.ll

Prosper is blijkbaar zonder ouderlijke toestemming gehuwd. De reden
daarvan zal verborgen moeten blijven, maar het is niet ondenkbaar, dat
het gemis aan ruime bestaansmiddelen een groot bezwaar van de zijde
der ouders vormde. Het jonge paar, wier eerste dochter Theresia in 1831
te Woensel werd geboren schijnt in het begin van hun huwelijk op het
klooster Ten Hagen te Eindhoven te hebben gewoond.12

Twee jaar later legde Cuypers zijn funktie bij de belastingdienst neer
en vertrok naar Ginneken, waar hij zich aanvankelijk in de buurt van het
landgoed Wolfslaarvestigde. Daar werd in 1833 zijn eerste zoon Frederik
geboren, die echter na vier maanden overleed.l3 Een jaar later kocht
Prosper's vader via Mr. Storm voor het jonge gezin een riant huis met
een grote tuin aan in het dorp Ginneken. Het was eigendom van burge
meester J. J. Middelaar en lag aan de weg naar Breda op de plaats van de
huidige percelen Ginnekenweg 229-235.14 Daar hebben Prosper en Anna
14 jaar gewoond en zagen nog twee zoons (waarvan 1 jong gestorven)
en twee dochters het levenslicht.15

De financiële positie van Prosper Cuypers moet in die jaren niet
florissant geweest zijn. Een ambtelijk inkomen genoot hij niet meer.
Vermoedelijk leefde het gezin van een toelage van vader Cuypers, die
een tijd lang f 125,- per maand heeft bijgedragen.16 Toch werd Prosper
nog in de hoofdelijke omslag van het dorp Ginneken aangeslagen voor
een in verhouding tot andere inwoners redelijk flink bedrag, dat varieer
de van f 13,- in 1833 tot f 32,- in 1845.17 Voor de personele belas-
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ting ontvingCuypers in 1838 een aanslag à f 37,10 wegens de grondslagen
huurwaarde, deuren en vensters, haardsteden, meubilair en dienstboden.1s

Uit deze periode is ons voor het eerst iets bekend omtrent Cuypers'
interesse voor de historie van zijn gewest. Van de stadssecretaris van
Breda leende hij in 1834 het befaamde "Houten Boecxken", het oudste
uit de 14de eeuw daterende register van het stadsarchief.19

Een jaar later blijkt de jonge geschiedvorser in contact te staan met
de bekende Vlaamse historicus 1. A. Warnkönig te Gent.2ü Ook heeft
hij veel hulp verleend aan A. J. van der Aa voor diens Geschiedkundige
Beschrijving der Stad Breda en hare omstreken. Zijn numismatische be
langstelling blijkt, behalve uit enkele tijdschriftartikelen, uit een brief
over Bredase hondeloodjes (belastingpenningen) aan Snouckaert te
's-Gravenhage (1841) en uit zijn contacten met dr. Leemans te Leiden
over een muntvondst te Breda in 1844.21

Landelijke bekendheid verwierf Cuypers door het archeologisch on
derzoek dat hij in 1841-1842 te Alphen uitvoerde. In die tijd verrichtte
hij ook - samen met jhr. De Grez - opgravingen op de Tichelakker te
Rijsbergen.22 Een verslag der opgraving te Alphen verscheen in 1843
in de Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde.23 In
1847 publiceerde hij een bericht over de grafheuvels, die door hem te
Baarle waren onderzocht.24 Verder deed de Ginnekense onderzoeker 
samen met de academieprofessor Van Bolhuis - aan weerkundige waar
nemingen (1844) ,25

In deze jaren trad Prosper ook toe tot een aantal oudheidkundige
verenigingen. Zo werd hij in 1842 corresponderend lid van het Provin
ciaal Genootschap voor Noord-Brabant en van de Academie d'Archéo
logie de Belgique.26 Op voorstel van Dr. R. C. Bakhuizen van den Brink
(over wie straks) werd hij in 1855 lid van de Maatschappij der Neder
landsche Letterkunde.27

Het overlijden van zijn vader in 1844 bracht verbetering in Cuypers'
financiële positie. Nadat hem in 1847 zijn vaderlijk erfdeel was toegeval
len besloot Prosper zich te Brussel te vestigen, waar hij beter dan in
Ginneken gelegenheid zou vinden voor historisch onderzoek in de biblio
theken en archieven. Hij vestigde zich in de Belgische hoofdstad in de

109

Jaarboek De Oranjeboom 36 (1983)



Koningsstraat 130 en bracht op 13 november 1848 zijn eerste bezoek
aan het Algemeen Rijksarchief.28 Zijn huis te Ginneken verkocht hij in
1849 voor f 4.600,- aan jhr. Carel Hendrik Meyer, gepensioneerd
majoor der Rijdende Artillerie en majoor-commandant der Dienstdoende
Schutterij te Breda.29

Prosper maakte op het Rijksarchief te Brussel al spoedig kennis met
de wegens schulden uit Nederland gevluchte historicus en letterkundige
Dr. R. C. Bakhuizen van den Brink, die in een zorgelijke financiële toe
stand verkeerde. De in verhouding tot Bakhuizen welgestelde Cuypers
verleende deze hulp toen hij door een schuldeiser te Amsterdam werd
achtervolgd en zich enige tijd in Noord-Frankrijk moest schuil houden.
Zijn leven lang is Bakhuizen, die ook later nog vaak door Cuypers finan
cieel werd gesteund, hem daarvoor dankbaar gebleven. Mevrouw Cuypers
werd in 1850 peetmoeder van de oudste zoon van het echtpaar Bakhuizen
van den Brink-Simon.3o

Spoedig kreeg Prosper vaste voet in Brussel. Hij deed in genoemd
jaar een schenking aan het Algemeen Rijksarchief aldaar en werd stichter
en ondervoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Weldadigheid.
Een jaar later werd de jongste dochter Claire in deze stad geboren.3l

Het welgestelde gezin had al spoedig niet genoeg aan het huis in
Brussel. Zoals zoveel notabelen uit die dagen verlangde het ook nog een
buitenplaats te bezitten en te bewonen. Toen Prosper daarvoor de geld
middelen ten deel waren gevallen, besloot hij tot de bouw van een land
huis in Ginneken.

Prosper's vermogen.

Na het overlijden van zijn vader begon Prosper met het aankopen
van onroerend goed in zijn woonplaats. De eerste aankoop vormde in
1845 de herberg Het Rode Hert aan de Markt te Ginneken.32

Een jaar later verwierf hij voor f 1.000,- een weiland aan de
Duivelsbruglaan33 en in hetzelfde jaar een huis en hof met hovenierderij
in de Dillenburgstraat.34

De onderhandse deling der vaderlijke erfenis had op 30 mei 1847
plaats.35 Het gezamenlijk vermogen der echtelieden Cuypers-Van Mat
temburgh bleek getaxeerd te zijn op f 1.420.000,-, waarvan de helft aan
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waarde

" 6.970,
" 2575,-

f 71.148,-

" 1545,
" . .3.865,
" 1555,-'

. transport

de m9t~ertoekwam.. De artdere. helftwerdverdeeld onder de toen nog
levende vijf kinderen, die elk f 142.QOO,- ontvinge,n~pe,/oude me
vr(juw Cuypers behield het hl1iSmet staLen erf ena1le meubilair in de
Hoogstraat te Bergen op Zoom. Aan Prosper Cuypers vielen toe: 59
burider gorien in de polder Kaas en Brood te Oud"Gastel (waarde
f 86.000,/),36 het l1de en;~8ste perceel der tienden van Gastel
(\Vaar4e.{6.700,__ ), heth~is' te9inneken waar. hij \V~onde (waarde
f4.500,'""'-) en verder nog f 44.800,- aan effecten en contante gelden.
Terecht konl1ij zich nu "propriêtme" noemen.

De financiële basis voor het verdere leven van Prosper Cuypers werd
nog versterkt na het overlijden van zijnmoederill 1850. Deze schijnt
weinig vertrouwen in het zakelijk beleid van haar zQ()n gehad.te hebben,
want. i~ h~arolografisch testaIllent van.lO.dece~bel'1849ve.tl11aakte zij
eenci~~l'yan haar .vermogtna~pyie,Lvan haar vijf kinderen. Prosper
de,elcie hiefinniet. mee,(maarigûjn plaats>zijn kinderen. Het bewuste
d~l betrof: .. "mij~ onyerdeeldgandeel ineenige perceelen riet - hout en
boschlanden.onder degemeente,n Made, Geertruide,nberg en Zwaluwe"
(d.i. de Bie;bosch). Gelukkig kl'eeg Prosper zelf toch ook een deel der
nllJatenschap. Dit deelbestondl.lÏtkaveIC:

perc:e~l ••......•....••...•
1.1/3 van de tienden van de'ÖudIandsche polder onder'

Prinsland f 26.893,-
2. De bouwhoeve Hogerwerf onder Oude Tonge " 22.175,-
3.13 bunder 29 roeden 28 ellimd inhetZuiderlarid ,,2530,-
4. dito aldaar 6 bunder '96 roeden 90 el " 1A65,-

~~o~~aar/6b~nder/99r()ede~50 el.. •• •.. ' . .... ...•..•. " 1575,-
5.'weiland in de Suispolder aldaar 2 bunder 57 roeden

20'èl
6.1and in d~ Herenl'~lder aldaar
7. land in het Zuiderland 6 bunder 90 r()~den 50 el
8. land in het Oosteii:l.de aldaar

14 bunder'21 roedgli~o. er
9. land ll1daar 5 bunder 14 roeden 10 el
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7. Het landhuis Anneville, 1968. Voorzijde.
Foto Th. Brekelmans

8. Het landhuis Anneville, 1968. Achterzijde.

Foto Th. Brekelmans
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9. Knipsel met potloodschets van het
landhuis Anneville, 1859.

Rijksarchîef ,

's-Hcrtogenbosch

10. Wapensteen in de voorgevel
van het landhuis.

11. De boerderij bij het landhuis Anneville, 1968.

Foto Th. Brekelmans
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12. Het huis aan de Ginnekenweg (ter plaatse van de huidige nummers 229-235) waar
Prosper Cuypers van 1834 tot 1848 woonde.

Gemeentearchief, Breda

13. Prosper Cuypers, 1803-1882. 14. Anna van Velthoven, 1805-1887.

Gemeentearchief. Breda
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de architect in een brief van 13 februari 1847 om opheldering vroeg. Het
antwoord hierop is niet bekend.41

Intussen had Cuypers wèl de nodige gronden aangekocht voor de
verwezenlijking van zijn plannen. Om te beginnen kocht hij in 1845 van
de Bredase koopman Adrianus Loonen 86 are 10 centi-are grond op
Geersbroek.42 Op dit perceel was kort tevoren een huisje gebouwd
(D 437a later 900). Dit huisje werd nu vergroot en voor tijdelijke be
woning door de nieuwe eigenaar ingericht, terwijl aan de achterzijde een
"herenkamer" werd aangebouwd. Op het dak liet de nieuwe eigenaar
een klokkenstoeltje plaatsen. In de gevel metselden twee van Cuypers'
kinderen een "eerste" steen met hun namen. Dit waren Edouard op 22
mei 1845 (toen 10 jaar oud) en Thérèse op 26 mei 1845 (toen 7 jaar
oud). Verder werd een dreef aangelegd vanaf dit huisje naar de Geers
broekseweg. Naast de woning werd nog een schuur (annex stalling?)
opgemetseld. In de jaren die nu volgden werd het grondbezit op Geers
broek door negen aankopen uitgebreid, waaronder het terrein, waarop
het grote landhuis zou worden gebouwd en een boerderij van 4 bunder
aan de andere zijde van de Sterstraat (Annevillelaan). Met deze aan
kopen was een bedrag van bijna f 10.000,- gemoeid.43

Bouw van het landhuis.

De plannen van architect Van Arenbergh waren blijkbaar niet bij
Cuypers in de smaak gevallen, want uit een bewaard gebleven kasboek
blijkt dat het door hem gebouwde landhuis is ontworpen door de Bel
gische architect Trappeniers.44 De voornamen van deze bouwmeester
worden niet vermeld, wat ons voor de opgave plaatst te kiezen uit twee
architecten van die naam: Antoine Trappeniers (1824-1887) en Alex
andre Trappeniers (overleden 1906) .45 Eerstgenoemde was een leerling
van J. P. Cluysenaer en bouwde onder andere het Atheneum in Bergen
en de Algemene spaar- en lijfrentekas in Brussel. De andere Trappeniers
was onder andere architect van de provincie Brabant. Op grond van zijn
leeftijd en algemene bouwkundige aktiviteit is er ten aanzien van het
ontwerp van Anneville een lichte voorkeur voor Antoine Trappeniers,
zodat we deze als architect van het landhuis willen beschouwen.
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, De bouw heeft in de jaren 1851-1852 plaatsgevonden en wel door de
Bredase aannemer Johannes Marijnen (1788-1872), vader van de niet
onbelangrijke Bredase architect C. J. Marijnen. Hem werd 23 april 1853
f 500,- uitbetaald, stellig een deel van de volledige aanneemsom. Het
marmer werd geleverd door de "marbriers" Delacroix en Dendal (uit
Brussel?) voor f 677,45. Een zekere Duisart bezorgde voor Bfr. 653,35
plafondornamenten. De Ginnekense meester verver Jos. de Swart (1828
1905) kreeg fI. 100,50 voor het schilderwerk. In het najaar van 1853
was het huis geheel ingericht. Prosper noteerde in zijn kasboek dat hij
op 28 oktober "Ie Baron Boetselaar" en (burgemeester?) Buysen te
dineren had.44 In de zomer van 1855 bracht zijn vriend Dr. R. C. Bak
huizen van den Brink hem een bezoek. Ook vierde het echtpaar Cuypers
toen zijn zilveren bruiloft in het nieuwe huis.46

Intussen had Prosper Cuypers reeds op 15 september 1853 op het
Algemeen Rijksarchief te Brussel zijn nasporingen hervat.47 Hij onder
hield niet alleen met het Belgische Rijksarchief geregelde contacten,
maar ook met het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, waaraan hij
in 1856 een belangrijke schenking van archiefstukken deed.48 De moge
lijkheid om dicht bij Ginneken en in de oude stad Breda historische
nasporingen te doen werd gunstig toen de jonge advocaat Mr. G. A.
Kleijn, die later stadsarchivaris zou worden, met hem in contact kwam.
Deze hield zich reeds kort na de voltooüng van zijn juridische studies te
Leiden met de geschiedenis van de stad Breda bezig. In juli 1858 be
zocht Prosper het stadsarchief.49 In het volgende jaar stelde Kleijn hem
voor om samen te werken aan het uitgeven van een werk over de ge
schiedenis van Stad en Lande van Breda.50 Het was een vruchtbare
periode voor de Ginnekense grondbezitter, want in 1858 verscheen het
eerste deel van zijn belangrijke "Documents pour servir à l'histoire des
trougles religieux du XVIme Siècle dans Ie Brabant Septentrional (1566
1570). Bois Ie Duc", waarvoor de stad 's-Hertogenbosch hem de zilveren
stedelijke medaille toekende.

Zijn aktiviteiten als historicus zal Prosper zowel in Brussel als op
Anneville uitgeoefend hebben. Op dit landgoed ging het leven rustig zijn
gang. De grondbezitter-historicus was na de voltooiing van het landhuis
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begonnen met het ontginnen van heide of woeste gronden in de buurt
van zijn landgoed. In de archieven worden drie daarop betrekking heb
bende aangiften bewaard, die in totaal 3 hectare 49 are 70 centi-are
omvatten.51

Een aardig incident bij het landhuis was het verdwalen van de zwa
nen van Prospers' zuster Charlotte (die op het naburige Wolfslaar woon
de) in de vijvers van Geersbroek. Op 13 juni 1859 schreef Charlotte dit
briefje aan haar broer: "Est-il vrai mon cher frère, que les cygnes enlevés
à Wolfslaar se trouvent chez vous? à la campagne on vient de me
l'assurer ... voudriez vous avoir la bonté de me permettre de faire re
prendre mes fugitifs. On s'attache aux objets que ron voit chaque jour".

Prosper antwoordde daarop dezelfde dag: "Ma Chère soeur. Revenu
hier soir à Anneville j'y ai trouvé vos deux lettres . Je vous remercie
beaucoup ... vos cygnes sant chez moi! Le hazard les y a conduit. Leur
propriétaire m'était inconnu, certainement vous pouvez faire reprendre
les fugutifs, car je comprends comme vous combien on peut s'attacher à
ce qu'on voit tous les jours".52

In diezelfde tijd viel de voorbereiding voor het huwelijk van enkele
kinderen. In juli 1859 trouwde dochter Thérèse met Frederic Guillaume
Jean Baptiste Stevens (1827-1898), zoon van de secretaris-generaal van
het ministerie van Binnenlandse Zaken te Brussel. Haar vader zegde haar
bij die gelegenheid een jaarlijkse rente toe van 4.000 Bfr. ( = f 1.890,-).
Als onderpand daarvoor werden gesteld 1/3 van de tienden in de Prins
landse polder.53 Twee jaar later trad dochter Henriëtte in het huwelijk
met Léon SchuIten (1833-1875). Voor beide meisjes had de bruiloft
niet te Brussel, maar op Anneville plaats. Mede door die gebeurtenissen
had Prosper blijkbaar behoefte aan contant geld gekregen, want in 1860
leende hij f 15.000,- van zijn zuster op Wolfslaar. Voor dit bedrag
stelde hij 1/60 deel in de polder van de Biesbosch als onderpand.54

Nu twee van de drie meisjes waren uitgehuwelijkt moest nog de toe
komst van de enige zoon Edouard geregeld worden, maar dat ging niet
zonder problemen. Hij werd in zijn jonge jaren op een Jezuïeten kost
school te Brussel opgevoed, maar toen het hem daar niet beviel zag hij
kans weg te lopen. Rond 1852 stuurde zijn vader hem op studiereis naar
Frankrijk en Italië onder de hoede van de Belgische historicus Schayes.54a
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De jonge man is op een gegeven moment verliefd geworden op zijn volle
nicht Jeanne Storm, een der drie dochters van Mr. 1. D. Storm, lid van
de Tweede Kamer en van 1852-1853 burgemeester van Breda, uit diens
huwelijk met Prospers' zuster Isabella. De archieven vermelden niet
wanneer tussen de jongelui enige relatie is ontstaan, maar de overlevering
wil dat hun amoureuze verhouding niet alleen in beide gezinnen, maar
ook daar buiten heel veel stof heeft doen opwaaien. De strijd om dis
pensatie van kerkelijke zijde moet hevig geweest zijn, maar werd ten
slotte toch gewonnen. Op 20 mei 1862 traden Edouard en Jeanne in de
kerk van de Waterstraat te Breda in het huwelijk "cum dispensatione
pontificia in consanguinitate in secundo gradu aequali lineae collate
ralis" .55

Schenking aan zoon Edouard

De bruidegom had geen opleiding genoten, die hem geschikt maakte
voor het uitoefenen van een lucratief beroep. De materiële basis voor
het huwelijk moest daarom door de wederzijdse ouders geregeld worden.
Dit geschiedde bij een akte van schenking, die op 16 mei 1862 voor
notaris Ph. H. J. G. Jonckheer te Ginneken werd verleden op het pas
geheel nieuw opgebouwde huis Wolfslaar, waar de moeder van de bruid
(Mr. Storm was in 1859 overleden) woonde.

In die akte schonk Prosper aan zijn zoon het gehele landgoed Anne
ville met landhuis, boerderij en alle dreven, weilanden en akkers. Jeanne
zou van haar moeder een jaargeld van f 4.000,- ontvangen zolang de
nalatenschap van haar vader niet was verdeeld. Haar aandeel in haar
vaders nagelaten roerende goederen werd voor die gelegenheid op
f 20.000,- geschat. Na Jeanne's eventueel vooroverlijden zou dit jaar
geld overgaan op haar echtgenoot en wel geheel als er kinderen uit hun
huwelijk geboren zouden worden en - als dit niet het geval was - voor
de helft. Als getuigen bij deze akte traden op de Bredase advocaat (later
burgemeester) Mr. André Kerstens en de kandidaat-notaris J. F. van
Asperen.56

Het jonge paar heeft het landhuis vermoedelijk geheel met eigen
meubelen ingericht, zodat de omvangrijke inboedel van vader Prosper
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moest verdwijnen. Deze werd op 5-7 augustus 1862 ten overstaan van
notaris J. 1. H. Hoeben publiek verkocht onder de bescheiden omschrij
ving van "eenige overgebleven meubelen". Verkocht werden onder
andere een aambeeld, een doodshoofd, een brandspuit, een broeikast,
boekenkasten en een lange kar. De opbrengst bedroeg f 3.227.75.ö7

Terstond nam Edouard een eigen plaats in onder de Ginnekense
notabelen. De Ginnekense hoofdgeldlijst van 1867 leert ons dat hij zich
in financieel opzicht kon meten met andere welgestelden. Zijn aanslag in
die belasting bedroeg toen f 20,-, dat is f 2,- hoger dan die van
G. F. Brantsma, de bewoner van het kasteel Bouvigne. Mr. A. H. de
Bruyn, eigenaar van huize "de Kleine Ypelaar" te Bavel moe~t echter
f 2,- meer betalen. De hoogst aangeslagene in dit jaar was - voor
f 50,- Mr. J. L. de Grez op het Buiten Valkrust bij de kom van
Ginneken.58

Edouard en Jeanne Cuypers-Storm hebben Anneville uitgebreid en
verbeterd onder andere door het bouwen van plantenkassen, waar drui
ven gekweekt werden. Ook werd een eigen verbinding met het dorp
Ulvenhout aangelegd. Deze weg begon op ongeveer 500 meter van de
Dorpsstraat vanaf het kruispunt Weversdries en Hertespoor, sneed de
Kraaijenbergsestraat en liep over het zogenaamde Betsie's padje naar het
landhuis. Nabij de Annevillelaan markeren 17 eikebomen het vroegere
tracé van deze weg.<59

Een zeer ingrijpend project was de aanleg omstreeks 1885 van een
geheel nieuw park rond het landhuis volgens plannen van de Leuvense
tuinarchitect Lieven Rosseels. Deze had kort tevoren in Breda het stads
park het Valkenberg ontworpen en doen aanleggen. Zijn werk op Anne
ville is tot op heden in grote lijnen intact gebleven. In het park liggen
achter het huis al bijna 100 jaar twee vijvers en mooie wandelpaden.
Ook zijn er nog veel houtwallen, beplant met eik, beuk en andere hoog
opgroeiende bomen.

Inmiddels was rond 1870 de landbouwschuur vergroot en een nieuw
karschop gebouwd.60 Een ander project was de afbraak van het huisje
met herenkamer, dat in 1845 door vader Prosper was aangekocht en
waarin deze met zijn gezin tot de voltooiing van het landhuis onderdak
had gevonden (sektie D 1197). De sloop had rond 1890 plaats. De zo·
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juist genoemde schuur werd nu tot boerderij verbouwd, vermoedelijk
met gebruikmaking van materiaal van het gesloopte huis. Tot dit mate
riaal behoren zeker de mooie dubbele voordeur der boerderij, die voor
zien is van waaierzwikken en fraaie koperen handgrepen, alsmede de
dubbele deur in de zijgevel. Deze elementen vertonen duidelijk de stijl
van ± 1840.61 In plaats van de nu aan haar bestemming onttrokken
schuur werd een nieuwe schuur gebouwd op het terrein onmiddellijk
achter de afgebroken woning uit 1845. De deuren van het hoevecomplex
zijn beschilderd met rode kepers op een witte ondergrond.

Het laatste grote project was de bouw (in 1898) van een prachtig
koetshuis, waarin rijtuigen en zes paarden gestald konden worden. Tot
die rijtuigen behoorden een coupé-rijtuig en een break. Ook werd nog
een koetsierswoning gebouwd. Tevoren waren paarden en koetsen steeds
gestald op de boerderij. In de gevel van het koetshuis bevindt zich nog
een gevelsteen met de datum 25 September 1898 en de naam van Mevr.
Cuypers-Storm.

Het bezit van het landgoed was echter niet voldoende voor de woon
behoefte van het echtpaar Cuypers-Storm, waarvan het huwelijk inmid
dels was gezegend met twee dochters. Edouard kocht rond 1883 nog een
huis aan in het dorp Ginneken tegenover het raadhuis op de hoek van
het Postlaantje. Dit pand werd n 1889 weer verkocht. 62 Ook heeft hij
gewoond in een der eerste huizen van de Ulvenhoutselaan (ter plaatse
van het huidige nummer 13). En daarnaast bezat hij ook nog een huis in
Brussel, waar hij regelmatig verbleef en nog in 1914 zijn domicilie had.
Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak keerde hij oud en ver
sleten naar Ulvenhout terug. Ook Jeanne was oud en gebrekkig geworden.
Beide stierven kort na elkaar in november 1914.

Hotel en Koninklijke residentie.

Het landgoed werd nu ter beschikking gesteld aan de oudste dochtet
Charlotte, die gehuwd was met Felix Etienne Charles Léon Marie Joseph
Ghislain baron van Zuylen van Nijevelt. Zij vestigde zich hier in 1914.
Mevrouw Van Zuylen overleed op Anneville op 11 maart 1933, haar
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echtgenoot op 11 april 1936 te Brussel. Het aandeel van Charlotte in de
erfenis Cuypers-Storm ging over op haar drie kinderen: Frédérique, Jean
en Albert, van wie eerstgenoemde (geboren 1888) nog in leven is. Zij
was in 1913 gehuwd met V. C. H. J. baron de Constant Rebecque.63

Nimmer is tot verdeling van de boedel overgegaan.
Na het overlijden van Mevrouw van Zuylen verhuurde de familie het

landgoed in 1934 aan de Bredase restaurateur Joseph A. F. Coumans, die
in die stad het restaurant "Het Zuid" exploiteerde. Hij heeft van Anne
ville een gerenommeerd hotel gemaakt. In verband met de nieuwe be
stemming werd aan de linkerzijde een serre aangebouwd en aan de achter
zijde een groot terras opgetrokken. Het zal geen verbazing wekken dat
het fraaie landgoed in de oorlogsjaren de aandacht trok van de bezetter.
De Duitse weermacht vestigde er een bakkerij met verrijdbare ovens, die
in het park stonden opgesteld. De opstijgende walm was uiteraard slecht
voor de bomen. Ook werd de houtopstand niet door de vreemde heer
sers ontzien. In totaal werd circa anderhalve hectare omgehakt. Bij de
oprit naar het landhuis stond in die periode een slagboom met perma
nente wacht opgesteld.

Na de bevrijding van Breda en omgeving op 29 oktober 1944 werd
Anneville al spoedig bekend in heel Nederland en daar buiten. De Town
Mayor vorderde het huis op 19 november 1944 voor de huisvesting van
de staf van Prins Bernhard,die aldaar tot eind april 1945 bleef gevestigd.
Daarna werd het landgoed bestemd tot residentie van Koningin Wilhel
mina, die - hoewel het noorden van het land nog niet was bevrijd - zich
weer op vaderlandse bodem wilde vestigen. Zij arriveerde met Prinses
Juliana na een landing op het vliegveld Gilze-Rijen op 3 mei 1945. Naar
verluidt zou zij hier in november 1944 reeds incognito verbleven hebben.
Reeds daags na haar aankomst bereikte de Koningin het bericht van de
capitulatie van Duitsland. Bezet én bevrijd Nederland raakten in de
meest uitbundige feeststemming en vanuit Breda trok een lange stoet nog
op dezelfde avond naar Anneville om een hulde aan de Landsvrouwe te
brengen. De huldiging werd op woensdag 9 mei nog eens in grootse vorm
herhaald door een stoet van - volgens Hallerna - "enkele tienduizenden".
Het verblijf van de Koningin en Prinses Juliana duurde ongeveer zes
weken. Op woensdag 20 juni had een afscheidsfeest plaats, waaraan de
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hele bevolking van Geersbroek deel nam.64 Ter herinnering aan het
vorstelijk verblijf werd op 5 mei 1948 aan de achterzijde van het huis
een gedenkplaat onthuld door Jhr. Mr. J. Th. M. Smits van Oyen van
Eckart als persoonlijk vertegenwoordiger van H.M. de -Koningin. Half
juli vestigde zich op Anneville het stafbureau van de Town Major (5·
L.O.C.).65

In 1946 werd de exploitatie als hotel hervat. Nadat de heer Coumans
was vertrokken werd het landgoed verhuurd aan Thomsen's Verenigde
Bedrijven N.V. (1955-1971). Deze firma, die vestigingen te Rotterdam
en te Antwerpen bezat, bezigde het landgoed voor stafbijeenkomsten;
ontvangsten en cursussen en als vacantieverblijf voor gepensioneerde
medewerkers. Vanaf 1972 is hier de Outward Bound School gevestigd.66

Prosper Cuypers' leven na 1862

Na het huwelijk van zijn zoon leefden Prosper en zijn vrouw Anna
van Velthoven veelal te Brussel, waar ze op acht verschillende adressen
hebben gewoond.

Nadat in 1864 schoonmoeder Van Velthoven-van Pallandt was over
leden zal het vermogen van Prosper en Annette zijn toegenomen en
hebben zij zich weer wat meer kunnen veroorloven. In 1874 huwde te
Brussel hun jongste dochter Claire met ridder Léon de Donnéa de Ha·
moir (1849·1925). Cuypers zelf bleef ook op oudere leeftijd voortgaan
met zijn nasporingen, die vooral in het Rijksarchief te Brussel zullen
hebben plaatsgehad. Lang voordat Dr. R. C. Bakhuizen van den Brink in
1865 stierf waren Cuypers' contacten met vele andere historici, boek· en
kunsthandelaren en numismaten in Nederland en België gegroeid. Onder
zijn bewaard gebleven correspondentie treft men brieven aan van W. C.
Ackersdijk, Dr. J. G. R. Acquoy, J. J. Altmeyer, J. T. Bodel Nijenhuis,
W. Eekhoff, L. P. Gachard, Ch. Piot, Dr. C. R. Hermans, J. c. A.
Hezenmans, 1. A. Nijhoff, Martinus Nijhoff, P.Nijhoff, A. Pinchart,
Goupil en Co te Parijs, E. J. Potgieter, L. C. Schutjes, A. Schayes, C. P.
Serrure, Aug. Snieders, Dr. JanWap, J. F. Willems en R.A. van Zuylen.67

Contacten onderhield hij te Breda met de officier van justitie H.
Maarschalk over de grote toren (1866) en met M. P. Lindo, docent aan
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de Koninklijke Militaire Academie. Aan deze laatste leende Cuypers zijn
aantekeningen uit.68 Bekend is ook dat pastoor J. B. Krüger zijn Kerke
lijke Geschiedenis van het Bisdom Breda voor een belangrijk deel heeft
kunnen schrijven dank zij de vele documenten en aantekeningen, die
Prosper Cuypers hem geleend had.69

Hoewel Cuypers na 1860 niet veel meer heeft gepubliceerd bezorg
den zijn verdiensten voor de geschiedenis en de archieven van België hem
in 1868 de onderscheiding van Ridder in de Leopoldsorde.7o

Dat de enorme verzameling archiefmateriaal van Prosper Cuypers
ten dele is ontstaan door "lenen" uit openbare archieven is bekend. In
1875 meende het gemeentebestuur van Breda dat Cuypers vele stukken
uit het gemeentearchief onder zich had en verzocht hem deze te restitu
eren. Cuypers antwoordde daarop verontwaardigd doch in strijd met de
waarheid dat hij niets onder zich had! 71 De verhouding tussen Prosper
en zijn zuster Charlotte op het landgoed Wolfslaar was er inmiddels 
ten gevolge van allerlei financiële kwesties - niet beter op geworden. In
1872 was deze zelfs uitgesproken slecht, zoals het volgende briefje ge
tuigt:

"Bruxelles 17 Aout 1872. Madame, J'apprends que vous avez été
assez canaille de vous prévaIoir d'un reçu que vous tenez de moi contre
tout droit et qui comme différents autres malgré toutes mes récIamations
vous n'avez voulume restituer. Vous ne changerez donc jamais ... "72

Toen de Noord-Brabantse verzamelaar de leeftijd van 75 jaar had
bereikt begon hij erover te denken zijn collectie van de hand te doen.
Dit bericht bereikte via Mevrouw Cuypers de zoon Edouard, die hem
4 december 1880 het volgende schreef: "Cher Papa, J'ai appris par
Maman que vous auriez manifesté l'intention de vendre vos livres, de
vous défaire du seul plaisir, du seul passe-temps qui vous occupe. - Je
ne prétends pas que vous vous laissiez aller à cet acte décourageant, j'ai
d'excellents arguments à faire valoir que je veux que vous écoutiez
avant de décider au nouvel, que je viendrai vous voir donc dans trois
sémaines; attendez c'est bien vite passé. Compliments à Maman et croyez
Papa, à ma sincère affection. Edouard".73

De verkoop is gelukkig niet doorgegaan. Tot zijn dood heeft Prosper
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zijn papieren behouden. Toen hij op 5 december 1882 te Etterbeek bij
Brussel was overleden hebben zijn erven de verzameling voor f 5.000,
verkocht aan de Nederlandse Staat, die de collectie geplaatst heeft in het
Rijksarchief in Noord-Brabant.74 De bibliotheek werd in 1884 bij Nijhoff
te 's-Gravenhage geveild. Annette van Velthoven bleef in Brussel wonen
en stierf in 1887 te Laken.75

Uit zijn brieven en geschriften en uit de overlevering komt Prosper
Cuypers te voorschijn als een zorgzaam gezinshoofd, een goed causeur,
een landedelman, die niet altijd puur zakelijk opereerde, maar zich op
gezette tijden strijdbaar opstelde. Financiële steun moet hij ook aan an
deren dan Bakhuizen van den Brink hebben verleend. Gevoel voor ro
mantiek zal een van de drijfveren van zijn grote activiteit op het terrein
der Brabantse geschiedenis zijn geweest.

Hoewel het getal van zijn publicaties niet erg hoog is en hij zich niet
tot het schrijven van echte historische verhandelingen heeft gezet, ver
dient hij de naam van historicus. Van waarde blijven zijn verslagen van
drie opgravingen in onze streek, zijn opstellen over de munten van de
graven van Megen, van de Staten van Overijssel en van de steden Breda
en 's-Hertogenbosch. Zijn bronnenuitgave over de Beeldenstorm te 's-Her
togenbosch is destijd terecht geprezen. Daarnaast heeft hij als een soort
archivaris zeer velen geholpen met inlichtingen uit zijn rijke collectie
archivalia, afschriften, aantekeningen, pamfletten en andere gedrukte
werken. Talloze archiefstukken, die - terecht of niet - in zijn bezit zijn
geraakt, zouden er zonder zijn bemoeienis niet meer zijn.

Onder zijn achterkleinkinderen, waarvan ik er twee heb gekend, is
de herinnering aan Prosper Cuypers sterk blijven voortleven. Kritiek op
de wijze waarop hij zijn vermogen en de inkomsten daaruit besteed
heeft ontbrak niet bij zijn naaste familieleden. Maar of deze terecht is
of niet, Brabant mag zich nog steeds verheugen over de rijke bronnen
voor de geschiedenis die hij heeft bijeengebracht en de gemeente Nieuw
Ginneken kan trots zijn en blijven op het zichtbare en blijvend resultaat
van Prosper's verlangen naar aanzien en gevoel voor schoonheid: het
landgoed Anneville.

juli 1983.
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Bijlage 1.

BEKNOPTE GENEALOGIE CUYPERS.

I. Comelis Franciscus CUYPERS
1728 î778

11. Petrus Josephus CUYPERS
176}·1B44

CI.ire
1851-1918

X
L.Donné.
deHarnoir

6. Mr. Carolus
1806·1852

5. Henriëtte
1804·1886

X
Dr. Adr. de Ram

(1798-1888)

Marle Henriëtte
1868 ·1945

X
A. G. van Oldenneel

4. Prosper
180} ·1882

IlIb

Edouard Theresi. Henriëtte Charles
(F. P. C. J.) 1838 - 1911 1840 -1871 1843 - 1846
1835 ·1914

IVb x X
F. Stevens L. Schuiten

Ch.dotte
1863·1933

X
F. van Zuylen
van Nijevelt

Prédéric
t 1833

3. Is.beU.
1801·1888

x
Mr. L. D. Storm

1790·1859

Thetesia
t 1831

2. Comel;s
Ludovicus
.( ,,Louis")
1799 ·1884

111.

r ...J.... 1
1905 -1967

X
J.de Chambure

1. Eduard
1798 ·1833

r--1o-.-ui-se--A-Y....Jm~
1840 - 1929 1842 -19}9

X IVa
E. Vis.rtde
Boc.rml!

Frédérique Jean
geb. 1888 1890· 1979

X
V. de Constant Rebeeque

AIbert
1891·1978

1. Comelis Franciscus Cuypers, ged. Hoeven 27 mei 1728, over!.
Oudenbosch 12 jan. 1778, tr. Oudenbosch 7 mei 1759 Isabella
Jacoba Eymberts, ged. Bergen op Zoom 12 feb. 1735, over!. Ou
denbosch 11 sept. 1781, dr. van Theodorus en van Johanna Fran
cisca Biersteeckers.

Uit dit huwelijk o.a.:

3. Petrus Josephus Cuypers, volgt. Il.
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5. Maria Anna Jacoba Cuypers, geb. Oudenbosch 8 juli 1766,
over!. Bergen op Zoom 30 september 1805, tr. Oudenbosch 15
aug. 1791 Simon Petrus Ie Bot, geb. Bergen op Zoom 12 juni
1765, wijnhandelaar en ontvanger-generaal der beden van Bra
bant in het kwartier van Antwerpen, over!. Bergen op Zoom 13
maart 1822, zn. van Joannes Simon en van Maria Anna Eym
berts.

Il. Petrus Josephus Cuypers, geb. Oudenbosch 11 april 1763, dros
saard van het Oostkwartier van het markiezaat van Bergen op
Zoom, lid van het Vertegenwoordigend Lichaam der Bataafsche
Republiek, burgemeester van Bergen op Zoom, ambachtsheer in
Grijsoord en Klinkerland, heer van Spangen en Tedingerbroek,
ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, over!. Bergen op
Zoom 18 dec. 1844, tr. Oudenbosch 8 nov. 1796 Maria Elisabeth
van Mattemburgh, geb. Bergen op Zoom 15 okt. 1773, over!. al
daar 22 dec. 1850, dr. van Petrus Christophorus en van Angela
Maria Josepha de Villegas de Serville.

Uit dit huwelijk:

1. Eduardus Corne1is Petrus Jacobus Cuypers, geb. Hoeven 16
feb. 1798, over!. Brussel 18 nov. 1833.

2. Cornelis Ludovicus Cuypers, volgt lIla.

3. lsabella Angelica Jacoba Carolina Cuypers, geb. 's-Gravenhage
4 mei 1801, vrouwe van Spangen, over!. Ginneken (huize
Wolfslaar) 21 feb. 1888, tr. Bergen op Zoom 11 april 1834
mr. Lambertus Dominicus Storm, geb. 's-Hertogenbosch 25
maart 1790, griffier der rechtbank van eersten aanleg te Breda,
lid van de Tweede Kamer, burgemeester van Breda (1852
1853), over!. 's-Gravenhage 3 juni 1859, zn. van mr. Bernardus
en van Johanna Elisabeth van Meeuwen.

Uit dit huwelijk:

a. Johanna Petronella Elisabeth Bernardina Storm,
volgt lVb.
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b. Maria JohannaStorm, geb. Breda 7 dec. 1837, over!.
Ieperen 20 febr. 1909, tr. Breda 10 febr. 1863 Henri
François Joseph Paul Iweins d'Eeckhoutte, geb. Ieperen
16 maart 1837, over!. aldaar 31 dec. 1902, zn. van Henri
François Gustave Alphonse en van Pauline Louise Hen
riette Fonteyne.

c. Frederik Maria Lambertus Storm, geb. Breda 28 aug.
1839, over!. ald. 26 sept. 1840.

d. Henriette Francisca Storm, geb. Breda 22 sept. 1841,
overl. Woubrechtegem 17 jan. 1925, tr. Breda 18 mei
1869 Léon Ghislain Prudence graaf Visart de Bocarmé,
geb. St. Kruis bij Brugge 21 dec. 1837, overl. Lubbeek
12 juli 1900, zn. van Marie Jean Joseph Amedée Ghislain
en van Marie Thérèse Charlotte de Man.

4. Prosper Antonius Ferdinandus Gasparus Cuypers, volgt lUb.

5. Henriette Frederica Cornelia Maria Cuypers, geb. 's-Gravenhage
5 aug. 1804, overl. Bergen op Zoom 26 jan. 1886, tr. Bergen op
Zoom 27 dec. 1832 Adrianus de Ram, geb. Wouw 10 nov.
1798, med.dr. en wethouder van Bergen op Zoom, overl. Ber
gen op Zoom 23 nov. 1888, zn. van David Joannes Franciscus
en van Maria Elisabeth Moerkints.

6. mr. Carolus Franciscus Julianus Augustus Cuypers, geb. 's-Gra
venhage 17 aug. 1806, advocaat, overl. Bergen op Zoom
12 maart 1852.

lIla. Cornelis Ludovicus Cuypers, geb. Bergen op Zoom 15 aug. 1799,
landeigenaar, overl. Brussel 30 maart 1884, tr. Halsteren 18 sept.
1839 Adriana Hips, geb. Halsteren 9 feb. 1817, overl. St. Kruis,
25 sept. 1899, dr. van Johannes (herbergier in de Auvergnepol
der) en van Catharina Schroons.

Uit dit huwelijk:

1. Louise Napoléonne Désirée Cuypers, geb. Halsteren 23 juli
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1840, overl. St. Kruis bij Brugge 20 mei 1929, tr. Woensdrecht
18 sept. 1871 Ernest Ferdinand Joseph graaf Visart de Bocarmé,
geb. Villers St. Amand 5 okt. 1834, overl. St.Kruis 3 apr. 1917,
zn. van Léon Ghislain Prudence en van Maria Thérèse Charlotte
de Man.

2. Aymon Louis Napoleon Cuypers, volgt IVa.

lUb. Prosper Antonius Ferdinandus Gasparus Cuypers, geb. 's-Graven.
hage 6 feb. 1803, landeigenaar en historicus, ridder in deLeopolds.
orde, overl. Etterbeek 5 dec. 1882, tr. Eindhoven 30 aug. 1830
Anna Maria Carolina van VeIthoven, ged. Budel 9 sept. 1805,
overl. Laken 2 okt. 1887, dr. van mr. Andreas Arnoldus en van
Maria Theresia Barbara baronesse van Pallandt.

Uit dit huwelijk:

1. Theresia Cuypers, geb. Woensel 25 mei 1831, overl. aldaar 10
juni 1831.

2. Frederic Prosper Charles Lambert Cuypers, geb. Ginneken 12
mei 1833, overl. aId. 9 sept. 1833.

3. Frederic Prosper Charles Joseph Cuypers, volgt IVb.

4. Theresia Clara Carolina Maria Cuypers, geb. Ginneken 24 juni
1838, overl. Etterbeek 4 okt. 1911, tr. Ginneken 25 juli 1859
Frederic Guillaume Jean Baptiste Stevens, geb. Brussel 8 nov.
1827, directeur bij het ministerie van Landbouw, Nijverheid en
Openbare Werken, overl. aldaar 12 jan. 1898, zn. van Eduardus
Michaël Josephus en van Angelica Philippine Peeters.

5. Henriette Octavie Marie Thérèse Cuypers, geb. Ginneken 22
dec. 1840, overl. Astenet bij Aken 25 juni 1871, tr. Ginneken
27 nov. 1861 Léon Marie Charles Philippe Corneille Schuiten,
geb. Brussel 3 juni 1833, overl. Elsene 28 april 1875, zn. van
Philippe Herman Léonard Chrétien en van Thérèse Caroline
Théodore Arnoldine Lambricht.
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6. Charles Joseph Hubert Cuypers, geb. Ginneken 19 okt. 1843,
overl. ald. 30 april 1846.

7. Claire Marie Anna Josèphe Cuypers, geb. Brussel 11 juni 1851,
overl. Elsene 9 april 1918, tr. aldaar 8 april 1874 Léon Iwan
Clément Marie ridder de Donnéa de Hamoir, geb. Temploux,
Cháteau de Boquet 28 aug. 1849, artiste peintre, overl. St. Gilles
9 feb. 1925, zn. van ridder André Marie Charles en van Amélie
Françoise Ernestine Joséphine Xhoffray.

IVa. Aymon Louis Napoleon Cuypers, geb. Antwerpen 23 feb. 1842,
landeigenaar, overl. Brussel 16 maart 1939, tr. Dendermonde 22
sept. 1903 Victoria Maria Melanie Louise Henriette de Bagen
rieux, geb. St. Gilles 27 januari 1874, overl. Woensdrecht 22 sept.
1909, dr. van Auguste Charles Victor en van Marie Jeanne Philo
mène Alexis de Villegas.

Uit dit huwelijk:

1. Marie Louise Jeanne Adrienne Cuypers, geb. Brussel 16 januari
1905, ambachtsvrouwe van Grijsoord en Klinkerland, overl.
Woensdrecht 29 mei 1967, tr. Escrignelles (Fr.) 27 april 1939
Jacques Marie Louis Henri Ghislaine (Pelletier ) graaf de Cham
bure, geb. Elsene 5 mei 1899, officier du Légion d'Honneur,
consul honoraire van Frankrijk, président des anciens combat
tants français en Hollande, overl. Woensdrecht 9 juni 1982,
zn. van Gonzage Marie Claude Eugène Ghislaine en van Julie
Rose Marie Balicq de Sciry.

2. Pierre Corneille Auguste Louis Cuypers, geb. Brussel 5 mei
1906, overl. Brussel 20 dec. 1913.

IVb. Frédéric Prosper Charles Joseph Cuypers, geb. Ginneken 25 sept.
1835, landeigenaar, overl. Ginneken 13 nov. 1914, tr. Breda 20
mei 1862 Johanna PetronelIa Elisabeth Bernardina Storm, geb.
Breda 17 maart 1836, overl. Ginneken 19 nov. 1914, dr. van mr.
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Lambertus Dominicus en van Isabella Angelica Jacoba Carolina
Cuypers.

Uit dit huwelijk:

1. Charlotte Anna Maria Joanna Cuypers, geb. Ginneken 6 juli
1863, overl. aldaar 11 feb. 1933, tr. Ginneken 7 mei 1887 Felix
Etienne Charles Léon Marie Joseph Ghislain baron van Zuylen
van Nijevelt, geb. Gent 25 okt. 1859, overl. Brussel 11 april
1936, zn. van Charles Louis en van Léonie Fanny Marie Lim
nander de Zulte.* )

2. Marie Henriette Bertha Gabriëlle Ghislaine Cuypers, geb. Gin
neken 24 jan. 1868, overl. Breda 20 sept. 1945, tr. Ginneken
30 april 1889 Albert Ghislain Marie baron van Oldenneel, geb.
Houthem 19 feb. 1858, generaal-majoor tit. der cavalerie, overl.
Waalre 3 feb. 1937, zn. van Henri Charles Hyàcinthe en van
Marie Joséphine Pauline Théodorine barones de Billehé de
Valensart.

*) Uit dit huwelijk 3 kinderen:

a. Frédérique S. C. 1. M. G. barones van Zuylen van Nije
velt, geb. Namen 15 sept. 1888, tr. V. C. H. J. baron de
Constant Rebecque (1874-1952).

b. Jean Charles Felix A. 1. G. baron van Zuylen van Nije
velt, geb. Namen 30 juni 1890, overl. Kessel bij Lier 26
januari 1979, tr. Maria van de Werve (1887-1972).

c. Albert Felix Guillaume baron van Zuylen van Nijeve1t,
geb. Namen 30 okt. 1891, overl. Brussel 7 maart 1978,
tr. Euphemia van Rensse1aer-Cruger (1891-1962).
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15. De in 1845 door Prosper Cuypers aangekochte en later verbouwde hoeve, waarnaast
de door hem opgerichte schuur (met duiventil). Tekening door Prosper Cuypers, 1854.
De hoeve werd ca. 1890 afgebroken. Daarna liet zoon Edouard de schuur verbouwen tot de

nog bestaande boerderij (zie afb. 11).
Rijksarchief, 's-Hertogenbosch

WOONRUIMTE

.................

HEREN

KAMER

STAL

+bI'"!

BOERDERIJ OP HET LANDGOED ANNEVILLE, 1854.

Reconstructie van de plattegrond van de in 1845 aangekochte hoeve aan de hand van boven
afgedrukte tekening en van de veldwerken van het kadaster uit de jaren 1845 en 1846.
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16. Aankomst van H.M. Koningin WijheImina en Prinses Juliana
op het landgoed Anneville. 3 mei 1945.
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Bijlage Il.

AANKOPEN DOOR PROSPER CUYPERS TEN BEHOEVE VAN
HET LANDGOED ANNEVILLE

De akten werden - tenzij anders vermeid - verleden voor notaris
Ph. H. J. G. Jonckheer te Ginneken.

Datum der Verkoper
akte

30 juni 1845 Hendrik Verdonk
2 sept 1845 Adr. Loonen

Koopsom

f 240,-

f 3000,-

f 1285,
f 480,
f 85,
f 470,
f 920,-

f 25,-

f 1050,-

f 1975,-

Sectie
nummers

D 436-439
D 422, 443, 444,

899,900,914,
915,916

D 360,361

Nic. Meeren
Ant.Meeren
Erven J.Soethout
Erven W. van RieI

Familie Hom D 390 (ged.)
Pastoor Van den Schalie-
boom te Ulvenhout D 404-407
Adr. van Hooydonk D 368, 370-372,

377,397,403
D 925·927
D 410, 411, 412
D 391,392
D 393-395
gen. Den Bliek of
Van Opstallenland

Erven Hendrik Verdonk D 429·434
D 812, 938
D 499, 500
D 107,108, 108a

9 dec. 1846

2 jan. 1846
(onderhands)
2 feb. 1846

21 sep. 1846

17 feb. 1859

26 nov. 1846
2 juni 1847
3 nov. 1847

12 apr. 1858

Totaal f 9530,-

plus de onbekende
koopsom van D 360, 361
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knopte biografie van zijn stichter.
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werd geen Koinklijk Besluit gevonden, waarop deze naamstoevoeging is gegrond.
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5 Deze naamsverklaring werd mij verstrekt doo'r Ir. C. Buiks te 's-Gravenmoer,
die een studie over de veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel
publiceert. Zie ook GAB, Archief Weeskamer regest no. 8. Een brief van het
schoenmakersgilde te Breda uit 1860 aan P. Cuypers op Anneville vermeldt als
adres: Gatbroek (GAB, Col!. Cuypers van Velthoven no.15).

a J. van Wijk, Algemeen Aardrijksk1<ndig Woordenboek I (Dordrecht, 1829) 139.
7 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek VII (1927) 349-350.
8 De broers waren: 1. Edouard C. P. J. 1798-1833, ongehuwd. 2. Louis C. L. A.

1799-1844, in 1839 te Halsteren gehuwd met de kasteleinsdochter Adriana Hips.
3. Mr. Carolus F. A. J. 1806-1852, ongehuwd. Zie voorts W. J. F. Juten, "De
familie Cuypers", Taxandria V (1898) 112-124 en bijlage 1.

8a Te Hoeven was vader Cuypers van 1798 tot 1805 eigenaar van het in 1963
afgebroken Hooghuis Ook daar kan Prosper in zijn kleuterjaren hebben ver
toefd. - Zie C. Th. Lohmann, "Het Hooghuis te Hoeven" - Jaarboek Ghulden
Roos XXIII (1963) 76-78.

9 S. P. Ie Bot was gehuwd met Maria Anna Jacoba Cuypers (1766-1805).
Zie bijlage 1.

10 Jaarboek Oranjeboom XVII (1964) 149.
11 De betrokken artikelen van de Code Civil luidden:

art. 151: "Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article
148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respec
tueux et formel, Ie conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls
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12 GA Eindhoven, Register van huwelijken 1830, acte 15. De acte van eerbied
werd gepresenteerd op 6 mei, 10 juni en 15 juli 1830.
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13 Geboren 12 mei 1833, overleden 9 september 1833.
14, Het huis was genaamd "De Gouden Leeuw" en lag in sectie I no. 202-205. De

erven van Jeremias August Leutner verkochten het in 1821 aan Jan Jacob Mid
delaer (GAB, N 4862, acte 114). Deze laatste heeft het bij onderhandse acte aan
P. J. Cuypers verkocht. De bewuste acte werd tot dusver niet teruggevonden.
Dat het huis door bemiddeling van mr. Storm is aangekocht blijkt uit het vol
gende ongedateerde briefje aan deze zwager (ca. 1835) in GAB, Col!. C.v.V.
no. 17: "Ik leg sedert drie dagen in het bed met het lendeschot en kan nog aan
geen opstaan denken. Mama schrijft mij zij U met de afdoening der koop mijner
wooning. belast heeft. Ik bedank U nogmaals voor de gegeven raad hetzelve
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17 GA Nieuw-Ginneken, Archief van Ginneken en Bavel, inv. no. 1269 e.v.
18 Ibidem, inv. no. 1561.
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22 Over de opgraving te Rijsbergen: zie Dr. L. J. F. Jansen, "Oudheidkundige
ontdekking aangaande den Tempel der Dea Sandraudiga te Zundert in Noord
Braband, door P. Cuypers te Ginneken", Bijdragen voor Vaderlandsche Geschie
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bant, onderzocht en beschreven door Prosper Cuypers", Bijdragen Vaderl. Gesch.
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Col!. c.v.V. no. 17

25 RAH, Col!. C.v.V. no. 259 (oud).
26 GAB, Col!. c.v.V. no. 14. Zie ook Taxandria V (1898) 120.
27 Cerutti-Brekelmans, De Bakhuizen-correspondentie, 70.
28 Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van het secretariaat, inv.no. 226.
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30 Cerutti-Brekelmans, De Bakhuizen-correspondentie 7 en 94
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34 GAB, Nieuwe not. arch. doos 156. Acte dd. 2 maart 1846 no. 418 t.O.V. not.
]onckheer. Het betrof de percelen sectie I 235, 236,237 (deel) en 238 (deel).
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tiny, Bruxelles, l'Architecture des origines à 1900 (Brussel, 1980) 1 en 117. Mijn
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46 Cerutti-Brekelmans, De Bakhuizen-correspondentie 73.
47 Zie noot 27.
48 Cerutti-Brekelmans, De Bakhuizen-correspondentie 16.
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50 F. A. Brekelmans, "Mr. G. A. Kleijn, eerste stadsarchivaris van Breda", Jaar
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]. 1. H. Hoeben.
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]. 1. H. Hoeben.
54. In GAB, c.v.V. no. 95a een brief van Edouard dd. lokt. 1852 aan zijn ouders
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