Duinendaal

Tussen Kerkstraat en Koppel
Huize Duijnendaal (Duinendaal) in Boxtel werd
vermoedelijk vernoemd naar drossaard Arent
van Duijnen. Hij was eigenaar van het huis dat
naast de Dekenij lag. Oorspronkelijk lag hier het
woonhuijs, brouwhuijs, schuere, hoffstadt en
hoff ter plaetse genaemt “achter de kerck”, dat
eigendom was van de kinderen van Cornelis
Peters van Sutphen en Maria van Lil. Zij ver
kochten het pand in 1665 aan Aelbert van Lil.
Het huis kwam later in het bezit van drossaard
Arent van Duijnen. Hij werd op 14 augustus
1719 in Boxtel begraven. In de opgave van zijn
nalatenschap werd het huis aangeduid als: een
huijs ende hof, belendende aan de deekenij.
Ook de hele inboedel werd bij die gelegenheid
opgesomd. In huis hingen onder meer: twee
schilderijen zijnde de afbeelsels van den drosts
vrouwe vader ende moeder in vergulde lijsten.
De inboedel bevatte zelfs gouden sieraden met
diamanten, een ivore snuijfftobaksdoos met
silvere rantje omt decksel, een pruijke does met
vier pruijken daarin en een deegen met silveren
hantvest met gout vergult. De erfgename van
Arent van Duijnen was juffrouw Arendina Cor
nelia van Schuijlenborgh. Vervolgens kwamen
alle bezittingen in handen van Johan van
Rhoon, die gehuwd was met Cornelia van
Schuijlenborgh. De naam Duijnendaal werd in
de tijd van Johan van Rhoon, in 1738, voor het
eerst genoemd. “huijs … gent. duijnendael”.
Het herinnerde aan de drossaard van wie de
erfenis afkomstig was. Na de dood van Johan
van Rhoon kwam Duijnendaal in handen van
zijn schoonzoon Frederik Wouter van Wende
len de Joode. Zijn erfgenamen verkochten het
in 1789 aan Cornelis van den Biggelaar.
In 1847 wordt het huis Duijnendaal gekocht
door de broers Edmond Georges de Hartitzsch,

ontvanger der Belastingen te Aarle Rixtel en
Williames Georges de Hartitzsch, luitenant bij
de Grenadiers in Den Haag. Het huis gaat be
woond worden door hun ouders Ludwig Geor
ge von Hartitzsch, gepensioneerd kapitein en
Sidonie Colette Charlotte Ghislaine vicomtesse
de Blois d’Arondeau.
Het geheel bestaat dan uit twee huizen met
erf, een moestuin en een weiland.
Direct na de aankoop krijgt timmerman A.F.
Klaassen op 27 november 1847 de opdracht
het huis te verbouwen.
Lang heeft Ludwig George von Hartitzsch niet in
Huize Duijnendaal gewoond. Een half jaar na de
oplevering van de verbouwing overlijdt hij op
12 februari 1849 in Boxtel. Hij leed de laatste
jaren van zijn leven aan diepe zwaarmoedig
heid of hypochondrie en wilde al helemaal
geen bezoek meer ontvangen.
En als op 11 maart 1888 grootmoeder Sidonie
Colette vicomtesse de Blois d’Arondeau over
lijdt, blijven de 4 (klein)dochters en twee ach
terkleinzonen als enige erfgenamen over. Deze
zes erfgenamen verkopen het huis op 4 sep
tember 1893 voor een bedrag van ƒ5000,- aan
de Rooms Katholieke kerk St. Petrus. In 1893 /
1894 wordt het huis als schoolgebouw in ge
bruik genomen. In 1898 wordt de school uitge
breid, waarna in 1903 de sloop van Huize Dui
nendaal een einde maakt aan het bijna 250 jaar
oude pand dat 165 jaar Huize Duinendaal ge
noemd werd. De naam Duinendaal leeft in Box
tel niet alleen voort in een straatnaam.
Duinendaal is een begrip in Boxtel.
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