Historische gegevens betreffende het
Bredase stadspark
BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN HET VALKENBERG,
INZONDERHEID IN DE l7DE EN l8DE EEUW

II
door

A. HALLEMA
Het Valkenberg in de 18e eeuw
In de stukken van het Nassause-domeinarchief wordt nog melding
gemaakt van kwesties, die de prins kreeg met eigenaren van aan het
Valkenberg grenzende bebouwde en onbebouwde percelen over slechte
afwatering en wateroverlast, grensscheiding e.d. welke we hier kortheidshalve verder onbesproken laten, aangezien ze de beplanting en het
gebruik van en de zorg voor het Valkenberg niet rechtstreeks raken. 33
Wel kan dit worden gezegd van de vooral in en na 1705, toen de
koning-stadhouder dus al was overleden en de jarenlange twisten over
zijn nalatenschap waren begonnen, gerezen klachten over het misbruik,
dat van het Valkenberg werd gemaakt en waarover gedurende een groot
deel der 18de eeuw veel deining is ontstaan. Reeds Roest van Limburg
heeft opgemerkt, dat tegen het einde der 17de en in het begin der 18de
eeuw hoe langer hoe meer lieden tot de hoftuin doordrongen, zowel op
geoorloofde wijze met behulp van een hun verstrekte sleutel, - de
prins was blijkbaar nogal royaal met dgl. vergunningen - , als ongeoorloofd, door zich met valse en nagemaakte sleutels of over de afscheidingen heen eigenmachtig toegang te verschaffen.
"Daar in dien tijd", aldus genoemde auteur, "het aantal personen,
die een sleutel van het Valkenberg hadden bekomen, om dien tuin als
wandelplaats te gebruiken, zeer was toegenomen, werden tevens alle
sloten veranderd, en de vergunningen voor het verkrijgen van een
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sleutel beperkt".34 Maar dat hielp weinig, want soldaten en opgeschoten jongens klommen wel over een der twee achterpoorten, een in de
Bouwerij- en een in de Doelenstraat, terwijl er ook nog een hek of een
andere afsluiting was op de wal. De Bouwerij was als voormalige bouwhoeve van het kasteel toen allang verbouwd en ingedeeld als een drietal particuliere woningen, die evenals het huis in de Doelenstraat werden verhuurd.
In 1705 klaagde dan ook de niet met name genoemde tuinman van
het Valkenberg bij de rentmeester over de "moetwilligheden, die door
enig slegt- en moetwillig volk, die haar loopplaats aldaar" - i.c. het
Valkenberg - , "bij dage en nagte komen te nemen, werde gepleegt",
zodat hij zich genoodzaakt zag de Raad te verzoeken, daartegen op korte
termijn de strengste maatregelen te nemen. Anders zou het Valkenberg
weldra aan de ergste vernieling, verwildering en vandalisme ten prooi
zijn, klachten, welke ook in onze tijd helaas een maar al te bekende
klank hebben gekregen! De tuinman suggereerde "tot voorkomingen
van verdere disordres" vooral het verbod om 's avonds na negen uur
iemand wie dan ook in het park toe te laten met uitzondering van
die autoriteiten en functionarissen, die er krachtens hun ambt en arbeid
na dat uur per se moesten zijn. En verder wilde hij op zware straffen
bij overtreding doen verbieden "boomen, heggen, parken, bloemen,
banken, tuijnhuijsen of wat des meer is, te mogen scheuren, breeken of
eenige moetwiIligheden te pleegen", deze verboden. ten spoedigste in de vorm van een "placcaet" te Breda en omstreken af te kondigen en
aan de naleving er van stipt de hand te houden. De "Raad van executeurs van de testamenten" van Frederik Hendrik en Willem III werd
verzocht om advies, want men was blijkbaar in Den Haag niet gewoon,
dat een ondergeschikte als de hovenier van het Valkenberg in zijn alarmkreet zó de puntjes op de i zette wat de heren daarginder moesten of
hadden te doen om het park van de ondergang te redden. 35
Ze hadden het toen trouwens veel te druk met het huis in het Valkenberg, dat vele jaren was bewoond geweest door rentmeester Samuel
Suerius (sedert 1663), die eerst op Bouvigne woonde doch liever naar
de stad verhuisde. Later kwam daarin wonen de zoon, Pieter Suerius,
getrouwd met Maria Coren. Dit echtpaar had verschillende kosten we2
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gens verbouwing van het huis voor eigen rekening genomen, toen de
Raad en Rekenkamer van de prins er niets voor voelde om die ten
laste van het domein te brengen. Blijkbaar was de verbouwing uitgevoerd voor eigen gerief der bewoners en mogelijk ook zonder voorkennis, medeweten of goedkeuring van genoemde Raad. Maar toen Pieter
Suerius generaal-wagenmeester in dienst van Heren Hoogmogenden was
geworden en dus zijn rentmeestersambt moest neerleggen, achtte de
Raad en Rekenkamer het nodig, dat zijn echtgenote, die er nog altijd
was blijven wonen zonder huur te betalen, het huis ontruimde.
Hiertegen kwam genoemde Maria Coren echter fel in verzet,
grondde haar recht op de gunst, indertijd door koning-stadhouder
Willem III aan de familie Suerius bewezen om het huis zonder betaling
van huur te bewonen, op de kosten, welke zij er aan gespendeerd had
om de woning uit de vervallen staat, waarin ze verkeerde, op te
heffen en op de vele verdiensten van haar man voor stad en staat. Ze
wilde er dan ook haar hele leven lang in blijven wonen zonder er een
cent huur voor te betalen.
De Raad rekende uit, dat tot 1705 door deze huurderving het domein reeds zeven- à achtduizend gulden schade had geleden, aangezien
het huis jaarlijks wel voor vierhonderd gulden verhuurd kon worden.
Over deze kwestie zijn vervolgens nog heel wat brieven en andere
stukken tussen partijen gewisseld, waarvan de inhoud hier onbesproken
moet blijven wegens ruimtebeperking. Alleen moge nog even worden
vermeld dat de echtgenote van Pieter Suerius het been stijf hield en
in het huis in het Valkenberg bleef wonen. Verder dat de Raad en
Rekenkamer overwoog om het huis aan een tapper te verhuren voor
minstens driehonderd gulden per jaar en dat Mevrouw Suerius dit plan
als bespottelijk verwierp; "eene tappersneringe" in het Valkenberg,
"tgene tot merekelycke prejuditie en schade vanden Heer soude strecken", waarin zij niet geheel ongelijk had.
Nog in 1709 woonde zij in het Valkenberg, toen een nieuw incident aanleiding gaf tot wrijving met de Raad en Rekenkamer. Door een
deur in het achterhuis, die geregeld openstond, kon elke bezoeker van
deze familie zich vrije toegang tot het Valkenberg verzekeren, wat niet
de bedoeling was. De Raad wenste de deur af te grendelen aan de bui-
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tenkant, desnoods dichtspijkeren, doch de bewoonster achtte dit een
ergerlijke inbreuk op haar persoonlijke vrijheid en van degenen, die
haar een bezoek brachten of er logeerden. In elk geval heeft zij door
haar bazigheid en energie voorkomen, dat in het Valkenberg toen al
"eene tappersneringe werd daargestelt", waarvoor de gegadigde 300
gulden huur had geboden. 36
Intussen bleef het euvel van vernieling en vandalisme in het Valkenberg voortduren. In 1710 pakte echter rentmeester Josias Eckhart de
koe bij de horens in een uitvoerig en scherp gesteld request, waarin hij
een ernstig beroep op de Raad en Rekenkamer deed om er nu eindelijk
eens voor te zorgen, dat er een einde kwam aan "de disordres, dewelcke
dagelijks soo door soldaeten als burgers in het Valckenburg(!) worden
gepleegt". Om dit de soldaten te beletten stelde hij voor de heer Salisch
in zijn kwaliteit van militair gouverneur in de arm te nemen, die
dan met strenge militaire straffen moest dreigen en die zo nodig doen
uitvoeren t.a.v. alle onderhebbende manschappen, die vernielingen aanrichtten en diefstallen pleegden in de hoftuin. En wat de burgers betrof, die zich aan dergelijke euveldaden schuldig maakten, diende de
medewerking van de magistraat en speciaal van het college van schout
en schepenen in gelijke geest te worden verkregen. Deze wens of aanwijzing betrok dus ook het Bredase stadsbestuur bij de zorg voor het
Valkenberg, de eerste maal dat genoemd college daarvoor werd aangezocht. In de derde plaats achtte de rentmeester het nodig dat er niet
langer geaarzeld werd met het aanstellen van een portier voor de toe·
gangen van het Valkenberg, die met een dagloon van vijf en een halve
stuiver genoegen wilde nemen. Ik acht de tekst van dit verzoek van
rentmeester Eckhart van voldoende belang om het in extenso onder de
bijlagen hierna op te nemen. 37
Het eel;ste gevolg van dit verzoek was dat de Raad en Rekenkamer
van de prins zich met een adres richtte tot de drossaard en magistraat
van Breda om de medewerking van dit college te verkrijgen tot het
weren "van allerley slecht volck, kinderen, jongens, vrouluyden en
ander diergelyck soort van menschen" (!), die niet alleen alle dagen
hun loop door het Valkenberg namen alsof ze er thuis hoorden maar
ook de poorten en deuren, toegang gevende tot de hoftuin, openbraken
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en vernielden. Van de pui van het stadhuis moest hiertegen in een plakkaat met de nodige strafbedreigingen worden gewaarschuwd en het
stadsbestuur moest meehelpen om de schuldigen streng te straffen tot
afschrik en vergelding. 37a
Maar desniettemin bleven de klaagzangen over vernieling en diefstal
voortduren, al was er tussen 1710 en 1717 wel enige verbetering geconstateerd in de houding van het Bredase publiek met betrekking tot
het park. In laatstgenoemd jaar werden de klachten echter weer ernstiger, doordat was gebleken, dat de tuinpoorten aan de achterzijde, uitkomende op de Bouwerij- en de Doelenstraat, bij herhaling werden
opengebroken of op andere wijze vernield. De lieden, die er door naar
binnenkwamen, hadden sommige beelden in het park omvergeworpen
en zelfs aan stukken gebroken, bomen van hun schors beroofd, hekken
en parterres vernield en andere vandalenstreken uitgehaald. Zolang er
geen portier bij die poorten was aangesteld, om dit vandalisme te beletten, waren alle genomen maatregelen vruchteloos gebleken. Nu deed
zich volgens Eckhart en Bernaige, die daarover bij de Raad en Rekenkamer weer een klaagschrift inzonden, een geschikte gelegenheid voor
om tegen weinig kosten zulk een hoog nodige functionaris aan te
werven. 38
Een der vaste arbeiders, in dienst van de beplantingen in het Valkenberg, zekere Van Mels, was in het voorjaar van 1717 bij het snoeien
uit een boom gevallen en zó ongelukkig terechtgekomen, dat hij dit
ongeval met de dood had bekocht. Zijn weduwe, Van Mels-Donckers,
wilde nu, om in haar onderhoud en dat van haar kinderen te voorzien,
het portierschap van het Valkenberg op zich nemen tegen een beloning
van zes stuivers daags. Mede uit compassie met haar lot moest volgens
adressanten deze gelegenheid aangegrepen worden, desnoods met ver·
mindering van het vaste aantal tuinarbeiders van vier op drie bij versterf. Dit voorstel kreeg de goedkeuring van de Raad en zo had het
Valkenberg dan eindelijk zijn portier (ster).
Maar al was die sedert 1717 in functie, de ellende met de sleutels
voor de heksloten bleef voortduren. De reeds hiervóór genoemde, op
4 juli 1696 tot vestingcommandant of gouverneur van Breda benoemde
generaal, Ernst Wilhelm von Salisch, protegé van Willem lIl, had zich
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er ook al over beklaagd, dat onder de hand tal van lieden over een sleutel beschikten, die er geen recht op hadden. Op de lijst van begunstigden
in het genot van een sleutel, stonden sedert het begin der 18de eeuw de
gouverneur, de drossaard, de commandeur, de stadhouder, de bewoner
van het huis in het Valkenberg, de president-burgemeester, schepen
Ooms, de rentmeester, de controleur, de twee ingenieurs, de hovenier
van het Valkenberg en Mej. Mispelblom, "bij speciaal appoinctement in
dato 5 maart 1702". Dat waren dus in totaal dertien personen, qualitate
qua en bij wijze van gunst in het genot van een sleutel gesteld. Maar er
waren do'or namaak of vervalsing bovendien meer dan dertig lieden,
die zich een blijkbaar bruikbare sleutel hadden toegeëigend. Daardoor
werden vooral in de nachtelijke uren weer veel "disordres" in het park
gepleegd. Het ene jaar meer het andere minder bleef deze plaag nog
lang voortduren. 39
Intussen hadden Breda en de Baronie in de toekomstige erfstadhouder prins Willem IV weer een heer en baron gekregen, nadat in 1732
het besluit was gevallen, "dat hij en niet de Pruisische koning Frederik
1 als zoon van prinses Louïse Henriëtte en dus kleinzoon van stadhouder Frederik Hendrik" de wettige erfgenaam van de Bredase bezittingen zou zijn. Wel duurde het nog tot 1737 eer dat de nieuwe baron
te Breda kon worden ingehuldigd, maar in 1734 was hij reeds met zijn
jonge gemalin Anna van Engeland, dochter van koning George II, te
Breda ter kennismaking geweest. 40
Kort daarvóór, namelijk op 25 september 1733, was Willem van
Loo aangesteld tot hovenier van het Valkenberg, wiens bewaard gebleven instructie tevens een duidelijk beeld geeft van de situatie in het
park op het tijdstip, waarop hij zijn functie aanvaardde. En die situatie
komt wel vrij goed overeen met de kopergravures, welke juist in die
tijd, eerste helft 18de eeuw, zijn vervaardigd om een beeld te geven
van het park. 41 Er is dus alle reden om uit deze instructiebrief de
hoofdzaken te vermelden van hetgeen de nieuwe hovenier stond te
doen en van de veranderingen in het grondplan en de beplantingen,
welke hij noodzakelijk achtte daarin aan te brengen. De volledige tekst
van de brief volgt hierna onder de bijlagen.
De nieuwbenoemde functionaris kreeg de titel van "hovenier vanden
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Hoff van het Valkenburg(!) en verdere tuynen binnen de stad Breda,
aenkomende den Heer", een bewijs, dat ook zijn taak niet enkel bleef
beperkt tot het park en dat hij de zorg had voor alle beplantingen, welke
tot het prinselijk domein behoorden. Die zorg voor en het onderhoud
van de hof- en andere tuinen strekten zich uit tot de parterre, gazons,
heggen, paden, lanen, plantages, vrucht- en andere bomen, waterpartijen
of vijvers en andere werken. Door hem voorgestelde wijzigingen in de
bestaande aanleg zouden eerst door de prins moeten worden goedgekeurd, voordat ze werden uitgevoerd, noodgevallen buiten beschouwing
gelaten. Het hiertoe te gebruiken tuingereedschap kwam ten laste van
de hovenier, enkele zware stukken als rollen enz. uitgezonderd. De
bemesting van de hoftuin was voor rekening van de domeinen doch
vooraf moest over de hoeveelheid en soort overleg gepleegd worden
met Raad en Rekenkamer van de prins. Dat gold ook voor nieuw plantmateriaal bij "versterf" van het bestaande of nodig bij gewijzigde aanleg
van de tuin, vrucht- en andere bomen alsmede heesters inbegrepen.
Nieuw was wel, dat de hovenier voortaan voor eigen rekening twee
portiers in dienst moest nemen, een voor de voot- en een voor de achterpoort van het Valkenberg. De in functie zijnde portiers moest hij
handhaven en hetzelfde loon uitkeren als ze tot dan hadden verdiend.
Zo nodig moest hij ook aparte nachtwakers aanstellen en salariëren.
"tot voorkoming van desordres oH van schade, soo aen Beelden als
andersints". Het vandalisme in het park blijkt dus nog steeds niet geheel uitgeroeid of voorkomen te zijn ondanks de waakzaamheid van
twee portiers, die blijkbaar al vóór 1733 waren aangesteld. De persoonlijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de tuin en zijn bewaking mocht hij nimmer afwentelen op plaatsvervangers of anderen;
uitsluitend de hovenier werd aansprakelijk gesteld voor alle tekortkomingen en schade. Zijn tractement was dan ook aanmerkelijk hoger dan
dat van zijn voorgangers, namelijk negenhonderd gulden plus vijftig
gulden toeslag bij gebleken ijver en plichtsbesef, per kwartaal uit te
betalen en ingaande met november 1733.
Maar toen, nog in datzelfde jaar of in het winterseizoen van 1733
op '34 de storm nog al erg had gewoed, zowel in het Valkenberg als
in de aangrenzende beboste terreinen, bomen en heesters op de wal
7

Jaarboek De Oranjeboom 19 (1966)

en het terras van het park, in het groot en klein bos van Be1crum en
Warande en op de wal rondom het kasteel, waardoor nieuwe beplantingen noodzakelijk waren, kwam rentmeester Eckhart met bezwaren
over de kosten naar voren. Volgens het vierde artikel van het hiervoor
in hoofdzaken meegedeelde contract met de hovenier van Loo kwamen
dergelijke kosten geheel voor rekening van de domeinen. De rentmeester
maakte echter bedenkingen, ook ten aanzien van de opbrengst van het
snoeisel en de omgewaaide bomen, die de hovenier schijnt te hebben
willen incasseren.
Daarover werd nu in de Raad en Rekenkamer druk gedelibereerd.
En uit die deliberaties kwam volgens genoemd college vast te staan, dat
Van Loo bij zijn benoeming had aangenomen het onderhoud van alle
beplantingen, "gehoorende aan de tuynen van het Valkenberg" benevens
van die "van het Casteel". Daartoe behoorde ook het snoeien, uitgraven en weer inplanten van bomen onder toezicht van de rentmeester, die
moest oordelen en beslissen over de noodzaak ervan en over het aantal
van daartoe in dienst te nemen arbeiders. Kwam dit aantal uit boven
de vaste ploeg werkvolk, dan kwam ook dit surplus ten laste van de
heer, maar alle snoeisel en uitgeroeide stammen van gewone en fruitbomen moesten verkocht worden om die meerdere kosten zoveel mogelijk te drukken, zodat de hovenier er generlei profijt van kon trekken. 42
Er werd over al deze zaken echter te veel drukte gemaakt, althans
op papier. En een zekere schrielheid in de bepaling wat de hovenier al
dan niet toekwam aan tuingewassen voor eigen tafel, groenten en fruit,
bloemen en dg1., die hij dagelijks kweekte, zal de man wel eens kregelig
hebben gemaakt, te meer aangezien de prins slechts af en toe op het
kasteel resideerde. Vooral omdat het rentmeester Eckhart was, die in
al deze zaken van weinig belang de vinger in de pap stak. Dat blijkt
uit de memorie van 12 augustus 1734 ter aanvulling van de instructie
van de hovenier, hoewel het stuk in een interrogatieve vorm is opgesteld. 43
Maar dezelfde Eckhart kwam fel in verzet, nadat de Raad van State
op advies van zijn gedeputeerden, die in 1734 een "oculaire inspectie"
hadden gehouden van het Magazijn en aangrenzende terreinen, aanspraak leek te maken op de grond, die de verbinding vormde tussen
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dit magazijn en de boomgaard van het Valkenberg. Door deze aanspraken zou volgens de rentmeester de prins als eigenaar van dit terrein ten
onrechte worden benadeeld. Met een historische toelichting betreffende
de wording van de in zijn tijd bestaande situatie en van de eigendomsrechten van de heer van Breda kantte Eckhart zich hiertegen. De pointe
van zijn betoog komt in een briefwisseling met genoemde Raad, aanvangende 15 september 1734, op het volgende neer. 44
Hij stelde vast, dat René de Chalon in de eerste helft der 16de
eeuw tegelijk met de kleine watermolen het Magazijn, "daertegens aenstande", had laten bouwen, "oogschijnelijk blijkende aan de soort van de
steen ende forma van het metselwerk". Het was toen arsenaal of tuighuis, opslagplaats of bergplaats van kanonnen en ander wapentuig, aan de
graven van Nassau als geschenk vereerd - dit volgens Roest van Limburg - "door de koningen van Hongarije wegens door die graven in de
oorlog tegen de Turken bewezen diensten". Ook graaf Hendrik III van
Nassau had reeds voordien, in 1531, van Ferdinand van Castilië zulke
stukken geschut van verschillend kaliber ten geschenke ontvangen,
welke mede een plaats in het door René gestichte arsenaal kregen.
Eckhart betoogde verder, dat het Magazijn slechts in gebruik aan de
Raad van State was afgestaan door de heren van Breda en wel als volgt.
"Ende dat het Magazijn altijd in eigendom aan de Princen, Heeren van
Breda, toebehoort hebbende, gedient heeft om derselver particulier
geschut en oorlogsgereedschappen te bewaeren en naderhant in den
Spaenschen Oorlog aen den Raed van Staete gepermitteert is ten dienste
van het Land te mogen gebruijken". Hij beriep zich in deze ook op de
notities van griffier Havermans alsmede op de charters in het archief
van de Raad en Rekenkamer van de prins. Ook de bewering, dat het
huisje bij het Magazijn eveneens aan de Raad van State zou toebehoren,
werd op dezelfde gronden ontkend, al had de commies van het Magazijn
er toen zijn woning. Het had altijd bij het kasteel behoord en diende
voorheen tot woning of verblijf van hofbedienden. Eckhart kon zich nog
herinneren, dat tijdens het leven van koning-stadhouder Willem III
diens onderhofmeesters Isaäc en Melin er hun intrek hadden genomen.
De later gemaakte scheiding met de boomgaard en tuin, een houten
schutting, moest bij de inspectie door de heren Slingelandt en De
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Reuver, leden van de Raad, in 1732 gehouden, onmiddellijk worden
gesloten toen de daarin gemaakte deuren open stonden. Ook de hovenier, die wegens verzuim in datzelfde jaar de deuren had open gelaten,
kreeg een zelfde opdracht.
Een en ander leidde derhalve tot de gefundeerde conclusie, aldus
de rentmeester, dat alleen de heer van de Stad en Baronie van Breda
eigenaar was van de omstreden terreinen en gebouwen en dat de Raad
van State op geen enkele grond daarop enig recht kon laten gelden,
veel minder op de verbinding tussen Magazijn en boomgaard van het
Valkenberg. Maar de Raad van State bleef op zijn standpunt staan en
aan zijn eis vasthouden en achtte het van zijn kant bezwaarlijk, dat de
"gebruikers van de hof" schade zouden kunnen toebrengen aan het
Magazijn. Met die "gebruikers van de hof" werden bedoeld de huurders
van een deel van het Valkenberg, voorzover voor de verbouw van
groenten en fruit aan hen verhuurd.
Om nu de Raad van State gerust te stellen, stelde de rentmeester
voor, - hoewel hij de aanspraken van dit hoge college van staat nogmaals een fictie noemde - , om de tuin of hof alleen te doen betreden
door de bedienden van de prins, de rentmeester, controleur, hovenier
en diens arbeiders. Verder achtte hij het verkieslijk' om het Magazijn
zodra dit niet meer direct nodig was voor de Raad van State als opshgplaats van oorlogstuig, weer ter beschikking van de prins te stellen,
aan wie het rechtens toebehoorde. Want dan zouden alle zwarigheden
tussen partijen onmiddellijk zijn vervallen.
De verhuur van twee délen van het Valkenberg, waarvan hierboven
sprake was, is blijkens een verzoekschrift van hovenier Willem van Loo
begonnen in 1725. In 1741 richtte deze zich namelijk met een adres
tot de Raad en Rekenkamer om in verband met het aflopen van het
pachtcontract de revenuen van de "twee moeshoven in het Valkenberg"
te mogen genieten. Hij deelde in zijn verzoekschrift aan genoemd college mee, dat beide percelen zestien jaren verhuurd waren geweest,
doch dat de prins had bepaald, dat "beide tuinen tot gebruik van zijn
hof zouden komen, wanneer het te Breda zou resideren. In verband
daarmee verzocht nu Van Loo "voor zijn arbeyt te mooge geniete als
het hof te Breda niet en is, om dan permissie te mooge hebbe om het
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geen daar in groeijt, te mooge verkoopen" . Hij zou als tegenprestatie
voor eigen rekening zaden en plantgoed leveren, maar de kosten voor
onderhoud en kasteelt, - "broeij gereescap" noemde hij dit - benevens die voor bemesting, rijshout en staken zouden ten laste van de
heer komen. 45
Natuurlijk was dit voorstel bij de daarbij betrokken autoriteiten
weer aan grote bedenking onderhevig en de Raad en Rekenkamer
stuurde het verzoek ter fine van advies door aan de rentmeester, toen
niet meer Eckhart doch Carel van Naerssen. En die was er helemaal
niet mee in zijn schik, want zo schreef hij in zijn advies: Ie vervalt het
voordeel van de voortaan gederfde huur al; 2e moeten er kosten worden gemaakt zonder enig voordeel voor de heer; 3e geniet de hovenier
alleen de profijten.
Uit het advies van de rentmeester blijkt verder, dat Jan van
Kakerken de huurder was geweest, die jaarlijks 80 gulden pacht betaalde en dat de beiden percelen of tuinen, in deze huur begrepen,
waren de binnentuin of zg. "Roosenhoff, zo genoemd omdat het vóór
1725 een rosarium was geweest, en "de klijnen Capucijnen hoff, bijde
gelegen agter in het Valkenbergh en met een heyning van het selve
gesepareerd. "
Beide percelen waren reeds in de 17de eeuw aan het Valkenberg toegevoegd om de hoftuin te vergroten. De korte ~eschiedenis ervan is deze.
9 juni 1592 kocht Charles de Héraugière, als militair leider bekend uit
de turfschiphistorie van 1590 en wegens zijn verdiensten als zodanig door
prins Maurits benoemd tot vestingcommandant of militair gouverneur
van Breda, van de stad de schuttersdoelen met een stuk vestinggracht en
muur, voorzover de laatste aan zijn erf aan de Katerstraat grensde. Een
tweede koop sloot hij op 22 oktober 1594 af, namelijk die van de grond
achter de gasthuis-huisjes aan de Grote Doelstraat benevens twee huisjes
van een particulier aan die straat, een en ander tot vergroting van zijn
tuin. Van deze vergrote tuin is naderhand de Capucijnenhof geformeerd,
waarvan in 1610 een deel werd verkocht aan prins Filips Willem, die het
bestemde tot rozentuin van het nu uitgebreide Valkenberg. Het overige
deel, voortaan de grote of enkel Capucijnenhof geheten, werd op 27 juni
1679 door de familie Van Aerssen aan prins Willem Hl verkocht. Genoemde familie had dit perceel van de paters Capucijnen gekocht, die
zich na de verovering der vesting Breda hier tijdelijk hadden gevescigd. 45a

Prins Willem IV nam persoonlijk de beslissing inzake het verzoek
van zijn hovenier Van Loo, die blijkbaar goed bij Zijne Hoogheid in de
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pas stond. Want hij gaf er zijn fiat aan met een aanvulling van het
zesde artikel der hiervoor besproken instructie, "namentlijk dat gemelde
Van Loo boven de engagementen, in het voorsz. artikel vervat, nog
gehouden zal zijn om wanneer sijn Hoogheyd zig in den Haag soude
bevinden, als dan wel geconditioneerd en tot desse1fs gebruyk aan het
Hoff aldaar te zenden soodanige Meloenen, Appricosen, Persiken en
Groenten, als in der tijd sullen rijp sijn, waervoor aan hem van Sijn
Hoogheyds wegen soude werden goed gedaen een somma van Dertig
Guldens voor ijder Jaer, dat sijn Iloogheijt desselfs verblijf in den
Haag sal houden. 46
Voor het overige werd Van Loo's verzoek toegestaan en kon hij dus
voortaan de opbrengst van de beide groentetuinen in zijn zak steken
ondanks de bezwaren van de rentmeester en alleen als het hof niet te
Breda verbleef. En dat laatste was meestal het geval, want ook prins
Willem IV en zijn gezin hebben zelden Breda voor lange tijd bezocht
en het waren slechts vluchtige bezoeken ondanks de grootse en kostbare
feesten ter gelegenheid van het officiële bezoek van het vorstelijk paar
in 1737. De belangstelling voor Breda als eeuwenoud prinselijk domein
leek bij het hof af te nemen, gelet op de verkoop van diverse huizen en
erven binnen de stad juist in deze jaren 1740 en 1741.
In verband met de bedreiging van de zuidelijke frontieren der Republiek als gevolg van de Oostenrijkse successie-oorlog (1740-'48),
waarvan o.a. Sluis, Hulst, Axel en vooral Bergen op Zoom het slachtoffer werden, moesten de Bredanaars met lede ogen aanzien, dat in de
jaren 1746 en '47 bijkans het gehele kasteel werd ontruimd, terwijl de
meeste kostbaarheden, archieven enz. per schuit van Breda naar Den
Haag werden getransporteerd. Daarmee was voor de prinsgezinde
Bredase burgerij voor goed de hoop in rook vervlogen op een langdurig
verblijf van het stadhouderlijk hof in haar midden. Hoewel het dreigend
gevaar, dat ook Breda zou worden belegerd door de niets en niemand
ontziende Franse troepen, - dat had het half verwoeste Bergen op
Zoom wel geleerd - , ter elfder ure werd afgewend, aangezien de verovering van Maastricht de vijand belangrijker leek dan die van Breda,
werd door de mogelijkheid van zulk een beleg een groot deel der beplantingen binnen een kanonschotsafstand van de vestingwallen afgebro12
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ken en opgeruimd, hetgeen de fraaie entourage van het Valkenberg, de
Warande en het Belcrumbos allerminst ten goede kwam. 47
Toen de gevolgen van deze afbraak in de volgende jaren nog lang
niet waren overwonnen, kwam de nu inmiddels oud geworden hovenier
Willem van Loo met een nieuw verzoek bij de Raad en Rekenkamer.
Zijn prinselijke beschermheer Willem IV was inmiddels overleden, doch
diens gemalin, de prinses-gouvernante Anna, herinnerde zich de Bredase
dienaar van haar huis nog wel. Deze verzocht namelijk in mei 1753 om
hem in verband met zijn hoge leeftijd, langdurige en getrouwe diensten,
bewezen aan het Huis van Oranje, het voorrecht te vergunnen, "dat
zijn zoon WiIlem van Loo Jr. als zijn assistent en adjunct optreede",
om zijn last te verlichten en met recht van opvolging na het overlijden
van de vader "in qualiteit van hovenier en tuinman van het Valkenberg". Zullcs werd goedgevonden door de prinses-gouvernante. 48
Ruim vijf jaar later, op 14 september 1758, kwam Willem van
Loo Sr. te overlijden en de zoon bovengenoemd kreeg nu zijn aanstelling
tot hovenier "van den Hof op 't Valkenberg en verdere tuijnen, binnen
de stad Breda". In zijn instructie werden enkele wijzigingen aangebracht,
speciaal de art. 1 en 5, terwijl de andere art. vrijwel gelijk waren aan
die van 1733. In het eerste artikel werd hem de plicht opgelegd om
hof en verdere tuinen net en schoon te houden en "alles ten opzigte
van de Parterre, Graswerken, Heggens, Paden, Laanen, Plantagien van
Vrugt- en andere boomen, schoon te houden, desgelijks Wateren en wat
meerder tot den onderhout van den Voors. Hoff en tuijnen moghte
vereijscht worden". De fruitteelt in het Valkenberg bleef dus ook in
de tweede helft der 18e eeuw de voortdurende zorg van de hovenier
vragen. En volgens artikel 5 bleef ook deze Willem van Loo Jr. verplicht om te zijnen laste twee portiers in dienst te houden, die de toegangen door de voorste en achterste poort van het park moesten bewaken op dezelfde conditie als voorheen en met handhaving van dezelfde personen, tot dan in dienst. En nog eens nadrukkelijk werd
bepaald, dat hij onder alle omstandigheden verantwoordelijk bleef voor
het toezicht en onderhoud en dat op gelijk salaris plus emolumenten,
door zijn vader genoten. 49
Toen zijn moeder, Maria Vereijl, wed. Willem van Loo Sr. met haar
13
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twee kinderen, bij haar zoon wenste in te wonen, werd dit wel toegestaan door de Raad en Rekenkamer. Maar met haar verzoek om bovendien het laatste kwartaalstractement van wIn. haar echtgenoot te mogen
genieten, kreeg zij nul op 't request. Dit voorrecht was alleen voorbehouden aan predikantsweduwen. Haar werd er op gewezen, dat zij
met haar man steeds had geprofiteerd van de ontheffing van belasting
op de consumptie ondanks de bezwaren, daartegen ingebracht door de
pachters der fiscale middelen. En als zij nu bij haar zoon introk, zou
zij opnieuw voor deze faciliteiten in aanmerking komen. 50
Pro forma verzocht in 1760 de zoon evenals zijn vader destijds in
aanmerking te komen om de opbrengst van fruit en groenten, in de
beide daartoe bestemde aparte tuinen in het Valkenberg, gekweekt en
geteeld, te mogen verkopen als het hof niet te Breda verbleef, dit ter
goedmaking der talrijke kosten met inbegrip van de daglonen der portiers. De Raad en Rekenkamer vond dit opnieuw goed, echter onder
conditie om "de beste en uytgelesenste Somer Vrugten van Abricosen,
persikken, tafelpeeren, vijgen en diergelijke fruijten, dewelke sonder
verderf konnen versonden worden, aan het Hof alhier" (dus 's-Gravenhage) "over te senden, mits sorge dragende, dat die niet al te rijp sijn
en tot voorkominge van kneusinge behoorlijk worden ingepackt, beneven alle de wintervrugten". Opvallend is, dat hier voor het eerste
sprake is van vijgenteelt, die in ons land toen werd bedreven met behulp
van stookkassen. 51 Een en ander veronderstelt dus daartoe doelmatig
ingerichte kassen, waarmee dit deel van het Valkenberg destijds moet
zijn voorzien. Ook de verder genoemde verscheidenheid van fruitsoorten wijst op een tamelijk intensieve fruitteelt in het park. 52
Doch bijna tien jaar later kwam aan die fruitcultuur, althans de
speciale cultuur van zuidvruchten in het Valkenberg, vrij abrupt een
einde. De jonge Van Loo had in december 1769 eens met rentmeester
Ardesch gepraat en deze uitgelegd, dat de fruitteelt in het Valkenberg
niet langer rendabel was en dat deze dus voor de prins maar ook voor
hem zelf op een belangrijke schadepost zou uitlopen. Hij verzocht daarom genoemde rentmeester ontheven te worden "van het uijtbroeien
maer selvs ook van het aankweeken van Groenten en Fruijt in den
voorn. Thuijn, dewijl hij dog niet in staat was om daar van iets van
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eenig aanbelang aen Uwe Hoogheids Hof te fourneeren en dat deselve
bij verkopinge, het welke hij ten sijnen voordeele kan en mag doen,
soo veel niet konden afbrengen, dat de moeijte, veel min eenige kosten
betaalt wierden, terwijl het eenigste, dat hij teegenswoordig aan Uwe
Hoogheids Hof levert of gevoegelijk kan leveren, bestaat in Tafel appelen en peeren uyt den Arborijn Hof ten suyden van het Casteel en
Arsenael of Magasijn gelegen en dat het even soo ook soude gestelt
weesen met den Thuyn, naast den voorgemelden Roosenhof geleegen
en tot hier aen toe bij het Huijs in het Valkenberg, door den Stadhouder Damissen gebruijkt geweest, wanneer die voortaan meede onder
de Directie van den voorn. Thuynman gestelt wierde". 53
Beide tuinen waren door een muur en heining van de parterre van
het Valkenberg gescheiden, daardoor op zich zelf bestaande en buiten
het gezicht, terwijl er gemakkelijk een uitgang aan de achterzijde kon
worden gemaakt, zodat ze buiten het terrein van de hoftuin zouden
komen te liggen. In dit geval zouden beide tuinen wel geschikt kunnen
worden verhuurd evenals met de Capucijnenhof toen al enige jaren was
geschied. Publieke verhuring ervan zou het meeste opleveren. De kassen
en broeibakken waren hoognodig aan vernieuwing toe, hetgeen voorlopig op ongeveer 130 gld. aan kosten werd geschat. Andere reparatiekosten en die wegens het onderhoud der tuinen vergrootten nog de
last, terwijl ze aan huur minstens 150 gld. zouden opbrengen. Voor de
hovenier zat er bij verhuring der percelen het voordeel van arbeidsbesparing aan vast, aangezien hij dan alleen de parterre en de arborijnhof
ter zijde van kasteel en arsenaal zou hebben te onderhouden. Wanneer
echter de verhuring van beide tuinen niet goedgekeurd werd, stelde de
hovenier voor beide percelen "geheel en al met beste Franse appelen
en peren, laagstaende Boomen of Arborijns" te beplanten. Volgens hem
zou verhuring in twee of drie percelen intussen toch het meest profijtelijk zijn.
Een en ander was in een rapport vervat, dat door rentmeester
Ardesch bij de prins, nu Willem V, werd ingediend. Deze liet weten,
dat hij "deselve missive sou houden in advis, totdat wij te Bred~ zullen
zijn geweest en daar van zelf inspectie genoomen hebben".
En de prins, toen een jongeman van twee en tWintig jaar, vier jaren
15
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tevoren plechtig en heel feestelijk ingehaald en gehuldigd als heer van
Breda en Baronie, bracht opnieuw een bezoek aan zijn stad, welker
belangen hem zeer ter harte gingen. Zeer terecht merkte reeds Roest
van Limburg op, dat zowel de stad als het prinselijk kwartier aldaar
onder het bestuur van onze laatste stadhouder zich meer in zijn belangstelling mocht verheugen dan in de daaraan voorafgaande jaren. Er
werd meer aan het onderhoud van het Kasteel gedaan en daartoe stelde
Zijne Hoogheid belangrijke sommen ter beschikking. Genoemde schrijver geeft daarvan als bewijzen de vernieuwing van de buitenpoort in
1773, het afbreken van het hiervóór genoemde arsenaal of Magazijn in
1774 en het aanleggen van de vrijgekomen grond tot tuin 5 4 •
Nog in de zomer van 1769 had de prins met zijn gemalin Frederika
Sophia Wilhelmina van Pruisen, met wie hij in 1767 was gehuwd,
enige tijd te Breda geresideerd. En nu een jaar later was hij er weer om
persoonlijk de situatie van het Valkenberg en de daarbij geïncorporeerde
twee tuinen in ogenschouw te nemen. Hij machtigde bij brief van 14
juni 1770 rentmeester Mr. Carel Hendrik van Naerssen om de Rozenhof en de tuin daarnaast, bij stadhouder Damisse in gebruik geweest,
"met overleg van den Heer Commissaris op behoorlijke conditien te
verhuuren, soodanig nogtans dat hij derselver in- en uitgangen soo in
't Parterre als in 't Valkenberg sal moeten doen toemaken of behoorlijk
sluiten en dat dus alleen de Deur in de Doelenstraat uytkomende, tot den
ingang deser tuijnen sal mogen gebruijkt worden". 55
Deze brief is het laatste document in het Nassaudomein archief, dat
iets van belang meedeelt over het Valkenberg als prinselijk domein.
Daarbij aansluitend zijn de in het Bredase Gemeentearchief berustende
"Aanteekeningen en Beschrijving betreffende het park "Het Valkenberg" te Breda, benevens het gebruik daarvan tot 1925" uit de Collectie De Wolf nog van betekenis voor de geschiedenis van het Valkenberg
in de 19de en 20ste eeuw. Terwille van de continuïteit en ter afsluiting
van het voorgaande geef ik hieronder nog de hoofdzaken uit opgemelde
"Aanteekeningen" van wIn. de heer E. P. J. de Wolf, die hij in 1937
heeft afgesloten. 56
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Afb. 1.

Gezicht op een gedeelte van het Valkenberg met de zeventien gazons, ca. 1730. Gravure door
B. F. Immink naar een tekening van P. de Swart.

Gemeentearchief, Breda

Foto B. van Gi1s
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Prentbriefkaart.
Afb. 2. De ingang van het Valkenberg aan de zijde der Catharinastraat, ca. 1900.
Gemeentearchief, Breda

Afb. 3.

De eendenvijver in het Valkenberg, ca. 1900. Prentbriefkaart.
Gemeentearchief, Breda
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Het Valkenberg in de 1ge eeuw
Nadat op het einde der 18de eeuw, in het jaar der omwenteling en
van het begin van de de zg. Franse of Bataafse tijd, in 1795 dus ook
het Valkenberg rijkseigendom was geworden, brak er voor het park
evenals voor het kasteel een veeljarige periode van verwaarlozing en
ontreddering aan. Wat er nog aan beeldhouwwerk aanwezig was, verdween schielijk of het puin ervan werd in de grond begraven. Van onderhoud kwam weinig terecht, want de functie van hovenier was afgeschaft en alleen de herstellende zieken, verpleegd in het als hospitaal
in gebruik genomen Kasteel, genoten nog van de rust en overgebleven
beplantingen in het Valkenberg.
Toen in 1810 keizer Napoleon met zijn tweede gemalin Breda bezocht, nam hij, evenals zijn broer koning Lodewijk Napoleon het jaar
daarvóór bij zijn tweede bezoek aan onze stad had gedaan, ook de
situatie van het Valkenberg op. De daarvan opgedane indrukken hebben
er waarschijnlijk toe geleid, dat hij een paar jaar later de voormalige
kasteeltuin ten geschenke gaf aan de stad, om er een stadspark van te
maken, opdat het daarna zou worden opengesteld als wandeltuin voor
de gehele burgerij. Dat geschiedde bij decreet van 22 mei 1812, door
de keizer te Dresden uitgevaardigd. Ook het huis Pergamont in het
park was bij die schenking betrokken. De aanvaarding van deze schenking door het Bredase gemeentebestuur volgde daarop bij proces-verbaal
van 31 oktober d.a.v.
Maar het effect van deze donatie voor de gemeente en burgerij
bleef vooralsnog achterwege door twee oorzaken. De eerste was dat de
keizer zonder intrekking van zijn decreet van 22 mei 1812 per 8 januari
1813 een nieuw decreet uitvaardigde met betrekking tot het Valkenberg. In dat document werd zekere kapitein ordonnansofficier Law de
Lauristan begunstigd met het beperkt vruchtgebruik van het park en
van andere domeingoederen als behorende onder het Markiezaat van
Bergen op Zoom, hetgeen natuurlijk nonsens was. De bewijsstukken
van deze schenking werden gedeponeerd ten kantore van de hypotheekbewaarder te Breda. Gevolgen in rechte had deze begunstiging overigens
niet.
17
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Welde wederrechtelijke inbezitname van het Valkenberg door de
administratie van 's Rijks domeinen in 1814, die zich van de schenking
door Napoleon ten gunste van de gemeente Breda blijkbaar niets aantrok. Pogingen van het gemeentebestuur o.m. op 14 september 1827
om de gemeente Breda als wettige eigenares van het Valkenberg erkend
te zien, hadden geen enkel resultaat.
Wel hadden in deze periode verschillende veranderingen in het park
plaats. In 1820 werd de koepel op het terras gesloopt wegens bouwvalligheid. Zeven jaar later werd het nog overgebleven deel van de houten jukbrug, die over de gracht tussen het park en kasteel lag, om
dezelfde reden weggebroken, hetgeen nauwelijks een jaar later, dus in
1828, ook geschiedde met het meer dan drie eeuwen oude huis van
Pergamont nabij de vijver. Dit huis was toen eveneens een bouwval
geworden. De vijver achter het huis werd gedempt en het Valkenberg
kreeg door de zorg van het gemeentebestuur een nieuwe toegang onder
het gebouw aan de Catharinastraat D 74 door. Dit gebouw was toen
in gebruik als gerechtsgebouwen het lage poortje er onder helde af naar
het park, ongeveer waar thans nog de toegang is. Maar het park doorgaande kwam men aan de achterkant toen nog uit bij de vestinggracht
ter plaatse van een ballustrade, overblijfsel van de wandelgalerij, die
koning-stadhouder Willem III daar in zijn tijd had doen aanleggen,
driehonderd meter lang en 15 meter breed. Een ijzeren poorthek sloot
's avonds tot zonsopgang de tuin af. Doch de ingang aan de voorzijde
door het lage poortje aan de Catharinastraat was toch geen waardige
entree voor zulk een stadspark, dat a.h.w. verborgen lag achter de
woningen en andere gebouwen langs genoemde straat.
Toen in het beruchte cholerajaar 1832 ook Breda had te lijden
onder deze epidemie, werd in het park een diepe sleuf of greppel gegraven om het water uit het nog overgebleven deel van de parkvijver,
- het gedeelte achter het voormalige huis Pergamont was alleen gedempt - , tot aan de gracht tussen kasteel en Valkenberg te verversen
uit de vestinggracht door middel van een sluisje. Over die sleuf werden
twee houten bruggen gelegd, welker onderhoud aan de genie werd opgedragen, natuurlijk voor rekening van het Rijk. De genie vernieuwde
in 1837 eveneens het sluisje in de linker halve courtine van de bastions
18
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Mansfeld en Duifhuis, dat bij de vijver in het Valkenberg loosde.
Intussen had de Staat der Nederlanden het park ter beschikking
gesteld van prins Frederik der Nederlanden, die het bij contract van
8 september 1849 voor twintig jaar verhuurde aan de leden van de
Grote Sociëteit alhier voor f 21,25 per jaar onder de volgende condities: 1e het park blijft een publieke wandelplaats; 2e een deel ervan kan
voor het publiek worden afgesloten ten behoeve van de huurders, die
daarin een overdekte verblijfplaats kunnen aanbrengen, bijvoorbeeld
voor een muziektent; 3e ook krijgen de huurders het recht zo nodig
of desverkiezende wandelpaden te doen verleggen om het voor hen
gereserveerde deel vrij te houden van het publiek.
Toen de Sociëteit reeds het jaar daarop, dus in 1850, een paviljoen
liet bouwen, werden enkele wandelpaden inderdaad verlegd. De heer
Sprengers, kastelein van de vereniging, zou dit paviljoen met tent exploiteren. De voorgestelde veranderingen in de aanleg van het park
konden echter niet alle worden uitgevoerd in verband met alsdan te
rooien hoogstammig geboomte en ander stamhout, waardoor het park
zijn karakter als wandeltuin te zeer zou verliezen.
In 1869, toen het contract was getermineerd, werd het met goedvinden van beide partijen nogmaals voor twintig jaar verlengd. De
Bredanaars konden blijven wandelen in hun park, dat nog steeds was
ingedeeld in een groot aantal kleine perken met daartussen en er omheen een te groot aantal paden en paadjes. Die aanleg maakte het geheel
stijlloos en allesbehalve fraai maar wel uitermate geschikt voor kinderen om er krijgertje te spelen!
Daarin zou echter spoedig verandering komen. Want nadat prins
Frederik der Nederlanden op 8 september 1881 was overleden, kon het
gemeentebestuur van Breda een overeenkomst met het Rijk, reeds op
8 juni 1874 gesloten, effectief maken. Bij die overeenkomst was bepaald, dat op de gemeente Breda alle rechten op het bezit van het park
zouden overgaan na het overlijden van genoemde prins (Wet van 26
oktober 1873, Stbl. nr. 53; raadsbesluit 18 april 1874), welke overdracht bij een nieuwe overeenkomst tussen Rijk en gemeente van 23
juni 1882 werd bekrachtigd. Ingevolge daarvan werd de gemeente Breda
officieel en effectief in het bezit van het Valkenberg gesteld en kon
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eerst nu worden overwogen om het inmiddels vergrote park in de loop
der volgende jaren opnieuw en veel beter dan tot dan toe geheel nieuw
te laten aanleggen door een deskundige tuinarchitect.
Door deze vergroting had het park nu een oppervlakte verkregen
van 5.6.56 ha. En zij was verkregen door de aangrenzende Capucijnenhof
achter het begijnhof weer aan het Valkenberg toe te voegen als één
geheel. Verder had de gemeente reeds op 20 september 1881 het huis
met looierij en erf benevens drie woningen aan de Zwaanstraat, toebehorende aan Mr. L. lngen Housz, aangekocht, om ook deze belendende
terreinen bij het park te voegen evenals een reeds aan de gemeente behorend stuk grond langs de Bouwerijstraat.
Daarmee was de tijd gekomen om het park geheel nieuw te doen
aanleggen. Een bij raadsbesluit van 28 augustus 1886 ingestelde commissie, bestaande uit de heren Van Mierlo, Pels Rijeken en Van Hal,
kreeg nu te oordelen over een drietal ontwerpen voor die nieuwe aanleg. Daaruit werd als het meest verdienstelijke gekozen het ontwerp van
de Leuvense tuinarchitect L. Rosseels, wiens plan door de raad werd
goedgekeurd, zodat hem opdracht kon worden verleend voor de aanleg.
Terwijl men daarmede in 1887 nog druk bezig was, werd het noordwestelijke gedeelte van het park vergroot tot tegen het talud van de
Singelgracht west van de Willemsbrug, in 1874 gebouwd en waardoor
de strook gemeentegrond tussen de z.g. wal of het terras en de straatweg tot aan de Bouwerijstraat in het nieuwe plan opgenomen werd.
En met de aankoop door de gemeente van het huis, de schuur en het
erf ter grootte van 50 are 57 ca in de Zwaanstraat, voorheen Grote
Doelstraat, op 3 juli 1888, was de derde vergroting van het park weldra een feit geworden.
Nog in datzelfde jaar kwam de nieuwe aanleg gereed en deze heeft
zich in zijn grondplan tot onze tijd vrijwel kunnen handhaven. Voorlopig bleef het contract met de Grote Sociëteit nog gehandhaafd, ofschoon dadelijk na de voltooiïng wel stemmen opgingen, dat de gemeente zelf maar een paviljoen moest bouwen en de gehele exploitatie
in eigen hand nemen. Ofschoon dit plan in de daarop volgende jaren
meermalen in de gemeenteraad in discussie is geweest, kwam in de bestaande toestand tot 1898 geen verandering.
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Wel werd in de zitting van de gemeenteraad op 20 april 1895
besloten om het gebouw van de voormalige arrondissementsrechtbank
aan de Catharinastraat D 74 geheel te slopen ter verruiming en vergroting van de toegang tot het park. Deze nieuwe ingang betekende een
grote verbetering voor het wandelend publiek. Het fraaie ijzeren hek,
dat toen geplaatst werd, is afkomstig van de buitenplaats "Rozenhof"
te Dordrecht. 56a

Het Valkenberg in onze eeuw
Hoewel het voor de gemeenteraad een moeilijke beslissing was geweest, werd de" overeenkomst met de Grote Sociëteit in 1898 toch nog
bestendigd en verlengd tot ultimo april 1928 (raadsbesluit 16 januari
1898). In de toen gesloten nieuwe overeenkomst was bepaald, dat een
deel van het park aan de Grote Sociëteit in huur werd afgestaan, t.W.
het stuk ten oosten van de vijver, ongeveer 35 are groot, waarop een
nieuw paviljoen met muziektent mocht gebouwd worden. De huursom
werd nu gesteld op honderd gulden per jaar onder voorwaarde, dat
minimaal zestien muziekuitvoeringen zouden gegeven worden tussen
half mei en half september. Nog in datzelfde jaar (1898) verrezen
paviljoen en muziektent op het voor de Sociëteit gereserveerde deel van
het Valkenberg.
Doch in 1910 verzocht de Sociëteit aan de gemeenteraad de voor
haar te bezwaarlijk geworden huurovereenkomst te wijzigen en mee te
helpen aan een bevredigende oplossing voor beide partijen. De raad
stemde daarin toe bij zijn besluit van 29 april van dat jaar, in die zin
dat de Sociëteit van de betaling der huursom zou worden ontheven met
inbegrip van de nog verder aan huur verbonden verplichtingen onder
voorwaarde van overdracht aan de gemeente van de eigendom van
paviljoen, muziektent, tennisbaan met al wat daartoe behoort door de
Grote Sociëteit tegen een vergoeding van duizend gulden. Verder zou
dan de Sociëteit de verplichting op zich nemen om onder goedkeuring
van B. en W. der gemeente Breda ontspanningsgelegenheden in exploitatie te geven zodat elk tegen een kleine entree daarvan zou kunnen
profiteren. De baten van de huur zouden voor twee derde deel ten goede
21

Jaarboek De Oranjeboom 19 (1966)

komen aan de gemeente en voor één derde aan de Grote Sociëteit.
In 1921 kwam er opnieuw een wijziging in de boven omschreven
overeenkomst, in verband met de exploitatie van het paviljoen. De
huur, die in 1928 zou eindigen, werd verlengd tot 1935. Doch toen
bleek, dat de exploitant in moeilijkheden was gekomen en zijn uitbreidingsplannen niet kon realiseren, werd bij raadsbesluit van 31 juli 1922
opnieuw een wijziging in de overeenkomst aangebracht in die zin, dat in
de periode 1921-1923 alle zaken met de Sociëteit zouden worden
afgewikkeld en dat op 1 mei 1923, wederom tegen een vergoeding van
duizend gulden door de gemeente werden overgenomen al haar eigendommen "zich bevindende op het aan die Sociëteit verhuurde gedeelte
van het Valkenberg".
Daarmee was de gemeente eigenares geworden van het paviljoen met
toebehoren. De muziektent en overdekte warande aan weerskanten van
het paviljoen werden nog in hetzelfde jaar 1923 wegens bouwvalligheid
gesloopt. En daarmee was tevens een einde gekomen aan de verhouding
tussen Grote Sociëteit en Valkenberg, welke bijna driekwart eeuw had
bestaan en die een deel van de jongste geschiedenis van het park had
uitgemaakt. Twee jaren later volgde de sloping van het resterende, in
1898 gebouwde paviljoen ingevolge raadsbesluit van 5 februari 1925,
in de plaats waarvan voorlopig geen nieuw gebouw zou verrijzen.
Spoedig na de tweede Wereldoorlog, tijdens welke ook ons Valkenberg evenals andere stadsparken en bossen danig heeft te lijden gehad
onder houtroof en andere vernielingen, kwam het Bredase park vrij
onverwacht met grote koppen in het nieuws. Dat was in 1948, toen
Breda de gereorganiseerde opleiding van officieren in de Koninklijke
Militaire Academie terug zou krijgen, mits de gemeente daartoe terreinen beschikbaar zou stellen, o.m. voor de bouw van een officiersverblijf en andere noodzakelijk geachte uitbreidingen van het kasteelterrein.
De keuze ging toen tussen afstand van een deel van het park Valkenberg, groot 1,8 ha ten behoeve van de K.M.A. of van 10 ha elders in of
buiten de gemeente. Dit offer zou Breda zich moeten getroosten om de
heropgerichte K.M.A. voor onze stad te behouden. Het voorstel van
B. en W. om de Minister van Defensie de keuze te laten tussen het
gebruik maken vaneen deel van het Valkenberg of van 10 ha Bredase
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gemeentegrond elders voor sportvelden werd ten slotte na een bewogen
raadszitting aangenomen met 26 tegen 8 stemmen. Met deze opdracht
kon de burgemeester toen naar Den Haag gaan. Een moeilijk dilemma
voor minister en gemeentebestuur, waarbij het ging om verlies van de
K.M.A. voor Breda óf van een fraai gedeelte van het Valkenberg. Velen
uit de burgerij richtten zich in die dagen tot B. en W. en het gehele college van vroeder vaderen om behoud van het park. Ook in de rubriek
"Ingezonden" van de plaatselijke pers tot zelfs op aanplakbiljetten op
een boom in het Valkenberg kon men in die bewogen dagen uitdrukkingen van verknochtheid der Bredase burgerij aan haar eeuwenoud en in
heel den lande beroemd stadspark, eens Nassau- en Oranjetuin, prinsentuin en prinsenhof, aantreffen, waarvan ik ten besluite van deze bijdrage
hier alleen het onderstaande "boomrijm" citeer:
"Bredanaars, zijt paraat!
't Is ons Valken, waar 't om gaat.
Als kind gaven we hier de eendjes voer.
en beleefden w'onze eerst'amour.
onder ijle klokkeklanken
zitten d'oudjes hier op banken.
te keuvelen in de zonneschijn.
Wat zal 't over een poosje zijn?
Dan blijft er ons, 't is wel pover
nog maar een heel klein stukje over.
Daarom, Bredanaars, strijdt hiervoor!
Dit boze plan mag er niet door"!

Aanleg van het Valkenberg in de loop der eeuwen
Over de aanleg van het Valkenberg in de elkaar volgende perioden
is slechts weinig bekend.
In zijn boekje getiteld "Oude Nederlandsche tuinen" (Haarlem, z.j.)
heeft de vermaarde tuinarchitect Leonard A. Springer ook een bijdrage
gewijd aan "De (! ) Valkenberg - oude tuin van het voormalig kasteel
te Breda".
Behalve om de in dit historisch overzicht opgenomen illustraties,
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waarvan een ontleend aan de tekeningen van J. de Swart, in koper gesneden door B. J. Immink (1740-1750), is deze schets vooral van belang met betrekking tot de aanleg van het Valkenberg in de opvolgende
perioden. Maar ook Springer weet omtrent de oudste aanleg van de
hoftuin geen feitelijke gegevens naar voren te brengen. Wel achtte hij
het mogelijk "dat het systeem der Italiaanse en Fransche bouwkunstenaars uit de 16de eeuw op de tuin van het Kasteel is toegepast geweest". Als vergelijkingsmateriaal wijst hij op de tuinen van het Huis
ten Bosch, Nieuwburg (Rijswijk) en Honselaarsdijk, (die echter alle
veel jonger zijn dan de Bredase kasteeltuin! ) naar het ontwerp van de
Fransman André Mollet. De Bredase hoftuin zal in zijn oorspronkelijke
aanleg wel het best vergeleken kunnen worden met die van de Zuid·
brabantse en Vlaamse kastelen.
In de eerste helft der 17de eeuw kwam het systeem van kleine
kwadraten op, te vergelijken met de indeling van de vakken op de
schaak- en damborden: Iets dergelijks vinden we terug in de 17 kwadraten van het Valkenberg, welk systeem zich nog tot diep in de 18de
eeuw handhaafde, gelet op de tekeningen en kopergravures van het
Valkenberg uit die tijd, o.a. bij Van Goor en Roest van Limburg.
Springer meent verder op goede gronden te kunnen aantonen, dat
Jacob Roman, de architect en bouwmeester in dienst van koning-stadhouder Willem lIl, mede de aanleg van het Valkenberg bepaalde, toen
hij de vorstelijke opdracht van de Kasteelrestauratie uitvoerde (16861695). Roman en Daniël Marot waren beide architect in dienst van de
prins, de tweede pas in 1686 als réfugé uit Frankrijk in ons land gekomen (1685), de eerstgenoemde als architect honorair van de stad
Leiden sedert 1689 geheel ter beschikking van de prins. Ze werkten
tegelijkertijd te Breda aan het kasteel en aan de bouw van het "Nieuwe
Huis Het Loo" in dienst van de Oranje's. Ook het plan van de tuin bij
beide bouwwerken schrijft Springer toe aan Roman, waarbij Jan en
Samuel van Staden speciaal de tuinarchitectuur van Het Loo hadden
te verzorgen.
Maar in de bekende 17 perken, waarin het Valkenberg toen al was
verdeeld, schijnt ook door Roman geen verandering te zijn gemaakt,
omdat zij volgens Springer nog volkomen bruikbaar waren. Doordat
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tekeningen uit die tijd ontbreken, ging de auteur vooral uit van afbeeldingen van hoftuinen, waarvan wél zulke afbeeldingen bekend zijn. Zo
schreef hij: "wij zien dit uit de prenten van Het Loo en het Huis de
Voorst, waar Roman ook gewerkt heeft. Vergelijken wij nu deze afbeeldingen met de perken op de plattegrond in vogelperspectief van Valkenberg, dan zien wij een groote overeenkomst. Wel wordt verhaald, dat
onder Koning-Stadhouder Willem III de tuin (Valkenberg) werd opgehoogd en opnieuw aangelegd en zou dus de oude aanleg verdwenen
zijn om plaats te maken voor de nieuwere opvatting, maar het is niet
onmogelijk, dat de oude Fransche opvatting, eerste helft der 17de eeuw,
der Mollets, vader en zoon, gehandhaafd is". Maar juist voor de ontwerpen en werkzaamheid der Mollet's vindt men in de beschikbare
bronnen met betrekking tot het Valkenberg geen rechtstreekse bewijzen,
wel dat zij de tuinen van Nieuwburg (Rijswijk) en Honselaarsdijk hebben ontworpen en uitgevoerd.
Ook Springer zag geen direct verband tussen ligging, bouwen indeling van het kasteel en de aanleg van de tuin, zolang het Valkenberg
nog hoftuin en park was. Het kasteel, omringd döor een gracht ter verdediging, bleef daardoor een eenheid, afgescheiden van zijn omgeving,
een vrij groot terrein en samen weer door een buitengracht afgescheiden
van de tuin. Op de scheiding ervan waren lage heggen aangebracht, met
rechts boven (volgens de tekening-gravure van J. de Swart en B. J.
Imminlc ± 1740) een grote visvijver met koepel en een woonhuis met
voorplein en bomen. Achter de vijver een bosje van beuken en linden
met evenwijdig lopende, regelmatig beplante paden. Noord en oost is
het geheel begrensd door een laan ter afsluiting van de beplante vestingbastions, aldus Springers conclusie uit hetgeen de bovengemelde tekening aan feitelijke gegevens laat zien.
De volgens de huidige begrippen wat gekunstelde indeling met de
17 witte beelden ter versiering van de rechthoekig afgesneden broderieparterres moet men echter zien als een kunstuiting overeenkomstig de
geest van de tijd, waarin ze werd aangebracht. Zo is het ook met de
hegbeplanting om meer schaduwwerking te krijgen. De meeste kasteeltuinen waren in de 16de en ook nog in de eerste helft der 17de eeuw
open en alleen bossen in de nabijheid konden de nodige begrenzing en
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afsluiting vormen voor de tuin, hetgeen met het Valkenberg het geval
was, zolang niet de oorlogshandelingen een einde maakten aan die bossen in de onmiddellijke nabijheid der vesting (Be1crum, Warande enz.).
Om nu het tekort aan schaduwwerking op te vangen, werden in veel
van zulke tuinen berceaux en loofhutten aangebracht, echter geen hoge
heggen, wel lage met versieringen in de bovenrand in de vorm van
kegels, ballen, diervormen e.d., zoals destijds de smaak en ornamentiek
het wilden. Zulk een beeld levert ook het Valkenberg in de 2de helft
der 17de en een groot deel van de 18de eeuw op. Geschoren boompjes
in kegel- en pyramidevorm voltooiden de afheining.
Hoewel Roman in de tuinarchitectuur de beginselen van Le Natre
was toegedaan, werden diens hoge heggen, bosjes met ingesloten cabinets e.d. in het Valkenberg toch niet geplant en aangebracht, althans
het lage struikgewas en dito heggen beheersten volkomen het beeld van
de tuin en zijn begrenzing. Een uitzondering op die regel was, dat aan
de rechterzijde een pad tussen hogere heggen leidde naar een benedengedeelte, óf een afgeperkt grasveldje met fontein, óf een soort kabinetje
tussen ingeschoren bosjes, hetgeen wel aan de Le Natre-stijl herinnert,
zij het dan op de afbeelding niet heel duidelijk.
Eerst met de schepping van de Leuvense tuinarchitect 1. Rosseels
in de tachtiger jaren der vorige eeuw kon men spreken van een planmatige aanleg van het Valkenberg als stadspark, daarna nog bij herhaling gewijzigd.

Bijlage I
OUDST BEKENDE INSTRUCTIE VOOR DE HOVENIER VAN
HET VALKENBERG (ANDRIES HOORENDONCK)
1621, april 16.57
Sijne Vorst. Gen. den Prince van Orangien heeft Andries Hoorendonck
aengenomen als hij hem aenneempt bij dese tot zijnen ordinaris Hovenier
van zijne thuynen tot Breda. Ende dat op de conditien ende voorwaerden
hier nae volgende.
Eerstelyck dat hij alle arbeyt ende vlijt sal aenwenden tot het volmaecken
der sieragien,58 plantagien ende culturen van Sijns Vorstelycke Gen. hoven, 50
wel inden hoff van Valckenburch (I) als inden potagerije off kouckenhoff off
buyten inde parcke gelegen als op de bouwerije ende dat op sulcke forme ende
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maniere, als hem bij Balthasar Baldi van wegen Syne V. Gen. sal aengewesen
ende geordonneert worden.
Ende voor soo veele het noodich is ende het werck verheyscht sal daer toe
met voorweten ende consent vanden voors. Baldi ende Contrerolleur Willeboorts,
arbeijders op dachuren ten meesten oorbaer ende prouffijt mogen gebruycken,
houdende hij ende den voors. Contrerolleur pertinente notitie vande dachuijren
ende dagen die zij arbeyders sullen geëmployeert worden. Ende verstaet S.V.
Genade dat voors. arbeyders by zijnen Rentmeester der Domeijnen van Breda
van maent tot maendt op behoorlycke attestatie vanden gemelden Baldi ende
contremlleur sullen betaelt worden.
Hij hovenier sal geene vruchten vande hoven mogen tot zynen prouffijte
vercoopen, dan sal deselve reserveren ten behoeve van Sijne Vorstel. Genade.
Doch gedurende de absentie van Sijner Vorstel. Genade('s) hoffhoudinge tot
Breda sal den hovenier aen d'Heer Justinus van Nassau, Gouverneur van Breda;
Item aende Conchierge laten volgen hare behoefftige cruyden mitsgaders alle
de goede fruijten inden somer hier schicken. Ende belangende het surplus,
twelck verderven soude cunnen, sal hij ten meesten prouHijte van S.V. Genade
mogen vercoopen ende daer aH behoorlijcke notitie houden ende Reeckeninge
doen, gelijck voor date deser is geschiet.
Voorts sal den hovenier gehouden wesen goede opsicht te nemen op het innegaen ende uijtgaen des volckx inden hoH ende niet toelaeten dat daerinne
comen soldaten, Jongers ofte kinderen, die de plantagie ende blomme parcken
souden mogen verderven.
. Doch Officiers, vreemde passagiers ende luyden van qualiteyt sal hy den
hoff met discretie mogen laten besichtigen. Ende dit alles op den eedt van
getrouwicheyt, die hij ter camere van onsen Rade sal doen.
Voor alle twelcke Syne Vorstel. Genade den voorn. Andries Hoorendoncq
voor eene jaerlijcxe gaige heeft toegevoecht als hij toevoecht bij dese de somme
van drie hondert cal'. gulden, innegaende het eerste Jaer den eersten May deses
Jaers XVlcXXI, ende expirerende den lesten Aprilis XVIcXXII. Ordonnerende
zijnen Rentmeester vande Domeynen van Breda aen hem Andries dvoors. gaige
van halven tot halven Jare op behoorlycke quitancie te betaelen. Ende sal hem
Rentmeester de betaelinge vuyt crachte deser gedaen, soo dickmaels des noot zij,
in Reeckeninge geleden worden. Mits voor deerste reijse overbrengende dese met
quitancie, ende daer nae Jaerlijcxe quitancie. Ende dit alles bij provisie ende
tot onsen wederroepens.
Gedaen in 's-Gravenhage den XVlen Aprilis XVlc een ende twintich.

Bijlage 11
BRIEF VAN RENTMEESTER J. ECKHART AAN DE DOMEINRAAD OVER VERNIELINGEN IN HET VALKENBERG
(niet gedateerd, in of kort vóór 1710) 59
Edele Mogende Heeren,
Tot mijn leetwesen gesien hebbende dat den Tuijn van het Valkenberg dagelijks word onder de voet gelopen en bedorven door een groote menigte van
Soldaten en allerleij slag van gering soort van menschen, die als haar loopplaats
en rendevous in het Valkenberg quamen te neemen, hebbe omme sulks eeniger
maaten te beletten, vanden Heer Generaal en Gouverneur Salis verkregen, dat
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sijn Excellencie op peene vande Spitsroede, aan alle Ruijters en Soldaten heeft
laten verbieden in het Valkenberg geen Voeten meer te mogen setten.
En also nu een diergelijk Verbod diende te geschieden ten opsigte van allerleij
slegt volk, kinderen, jongens, vrouwluij en ander diergelijk Ruijgt,60 die onder
de burgerlijke Regeeringe staan, versoeke gedienstigh UED. Mog. bij aanschrijvens aan de Heeren vande Magistraat deselve gelieven te belasten omme bij
Publicatie vande puije vant Stadhuijs en affixie van biljetten alomme inde Stad
Breda op seeckere Swaare poene te interdiceeren ende te verbieden, dat geene
jongens, kinderen, Meijssens en voorts allerley slag van gering Volk, so vrouwen
als mans, jong en oud, haar sullen hebben te vervorderen inden hoff van het
Valkenbergh voorttaan meer te mogen komen, gaan ofte wandelen, veel min
aan de poorten en deuren eenige geweld ofte overlast te doen, omme daar inne
te dringen ofte te komen, met verdubbeling van de straffe voor de 3de reyse
tegen diegeene, die hier tegens sullen bevonden werden gedaan te hebben.
Bij deze Occasie hebbe niet willen nalaten UED. Mog. voor te dragen, dat niet
tegenstaande alle aangewende devoiren, omme te beletten, dat niemand eenige
sleutels van het Valkenberg hebbe dan die geene dewelcke sulks bij UED. Mog.
gepermitteerd is en de middelen ten dien eynde aangewend door het geduurig
veranderen van de Slooten, egter de sleutels gedurig en nu weder om sodanig
vermeenigvuldigd sijn, dat nodeloos agten dat middel wederom bij der hand te
neemen. Ende sulks soude nog van sodanigen quaden gevolg niet sijn, indien
maar die lieden, die dagelijks in eyndelosen getall in en door het Valckenbergh
gaan, t'e1ckens maar sorge droegen de deuren agter hun toe te doen, dog deselve
wijd open latende staan, so word den hoff van het Valkenbergh voortaan niet
anders aangemerkt als een gemeene passage en deurloop van ider een. Op verscheyde middelen derhalve bedagt zijnde geweest ommen dese desordre voor te
komen, hebbe geen bequamer en onkostelijker kunnen bedenken dan het aanstellen van een portier en daar toe te neemen de een of andere gegageerde soldaat, die voor een enkel dagloon van 5% stuyver sig seer wel daar van soude
willen chargeren en terwijl maar alleen nodig sijn soude sodanig een te hebben
geduurende het voor Jaar en de somer maanden, soude de geheele onkosten
daar van int Jaar omtrend de 70 à 75 gld. maar kunnen bedragen. Indien dese
voorslag de eer heeft van UED. Mog. approbatie, twijffele niet of sal een
bequaam persoon hier toe uijtvinden kunnen, hebbende de vier ordinaire knegts
vanden Tuijnman, oud, stram en lam gewerkt sijnde, te veel te doen omme
na de Poorten te kunnen omsien.
Indien UED. Mog. een bequamer middel weeten te bedenken, wil mijn sortiment gaarn aan derselver beeter oordeel onderwerpen; dit alleen seecker sijnde,
dat indien niets bedagt werden kan omme te beletten het geduurig openstaan
der deuren ende poorten vant Va1ckenbergh, vergeefs sullen sijn alle de andere
middelen, die tot conservatie van hetselve sullen komen bij de hand genomen
te werden.
Ick ben en blijve
Edele Mogende Heeren
UED. Mog. onderdanigste en gehoorsaamste
dienaar,
J. Eckhart.
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Bijlage III
INSTRUCTIE VOOR DE HOVENIER WILLEM VAN LOO (Sr.)
Conditien waarop Witlem 'Van Loo word aengestelt als hovenier op 't
't Valkenburg (f) tot Breda in dato 25 September 1733. 61
Die vanden Rade en Reekeninge bij zijn Con. Majesteyt van groot Brittagne
glor. mem. aengestelt geweest en bij resolutie van haer Hoog Mog. in qualiteyt
als Executeurs vanden testamenten van Prins Frederik Hendrik mede glor. mem.
ende van hoogstged. zijne Majesteyt geauthoriseert, gehoord hebbende de goede
getuygenisse aen haer gedaen vande bequaemheyd van den Persoon van Willem
van Loo hebben den selven aengestelt en aengenomen, soo als sij dezelve aenstellen en aenneemen bij dezen tot Hovenier vanden Ho ff 'Van het Valkenburg en
verdere tuynen binnen de stad Breda, aenkomende den Heer en dat op deze
navolgende conditien.
Eerstelijk dat den voorn. Hovenier goede sorge sal moeten dragen, dat den
gemelden hoff en verdere tuijnen net en schoon worden gehouden, en alles ten
opsigte vande Parterres, graswerken, heggens, paden, laanen, plantagien, van
vrugt en ande're boomen, schoonhouden der wateren, en wat meerder tot den
onderhoud vanden voors. Hoff en tuijnen mogte vereijscht worden, in goede
staet te brengen en te houden, en daer inne sodanige veranderingen te maken,
soo met het verleggen en vernieuwen van Parterres, graswerken en plantagien
als andersints, als den Heer en Baron van Breda in der tijd sal komen goed te
vinden off de noodsakelijkheijd sulcx sal komen te vereysschen.
Ten tweede dat hij al het tuyn gereedschap ten sijnen costen sal moeten bezorgen, uijtgenomen alleen de nodige scheerbanken62 ende Steene' rollen,63 dewelke hem soo wanneer dezelve nodig bevonden worden, van 's Heeren weegen
sullen worden gegeeven.
Ten derde dat soo wanneer eenig Land mist oH andere spijs mogte noodig
zijn, hetselve naar voorafgaand opgeevinge aan dezen Rade van de quantiteyt
en qualiteyt mitsgaders waar toe het selve sal worden gebruijkt, van 's Heeren
weegen sal worden bekostigt.
Ten vierden dat ook tot lasten vanden Heer sal blijven al het plantzoen,
hetwelke bij versterf of bij vernieuwinge van eenege boomgaerden oH Plantagien sal moeten werden ingekogt, mits dat sulx sal geschieden met voorkennisse
van dezen Rade.
Ten vijfde dat den voorsz. Hovenier tot zijnen Lasten sal moeten houden de
twee Portiers vande voor en agter poort van het Valkenberg en aen dezelve uijt
sijn tractement sodanige week of daggelden te betalen, als dezelve tOt nu toe
hebben genooten, sonder dat hij de persoonen, die jeegenwoordig daer toe worden gebruijkt, daar van sal vermogen te ontzetten dan met voorkennisse en
goedvinden van dezen Rade, dat ook tot sijnen costen de ordinaire oH nodige
wagters sal moeten houden tot voorkominge van desordres oH van schade, soo
aen Beelden als andersims.
Ten sesde dat hij zig ten eenemale sal moeten appliceeren tot het oppassen
vanden voors. Hoff of tuynen, sonder zig van ymand anders daar toe te mogen
bedienen ten costen vanden Heer.
Ten sevende dat den gemelden Hovenier voor al het geene voornoemd is, sal
hebben en genieten jaerlyx eene somme van negenhonderd guldens eens, ingaande
met den 1e november 1733 en soo voorts, met toezegginge nogtans, dat soo
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wanneer hij aen zijn pligt en aende intentie van dezen Rade behoorlijk komt te
voldoen en daar van nae verloop van een jaar sal wesen gebleeken, desselvs
tractement als dan nog sal verhoogt worden met eene somme van vijvtigh guldens, welke negenhonderd gulden den Rentmeester van Breda, Mr. Johan
Ekhard, aenden voors. Hovenier in vier egale termijnen van drie tot drie
maenden sal hebben te betalen, sullende hem dezelve op productie dezes oH
copie authentiecq van dien en van behoorlijke quitantie in uytgaave sijner
Reekeninge worden geleden.
Actum ter Camere vanden opgemelden Rade en Reekeningen in 's-Gravenhage den 25 September 1733.
(niet gesigneerd)

Bijlage IV

LIJSTVAN MET NAME GENOEMDE EN ANONIEME
HOVENIERS EN ANDERE TITULARISSEN VAN HET
VALKENBERG IN DE PERIODE VAN 1560-1770
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

Mat(t)heus van (den) Houte
1560-1600
Goven (Goverd) van (den) Houte
1600 - in of na 1606
Opvolger benoemd in of kort na 1606 (anoniem)
1606(?)-1618
Goven (dezelfde als onder nr. 2)
1618-1621
Andries Hoorendonck
1621-1623
Michiel van Bruhese
1623- ?
(Balthasar Baldius,
tot 1625
"directeur van de hof van Valkenberg")
? - ?
(Elisabeth van Buerstede, wed. Balthasar Baldius, "concierge van
den Valkenberg")
1637- ?
Michiel van Bruhese
1637-1647
Pieter van Bruhese
1647-1653
(herbenoemd) 1653-1661
1688-1695
Johan Hofmans
(herbenoemd) 1695- ?
Tuinman van het Valkenberg (anoniem)
1695-1707
1733-1741
Willem van Loo Sr.
1758-1769
Willem van Loo Jr.
of 1770
Verder geen titularissen genoemd in de bescheiden van het N.D.A.
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