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Het karakter van Breda wordt overwegend bepaald door wijken die gebouwd
zijn in de negentiende eeuw. Het centrum wordt omgeven door een singelring uit
de negentiende eeuw, omgeven door bebouwing uit die tijd. Belangrijke negentiende-eeuwse wijken vinden we in Breda-Zuid en Ginneken. De Ginnekenweg, de
Baronielaan, de Duivelsbruglaan en de Ulvenhoutselaan vormen hier de ruggengraat
van een uitgebreid complex negentiende-eeuwse bebouwing.
Breda profileerde zich in de negentiende eeuw als een luxe stad. De ontwikkelingen werden voornamelijk bepaald door de bouw van herenhuizen en villa’s. De
gemeentebesturen van Breda en Ginneken richtten zich op het aantrekken van een
bevolking van gegoeden en gepensioneerden. De inrichting van de stad was hier ook
op afgestemd. Er werden parken aangelegd, het Valkenberg en het Wilhelminapark,
en de voornaamste straten in de nieuwe wijken werden verfraaid door plantsoenen.
Breda mat zich met Den Haag en Arnhem en gaf zichzelf de bijnaam ‘Het Haagje
van het Zuiden’. De opkomende industrie ten noorden van de stad werd slechts
gedoogd.
Deze ontwikkeling had al een lange traditie. In de zeventiende en achttiende
eeuw werd Breda omgeven door een krans van landgoederen en buitenhuizen.1 Ná
de Belgische Opstand (1830-1839) werden in de omgeving van Breda ook villa’s gebouwd. Met de ontmanteling van de vesting en de aanleg van spoor- en tramwegen
kreeg de omgeving van Breda en met name de omgeving van Ginneken en het
Mastbos het karakter van een villagebied.
Het gebied ten zuiden van de Duivelsbrug in Ginneken nam in deze ontwikkeling een centrale plaats in en op dit gebied zullen we ons in dit artikel richten. Wat is
de betekenis van dit gebied voor de ontwikkeling van Breda in de negentiende en
het begin van de twintigste eeuw? In welk opzicht komt de ontwikkeling van
Ginneken overeen met villa-ontwikkelingen elders in Nederland en in welk opzicht
is deze ontwikkeling specifiek voor Ginneken? Als we de geschiedenis van de villaparken in Nederland schrijven, in welk hoofdstuk kunnen we het villagebied rond
het Markdal en Bouvigne onderbrengen?
Villa’s en villaparken
Het woord ‘villa’ werd vooral in Engeland in het begin van de negentiende
eeuw gebruikt als aanduiding van een klein tot middelgroot herenhuis in een lande256
Jaarboek De Oranjeboom 54 (2001)

1. Villa-ontwikkeling rond het Markdal, 1840-1870.

lijke omgeving. In deze betekenis was het van toepassing zowel op een vrij groot
landhuis in een park of landgoed, als op een klein huis met niet meer dan een flinke
tuin, mits herkenbaar als herenhuis door een smaakvol ontwerp en duidelijk gescheiden vertrekken voor personeel.2 Later in de negentiende eeuw wordt onder een villa
verstaan een vrijstaand woonhuis van een zekere stand, omringd door een tuin en
ingericht voor permanente bewoning, in tegenstelling tot landhuizen buiten de stad,
die alleen ’s zomers door hun eigenaren bewoond werden.
Een villapark kunnen we definiëren als een gebied, bebouwd met villa’s, dat als
één geheel is ontwikkeld, hetzij door een particuliere maatschappij, hetzij door een
gemeente of een ander overheidsorgaan, waarvan de bestemming tot villaterrein beschermd wordt door erfpachtvoorwaarden, erfdienstbaarheden of een bestemmingsplan. Bij voorkeur is een villapark voorzien van een centraal gelegen park of plantsoen. Een villapark moet minstens een groen karakter hebben door wegbeplanting of
royale groenstroken. Ook buiten villaparken werden villa’s gebouwd aan reeds be257
Jaarboek De Oranjeboom 54 (2001)

staande wegen. Zulke spontane ontwikkelingen kunnen we het beste omschrijven als
een ‘villagebied’.
Europa en de Verenigde Staten
Het oudste voorbeeld van een villapark is Regents Park in Londen. Het is ontworpen in 1811 door de aannemer, architect en speculant John Nash, in opdracht
van de Prins-Regent, de latere koning George IV. 3 Ondanks het feit dat dit het eerste aangelegde villapark in de geschiedenis is, vertoont het reeds alle kenmerken die
voor de latere ontwikkeling van het type van belang zijn. Het park lag aan de rand
van het toenmalige Londen. Tegenwoordig duiden we een dergelijke structuur aan
als een urbaan villapark, dat wil zeggen een villapark dat deel uitmaakt van de stedelijke bebouwing. Het centrum wordt gevormd door een park in Engelse landschapsstijl. Gedeeltelijk in het park, gedeeltelijk daar om heen, bevinden zich villa’s. Het
park werd omringd door zogenaamde ‘terraces’, vrijstaande gebouwen, bestaande uit
meerdere woningen, gebouwd in neoclassicistische stijl. De villa’s en terraces waren
bedoeld voor leden van de leidende klasse. Deze hadden hun bezigheden in
Westminster en als ontsluiting van daar uit werd Regent Street aangelegd.
Nash werkte veel samen met de ontwerper van landschapsparken Humphry
Repton. Deze werkte in de Engelse landschapsstijl. Deze stijl zou het aanzien gaan
bepalen van villaparken tot bijna aan onze tijd. De kenmerken ervan bestaan uit
open weiden, al of niet door koeien begraasd, met solitaire bomen of boomgroepen
(‘clumps’) omringd door wandelpaden. Daar om heen vinden we een park met
boomcoulissen en ruime vijvers, meestal met een waterval.4 Wanneer de stijl werd
toegepast in een landgoed werd het huis in de compositie opgenomen. De lijnen van
het ontwerp zijn slingerend, vloeiend of lusvormig en leiden de wandelaar afwisselend door open en gesloten begroeiing en bieden ook zicht op buiten het park gelegen elementen zoals een kerktoren of weilanden. Structuurelementen zijn verder gebogen lanen, grote, vloeiend verlopende waterpartijen, waaromheen een wandeling
loopt, kunstmatig aangebrachte glooiingen, dierenweiden en stromende beken met
een waterval.
De grote stimulans voor de aanleg van villaparken was de industriële revolutie.5
De nog middeleeuws aandoende steden in Engeland veranderden in zwartberoete,
overbevolkte plaatsen met een verpauperde arbeidersmassa. Naast het industrieproletariaat vormde zich een nieuwe groep welgestelden, zoals fabrikanten en ondernemers. In hun kielzog ontstond een nieuwe middenklasse die bestond uit het technische en administratieve kader van fabrieken en ondernemingen, hogere ambtenaren
en beoefenaren van vrije beroepen. Welgestelde fabrikanten kochten oude buitenplaatsen of stichtten een nieuwe. Hier woonden zij dan gedurende de zomermaanden. Voor de nieuw ontstane middenklasse was dit echter te hoog gegrepen. Zij
konden zich noch twee woonhuizen, noch veel grond, noch een verblijf gedurende
de zomermaanden buiten de stad veroorloven.
Het platteland van Engeland en de Verenigde Staten werd ontsloten door een
net van spoorwegen. Alerte zakenlieden reageerden snel en begonnen de behoefte
buiten te willen wonen te exploiteren. Zij stichtten villaparken, gelegen in een na258
Jaarboek De Oranjeboom 54 (2001)

2. De Duivelsbrug, de oorspronkelijke houten brug met jukken, op een negentiende-eeuwse staalgravure.
Rechts villa Mariëndal.

tuurrijke streek, niet te ver van een stad gelegen aan een spoorlijn. Een dergelijk villapark noemen we een suburbaan villapark. Een bekend voorbeeld is Bedford Park
dat ontwikkeld werd vanaf 1875 en op dertig minuten reizen van de City van
Londen lag.6 In de Verenigde Staten wordt Riverside bij Chicago vaak genoemd.
Dit werd ontworpen in 1869 door de landschapsarchitect F.L. Olmsted jr. Centraal
in de suburb ligt het dal van een riviertje, dat omgewerkt is tot een park. Het middelpunt wordt uiteraard gevormd door een station met daar om heen een klein wijkje
met centrale voorzieningen. Daar om heen lagen de te verkopen percelen aan lanen
in langzaam gebogen tracé’s, beplant met bomen. Her en der lag op de samenkomst
van verschillende lanen een plantsoen.
De villa’s in deze villaparken werden vaak gebouwd in een vormgeving die ontleend was aan die van Zwitserse chalets. Ook de vakwerkbouw, ontleend aan oude
boerderijen op het Engelse platteland, was populair. Deze stijlen versterkten nog
eens het gevoel ‘buiten de stad’ te wonen. Verder werden natuurlijk alle in zwang
zijnde stijlen toegepast, naar voorkeur van de bouwheer.
Een belangrijk motief bij de aanleg van villaparken was gezondheid. Dit kwam
het meest tot uiting bij het ontstaan van de badplaatsen. Dit waren niet alleen plaatsen aan zee, maar ook plaatsen in het binnenland, waar zich geneeskrachtige bronnen
bevonden. Deze werden beschouwd als heilzaam voor de gezondheid. De spoorwegen maakten het voor de rijken mogelijk zich regelmatig naar Oostende te begeven,
of Spa, Bad Ems of Baden. De Nederlandse koning Willem III ging vaak naar
Wiesbaden. De infrastructuur in een badplaats werd voornamelijk bepaald door een
spooraansluiting, het station, brongebouwen, hotels, villa’s (gedeeltelijk voor de ver259
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huur), een wandelpromenade en in de luxe badplaatsen winkels, een overdekte zuilengalerij en een paardenrenbaan. Wat bij een badplaats verder niet mocht ontbreken
was het zogenaamde filosofenpad. Gezondheid en genezing werden geassocieerd met
veel wandelen.
In de loop van de negentiende eeuw konden door de toegenomen welvaart
steeds meer mensen zich een villa veroorloven. Amerika was maagdelijke grond en
het concept van villapark is hier het beste uitgekristalliseerd, ongehinderd door bestaande situaties. In de Verenigde Staten werden de villaparken als het ware als
bouwpakketten aangeleverd. Een maatschappij legde een tramlijn aan van een grotere stad naar buiten, legde aan het eindpunt een villapark aan, bij voorkeur in de
buurt van een reeds bestaand stuk aantrekkelijke natuur, bouwde een elektrische
centrale om de tramlijn en het villapark van elektrische stroom te voorzien, en legde
eventueel, om meer mensen te kunnen vervoeren, aan het einde van de tramlijn tevens een amusementspark aan.
De uitgebreide voorsteden van Los Angeles werden ontsloten door de Pacific
Electric Railway Company, die een gebied bediende met een straal van ongeveer
honderd kilometer. De eigenaar van deze tramwegmaatschappij was tevens eigenaar
van een onroerend-goedmaatschappij die de gronden langs de tramlijnen ontwikkelde.7 Californië was aantrekkelijk door zijn klimaat. De filmindustrie vestigde zich in
Hollywood, een voorstad van Los Angeles. De filmsterren lieten hun droompaleizen
bouwen in Beverley Hills. Het Beverley Hills Hotel werd gebouwd in 1911 en was
mede bedoeld om de verkoop van percelen in het villapark te bevorderen.8 De lange
gebogen lanen waarover de elektrische tram reed waren beplant met palmen.
Vanaf ongeveer 1920 kwam in de Verenigde Staten het autoverkeer op.9 In
Europa duurde het tot na de Tweede Wereldoorlog voordat dit vervoermiddel de
stedenbouwkundige ontwikkelingen ging bepalen.
Nederland
De meeste villaparken in Nederland vinden we in de invloedsfeer van de grote
steden: in Kennemerland met Bloemendaal en Heemstede, in Bergen aan Zee, in het
Gooi met Bussum, Hilversum, Laren en Blaricum, in Baarn, op de Utrechtse
Heuvelrug, met Zeist, Bilthoven en Driebergen, in Amersfoort, en bij Den Haag in
Scheveningen en Wassenaar. Voor steden met villaparken buiten de Randstad gelegen moeten we speciaal noemen Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn. Verder zullen
we in of bij elke middelgrote stad in Nederland een villaparkje aantreffen van rond
de eeuwwisseling. Qua architectuur en tuinaanleg wijkt Nederland nauwelijks af van
de Europese ontwikkelingen. De Engelse villa’s en tuinen hadden een enorme invloed in ons land.
Het ideale villapark in Nederland was een combinatie van ruim opgezet openbaar groen met waterpartijen en ruime kavels, waarop tussen de bomen de villa’s
zichtbaar waren.10 In tegenstelling tot tuinen van de tegenwoordige villabewoner,
die geneigd is zijn tuin om privacyredenen af te sluiten met beplanting, is bij de traditionele villawijk particulier en openbaar groen één landschappelijke compositie
waarin hier en daar villa’s en landhuizen met gazons tussen de boomgroepen staan.
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De landhuizen en villa’s die verrezen in de eerste helft van de negentiende eeuw
werden meestal gebouwd in een neoclassicistische stijl. In de villa-architectuur van
het laatste kwart van de negentiende eeuw legde men een grote voorkeur aan de dag
voor de vakwerkbouw en de neo-Hollandse renaissance. Ook een Zwitsers chalet
komen we regelmatig tegen in villaparken.
In de eerste helft van de negentiende eeuw was huishoudelijke hulp nog in
overvloed aanwezig. Rond de eeuwwisseling werden technische voorzieningen op
het gebied van verwarming, stromend water en comfort steeds belangrijker.11 Deze
zaken gingen een logistieke rol spelen die niet altijd viel te rijmen met de classicistische symetrie. De villa’s kregen een meer informeel karakter en de tuinen werden te
klein voor een aanleg in landschapsstijl. Men greep terug naar voorbeelden van de
oude Engelse ‘cottages’ voor de aanleg van de zogenaamde cottagetuin en vlak vóór
de Eerste Wereldoorlog werden de eerste villa’s gebouwd in een bouwstijl die was
geïnspireerd op de oude Nederlandse boerderijbouw.12
Evenals de industriële ontwikkeling vond ook de aanleg van villaparken in
Nederland pas laat in de negentiende eeuw plaats.13 De oudste villaparken waren urbane villaparken, gelegen aan de rand van de stad. De familie Zocher gaf in deze tijd
in parkaanleg de toon aan. Jan David Zocher Jr. ontwierp in 1843 een bebouwingsvoorstel voor de wallen van Utrecht en in 1856 een plan voor het Willemspark in
Den Haag.14 Dit Haagse park, de straten rond Plein 1813, wordt beschouwd als het
eerste villapark in Nederland.15 Het plan was ontwikkeld door het gemeentebestuur.
Neoclassicistische villa’s steken wit af tegen het groene geboomte. In Utrecht voegde
het water van de singelgracht daar nog een pittoresk element aan toe.
Een volgende fase was de aanleg van villaparken rond stations. In Nederland had
men een sterke voorkeur voor hoge zandgronden en duingebieden. Zandgronden
werden als gezond beschouwd, in tegenstelling tot de poldergebieden, waar in de
negentiende eeuw nog de moeraskoorts heerste. We noemen onder andere
Bloemendaal, Baarn, Bilthoven en Amersfoort. De aanleg van urbane villaparken
ging intussen gewoon door.
Bussum is een goed voorbeeld van villaparken rond een station. In 1874 werd
de spoorlijn van Amsterdam naar Amersfoort geopend, via Bussum en Hilversum. In
hetzelfde jaar werden bij het dorp al een hotel gebouwd (Nieuw-Bussum) en enkele
losse villa’s. In veel villaparken die in de negentiende eeuw ontwikkeld werden,
werd direct een hotel gebouwd.16 Potentiële kopers van een villa konden op deze
manier kennis maken met het buitenleven. Ook in het villapark Duin en Daal bij
Bloemendaal werd een hotel gebouwd. In 1876 werd de Bouwmaatschappij NieuwBussum opgericht die de eerste villaparken aanlegde temidden van wat toen nog bos
en hei was.17 Bussum werd ontwikkeld door verschillende exploitanten. Om toch
tot een samenhangend geheel te komen werd in 1879 de ‘Vereeniging tot
Verfraaiing der gemeente Bussum’ opgericht. De verfraaiingsvereniging probeerde
de verschillende villaparken op elkaar aan te sluiten door een net van grintwegen, dat
ook goede verbinding moest geven met het station en de buitenwereld. De gemeente Bussum was aanvankelijk weinig geneigd medewerking hieraan te verlenen.
Aanleg van wegen kostte geld en de autochtone bevolking had er weinig belang bij.
In Hilversum, sinds 1874 ontsloten door dezelfde spoorlijn, werd de villa-ont261
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3. Het kasteeltje Bouvigne in zijn negentiende-eeuwse, witgepleisterde toestand, vóór 1908.

wikkeling aanvankelijk gedragen door de N.V. Herstellingsoord De Trompenberg.18
De N.V. werd opgericht in 1875 en stelde zich ten doel een herstellingsoord te
stichten met een Kurhaus en een villapark.
In Nederland vinden we, in tegenstelling tot Duitsland, Frankrijk en België, alleen zeebadplaatsen, zoals Scheveningen, Zandvoort en Domburg en geen badplaatsen met bronnenbaden. Het toerisme was in de negentiende eeuw zó verbonden
met badplaatsen dat verschillende plaatsen die toeristen wilden trekken zich tooiden
met het epitheton ‘Bad’. Een voorbeeld daarvan in Nederland is Valkenburg dat zich
‘Bad Valkenburg’ noemde.
Het Zeeuwse plaatsje Domburg ontwikkelde zich tot een badplaats die tot de
Eerste Wereldoorlog een korte bloeiperiode doormaakte. De nieuwe badplaats werd
ontsloten door een tramlijn vanuit Middelburg. In 1889 werd het Badpaviljoen opgericht. In datzelfde jaar verbleef de Roemeense koningin Elisabeth, beter bekend
onder haar schrijversnaam Carmen Sylva, hier enkele weken. De villa waar zij logeerde werd naar haar vernoemd: Villa Carmen Sylva.
Een vorstelijk paleis was in Europa bevorderlijk voor de ontwikkeling van een
residentiestad en ook een badplaats voer wel bij vorstelijke aanwezigheid. Ook in
Nederland was een verband met het koningshuis bevorderlijk voor de status van een
villapark. Opvallend veel villaparken die aangelegd zijn in de periode 1890-1910
dragen de naam ‘Wilhelminapark’ (Apeldoorn, Baarn, Utrecht, Zeist, Breda). In ver262
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band met ‘koninklijke villaparken’ noemen we natuurlijk in de eerste plaats Den
Haag, maar ook Apeldoorn moet met name worden genoemd. Vanaf 1874 werden
de landgoederen die gelegen waren tussen het dorp Apeldoorn en het koninklijk paleis Het Loo, ontwikkeld tot villaparken. In 1876 werd het Oranjepark ingewijd.19
Behalve villa’s vonden ook de Koninklijke HBS (1877), de Grote Kerk (1892) en
het Gemeentelijk Gymnasium (1913) hier een plaats. De villaparken worden veraangenaamd door parken: het Oranjepark (1875), het Wilhelminapark (1890) en het
Prinsenpark (1909), dit laatste waarschijnlijk genoemd naar prinses Juliana.20
In 1873 ontwierp Hendrik Copijn het Amaliapark in Baarn, genoemd naar de
eerste echtgenote van prins Hendrik, de broer van koning Willem III.21 Ook Baarn
kreeg in 1874 een station aan de spoorlijn van Amsterdam naar Amersfoort en prins
Hendrik en anderen profiteerden hiervan door het aanleggen van villaparken. In
1883 volgde het tegenover het station gelegen Prins Hendrikpark, eveneens ontworpen door Copijn. Later volgden het Wilhelminapark en het Emmapark. Net als in
Bussum was van een algehele stedenbouwkundige opzet geen sprake. Elke exploitant
ontwikkelde zijn eigen wegenplan.
De Engelse landschapsstijl was ook in Nederland de toonaangevende stijl voor
het ontwerp van villaparken. We noemden al de familie Zocher. Een andere ontwerper die naam gemaakt heeft met het ontwerpen van villaparken is Leonard
Anthony Springer.22 Behalve villaparken ontwierp hij ook buitenplaatsen, tuinen en
stadsparken. Hij noemde zich tuinarchitect, maar hij ontwierp voor zijn villaparken
ook de wegenaanleg en de verkavelingen.
‘Amerikaanse’ ontwikkelingen kunnen we aantreffen in Aerdenhout. In 1898
werd de Eerste Nederlandsche Electrische Tramweg-maatschappij opgericht, de
ENET, die een tramlijn aanlegde tussen Haarlem en Zandvoort. In 1899 werd de
lijn geopend. Nadat de tramlijn was voltooid werden in de duinstreek waar de tramlijn doorheen leidde door de initiatiefnemers villaparken ontwikkeld.23 In 1902 werd
met Amerikaans kapitaal de Electrische Spoorweg Maatschappij opgericht die de
tramlijn Amsterdam-Haarlem aanlegde.24 De ENET werd overgenomen door de
ESM, zodat in 1905 trams van Amsterdam naar Zandvoort konden rijden. De vormgeving van de tramwagens was geïnspireerd op die in Amerika en het viaduct waarmee de tram over de spoorlijn Haarlem-Leiden werd geleid zou in de omgeving van
Los Angeles niet hebben misstaan.
De Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij, de NCS, exploiteerde lokaallijnen van Utrecht naar Baarn en naar Zeist en was tevens eigenaar van tramlijnen van Utrecht via Zeist naar Amersfoort en naar Arnhem. De NCS maakte daarmee villa-ontwikkelingen mogelijk in Zeist, de Bilt en Driebergen.
Een villapark kon niet functioneren zonder voorzieningen als waterleiding en
verlichting (gas of elektriciteit). In het villapark Duin en Daal in Bloemendaal zorgde
de exploitant van het villapark in 1901 voor een waterreservoir en een elektriciteitscentrale.25
Tussen de twee wereldoorlogen reserveerden verschillende gemeenten in hun
uitbreidingsplan gedeelten voor een villapark en een middenstandswijk. Steden
hoopten op deze manier de meer gegoeden binnen de gemeentegrenzen te houden,
terwijl de suburbane gemeenten door het aanleggen van villaparken hun positie van
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4. Het buitengoedje van Guljé (tegenwoordig Ulvenhoutselaan 83). De eerste steen van het huis werd gelegd in 1842.

woongemeente wilden versterken. Een voorbeeld van deze laatste categorie is wederom de gemeente Bussum.26
In de jaren dertig kwam ook in Nederland het autoverkeer op. Voor iemand
met de financiële mogelijkheden was het nu in principe mogelijk een villa te laten
bouwen temidden van bos en hei. Van deze mogelijkheid werd echter weinig gebruik gemaakt. Men bouwde toch het liefst villa’s in de buurt van reeds bestaande
villa’s. Villaparken die enkel ontsloten werden voor autoverkeer zijn vóór de
Tweede Wereldoorlog in Nederland niet aangelegd.
Breda
In Breda kunnen we het Wilhelminapark, het Villapark Zandberg (Zandberglaan en omringende straten), het Montenspark (inclusief de Burgemeester de
Manlaan) en het oudste gedeelte van het Brabantpark (Brabantlaan en Lovensdijkstraat met de Hertog Janlaan en de Hertog Hendriklaan) beschouwen als villaparken.
Min of meer spontane villaontwikkelingen van vóór de Tweede Wereldoorlog vinden we langs de oude invalswegen en aan de rand van het Mastbos en het Liesbos.
Zoals gezegd werden de eerste villa’s in de buurt van Breda reeds enkele jaren
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na de Belgische Opstand gebouwd bij het dorp Ginneken.27 Het bosrijke landschap
rond Breda werd blijkbaar erg gewaardeerd. Prins Frederik, de tweede zoon van koning Willem I, werd in 1840 eigenaar van de bossen rond Breda. In 1843 liet hij het
Jachthuis in het Liesbos grondig verbouwen en in 1845-1846 liet hij hier tegenover
het zogenaamde Engelse Park aanleggen. De prins bracht regelmatig bezoeken aan
zijn bezittingen, maar na de dood van zijn zoontje prins Frederik, in 1846, verloor
de prins plotseling alle belangstelling voor zijn goederen rond Breda.
Rond de vesting Breda lag nog de Verboden Kring, waarbinnen niet gebouwd
mocht worden. Met de nieuwe Vestingwet van 1853 werd deze verkleind, waardoor
er ook villa’s en herenhuizen aan de Ginnekenweg en de Haagweg gebouwd konden worden. Van echte villawijken of villaparken was echter nog geen sprake.
Tussen 1869 en 1881 werden de wallen rond Breda geslecht. Op de geslechte
vestinggrond werden brede straten aangelegd, beplant met bomen. Rond de stad
werd een nieuwe singelgracht gegraven. De stadsbebouwing breidde zich snel uit
langs de toegangswegen op Teterings, Ginnekens en Princenhaags grondgebied.
Tussen de gesloten bebouwing vonden we hier en daar een enkele villa.
De ontwikkeling van deze buitenwijken werd mogelijk gemaakt door de aanleg
van tramlijnen, paardentramlijnen in dit geval.28 In 1884 werd de tramlijn geopend
van Breda naar Ginneken, in 1890 die van Breda naar Princenhage en het Liesbos en
in 1901 het eerste gedeelte van de tramlijn naar het Mastbos via de Baronielaan. Het
gebied waarin herenhuizen en villa’s werden gebouwd werd ruwweg begrensd door
de bestaande stad in het noorden en het Mastbos in het zuiden, terwijl de bebouwing naar het westen en het oosten zich niet al te ver van de tramlijnen mocht verwijderen. In Breda zijn geen oude landgoederen verkaveld tot villaparken. De landgoederen bevonden zich namelijk op enige afstand van de stad, in verband met de
vesting en de Verboden Kringen.
In 1892 gaf de Dienst der Domeinen, de eigenaar van de geslechte vestinggronden, opdracht aan Springer een villapark te ontwerpen, het huidige Wilhelminapark.
Zijn definitieve ontwerp, in Engelse landschapsstijl, dateert uit 1894. De omringende
bouwgrond werd echter niet verkocht als terrein voor villabouw, maar werd gesplitst
in kleinere kavels voor de bouw van herenhuizen. Later zijn er toch nog vrijstaande
villa’s gebouwd, waartoe meerdere kavels bij elkaar werden gevoegd. Er werd slechts
één perceel verkocht met de erfdienstbaarheid dat er een villa gebouwd moest worden. Hier werd Sunny Cottage op gebouwd, een villa die enkele jaren geleden is gesloopt. Ook langs de Baronielaan, die werd aanbesteed in 1897, verrezen slechts enkele villa’s tussen een overigens gesloten bebouwing.
Pas met de aanleg van de Zandberglaan en de Eerste en Tweede Muntstraat en
de De Roy van Zuidewijnlaan in 1899 ontstond een echt villapark. In 1905 werd
hier de eerste villa gebouwd. Het villapark kenmerkt zich door lange, gebogen lanen, met op de samenkomst daarvan enkele plantsoentjes.
Aan de rand van het Mastbos werden vanaf 1886 verschillende hotels gebouwd.
De aanleg van de tramlijn van Breda naar het Mastbos via de Baronielaan bracht een
spontane villa-ontwikkeling op gang langs de huidige Burgemeester Kerstenslaan. In
1907 verkocht de Houtvesterij Breda van het Staatsbosbeheer een stuk dennenbos
aan de huidige Burgemeester de Manlaan als bouwterrein voor villa’s. In 1912 al had
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Staatsbosbeheer plannen voor een villapark in het Montensbos, maar pas in 1922
werden deze ten uitvoer gebracht.
Breda probeerde zich te profileren als woonstad voor gegoeden. Dit bracht een
aantal typische voorzieningen met zich mee. De villabewoners waren vaak
Nederlands Hervormd, terwijl de meerderheid van de bevolking katholiek was. In
Breda, Ginneken en Princenhage vinden we dan ook Hervormde kerken. Verder
bood Breda onderwijs in de vorm van scholen van de Maatschappij tot Nut van het
Algemeen, een Rijks-HBS en een stedelijk gymnasium. Ook aan ontspanningsmogelijkheden was gedacht. In 1881 werd op particulier initiatief de schouwburg
Concordia gebouwd en in 1884 werd een paardenrenbaan aangelegd. In 1906 loofde
het gemeentebestuur van Breda ter stimulering van deze sport een zilveren beker uit,
de Beker van Breda. Verschillende malen werd een ‘Vereeniging tot Bevordering
van het Vreemdelingenverkeer’ opgericht, namelijk in Ginneken in 1887 en in 1902
en in Breda in 1900 en in 1908.
In 1905 kwamen koningin Wilhelmina en prins Hendrik naar Breda om het
Baroniemonument te onthullen. Weliswaar had sinds koning-stadhouder Willem III
geen Oranjevorst Breda meer als residentie gebruikt, maar Breda probeerde met de
oprichting van dit monument de band te herstellen. Het moest het feit herdenken
dat vijfhonderd jaar daarvoor de eerste Nassau als heer van Breda zijn intrede gedaan
had in de Nederlanden.29
Vanaf de jaren twintig nam het gemeentebestuur van Breda zelf initiatieven tot
het aanleggen van villaparken. In 1924 verkavelde de gemeente gronden aan het
Wilhelminapark en in 1934 ontwierp de gemeente bij de Wilhelminasingel een villapark, dat later het Brabantpark werd genoemd.30
Rond 1930 zien we ook in de buurt van Breda aan de rand van de bossen kleine
villa’s opduiken die in feite alleen voor autoverkeer gemakkelijk te bereiken waren.
De vraag is nu wat de geschiedenis van de villa-ontwikkeling rond het Markdal
heeft toe te voegen aan wat al bekend is uit de Europese en Nederlandse ontwikkelingen? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met ontwikkelingen in andere
plaatsen?
RONDOM DE DUIVELSBRUG
Het gebied waarvan we de geschiedenis willen behandelen grenst aan de oostzijde aan de hogere zandgronden waarop in de Middeleeuwen het dorp Ginneken ontstond. Vlak bij de Duivelsbrug staat de oude kerk van Ginneken, sinds 1648 de
Hervormde kerk. In het zuiden wordt de grens gevormd door de Bieberg, een lichte
verhevenheid waar de Mark zich om heen kronkelt. De naam Bieberg wordt al vermeld in 1474.31
In het westen ligt het Mastbos, dat volgens Leenders aangelegd is in 1515.
Temidden van deze hogere gebieden ligt het dal van de Mark. De Duivelsbrug bij
Ginneken werd gebouwd in 1613.32 Door allerlei oorzaken was de brug pas definitief beschikbaar voor het verkeer vanaf 1641.33 Tevoren lag hier slechts een vonder,
terwijl meer naar het noorden een doorwaadbare plaats lag, een voorde.
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5. Villa Mariëndal bij de Duivelsbrug, gebouwd in 1843, op een prentbriefkaart uit ongeveer 1930.

Kasteel Bouvigne
Centraal in dit gebied ligt het kasteeltje Bouvigne. Het is eeuwen geleden dat
hier een Oranjevorst verbleef, maar het is echter door zijn ligging en uiterlijk een
woonplaats, een vorst waardig. Het kasteeltje is gesticht in de eerste helft van de zestiende eeuw. Het huidige uiterlijk is tot stand gekomen tussen 1611 en 1614 door
een verbouwing in opdracht van ridder Jan Baptist Keermans, Eerste Raad van prins
Philips Willem van Oranje.34 In dezelfde tijd heeft deze de huidige Duivelsbruglaan
en Bouvignelaan aan laten leggen. Hij was ook degene die het initiatief nam tot de
bouw van de Duivelsbrug. Van 1614 tot 1775 was Bouvigne eigendom van de prinsen van Oranje en daarna weer van particulieren. Het kasteeltje wordt omgeven
door een drevenstelsel van 240 bij 340 meter, eveneens uit de zeventiende eeuw.
De eigendommen van Bouvigne strekten zich oorspronkelijk uit tot het gebied
ten noorden van de Duivelsbrug. Er hoorden twee hoeven bij, de Grote en de
Kleine, waarvan de Grote Hoeve nog steeds bestaat. Een groot deel van het akkercomplex van Bouvigne is in de zeventiende eeuw gebruikt voor de vergroting van
het Mastbos. Toen de prins van Oranje Bouvigne verkocht bleven de weilanden
rond de Grote Hoeve in zijn bezit. Na de Franse tijd kwamen ze aan de Staat en
werden ze beheerd door de Domeinen. Enkele weilanden ten noorden en ten zuiden van de Duivelsbrug zijn vroeger of later verkocht aan particulieren.
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De buitengoederen ten oosten van de Mark
Aan de oostzijde van de Mark ligt het landhuis Valkrust. Dit huis bestond volgens Brekelmans al in 1557.35 Rond het huis ligt nog gedeeltelijk een oude gracht.
De naam ‘Valkrust’ draagt het huis pas sinds 1772 naar de toenmalige eigenaar, Mr.
Cornelis Valk van Aalst. Het huidige uiterlijk van het pand met zijn witgepleisterde
gevels dateert van het begin van de negentiende eeuw.
Ten zuiden van Valkrust ligt het landhuis Mon Plaisir.36 Volgens Jansen heeft
François de Bons, burgemeester van Breda, hier tussen 1673 en 1713 een herenhuis
gebouwd, dat in 1770 de naam droeg van de Buijstelberg. Rond 1800 kreeg het huis
naar de mode van die tijd de naam Mon Plaisir. De huidige villa is gebouwd in 1910
in opdracht van J.C. Raming, de eigenaar van het voormalige grootwinkelbedrijf
van die naam in Breda.
VILLA-ONTWIKKELING TUSSEN 1840 EN 1870
Vanaf 1815 lag Breda centraal in het nieuwe verenigd koninkrijk der
Nederlanden. In 1830 scheidde België zich af en werd Breda weer een grensvesting.
De oorlog met België was daarmee echter niet voorbij. Pas in 1839 werd de vrede
getekend. De vesting Breda werd in staat van verdediging gebracht en de bomen
binnen het schootsveld werden gekapt. Aan de westzijde van de Duivelsbrug werd
aan het eind van 1830 een batterij opgeworpen die in 1839 werd geslecht.37 De herberg bij de brug diende als wachthuis, maar later werd een afzonderlijk wachthuis
gebouwd. In januari 1831 maakte jonkheer Gevers van Endegeest, die als vrijwilliger
deelnam aan de Tiendaagse Veldtocht, een tekening van een strooien wachthuisje in
het Mastbos met enkele Nederlandse soldaten.38 In juni van dat jaar maakte hij nog
een mooie tekening van Bouvigne.39
Deze tijd was te ongewis om geld te investeren in bouwwerken. Het Bredase
stadsbestuur klaagde in zijn verslag aan de gouverneur van de provincie van 1832 dat
veel ingezetenen die het voornemen hadden hun huizen te verbouwen door de oorlogsomstandigheden daarvan afzagen. De rijke Bredanaar Martinus Wijnaendts bijvoorbeeld durfde in 1838 zijn herenhuis aan de Oude Vest niet te verbouwen uit
angst voor een belegering door de Belgen met de bijbehorende bombardementen.40
Ná de Belgische opstand zien we echter een grote bouwactiviteit in Breda en omgeving.
Neoclassicisme
De bouwstijl van het begin van de negentiende eeuw was het neoclassicisme.41
Deze stijl was rechtstreeks geïnspireerd op Romeinse en Griekse voorbeelden.
Volledig uitgewerkte neoclassicistische landhuizen met zuilen en frontons zijn er
rond Breda maar weinig gebouwd. De meeste herenhuizen hebben een zeer eenvoudige gevel. Aan de bovenzijde worden de gevels afgesloten met een kroonlijst in
een van de vijf klassieke orden: Dorisch, Ionisch, Corintisch, Toscaans of composiet.
Als de gevel volgens het boekje is opgebouwd zijn de verhoudingen van de plint, de
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6. Villa Maria bij de Duivelsbrug, gebouwd kort na 1854.

gevel en de kroonlijst die van de klassieke zuil met zijn basement, schacht, kapiteel
en kroonlijst.
Rond 1840 kwam in Nederland de rondbogenstijl op als alternatief voor het
neoclassicisme.42 De verschillende onderdelen van het neoclassicisme werden in deze
stijl veel vrijer toegepast. Kenmerkend onderdeel was, zoals de naam al aangeeft, het
toepassen van ronde bogen in plaats van de neoclassicistische architraven.
Uitgerekend in Ginneken werd één van de meest spraakmakende voorbeelden gebouwd van deze stijl.
Meestal konden de ramen worden afgesloten door luiken. Ginneken en
Princenhage behoorden tenslotte nog steeds tot het platteland, waar het ‘s nachts niet
altijd pluis was. Straatverlichting ontbrak in de dorpen geheel. Veel van deze herenhuizen zijn daarom voorzien van een grote lantaarn boven de voordeur.
Het neoclassicisme werd rond 1840-1850 opgevolgd door het eclecticisme. Een
scherpe scheiding in tijd valt moeilijk aan te geven. Huizen in eclecticistische bouwstijl onderscheiden zich van de neoclassicistische huizen door de ronde bovenhoeken
van de ramen, de kuiven boven de ramen, de consoles die de daklijst ondersteunen,
kortom, door allerlei versieringen en toevoegingen die niet meer passen in het stijlzuivere neoclassicisme. Verder onderscheidt het eclecticisme zich van het neoclassicisme door de toepassing van dan moderne materialen, zoals gietijzer. Dit materiaal
werd onder andere gebruikt voor serres.
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7. Hotel Duivelsbrug. Het logement naast de herberg werd gebouwd in 1870. In 1900 werd dit gebouw al
weer gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De Duivelsbrug op de voorgrond, met ijzeren liggers en
leuningen, dateert van 1884.

De eerste villa’s
Binnen de Verboden Kring, het schootsveld dat vrij moest blijven rond de vesting in geval van een belegering, mocht niet in steen worden gebouwd. Deze kring
reikte bijna tot aan de dorpen Ginneken en Princenhage. Ginneken was met een
steenweg gemakkelijk bereikbaar vanuit Breda en het Mastbos lag dichter bij Breda
dan het Liesbos en het is daarom niet verwonderlijk dat de eerste villa’s in de buurt
van Breda gebouwd werden bij Ginneken, en wel rond de Duivelsbrug.
Kasteel Bouvigne was reeds in het begin van de negentiende eeuw verbouwd
tot een neoclassicistisch landhuis, zoals we op de tekening van Gevers van Endegeest
kunnen zien. De muren waren witgepleisterd en het huis was voorzien van een
kroonlijst en een zadeldak met schoorstenen op de hoeken. Ook Valkrust en Mon
Plaisir werden aangepast aan de mode van de tijd.
Op 30 april 1842 legde de jonge Eduard Guljé, de latere burgemeester van
Breda, de eerste steen voor het buitengoedje van zijn ouders aan de oostzijde van de
Ulvenhoutselaan. Het bescheiden, witgepleisterde pandje heeft tegenwoordig het
adres Ulvenhoutselaan 83. Vader Norbert R.H. Guljé behoorde tot de elite van die
tijd.43 Ten tijde van de bouw van zijn buitengoedje was hij controleur van de directe
belastingen. Van 1849 tot 1851 leidde hij de bedijking van een polder op ZuidBeveland. Daarna stichtte hij een zeepziederij en oliemolen in Breda. Hij was achtereenvolgens lid van de gemeenteraad van Breda, lid van de Provinciale Staten en lid
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van de Tweede Kamer. Hij woonde in een van de grote herenhuizen in de
Nieuwstraat in Breda. Hij gebruikte zijn huis in Ginneken alleen als zomerverblijf.
Het huis was omgeven door een boomgaard die in 1860 in de kadastrale leggers
wordt aangeduid als tuin tot vermaak.44
In het voorjaar van 1843 werd vlak bij de Duivelsbrug een begin gemaakt met
de bouw van villa Mariëndal, een bouw die reeds uitgebreid in dit jaarboek werd
beschreven door A.W. Jansen.45 Het landhuis werd ontworpen in zogenaamde
Italiaanse stijl door de Amsterdamse architect van Bredase afkomst Egidius Stephanus
Heynincx in opdracht van de Ginnekense gemeentesecretaris Cornelis Wilhelmus
Oomen. De bouw van deze villa was blijkbaar zo bijzonder dat Heynincx er een artikel aan wijdde in de Bouwkundige Bijdragen.46
Ten noorden van de Duivelsbrug kocht de Bredase leerkoopman J.C. Lips in
1854 een perceel mastland waarop hij korte tijd later een zomerhuis liet bouwen.47
Naar zijn vrouw noemde hij dit Villa Maria. Deze villa is gebouwd in een stijl die
we kunnen aanduiden als eclecticistisch.
Aan de Ulvenhoutselaan verrees in 1860 of enkele jaren daarvoor villa
Roosenhoeve.48 De naam van de villa dateert waarschijnlijk van rond 1900. De
bouwheer was A.J. van Nouhuys, die achter deze villa een kunstwolfabriek bezat.
Hij werd opgevolgd door een lange stoet van gepensioneerden, renteniers en oudIndiëgangers. De bouwstijl van villa Roosenhoeve kunnen we eveneens aanduiden
als eclecticistisch. Ook deze villa heeft, over de tuin van Mon Plaisir heen, een fraai
uitzicht op de rivier de Mark.
Tenslotte moeten wij Hotel Duivelsbrug noemen. Reeds vóór 1800 was naast
de Duivelsbrug een herberg gelegen.49 In 1870 werd naast de herberg een logement
gebouwd, dat de naam van de brug ontving. Het was een eenvoudig, witgepleisterd
gebouw met een kroonlijst en een zadeldak. Dit werd in 1900 al weer gesloopt en
vervangen door een nieuw hotel. Voor diegenen die redelijk welgesteld waren, maar
zich geen villa of landhuis konden veroorloven was dit hotel de gelegenheid om ‘s
zomers in Ginneken te kunnen verblijven.
Engelse landschapsparken
De villa’s werden omringd door tuinen of parken in Engelse landschapsstijl, met
vijvers, kronkelende wandelpaden en grote, zware bomen in onregelmatige groepen.
Centraal lag meestal een grasveld, waar over heen men een zicht op het huis had. De
parken van de vier villa’s grensden aan elkaar en vormde in feite één aaneengesloten
park. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel van het kadaster van 1832 worden ze
omschreven als tuin of plaisiertuin. Op de handgetekende topografische kaart van
1840 zien we al de vertrouwde grasvelden, boomgroepen en kronkelpaadjes. De tuinen waren afgescheiden van de openbare weg door beuken- of doornenhagen.50
De tuinen rond Mariëndal en Villa Maria zullen aangelegd zijn in de tijd van de
bouw. Van wanneer de parken rond Valkrust en Mon Plaisir dateren is niet bekend.
Ontwerpers van deze tuinen zijn al evenmin bekend.
In een verkoopadvertentie uit 1856 van de buitenplaatsen Valkrust en
Mariendaal in de Bredasche Courant wordt van Valkrust gezegd dat het een smaakvol
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aangelegden Engelschen Tuin heeft, beplant met velerlei soorten van Boomen en
Heestergewassen; Moestuin met Vruchtboomen en Persikenheining, benevens eene roijale
Oprijlaan beplant met extra zware en welwassende Beukenboomen. 51 Ook Mariendaal was
voorzien van een smaakvol aangelegden Engelschen Tuin, met opgaande Boomen,
Heestergewassen en Hakhout.
‘Lieflijk is er het landschap’
Het landschap rond de Duivelsbrug met zijn witte villa’s werd in deze tijd hoog
gewaardeerd. Van der Aa vermeldt in 1845 dat Mon Plaisir gelegen was in het dorp
Ginneken, alleraangenaamst aan de rivier de Mark en aan den straatweg.52 Valkrust lag mede
in het dorp, aan den straatweg en de Markstroom. Zij onderscheidt zich door hare bevallige ligging, zoo wel als door de schoone beplanting.53 Ook Mariëndaal onderscheidde zich door
hare allergunstigste ligging en heerlijke gezigten.
Jan Philipsen drukt zich in zijn Legende der Duivelsbrug, die rond 1870 is uitgegeven heel wat poëtischer uit:
Wie kent niet de Duivelsbrug? Is niet die naam,
Geliefd in den omtrek, beroemd door de faam!
Het oog staart verrukt op het bosch en de weiden;
De burchten, de koepels, de villas, zij breiden
Zich uit tot in ’t verste verschiet. (…)
De Markstroom ruischt ook langs de herberg zijn water;
De varenden paren hun vrolijk gesnater
Aan de eenden; – ’t is louter plezier wat men ziet.
De doopsgezinde predikant J. Craandijk maakte rond 1870-1880 vele zwerftochten te voet door Nederland.54 Hiervan bracht hij op boeiende wijze verslag uit
in boeken die nog steeds worden gelezen. In 1879 wandelde Craandijk van Breda
naar Ginneken.55 In de laatste eeuw zag het (dorp) zijn welvaart aanmerkelijk klimmen,
zoowel door het drukke bezoek uit de stad, als door families van elders, die hier in den zomer
hun intrek namen, of hun vaste woonplaats er vestigden. De laatsten hebben er meer dan één
sierlijk landhuis gesticht, de eersten vinden in het logement over de Duivelsbrug een aangenaam
verblijf. (...) Lieflijk is er (bij de Duivelsbrug) het landschap. Onder de breede brug met haar
houten leuningen stroomt het riviertje de Mark en lustig slingert het zich verder, omzoomd door
het hooge hout, met de rijke herfsttinten getooid. Ter wederzijde van de brug (...) liggen de
buitenverblijven Mariëndaal en Villa Maria, fraaije villa’s in statig geboomte. (...) Tegenover
ons ligt een uitgestrekte weide door de Mark bespoeld, van verre door houtgewas afgesloten en
aan onze regterhand begrensd door het donkere bosch, waaruit het witte kasteel Bouvigne, met
zijn’ slanken toren, te voorschijn treedt. (...) (Wij vinden) in de natuurtafereelen in den omtrek geenszins dat grootsche, aangrijpende karakter, dat wij een “Duivelsbrug” verwachten
zouden! (...) Aan den zoom van het Mastbosch, tusschen welig groeijend hakhout en de frissche weiden, (zien wij) de hooge kerktoren (oprijzen) boven de bosschen van Mariëndaal en
Valkrust.
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8. Villa Roosenhoeve (Ulvenhoutselaan 25), gebouwd in 1860 of enkele jaren daarna, op een foto uit
1915.

Een Arcadisch landschap
Het landschap rond de Duivelsbrug had alle kenmerken van een Arcadisch landschap. Vanaf de Duivelsbrug had men een aangenaam gezicht op de villa’s. De huizen staken wit af tegen het groen van het omringende geboomte. Omgekeerd had
men vanuit de villa’s een fraai uitzicht op de kronkelende rivier de Mark, de groene
weilanden, het Mastbos en op de andere villa’s.
Het huis Rivierzigt, tegenwoordig de ‘Ouwe Bustelberg’ aan de oostzijde van
de Ulvenhoutselaan, heeft, zoals de naam al zegt, een fraai uitzicht over de rivier de
Mark. Toen het huis verkocht werd in 1837 werd in de advertentie gezegd dat dit
huis is hebbende (...) een ruim uitzigt over de daarvoor gelegene weilanden.56
Bouvigne had in 1837 een allerfraaist uitzigt, zoo naar de zijde van het Dorp als op
het bijgelegen Mastbosch en de omliggende Buitenplaatsen en Landerijen, zoals een verkoopbiljet ons laat weten.57 In de verkoopadvertentie van Valkrust en Mariëndaal uit
1856 staat dat beide deze Buitenplaatsen zich onderscheiden door hunne bijzonder aangename
ligging aan het Riviertje de Mark, waardoor ze een ruim en riant uitzigt hebben over uitgestrekte Weilanden op het welbekende Mastbosch. De eigenaar van Valkrust, jonkheer Mr.
J.L. de Grez, kocht in 1864 een weiland aan de overzijde van de Mark, ongetwijfeld
om het uitzicht vanuit zijn villa veilig te stellen.58 Om dezelfde reden waarschijnlijk
kocht ook de toenmalige eigenaar van Villa Maria in 1887 een weiland aan de over273
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9. ‘Lieflijk is er het landschap’, aldus dominee Craandijk in 1879. Uitzicht vanaf de Duivelsbrug over de
weilanden met links de parken van Mariëndal, Valkrust en Mon Plaisir.

zijde van de Mark.59 In 1881 liet hij een imposante toren aan zijn villa bouwen, die
uitzicht bood op de rivier en de weilanden bij Bouvigne.
Als een villapark van Zocher
De Hervormde kerk ligt vlak bij de Duivelsbrug op een kleine hoogte. Vanaf de
zijde van het Mastbos vormde deze kerk een schilderachtig element in het gezicht op
het dorp. De groene weilanden omringd door witte villa’s, het water van de rivier de
Mark waarin de witte huizen zich spiegelden, het geboomte, het schilderachtige torentje van de Hervormde kerk, het had een villapark kunnen zijn dat ontworpen was
door Zocher.
J.D. Zocher heeft een collectie architectuurtekeningen nagelaten die ons een
goede indruk geeft hoe men zich in de eerste helft van de negentiende eeuw een
ideaal landschap voorstelde.60 Hij ontwierp witte huizen op een grasveld, omringd
door hoog geboomte. Indien mogelijk moesten deze huizen zich spiegelen in een
vijver of een riviertje. Het landschap werd verder verlevendigd door een brug en
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door verdere tuinsieraden, soms zelfs een grafmonument. In de villaparken die
Zocher ontwierp waren de tuinen van de verschillende villa’s op het oog niet van elkaar afgescheiden. In de tekeningen van Zocher is als een pittoresk element op de
achtergrond vaak de toren te zien van een oud dorpskerkje. Een grasveld werd door
hem graag gegarneerd met wat tevreden kauwend rundvee.
Ook in Breda waren deze ideeën bekend. In 1840 gaf Constant Huijsmans, leraar aan de KMA en directeur van het Stads Tekeninstituut een boekwerk uit getiteld Het landschap, eene volgreeks van oorspronkelijke voorbeelden en studien voor het teekenen met potlood etc. Zijn landschappen bestonden bij voorkeur uit een bergachtig
landschap met rivieren, bruggen en kastelen. Maar hij gaf ook wel Nederlandse landschappen als voorbeeld met boerinnen met mutsen uit de omgeving van Breda. Het
zijn romantische landschappen met een woeste natuur, grillig en indrukwekkend, altijd met water of een rivier en altijd voorzien van gebouwen en met een kerktorentje op de achtergrond.
De legende van de Duivelsbrug
Aan het begin van de negentiende eeuw was de Duivelsbrug nog een houten
brug van vier meter breed en 18 meter lang.61 Hij steunde op vier houten jukken en
had houten landhoofden. De brug werd opgesierd door een passende legende. Van
der Aa vertelt in 1841 nog kortweg dat de brug zijn zonderlinge naam ontleende aan
een legende volgens welke de duivel in een donkere nacht de klok uit de toren van
Ginneken in de Mark had geworpen, ter plaatse waar nu de brug ligt.62 Jan Pieter
Heije, onsterfelijk geworden door zijn liederen ‘Zie de maan schijnt door de bomen’
en ‘Een karretje dat op de zandweg reed’, werkte dit thema om tot een uitgebreid
verhaal.63 Heije had in 1830 dienst genomen bij het jagerskorps van de universiteit
van Leiden. Hij was gelegerd bij de Duivelsbrug om daar deze strategische plaats te
verdedigen tegen de Belgen. Hij heeft zijn verhaal op papier gezet in 1831, maar het
werd pas voor het eerst gepubliceerd in de Noord-Brabantsche Volks-Almanak van
1843.64 Het werd later, in 1857, als een zelfstandig werkje uitgegeven door Van der
Bilt la Motte in Oisterwijk.65
De omgeving van de Duivelsbrug wordt door Heije beschreven als een volleerd
romanticus. De maan heft rein en klaar het lieflijk bleek gelaat,/ Uit mist en nevlen op en
breekt het aklig duister. Bouvigne is Een burgt, uit donkre dreven/ De grijze spitsen op,/
Weêrkaatsend in het water/ Der helverlichte beek. Even verderop ligt het Mastbos: De
windvlaag raast gierend en buldrend door ’t hout/ Van het woud/ En de boomstammen beven.
Het verhaal speelt midden in de Belgische Opstand. De Jagers van Leiden, voor Land
en voor Vorst,/ Zoo moedig ten strijde getogen, zijn bereid te sneuvelen om de Belg in
zijn woeden te stuiten. Als een raamvertelling volgt nu de legende van de
Duivelsbrug. Jan Pieter heeft er een prachtig verhaal van gemaakt met een Romeo
en Julia-constructie. Maria van Gaveren, nauwelijks zestien jaar, met blauwe ogen en
blond haar, is verliefd op Walther van Ulvenhout, een edelman met maar een kleine
burcht. De twee geslachten worden uiteraard gescheiden door een oude vete en als
vader Van Gaveren achter het geheim van de twee geliefden komt stopt hij zijn
dochter in een klooster. Walther ontvoert haar en in wilden galop/ Door nevel en door
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10. Een Arcadisch landschap. Een gezicht over de weilanden naar Villa Mariëndal en de Hervormde kerk.
De katholieke Sint Laurentiuskerk, links, werd pas gebouwd in 1901-1902. Foto: O. Schönherr, Breda,
1935.

nacht begeeft het paar zich naar de kerk van Ginneken om daar te trouwen. Walther
wil de klok luiden, maar helaas is deze nog niet gewijd en dus nog in de macht van
de duivel. Met een schaterend geluid sleurt de duivel de klok door het zwerk en
ploft neer in de rivier de Mark, de toren stort in en de twee gelieven vinden de
dood.
Deze verhalen moeten niet zonder meer worden afgedaan als verzinsels. Zij vormen een romantische aankleding van het landschap en ze zijn voor de beleving ervan even belangrijk als een tastbare ruïne, een folly, een uitzicht of een witte villa
tussen het groen.
Rond 1870 werd de legende nogmaals bewerkt en uitgegeven door de
Bredanaar Jan Philipsen.66 Hij verwijderde de anti-Belgische zinsneden en de beschrijving van de omgeving werd door hem aangepast. Ondertussen waren hier al
heel wat villa’s verrezen. Het drukwerkje was erg populair want het werd minstens
vier maal herdrukt. We mogen het beschouwen als de voorloper van de latere VVVgidsen. In latere toeristische beschrijvingen en verzamelwerken van sagen en legenden wordt altijd teruggegrepen op het verhaal van Philipsen.67
Zomer- en winterverblijf
In tegenstelling tot de landgoederen rond Breda, die alleen als zomerverblijf waren bedoeld, waren de villa’s bij de Duivelsbrug gebouwd voor permanente bewoning. De inwoners ervan begaven zich regelmatig naar de stad voor sociale contacten, inkopen enzovoorts en we kunnen dus de villa’s rond de Duivelsbrug aanduiden
als een suburbane ontwikkeling.
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11. De Nederlands Hervormde kerk in Ginneken op een prentbriefkaart, afgestempeld in 1911.
Op de voorgrond het kerkhof.

Van der Aa gaat in zijn Geschiedkundige beschrijving van de stad Breda, uit 1845,
uitvoerig in op de villa’s langs de Mark.68 Uit zijn beschrijving blijkt dat de huizen
permanent werden bewoond. Hij duidt Mon Plaisir, Valkrust en Mariëndal echter
aan als ‘buitenplaatsen’, een term die ons niet correct voorkomt. Voor Van der Aa
waren permanent bewoonde herenhuizen buiten de stad nog iets geheel nieuws.
In verkoopadvertenties wordt vaak uitdrukkelijk gezegd dat het huis ingericht is
voor zowel zomer- als winterverblijf, bijvoorbeeld in de hiervoor genoemde advertentie uit 1856 van Valkrust en Mariëndaal.
Mrs. Arthur Traherne, een bezoekster uit Engeland, had rond 1860 echter een
heel wat realistischer kijk op de ontwikkelingen. Zij duidt de huizen aan met de correcte term villa’s. Zij kende deze ontwikkelingen natuurlijk uit eigen aanschouwing
uit haar geboorteland. In haar boek A summer in a Dutch country house heeft zij het
over the “Duivelsbrug” (pronounced Devil’s Brock), a bridge over a narrow river which disappeared in the distance, after winding about under trees, and at the feet of several of the pretty
Dutch villas near.
De Verboden Kring
In 1853 werd een nieuwe Vestingwet van kracht die aanzienlijk meer mogelijkheden bood om buiten de vestingen te bouwen dan de oude van 1814.69 De
277
Jaarboek De Oranjeboom 54 (2001)

Verboden Kring, de zone waarbinnen niet gebouwd mocht worden, werd verkleind
en onmiddellijk werden er aan de Ginnekenweg, ten noorden van het dorp, huizen
gebouwd, voornamelijk herenhuizen en rentenierswoningen. Binnen enkele jaren
rezen de tuinen en villa’s zich hier aaneen, een ware suburbane ontwikkeling. De
villabewoners hier hadden in veel gevallen een fraai uitzicht over de rivier de Mark.
In het vierde kwart van de negentiende eeuw zou dit uitzicht echter weer verloren
gaan door de voortgaande verstedelijking.
De Hervormde kerk en het Citadelmonument
De aanwezigheid van de Hervormde kerk in Ginneken was van groot belang
voor de villa-ontwikkeling hier. De meeste villabewoners waren namelijk
Hervormd, hoewel het grootste gedeelte van de bevolking katholiek was. Op het
kerkhof treffen we dan ook grafzerken aan met illustere namen. Op het kerkhof vindt
men onderscheidene zerken, waaronder aanzienlijke lieden, zoo uit Breda als uit den omtrek,
begraven zijn, aldus van der Aa in 1845.70 Het meest fraaie grafmonument is ongetwijfeld dat van luitenant-generaal H.G. Seelig, opgericht in 1867.71 Het monument
is vervaardigd door de beeldhouwer Stracké uit Arnhem in neoclassicistische stijl. In
wit Carrarisch marmer zien we de buste van de generaal, vergezeld door de muze
der geschiedenis en een krijgsman in antieke klederdracht.
In 1879 kwam ook Craandijk op zijn wandelingen langs de Hervormde kerk in
Ginneken. Het muurwerk en de zware toren van de kerk getuigden volgens hem
van hoge ouderdom. De dominee had echter meer belangstelling voor het
Citadelmonument, dat bij de kerk was opgericht ter herinnering aan de Nederlandse
soldaten die waren gesneuveld bij de verdediging van de Citadel van Antwerpen tegen de Franse troepen in 1832.72 Dit monument was onthuld op 30 november 1874
door koning Willem III, die speciaal hiervoor naar Breda gereisd was.73
Het monument is ontworpen door architect H.P. Vogel in 1872 naar aanleiding
van een prijsvraag.74 Zijn ontwerp had echter niet de eerste prijs ontvangen. Het
monument dat bekroond was, kon evenwel niet worden uitgevoerd wegens geldgebrek. Vogel had een eenvoudige vierkante naald met voetstuk ontworpen. De stijl
hiervan kunnen we aanduiden als eclecticistisch. De plattegrond hiervan werd later
gewijzigd in een vijfhoek, ter herinnering aan de plattegrond van de Citadel van
Antwerpen. Aanvankelijk zou het monument geplaatst worden op het kerkhof aan
de zuidzijde van de kerk, maar uiteindelijk is het opgericht aan de noordzijde van
het gebouw, waar het beter zichtbaar is vanaf de Markt.75 Het monument werd gefinancierd middels een openbare inschrijving en is eigendom van het Rijk.
DE ONTWIKKELINGEN TUSSEN 1880 EN 1920
Tussen 1880 en 1920 werd het hele gebied tussen Breda enerzijds en het
Mastbos en de Duivelsbruglaan anderzijds volgebouwd. Ook de Ulvenhoutselaan
was rond 1920 voor een groot deel volgebouwd. De weilanden bij de Duivelsbrug
werden echter door de inzet van Staatsbosbeheer en de gemeente Ginneken vrij gehouden van bebouwing. Ginneken profileerde zich steeds meer als villadorp en liet
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12. Het ontwerp voor het monument op de Hervormde begraafplaats in Ginneken voor H.G. Seelig door
de beeldhouwer Stracké uit Arnhem. Het monument werd opgericht in 1867. Het ontwerp bevindt
zich op de KMA in Breda.

aan Breda de fabrieken, de winkels en de arbeiderswijken. Het gebied rond de
Duivelsbrug was hierbij gezichtsbepalend. Het initiatief tot deze ontwikkelingen lag
grotendeels bij particulieren als grondeigenaren, ondernemers, bouwgrondmaatschappijen en de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer. De overheid hield zich
zo veel mogelijk afzijdig.
‘Ginneken het Ixelles van Breda’
In 1855 werd de spoorlijn geopend van Roosendaal naar Breda en in 1866
kwam de lijn Breda-Moerdijk tot stand. In 1872 werd de Moerdijkbrug geopend,
maar pas in 1877 kon men per trein rechtstreeks van Rotterdam naar Breda reizen.
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13. Het Citadelmonument bij de
Nederlands Hervormde kerk in
Ginneken op een prentbriefkaart
die afgestempeld is in 1914.

Tot 1869 was Breda omgeven door vestingwerken. In dat jaar begon het Rijk
met de slechting, een karwei dat duurde tot 1881. De werkzaamheden waren echter
nog niet voltooid of buiten de singelgracht werd al volop gebouwd.
Na de nodige mislukte plannen werd op 24 maart 1884 een paardentramlijn geopend van het Staatsspoorstation naar de Markt in Ginneken.76 De lijn werd geëxploiteerd door de Ginnekensche Tramweg-Maatschappij, de GTM. Men besefte op
dat moment heel goed wat de gevolgen van de aanleg van de tramlijn zouden zijn.
Bij de opening zag de burgemeester van Ginneken, baron Van der Borch, zijn dorp
reeds gepromoveerd tot een voorstad van Breda, zoals Elsene, Ixelles in het Frans,
een voorstad was van Brussel. Ginneken zal dan voor Breda wezen wat Ixelles voor
Brussel is: eene voorstad of uitspanningsoord. Na volbrachten arbeid zullen de nijveren van
Breda niet meer den wandelstok hoeven op te nemen, maar in den tram kunnen plaats nemen,
om in het stille Ginneken rust te zoeken en zich in het heerlijk natuurschoon te komen verlustigen.
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14. Villa-ontwikkeling rond het Markdal, 1880-1920.

In 1889 legde de maatschappij nog een miniatuurtram aan van Ginneken naar
de ingang van het Mastbos bij het Ginnekense Hek.77 Deze tram stond in de volksmond bekend als de ponytram. Het lijntje was aangelegd in Décauvillespoor, eigenlijk bedoeld voor aannemers en voor suikerrietplantages in de koloniën, met een
spoorbreedte van 60 cm. Het lijntje was alleen in exploitatie van begin mei tot 1 oktober.
De aanleg van de tramlijn was de definitieve stimulans voor de verstedelijking
van de Ginnekenweg. Verschillende aannemers kochten akkers en tuinderijen langs
de tramlijn op en bouwden daarop rijen huizen en rond 1890 waren Breda en
Ginneken door een ononderbroken stedelijke bebouwing met elkaar verbonden.
281
Jaarboek De Oranjeboom 54 (2001)

15. De ‘Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer’ vestigde in 1889 de aandacht op het
schone vergezicht dat men had vanaf de Ulvenhoutseweg over de kronkelende rivier de Mark.

Vreemdelingenverkeer
De aanleg van de tramlijn betekende de komst van het moderne toerisme. In
1886 werd de ‘Vereeniging “Ginneken” tot bevordering van het vreemdelingenverkeer’ opgericht. De Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer
‘Het Geuldal’ in Valkenburg is opgericht in 1885 en zegt de eerste te zijn in
Nederland.78 De VVV ‘Het Geuldal’ hield zich onder andere bezig met het verbeteren van wandelpaden, het plaatsen van rustbanken, het organiseren van muziekuitvoeringen en met het uitgeven van een gids, die in 1887 het licht zag. De
Vereeniging Ginneken volgde niet veel later en gaf in 1889 de eerste toeristische gids
voor Breda en omgeving uit, de Gids voor Ginneken en omstreken. Tot heden is
Ginneken een geliefkoosd oord gebleven voor allen, die landelijke rust en eenvoud verkiezen,
boven de buitensporige weelde van buitenlandsche badplaatsen, aldus de gids.79 Het dorp
werd speciaal aanbevolen aan lijders aan malaria en andere chronische koortsen.
Ginneken stond zich vooral voor op de aanwezigheid van het Mastbos en andere bossen. De Vereeniging ‘Ginneken’ had in 1889 al in het Mastbos heel wat wegwijzers, banken en vonders geplaatst.80 Het gebied rond de Duivelsbrug werd echter
gepresenteerd als het meest aantrekkelijke gedeelte van het dorp. De ‘Vereeniging
tot bevordering van het vreemdelingenverkeer’ vestigde de aandacht op het schoone
282
Jaarboek De Oranjeboom 54 (2001)

16. De Duivelsbrug werd vernieuwd in 1884 en bestond nu uit stenen landhoofden en ijzeren leggers en
leuningen. Prentbriefkaart, afgestempeld in 1918.

vergezicht dat men had vanaf de Ulvenhoutseweg, even voorbij het buiten van de
heer Mathon (Mon Plaisir), waar men een schilderachtig gezicht heeft over de landerijen,
waartusschen de Mark zich kronkelt en waar het uitgestrekte Mastbosch den achtergrond vormt
en het uitzicht vanaf Hotel Duivelsbrug over de Mark en de daaraan gelegen buitenplaatsen en landerijen, te midden van welke laatsten het witgepleisterde kasteel “Bouvigne” zich
verheft.81 De rivier de Mark was aan de ene zijde omzoomd door fraai geboomte en
aan de andere zijde door weilanden. In 1889 kon er al met roeibootjes gevaren worden die verhuurd werden bij Hotel Duivelsbrug.82 Ook de gids Breda en omstreken in
woord en beeld, voor het eerst uitgegeven in 1897 en sindsdien vele malen herdrukt,
vestigt de aandacht op het uitzicht vanaf de Duivelsbrug, eene vlakke weide (…), door
wilgen en ander houtgewas begrensd, waarachter Bouvigne met zijn witte gevel zich duidelijk tegen het groen aftekende.83
De ‘Vereeniging “Ginneken” tot bevordering van het vreemdelingenverkeer’
heeft het blijkbaar niet lang uitgehouden. In 1898 pleitte houtvester A.J. van
Schermbeek al weer voor de oprichting van een ‘Vereeniging tot het bevorderen
van het vreemdelingenverkeer’ voor Breda en omstreken.84 Deze vereniging zou
zich niet alleen met het uitgeven van toeristische gidsjes moeten bezighouden, maar
ook moeten optreden als verfraaiingsvereniging. Door middel van particulier initiatief zouden lieve paden en parken moeten worden aangelegd. Inderdaad werd in 1902
opnieuw een ‘Vereeniging voor vreemdelingen-verkeer “Ginneken Vooruit”’ opgericht.85
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De steenweg naar Princenhage
In aansluiting op de spoor- en tramwegen werd het platteland verder ontsloten
door verharde wegen. In 1882 werd de aanleg aanbesteed van een steenweg van
Ginneken naar Princenhage.86 Het tracé werd niet genomen via de oude zandweg
(de huidige Willem van Oranjelaan, Ruitersboslaan en Flierstraat), maar via een
nieuwe weg dwars door het Mastbos. De steenweg valt samen met de huidige
Duivelsbruglaan, Burgemeester Kerstenslaan, Burgemeester de Manlaan en Dr.
Schaepmanlaan. De reden hiervoor blijkt niet uit de stukken. De weg zal echter
mede aangelegd zijn om het bos te ontsluiten voor het vreemdelingenverkeer. De
Domeinen verleenden toestemming, maar het pootrecht langs de weg bleef aan de
Staat. De weg werd aangelegd in grèskeien, geleverd door de Union des Carrières de
Grès te Brussel. In 1884 kwam de weg gereed.
Eveneens in 1884 werd de Duivelsbrug vernieuwd.87 De nieuwe brug bestond
uit stenen landhoofden met ijzeren leggers en leuningen. In 1904 werd de brug nog
eens verlaagd en verbreed volgens plannen van de Bredase gemeentearchitect E.P.J.
de Wolf. Aansluitend hierop werd in 1897 de aanleg aanbesteed van een keiweg van
Ginneken naar Galder langs de huidige Bouvignelaan en Galderseweg.88 Via deze
weg kon men zich naar het bekende bedevaartsoord Meersel-Dreef begeven.
Hotel Duivelsbrug en Hotel Dennenoord
Ginneken ontwikkelde zich in een sneltreinvaart tot een vakantieoord voor
mensen uit Dordrecht, Rotterdam en Den Haag. Hotel Duivelsbrug, dat gesticht
was in 1870, werd in 1886 voorzien van een nieuwe vleugel.89 Men kon hier logeren voor f 3,- per dag, en de ‘equipage’, het dienstpersoneel dat de logé meenam,
voor f 2,- per dag.90 Sommige logé’s stelden prijs op een aparte zitkamer. Deze kostte f 2,- extra.
Lang bestond Hotel Duivelsbrug niet in deze vorm. In september 1901 reeds
werd het hele complex afgebroken en herbouwd op ongeveer tien meter afstand van
de straat. Het ontwerp was gemaakt door de eigenaar zelf, die behalve hotelhouder
ook nog architect was. Het gebouw was in eenvoudige lijnen opgetrokken, (en) beantwoordt (…) geheel en al aan zijn doel, aldus het Dagblad van Noord-Brabant in een enigszins verhullende omschrijving.91 Architectonisch was het zeker geen kunstwerk,
maar dat werd goedgemaakt door het uitzicht op de omgeving. Vanuit de bovenvertrekken had men een mooi vergezicht op bosch en kasteel, rivier en stad, kerk en boulevard, dus het Mastbos, Bouvigne, de Mark, Breda, de Hervormde kerk en de
Baronielaan. Bij het hotel hoorde een grote tuin. Het nieuwe hotel had 37 logeerkamers.92
Even verderop aan de nieuwe steenweg naar Princenhage kocht de Ginnekense
winkelier Cornelis Sprangers in 1885 een perceel grond van wethouder Maassen.93
In de notariële akte wordt het perceel uitdrukkelijk als bouwgrond aangeduid. In
1886 bouwde Sprangers hier Hotel Dennenoord, een eenvoudig, witgepleisterd gebouw in eclecticistische stijl. De naam ontleende hij uiteraard aan de ligging tegenover het Mastbos. Dit hotel had 20 logeerkamers.94 Volgens zijn advertenties was het
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17. Hotel Dennenoord aan de steenweg naar Princenhage, de huidige Duivelsbruglaan, gebouwd in 1886.
Prentbriefkaart, afgestempeld in 1904.

hotel van Sprangers gelegen in het Mastbos.95 Bijzonder aanbevelenswaardig voor
Familiën heet het in 1889.
Bad Wörishofen
Het toerisme was in de negentiende eeuw zó sterk verbonden met het idee
‘badplaats’ dat elke plaats in Engeland, Duitsland of Frankrijk die aan zee lag, of gelegen in het binnenland die over bronnen beschikte, zich zo noemde. Maar zelfs zonder bronnen was het nog mogelijk een badplaats te worden. Een voorbeeld daarvan
is Ginneken.
Op 26 mei 1893 verkocht wethouder Maassen een perceel bouwgrond naast
Hotel Dennenoord aan de geneesheer doctor S.C.M. Soer.96 Reeds in maart 1893
werd hier, tegenover het Mastbos, een houten gebouwtje opgericht met het opschrift ‘Wörishofen’.97 De Zwitserse bouwtrant harmonieerde naar de mening van
die tijd uitstekend met de bosrijke omgeving. Vanaf de veranda had men nog een
onbelemmerd uitzicht op de stad Breda in de verte.
In het gebouwtje werden kuren gegeven volgens de geneesmethode van pastoor
Kneipp. Sebastian Kneipp (1821-1897) was pastoor in het plaatsje Wörishofen in
Beieren, ongeveer zeventig kilometer ten westen van München. Hij ontwikkelde
een waterkuur als fysische behandeling van geestelijke stoornissen. Daarnaast betrok
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hij ook lucht, zonlicht, kruiden en een eenvoudige, natuurlijke levenswijze bij zijn
kuur. In 1891 was Wörishofen een dorpje met achthonderd inwoners, een half uur
per rijtuig verwijderd van het dichtstbijzijnde spoorwegstation.98 Het was maar een
eenvoudig dorp en geen badplaats zoals Spa of Karlsbad. Rond het dorp strekten
zich onmetelijke weiden uit, hier en daar onderbroken door groepjes spichtig dennenhout. Het eenvoudige Kurhaus in het plaatsje was in gebruik gesteld in 1891. In
het dorp liepen de patiënten van pastoor Kneipp in groten getale op blote voeten
door het gras en de modderpoelen en plassen. In 1913 was het plaatsje overigens al
het eindpunt van een lokaalspoorlijn.
Het gebouwtje in Ginneken was een imitatie van het Kurhaus in Wörishofen en
het was dan ook vrij eenvoudig ingericht: een wachtruimte en twee badzalen, een
voor dames en een voor heren en een windmolen om het water op te pompen uit
de grond en naar een reservoir op het dak te voeren. De patiënten gingen verder
veel wandelen in het Mastbos. Soer was zelf verschillende malen in Wörishofen geweest om daar de Kneippse methode te bestuderen en met andere artsen en met
Kneipp zelf te overleggen.99 Hij noemde zichzelf de eerste Kneipp-arts in
Nederland.
Ginneken als kuuroord
De verwachtingen ten aanzien van de badinrichting waren hoog gespannen.
Moge “Wörishofen” nog eenmaal zoo beroemd worden, dat onmiddellijk gedacht wordt aan
Ginneken, wanneer de naam Scheveningen wordt uitgesproken. Dan zal ook Breda daarvan
profiteren, aldus de Nieuwe Bredasche Courant in 1893.100 In het eerste jaar waren er
vierhonderd badgasten.101 Er is dan ook geen plekje in ons land, dat zich zóó eigent voor
een kuuroord als Ginneken. De eenvoudige, landelijke omgeving, de vele mooie hotels, de gezonde dennebosschen, de Mark met haar helder stroomend water, de vriendelijke bevolking, de
nabijheid van ‘t Bredasche Arnhem, waarvan de Ginnekensteenweg meer en meer gaat wedijveren in schoonheid met den Velperweg – dat alles te zamen maakt het verblijf alhier zóó aangenaam voor zieken en herstellenden, werkt zóó kalmeerend op zenuwlijders vooral, dat men
wel eerst eens kennis mag maken met Ginneken als gezondheidsoord, alvorens men er aan
denkt om in ‘t buitenland te zoeken wat in eigen land in zoo ruime mate te vinden is, volgens een enthousiaste Nieuwe Bredasche Courant.102
Bad Wörishofen als nucleus van stedenbouwkundige ontwikkelingen
In de beginjaren duidde Soer zijn inrichting aan als ‘Klein Wörishofen’. In 1894
ondertekende hij een publicatie zelfs met ‘Klein Wörishofen bij Breda’.103
Waarschijnlijk zag Soer zijn bescheiden houten Kurhaus al uitgroeien tot een echte
badplaats. De stichting van Bad Wörishofen was in ieder geval het sein tot een groots
plan om een nieuwe weg aan te leggen van de Ginnekenweg tegenover de huidige
Dillenburgstraat via een brug over de rivier de Mark naar de huidige
Duivelsbruglaan bij Dennenoord en de terreinen bij het Mastbos te bestemmen tot
bouwgrond. In 1894 diende Soer een rekest in bij de gemeenteraad van
Ginneken.104 Hij zou graag de voetgangersverbinding vanuit Breda met Bad
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18. De miniatuurtram die vanaf 1889 in de zomer van de Ginnekenmarkt naar de ingang van het Mastbos
reed. Links staat een petroleumlantaarn. Foto rond 1900.

Wörishofen willen verbeteren en hij stelde voor dat de gemeente de sloot tussen de
percelen sectie I nummers 131 en 132 zou dempen en op de plaats daarvan een
voetpad zou aanleggen. Het pad zou aan de Ginnekenweg beginnen ongeveer tegen
over de huidige Dillenburgstraat. Burgemeester Van der Borch was hier wel een
voorstander van. Hij wees er op dat als de grondeigenaren, waaronder de bisschop
van Breda, grond zouden willen verkopen, door den tijd aldaar zich een schoone straat
zou kunnen vormen. Wethouder Maassen was het met hem eens. De weg naar de
Duivelsbrug was bijzonder smal en dit bezwaar zou worden opgeheven door een
nieuwe weg. Maassen had echter persoonlijk belang bij deze weg. Hij was namelijk
eigenaar van het perceel Ganzeweide I 131 en van een aantal terreinen bij het
Mastbos.
In dezelfde vergadering werd besloten een rekest te richten aan de minister van
financiën.105 Het gemeentebestuur van Ginneken vroeg te willen overgaan tot de
verkoop van percelen Domeingrond nabij het Mastbos. Volgens het gemeentebestuur hadden zich de laatste tijd zeer veel personen in de gemeente gevestigd, aangelokt door de gezonde ligging der gemeente en door het schoone Mastbosch, terwijl mede daartoe
veel bijgedragen heeft de genees-inrichting van Dr. Soer (Bad Wörishofen). Het gebrek aan
woonhuizen in Ginneken was volgens het gemeentebestuur evenwel een hinderpaal
(…) voor duurzame vestiging van meergegoeden. De gemeenteraad was van oordeel dat
zonder in het minst aan de schoonheid van het Mastbosch (waarvan de instandhouding door
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19. Een zeldzame foto van Bad Wörishofen, gebouwd in 1893 tegenover het Mastbos. In het gebouwtje
werden kuren gegeven volgens de geneesmethode van pastoor Kneipp. Foto, afkomstig uit het album
dat in 1918 aangeboden werd aan Dr. Soer bij diens 25-jarig jubileum als Kneipparts te Ginneken.
Foto: B. de Jong, Breda, vóór 1897.

het Rijk een levenskwestie voor de gemeente Ginneken en Bavel is) afbreuk te doen, eenige terreinen, thans bouwland, langs of nabij den straatweg naar ‘s Princenhage gelegen, tot bouwterrein zouden kunnen bestemd worden en in het voordeel van den Staat in handen van ondernemende particulieren overgaan. De raad verzocht de minister enkele percelen ten noorden van de huidige Duivelsbruglaan tussen de huidige Werfstraat en de Teijchinélaan
in het openbaar te verkopen.
In de Bredasche Courant van 20 juni 1895 kunnen we lezen dat er op dat moment nog steeds pogingen werden aangewend om een weg te verkrijgen van het
huis van broodbakker Hamels door de weilanden tot aan Hotel Dennenoord, maar
het initiatief is daarna doodgebloed.
Wethouder Maassen
J.F. Maassen is lang wethouder geweest van de gemeente Ginneken en Bavel.
Ongewild wellicht heeft hij een grote invloed gehad op de ruimtelijke ordening van
Ginneken. Hij werd geboren te Ginneken in 1842 en overleed ongehuwd in zijn
woonplaats in 1917. Hij was lid van het Rooms-Katholieke kerkbestuur, brouwer
en onroerend-goed-eigenaar. Zijn maatschappelijke positie werd bevestigd door het
erekruis ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ en de Orde van Oranje-Nassau. Hij erfde de bierbrouwerij van zijn vader. In 1892 bouwde hij hierbij aan de Raadhuisstraat een
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groot herenhuis (nummer 25), dat nog steeds bestaat.106 Hij was onder andere eigenaar van een perceel grond aan de noordzijde van de huidige Duivelsbruglaan.107
Vanaf 1885 verkocht hij dit als bouwgrond. Hier zijn Hotel Dennenoord en Bad
Wörishofen gebouwd. Een gedeelte heeft hij verkocht aan de Bredasche
Bouwgrond-Maatschappij die het nodig had om de Baronielaan aan te kunnen leggen. Het perceel Ganzeweide I 131 is hiervoor al ter sprake gekomen in verband
met de aanleg van de weg van Ginneken naar Hotel Dennenoord. Aan de huidige
Burgemeester Kerstenslaan had hij een perceel grond in eigendom, de Polderakker,
die hij in 1901 begon te verkavelen, nadat hier de tramlijn was geopend van Breda
via de Baronielaan naar het Mastbos. Hierop werden vier grote villa’s gebouwd. In
1900 verkocht hij een stuk grond aan de Sint Laurentiusparochie waarop het nieuwe
kerkhof aan de Kerkhofweg werd aangelegd. Het perceel hooiland achter
Dennenoord, sectie H nummer 2, verkocht hij in 1910 of 1911 aan Johannes
Cornelisz. Segeren, die hier de Burgemeester Passtoorsstraat aanlegde, genoemd naar
de opvolger van Van der Borch. In 1910 nam Maassen het initiatief tot de bouw van
het Sint Laurensgesticht aan de Ulvenhoutselaan, waarvoor hij ook grond geschonken heeft. Verder was hij nog eigenaar van de Brugweide bij de Duivelsbrug, die
hierna nog ter sprake komt en van veel grond in en om het dorp.
Burgemeester baron Van der Borch
Mr. Willem Henri Emile, baron van der Borch, was geboren op huize
Hondsdonk, ten zuiden van Ulvenhout, in 1848. Hij studeerde in Leiden en was
sinds 1871 eigenaar van de buitenplaats Hondsdonk.108 Van 1881 tot zijn overlijden
was hij burgemeester van Ginneken. Hij was in latere jaren erevoorzitter van de
Vereniging ‘Ginneken Vooruit’, de opvolger van de ‘Vereeniging “Ginneken” tot
bevordering van het vreemdelingenverkeer’. Hij bevorderde het toerisme ook door
aan vreemdelingen welwillend de wandeling op zijn uitgestrekte landgoed toe te
staan.109 Honden en fietsen waren echter verboden. Van der Borch had een brede
blik op de ontwikkeling van Ginneken. Hij zag het dorp als een voorstad van Breda,
bij uitstek geschikt voor de huisvesting van vermogenden en van mensen die van
hun pensioen kwamen genieten. Bij de annexatiekwestie van 1899 pleitte hij er voor
de Baronielaan op te delen tussen Breda en Ginneken en de villabouwterreinen bij
het Mastbos eveneens aan Ginneken toe te voegen.
Op 10 mei 1906 werd zijn zilveren ambtsjubileum in Ginneken groots gevierd
met erepoorten, optochten en muziekuitvoeringen.110 Wethouder Maassen somde
de grote werken op die onder het bestuur van de burgemeester tot stand waren gekomen: nieuwe wegen, tramverbindingen, waterleiding, elektrisch licht, een postkantoor en schoolgebouwen. Van der Borch hoopte op zijn beurt dat Ginneken steeds
zal mogen blijven een vriendelijke, lieve gemeente, gezocht door vele Nederlanders, bekend om
den gullen, echten Noordbrabantschen geest. De dag werd besloten met een bescheiden
feest in een zaal in Hotel Duivelsbrug. Het vuurwerk bij de Duivelsbrug kon echter
niet doorgaan vanwege de regen. Van der Borch overleed op huize Hondsdonk in
1908 en werd in het familiegraf op het kerkhof bij de Hervormde kerk in Ginneken
bijgezet.
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20. Plannen voor een weg naar Bad Wörishofen, 1894.

De aanleg van de Baronielaan en de Burgemeester Passtoorsstraat
Wat in 1894 niet gelukt was lukte wél in 1897, toen de nieuw opgerichte
Bredasche Bouwgrond-Maatschappij de aanleg aanbesteedde van de Boulevard
Breda-Mastbosch, de huidige Baronielaan.111 In 1899 kwam deze gereed. De aanleg
had ingrijpende gevolgen voor het Mastbos en omgeving. Langs de Boschlaan, de
huidige Burgemeester Kerstenslaan, verrezen, op Princenhaags grondgebied, Hotel
Mastbosch en een lange rij villa’s. Vanaf 1901 werd deze wijk in opbouw ontsloten
door een tramlijn die van Breda rechtstreeks over de nieuwe boulevard naar Hotel
Mastbosch liep.
Het Mastbos werd door de aanleg van de Baronielaan intensiever bezocht. Ten
behoeve van het vreemdelingenverkeer werden door Staatsbosbeheer wandelpaden
aangelegd in het gedeelte van het bos ten noorden van de Bouvignedreef.112 Het initiatief hiertoe werd genomen door houtvester A.J. van Schermbeek, die in dienst
was van de Domeinen van 1889 tot 1899. Het Kroningspad of Kroningslaantje werd
aangelegd in 1898, het jaar dat koningin Wilhelmina werd ingehuldigd. Op 8 september 1898 werd hier de Wilhelminaboom geplant. Het Nepveupad is aangelegd in
1898 of 1899. De Prinses Juliana-eik is geplant op 1 mei 1909 en gaf zijn naam aan
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21. Het terrein tussen de Werfstraat en de Teychinélaan werd in1903 door de Staat verkaveld tot bouwterrein. De kavels langs de huidige Duivelsbruglaan werden belast met verschillende erfdienstbaarheden.
Onder andere moest de rooilijn van de te bouwen huizen samenvallen met die van Hotel Dennenoord.

het Julianapad en het Prinsessepad. Deze paden werden aangevuld door een netwerk
van andere paden.
In 1899 werd al voorzien dat te zijner tijd een zijstraat zou worden aangelegd
van de Baronielaan naar de Ginnekenweg.113 In 1910 werd door de gemeenteraad
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22. Het kasteel Bouvigne vóór de restauratie van 1908. De Franse tuin op de voorgrond is aangelegd ná
1901. De tuinmanswoning op de achtergrond is later verbouwd, in 1907, en het kasteeltje is ontpleisterd in 1908.

van Ginneken een uitbreidingsplan vastgesteld waarbij het tracé werd vastgesteld van
de huidige Burgemeester Passtoorsstraat, de Cartier van Disselstraat en de Koningin
Emmalaan.114 In 1911 of 1912 werden de eerste huizen gebouwd aan de
Burgemeester Passtoorsstraat.115 Nadat de weg een tijdje de naam had gedragen van
Prinses Julianalaan kreeg deze in 1919 zijn huidige naam.
De verkaveling van de Boschlaan
Een klein gedeelte van het Mastbos bevond zich ten noorden van de huidige
Duivelsbruglaan. In aansluiting op de aanleg van de Baronielaan besloot de Staat
deze gronden te ontwikkelen tot bouwgrond. Op 5 maart en 19 maart 1903 werd de
grond tussen de Werfstraat en de Teychinélaan door de rentmeester der Domeinen
in het rentambt Breda op een openbare veiling verkocht.116 De bouwgrond was verdeeld in 14 kavels. De kavels langs de huidige Duivelsbruglaan werden belast met de
erfdienstbaarheid dat er huizen moesten worden gebouwd van minstens zeven meter
breed en acht meter hoog. De voorgevels van de huizen moesten vijf meter naar
achteren worden gebouwd. De rooilijn van deze huizen viel samen met die van
Hotel Dennenoord en met het hoekpand van de Baronielaan. Op de verkochte per292
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23. Het kasteel Bouvigne ná
de restauratie van 1908.

celen zijn geen villa’s gebouwd, maar aaneengesloten herenhuizen, van hetzelfde
type dat gebouwd werd aan de Baronielaan. Overeenkomstig de bouwverordening
van de gemeente Ginneken werden de voortuintjes afgescheiden door ijzeren hekjes.
De huidige Duivelsbruglaan had al op 15 maart 1902 van de Ginnekense gemeenteraad de naam Boschstraat gekregen.117 Deze naam sloot naar de zin van het
gemeentebestuur blijkbaar niet goed aan bij het karakter van de weg en op 28 juni
1904 besloot de gemeenteraad er de Boschlaan van te maken. De laan bleef onder
deze naam bekend tot aan de annexatie van 1942.
Eclecticisme, neorenaissance en vakwerkstijl
Het sobere neoclassicisme van het begin van de negentiende eeuw werd langzamerhand vervangen door een stijl waarin allerlei elementen werden opgenomen uit
de verschillende stijlen die vóór 1800 in zwang waren geweest: de Hollandse en
Vlaamse renaissance, de barok en de diverse Lodewijkstijlen. 118 Gaandeweg ging
men ook gebouwen oprichten in meer zuivere neostijlen: neogotiek, neorenaissance
en een nieuwe variant van het neoclassicisme. J.M. Marijnen en J.A. van Dongen
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waren aan het einde van de negentiende eeuw in Breda de meest gewaardeerde architecten. Zij bouwden beiden veel in neorenaissancestijl.
Rond 1900 werd de invloed van de Engelse landhuisbouw steeds sterker. Dit
uitte zich in het gebruik van vakwerkbouw en ramen met kleine ruitjes. De vakwerkbouw gaat terug op de landelijke bouwkunst in Engeland en werd daarom beschouwd als een geschikte stijl voor suburbane ontwikkelingen. Aan de Baronielaan
zijn verschillende huizen in deze stijl gebouwd.
Ook in de vrijstaande villa’s die na 1900 rond de Duivelsbrug gebouwd zijn zien
we de invloed van de Engelse landhuisbouw weerspiegeld.
De restauratie van Bouvigne
De gehele tweede helft van de negentiende eeuw was kasteel Bouvigne eigendom van de Jagermeester des Konings, Gerrit Ferdinand Brantsma.119 Na zijn dood
werd het in 1901 te koop aangeboden. In de verkoopadvertentie wordt uitvoerig ingegaan op het feit dat het kasteeltje voorheen een bezitting was van het oude geslacht der Ridders van Bouvenjen en daarna van de prinsen van Oranje.120 Er gingen
geruchten dat koningin Emma belangstelling had voor Bouvigne. Indien H.M. tot
dien aankoop mocht besluiten, zal dit zeker te Breda en omstreken met onverdeeld genoegen
worden vernomen, omdat men er dan ongetwijfeld het voorrecht zal hebben, dat de Vorstin
jaarlijks eenige tijd in die schoone en gezonde streek zal doorbrengen aldus de Bredasche
Courant.121 Koningin Emma had veel belangstelling voor de geschiedenis van het
huis Oranje. De wens was echter de vader van de gedachte. Het kasteeltje werd gekocht door mr. L.A.M. de Bruyn.122
Mr. De Bruyn was rentenier. Hij had geen beroepsbezigheden en bekleedde
geen officiële functie. In de jaren die volgden heeft hij Bouvigne herschapen in een
renaissance juweel.
De witte villa’s tussen het groen werden niet meer gewaardeerd en de Hollandse
renaissance werd gezien als de bouwstijl die men als voorbeeld moest nemen. Nog
voor eenige jaren nam ons oog er behagen in, dat eenvoudig, vierhoekig gebouw, met zijn achthoekig traptorentje, (...) te zien weerkaatsen in de breede gracht, als een statige, blanke zwaan
in het water. Het kasteeltje, geheel wit gepleisterd en in blauwgroen dennenlover weggedoken,
weerkaatste zijn blanke gestalte in den vlakken waterspiegel, waaruit het blijde opgroeide. (...)
De tegenwoordige eigenaar voelde -- ons inziens te recht -- méér voor de oorspronkelijke muren
in kernachtig-rooden baksteen, door natuursteenen banden afgewisseld, dan voor de kalklaag,
die ‘t geheel vroeger overdekte, aldus Dr. X. Smits in zijn artikel over Bouvigne in het
tijdschrift Taxandria in 1909.
Allereerst legde De Bruyn, vóór 1907, voor het kasteeltje een zogenaamde
‘Franse tuin’ aan, een formele tuin met vormsnoeiwerk van buxus en taxus, gecombineerd met rozen en rozenbogen en iets verdiept daarachter, als ’sunken garden’,
een bassin met een coniferenhaag.123 In deze haag plaatste De Bruyn borstbeelden
van faunen. Elders in de tuin vinden we beelden van engeltjes. Een ontwerper van
deze kleine, maar zeer fraaie tuin wordt nergens genoemd. Waarschijnlijk is de tuin
ontworpen door De Bruyn zelf, met behulp van een lokale kweker. Mogelijk heeft
De Bruyn zich laten inspireren door Kasteel de Haar in Haarzuilens of advies inge294
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wonnen bij de ontwerper daarvan, H. Copijn. Dergelijke formele tuinen in combinatie met neorenaissance architectuur waren een geliefd stijlmiddel. In Nederland
worden zij wel aangeduid als ‘Oudhollandse tuinen’.
De tegenwoordige eigenaar heeft (…) ook de vervallen tuinen tot nieuwen luister gebracht,
aldus een enthousiaste D.J. van der Ven in het tijdschrift Schoon-Nederland in 1919.124
Bijzondere zorg werd besteed aan het rosarium, dat misschien niet zeer groot mag zijn, maar
temidden van statig geboomte gelegen een prachtig stukje tuinarchitectuur te bewonderen geeft.
De Bruyn liet verschillende tuinbeelden tegen een groene haag plaatsen, aldus Van
der Ven. Pyramidevormige taxusboompjes en sinaasappelboompjes in kuipen werkten mee om het decoratief effect te verhogen. Een ‘Hof van Eden’ noemt Van der
Ven de tuin.
Daarna werd, in 1907, de tuinmanswoning bij de toegangspoort verbouwd.
Deze werd door architect J.A. van Dongen vernieuwd in neorenaissancestijl.125
Waarschijnlijk heeft De Bruyn daarna een tijdje in de tuinmanswoning gewoond,
want in de zomer van 1908 liet hij de witte pleisterlaag verwijderen van het kasteeltje. Het huis werd gedeeltelijk teruggerestaureerd naar het uiterlijk dat het gehad
moet hebben in de zeventiende eeuw.126
De restauratie door Mr. De Bruyn werd zeer gewaardeerd. Niet alleen Dr.
Smits schreef lovende woorden, maar ook H. Jongsma in zijn overzichtswerk over
kastelen in Nederland. De minnaars van onze mooie, warme oud-Hollandsche Renaissance
zullen vinden dat uit zijn knellende pantser van kalk het slot is gerezen tot statiger, maar
vooral: eerlijker schoonheid. Van der Ven schreef in zijn artikel in Schoon-Nederland:
Zoo begon het jarenlange onpersoonlijke pleistergebouwtje bij de restauratie weer een eigen taal
te spreken, een taal die getuigde van de eenvoudige schoonheid waarin dit lusthuis in het begin
der 17e eeuw was opgetrokken uit rooden baksteen, versierd met witten bergsteen en gesmeed ijzeren krulankers.
Dr. Smits vond het echter jammer was dat de vensters niet hersteld waren als
kruiskozijnen. De daken moesten in 1909 nog onder handen worden genomen en
daarbij konden volgens Smits ook de onooglijke dakkapellen verdwijnen. Deze zouden echter pas bij de restauratie van 1932 het veld ruimen. Smits zag ook gaarne de
oude ophaalbrug hersteld. Boven de toegangspoort bevinden zich nog steeds de
leeuwenkoppen, om de kettingen door te laten. Een ophaalbrug was volgens hem de
alpha en omega van een Hollands kasteel.
De nieuwe Sint Laurentiuskerk
Het gezicht vanaf de Bouvignelaan op het dorp Ginneken werd voornamelijk
bepaald door het torentje van de Hervormde kerk. In 1845 was aan de
Ginnekenweg weliswaar een katholieke kerk gebouwd, maar dit was maar een zeer
bescheiden gebouw. In 1901 en 1902 werd dit kerkje vervangen door de huidige
Sint Laurentiuskerk die sinds die tijd het gezicht van het dorp bepaalt.
Op zondag 1 juli 1900 hield pastoor C. Rombouts een preek tot zijn parochianen.127 Ginneken was een villadorp, daar kwam het wel op neer. Onder de villabewoners waren uiteraard ook katholieken. Het oude waterstaatskerkje was veel te
klein en het was niet meer in overeenstemming met de eisen die men stelde aan een
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katholiek kerkgebouw. Er was de laatste jaren veel gebouwd, er was genoeg welvaart
en dus was er volgens de pastoor genoeg geld om een nieuwe en grote kerk te bouwen. Hoelang nog zal Ginneken, die gemeente zoo gezocht om hare aangename ligging en om
de gezondheid der streek, dat ze haar gelijke in heel Noord Brabant niet heeft (...), hoelang
zal Ginneken, met zo’n groot aantal aanzienlijke en welgezeten parochianen, zich nog tevreden stellen met dit al te eng kerkgebouw? Moet dan hier alleen het huis Gods in zijn ouderwetschen toestand blijven, terwijl bijna alle huizen der menschen in de laatste jaren vernieuwd,
vergroot en verfraaid zijn? (...) Tal van vreemden worden afgeschrikt om zich hier te vestigen,
omdat voor hen geen geschikte plaats in de kerk te krijgen is.
De inzameling leverde blijkbaar genoeg geld op om met het werk te beginnen.
Onder andere mevrouw De Grez van Valkrust heeft vele schenkingen gedaan. Het
ontwerp werd opgedragen aan de architect Jos. Th.J. Cuypers, de zoon van de beroemde kerkenbouwer Pierre Cuypers. Op 11 april 1901 werd de eerste steen gelegd
en op 4 augustus 1902 werd de kerk geconsacreerd door de bisschop van Breda.
Ondanks de zeer grote afmetingen werd de kerk door zijn architectuur en door
zijn ligging beschouwd als een typische ‘dorpskerk’. Dit nieuwe kerkgebouw, dat met
recht genoemd mag worden een sieraad van ‘t schoone Ginneken. Met zijn sierlijke torens en
mooi belijnde gevels en daken maakt ‘t reeds van verre een heel mooi effect tusschen ‘t groen
van het omringend geboomte, aldus de beschrijving van de kerk in het katholieke
Dagblad van Noord-Brabant.128 Volgens een tweede artikel in die krant was voor alles
gestreefd naar harmonie met de omgeving.129 Zoo werd (…), naar den trant van landelijke gebouwen, hetzij villa, hetzij hofstede, meer in de lengte en de breedte uitbreiding gegeven
dan in de hoogte, wat meestal in steden noodzakelijk is. De schilderachtigheid van het gebouw stond volgens het artikel op de voorgrond.
Het elektriciteitsbedrijf aan de Ulvenhoutselaan
Een villapark kon aan het einde van de negentiende eeuw niet functioneren
zonder voorzieningen als waterleiding en elektriciteit. Toen de elektriciteitscentrale
en de waterleiding in Ginneken eenmaal functioneerden werd dit inderdaad onmiddellijk gebruikt als propaganda voor het dorp. Op de eerste pagina van de tweede
druk van de Officieele geillustreerde gids voor Ginneken en omstreken uit 1907 staat vol
trots Wat Ginneken als woonplaats vóór heeft. (…) De waterleiding geeft door ozon gezuiverd drinkwater, absoluut steriel (kiemvrij), ‘t ideaal der hygiènisten, eenigste installatie in
Nederland. Electrisch licht in de woning en op straat.
In 1899 vroeg de gepensioneerde ritmeester der cavalerie Jan Meinard Simon
voor Ginneken een concessie aan tot het exploiteren van een drinkwaterleiding en
een inrichting tot elektrische verlichting.130 Simon woonde op het landgoed
Laanzicht onder Teteringen. Reeds in 1902 bezat dit eigen elektriciteit en waterleiding.131 Het water zou worden opgepompt uit de rivier de Mark en gezuiverd door
middel van ozon.
In dat jaar waren verschillende concessieaanvragen binnengekomen, onder andere
voor verlichting met aërogeengas. Daarnaast deed de electrotechnische fabriek Rogier
Smagghe en Co. in Breda verschillende pogingen om in de omgeving van de stad
elektriciteitsvoorzieningen op te zetten en diende daarom eveneens een aanvraag in.
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24. Het elektriciteitsbedrijf aan de Ulvenhoutselaan vlak na de oplevering in 1904. Op de voorgrond de
tram naar Ulvenhout, die reed sinds 1902. De beplanting van de Ulvenhoutselaan bestaat waarschijnlijk
uit eiken.

Simon had de problemen bij het opzetten van een water- en elektriciteitsbedrijf
ernstig onderschat. Pas op 12 september 1904 konden de waterleiding en de elektrische verlichting worden ingewijd.132 De burgemeester hield een feestrede, de
schoolkinderen zongen een feestlied, de gehele dag was er een feeststemming maar ‘s
avonds werd door een defect aan een van de machines Ginneken opnieuw in duisternis gedompeld.
Het fabrieksgebouw aan de Ulvenhoutselaan was opgetrokken in de strenge,
symmetrische stijl, die in die tijd veel werd gebruikt voor stations. Het elektriciteitsnet strekte zich uit over de kom van Ginneken, de Zandberg, die onder de gemeente Teteringen viel, en over het villagebied bij het Mastbos onder de gemeente
Princenhage. Ook de Ulvenhoutselaan was voorzien van elektriciteit, evenals het
dorp Ulvenhout. De straatverlichting werd in Ginneken gedoofd om 12 uur ‘s
nachts en in Ulvenhout reeds om 9.30.133
In 1904 deed Simon zijn concessie over aan Carlos Augusto Germano Blank die
hem weer overdeed aan de Electriciteit en Waterleiding Maatschappij te
Ginneken.134 Deze maatschappij op zijn beurt ging reeds in 1905 failliet. In 1906
werd het bedrijf overgedaan aan de Nieuwe Electricteit en Waterleiding
Maatschappij. In 1921 werd dit bedrijf verkocht aan de gemeente Ginneken, waarna
de productie van stroom werd gestaakt. De gemeente kocht voortaan stroom in van
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25. Bootjesverhuur bij
Hotel Duivelsbrug.
Foto, afkomstig uit het
album dat in 1918
aangeboden werd aan
Dr. Soer.

de provinciale elektriciteitsmaatschappij, de PNEM. De gebouwen aan de
Ulvenhoutselaan bestaan echter nog steeds.
De tramlijn naar Ulvenhout
De ontwikkeling van het verstedelijkte gebied van Ginneken had zich tot nu toe
beperkt tot het gebied ten noorden van Mon Plaisir. Na de eeuwwisseling zien we
echter een steeds grotere druk op de Ulvenhoutselaan. Deze was vanouds de aangewezen weg om van Ginneken naar het Ulvenhoutse Bos te wandelen.135 Iets voorbij
de buitenplaats Mon Plaisir had de wandelaar een mooi uitzicht over de rivier de
Mark, Bouvigne en het Mastbos, aldus de Gids voor Ginneken en Omstreken uit 1886.
Bij de herberg De Roskam begon een voetpad, de huidige Bieberglaan, waarover
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26. De ijsbaan van de Vereniging IJsvermaak lag sinds 1907 ten noorden van Bouvigne. Foto uit ongeveer
1915.

men naar het Mastbos kon wandelen. De bebouwing aan de Ulvenhoutselaan eindigde bij Mon Plaisir. Het onbelemmerd uitzicht over de akkers werd verder alleen
onderbroken door het buitentje van de familie Guljé (Ulvenhoutselaan 83) en het
gehucht bij de Bieberg.
De weg was grotendeels voorzien van greppels en de percelen werden van de
weg gescheiden door beuken- en doornenheggen en sloten.136 De beplanting bestond grotendeels uit canadabomen (populieren) en verder uit enkele linden, kastanjes en eiken.
De komende veranderingen werden ingeluid door de aanleg van de tramlijn van
Ginneken naar Ulvenhout.137 Ulvenhout was aan het begin van de negentiende
eeuw slechts een gehucht met een Katholieke schuurkerk en enkele boerderijen. In
de loop van de eeuw werden in de buurt van de kerk enkele woonhuizen gebouwd,
waardoor Ulvenhout steeds meer het karakter van een klein dorp begon te krijgen.138 In 1902 vroegen de inwoners van Ulvenhout om aansluiting op het tramnet
en in hetzelfde jaar werd een concessie verleend aan de Ginnekensche TramwegMaatschappij.139 De directeur van de GTM, Kuijtenbrouwer, beschouwde de tram
naar Ulvenhout duidelijk niet als een stedelijke, maar als een interlokale lijn. Hij stelde zich voor per dag zes ritten te maken naar Ulvenhout.140 De stoomtram naar
Etten en Rijsbergen reed ook maar vier of vijf maal per dag, meer ritten zou volgens
hem schadelijk zijn voor de aandeelhouders. De kosten zouden stijgen en daar zou299
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27. Het Sint Laurensgesticht aan de Ulvenhoutselaan, ingezegend in 1913. Prentbriefkaart, afgestempeld in
1916.

den geen meerdere inkomsten tegenover staan. Uiteindelijk werd de frequentie bepaald op twaalf ritten. De GTM verwachtte veel van het vervoer van dagjesmensen
naar het Ulvenhoutse Bos. Bij gunstig weer zouden vanaf 1.45 tot 4.45 uur ’s middags kwartierritten gemaakt worden vanaf Ginneken en terug.
De aanleg van de tramlijn was een enorme stimulans voor de ontwikkeling van
Ulvenhout. Tussen 1902 en de Eerste Wereldoorlog groeide de Dorpstraat uit tot
zijn huidige omvang. Herman de Ruiter fietste in 1907 door het dorp: Aan de vele
nieuw gebouwde woningen en optrekjes zien we dat dit dorp in bloei toeneemt, wat vooral te
danken is aan den paardentram, die nu reeds doorloopt tot aan het einde van ’t dorp.141 Hoe
belangrijk Ulvenhout in korte tijd geworden was blijkt wel uit de feestelijkheden in
verband met het planten van de Julianaboom in 1909.142 De Wilhelminaboom werd
in 1898 nog met veel feestelijkheden geplant op het Kroningspad in het Mastbos bij
Ginneken. Ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana werd echter een
Prinsesseboom geplant in het Ulvenhoutse Bos. Het bestuur van de vereniging
‘Ginneken Vooruit’ was hierbij uiteraard aanwezig. De stoet ging over de
Ulvenhoutselaan naar Ulvenhout, vandaar naar het bos en daarna via de
Ulvenhoutselaan weer terug naar Ginneken.
In 1914 maakte de Vereeniging “Ginneken Vooruit” reclame voor Ginneken,
waarbij Ulvenhout niet werd vergeten: Ginneken, bij Breda, is een der gezondste dorpen;
elk kwartier tramverbinding met Breda; het Mastbosch drie minuten, het Ulvenhoutsche Bosch
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28. In 1910 liet de zakenman J.C. Raming de oude villa Mon Plaisir aan de Ulvenhoutselaan afbreken en
een nieuwe villa bouwen.

15 minuten van ’t dorp. Huizen met tuinen te huur in alle prijzen. Hôtels en Pensions voor
ieders beurs.143
De Tuchtschool
In 1906 werd aan de Galderseweg ten zuiden van het voetpad naar de Bieberg
de Tuchtschool gevestigd. 144 Dit instituut werd gebouwd juist buiten het gebied
waar op dat ogenblik de villa-ontwikkeling gaande was. Het was bedoeld voor jongens tussen 10 en 16 jaar die gestraft moesten worden voor overtredingen en misdrijven. Het terrein van de Tuchtschool was afgesplitst van het Mastbos. De keuze
van deze plaats was weloverwogen. De school lag aan de rand van het bos, ver genoeg
van Breda en Ginneken om te behoren tot een prachtig en gezond gelegen landelijke streek,
waar (…) nog slechts schaarse menselijke bewoning was en waar de ongerepte natuur van bos
en hei op hoger gelegen zandige gronden nog oppermachtig heerste, aldus Hallema in zijn beschrijving van de geschiedenis van de school. De directeur en de hoofdonderwijzer
waren gehuisvest in villa’s ter weerszijden van het hoofdgebouw, dat eveneens gebouwd is in een villa-achtige bouwwijze. Een voortuin met bloemen gaf de
Tuchtschool een vriendelijk gezicht. Achter de school lagen akkers, die door de jongens zelf bewerkt werden om hen te wennen aan geregelde arbeid.
Vanwege de afgelegen ligging waren de gebouwen niet aangesloten op het elek301
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triciteitsnet van Ginneken. Ze werden verlicht met aërogeengas, opgewekt met een
eigen installatie, geleverd door een fabriek in Hannover. De weg van Ginneken naar
de Tuchtschool was niet verlicht. Van particuliere zijde, bouwondernemers en landhuisbewoners, was er destijds nog geen interesse, om hier te gaan bouwen en wonen, volgens
Hallema.
Een elektrische tram naar Ginneken en Ulvenhout?
De vooruitgang deed steeds meer zijn invloed gelden in het eens zo rustige gebied ten zuiden van Ginneken. In 1906 dienden jonkheer E.H. Prisse en M.
Preiswerk, ingenieurs te Brussel, een verzoek in bij de gemeenten Breda en
Ginneken om concessie voor de aanleg van een elektrische tram.145 Prisse en
Preiswerk zouden de GTM en de tram Breda-Mastbosch overnemen en de twee lijnen elektrificeren. In 1907 diende de Vereeniging ‘Ginneken Vooruit’ een rekwest
in bij de gemeenteraad tot steun van dit initiatief.
Op verzoek van de gemeenteraad van Breda stelde J.J.L. Smits uit Utrecht in
1906 een onderzoek in naar de oprichting van een elektrische centrale.146 Smits stelde voor in Breda inderdaad een elektrische centrale op te richten en de tramlijnen
Breda-Ginneken-Ulvenhout en Breda-Mastbos te elektrificeren. De provincie
Noord-Brabant had echter al plannen een elektrische centrale op te richten in
Geertruidenberg en daarmee heel de provincie van elektriciteit te gaan voorzien. In
1908 werd de beslissing over een elektrische centrale en de elektrificatie van de
tramlijnen daarom uitgesteld tot 1913, als de concessies van de GTM en de BM zouden aflopen. Van uitstel kwam echter afstel. Korte tijd later brak de Eerste
Wereldoorlog uit.
De IJsbaan
De weilanden rond Bouvigne begonnen steeds meer het karakter te krijgen van
een negentiende-eeuws stadspark. Reeds in 1889 werden er bootjes verhuurd bij
Hotel Duivelsbrug.147 Verhuur van bootjes zien we ook bij de vijvers in de parken
van grote steden in die tijd. De functie van Hotel Duivelsbrug was niet ongelijk aan
de paviljoens in de parken van die tijd. Vanaf de veranda had men een mooi uitzicht
over de weilanden.
Vanaf 1907 huurde de Vereniging IJsvermaak, opgericht in 1885, van de
Domeinen het weiland pal ten noorden van Bouvigne.148 In 1909 liet de vereniging
hier een paviljoen bouwen, ontworpen door architect J.A. van Dongen.149 In de
winter werd er water uit de Mark op dit weiland gepompt en ontstond er aldus een
ijsbaan.
De ijsbaan bestaat nog steeds, maar het paviljoen is na de Tweede Wereldoorlog
afgebrand. Op deze plaats staat nu een modern restaurant, een dissonant in deze omgeving.
Ook andere sportieve activiteiten vonden plaats in de omgeving van Bouvigne.
Op 21 september 1919 werden ter gelegenheid van het einde van de Eerste
Wereldoorlog Vredesfeesten georganiseerd in Ginneken.150 Het feest bestond uit een
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29. Villa Buistelberg aan de Ulvenhoutselaan, tegenover Mon Plaisir, gebouwd in 1913 in opdracht van de
fabrikant P.M.J. Kamerling.

concours hippique op een weiland ten zuiden van Bouvigne. Het bestuur stond onder voorzitterschap van de burgemeester, jonkheer Th.E. Serraris, en het ere-comité
bestond onder andere uit A.J. Heerma van Voss (Mariëndal), L.A.M. de Bruyn
(Bouvigne), J.C. Raming (Mon Plaisir) en Ch.A.M.J. baronesse Van Zuijlen van
Nijevelt van Anneville. De toeschouwers konden zich amuseren bij een concours
voor landbouwpaarden, luxe eenspannen en tandems, ringsteken voor paren, harddraverij onder den man, en gymkhanaraces, een soort stoelendans voor ruiters. Het concours hippique van 1919 beviel zó goed, dat in 1920 een vereniging ‘Ginnekensche
Hippische Sportfeesten’ werd opgericht.151 In 1920 en 1921 werd nogmaals een
concours hippique georganiseerd bij Bouvigne. Hieraan werd deelgenomen door
veel militairen uit Breda. Waarschijnlijk had men de belangstelling overschat en het
sportfeest kende geen vervolg. Later vonden op deze weilanden voetbalvelden een
plaats.
Het Sint Laurensgesticht
Een andere stimulans voor de ontwikkeling van de Ulvenhoutselaan was de
bouw van het Sint Laurentiusgesticht. In 1910 schonk douarière De Grez, de eigenaresse van Valkrust, een aantal percelen tegenover haar villa aan het nieuw opgerichte gesticht.152 Behalve een ziekenhuis zou dit ook een pension worden voor be303
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talende gasten, een bejaardentehuis dus eigenlijk. Deze functie hangt duidelijk samen
met de villa-ontwikkeling in dit gebied. Rijke bejaarden, die niet meer in staat waren zelfstandig te wonen, werd hier een aangename woonomgeving geboden.
Het gebouw werd ontworpen door de reeds genoemde Bredase architect J.A.
van Dongen. Het gesticht werd een wat hybride gebouw. Het paart het massale en
symmetrische van een ziekenhuis uit die tijd met elementen uit de villabouw, zoals
kruiskozijnen met luiken. Het gesticht werd van oorsprong omringd door een parkachtige tuin. Tussen het gebouw en de straat lag een gebogen oprijlaan en een grasveld met bloemperken, waardoor het op een landgoed leek. Op 10 augustus 1912,
de feestdag van de Heilige Laurentius, werd door mevrouw De Grez de eerste steen
gelegd en op 8 oktober 1913 kon het gesticht worden ingezegend door Mgr. P.
Hopmans, vicaris van het bisdom Breda.153
De villa-ontwikkeling van Raming
In februari 1910 vroeg de koopman in manufacturen J.C. Raming toestemming
om zijn villa Mon Plaisir af te breken en op deze plaats een nieuwe villa te bouwen.154 De villa is ontworpen door de Bredase architecten P.A. Oomes en L. van
der Pas in neoclassicistische stijl. Het is een van de meest imposante villa’s in de omgeving van Breda in deze tijd. Hij vormt een bevestiging van de positie van Raming,
die opklom van winkelier tot eigenaar van een grootwinkelbedrijf. Aan de buitenzijde van de witgepleisterde villa bevindt zich een colonnade van Ionische zuilen.
Centraal in het gebouw vinden we een grote hall en een imposant trappenhuis met
pilasters in de Corintische orde. Aan de zuidzijde van de villa bevindt zich een grote
veranda, van waaruit men een fraai uitzicht heeft over de rivier de Mark.
Raming is een goed voorbeeld van het slag mensen waar de villa-ontwikkeling
van Ginneken op dreef. Klein begonnen had hij zijn positie eigenhandig opgebouwd. Hij was geboren in Ankum in Duitsland. In 1888 kwam hij naar Breda,
waar hij in de Lange Brugstraat een winkel in manufacturen begon. Aanvankelijk
woonde hij als winkelier gewoon boven zijn zaak, maar in 1901 verhuisde hij naar
Ginneken. Ondertussen bouwde hij zijn winkel in manufacturen uit tot een modern
warenhuis, het eerste in Breda. Deze kleine zaak wist hij door zijn stalen energie, zijn vér
vooruitziende handelsblik en onvermoeide werkkracht, op te bouwen tot het betekenisvolle bedrijf, zooals wij dit thans kennen, aldus zijn in memoriam.155 Hij werd aangeduid als
een zakenman van meer dan gewone postuur en een ‘self-made man’.
Raming is op kleine schaal opgetreden als ontwikkelaar van villagrond aan de
Ulvenhoutselaan. In zijn voetsporen vestigde zich hier een aantal Bredase fabrikanten. In 1907 kocht Raming de hovenierderij De Bustelberg, die gelegen was tegenover zijn villa.156 In de verkoopadvertentie omschrijft notaris Steins Bisschop dit
complex als de vaste goederen, aan de Ulvenhoutselaan en de Zandstraat, genaamd de
Bustelberg, met prachtig vergezicht aan de straatzijde, zeer geschikt voor villaterreinen.157
Raming verkocht een gedeelte van de grond meteen weer door aan de fabrikant
P.M.J. Kamerling.158 Op de verkochte grond en op de grond die Raming nog niet
had verkocht werden erfdienstbaarheden gevestigd dat er geen fabrieken zouden
mogen worden gebouwd, dat er geen huizen zouden mogen gebouwd die beston304
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den uit afzonderlijke beneden- en bovenwoningen en dat de gebouwde huizen een
huurwaarde moesten hebben van minimaal ƒ 400,- per jaar. In 1913 liet Kamerling
hier een grote villa bouwen in Engelse landhuisstijl, villa Buistelberg
(Ulvenhoutselaan 67).159
In 1917 verkocht Raming nog een perceel bouwterrein naast Kamerling aan
A.A.J. van Hal.160 In datzelfde jaar liet deze door J.A. van Dongen een villa ontwerpen, Villa Vijverberg (Ulvenhoutselaan 65).161 Van Hal maakte deel uit van de firma
C. van Hal en zoon, een kleermakerszaak in de Reigerstraat.
Heggen en ijzeren hekken
De sfeer van de Ulvenhoutselaan wordt voor een groot deel bepaald door de
grote tuinen, die van de weg gescheiden worden door hagen. Volgens de legger van
openbare wegen van 1881 werden de gronden langs de huidige Ulvenhoutselaan,
voor zover ze niet van de weg gescheiden werden door sloten, afgescheiden door
beuken- en doornenheggen.162 Volgens de bouwverordening van 1908 moesten binnen de bebouwde kom van Ginneken de voortuinen van de straat worden afgescheiden door een muur of ijzeren hek van minstens 1 meter 25 hoog.163 De
Ulvenhoutselaan werd beschouwd als onderdeel van de bebouwde kom tot aan de
Broekloop of Bavelse Lei, bij de Bieberg. Afwijking hiervan was alleen toegestaan
met toestemming van Burgemeester en Wethouders. Buiten de bebouwde kom van
Ginneken kon worden volstaan met een doornen- of beukenheg, houten hekken of
heiningen. Ook in de bouwverordening van 1924 komen deze bepalingen voor.
Ondanks deze verordening zijn bijna alle tuinen aan de Ulvenhoutselaan afgescheiden door hagen. Deze passen beter in het idee van de Engelse villa’s dan ijzeren
hekken. Waarschijnlijk werd elke maal opnieuw toestemming gevraagd aan
Burgemeester en Wethouders. Van het hek voor het villaterrein van de weledele heer Van
Hal, gelegen aan den Ulvenhoutschen weg te Ginneken is in ieder geval een fraaie tekening bewaard gebleven.164
Bouwterreinen aan de Ulvenhoutselaan
Rond 1910 was de nieuw aangelegde Baronielaan bijna helemaal volgebouwd
met huizen en de speculanten en aannemers gingen op zoek naar nieuwe terreinen.
De Ulvenhoutselaan leek hier het meest voor in aanmerking te komen. De weg was
ontsloten door een tramlijn en de ligging was aantrekkelijk. De ontwikkeling van
bouwterreinen langs bestaande wegen verliep in die tijd altijd op dezelfde manier.
Een boer of een hovenier splitste een terrein van ongeveer dertig meter diep af van
zijn grond en verkocht dit als bouwterrein. De daarachter gelegen grond behield hij
voor zichzelf. Eventueel werd deze ontsloten door een weggetje terzijde van het
bouwterrein. De aannemer kon onmiddellijk gaan bouwen, waardoor langs de uitvalswegen van de stad lange stroken lintbebouwing ontstonden.
Op 17 maart 1911 werd de boerderij Den Ham, gelegen tussen de
Ulvenhoutselaan en de Mark, in het openbaar verkocht voor notaris Verschraage uit
Breda.165 Volgens de verkoopadvertentie was de bouwstede zeer gunstig gelegen aan
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30. Het Kippenbruggetje bij de Grote Hoeve van Bouvigne, hersteld door de gemeente Ginneken in 1912
om een wandeling mogelijk te maken van Ginneken via de Ulvenhoutselaan en de Bieberg naar het
Mastbos. De foto moet gemaakt zijn vlak na het herstel van het bruggetje.

den straat en tramweg de Ulvenhoutsche laan (…) ter lengte van 131 meter aan de
Ulvenhoutsche laan en tramweg, tegenover den watertoren, zeer geschikt voor bouwterrein, verdeeld in 5 kavels, op het terrein afgepaald. De boerderij werd gekocht door de hovenier
Cornelis Joosen .166 Een gedeelte van het bouwterrein verkocht deze meteen weer
door aan de Princenhaagse architect Jacobus Antonius Vermeulen. Een ander gedeelte bouwterrein verkocht Joosen in 1917 aan een groep investeerders: A.J.V.M. van
de Mortel, particuliere te ‘s Gravenhage en F.J.H. Beekman en C.E. van Meel,
kooplieden te Rotterdam.167
Vermeulen bouwde op zijn stuk grond een lange rij pretentieloze woningen,
gedeeltelijk vrijstaand, gedeeltelijk twee onder één kap. De oudste hiervan,
Ulvenhoutselaan 44, dateert van 1914.168
De oostzijde van de Ulvenhoutselaan tussen de watertoren en de Bavelse Lei
was geheel in handen van de landbouwer J.F. Kanters.169 In 1902 verkocht hij al
grond voor de stichting van het elektriciteitsbedrijf. In 1915 verkocht hij een perceel
grond aan baron De Constant Rebecque, die daar in hetzelfde jaar de villa De
Heemakker bouwde (Ulvenhoutselaan 115) ontworpen door architect Vermeulen.
Dit was het startsein voor de verkoop van de bouwterreinen aan de oostzijde in de
jaren twintig. De achter de bouwterreinen gelegen landbouwgrond bleef in handen
van Kanters.
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31. Het schilderachtig gelegen Biebergse Bosje bij de rivier de Mark, waar in 1921 de nieuwe begraafplaats
van de Hervormde gemeente Ginneken werd aangelegd. Foto, afkomstig uit het album dat in 1918 aangeboden werd aan Dr. Soer.

Een gedeelte van de grond aan de Ulvenhoutselaan was in het bezit van kleine
eigenaren die hun grond vroeger of later verkochten aan personen die hier een villa
wilden bouwen.
Bouwgrond bij Hotel Duivelsbrug
Het jaar 1911 gaf een hausse te zien in het aanbod aan bouwterreinen. In 1902
werd het nieuwe Hotel Duivelsbrug in gebruik genomen. In tegenstelling tot het
oude gebouw stond het ongeveer op tien meter afstand van de straat. In 1911 splitste
de eigenaar van het hotel, de architect en hotelhouder A.A. Roelands, een gedeelte
van zijn terrein aan de noordzijde van de Duivelsbruglaan af, en verkocht het als
bouwterrein aan Mr. Adriaan Pieter van Stolk, handelaar in granen te Rotterdam.170
Deze was een telg uit de bekende familie Van Stolk, graanhandelaren te Rotterdam.
Behalve dat de familie Van Stolk handelde in graan, was zij ook erg kunstzinnig.
Abraham van Stolk was de aanlegger van de bekende Atlas van Stolk en de familie
heeft verschillende kunstschilders voortgebracht.
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Op deze percelen mocht gedurende vijftig jaar geen pension, hotel of koffiehuis
worden gevestigd.171 In 1911 verkreeg Van Stolk van Staatsbosbeheer, de eigenaar
van de Duivelsbruglaan, toestemming de sloot te dempen en een uitweg te maken.172 De Rotterdamse koopman was sinds 1905 eigenaar van Villa Maria aan de
oostzijde van de rivier de Mark. Aan de westzijde hoorde daar nog een weiland bij
achter Hotel Duivelsbrug. Van Stolk was blijkbaar niet van plan te gaan bouwen op
zijn bouwgrond, want hij voegde de percelen bij zijn overige bezittingen. In 1917
verkocht hij zijn buitengoed weer. De percelen aan de westzijde van de Mark kwamen aan Petrus Gerardus Buskens, architect te Rotterdam.173 Deze had waarschijnlijk wél de bedoeling zijn grond als bouwgrond te exploiteren. In 1920 vroeg hij
toestemming aan Burgemeester en Wethouders om aan de Werfstraat een houten
landhuis te bouwen.174 Het zou alleen als zomerverblijf worden gebruikt.
Burgemeester en Wethouders van Ginneken waren blijkbaar allergisch voor houten
huizen want zij weigerden per omgaande. In hetzelfde jaar bouwde Buskens een stenen huis aan de Werfstraat. Buskens bleef nog enkele jaren eigenaar van de grond.
Pas in 1927 verkocht hij het grootste deel aan de fabrikant Leon J.M. Eras.
Het Kippenbruggetje
In de Gids voor Ginneken en omstreken die in 1907 werd uitgegeven door de
‘Vereeniging voor vreemdelingen-verkeer “Ginneken Vooruit”’wordt opgemerkt
dat men ‘vroeger’ aan het gehuchtje Bieberg langs een lommerrijke zandweg (de
huidige Bieberglaan) en een voetpaadje over een weide, over een typisch kippenbruggetje aan de overzijde van de Mark kon komen. Een onhandelbare eigenaar van
de weide had daaraan echter een einde gemaakt, aldus de gids.175 Op de foto die in
de gids is afgedrukt is te zien dat het hier een goed verzorgde voetgangersbrug betrof.
Ginneken Vooruit vond dat dit bruggetje onmisbaar was voor de bevordering
van het vreemdelingenverkeer. Het werd onder andere gebruikt door de patiënten
van Bad Wörishofen die via dit bruggetje een rondwandeling konden maken langs
de Bouvignelaan, de Bieberg, de Ulvenhoutselaan en het dorp.176 In 1911 verzocht
de vereniging de gemeente het Kippenbruggetje te herstellen.177 De vereniging was
bereid een bijdrage te leveren in de kosten van honderd gulden. De gemeenteraad
kon zich in de zienswijze van Ginneken Vooruit wel vinden, wat niet zo verwonderlijk was, want twee leden van de raad waren tevens lid van deze vereniging.
De onderhandelingen met de eigenaar liepen blijkbaar niet zo vlot. In 1912
kocht wethouder Maassen echter de bewuste weilanden. Hij droeg een voetpad van
één meter breed over aan de gemeente, op voorwaarde dat het pad alleen gebruikt
zou worden door wandelaars en niet door kinderwagens en rijwielen.178 De raad
aanvaardde dankbaar de schenking, zodat het Kippenbruggetje kon worden hersteld,
waardoor de gemeente weder een mooien wandeling rijker is geworden.179
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32. In het begin van 1918 droeg het Staatsbosbeheer een driehoekig stukje grond op de hoek van de
Bouvignelaan over aan de gemeente Ginneken. Deze legde hier een driehoekig pleintje aan met een
plantsoen.

De begraafplaats op de Bieberg
De begraafplaats van de Hervormde gemeente bij de kerk bij de Duivelsbrug
was na 1900 te klein geworden. Men zocht dus naar een plaats voor een nieuwe begraafplaats. In 1912 dacht men een perceel te kopen van Staatsbosbeheer aan de
Bouvignelaan, in de buurt van kasteel Bouvigne.180 De Minister van Landbouw wees
het verzoek echter af. Het Staatsbosbeheer stelde nu enkele andere percelen voor,
onder andere achter de Tuchtschool en op de Bieberg. De Hervormde gemeente
wilde een perceel kopen in het Montensbos, een onderdeel van het Mastbos, maar
Staatsbosbeheer had al plannen deze percelen als bouwterrein te verkopen.181 In
1914 dacht men daarom al aan het zeer schilderachtig gelegen Biebergsche Boschje.182
De ligging van het bosje, op een zandheuvel aan een bocht van de rivier de Mark,
vlak bij het bruggetje dat in 1912 was hersteld, was inderdaad zeer fraai.
In 1920 verkocht het Staatsbosbeheer het Bosje aan de Hervormde gemeente.183
Een van de voorwaarden was dat het perceel het karakter van bos moest blijven behouden en het alleen mocht worden gebruikt voor het aanleggen van een begraafplaats. Het bosje moest door de Hervormde gemeente worden onderplant met tamme kastanje, beuk, haagbeuk en andere daarvoor geschikte houtsoorten. Het
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Biebergse Bosje was van oorsprong een dennenbos, maar in de loop van de tijd hebben beuken en andere bomen de overhand gekregen.
Deze begraafplaats mag met recht beschouwd worden als het villapark onder de
begraafplaatsen. Het ontwerp werd reeds gemaakt in 1919 door J.J. Denier van den
Gon te Utrecht. Omdat het bos in stand moest blijven ontwierp hij een onregelmatige aanleg met slingerende paden, waartussen grote stukken bos intact zijn gelaten.
Langs de paden liggen de graven verspreid in groepjes. Uit oogpunt van exploitatie is
deze aanleg uiteraard zeer ongunstig. Tussen de bomen moest volgens Denier van
den Gon onderhout geplant worden, zoals hulst, taxus, liguster, bosklimop, lijsterbes,
beuk, berk enzovoorts. Bij de ingang had hij zich rodondendrons en rozen gedacht.
Denier van der Gon was sinds 1893 plantagemeester van het Wilhelminapark in
Utrecht. Hij ontwierp het rosarium in dit park in 1913 en hij is de ontwerper van
het park Oog in Al (1921).184
In 1921 gaf het gemeentebestuur van Ginneken toestemming tot aanleg van de
begraafplaats. Pas in 1929 werden de ingangsgebouwtjes en een woning aan de
Bieberglaan aanbesteed. Deze werden ontworpen door de architecten G.H.
Kleinhout en A.J. van der Steur te Amsterdam, dezelfde architecten die ook verantwoordelijk waren voor de restauratie van de kerk op dat moment.
In 1936 verkochten de Domeinen de Hervormde gemeente nog een stuk grond
om de begraafplaats uit te breiden. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd deze uitbreiding gerealiseerd. Het oude Biebergse Bosje omvat nu nog slechts een klein gedeelte van de begraafplaats.
Het plantsoen op de hoek van de Bouvignelaan
In 1918 werd op de hoek van de huidige Duivelsbruglaan en Bouvignelaan een
plantsoen aangelegd. Parken en plantsoenen waren in deze tijd nog een zeldzaamheid. Ze moeten worden beschouwd als een typisch stedelijk verschijnsel en waren
alleen te vinden in de betere gedeelten van de stad. In Breda waren enkele plantsoenen te vinden op het Stationsplein en op het midden van de brede straten, zoals de
Sophiastraat. Op de Baronielaan bevond zich een plantsoen op het Engelbert van
Nassauplein. Ook op de Zandberglaan waren enkele kleine plantsoentjes te vinden.
Beplanting was een kostenpost waar geen directe inkomsten tegenover stonden. Een
gemeentebestuur of een bouwgrondmaatschappij was in deze tijd alleen bereid te investeren in groenvoorzieningen als daar te zijner tijd inkomsten tegenover stonden
in de vorm van extra inkomstenbelasting door het aantrekken van vermogende bewoners of doordat de bouwgrond meer opbracht.
In 1917 werden op voorstel van Staatsbosbeheer de Boschlaan
(Duivelsbruglaan), de Bouvignelaan en de Galderseweg door de Dienst overgedragen
aan de gemeente Ginneken.185 De beplanting bleef echter aan de Staat. Een reden
hiervoor wordt niet gegeven. Waarschijnlijk was Staatsbosbeheer van mening dat het
onderhouden van wegen niet de taak was van de Staat, maar van de gemeente, zeker
nu aan het begin van de twintigste eeuw aan de infrastructuur steeds zwaardere eisen
werden gesteld.
De Duivelsbruglaan sloot echter nogal ongelukkig aan op de Bouvignelaan. In
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33. Hotel Duivelsbrug met op de voorgrond het plantsoen op de hoek van de Bouvignelaan, dat aangelegd
werd in 1918.

het begin van 1918 droeg het Staatsbosbeheer daarom een driehoekig stukje grond
op de hoek van de twee lanen over aan de gemeente.186 De gemeente kon nu de
bocht van de Duivelsbruglaan en de Bouvignelaan afsnijden. Op de overgebleven
driehoek werd op advies van de heer Waals, opzichter van de beplantingen van de
gemeente Breda, een plantsoen aangelegd.187 Het plantsoentje, het eerste openbare
plantsoen in Ginneken, bestond uit een grasveld met enkele bloemperken. Het werd
zorgvuldig van de weg gescheiden door witgeverfde paaltjes, verbonden door een ijzeren band.
De weilanden bij de Duivelsbrug
De villa-ontwikkelingen rond de Duivelsbrug kwamen tot een dramatisch
hoogtepunt in 1918 en 1919. Het karakter van het landschap bij de Duivelsbrug
werd voornamelijk bepaald door de open weilanden tussen de Duivelsbrug en
Bouvigne. Deze zijn grotendeels eigendom van de Domeinen en dat is waarschijnlijk
ook de reden dat ze nooit zijn bebouwd. Het weiland dat het dichtst bij de
Duivelsbrug gelegen was, de Brugweide, was echter eigendom van de ons reeds bekende wethouder van Ginneken, J.F. Maassen en het weiland meteen ten zuiden
daarvan van jonkheer Mr. J.L. de Grez, de eigenaar van Valkrust.188 Via J.M.H.J. de
Grez en zijn weduwe J.A.M.G. Mahie ging het later in eigendom over aan het
Laurensgesticht. Ten zuiden daarvan lag weer het weiland dat door de Vereniging
IJsvermaak in 1907 van de Domeinen werd gehuurd, vlak ten noorden van
Bouvigne. Deze idylle stond echter op het punt ernstig te worden verstoord.
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Na de dood van Maassen werd de Brugweide op 28 februari 1918 verkocht aan
H.J.M. Vrijmoed en J.G. en Th.J. Schuurmans.189 Vrijmoed was distillateur te
Rotterdam. Hij was waarschijnlijk de geldschieter. De gebroeders Schuurmans
noemden zich afwisselend bouwkundigen of architecten en timmerlieden. Zij hadden hun werkplaats aan de Stationsweg te Rotterdam. De Rotterdamse timmerlieden wilden hun grond ontwikkelen tot bouwgrond. Op 17 september 1918 verkochten zij een gedeelte van deze bouwgrond weer door aan de architect J.A.
Vermeulen te Ginneken, die we ook al ontmoet hebben aan de Ulvenhoutselaan.
Vermeulen maakte meteen plannen om langs de Bouvignelaan een rij villa’s te bouwen, zeer tot ongenoegen van de eigenaar van Hotel Duivelsbrug. In een woedende
ingezonden brief in de Bredasche Courant van 25 november 1918 maakte deze
Vermeulen uit voor een bouwspeculant en de artiest, die de even monsterachtige als slecht
gebouwde optrekjes aan den Ulvenhoutschen weg op zijn geweten heeft. Een aantal ingezonden brieven later verweerde Vermeulen zich met het argument dat men in dezen tijd
zooiets niet voor zijn plezier onderneemt.190 Bovendien moest Moonen (de eigenaar van
Hotel Duivelsbrug) maar eens naar zijn eigen hotel kijken dat volgens Vermeulen
een model was van wansmakelijke architectuur.191
De villa’s zouden op een afstand van 14 meter van de Bouvignelaan komen.
Volgens artikel 1 van de Verordening betreffende het bouwen in de gemeente Ginneken en
Bavel mochten huizen maar op een afstand van ten hoogste tien meter van de straat
gebouwd worden. Een uitzondering werd gemaakt voor villa’s daar, waar dit door den
Gemeenteraad is bepaald of goedgekeurd. Op 18 december 1918 werd de zaak ingebracht
in de gemeenteraad.192 Het raadslid Van de Wetering betreurde het dat daar gebouwd werd. Het natuurschoon werd volgens hem geschonden. Vermeulen was als
raadslid zelf in de vergadering aanwezig. Hij was van mening dat wanneer daar een
rij herenhuizen werd gebouwd dat jammer zou zijn, maar een paar mooie villa’s
zouden volgens hem de omgeving niet ontsieren. De raad kon echter de bouw van
villa’s niet verbieden en keurde dan ook de bouw goed op een door de burgemeester en wethouders aan te wijzen rooilijn.
Vermeulen vroeg nu van Staatsbosbeheer de strook grond tussen de
Bouvignelaan en zijn grond te mogen kopen. Op 31 december 1918 richtte de inspecteur van het Staatsbosbeheer te Utrecht, ongetwijfeld op voorstel van de houtvester in de houtvesterij Breda, P.M. Tutein Nolthenius, zich tot het college van
Burgemeester en Wethouders.193 Het is te vreezen, dat door de bebouwing van deze terreinen het schoone uitzicht vanaf de Duivelsbrug ernstig zal worden geschaad, zei hij. Het
Staatsbosbeheer kon de gewraakte plannen echter niet verhinderen. Wat de Staat wél
kon doen was aan de verkoop voorwaarden te verbinden ten aanzien van de verkaveling van het terrein en eisen dat de plannen zouden worden goedgekeurd door
een Rijksbouwmeester. De inspecteur stelde echter voor dat de gemeente Ginneken
zélf zou proberen het weiland te kopen om zodoende dit schilderachtige plekje ongerept
te bewaren.
Zelfs landelijk trokken de weilanden bij de Duivelsbrug de aandacht. De Bond
Heemschut zond een adres aan de Minister van Landbouw met het verzoek de
strook domeingrond die Vermeulen nodig had niet te verkopen, waardoor het uitzicht op kasteel Bouvigne behouden zou blijven.194 In het tijdschrift Schoon312
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Nederland verscheen in februari 1919 naar aanleiding van het adres van Heemschut
een uitvoerig artikel van de hand van D.J. van der Ven over Ginneken en kasteel
Bouvigne onder de veelzeggende titel ‘Wat Ginneken als zomerverblijf en woonplaats vóór heeft’. Een bebouwing van dit uitverkoren stukje grond in de Baronie van Breda
zou een even grote aesthetische misdaad zijn als de bebouwing van de strook weidegrond welke
de Zijpsche weg scheidt van de Sonsbeek te Arnhem, aldus Van der Ven. Het landgoed
Sonsbeek was in 1899 aangekocht door de gemeente Arnhem met de bedoeling het
te redden van kaalslag en verkaveling. Het is nog steeds het bekendste park van
Arnhem.
Op voorstel van Tutein Nolthenius werd op 5 juni 1919 een conferentie belegd
van jonkheer Mr. Th.E. Serraris, burgemeester van Ginneken, de secretaris A.G.
Bastiaansen, J.J. Moonen, de eigenaar van Hotel Duivelsbrug, A.J. Heerma van Voss,
de eigenaar van villa Mariëndal, Mr. L. de Bruyn, de eigenaar van Bouvigne, en
P.G. Buskens, de eigenaar van de bouwterreinen naast Hotel Duivelsbrug.195 De vier
particulieren verklaarden de gemeente Ginneken een bijdrage te verlenen van
ƒ 5.000,- als de gemeente Ginneken de weide bij de Duivelsbrug zou kopen. De
Staat der Nederlanden zou ƒ 1.000,- bijdragen. Op 24 juni 1919 besloot de gemeenteraad inderdaad de weilanden tegenover Hotel Duivelsbrug aan te kopen. De akte
werd verleden op 20 augustus.196 De gemeente Ginneken vestigde nu op de aangekochte percelen een erfdienstbaarheid dat ze nooit ofte nimmer zouden mogen worden bebouwd. Op 9 maart en 1 september werd in twee aktes de erfdienstbaarheid
verder vastgelegd. Deze erfdienstbaarheid is zeer belangrijk. Hierdoor kunnen we de
weilanden met de omringende villa’s beschouwen als een villapark in de enge betekenis van het woord. Heersende erven werden villa Mariëndal, Hotel Duivelsbrug,
de bouwterreinen van Buskens aan de noordzijde van de Duivelsbruglaan en de percelen op de hoek van de Duivelsbruglaan en de Bouvignelaan, eigendom van de
Staat der Nederlanden. Op het weiland zouden geen zaken mogen worden opgericht die het vrije uitzicht vanaf Hotel Duivelsbrug, de Boschlaan (Duivelsbruglaan),
de Bouvignelaan of Mariëndal zouden belemmeren of ontsieren.
In 1919 had Vermeulen reeds voor zichzelf een villa op de aangegeven rooilijn
aan de Bouvignelaan gebouwd, de enige villa die volgens de oorspronkelijke plannen
gebouwd is.197 Deze villa bleef buiten de verkoop. Vanwege de merkwaardige plattegrond kreeg hij de naam Sterhoeve. De villa brandde echter af in 1930. Op aandringen van onder andere de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, de
V.V.V. Breda Vooruit en de V.V.V. Ginneken Vooruit kocht de gemeente
Ginneken in 1931 het perceel waarna de restanten werden opgeruimd.198
DE ONTWIKKELINGEN TUSSEN 1920 EN 1940
In de periode tussen de twee wereldoorlogen ontwikkelde Ginneken zich tot
een waar villadorp. De overheid kreeg meer greep op de ontwikkelingen en stelde
uitbreidingsplannen vast. Er werden nieuwe wijken gebouwd met grote huizen met
twee of drie onder één kap. Deze bevonden zich voornamelijk ten noorden van
Ginneken, rond de Ceintuurlaan, de huidige Franklin Rooseveltlaan. Het gebied
rond de Duivelsbrug bleef echter de kern van de ontwikkelingen in Ginneken. De
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34. In 1919 besloot de gemeente Ginneken en Bavel de weilanden tegenover Hotel Duivelsbrug aan te kopen. De gemeente Ginneken vestigde op deze percelen een erfdienstbaarheid dat ze nooit ofte nimmer
zouden mogen worden bebouwd.
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35. Het schip van de Hervormde kerk in Ginneken. Het inwendige bestaat uit schoon metselwerk en blank
hout. De kerk werd gerestaureerd vanaf 1926. Het schip werd afgebroken en weer opgebouwd in 1938.
In 1944 werd de kerk ernstig beschadigd en opnieuw gerestaureerd.

Hervormde kerk werd gerestaureerd en er werden plannen gemaakt voor een
nieuw, representatief raadhuis. Het kasteeltje Bouvigne werd gekocht door de gemeente om het te behouden.
De Eerste Wereldoorlog vormde niet zo’n scherpe grens in de ontwikkelingen
als we wel geneigd zouden zijn te veronderstellen. De jaren twintig vormden in veel
opzichten een overgangstijd tussen de tijd vóór de Eerste Wereldoorlog en de typische jaren dertig. Planologische principes van vóór de Eerste Wereldoorlog werkten
nog lang na. We noemen de ontwikkeling van villaparken door particulieren en het
vestigen van erfdienstbaarheden. De Woningwet dateert al van voor de Eerste
Wereldoorlog, maar pas in 1923 begonnen Breda en Ginneken na te denken over
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een gemeenschappelijk Uitbreidingsplan en kreeg de overheid greep op de stedelijke
ontwikkelingen.
Eerlijk materiaalgebruik
De architectuur in de periode tussen de twee wereldoorlogen had een voorkeur
voor eerlijke materialen, zoals ongepleisterde baksteen, natuursteen en niet geverfd
hout. 199 Op deze manier zette men zich af tegen de bouwkunst van vóór de Eerste
Wereldoorlog, met zijn schijnarchitectuur en zijn gepleisterde zij- en achtergevels.
Bij de villabouw had men een voorkeur voor een boerderij-achtige bouwstijl: lage,
bakstenen muren, rieten kappen, ramen met kleine ruitjes en luiken. De goede middenklassewoning en de sociale woningbouw kenmerkte zich door hoge, met pannen
gedekte daken met vér overstekende dakgoten en bakstenen gevels met veel houtwerk. Deze bouwstijl wordt aangeduid als interbellumstijl.
Aan het begin van de twintigste eeuw kwam de monumentenzorg op en de invloed hiervan op de architectuur moet niet worden onderschat. De belangstelling
voor de moderne architectuur, het Nieuwe Bouwen, was in Breda vóór de Tweede
Wereldoorlog zeer gering.
Wij hoeven er niet aan te twijfelen dat de architecten en bestuurders in het
Interbellum een ideaal voor ogen stond van landschap en architectuur. Men had nog
steeds een voorkeur voor het Engelse landschapspark met zijn bosschages, grasvelden
en slingerende wandelpaden. Hieruit blijkt een romantische visie op het landschap
en dit wordt nog eens versterkt door de architectuur van de gebouwen, die in veel
gevallen teruggrijpt naar de Middeleeuwen.
Burgemeester Serraris
In deze periode werd Ginneken geleid door burgemeester Serraris. Hij werd ingehaald in de gemeente op 8 augustus 1916 en bleef burgemeester van de zelfstandige gemeente Ginneken tot en met 1941. 200 Toen hij geïnstalleerd werd hing achter
zijn zetel in de gemeenteraad zijn op doek geschilderd familiewapen, geschilderd
door de Ginnekense kunstschilder J. van Wijck, wel een bewijs dat men veel waarde
hechtte aan de adellijke status van de burgemeester.201 Ook wethouder Maassen verwees in zijn toespraak naar de hoge rang en stand van de burgervader.
Serraris had uitgesproken ideeën over de ontwikkeling van Ginneken. De gemeente moest zelfstandig blijven en Ginneken moest hét villadorp worden in de
omgeving van Breda. Ginneken bleef woonoord, waar men zich gaarne (...) vestigt om zijn
rust, zijn eenvoud en gemoedelijkheid, zijn genot aan natuurschoon. (...) Geen gedruisch van
fabrieken verstoort die rust, geen groote stadsgeneugten verdringen dien eenvoud, geen ingewikkelde intrigues vertroebelen die gemoedelijkheid (...), aldus de burgemeester in het
Ginneken-nummer van het tijdschrift Ons Nederland uit 1938. Serraris zette zich actief in voor de restauratie van de kapellen van Heusdenhout en Galder. Zij vormden
een bekoorlijkheid in die schitterende landschappen. Het landelijk gezicht van Ginneken
moest behouden blijven. De boerderijen passen in het landschap en geven aan het geheel
een bekoring (...), waardoor het wonen in deze streken tot een lust wordt gemaakt.
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Het was op initiatief van Serraris dat de gemeente Ginneken in 1930 het kasteeltje Bouvigne kocht. In datzelfde jaar legde de burgemeester de gemeenteraad de
plannen voor betreffende een nieuw, representatief gemeentehuis bij de Duivelsbrug,
dat de kroon op de villa-ontwikkeling van Ginneken moest vormen.
Serraris wilde dan wel zijn gemeente ontwikkelen tot villadorp, maar tegelijkertijd was hij fel katholiek. Dit bracht hem meerdere malen in conflict met de belangrijke Hervormde minderheid, die toch voor een groot deel verantwoordelijk was
voor de bevolking van de door hem zo gewenste villa’s. In 1925 was Serraris lid van
het ere-comité voor de oprichting van een Heilig Hartbeeld in Ginneken en hij stelde voor het beeld midden op de Markt in Ginneken te plaatsen, gericht in de richting van de Hervormde kerk.202 Anderen konden hem gelukkig van dit onzalig plan
afbrengen. Bij zijn 25-jarig jubileum in 1941 werd een mis van dankbaarheid opgedragen in de Sint Laurentiuskerk waarbij het voltallige gemeentepersoneel aanwezig
was.203 Blijkbaar had de gemeente Ginneken geen protestanten in dienst.
Op politiek gebied kwam hij in botsing met de socialistische raadsleden in de
gemeenteraad en de vertegenwoordigers van de kleine middenstand, die minder
waardering konden opbrengen zowel voor zijn ijveren voor de katholieke zaak als
zijn stedenbouwkundige ideeën.
Dominee Ter Haar Romeny
Een belangrijke rol in de villa-ontwikkeling kunnen we eveneens toeschrijven
aan dominee Ter Haar Romeny. 204 In hetzelfde jaar dat Serraris werd ingehaald
werd hij predikant van de Hervormde gemeente te Ginneken. Deze gemeente omvatte niet alleen het dorp Ginneken maar ook de villabebouwing aan de rand van het
Mastbos onder de burgerlijke gemeente Princenhage. Vanaf 1922 werden er villa’s
gebouwd in het nieuw aangelegde Montenspark. Veel villabewoners waren aktief in
de Hervormde gemeente van Ginneken of werden na hun dood begraven op de begraafplaats op de Bieberg. In 1921 bouwde Ter Haar Romeny zich een nieuwe villa
aan de Ulvenhoutselaan en in 1925 begon hij met de restauratie van de oude
Hervormde kerk bij de Duivelsbrug. Het ideaalbeeld dat hij voor ogen had was
waarschijnlijk dat van een Engels dorp met een eenvoudige dorpskerk in het midden
en huizen met rieten daken daar om heen.
Nadat hij in 1916 beroepen was naar Ginneken begon hij hier meteen plannen
te maken voor de restauratie van het gebouw. In 1921 liet hij een landhuis bouwen,
zijn tweede smaakvolle huis aan de Ulvenhoutselaan (huidig nummer 76).205 De villa is
schitterend gelegen aan de rechterkant van de Ulvenhoutselaan, vlak over de Bavelse
Loop. De tuin grenst over een grote lengte aan dit beekje. Het huis is een van de
vroegste ontwerpen van de architect J. Korteweg A.Czn. Bureau Korteweg zou uitgroeien tot een grote bouwonderneming. De villa doet erg Engels aan met zijn rieten dak, kleine ruitjes en opvallende schoorstenen. Het huis was zijn eigendom, maar
het werd in die tijd meestal aangeduid als ‘de pastorie’. Later keek hij zelf terug op
dit huis als naar een klein aards paradijs.206 Bij zijn 25-jarig jubileum in 1941 dankte
hij zijn vrouw, de stille kracht in de pastorie en zijn kinderen, die een heerlijke jeugd in
Ginneken hebben gehad, zooals zij dat nergens anders hadden kunnen hebben.
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36. De Boschlaan, de huidige Duivelsbruglaan, rond 1930. Rechts, het huis met het torentje, Villa
Marckendael, gebouwd in 1927 in opdracht van de Bredase industrieel Leon J.M. Eras.

Ter Haar Romeny was een aanhanger, sommigen zeggen zelfs een baanbreker,
van de liturgische beweging. Deze streefde onder invloed van de Anglicaanse traditie
naar een uitbreiding van de liturgie binnen de Hervormde kerk. In de praktijk betekende dat een kerkgebouw met een koor met een avondmaalstafel. Een artikel van
Ter Haar Romeny in het Handboek voor den eeredienst heeft veel invloed gehad op de
inrichting van Hervormde kerkgebouwen in Nederland.
De Hervormde gemeente in Ginneken maakte tussen de twee wereldoorlogen
een periode door van grote bloei. In 1928 werd een protestantse lagere school gesticht, de Dr. De Visserschool, in 1929 een bejaardenhuis, Huize de Werve, en in
1933 werd Villa Mariëndal aangekocht, naast de Hervormde kerk en de
Duivelsbrug, en ingericht tot jeugdherberg.
Ter Haar Romeny overleed in 1970 en werd op de Bieberg begraven onder een
stenen kruis. Zijn gerichtheid op Engeland wordt nog eens benadrukt door de zerk
die er vóór ligt, die de spreuk draagt ‘Count your blessings’. Naast hem liggen verschillende familieleden begraven waarvan het graf voorzien is van een stenen
Keltisch kruis.
318
Jaarboek De Oranjeboom 54 (2001)

Houtvester Tutein Nolthenius
De derde man die met name genoemd moet worden die van belang is voor de
ontwikkeling van Ginneken tussen de twee wereldoorlogen is P.M. Tutein
Nolthenius, houtvester bij het Staatsbosbeheer in Breda tussen 1916 en 1949. Hij
werd geboren in 1885 op het buitengoed Het Schol in Gelderland.207 Zijn vader was
opperhoutvester van koningin Wilhelmina. Hij was een leerling van Van
Schermbeek en probeerde diens theorieën in praktijk te brengen. In 1909 trad hij in
dienst van het Staatsbosbeheer en in 1916 werd hij benoemd tot houtvester in Breda.
Tutein Nolthenius was verantwoordelijk voor het ontwerp van het villapark in
het Montensbos en hij heeft ook de verkaveling van de Strijbeekse Heide ontworpen. Deze heide werd beplant met dennenbomen, maar enkele vennen werden behouden als natuurmonument. Het drevensysteem met zijn lichte slingers lijkt wel op
het lanensysteem van een villapark. Wij noemden al het aandeel van Tutein
Nolthenius in het behoud van de weilanden bij de Duivelsbrug. Verder was hij lange
tijd president-kerkvoogd van de Hervormde gemeente in Ginneken. In deze functie
heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de restauratie van het kerkgebouw. In de periode dat Tutein Nolthenius houtvester was zag het Staatsbosbeheer voor zichzelf
steeds meer een taak weggelegd in het esthetisch vormgeven van Nederland.208 De
bossen waren belangrijk voor de recreatie, die steeds belangrijker werd.
Natuurmonumenten moesten worden beschermd en voor het nageslacht worden
behouden en de beplanting langs de wegen moest de schoonheid van Nederland
vergroten.
Tutein Nolthenius woonde zelf in de houtvesterswoning aan de Burgemeester
de Manlaan, tegen over het Montensbos. In 1949 nam hij afscheid en ging terug
naar Apeldoorn, waar hij in 1962 overleed.
De restauratie van de Hervormde kerk
In 1925 werden de eerste plannen gemaakt voor een algehele restauratie van het
kerkgebouw van de Hervormde gemeente en in 1926 kon deze werkelijk beginnen.209 In de eerste periode werd de restauratie geleid door architect dr. Ir. J.H.
Plantinga uit Wassenaar, maar in 1929 werd deze opgevolgd door ir. A.J. van der
Steur uit Amsterdam. Deze heeft meerdere opdrachten uitgevoerd onder begeleiding
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. In 1934 kon de restauratie van het
koor en het dwarsschip worden afgerond. In 1938 werd het schip van de kerk helemaal afgebroken en in gewijzigde vorm weer opgebouwd. In 1940 was de restauratie
van het kerkgebouw helemaal voltooid. Het inwendige bestaat uit schoon metselwerk en blank hout en is daarmee typerend voor de jaren dertig. De gebrandschilderde ramen van Jaap Weijand verleenden een gewijde sfeer aan het gebouw.
De kerk werd opnieuw ingericht volgens de liturgische ideeën van Ter Haar
Romeny. In het koor kwamen een avondmaalstafel een doopvont en een zetel te
staan, met op de achtergrond een eenvoudig kruis. Bij de Bevrijding in 1944 werd het
kerkgebouw echter ernstig beschadigd, waarna een nieuwe restauratie moest volgen.

319
Jaarboek De Oranjeboom 54 (2001)

Villa Wolfslag en Villa Marckendael
In de periode na de Eerste Wereldoorlog werd de villabebouwing in het gebied
rond de Duivelsbrug verder verdicht. Nog steeds echter werden in de omgeving van
Breda de meest prestigieuze villa’s gebouwd aan de Duivelsbruglaan en de
Ulvenhoutselaan met uitzicht op de weilanden rond Bouvigne.
In 1925 bouwde de bankier Frans Laurijssen een villa op het voormalige landgoedje van de familie Guljé aan de oostzijde van de Ulvenhoutselaan.210 Hij gaf zijn
villa de naam Wolfslag, naar de aanduiding van dit gebied op de toenmalige topografische kaart. De villa werd ontworpen door de Antwerpse architect Jos Bascourt in
een zuivere Art-Nouveaustijl, die op dat moment al helemaal achterhaald was. Het
juweeltje is na de Tweede Wereldoorlog gesloopt om hier de Allerheiligenweg te
kunnen aanleggen.
In 1927 verkocht de Rotterdamse architect Buskens het grootste deel van zijn
bouwgrond aan de noordzijde van de Duivelsbruglaan aan de Bredase industrieel
Leon J.M. Eras, die hier een zeer imposante villa liet bouwen in Engelse landhuisstijl,
Villa Marckendael.211 De naam van de villa maakt duidelijk hoezeer de ligging ervan
verbonden is met de nabijheid van de weilanden rond de rivier de Mark. De villa
heeft dan ook het recht van vrij uitzicht over de weilanden.
Het gebouw is zeer monumentaal gelegen in het verlengde van de
Bouvignelaan. Boven op staat een klokkentorentje dat ook dienst kan doen als uitzichttorentje. Vanaf het terras heeft men een mooi uitzicht op de akkers bij
Bouvigne. Achter de villa bevindt zich een groot park. De villa werd ontworpen
door architect S. de Clercq te ‘s Gravenhage. Deze architect heeft ook villa’s ontworpen in het Gooi. Zowel villa Wolfslag als Villa Marckendael werden omringd
door tuinen in Engelse landschapsstijl met grasvelden, omringd door geboomte, dat
weer onderbroken wordt door zichtlijnen. Ontwerpers zijn onbekend. Deze tuinen
sloten weer aan op de bestaande parken van Villa Maria, Mariëndal, Valkrust en
Mon Plaisir en vormden als het ware één groot groengebied.
Het einde van de tram
In 1920 liepen de concessies van de twee tramwegmaatschappijen, de GTM en
de tram Breda-Mastbosch, af.212 Na enige strubbelingen werden de tramlijnen en
een gedeelte van het rollend materieel overgenomen door de gemeente Breda, die
als Gemeentetram Breda een ringlijn ging exploiteren via de Baronielaan en de
Ginnekenweg. De tramlijn naar Ulvenhout werd opgebroken. Sinds 1923 werd de
GTB beconcurreerd door de autobussen van de RAP, ‘Rijdt Altijd Precies’. Proeven
met een motortram mislukten en in 1925 werd de paardentram definitief opgeheven.
De tramlijnen werden vervangen door autobussen. De villabewoners konden zich
echter ondertussen een auto veroorloven. Verschillende villa’s werden in de jaren
twintig reeds bij de bouw voorzien van een autogarage.
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De Ulvenhoutselaan
Rond de Eerste Wereldoorlog begon de ontwikkeling van de Ulvenhoutselaan
goed op gang te komen en begin jaren twintig was de weg praktisch volgebouwd.
De gemeente Ginneken streefde er naar dit het duurste deel van de gemeente te laten zijn. De architect J.A. van Dongen merkte dit uit eigen ervaring. Hij bezat een
perceel grond aan de oostzijde van de laan, ter plaatse van de huidige huisnummers
99-113. In 1928 wilde hij hier twee blokken van vijf woningen bouwen. Het college van Burgemeester en Wethouders gaf geen toestemming, omdat de woningen in
verband met de omgeving aanstoot zouden geven.213 De bouwcommissie vond aaneengesloten woningen een misplaatsing en een ontsierlijk aanzicht voor de omgeving.
De commissie adviseerde dubbele landhuisjes te bouwen. Mondeling om toelichting
gevraagd zei Serraris tegen van Dongen dat er al genoeg arbeiderswoningen in de gemeente
waren. Beroep bij de gemeenteraad mocht niet baten. Serraris vond in de raadsvergadering van 19 mei 1928 de Ulvenhoutselaan een schitterende weg en hij was niet van
plan toe te geven. Na veel morren bouwde Van Dongen uiteindelijk vier blokjes van
twee huizen.
De sfeer van die tijd kunnen we goed proeven in de roman De schat in het
Mastbosch, geschreven door de Ginnekense schrijfster Cora Westland en uitgegeven
rond 1934. Het verhaal zelf is te onnozel om na te vertellen. De hoofdpersoon uit
Amsterdam vindt in Ginneken de vrouw waarmee hij zijn leven zal delen en besluit
meteen zich te vestigen in dit dorp. Ondertussen maakt hij grote wandelingen in de
omtrek die ons een blik gunnen op het landschap: Bouvigne, omgeven door eene
wonderlijke sfeer van romantiek, het bruggetje bij de Bieberg, het wisselend panorama der
met bosch omzoomde weiden, tusschen welke de Mark zich wringt en kronkelt in de meest grillige bochten, de begraafplaats op de Bieberg en de landelijke pastorie van den Hervormden
predikant aan de Ulvenhoutselaan.
De hoofdpersoon komt op zijn wandeling bij een in aanbouw zijnde woning aan den
Ulvenhoutschen weg, – zoo’n vriendelijk landhuis met garage en een flinken tuin rondom.
Waarschijnlijk is niet een bepaald huis beschreven, maar een geïdealiseerde villa aan de
Ulvenhoutselaan. De Ulvenhoutselaan was al aardig verstedelijkt, maar een villa buiten
gold nog steeds als het ideaal. ’t Moest heerlijk zijn, zoo heelemaal buiten te wonen! De
paardentram was opgeheven, maar de villabewoners konden zich nu een auto veroorloven. En een auto zou hij zich aanschaffen, zoo’n aardige, kleinen two-seater! Er werd druk
gebouwd in Ginneken in de jaren dertig. Er worden toch meer (landhuizen) gebouwd in den
omtrek. De Ulvenhoutselaan was nog niet de drukke verkeersweg van tegenwoordig.
Wat een ruime, lichte kamer, en wat een mooi uitzicht over den weg! De ligging was welhaast
idyllisch. De kamers boden een prachtig vergezicht op de Mark en de door bosschen omzoomde
weilanden. De toegenomen bebouwing noodzaakte de overheid tot maatregelen. In
1927 werd nieuwe riolering aanbesteed in de Ulvenhoutselaan en in Ulvenhout, tot
aan de Roskam.214 In 1929 werd de laan opnieuw bestraat met koperslagkeien en
Zweedse granietkeien. Tevens werden enkele sloten gedempt. Aan de westzijde van
de laan lag een rijwielpad van slakkenzand. Tot aan de Tweede Wereldoorlog werd de
sfeer van de Ulvenhoutselaan voornamelijk bepaald door grote en kleine villa’s, tuinen
en hagen en de vrij smalle weg met halfverharde fietspaden en bomen.
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In 1932 werd ook de Bieberglaan door Staatsbosbeheer overgedragen aan de gemeente Ginneken, waarna ook deze weg verbeterd kon worden.215
Het Uitbreidingsplan
De Woningwet van 1901 verplichtte bepaalde gemeenten een Uitbreidingsplan
te maken.216 Het plan wees de grond aan die in de naaste toekomst voor de aanleg
van straten, grachten en pleinen was bestemd. Het was dus louter een stratenplan.
Pas bij de wetswijziging van 1931 werd voorgeschreven dat het Uitbreidingsplan aan
de in het plan begrepen grond in hoofdzaak of in onderdelen de bestemming moest
aangeven. Gelijktijdig met het plan kon de gemeenteraad sinds 1931 bebouwingsvoorschriften vaststellen die gedetailleerde aanwijzingen bevatten betreffende de op
te richten bebouwing.
In 1923 gaven de gemeenten Breda, Ginneken, Princenhage en Teteringen opdracht aan ir. W.F.C. Schaap te Arnhem om voor de vier gemeenten een
Uitbreidingsplan te ontwerpen.217 Het ‘Plan Schaap’ werd vastgesteld door de gemeenteraad van Ginneken op 9 maart 1928.218
Schaap ontwierp nieuwe bebouwing ten noorden van het Mastbos en de
Duivelsbruglaan en ten oosten van de Ulvenhoutselaan. De Ulvenhoutselaan zelf was
al volgelopen met bebouwing en het Uitbreidingsplan kon hier niets meer reguleren.
In het gebied rond Bouvigne werden geen nieuwe straten ontworpen. Het kasteel
Bouvigne met omgeving, aldus Schaap, met zijn hout en prachtige weiden, welke schitterende
aspecten opleveren, moet voor zooveel mogelijk behouden blijven, waarom zich dan ook daarover het plan van uitbreiding zich niet uitstrekt. De samenvoeging van goede architectuur uit
het verleden en het landschapsschoon moet behouden blijven, in de eerste plaats om haar zelve,
maar ook om de economische voordelen, welke de Vreemdelingen-industrie aan Ginneken oplevert.219 De Woningwet zoals hij op dat moment gold gaf immers nog geen mogelijkheid bepaalde bestemmingen op een bepaald gebied te leggen.
In het overleg dat voorafging aan het Uitbreidingsplan werd wél gesproken over
dit gebied.220 Men dacht het op het Uitbreidingsplan aan te geven als ‘park’. De
consequentie daarvan zou echter zijn dat de gemeente het gebied te zijner tijd zou
moeten kopen of onteigenen. Er kon op dat moment alleen een bouwverbod worden gelegd op gronden die in de naaste toekomst bestemd waren voor de aanleg van
straat, gracht of plein of park. Men koos er daarom voor het gebied buiten het
Uitbreidingsplan te laten.
Het Plan Schaap werd vanaf 1935 grondig herzien door ir. A. Siebers.221 Siebers
woonde toen in Rotterdam. Hetzelfde jaar nog verhuisde hij naar Huize Burgst ten
noorden van Breda en daarna naar Ulvenhout. Op 22 september 1938 werd het
nieuwe Uitbreidingsplan door de gemeenteraad goedgekeurd. Zoals in eerdere plannen bleef het Markdal vrij van bebouwing. De nieuwe ontwikkelingen werden ten
oosten van de Ulvenhoutselaan richting Ulvenhout geleid. Ten oosten van de
Ulvenhoutselaan was een nieuwe villawijk ontworpen, doorsneden door een brede
parkweg die verder liep ten oosten van Ulvenhout. In 1938 al werd een schatting
gemaakt voor de aankoop van gronden tussen de Torendreef (de huidige
Wolfslaardreef) en de Ulvenhoutselaan.222 Hier zouden 18 villa’s klasse A worden
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37. Het dorp Ginneken met de nieuwe wijken, gebouwd volgens het Uitbreidingsplan dat vastgesteld werd
in 1928 en werd gewijzigd in 1938. Advertentie van N.V. Bouwbureau J. Korteweg Aczn., Breda, in
Ons Nederland, mei 1938.

gebouwd en 56 villa’s klasse B. De villa’s zouden gebouwd worden op gemiddeld
2435 vierkante meter grond. De gronden tussen de Ulvenhoutselaan en de rivier de
Mark ten noorden van de Bieberg zouden niet worden bebouwd. Ten zuiden van
de Bieberg zouden villa’s worden gebouwd op Domeingrond. De oorlog heeft de
uitvoering van deze plannen verhinderd.
De aankoop van Bouvigne door de gemeente Ginneken
In 1920 had E. Zoetmulder het kasteel Bouvigne gekocht van Mr. L. de Bruyn.
De economische crisis, die in 1929 uitbrak, bracht hem blijkbaar in moeilijkheden,
want in dat jaar wilde hij plotseling zijn kasteel verkopen.223 Hij onderhandelde met
de vereniging Hendrick de Keyser en met verschillende woningbureaus en particulieren, maar zonder succes. Daarna bood hij het kasteel te koop aan aan de gemeente
Ginneken om het, in navolging van gemeenten als Helmond, Wassenaar en
Hillegom, als raadhuis te gebruiken. De burgemeester had echter geen belangstelling.
Behalve het kasteeltje bezat Zoetmulder ook een ondiepe strook grond ten
noorden daarvan. Hij wilde nu dit strookje bebouwen met villa’s om zo nog enigszins profijt te hebben van zijn bezit. Hij gaf opdracht aan de architecten J.A. van
Dongen en Jan van Dongen Jr. hiervoor een plan te maken en vroeg aan de gemeente Ginneken een rooilijn aan te wijzen. Het gemeentebestuur nam onmiddel323
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lijk contact op met Dr. J. Kalf, de directeur van het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg in Den Haag en de schrijver van het bekende werk De monumenten in de voormalige baronie van Breda. Naar ons oordeel zou door die bebouwing het schoonste deel van Ginneken en een van de mooiste natuurmonumenten worden bedorven; het mooie
vergezicht op Bouvigne zou daardoor verloren gaan. Kalf achtte inderdaad de bouw volkomen ontoelaatbaar (...), zoowel met het oog op het schoone landschap, als ter wille van het
kasteel Bouvigne, dat zijn groote bekoring voor een niet gering deel dankt aan zijn prachtige
ligging. De voorname indruk (...) zou ook ongetwijfeld verloren gaan, wanneer in de nabijheid
landhuisjes worden gebouwd. De enige mogelijkheid echter die Kalf zag de bebouwing
te verhinderen was een bouwverbod te leggen, wat de gemeente wél de kosten van
een schadeloosstelling zou opleveren.
De Commissaris van de Koningin, om bijstand gevraagd, zag als enige middel
dat de gemeente het terrein zelf zou kopen. Hetzelfde idee werd naar voren gebracht
door de Bond Heemschut.
Het college van Burgemeester en Wethouders gaf Zoetmulder geen toestemming villa’s te bouwen en besloot geen rooilijn aan te wijzen.
Zoetmulder begon ondertussen ongeduldig te worden. Een huis met een park
van de afmetingen van Bouvigne was blijkbaar op dat moment moeilijk te verkopen
en hij dreigde alle grond te verkavelen en als bouwgrond in percelen te verkopen.
De gemeente werd nu voor het blok gezet. In een extra raadsvergadering op 23 juni
1930 kon de gemeenteraad niet anders besluiten dan het kasteel aan te kopen.
Bouvigne Mariaburcht
Meteen na de aankoop verhuurde de gemeente Ginneken het kasteeltje en de
terreinen aan de Pius X-stichting.224 Deze stichting beheerde de eigendommen die
gebruikt werden door de Vereniging van de Catechisten van de Eucharistische
Kruistocht, die zich bezig hield met sociaal werk onder fabrieksmeisjes. De grote initiator van deze vereniging was mgr. F.B.J. Frencken. Waarschijnlijk was deze transactie al vóór de aankoop voorbereid door Serraris en Frencken. Het was de bedoeling dat Bouvigne een vakantiehuis zou worden.225
In 1932 werd het kasteeltje gerestaureerd onder leiding van E.H. Kleinhout en
A.J. van der Steur te Amsterdam, dezelfden die belast waren met de restauratie van
de Hervormde kerk in Ginneken, met medewerking van de Dienst
Monumentenzorg.226 De meest ingrijpende verandering was dat de oude houten
brug vervangen werd door een stenen brug op bogen.
Ten zuiden van het oude kasteeltje werd een aantal bijgebouwen opgericht,
ontworpen door Kleinhout en Van der Steur en de Bredase architect Joh. H.
Berben.227 Bakstenen muren en pannen daken en ramen met kruiskozijnen en kleine
ruitjes en luiken moesten een landelijke bouwtrant suggereren. Naast de oude voorgebouwen werd in 1931 een ‘vacantiehuis’ gebouwd met slaapzalen en eetzalen dat
de naam Neerhoff kreeg. In 1936 verrees ten oosten daarvan de ‘Groothoeve’. De
esthetische kwaliteit van de bijgebouwen rond Bouvigne was niet onomstreden. De
schoonheidscommissie en de raadsleden Brinkerhof en Sprenger hadden er hun bedenkingen bij.228 Een zekere Pierre Moulin schreef in 1935 een kritisch artikel in het
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38. De kapel van Bouvigne (eerste steen gelegd in 1932 en ingezegend in 1935) op een prentbriefkaart uit
die tijd.

geïllustreerd maandblad De Wandelaar.229 Zij die Bouvigne een paar jaar geleden gezien en
bewonderd hebben, zullen bij den tegenwoordigen aanblik wel eenigszins teleurgesteld zijn. De
boerderij en de boomgaard, die er vroeger naast stonden en die zoo in het schilderachtig geheel
pasten, bestaan niet meer. (…) Misschien vinden sommigen het thans aanwezige gebouw
mooi; maar ja … smaken verschillen nu eenmaal en wij vinden het verre van fraai. Door de
bouw van de bijgebouwen is tevens de oude structuur van de omringende dreven
aangetast. De kruiskozijnen zijn na de Tweede Wereldoorlog vervangen door stalen
ramen. Het oorspronkelijke karakter is hierdoor ingrijpend gewijzigd.
De kapel
De waardering voor het Markdal liep dwars door de grenzen van de geloofsgemeenschappen heen. De Hervormde gemeente restaureerde de oude dorpskerk van
Ginneken en de Katholieke zuil bouwde een kapel op Bouvigne. Het opvallende
gebouwtje in traditionalistische stijl is gelegen in het verlengde van de hoofdingang.
De eerste steen werd gelegd op 30 oktober 1932.230 In de architectuur van de kapel
komen allerlei elementen voor die ook typisch zijn voor de villabouw in die tijd.
Het is een eenvoudig, robuust gebouw, bijna haast van een Noorse ruwheid. Het is
opgetrokken van baksteen en het heeft een klein klokkentorentje. De ingang wordt
gevormd door een zware houten deur met smeedijzeren hengsels. Boven de ingang
325
Jaarboek De Oranjeboom 54 (2001)

is een portiek aangebracht van zware, houten balken. Aan de binnenzijde zijn de
dakspanten in het zicht gelaten. De kapel is georiënteerd op het oosten. Aan de
oriëntatie werd in de jaren dertig grote waarde gehecht door bepaalde meer symbolistisch ingestelde katholieke kringen. Het is geen groot gebouw, maar door zijn ligging domineert het het hele complex. Ook dit gebouw werd ontworpen door
Kleinhout, Steur en Berben.
De kapel werd aangeboden aan mgr. Frencken bij gelegenheid van zijn zilveren
priesterfeest en in 1935 ingezegend door de bisschop van Breda, mgr. Hopmans.231
De kapel was toegewijd aan ‘Maria, koningin en moeder van barmhartigheid’. In de
kapel van het moederhuis van de Catechisten aan de Boschstraat in Breda was de
hele dag het Allerheiligste ter aanbidding uitgestald, een hostie in een monstrans.
Enkele uren per dag werd dat ook in Bouvigne gedaan.
Rond de kapel werd in 1933 een tuin aangelegd, de zogenaamde Engelse
Tuin.232 Het ontwerp hiervan is waarschijnlijk vervaardigd door C.M. van Koolwijk,
directeur der beplantingen van de gemeente Breda.233 Het grote grasveld vóór de kapel had tevens een functie als manifestatieterrein.
De laatste toevoeging aan het Bouvigne-complex dateert van na de Tweede
Wereldoorlog. Mgr. Frencken overleed in 1946. Op 6 november werd de eerste
steen gelegd voor een grafkapel, waarin hij in 1949 werd herbegraven. Daar om
heen werd in dezelfde tijd de zogenaamde Duitse Tuin aangelegd. De coniferen die
deze afsluiten leveren echter, gezien van de zijde van het Markdal, een zeer storend
beeld op.
Een nieuw gemeentehuis bij de Duivelsbrug?
Het gemeentehuis van Ginneken aan de Raadhuisstraat was eind jaren twintig te
klein geworden voor de steeds uitbreidende gemeentediensten. In 1929 informeerde
burgemeester Serraris bij de burgemeester van Zeist naar het bouwplan van zijn gemeentehuis, als voorbeeld voor een te bouwen gemeentehuis in Ginneken.234 Het
volgende jaar legde het gemeentebestuur van Ginneken contact met architect H.W.
Valk te ‘s-Hertogenbosch om advies uit te brengen over de verbouw en aanpassing
van het bestaande gemeentehuis of de bouw van een nieuw raadhuis.
Valk was gevestigd als zelfstandig architect sinds 1919 en bouwde aanvankelijk
vooral woonhuizen en villa’s.235 Bekendheid viel hem echter vooral ten deel door de
bouw van kerken, kloosters en pastorieën. Hij ontwikkelde een vormentaal, die
vooral tijdens de jaren dertig een sterk traditionele inslag kreeg. Hij heeft zijn afkeer
van moderne bouwmaterialen nooit onder stoelen of banken gestoken. Zijn kerken
waren uitgevoerd in kloostermoppen, spaarzaam verlevendigd met natuursteen.
Behalve een ontwerp voor het raadhuis in Ginneken heeft hij ook de verbouwing
op zijn naam staan van het raadhuis in Vught, in 1934.
Valk stelde voor een nieuw raadhuis te bouwen bij de Duivelsbrug, op de plaats
van Villa Mariëndal. Het oude gemeentehuis kon worden bestemd voor enkele gemeentediensten. In zijn rapport kwam hij woorden te kort om de aantrekkelijkheid
van deze plaats te beschrijven. Gelegen op den drempel van een fascineerend natuurmonument, in de onmiddellijke, bezielde nabijheid van de (Hervormde!) kerk, de suggestieve aan326
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wezigheid van de stille Mark, de bevrijdende openheid van een landschap van ontroerende bekoring, dat aan den eenen kant omgeven is door de statige, wijdvermaarde Bouvignelaan, en
aan den anderen kant wordt afgesloten door een gordel van rijkgemoduleerde boschpartijen, dit
alles werkt eendrachtig samen, om deze plaats te maken tot een raadhuisterrein van onvergelijkelijke, ja uitzonderlijke volkomenheid.
Het door Valk ontworpen gebouw bestond uit twee gedeelten. Aan de zijde van
de rivier de Mark was een hoog gedeelte ontworpen, waarin de raadzaal zijn plaats
zou krijgen. Aan de buitenzijde werd de belangrijke functie van dit gedeelte kenbaar
gemaakt door een spitse toren en door zware trapgevels. Binnen bevond zich een
monumentale hal. De raadzaal met open dakstoel zou herinneren aan de Ridderzaal
op het Binnenhof in Den Haag, aldus Valk. Staande (bij) het kasteel Bouvigne (…) zal
men de feestelijk representatieve raadhuisgevels over hun geheele lengte kunnen overzien zonder
dat aan het romantische dorpsgezicht (…) afbreuk wordt gedaan. De vleugel waarin de kantoren waren ondergebracht was lager ontworpen en niet voorzien van trapgevels,
maar van eenvoudige topgevels, waardoor de hiërarchie tussen gemeentebestuur en
ambtenaren werd benadrukt. Het silhouet van het gebouw zou volgens Valk het
dorpse tot uitdrukking moeten brengen en typisch West-Brabants zijn. Het geheel
zou worden omgeven door een klein parkje.
Als het raadhuis in Ginneken werkelijk zou zijn gebouwd zou het waarschijnlijk
later zijn opgevoerd als een van de meest representatieve werken van architect Valk.
Het ontwerp voor het Ginnekense raadhuis vertoont een treffende overeenkomst
met het huis Fort St.-Anthony dat Valk enkele jaren later voor zichzelf bouwde in
’s-Hertogenbosch. Het kwam gereed in 1932 en kijkt uit over het Bossche Broek.
Het heeft het karakter van een middeleeuws versterkt huis. De vensters zijn uitgevoerd als kruiskozijnen met luiken en de muren bestaan uit grote kloostermoppen.
Zelfs de ligging ervan vertoont grote overeenkomsten met die van het Ginnekense
raadhuis. Voor het hele Ginnekense raadhuisplan geldt wat J. Michels opmerkt in
een artikel over de architect naar aanleiding van zijn kerken: het plaatselijk silhouet bepalend en schijnbaar moeiteloos ingevoegd tussen de bestaande bebouwing, lijkt het alsof deze
schilderachtige kerken er altijd al hebben gestaan, natuurlijk en pretentieloos. Dit oogt niet als
het werk van een architect achter zijn tekenplank: de indruk wordt gewekt dat een gilde van
ambachtslieden hier ter plaatse een karwei heeft geklaard. De kerk is het middelpunt van de
ideale, nog onbedorven Brabantse plattelandsgemeente, waar in de volksziel traditionele waarden gelden.
In een bespreking in het Dagblad van Noordbraband werd uitdrukkelijk het verband gelegd tussen het concept van Ginneken als villadorp en de raadhuisplannen.236
Alzoo zal Ginneken (…), rijk aan natuurschoon, sierlijk door zijn bosch- en waterpartijen,
zijn kasteel, zijn buitenverblijven en villa’s, eindelijk een raadhuis krijgen, deze plaats waardig.
We mogen er van uitgaan dat de traditionele waarden die in dit ontwerp tot uiting zijn gebracht door Serraris van harte werden ondersteund. De argumenten van
de tegenstanders lagen echter niet op het gebied van de architectuur. Tegen de plannen werd onmiddellijk een adres ingebracht van onder andere J.C Raming (Mon
Plaisir) en L.J.M. Eras (Villa Marckendael).237 Was voor het college van
Burgemeester en Wethouders het schilderachtige landschap bij de Duivelsbrug de re327
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den hier een raadhuis te bouwen, voor Raming en Eras was de ontsiering van het
landschap bij de Duivelsbrug juist de reden de plannen te bestrijden.
In de raadsvergadering van 14 juli 1931 staakten de stemmen, zodat overgegaan
moest worden tot herstemming.238 Op 7 augustus werd het voorstel van
Burgemeester en Wethouders afgestemd met acht tegen zeven stemmen.239 Redenen
waren onder andere het behoud van het natuurschoon aan de Duivelsbrug, maar ook
financiële motieven, zoals de Crisis, de werkeloosheid en grote uitgaven aan nieuwe
wegen en uitbreidingen van de gemeente. Serraris trok zich de kritiek op de raadhuisplannen persoonlijk aan. In de laatste raadsvergadering maakte hij Sprenger, een
van de tegenstanders van het plan, uit voor een ‘kwajongen’. Na een schorsing om
de gemoederen te laten afkoelen bood de burgemeester zijn excuses aan.
EEN VAN DE OUDSTE VILLA-ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND
De ontwikkelingen in het gebied rond het Markdal hebben een voorbeeldfunctie gehad voor Breda en omgeving. Het Mastbos was van de bossen rond Breda het
bos dat het dichtst bij de stad lag en het afwisselende landschap bij de Duivelsbrug
werd vanuit Breda hoog gewaardeerd.
De bouw van villa’s in de buurt van de Duivelsbrug in de jaren na 1840 is voor
Nederlandse begrippen een vroege villa-ontwikkeling. We kunnen deze ontwikkeling niet beschouwen als een villapark in de engere zin van het woord, maar het visuele effect is hetzelfde. De weilanden rond Bouvigne, omgeven door bossen en parken en doorsneden door de kronkelende Mark, riepen de sfeer op van een Engels
landschapspark. Het kasteeltje Bouvigne en de Hervormde kerk van Ginneken met
zijn neoclassicistische grafmonumenten deden in dit landschap dienst als romantische
decorstukken. De legende van de Duivelsbrug voegde hier het zijne aan toe. De villa-ontwikkeling werd ontsloten door de Ginnekenweg, vanouds een steenweg. De
erfdienstbaarheid die gevestigd is op de weilanden bij de Duivelsbrug in 1919, namelijk dat daarop niet mag worden gebouwd, heeft deze weilanden uiteindelijk met de
omringende villabebouwing de status van villapark gegeven.
De verdere ontwikkeling van het gebied rond het Markdal na ongeveer 1880
werd gestimuleerd door de aanleg van een rechtstreekse spoorverbinding van
Rotterdam naar Breda (1877), de sloop van de vestingwerken rond Breda (18691881) en de opening van de tramlijn van Breda naar Ginneken (1884). De afstand
was te groot en de reistijd te lang dat welgestelden in Breda een villa zouden kunnen
bouwen en in Rotterdam zaken zouden kunnen doen. Villa’s in Breda en omgeving
werden gebouwd door renteniers en gepensioneerden en door mensen die in Breda
zelf hun belangen hadden. Soms hadden mensen uit Rotterdam of Den Haag een
villa in eigendom in de omgeving van Breda die zij gebruikten als zomerverblijf.
Veel Bredase fabrikanten bouwden zich een villa in Ginneken. De villa-ontwikkeling hier heeft daarom meer overeenkomst met Arnhem en Apeldoorn dan met
Bloemendaal of Bussum. Arnhem wordt in de tijd zelf vaak als voorbeeld genoemd
voor Breda en Ginneken.
De bouw van Bad Wörishofen heeft een korte tijd een sterk stempel gezet op de
Ginnekense ontwikkelingen. Ginneken zag zich in gedachten reeds ontwikkeld tot
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39. Ontwerp van het nieuwe gemeentehuis van Ginneken door architect H.W. van der Valk uit ’sHertogenbosch, 1930. Het hoge gedeelte met de trapgevels en het torentje herbergt een monumentale
hal en de raadzaal, het lage gedeelte de kantoren voor de ambtenaren. Na felle discussies werden de
plannen afgestemd in 1931.

een echte badplaats. Gezondheid speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van
villaparken. De rol van Bad Wörishofen is te vergelijken met het herstellingsoord de
Trompenberg in Hilversum en met buitenlandse badplaatsen. Zoals in veel villaparken hebben hotels in Ginneken een belangrijke rol gespeeld bij de villa-ontwikkeling.
De rol van het gemeentebestuur van Ginneken in de negentiende eeuw was
marginaal. Alle initiatieven in het aanleggen van wegen, het bouwen van huizen en
het voorzien in water en elektriciteit werden genomen door particulieren: grondeigenaren, speculanten, bouwondernemers en mensen die gegrepen waren door technische vernieuwingen. Zoals in veel villaparken in Nederland en daarbuiten ging de
bouw van villa’s hand in hand met de introductie van technische vernieuwingen zoals waterleiding en elektriciteit.
‘Amerikaanse’ ontwikkelingen hebben zich in Ginneken niet voorgedaan. De
ontwikkelingen zijn altijd vrij kleinschalig geweest. Veel bouwmaatschappijen zijn
niet actief geweest, laat staan dat grondexploitatie, aanleg van tramlijnen en voorziening van water en elektriciteit in handen van één maatschappij waren.
Evenals in plaatsen als Bloemendaal, Bussum en Baarn speelde in Ginneken het
probleem van de aansluiting tussen de verschillende ontwikkelingen. De Vereeniging
voor Vreemdelingenverkeer “Ginneken Vooruit” heeft wel een rol gespeeld in de
ruimtelijke ordening, vergelijkbaar met die van de verfraaiingsvereniging in Bussum,
maar het resultaat was niet wat bepaalde mensen ervan hadden verwacht.
Openbaar groen was aan het einde van de negentiende en het begin van de
twintigste eeuw een zeldzaamheid. In deze tijd was groen in principe eigendom van
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particulieren. De overheid voorzag alleen in parken en plantsoenen als hier rechtstreekse inkomsten tegenover stonden. De stimulerende rol die de Domeinen en het
Staatsbosbeheer gespeeld hebben in de villa-ontwikkeling hier ter plaatse is daarom
specifiek voor de Bredase en Ginnekense situatie. Deze twee instanties bewaakten
het groene en aantrekkelijke karakter van het gebied en vervulden een functie die elders vervuld werd door een verfraaiingsvereniging.
Een relatie tussen het vorstenhuis en de aanleg van villaparken kan worden
waargenomen op verschillende plaatsen in Nederland en andere landen. In Breda
heeft men hier een heel specifieke vorm aan gegeven. Door de oprichting van het
Baroniemonument in 1905 probeerde men de verdwenen relatie tussen het
Oranjehuis en Breda nieuw leven in te blazen om daarmee beter te kunnen concurreren met andere villaplaatsen. Tevens schoof men Bouvigne naar voren als voormalige Oranjebezitting.
Na de Eerste Wereldoorlog nam de gemeente Ginneken meer het initiatief in
de ontwikkelingen rond het Markdal. De gemeente stelde een Uitbreidingsplan vast
volgens de Woningwet, Bouvigne werd gerestaureerd en er werden plannen gemaakt voor de bouw van een nieuw raadhuis bij de Duivelsbrug. De politiek van de
gemeente was duidelijk: Ginneken moest zich ontwikkelen tot een villadorp en het
gebied rond het Markdal was daarbij essentieel.
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