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Terugblik Vrienden- en Vrijwilligersdag 1 oktober 2022 

Op zaterdag 1 oktober jl. konden de Vrienden weer bij elkaar komen op de jaarlijkse Vrienden- 

en Vrijwilligersdag. Dit jaar waren we te gast bij Stichting het Brabants Landschap op Landgoed 

Mattemburgh, nabij Bergen op Zoom.  

We werden ontvangen in 

de ‘wintertuin’, de 

nieuwe orangerie die 

gebouwd is om in de 

wintermaanden de 

enorme collectie 

citrusbomen en andere 

kuipplanten te 

herbergen. Maar de 

kuipplanten stonden nog 

buiten, dus was dit een 

mooie locatie voor de 

ontvangst en de 

presentaties. Tuinman 

Klaas Koopmans wist met groot enthousiasme zijn liefde voor de tuinen op het landgoed over 

te brengen. Het landgoed omvat een formele Franse stijltuin, waarin ook de kuipplanten 

geplaatst zijn, maar daarnaast ook een Engelse landschapstuin, compleet met een 

meanderende beek, een 

Chinese brug en een heel 

bijzondere theekoepel. En 

dan is er ook nog het unieke 

Fürst Pückler van Muskau-

bed, een mozaïekperk in de 

vorm van een achtkantige 

tulband, dat ieder jaar weer 

met duizenden plantjes 

wordt beplant. 

Daarna vertelde (de nét 

gepensioneerde) 

districtscoördinator Hans 

Schep de aanwezigen over de geschiedenis van Landgoed Mattemburgh en haar eigenaren, de 



familie Cuypers. Ook de vele 

restauratiewerkzaamheden die zijn verricht 

sinds Brabants Landschap de eigendom van het 

landgoed heeft verkregen werden toegelicht en 

met foto’s geïllustreerd. De aanwezigen waren 

zeer onder de indruk van de vele 

restauratiewerkzaamheden en de manier 

waarop deze zijn uitgevoerd. 

Daarna werd het tijd om het landgoed zelf te 

gaan bekijken. In drie groepen werd o.l.v. 

gidsen in de stralende herfstzon een wandeling 

gemaakt door de verschillende tuinen én het 

landhuis zelf. Daarbij werd nog verder ingegaan 

op de vele planten en perken, werd genoten 

van de indrukwekkende zichtlijnen bij de 

theekoepel, en leerden we nog meer over de 

familie Cuypers. 

Tijdens de afsluitende borrel in de ‘wintertuin’ 

werd er nog lang over nagepraat. We kunnen 

weer terug kijken op een zeer geslaagde Vrienden- en Vrijwilligersdag. 

Een uitgebreide fotoreportage van deze dag is 

– met dank aan Rinus Lock – te zien op onze 

website! 

Boekentip: ’t Hof van Cuypers 

Heeft u het bezoek aan Landgoed 

Mattemburgh gemist? Dan is dit boek een 

absolute aanrader. 

Toen Ad van Loenhout na zijn pensionering 

gids werd op Landgoed Mattemburg, raakte 

hij in de ban van de geschiedenis van het 

landgoed en haar bewoners. Hij dook in het 

archief en ging in gesprek met mensen die er 

hadden gewerkt en hun nazaten. Met die 

informatie schreef hij dit boek, dat een beeld 

geeft hoe een gegoede familie zich samen met 

het personeel door twee wereldoorlogen wist 

te slaan en het monumentale en unieke 

landgoed heeft kunnen behouden. 



Landgoed Mattemburgh was in de tijd van de familie Cuypers nooit toegankelijk voor het 

publiek. Een plaatselijke fotograaf mocht tegen betaling af en toe in de tuin een 

bruidsreportage maken. Natuurlijk kwamen er wekelijks leveranciers om bestellingen af te 

leveren: de groenteboer, de bakker en de slager. En er waren de pachters en de mensen die 

een karwei kwamen doen. De poort bleef voor ieder ander gesloten tot dat de nieuwe eigenaar 

Brabants Landschap in 1985 het landgoed opende voor het publiek. 

Dit boek biedt een inkijk in het persoonlijke leven van de mensen die er woonden en werkten 

en brengt het landgoed tot leven. 

Uitvoering: Formaat 210 x 297 mm, hardcover, 288 pagina’s, rijk geïllustreerd en genaaid 

gebonden. Prijs € 29,95. 

Het boek is te bestellen via de boekhandel of rechtstreeks via www.picturespublishers.nl 

Vooruitblik 2023 

Uiteraard hoopt het bestuur van de Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen in 2023 

weer ‘gewoon’ door te kunnen gaan met de gebruikelijke activiteiten. Als eerste staat voor het 

voorjaar van 2023 de traditionele Hertog Jan-lezing op het programma. De voorbereidingen 

daarvoor zijn inmiddels gestart, maar nog niet volledig afgerond. We zullen u in het 

eerstkomende Vriendenbericht graag de datum, locatie én de spreker meedelen. 

De datum voor de volgende Vrienden- en Vrijwilligersdag kunt u wel vast noteren. Die wordt 

immers altijd op de eerste zaterdag van oktober gehouden, dus op 7 oktober 2023. 

 

 

Tot slot: 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen wenst u fijne kerstdagen 

toe en hoopt u in 2023 wederom als Vriend van Brabantse Landgoederen persoonlijk bij één 

van onze activiteiten te mogen begroeten.  
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