Historische gegevens betreffende het
Bredase stadspark
BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN HET VALKENBERG,
INZONDERHEID IN DE 17DE en 18DE EEUW

I
door

A. HALLEMA
"Breda is geen bloemencentrum, maar is in het gelukkige bezit van
diverse parken, plantsoenen en natuurlijk groen. Aan drie zijden op
korte afstand door bossen omringd, ligt aan haar Noordgrens het weidse
polderlandschap. Breda heeft ook zeer vele huizen met vóór en achtertuinen. Hoe langer hoe meer zoekt de stadsbevolking zijn (lees: haar)
ontspanning in het zelfonderhoud van deze onbetaalbare "OpenluchtKamers". Dat is van groot belang voor gezinsleven en volksgezondheid".
Met deze weinige zinnen uit zijn "Inleiding" op de "Bloemen- en
beeldengids park Valkenberg" anno 1952 typeerde de heer H. W. van
Rooijen, directeur Gemeente-Beplantingen van onze stad, zeer juist de
betekenis van het bezit aan natuurschoon, waaraan de gemeente Breda
en daardoor haar ingezetenen nog steeds rijk zijn. Wel wordt dat bezit
niet door allen op de juiste waarde geschat, zoals o.m. blijkt uit vernieling en zelfs ergerlijk vandalisme van tijd tot tijd. Doch het overgrote
deel der goedwillenden en natuurminnaars toont zich dankbaar en voldaan over dit rijke bezit. Het droeg er mede toe bij om Breda tot het
"Haagje van het Zuiden" te maken. En Breda als zuidelijke Oranjestad
bij uitnemendheid dankt deze natuurweelde binnen haar grenzen voor
een niet gering deel aan de Nassau's en Oranje's als haar voormalige
heren en beschermers.
Want als men zich afvraagt, hoe deze parken en plantsoenen zijn ontstaan, dus de historie ervan tracht na te sporen, dan ervaart men al gauw,
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dat èn de nabijgelegen bossen èn deze parken en plantsoenen een schepping zijn van bovengenoemde vorstelijke personen in vervlogen eeuwen.
Dat geldt vooral van het oudste stadspark, het onvolprezen "Valkenberg",
tot welks geschiedenis, vooral die van de l7de en l8de eeuw, ik mij in
deze bijdrage nu verder zal beperken.

Oorsprong van de naam Valkenberg
Deze naam heeft een bekende klank, zowel in als buiten de stad. In
de late Middeleeuwen was het de kasteel- of hoftuin der Nassau's, die
er hun vermaak zochten als het dichtst aan de stad palend en bij hun
kasteel getrokken bos, dat allengs veranderde in een grote tuin of
warande, door hoge bomen afgeschut. De ligging ervan was toen anders
dan sedert de eerste helft der 16de eeuw, waarover beneden meer.
De naam Valkenberg herinnert nog aan de jacht op vogels met
behulp van daartoe afgerichte valken, dus de valkenjacht. Dat was een
geliefkoosd vermaak, ook van de Bredase Nassau's, hun verwanten,
vrienden en genodigden. Zij lieten daartoe grote kooien, zg. vogelhuizen
bouwen om er de valken in onder te brengen. Deze kooi of kooien
werden geplaatst in een deel van de tuin of het hof, bij het kasteel
behorende, aanvankelijk, echter nog niet direkt aan het kasteel grenzende,
aangezien het westelijk deel van het huidige Valkenberg vóór 1531 werd
ingenomen door het Begijnhof.
Voor de verzorging en africhting van de valken stelde de kasteelheer
een of meer hofbedienden aan, die de titel van valkenier droegen, waaraan de huidige Bredase straat- en pleinnamen Valkenierslaan en Valkeniersplein nog herinneren. Behalve de naam "valkenhuus" voor zulk een
vogelkooi waren toen ook anderen woorden in gebruik: "valkerij", "valkenrie", "valkhof" (Nijmegen), "vaIcberche". Dit laatste woord zal naderhand wel tot Valkenberg zijn vervormd en daarmee is dan de oorsprong
van het woord verklaard.! De "vaIcberch" werd tevens naderhand als
de hele hof of tuin, waarin het vogelhuis was geplaatst, het Valkenberg.
In de omtrek van Breda kennen we voorts het buiten onder Gilze,
dat dezelfde naam Valkenberg draagt doch veel jonger van oorsprong is.
Het werd namelijk in de tweede helft der ISde eeuw aangelegd door
de energieke landbouwkundige B. van der Borch. Zijn ontginnings131
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arbeid in de aangeduide streek sedert 1772 is in geschrift vastgelegd in
"Aanleg van het Landgoed Valkenberg in de heide van het land van
Breda door B. van der Borch".2
Nu ik er mij echter toe zet om in de volgende bladzijden enkele
historische bijzonderheden te vermelden over het Bredase Valkenberg,
inzonderheid tijdens de Republiek, blijft de geschiedenis van het buiten
Valkenberg onder Gilze hier verder buiten beschouwing.

Het Valkenberg vóór de 17de eeuw.
KOf te samenvatting van zijn geschiedenis
De oudste geschiedenis van het Bredase kasteel is derhalve tevens die
van het thans daaraan grenzende Valkenberg. Men zou deze laatste dus
feitelijk in hoofdzaken moeten kunnen vinden in het voor de kasteelgeschiedenis nog steeds belangrijkste werk, namelijk dat van de heer
Th. M. Roest van Limburg. 3 Hoeveel belangrijks daarin over dit laatste
onderwerp ook wordt geboden, ten aanzien van de wording van het
Valkenberg stelt het echter enigszins teleur. Natuurlijk mag men niet
over het hoofd zien, dat zijn onderwerp in hoofdzaak het kasteel met
bijgebouwen raakte, ook dat de bouwstoffen voor de geschiedenis van
Breda in de Middeleeuwen uitermate schaars zijn als gevolg van de
grote brand, die in 1534 met een groot deel van de stad ook haar oudste
archiefbezit trof, terwijl verder het Valkenberg als hof en kasteeltuin
vóór 1531 niet direkt aan het kasteel grensde. Maar toch is het te
betreuren, dat de schrijver van het genoemde voortreffelijke boek mogelijk destijds geen tijd en gelegenheid heeft gevonden ook de ontwikkelingsgang van de hoftuin uitvoeriger dan is geschied, in zijn beschrijving
te betrekken.
Op de situatietekening van Breda omstreeks 1350, een weliswaar gefingeerd plan van de stad en ontleend aan Van Goor,4 kan men nagaan
hoe destijds het vogelhuis Valkenberg in de tuin van het kasteel in de
vorm van een rechthoekige loods een aanzienlijke oppervlakte zou hebben
beslagen. De rest van de tuin, hoewel het niet als zodanig is aangegeven,
moet men zich dan voorstellen als in hoofdzaak door hoog geboomte
te zijn ingenomen en afgeschermd. Tussen het kasteel en die tuin of
hof lag toen nog het begijnhof met kerk, totdat dit in 1535 met toestem132
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ming van de Luikse bisschop Everard de la Mark werd verplaatst naar
de Caterstraat, nu Catharinastraat. 5 Zeer terecht wees de auteur van twee
belangrijke hoofdstukken in de "Geschiedenis van Breda", dl. I, wIn.
Pater Placidus O. M. Cap., er enige jaren geleden reeds op, dat de
Caterstraat in de Middeleeuwen het meest agrarische deel van het
Middeleeuws Breda was. "Hier waren verscheidene landbouwers, veehouders en tuinders gevestigd. St. vVendeIinus was de patroon van
boeren en herders. De kapel (welke de begijnen sedert haar verhuizing
als kerk konden gebruiken), lag aan het einde van de hof van Valkenberg en binnen de oude stadskern".
Ook de naam Caterstraat, volgens pater Placidus af te leiden van
cater of coter, nu keuter = (boer), dus een boer, die op een klein bedrijf
zijn onderhoud verdient, hetgeen ook met de tuinders of hoveniers het
geval is, zou daarop kunnen wijzen. DI. F. A. Brekelmans wijst er echter
op, dat cater identiek is met couter, d.i. het rechtstreeks door de eigenaar
(heer) geëxploiteerde deel van een hof. 5a
Welnu, in dit deel van de stad was dus het terrein ook uitermate
geschikt voor de aanleg van een grote kasteel- of hoftuin, al bleef aanvankelijk het beboste gedeelte voor de valkenjacht wel hoofdzaak. Volgens
Van Goor was de toegang tot de tuin via een poort toen ter hoogte van
de Sint Annastraat met de bijvoeging "door dees poort gaat men naer
Valkenberg". En dat die poort inderdaad daar heeft bestaan, bewees
Roest van Limburg aan de hand van door hem geraadpleegde oude koopakten betreffende het pand nr. 17 in de Catharinastraat, thans hotel "De
Schuur." De oudste akte, gedateerd 31 januari 1478, duidt de ligging
ervan aan als volgt: "Staende in de caterstrate aan de oestzyde van der
poorten, behoirende tot onser woningen in Valhenberge." De bewering
van Roest van Limburg dat de poort meer westwaarts moet worden gesitueerd dan Van Goor aangaf is echter niet juist. Tot de aankomsttitels
van hotel "De Schuur" behoort namelijk ook een akte van 1612, waarbij
de grond van de poort door prins Filips Willem aan de toenmalige eigenares, Maria Backx, weduwe van Godevaert van Clootwijck, werd verkocht. Volgens deze akte lag de ca. drie meter brede poort ten westen
van haar eigen pand. We mogen derhalve aannemen, aangezien een
onderzoek van de oude aankomsttitels van de Nutsspaarbank voors·
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hands niet mogelijk is, dat de poort gelegen heeft waar thans het meest
linkse (het meest westelijke) deel van hotel "De Schuur" staat, tegenover de St. Annastraat dus en inderdaad op de door Van Goor aangegeven
plaats. De hier bedoelde poort leidde behalve naar de slottuin ook naar
de aan de zuidzijde daarvan gelegen bijgebouwen van de burcht. 6
In 1531 kwam een ruil tot stand tussen graaf Hendrik III van Nassau
en de begijnen in verband met het feit, dat het begijnhof op zijn oude
plaats het uitzicht vanuit de burcht belemmerde, een gevaar in strategische zin voor het geheel herbouwde kasteel betekende en de slotheer
een tuin of hof wenste, die direkt bij zijn adellijke woning aansloot. Deze
tuin kon nu ook geheel naar zijn smaak en de eis van die tijd nieuw worden aangelegd. De toegang vanuit het kasteel werd verkregen door middel
van een brug over de slotgracht aan de oostkant van het buitenplein.
De eerste verandering bij de nieuwe aanleg van de tuin was de afbraak
van het vogelhuis, welk feit Roest van Limburg op 1531 stelt, dus het
jaar waarin graaf Hendrik zich de eigendom verzekerde van het terrein.
Of de voor de jacht afgerichte valken toen ook meteen werden opgeruimd, is niet met zekerheid bekend. Wel staat vast, dat de jacht met
behulp van valken, sperwers en zelfs reigers in de 16de eeuw in ons land
meer en meer terrein verloor. Koning stadhouder Willem III heeft nog
getracht deze sport weer in te voeren, maar dan heeft hij er in Engeland
meer succes mee gehad dan in ons kleine dichtbevolkte land. Want
de valken- en sperwerjacht vereist uitgestrekte en vlakke terreinen als
jachtveld en die werden in zijn dagen ten onzent al schaars. Blijvend
succes heeft zijn poging in elk geval in de Nederlanden en speciaal in
zijn eigen domeinen niet opgeleverd. 7
Wel bleef de visvijver achter de hoftuin behouden, die aan de noordkant een terras had, tegenover hetwelk een huis in het park stond, dat
de naam van zijn stichter en eerste bewoner droeg. Hij was Jean de
Boubert alias Pergamont, bij graaf Hendrik III in dienst als kamerling.
Dit huis heeft lang in het Valkenberg gestaan, onder de naam huis van
Pergamont en kwam na de dood van de stichter in het bezit van de heren
van Breda, die het meest ter bewoning met of zonder vergoeding afstonden ofwel verhuurden aan hun dienstbaren of vrienden, totdat het
wegens bouwvalligheid afgebroken moest worden.
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Roest van Limburg schreef, dat de bouwer van het kasteel in nieuwe
stijl tevens de hoftuin naar zijn smaak liet aanleggen, "in regelmatige
bloem- en grasperken ingedeeld en met beelden versierd", met daarachter
een bos en de bouwhoeve van het kasteel. De laatste, naar het wen
gebruikelijke woord bouwerie of bouwinghe voor landbouw, bouwgrond
en boerenhoeve in het algemeen, heeft de naam gegeven aan het
Bouwerijstraatje (onlangs bij de "reconstructie" van de binnenstad vrijwel
geheel verdwenen), waaraan het heeft gestaan, al duidden de muurankers
met het jaartal 1563 op een wat jongere stichting van het boerenhuis,
dat lag binnen de omheining van het kasteelterrein. De boer, die hier
woonde, moest zorgen, dat de kasteelbewoners aan melk, zuivel- en mogelijk andere landbouwproducten geen gebrek hadden. Ook dit huis met het
daarin uitgeoefende bedrijf was dus kenmerkend voor het agrarisch
karakter van de Caterstraat en omgeving.
Want het Valkenberg was nu siertuin geworden, waarin niet zoals
in de 17de en 18de eeuw ook boomvruchten en tuingewassen voor de
tafel der Nassauers werden gekweekt. Die siertuin moest in overeenstemming zijn met de schoonheidszin van de prachtlievende derde gemalin van de bouwheer, markiezin Mencia de Mendoça. In het fragment
van het journaal van de reis, die nuntius Petrus Vorstius, bisschop van
Acqui, in 1537 maakte, opgesteld door diens secretaris Cornelis Ettenius
en medegedeeld door Roest van Limburg,7a wordt betreffende een rondgang door het nieuwe kasteel en het fraai aangelegde Valkenberg dan
ook gewag gemaakt van "de bij uitstek sierlijke tuinen". Dat was in juli
van genoemd jaar, toen het hoge gezelschap de gast was van graaf
Hendrik, die met zijn gemalin de bezoekers kostelijk onthaalde en waarbij
van gouden vaatwerk werd gebruik gemaakt; "er waren gouden bekers
zoo groot en zoo kostbaar, als ik nog nooit had gezien", lezen we in
het journaal van de secretaris.
In zo'n vorstelijke omgeving hoorde dus ook een vorstelijke slottuin,
die het Valkenberg toen moet zijn geweest of geworden. Als we boven
citeerden: "tuinen", zal dit wel verstaan moeten worden in de zin van
onderscheiden gedeelten van de tuin of het park al naargelang van de
bloemen, heesters en ander struikgewas, geboomte en gazons, naderhand
(in de 17de eeuw) met beelden versierd. Een ervan, een Herculesbeeld,
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volgens kunsthistorici 17de eeuws, is nog bewaard gebleven in zijn
oorspronkelijke vorm, en draagt onder het volk de bijnaam van "vuile
Jan"! Van de andere, zeventien of meer, is niets bekend en ook een
gedetailleerde beschrijving van het Valkenberg uit die tijd ontbreekt
geheel. 8
Gezien het algemeen karakter en de opzet van andere soortgelijke
kasteeltuinen en parken elders in de Nederlanden, waarvan bij Van
Sypesteyn wel enige details en afbeeldingen zijn te vinden, moet men
hierbij uitgaan van het geheel eigen karakter van de tuinarchitectuur
van die tijd. Hij wees een halve eeuw geleden reeds op de invloed van
de Renaissance ook op de tuinarchitectuur in de Nederlanden van de
16de eeuw. Maar dan aangepast aan het Hollands~ landschap, de hier
gekweekte kruiden en gewassen, heesters en bomen. Ook voor het
ruimtelijk begrip werd een oplossing gezocht anders dan in de Middeleeuwen met vele muren en muurtjes en andere staketsels in de stadsen kasteeltuinen. Meer ruimte en openheid ter bevordering van het zonlicht, zo noodzakelijk voor de plantengroei, en voorts voor een beter
uit- en vergezicht. Wat ook belangrijk was, het verband tussen woning en
omgeving, in casu tussen kasteel en tuin, kwam in de 16de eeuw beter tot
zijn recht. Kleine grasperken, afgewisseld door bloemperken en vaak
omrand door laag struik- en heestergewas, bijvoorbeeld laaggroeiende
palmpjes, kwamen in zwang om de verscheidenheid en kleurschakering
rijker te maken en de openheid van de tuin te bevorderen. Ook een
aparte boomgaard, groot of klein al naar de oppervlakte zulks toeliet,
werd aan de bloementuin toegevoegd. De verdeling van het gehele terrein,
als kasteeltuin in gebruik, in kleinere stukken, elk met een eigen beplanting, diende mede om de nodige afwisseling te verkrijgen. 9
Dit werd in het Valkenberg tussen IS 31 en IS 38 - het laatste jaartal
sterfjaar van graaf Hendrik III - mogelijk doordat het terrein hier
inderdaad enige uitbreiding had ondergaan door de ruil met het begijnhof.
vVas die oppervlakte in de 14de eeuw nauwelijks I ha groot en na 1535
het dubbele, langzamerhand is dit met de veranderingen gedurende de
17de-19de eeuw bijna 6 ha geworden.
Als men de bij Van Sypesteyn in diens aangehaalde werk afgedrukte
afbeeldingen van de 16de-eeuwse kasteeltuinen in de Nederlanden eens
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wat nader bekijkt, valt het op, dat het geheel een vlakke aanblik vertoont
met vergezichten en perspectief in de ruimte, weinig geboomte, een
enkele fontein, veel perken met allerlei soort bloemen en lage planten,
een meer rechthoekige dan cirkel- en ovaalvormige indeling en een
tuinhuis of koepel ter bekroning, meest aan de achterzijde en sterk begroeid.l O Een dergelijke aanleg zal ook in het 16de-eeuwse Valkenberg
wel overheerst hebben, doch helaas missen we daarvan elke ~elfs maar
oppervlakkige beschrijving, veel minder enig detail. Ook is niet bekend
aan welke tuinarchitect graaf Hendrik III de aanleg van zijn nieuwe
kasteeltuin heeft opgedragen. Evenmin weten we iets van het ontwerp
en de uitvoering daarvan.
Het Valkenberg in de 17de eeuw
Eerst voor het Valkenberg in het begin der 17de eeuw krijgen we
enigszins vaste grond onder de voet door de gegevens, welke het Nassause
domeinarchief over de tuin of het park sedert het jaar 1606 verschaft.
Daaraan zullen we dan ook voor het vervolg dezer beschrijving de nodige
aandacht besteden. Het ligt voor de hand, dat het Valkenberg evenals
het kasteel in de tweede helft der 16de eeuw gedurende de oorlog
met Spanje en de strijd om de vesting Breda in de jaren 1567, 1577, 1581
en 1590 veel zal geleden hebben en dat inzonderheid de tuin werd verwaarloosd. Wel kunnen we met Roest van Limburg aannemen, dat de
beide oudste kinderen van prins Willem van Oranje uit diens eerste
huwelijk met Anna van Egmond, gravin van Buren, dus Maria en
Filips Willem, in het Valkenberg hebben gespeeld "als dartele kinderen. .. rondom zijn kleurige bloemperken en onder zijn lommerrijke
lanen".11
Pas onder het administratief beheer van de Stad en Baronie van
Breda, bij afwezigheid van haar wettige heer Filips Willem, door diens
halfbroer Maurits, dus sedert het jaar der turfschiphistorie 1590, kon
er ook in het Valkenberg wat beter orde op zaken worden gesteld en
zal de tuin met het kasteel opnieuw, zij het dan geleidelijk, tot een
lusthof der nu prinselijke kasteelbewoners zijn gemaakt.
Toch komen we in de bescheiden van het Nassau-domeinarchief
met betrekking tot het Valkenberg pas op het jaar 1606 de eerste met
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name bekende hovenier van dit park tegen. Het was Covaert Mattheeuss
of Matheus van den Houte, wiens vader Mattheus reeds in de 16de eeuw
in dienst van de heren van Breda was, dit gedurende drieëndertig jaar
"in verscheydene ampten". Covert was in genoemd jaar Of zijn vader
opgevolgd als hovenier dan wel "op provisie" als zodanig aangesteld.
Zekerheid daaromtrent geeft een desbetreffend request van Covert niet
direct, wel dat hij sedert 1606 voorlopig tuinman, parkbewaarder of
hovenier van het Valkenberg werd. De laatstgenoemde functie komt mij
de meest aannemelijke voor, want hij kreeg toen het beheer over de
"hovinge ende hoomgaert, genaemt Va1ckenberch binnen dese stadt
Breda nae luyt de acte hem dyenaengaende verleent",12
Het Valkenberg blijkt dus in de aanvang der 17de eeuw het karakter
van siertuin en park geheel of ten dele te hebben verloren en was mogelijk om economische redenen voor een groot deel in een moestuin en
boomgaard veranderd, om voor de tafel der kasteelbewoners groenten,
zacht en hard fruit te leveren. Een eigen brouwhuis en de vorengenoemde bouwerie leverden reeds in de dagen, toen prins Willems
eerste gemalin Anna van Egmond er het bewind voerde, het benodigde
bier, de melk, eieren en zuivelproducten, terwijl in een eigen bakkerij
het brood voor de kasteelbewoners werd gebakken. Alles was dus aangewezen op zelfverzorging om de kosten der toch al dure hof- en huishouding zoveel mogelijk te drukken. Wanneer echter die verandering van
park en siertuin in een moestuin en boomgaard heeft plaats gevonden,
is ook uit de bescheiden van het Nassau-domeinarchief niet meer te
achterhalen.
Hovenier of tuinman van het Valkenberg was gedurende de periode
1560-1600 Mattheus van (den) Houte geweest, die de prinsen van
Oranje als heren van Breda in dat tijdvak in diverse functies, volgens
eigen verklaring en die van zijn zoon en opvolger trouw heeft gediend.
Behalve het hovenierschap van het Valkenberg was hem namelijk ook
opgedragen het toezicht op de huizen en andere .bebouwde en onbebouwde eigendommen, welke deze heren in die tijd in het land van
Breda, de Baronie dus, bezaten. Verder voerde hij de titel van houtvester
van het Liesbosch bij Breda. Aangezien zijn instructie helaas niet bewaard is gebleven, is het onmogelijk om vast te stellen, hoe hij deze
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drievoudige taak verrichtte en wat elk dezer functies van hem vergde.
Zeker is wel dat geen zijner acht opvolgers in het hovenierschap van
het Valkenberg zó overbelast was als deze Mattheus van (den) Houte.
Het zijn er natuurlijk meer dan acht geweest tussen 1600 en 1770, waarvan de bescheiden in het Nassau-domein melding maken, doch deze acht
zijn er met naam en toenaam in genoemd en van enkele hunner is ook
de instructiebrief aanwezig. 13
Zijn zoon Govert, ook Govaert genoemd, werd de eerste opvolger
in 1600, aanvankelijk in voorlopige dienst, sedert 1606 voor vast. In
zijn request om in 1606 een vaste aanstelling te verkrijgen, verklaarde
hij dat hij "nae zijn vermogen de voors.hovinge ende boomgaert geregeert
ende neersterlyck onderhouden (heeft) volgende d'Instructien, hem daertoe gelevert, gelyck hij voorts getrouwelyck verhoept te doen". Ook die
instructie is niet bewaard, wel de kopie van zijn vaste aanstelling,
getekend door Keermans, raadsman en administrateur van prins Filips
Willem, die hovenier Govert vast benoemde.
In die aanstelling wordt ten aanzien van het loon of salaris met
revenuen en emolumenten verwezen naar de instructie, waarop hij zijn
functie in 1600 had aanvaard. En voorts wordt daarin bepaald, dat hij
tijdens de afwezigheid van de prins, die toen pas was toegelaten tot de
aanvaarding van het bestuur over zijn goederen in de Geunieerde Provinciën der Republiek - akte Staten-Generaal 1 juli 1606 - dus ook
van die in de Baronie van Breda, de opbrengst van tuin en boomgaard
ten goede moest doen komen aan de heer van Nassau, gouverneur van
de vesting. Dat was natuurlijk niemand anders dan 's prinsen stiefbroeder
Justinus van Nassau, sedert 27 december 1601 de opvolger van Charles
de Héraugière als militair kommandant van Breda. Het gezin van
Justinus van Nassau had zich pas in 1606 te Breda gevestigd, waar hij
aan het Kasteelplein een ambtswoning had laten bouwen na de daartoe
nodige bouwgrond te hebben gekocht, later sedert 1828 de ambtswoning
van de gouverneur der K.M.A. Met hem onderhield Filips Willem hartelijke betrekkingen, hetgeen ook blijkt uit het feit dat het Valkenberg
sedert 1606 zijn groenten en fruit moest leveren voor de keuken en tafel
van de heer van Nassau "naer gelegentheyt vanden saysoene".
Ook in die tijd moet dus de opbrengst "vande vruchten ende tgewas",
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dus fruit en groenten uit het Valkenberg, al aanzienlijk zijn geweest.
Want behalve de beide families van Oranje en Nassau profiteerden
daarvan ook de bedienden, de hofstoet en gasten, zo dikwijls op het
kasteel verwelkomd. Filips Willem was evenals zijn vader zowel prachtlievend als gul en gastvrij. Covert van (den) Houte zal het dus als
hovenier van Valkenberg wel druk gehad hebben met de verzorging van
hof en boomgaard, waarbij tijdens het bestuur van zijn heer ook nog
waterpartijen kwamen in de vorm van een vijver in het park Deze
vijver werd namelijk in 1610 uitgediept en geschoond door Melchior
Maes de Loekere, die dit werk had aangenomen voor de som van elfhonderd en zeven Rijnse guldens en vier stuivers. luIk een ook voor
die tijd zeer hoog bedrag wijst er op, dat deze vijver in het Valkenberg
wel een groot oppervlak moet hebben beslagen en in dat jaar ook al
bestond. 14
Na 1606, in welk jaar precies blijkt niet uit de stukken in het
domeinarchief, werd deze Covert echter in een andere functie in dienst
gesteld van de prins, een bewijs dat hij wel diens vertrouwen en waardering had genoten. Hij werd namelijk pachter van 's prinsen bouwerie
of bouwerij te Breda en van de landerijen, daarbij behorende, dus meer
in het veehouders- en landbouwbedrijf te werk gesteld. Deze functie was
àf onverenigbaar met het hovenierschap van Valkenberg Of eiste zozeer
de gehele persoon en diens werkkracht, dat Covert sindsdien niet langer
zijn taak in het Valkenberg kon waarnemen. Hij kreeg een opvolger, die
in de bescheiden niet met name wordt genoemd. Wel wordt er melding
van gemaakt dat deze in 1618 zijn functie al weer ter beschikking stelde
of dat in genoemd jaar zijn commissie werd beëindigd.
In elk geval kwam de post opnieuw vacant en nu solliciteerde
C6verts broeder Nicolaes van (den) Houte, doch hij werd niet benoemd,
wel weer zijn broer Covert. Deze werd dus opnieuw naar zijn vroegere
arbeid in het Valkenberg getrokken en bleef als zodanig nog tot 1621
hovenier van het Valkenberg.
In dat jaar kreeg hij een opvolger in Andries van Hoorendonck, wiens
instructie in een authentieke kopie is bewaard gebleven als de eerste in
dat soort.1 5 Daaruit blijkt, - ik laat de volledige tekst ervan onder de
bijlagen hierna volgen, - dat van de benoemde of aangestelde functionaris
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werd verwacht, dat hij zijn taak wel in de eerste plaats in het Valkenberg
vond doch ook nog andere werkzaamheden in dienst van de prins nu Maurits, die Filips Willem in 1618 was opgevolgd - zou hebben te
verrichten. In het Valkenberg had hij te zorgen voor het "volmaecken
der sieragien-, plantagien ende culturen", waaronder zo ongeveer moet
worden verstaan de zorg voor de siertuin, het boom-, struik- en heestergewas, fruit inbegrepen. Er was dus nog steeds een groot deel van het
Valkenberg als sier- en wandeltuin in gebruik en het resterende deel
leverde groenten en fruit voor de gezinnen van de prins en de graaf
van Nassau. Hij moest, vooral als er gasten waren in het Bredase hof
of wanneer de heer een jachtpartij gaf, ook wel eens meehelpen in de
keuken van het kasteel.
Zijn hulp in de keuken van het hof zal dan wel bestaan hebben in
het panklaarmaken van groenten, schoonmaken van fruit e.d. Voorts
moest hij zijn goede diensten als land- en tuinbouwer bewijzen in de
bouwerij, zonder dat echter uitdrukkelijk is vermeld, dat hij daarvan ook
beheerder of bedrijfsleider was. Balthasar Baldi gaf hem namens de
prins voor deze diverse taken de nodige instructies.1. 6
Natuurlijk kon hij al dat werk niet alleen af en werd zo nodig gemachtigd een of meer arbeiders op daghuur in dienst te nemen, speciaal
in de zaai- en oogstperiode, als er zowel in het Valkenberg als op de
bouwerij veel te doen was. Ten aanzien van de beloning dezer werkkrachten stond hovenier Hoorendonck onder controle van vorengenoemde
Balthasar Baldi en de controleur Willeboorts.J. 7
Fruit en groente, gekweekt in het Valkenberg, waren ook toen in de
eerste plaats bestemd voor de hofhouding van de prins, als hij tijdelijk in
Breda resideerde.1. 8 Doch dat gebeurde tijdens zijn laatste levensjaren
(1621-1625) niet veel. In 1618 was hij na het overlijden van zijn
halfbroeder Filips Willem blijkens de stadsrekeningen enige tijd alhier,
doch pas op 30 mei 1620 had hij zijn plechtige huldiging als heer der
Stad en Baronie te Breda, ter gelegenheid waarvan in de stad luisterrijke
feesten werden gevierd, o.m. een grote parade van garnizoen en burgerwacht op het Kasteelplein werd gehouden. Ook schonk de prins toen
zijn aandacht aan de verfraaiing van het park bij en de bossen rondom
het kasteel, gaf opdracht tot het bouwen van het Speelhuis, liet een
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diergaarde aanleggen in het Belcrumse park en hield een goed oog op
zijn bezittingen, waarbij vorengenoemde Balthasar Baldi zijn voornaamste
raadsman was. Maar al moeten wij met Roest van Limburg instemmen,
dat Breda in die jaren tot de insluiting van de vesting door Spinola
in 1624, een uitvalspoort was voor de hervatte oorlogshandelingen in 1621 was het Twaalfjarig Bestand geëindigd en begon de oorlog met
Spanje opnieuw - prins Maurits droeg de leiding daarvan voor de
zuidelijke frontieren grotendeels aan zijn jongere broeder Frederik Hendrik over en bleef zelf meest in Den Haag.
Het was dus de jonge generaal der cavalerie, prins Frederik Hendrik,
die in de jaren 1622, 1623 en 1624 bij herhaling in het kasteel resideerde
en daar de krijgsoperaties met zijn staf en de militaire commandant der
vesting Justinus van Nassau besprak. Voor de laatste maal, dat prins
Maurits aldaar nog tijdelijk verbleef - de dichter Huygens gewaagde
toen van Breda als het "Brabantse Tempe" - namelijk in mei 1624,
was hier een select gezelschap de gast van de prins op het kasteel: de
koning en koningin van Boheme, de gezanten van Engeland en Frankrijk, vele andere voorname heren en dames van adel en lieden uit
leidende politieke kringen en hoge legerleiders. Onder die dames was
ook de bevallige Amalia van Solms, hofdame van de Boheemse koningin.
Wegens haar schoonheid, charme en hoffelijk optreden viel Amalia ook
bij prins Maurits zeer in de smaak, zodat hij bij die gelegenheid het
voornemen zou hebben opgevat om een echtverbintenis tot stand te
brengen tussen Frederik Hendrik en Amalia van Solms, dochter van graaf
Johan Albert. Spoedig daarna werd dit huwelijksplan dan ook ten uitvoer
gelegd, dat dus in Breda blijkt beraamd en gerijpt te zijn. 19
Voor zulk een illuster gezelschap nu leverde het Valkenberg de
"warmoes ende fruyten", Geertruidenberg en Woudrichem de zalm en
andere riviervis en de Bredase bouwerij wat verder voor de welvoorziene
tafel op het kasteel aan spijzen en dranken nodig was. De taak van de
hovenier, toen echter niet meer Andries Hoorendonck doch Michiel van
Bruhese, in 1623 alszodanig in functie getreden, was dus wel veelomvattend en vereiste grote zorg en arbeid. Doch was het Bredase Prinsenhof weer verlaten, dan moest de hovenier de gekweekte groenten en fruit
als vanouds leveren voor de tafel van Justinus van Nassau, voor142
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zover nodig en verder een bescheiden portie aan de concierge van het
kastee1.2o Het surplus diende hij te verkopen, niet om eigen beurs te
spekken bij wijze van bijverdienste, doch de opbrengst ervan had hij
over te dragen aan de comptabele van 's prinsen hof te Breda, vermoedelijk onder supervisie van Balthasar Baldi of de controleur Willeboorts.
Volgens de instructie van 1621 had de hovenier van het Valkenberg
nog een bewakingstaak, nam~lijk kinderen, militairen en andere aldaar
niet gewenste personen buiten de tuin te houden. Want ook toen waren
er al klachten over het moedwillig vernielen van de "blommen parcken"
en andere gewassen in de tuin. Maar vreemdelingen, die zulks hadden
verzocht, officieren en lieden van aanzien en kwaliteit mocht hij er wel
toelaten en hun "den hoff met discretie (mogen) laten besichtigen", een
bewijs tevens dat het Valkenberg ook toen niet alleen de aandacht trok
van burger en militair, van ingezetenen en mensen van buiten de stad
maar ook waard was van dichtbij in ogenschouw te worden genomen.
Tevens, dat reeds in 1621 het Valkenberg niet zó hermetisch was afgesloten als men van deze hoftuin, in eigen gebruik bij de prinsen van
Oranje, zou hebben gedacht, doch dat het park met tuinen reeds toen
ten gerieve van anderen, zij het dan in beperkte mate, ter bezichtiging
werd opengesteld.21
De hovenier was natuurlijk een bezoldigde functionaris. In de aanvang
der 17de eeuw was zijn salaris nog op 150 gulden gesteld, vermoedelijk
met enige emolumenten, volgens de instructie van 1621 was dit bedrag
reeds verhoogd tot 300 gulden per jaar, per half jaar uit te betalen door
de rentmeester der domeinen.
Toen Michiel van Bruhese in november 1623 deze functie aanvaardde
in opdracht van prins Maurits, kreeg hij er nog een vrije woning bij,
hetgeen dus op loonsverhoging wijst. Daarenboven werd hem in het
vooruitzicht gesteld, dat "indien hij hem neerstelycken en vlijtelycken
draecht ende quijt, op onse speciale ordonnantie hij jaerlycx sal genieten
hondert gulden oH hondert ende vijftich carolusgulden", welke loonsverhoging men kan zien als een gratificatie, jaarlijks uit te keren in geval
van bijzondere prestaties en ter honorering van extra toewijding en ijver.
Prins Maurits had het dus goed voor met zijn hovenier Michiel, temeer
omdat hij bepaalde "twelck wij reserveren t'onser discretie ende dispositie".
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Het is intussen de laatste beschikking van deze Oranjeprins, die we ten
aanzien van het Valkenberg en het daar werkend personeel in het
domeinarchief tegenkwamen. Ze dateert van 23 november 1623 en nog
geen jaar later, augustus 1624, verschenen de Spaanse benden van
Spinola voor de wallen van Breda. Het bovengenoemde vorstelijk bezoek
in mei 1624 aan de stad en vesting gebracht, bewijst intussen wel, dat
de prins tevreden kon zijn over het uiterlijk aanzien van het Valkenberg,
waarvoor Michiel van Bruhese de verantwoordelijke man was.
In hoeverre de kasteeltuin tijdens de daaropvolgende Spaanse bezetting
van Breda gedurende de jaren 1625-1637 aan eventuele vernieling en
verwaarlozing ten prooi is geweest, blijkt natuurlijk niet uit de stukken
van het domeinarchief. De Oranje's waren verdreven uit hun stad en
baronie en de elkaar opvolgende gouverneurs in Spaanse dienst legden
de nog in de stad achtergebleven ingezetenen - zeven honderd huizen
stonden in 1630 leeg - wel een zware bezettingslast op, doch deden
weinig voor Breda en zijn bewoners. Wel werden er enige versieringen
aan het kasteel aangebracht, doch over het onderhoud van het park en
de boomgaard met moestuin lezen we niets. Zelfs de versterkingswerken
werden onder de laatste gouverneur Gomar Fourdin verwaarloosd en de
bezetting werd telkens verminderd als gevolg van de steeds hachelijker
geworden financiële toestand van de bezetter. Deze toestand speelde de
stedendwinger prins Frederik Hendrik in de kaart, toen hij op 15 augustus lp37 nog vrij onverwacht een geregeld beleg van de vesting opende,
hetwelk op 6 oktober met een schitterend succes werd bekroond.
Onder de vele belangstellende en militaire deskundigen uit binnenen buitenland, die dit beleg bijwoonden, was ook een zekere William
Lithgow een Engels reiziger, die het kamp van de Schotse hulptroepen
bij Terheijden bezocht om met zijn landgenoten na de verovering der
vesting Breda de stad binnen te trekken. Men kan hem dus enigszins vergelijken met de huidige oorlogscorrespondenten met dit verschil, dat zijn
berichtgeving zoals van vele van zijn collega's uit die tijd in boekvorm werd
vastgelegd in: "A true and experimentall discourse upon the beginning
proceeding and victorious event of this last siege of Breda etc.", dat nog
in hetzelfde jaar 1637 te Londen verscheen. 22 Het verslag van het beleg
dat in andere soortgelijke werken niet alleen uitvoeriger maar ook pre144
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cieser en vooral beter gedocumenteerd tot ons is gekomen, doet hier
minder ter zake. Maar wel is het van belang, dat Lithgow in zijn beschrijving van Breda enkele bijzonderheden over het kasteel met tuin
geeft, die elders niet zijn te vinden.
En vooral betreffen die het Valkenberg direct na de inname van de
stad. Uit deze bijzonderheden toch blijkt niets van een vervallen, verwaarloosd of geheel door onkruid overwoekerd park. Integendeel, deze
schrijver gewaagt van "a pleasant, spacious and conspicuous garden, full
of sweet, savory and fructiferous trees, where on same are summerhouses
and banquetting roomes erected". Waren die zomerhuisjes en prieeltjes,
waar men blijkbaar alle gelegenheid had zich van allerlei lekkernijen te
voorzien en er van te genieten, door de bezetter gebouwd en als zodanig
ingericht? Of waren die er ook reeds vóór 1625, vraagt men zich onwillekeurig af. In elk geval was het ook toen in het Valkenberg wel te
toeven en te pleisteren en bood de uitgestrekte tuin een schone aanblik,
ook nog in het Breda, dat tijdens de Spaanse bezetting zo ontluisterd
was geworden.
Uit wat Lithgow er verder nog over meedeelt, kan men zich een
Valkenberg voorstellen, dat een lust voor de ogen was: in het lager gelegen
deel van de tuin, het plantsoen en de siertuin vond men een grote
verscheidenheid van prachtige bloemen en andere gewassen. Kortom het
Valkenberg was volgens de opgetogen Brit te vergelijken met de schoonste
buitenlandse lusthoven en parken, waarvan voor zijn herinnering opdoemde de PretoIino bij Florence en die van Pau, waar Hendrik IV,
koning van Frankrijk, was geboren. Hij moest het tot zijn spijt laten
bij deze korte topografische beschrijving binnen het raam van het verslag
der verovering van de vesting en kon dus niet meer meedelen over de
ouderdom en het ontstaan van het park, hetgeen wij thans natuurlijk
wel betreuren. Maar in elk geval bewijzen zijn korte mededelingen, dat
het Valkenberg ook nog kort na de verovering door Frederik Hendrik een
bezoek alleszins waard was en dat er veel viel te genieten aan natuurweelde en natuurschoon.
De prins nam ook dadelijk maatregelen om het onderhoud en de
verzorging van zijn kasteeltuin veilig te stellen. Hij vertrouwde deze taak
opnieuw toe aan Michiel van Bruhese, die zoals we hiervóór zagen, al
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in november 1623 door prins Maurits daarmee was belast. Op dezelfde
voorwaarden als in dat jaar aanvaardde tuinman Michiel deze betrekking,
die hij daarna nog tien jaar heeft waargenomen. Want in 1647 volgde
zijn zoon Pieter van Bruhese in deze functie hem op, die op 15 mei
van dat jaar zijn aanstelling ontving van prins Willem 11.23
Nog een andere titularis met betrekking tot het Valkenberg werd in
een andere akte van 1637 genoemd, namelijk de hier reeds eerder genoemde rentmeester en raad van de prinsen van Oranje Balthasar Baldius,
"in sijn leven Directeur vanden Hoff van Valckenberch". Hiervóór werd
reeds meegedeeld, dat hij tijdens het bewind van de prinsen Filips Willem
en Maurits was belast met de supervisie over het park, zonder dat hij
enige bemoeienis had met de beplanting, de regeling der werkzaamheden,
de zorg voor het plantgoed enz.
Men kan derhalve Balthasar Baldius in zijn kwaliteit van "directeur
vanden Hoff van Valckenberch" beschouwen als een soort econoom, die
de kosten en baten van het park tegen elkaar af moest wegen en er voor
had te zorgen, dat de eerste niet al te zwaar drukten op de lasten van
het domein. Hij blijkt tijdens de Spaanse bezetting van Breda aldaar of
elders te zijn overleden. \iVant niet zodra prins Frederik Hendrik de vesting aan de Spanjaarden had ontweldigd, verzocht zijn weduwe, Elisabeth
van Buerstede, te worden vereerd met de functie van "concherge vanden
Valckenberch tot Breda".24 Dat deze functie niets te maken had met
enig portierschap van de tuin of met de beplantingen daarin, blijkt uit
de inhoud van de akte, ingevolge waarvan aan haar verzoek werd voldaan.
Zij werd namelijk aangesteld tot "concherge vanden H uyse Valckenberch", d.w.z. het huis van Pergamont in het park, dat toen door de
prinsen van Oranje veel werd gebruikt om er hun aanzienlijke gasten
huisvesting te verlenen, voorzover die niet in de voor logies bestemde
vertrekken in het kasteel zelf konden worden ondergebracht. Zij kon
daar blijven wonen evenals ze met haar overleden man daar al vóór
1625 had gewoond onder voorwaarde, dat ze het huis schoon hield, er
geen logé's binnen liet en er voor zorgde, dat een deel van de woning
steeds disponibel bleef voor eventuele gasten van de kasteelbewoners,
alles tot wederopzeggens toe.
Het contract met de hovenier Pieter van Bruhese werd in 1653 en
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Afb. 16.

Gezicht vanmt het Valkenberg op de stad, ca. 1685. Gewassen pentekening
door Jan de Bisschop.

Groninger Museum voor Stad en Lande, Groningen
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Afb. 17.
Koninklijke Militaire Academie, Breda
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Plattegrond van het Valkenbe

oor de landmeter Christoffel Verhoff, 1679.
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Foto B. van Gil,

Afb. 18.

Beeld van Hercules bij de vijver in het Valkenberg (zie pag. 135-136).
Foto B. van Gils

Gemeentearchief, Breda
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1661 vernieuwd, een bewijs, dat hij de prinselijke familie goed beviel,
telkens met behoud van zijn salaris van 300 gulden vast en 150 gulden
toeslag. Ook de titel "hovenier van Valckenburch" bleef bestendigd, al
dan niet met bijvoeging van "om te beplanten ende onderhouden onse
hoven soo tot Breda, bouwerije als op andere plaatsen". Zijn opdracht
of taak lijkt door deze toevoeging onder prins Willem Il en na diens
overlijden door zijn gemalin Maria Stuart (1) nog te zijn uitgebreid,
zonder dat precies is aangegeven wat onder "onse hoven" zowel te Breda
als op andere plaatsen buiten de stad moet worden verstaan. 25 Doordat
pas in 1733 een nieuwe instructie voor de hovenier in het domeinregister werd ingeschreven, toen Willem van Loo als zodanig werd aangesteld - 25 september van dat jaar - blijft het onzeker wat de functie
in de tweede helft der 17de eeuw precies inhoudt. Voor de 18de eeuw
komen we daarop nog terug.
In die periode, inzonderheid gedurende het zg. eerste stadhouderloze
tijdperk (1650-1672), rezen er allerlei moeilijkheden in en rondom het
Valkenberg, ten dele een gevolg van het feit, dat de prinselijke domeinen,
ook die in Breda, vanuit Den Haag werden beheerd en dat de betaling
der salarissen aan het personeel, dat in die domeinen werkzaam was,
niet vlot verliep.
Dat ondervond ook vorengenoemde Pieter van Bruhese, die achtereenvolgens van prins Willem Il, diens gemalin en de moeder van de prins,
Amalia van Solms, zijn aanstelling of wel continuatie van die aanstelling
verkreeg op het bekende salaris van 450 gld. in totaal en vrije woning.
Doch na het overlijden van prinses Maria Stuart (I) in 1661 wendde de
hovenier zich tot prinses Amalia met een request, waarin de klacht was
vervat, dat hem sedert het jaar 1657 van dat salaris slechts 250 gulden's
jaars was uitbetaald ondanks de verzekering van de Raad en Rekenkamer van de prins, dat hij recht bleef houden op 450 gulden plus vrije
woning. Van dit ten onrechte verminderde salaris kon hij "de vreemde
arbeyders, die hij continuelyck beneffens hem soo ten onderhoudt als tot
schoonmaecken der voors. hoven moet gebruycken", niet langer betalen,
"behalvens dat hij met Vrouw ende Kinderen oock daer op moet leven
ende dat hij sulcx mette selve 250 guldens niet langer en soude connen
uytstaen". Hij verzocht daarom het hem toekomende volle salaris plus het
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achterstallige loon prompt uit te betalen als vanouds en eindigde met
"sal U Hoochheyts goedtheyt ende genade altijdt gedachtich ende danckbaer wesen".
De beschikking op dit request, nu verleend door 's prinsen grootmoeder Amalia van Solms - zijn moeder was in januari van dat jaar
vrij onverwacht te Londen overleden - was getekend te Turnhout, de
haar toegewezen heerlijkheid, en waarborgde Pieter van Bruhese, dat
hij met ingang van 26 juni 1661 weer volledig in zijn oude rechten zou
zijn hersteld, vrije woning benevens 300 gulden salaris en 150 gulden
toeslag per jaar. Van zijn recht om het gederfde achterstallige salaris mede
te ontvangen, wordt noch in deze beschikking noch in andere akten
gewag gemaakt. 26
Daarmee verdwijnt hovenier Pieter uit ons gezichtsveld en het is pas
op het jaar 1688, dat over een opvolger wordt gesproken, toen in dat
jaar prins Willem III de wens te kennen gaf dat er weer een tuinman
voor het Valkenberg zou worden aangesteld. Heeft men het na de dood
van Pieter van Bruhese - wanneer hij is gestorven, heeft bedankt of is
ontslagen, is niet bekend - enige jaren zonder hovenier gesteld? Dit is,
gezien het vele werk dat er te verrichten was, de ambitie die de prins
persoonlijk voor tuinieren had en zijn grote zorg voor zijn bezittingen en
goederen in en buiten Breda, welhaast niet aan te nemen. Maar in elk
geval is er een hiaat in de stukken betreffende het Valkenberg en zijn
beheer, zowel gedurende de periode 1661-1688 als tussen 1690-1705.
Van een persoonlijke belangstelling van de. prins voor Breda en in
het bijzonder voor het Valkenberg kan inderdaad worden gesproken.
Toen hij nog leerling was van de voorlezer in de Franse kerk te Breda,
Abraham de Raguineau, die de prins op jeugdige leeftijd de kunst van
lezen, schrijven en rekenen heeft bijgebracht en volgens Dr. Japikse "een
prachtportret van zijn leerling heeft gemaakt", vond hij na de schooluren dikwijls afleiding in het Valkenberg, waarbij zijn leermeester hem
dan vergezelde. Daar en te Honselaarsdijk heeft hij volgens dezelfde
geschiedschrijver van onze dynastie "reeds jong den smaak in tuinieren
opgedaan, die hem altijd is bijgebleven".27
In de periode, dat een of meer hoveniers van het Valkenberg ons
niet bij name bekend zijn, was er anders wel belangstelling van vorste-
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lijke zijde voor Breda. Wel had er toen geen Oranjeprins meer zijn
residentie in onze stad - eerst in 1668 na zijn inhuldiging op 16 november van dat jaar verbleef prins Willem III er lange tijd en verder af en
toe - doch voorname bezoekers waren er ook na 1646 soms jaar op jaar.
In 1647 hield Amalia van Solms er weer lange tijd verblijf en herhaalde dit bezoek meermalen, terwijl prins Willem II er in zijn sterfjaar
1650 nog resideerde. Hij had er indertijd als knaap met zijn zusters
evenals voorheen Filips en Maria van Nassau, toen zij nog kinderen
waren, gespeeld in het Valkenberg en ook de dertienjarige prins Willem III was er met de stadhouderlijke familie in 1663.
Reisbeschrijvers als De Monconys en de Poolse geestelijke Adam
Samuel Hartmann, de laatste in 1657, prezen het kasteel als monumentaal
gebouw met het daarbij behorende park, de tuin van de prins, Valkenberg.
"Von dannen (het kasteel) gingen wier in des printzen garten welcher
auch schön ist, sonderlich wegen der kunstreichen quartieren etc. Blumwerk und obst ist sehr wenig darinn. Schöne gänge auch unter den
leuben sindt da, und an den seiten Kegen morgen ein dichter busch von
ruspen beumen und tannen, der heisset irrgarten .... "28
De bijzondere aanleg en indeling van het park in vakken of perken
en de dwaaltuin of doolhof trokken toen dus meer de belangstelling
dan het Valkenberg als sier- en moestuin met boomgaard. Althans volgens
bovenstaand citaat uit het dagboek van Hartmann hadden toen de
bloemen, groenten en fruit van het Valkenberg niet veel te betekenen.
Toen drie jaren later Karel II van Engeland, dus in 1660, zijn intrek
op het kasteel nam om van hieruit naar zijn land als koning terug te
keren en in 1667 het Kasteel de plaats werd, waar de onderhandelingen
werden gevoerd, die tot de bekende Vrede van Breda hebben geleid, was
dit wel even anders. Een ongekend aantal vorstelijke personen, avonturiers en nieuwsgierigen kwamen van heinde en ver naar Breda. En ook
het jonge prinsje \iVillem, toen nog protégé van oom Karel, was in zijn
hof en bezocht ook meermalen het park. De groenteteelt werd er weer
uitgebreid, want de tafel der vorstelijke personen en die van hun pages
en andere bedienden, van gasten en bezoekers, eiste veel proviand, ook
m natura. 29
En toen zeven jaren na het verblijf van Karel II alhier onder geheel
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andere omstandigheden de vredehandel te Breda werd aangevangen 14 mei van dat jaar zetten de gezanten te Terheijden voet aan wal,
hoewel toen in de accomodatie van tijdelijke huisvesting in de stad nog
niet geheel was voorzien - was Breda opnieuw te klein om al de nieuwsgierigen en bezoekers van buiten te herbergen. In de Katerstraat en de
St. Jan- of Veterstraat werden de aanzienlijkste, het nauwst bij de
onderhandelingen betrokken personen gehuisvest, voorzover ze niet in het
kasteel logeerden, dus in de onmiddellijke nabijheid van het Valkenberg.
Ter afleiding en onderbreking van de onderhandelingen werd dit park
dus door vele hoge bezoekers bezocht. Terecht merkte Roest van Limburg in zijn historische beschrijving van het kasteel dan ook op: "We
vinden vermeld dat men ook eenige malen samenkwam in het Valkenberg, een mededeeling, die minder onwaarschijnlijk is dan zij bij den
eersten oogopslag lijkt. Een gedeelte van dien tuin, die toen reeds als
openbare wandelplaats kon worden beschouwd omdat de gegoede ingezetenen van Breda een sleutel konden bekomen van de poort, zal zeker
wel voor de gezanten zijn gereserveerd. En dat sommige hunner, in dit
gedeelte van het jaar, er de voorkeur aan gaven om, wandelende in het
lommer, hun besprekingen te houden inplaats van in de warme vergaderzalen, ligt voor de hand". Het Valkenberg zou er volgens deze veronderstelling dus nog toe hebben bijgedragen om de voor de Republiek gunstige
Vrede van Breda tot stand te brengen. 3D
Het is overigens wel merkwaardig, dat betreffende het onderhoud
van en de zorg voor het Valkenberg tijdens het leven van prins Willem lIl, nadat hij sedert 1672 tot de stadhouderlijke waardigheid in vijf
gewesten was verheven, zo weinig in het domeinarchief is bewaard gebleven. En toch kwam de prins na zijn inhuldiging door stad en Baronie
nog meermalen in Breda, hetzij om in de omtrek zijn geliefde jachtsport te beoefenen, om zijn gemalin, de Engelse koningsdochter Maria
Stuart (II) aan de Bredase autoriteiten voor te stellen (1678), om de
verdedigingswerken en de kasteelrestauratie in ogenschouw te nemen
of om particuliere redenen. Al heeft hij er niet voor lange tijd geresideerd,
de zorg voor het Bredase kasteel en daarmee ongetwijfeld ook die voor
het Valkenberg ging hem na aan het hart. 3l En die verfraaiing en vergroting van het kasteel strekten zich uit over tien jaren (1686-1695),
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terwijl juist uit die periode alleen de akte van aanstelling van Johan
Hofmans als hovenier van het park in 1688 en diens herbenoeming in
die functie in 1690 en 1695, dus nadat de stadhouder tevens koning
van Engeland was geworden, onder de stukken in genoemd archief zijn
bewaard gebleven. 32
Reeds werd hiervóór de aandacht gevestigd op wat reizigers met een
toeristisch doel, die Breda in de 17de en 18de eeuw bezochten in hun
diverse journalen hebben vastgelegd. Daartoe behoorden ook de Moretussen, erfgenamen van de beroemde Antwerpse drukkerij en uitgeverij
Plantijn, t.w. vader Balthasar Moretus en zijn beide zoons Balthasar en
Jan Jacob. Toen zij in 1668, dus een jaar na het sluiten van de Vrede
van Breda onze stad bezochten, viel hun de toestand, waarin het Valkenberg destijds verkeerde, wel wat tegen. Slechts de volgende korte notitie
uit hun relaas, waarover men uitvoeriger kan worden ingelicht door een
artikel van prof. dr. M. Sabbe in "Taxandria", deel 31 (1924), blz. 82
vlg., over het Valkenberg in genoemd jaar.
Omtrent de Kasteeltuin, die nog als "Princenhof" werd aangeduid,
memoreerden zij namelijk het volgende. Het was ook in hun ogen nog
wel een fraaie tuin of schone lusthof, doch niet meer zo goed verzorgd
als in de dagen van de prinsen Maurits, Frederik Hendrik en Willem lIl.
Deze vergelijking zullen zij natuurlijk wel van hun reisleider(s) hebben
vernomen, want het is niet bekend, dat zij reeds eerder op hun reizen
Breda hebben aangedaan. Hoe dan ook, hun indrukken gaven zij als
volgt weer.
"Om te gaen in de hovinge, staende nevens het kaetspel" (ook "Caetsbaen", destijds verhuurd), in welcke dat te noteren syn vele wandelingen"
(dus wandelpaden) "van hagen, perielen" (priëlen) "ende lommeringen"
(beschaduwde paden) "oock een warande" (bosje) "ende in het middelste
parck" (perk, mogelijk gazon) is notabel" (op te merken) "eenen wyser"
(zonnewijzer) "met palm uytgebelt" (afgebeeld) "waer neven de wapens
van den Prins van Oranien winens" (wiens) rendtmeester syne wooninge
alhier heeft," m.a.w. deze domeinambtenaar woonde in het park, in het
reeds eerder genoemde huis van Pergamont.
(wordt vervolgd)
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Vgl. ook Dr. ]. F. Corstens Bredaniana CLXXII en dez. Breda Geschied·
kundige bijzonderheden, I, Breda, 1900, blz. 50 en Roest van Limburg, t.a.p
blz. 84-85.
Nassau- Domeinarchief, Algemeen Rijksarchief Den Haag, Register 1023-XIII,
fol. 289-297, verder aangehaald als NDA XIII.
Ibidem, fol. 290.
Roest van Limburg, t.a.p. blz. 137.
NDA XIII, foL 296-297.
Rentmeester, zowel van prins Filips Willem als van prins Maurits.
"Contrerolleurs" der domeinen, technische opzichters van de plantages, bossen,
heiden en vroenten in het prinselijk domein, naderhand "opzichter der gebouwen" genoemd. De oudste bekende instluctie van deze functionaris is voor
de Bredase Baronie van 11 april 1610. Die van de rentmeester te Breda (Adriaen
Backx) van 14 februari 1594.
Uit een brief van Maria, prinses van Oranje en gravin van Nassau te Buren,
volle zuster van prins Filips Willem, gedateerd 16 februari 1607 en gericht aan
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vesting Breda, welke brief onder andere epistels van genoemde prinses is afgedrukt in de "Kronijk van het Historisch Genootschap" (Utrecht) van 1854,
10e jrg., blz. 209-313, blijkt dat in het Valkenberg te Breda toen behalve
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"Monsieur Ie gouverneur.
Alsoe den tijt voor handen is dat men sal gaen planten ende wij daerom
brenger deses, onsen hovenier tegenwoordelijck, aHseynden nae Breda om
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ende sonder schade opgenomen cunnen werden. Ende hieraen salons aengename vruntschap geschieden, die wij in gelijcken wederom geerne sullen erkennen. Hiermede bidden wij Godt Almachtich, monsieur Ie gouverneur, v.ed.
ende derselver huysvrouw, nae onse vrientelijcke gebiedenis, te nemen in sijn
heylige protectie. Datum Bueren den 16en February, 1607.
V.e. goetgunstige ende geaHectioneerde vriendinne. Een eensluidende missive
aan de "Edele, erentfeste Fernando de Bernuy, drossart tot Breda, in absentie
aen de heeren burgemeesters aldaer".
Vgl. mijn biografie van haar, "Amalia van Solms, een lang leven in dienst van
haar natie", Amsterdam, z.j. (1940, 2e dr. 1941), hfst. I.
Alszodanig fungeerde sedert 1637 Elisabeth van Buerstede, wed. Balthasar
Baldius, in leven "directeur vanden Hoff van Valckenberch". Zie over haar aanstelling als zodanig verder de tekst hierna.
NDA XIII, fol. 298, 300.
Een exemplaar van dit thans zeer zeldzame werk berust o.a. in de bibliotheek
van het Gemeentearchief te Breda. Een kort uittreksel uit de inleiding ervan
is afgedrukt in Taxandria XXIII (1916), blz. 225-229 aldaar.
NDA XIII, fol. 300-30l.
Ibidem, fol. 299.
Ibidem, fol. 300-302.
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verblijven met fraaie parken in de Republiek uit het werkje van dr. Walter
Harris, Engels geneesheer van de prins (1699) ook de tuin van het Bredase
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"Koning Willem met Jonathan Swift door William Tempie's tuinen wandelende,
wees hem hoe men in Holland de asperges gewoon was te steken" (blz. 323).
Rodgero PrÜ1ners, Tagebuch Adam Samuel Hartmanns über seine Kollektenreise im Jahre 1657-1659, in: Zeitschrift der historischen Gesellschaft für die
Provinz Posen XV (1900), blz. 108.
Ibidem, blz. 151-156.
Ibidem, blz. 163.
Ibidem, blz. 176-180.
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