Cultuurhistorische verkenning

Roosendaal, “Mariahove”, Burgerhoutsestraat 12

Inleiding
In opdracht van de Gemeente Roosendaal heeft het Monumentenhuis Brabant te
Geertruidenberg een cultuurhistorische verkenning verricht van het Rijksmonument villa
“Mariahove”, Burgerhoutsestraat 12 te Roosendaal, en haar omgeving. De werkzaamheden zijn uitbesteed aan Emmens BCA. De aanleiding van dit onderzoek vormt een voorgenomen herbestemming van de villa en omgeving, waarvoor meer inzicht in de cultuurhistorische waarden noodzakelijk wordt geacht.
De cultuurhistorische verkenning bestond uit drie deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek was een archiefonderzoek van twee dagen, waarin toegankelijk archiefmateriaal
is verzameld. Dit heeft onder meer een aantal bouwtekeningen van de villa en tekeningen van de tuinaanleg, kadastrale kaarten van de omgeving en literatuur over de villa en
haar omgeving opgelevert. Het tweede deelonderzoek was een bouwhistorische verkenning van de villa. Dit is een waarneming van de direct zichtbare karakteristiek van de
villa, waaruit ook verbouwingen en wijzigingen naar voren komen. Het derde deelonderzoek betrof een waarneming van de plaats van de villa en de tuin in haar directe omgeving. Hierdoor is inzicht verkregen in de historische ruimtelijke samenhang tussen de
villa, de omliggende bebouwing en de tuin- en parkaanleg. Op basis van deze drie
onderdelen is als conclusie een cultuurhistorische waardestelling samengesteld, met een
sterkte-zwakte/analyse.
De opzet van het rapport bestaat uit vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 1 vormt een samenvatting van de vier volgende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 zijn de historische gegevens op
een rijtje gezet. De bouwhistorische verkenning van de villa is opgenomen in hoofdstuk
3. In hoofdstuk 4 komen de stedenbouwkundige situatie en de tuin- en parkaanleg aan
de orde. In hoofdstuk 5 worden de gegevens samengevoegd tot een cultuurhistorische
waardestelling van villa, tuin en omgeving met de sterkte/zwakte-analyse.
Het in dit rapport gepresenteerde cultuurhistorische onderzoek is niet uitputtend. Het
beoogt op hoofdlijnen de ontstaans-, ontwikkelings- en gebruiksgeschiedenis weer te
geven en daarmee een onderlegger te bieden voor de herbestemming van villa
Mariahove en omgeving. Met name de tuin- en parkaanleg zou nog aan een nadere analyse onderworpen kunnen worden wat betreft de opzet, de aard van de beplanting en de
leeftijd ervan.
Het onderzoek is uitgevoerd door historica drs. E. Vink en bouwhistorici ir. J.A. van der
Hoeve en drs. K. Emmens. De tekst is van de hand van Karel Emmens, met bijdragen
van Ester Vink (hoofdstuk 2).
Onze erkentelijkheid gaat uit naar de medewerkers van het gemeentearchief en de
gemeentelijke organisatie voor hun voortvarende medewerking. Ook de bewoners van
Mariahove zijn wij erkentelijk voor hun welwillendheid om hun woonruimten voor ons
open te stellen. Interim Vastgoedbeheer uit Eindhoven heeft daarin bemiddeld.
Geertruidenberg, 25 juni 2007
Karel Emmens
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Afb. 1)

Detail van de stadsplattegrond van Roosendaal met bij (A) de situering van Mariahove en bij (B)
het Vrouwenhof in Roosendaal. (Falk)
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Kadastrale situatie anno 2007 van Mariahove. Het perceel is met een onderbroken lijn
aangegeven, de villa zelf in zwart, en verder is de tuinaanleg schematisch getekend.
(Kadaster / Gemeente Roosendaal)

Noord

Afb. 3)
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De voorzijde van Mariahove, vanaf de Burgerhoutsestraat.
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1

Samenvatting

1.1

Samenvatting van de historische schets
Het perceel waarop Mariahove is gebouwd, is omstreeks 1892 afgesplitst van het goederenbezit van het nabijgelegen landhuis Vrouwenhof. Na de aankoop door Henri van Gilse
liet hij daar omstreeks 1899-1901 de villa Mariahove bouwen, genoemd naar zijn echtgenote Maria Kenis. Het ontwerp is van de hand van de Roosendaalse architect M.
Vergouwen, gebaseerd op een romantische kasteelarchitectuur. Dit blijkt uit de schilderachtige opzet met erkers, hoektoren, kantelen en dergelijke. De vormentaal is overwegend neo-renaissance. In dezelfde tijd kwamen ook een koetshuis tot stand, en een tuinaanleg in landschapsstijl. De villa en de tuin kenden een nauwe samenhang, ook aan de
achterzijde: dankzij de warande waren de achterkamers van de villa een soort tuinkamers. In 1938 is Mariahove aangekocht door de Pius X Stichting. Deze kerkelijke organisatie hield zich bezig met maatschappelijk werk onder fabrieksarbeidsters. Ook lijkt in
1939 de RK Huishoud- en Nijverheidsschool in de villa te zijn ondergebracht. Deze nieuwe functies hebben voor het gebouw weinig gevolgen gehad. Nadat de gemeente
Roosendaal de villa aankocht in 1968, werd in 1975 de gemeentelijke muziekschool in
Mariahove ondergebracht. Daarbij werden de warande en bijkeuken tegen de achtergevel gesloopt en is op dezelfde plaats de huidige aanbouw gerealiseerd. Hierdoor ging de
samenhang tussen de villa en de tuin verloren en verwerden de achterkamers tot een
soort middenkamers. In het interieur van de villa werd rechtsachter de bediendentrap
gesloopt, waarna een gewijzigde indeling met sanitaire ruimten werd aangebracht.
Tevens werd de zolderverdieping ingericht en de vide tussen de hal op de begane grond
en de verdieping dichtgezet. Het middendeel van de voortuin werd heringericht tot een
formele tuin. Verder werden de stalen brandtrap en enkele vluchtwegen toegevoegd. In
2001 vertrok de muziekschool uit de villa en sindsdien is Mariahove weer (tijdelijk)
bewoond. Daartoe hebben slechts ondergeschikte aanpassingen plaatsgevonden.

1.2

Samenvatting van de bouwhistorische verkenning
De oude villa bevindt zich nog grotendeels in de situatie zoals die in 1899 bij de bouw tot
stand is gekomen. Dit geldt zowel voor de gevels, de dakconstructie als de interieurindeling. Kenmerkend is het materiaalgebruik in de schilderachtig opgezette gevels: verschillende soorten baksteen en natuursteen. De interieurindeling wordt bepaald door een
driebeukige opzet, evenwijdig aan de zijgevels. Op de begane grond en de verdieping
zijn de vertrekken gegroepeerd rond centrale hallen, die oorspronkelijk door middel van
een vide met elkaar in verbinding stonden. Vanwege de vide heeft het trappenhuis een
bescheidener vorm gekregen. Ook van de interieurdecoratie is nog redelijk veel aanwezig, zoals de deuren en -kozijnen, vensterbanken en dergelijke. Achter moderne afwerkingen mogen nog oorspronkelijke afwerkingen vermoed worden. Niet in het minst betreft
dat laatste de oorspronkelijke kleurstelling, waarvan her en der enkele stukjes aan het
licht traden. Het sobere karakter van de profilering van de stucplafonds wijst erop dat
ook de plafonds oorspronkelijk beschilderd zullen zijn geweest. Opmerkelijk schaars is de
“oogst” aan oorspronkelijke schouwen, slechts twee. Ook de aanbouw uit 1975-1976 is
wat de gevels betreft nog grotendeels in de oorspronkelijke staat. De vormgeving is
aangepast aan de oude villa, waarbij een kantelraam en grote delen van de balustrades
zijn hergebruikt. Karakteristiek voor de bouwtijd zijn de stalen ramen en deuren. De wijzigingen die tijdens deze bouwfase in het interieur van de oude villa zijn aangebracht,
betreffen het dichtzetten van de vide tussen de centrale hallen en het verzelfstandigen
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van de vertrekken door het dichtzetten van de onderlinge verbindingen. Hierdoor verdwenen onder meer de kamers-en-suite. Ingrijpend in de functionele structuur was wel de
sloop van de bediendentrap. De stalen bovenlichten in een aantal vensters daarentegen
voegen zich volledig binnen het oorspronkelijke bovenlicht.

1.3

Samenvatting van de ruimtelijke context
Nadat Mariahove van het Vrouwenhof was afgesplitst en in 1899 de villa was gebouwd,
werd op het perceel ook een tuinaanleg gerealiseerd in landschapsstijl. Vooral aan de
achterzijde is die goed behouden. Kenmerkend is het feit dat deze tuin in zijn omsloten
beplanting zich afkeert van het Vrouwenhof en de buurpercelen en zich toekeert naar de
Burgerhoutsestraat. Met name de voortuin en de zijtuin tussen de villa en de
Fortuinstraat zijn in de loop van de 20ste eeuw gewijzigd. De samenhang tussen de verschillende delen van de tuin is geleidelijk onduidelijk geworden, evenals de relatie van de
tuin met de villa. Sinds zowel het park van het Vrouwenhof als de tuin van Mariahove in
de tweede helft van de 20ste eeuw zijn opengesteld als openbaar park, vormen ze één
geheel. De relatie tussen beide parken is echter onduidelijk, vanwege de omsloten tuinaanleg van Mariahove en de Laan van België die het park van het Vrouwenhof doorsnijdt. Het verbindende element wordt gevormd door de met eiken omzoomde
Vrouwenhoflaan, die al in 1832 aanwezig was.

1.4

Samenvatting van de cultuurhistorische waardestelling
Villa Mariahove is in de hoofdvorm gaaf bewaard. Dit uit zich in het gevelbeeld en de
kapvorm, de ruimtelijke indeling van het interieur en de afwerking. De belangrijkste verstoringen betreffen het dichtzetten van de vide tussen de hallen op de begane grond en
de verdieping, het dichtzetten van andere verbindingen tussen verschillende vertrekken
en het verwijderen van de bediendentrap. Die dichtzettingen zijn reversibel. Enkele resten wijzen erop dat onder de recente sobere kleurstelling waarschijnlijk een rijkere, oorspronkelijke kleurstelling schuilgaat. De nieuwe aanbouw aan de achterzijde heeft indifferente waarden, hoofdzakelijk omdat deze de relatie tussen de villa en de tuin verstoord.
Verder vormen Mariahove en het Vrouwenhof binnen de bebouwde kom van Roosendaal
een uniek historisch parkencomplex, waarin zich nog altijd de bijbehorende, grotendeels
authentieke historische gebouwen bevinden. Nadat in 1891 Mariahove van het
Vrouwenhof was afgesplitst en in 1899 de villa is gebouwd en de tuin aangelegd, is
Mariahove een zelfstandig element geworden. Dit vond plaats tegelijkertijd met de stedenbouwkundige ontwikkeling en bebouwing van de omgeving, waarin Mariahove is
opgenomen. De villa keert zich sinds de bouw als het ware af van het Vrouwenhof en
toe naar de Burgerhoutsestraat. Hoewel in de loop van de 20ste eeuw zowel het
Vrouwenhof als Mariahove zijn opengesteld als openbaar park, is deze karakteristiek nog
steeds bepalend voor Mariahove. Met als gevolg een onduidelijke relatie tussen beide
parken. De aanleg van de Laan van België, die het park van Vrouwenhof doorsnijdt,
heeft deze relatie nog onduidelijker gemaakt. Uitgangspunt voor een eventuele herbestemming is de cultuurhistorische karakteristiek van zowel Mariahove als het Vrouwenhof
en hun parken. Deze karakteristiek wordt van oudsher bepaald door ruimte (openheid),
groen en minimale (historische) bebouwing. Ook historisch bepaald is het feit dat beide
parken naast en achter achtertuinen liggen, en deze bijna verscholen ligging is eveneens
een belangrijke karakteristiek. De koppeling tussen de parken moet gezocht worden in
een nadere analyse van de tuinaanleg met beplanting en de achtereenvolgende tuinontwerpen van zowel Mariahove als het Vrouwenhof. Ook het obstakel dat de Laan van
België vormt verdient een oplossing, bij voorkeur geïntegreerd met de tuinanalyses.
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Ten behoeve van de bouwhistorische verkenning en de verkenning van de tuin en de
ruimtelijke context, is het van belang zicht te hebben op de ontstaans- en gebruiksgeschiedenis van Mariahove zoals die uit schriftelijke gegevens naar voren komt. De hier
gepresenteerde historische schets is gebaseerd op verschillend, toegankelijk materiaal
dat bij het Gemeentearchief Roosendaal (GAR) en de gemeente zelf (Gemeentewerken,
Bouw- en Woningtoezicht) berust. Het betreft kadastrale kaarten, bouwtekeningen, literatuur en een enkele overdrachtsakte. Omdat het archiefonderzoek een beperkt onderzoek
betrof, heeft er geen nader onderzoek plaatsgevonden naar andere archiefstukken die
het GAR zelf bezit, noch naar de familiearchieven van Van Gilse, Woldring of Scholten
van Aschat, noch naar andere in dit verband denkbare archieven.

2.2

Een schets van de historische ontwikkeling van Mariahove

2.2.1

De voorgeschiedenis
Het perceel waar de villa Mariahove op gebouwd zou worden maakte in 1832, zo blijkt
uit kadastrale gegevens, deel uit van de goederen van Hermannus Johannes Woldring.
Deze Woldring had in 1817 het nabijgelegen Vrouwenhof gekocht, ook wel het
Herenhuis van Roosendaal genoemd. (Afb. 4) Hij was rentmeester van de Domeinen
van Staat te Princenland.

Afb. 4)

Het Vrouwenhof omstreeks 1890/1900. (Gemeente Archief Roosendaal (GAR), Fotocollectie
K00888 (boven) en K00666)
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Het kadastraal minuutplan van 1832. Met de onderberoken lijn is het toenmalige bezit van het
Vrouwenhof aangegeven. Bij (A) zou later Mariahove verrijzen. (GAR Kadaster, KDA-014)

Noord

A

Afb. 6)
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De Burgerhoutsestraat omstreeks 1906. Rechts van de bomenrij bevindt zich Mariahove.
(GAR Fotocoll. K00114)
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Afb. 7)
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Detail van de landmeterskaart uit 1891. Bij (A) zou later Mariahove komen. (GAR M10238)

A

Het complex dat Woldring in eigendom had was veel groter dan het eigenlijke
Vrouwenhof en het perceel van de latere villa Mariahove. Het werd in 1817 aangeduid
als een buitenplaats, vanouds het herenhuis van Roosendaal, het Vrouwenhof genaamd,
bestaande uit een kapitaal herenhuis, koetshuis, diverse woningen, stallingen etc., met
o.a. ‘plantagiën’ en verschillende percelen zaai-, wei-, bos- en hoflanden, dreven, werven
en erven, samen groot ongeveer 38 gemeten (Verschueren 1962, 50, 59; Werz 1945,
86-90).
Op de kadastrale minuut uit 1832, sectie D blad 1 Langdonk, is de omvang van
Woldrings eigendommen goed te zien. (Afb. 5) Hij was eigenaar van de percelen D 251
t/m 270, 280 en 289. Het nummer D 280 en delen van D 267, D 269 en D 270 zouden
later het perceel van villa Mariahove gaan vormen. Deze percelen hadden op dit moment
nog de bestemming bouwland. De nummers D 251 t/m 270 omvatten behalve het eigenlijke Vrouwenhof ook omliggende gronden. De nummers D 260, 261 en 262 zijn het
herenhuis met bijgebouwen en gracht. D 259 vormt de toegang tot de Vrouwenhof vanaf
de Burgerhoutsestraat (noordelijke poot) en vanaf de “Weg van Roosendaal naar
Antwerpen”, thans Nispensestraat (westelijke poot) - de noordelijke poot van deze toegangsweg vormt thans de Vrouwenhoflaan naast Mariahove. D 270 is een ‘wandeldreef’
en ligt naast D 280. D 289 is een smal perceel weiland aan de Burgerhoutsestraat dat
loopt in de richting van het voorterrein van het Vrouwenhof.
Het complex blijft in handen van (aangetrouwde) familie van Woldring tot 1891. Dan
wordt het gesplitst en in verschillende “kopen” (veilingpercelen) te koop aangeboden,
zoals is aangegeven op een landmeterskaart uit 1891 van sectie D, landgoed
Vrouwenhof en omstreken (Verschueren 1962, 61). (Afb. 7) Inmiddels was het bezit met
name langs de Burgerhoutsestraat flink uitgebreid met de percelen die op de landmeterskaart als “koop”11, 17, 47, 78 en 79 staan aangeduid). Het perceel van villa
Mariahove valt grotendeels onder “koop” 48. In de buurt van “koop” 48 is een hele rij
smalle percelen aan de kant van de Burgerhoutsestraat ingetekend, die de “kopen” 49
tot en met 58 vormden. Naast deze rij smalle percelen staat op het westelijke (linker)
-9-
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Afb. 8) Detail van de kadasterkaart uit 1904. Bij (A) Mariahove. (GAR Kadaster PL0324)

A

buurperceel schematisch bebouwing aangegeven, waar zich thans Burgerhoutsestraat
10 bevindt. Links daarvan is een waterloopje aanwezig dat doodloopt op het naastgelegen perceel.
De opsplitsing en daarop volgende verkoop van de eigendommen van Woldring hebben
in de late 19de en vroege 20ste eeuw geleid tot allerlei bouwprojecten, zo blijkt uit een
vergelijking tussen de landmeterskaart uit 1891 en de kadastrale kaart uit 1904. (Afb. 8)
Tussen 1891 en 1904 zijn in ieder geval de smalle “kopen” genummerd 12-16 en 18- 46
langs de zuidkant van de Burgerhoutsestraat ongeveer volgens plan verkocht en
bebouwd. De “kopen” 17 (in 1904 D 1388) en 47 (in 1904 D 1336) waren nog onbebouwd gebleven. Volgens plan (1891) blijken op “koop” 76 langs de Nispensestraat de
smalle percelen (“kopen” 59-75) te zijn verkocht en bebouwd. Nieuw is echter de aanleg
van een geknikte verbindingsstraat haaks op de Nispensestraat en de
Burgerhoutsestraat, de huidige Fortuinstraat, die niet in 1891 was gepland. In 1904 blijken langs deze straat ook al smalle percelen te zijn verkocht en bebouwd. Iets vergelijkbaars was overigens gebeurd op het buurperceel dat in 1891 niet tot het bezit van
Woldring behoorde. Ook op “koop” 77 waren langs de Nispensestraat smalle percelen
ontstaan, die in 1891 nog niet aangegeven staan. Kennelijk heeft de koper van deze
“koop” later zelf deze onderverdeling gemaakt. Op het achterterrein (in 1904 D 1665 en
1666) bleef de bestaande bebouwing gehandhaafd.
Volgens de kadastrale gegevens is omstreeks 1892 het perceel van villa Mariahove door
K.W.F. Scholten van Aschat (suikerfabrikant, aangetrouwde familie van Woldring) verkocht aan H.F.M. (Henri) van Gilse. Het bezit wordt dan als bouwland aangeduid, gesitueerd in de Langdonk en Fortuinstraat (GAR Kadaster). Als we hierbij de landmeterskaart
- 10 -
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De kadastrale situatie omstreeks 1920. Mariahove bevindt zich bij (A). (GAR, Kaartencoll. 064)

A

uit 1891 raadplegen, blijkt de nieuwe eigenaar niet alleen “koop” 48 te hebben verworven, maar ook de smalle percelen “koop” 49-58 langs de Burgerhoutsestraat. Bovendien
is vóór 1904 een deel van het buurperceel naast Burgerhoutsestraat 10 door Van Gilse
aangekocht, waar haaks op de villa het koetshuis was gesitueerd. Dit koetshuis was niet
alleen via de tuin (het park) bereikbaar maar ook via een smalle weg achter de percelen
van de Fortuinstraat langs. Dit wegje kwam uit op een bescheiden erf achter het koetshuis waar zich ook nog een ander gebouw bevond (vergelijk de kadastrale kaart uit circa
1920). (Afb. 9)
Op de locatie waar de villa gebouwd zou worden bevond zich tussen de weilanden een
weelderig bebost gebied, bestaande uit de bomen rond het landhuis Vrouwenhof, de
opgaande begroeiing van het bijbehorende in Engelse landschapsstijl aangelegde park
(uit ca. 1830) en de zeer lommerrijke toegangslanen vanaf de Nispensestraat en de
Burgerhoutsestraat - die laatste is zoals gezegd de huidige Vrouwenhoflaan.
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Afb. 10) De Burgerhoutsestraat omstreeks 1905. Links achter de bomenrij het perceel van Mariahove.
(GAR, Fotocoll. K00125)

Afb. 11) Mariahove vanaf de Burgerhoutsestraat, met links de bomen langs Vrouwenhoflaan en rechts
takken van de bomenrij langs de straat. Omstreeks 1905. (GAR, Fotocoll. K00116)

Zoals uit de vroege foto’s van villa Mariahove blijkt, heeft eind 19de, begin 20ste eeuw
aan de Burgerhoutsestraat een rij bomen gestaan, die na de bouw van de villa lange tijd
gehandhaafd bleef. (Afb. 4, 6 en 10) Waarschijnlijk werden deze bomen beschouwd als
bermbeplanting. Vóór 1899 was het beeld van van het perceel waar de villa zou verrijzen
dat van bouwland met een rij bomen ervoor en een rij opgaande bomen van de toegangslaan van het Vrouwenhof ernaast. (Afb. 11) Volgens Van Hasselt waren de toegangslanen van het Vrouwenhof zelfs met een dubbele rij bomen beplant.
2.2.2

- 12 -

De bouw van Mariahove
Na zijn aankoop omstreeks 1892 deed Henri van Gilse, zoon van de bekende magnaat
en kandijfabrikant P.A.G. van Gilse, kennelijk een hele tijd niets met zijn perceel. Pas
enkele jaren later, volgens de gevelsteen in 1899, laat hij de in Roosendaal zeer bekende architect M. Vergouwen op deze plaats een villa ontwerpen, die hij naar zijn vrouw,
Maria Kenis, Mariahove noemde (Brouwers z.d., 24; Van Nassau, 2001). Deze M.
Vergouwen was behalve architect tevens gemeentelijk opzichter en tenminste actief
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Afb. 12) Burgerhoutsestraat 3, waar de architect van Mariahove woonde.

vanaf 1886 (Stenvert 2006). Hij tekende voor de gemeente Roosendaal eind 19de, begin
20ste eeuw o.a. verschillende kaarten van delen van de stad, vaak in verband met de
grondbelasting (GAR kaartencollectie). Vergouwen zou ook een overbuurman van Henri
van Gilse worden: hij woonde in het door hem zelf ontworpen pand Burgerhoutsestraat 3
(Rust Roest). (Afb. 12) Dit pand vertoont enige gelijkenis met de veel grotere villa
Mariahove op Burgerhoutsestraat 12 (Van Nassau, mondelinge mededeling; GAR, oud
archief Bouw- en Woningtoezicht onder Burgerhoutsestraat 3). In 1912 ontwierp hij
bovendien een serre bij het Vrouwenhof. (Afb. 13)

Afb. 13) Het Vrouwenhof omstreeks 1912 met rechts de serre. (GAR Fotocoll. K00887)
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Afb. 14) De voorzijde van Mariahove omstreeks 1905. Het bouwdeel rechts van de villa met het torentje is
het koetshuis. (GAR, Fotocoll. K00127)

Afb. 15) (Midden) De achterzijde van Mariahove omstreeks 1905. Links naast de villa is (vaag) het
koetshuis met het torentje herkenbaar. (GAR, Fotocoll. R00719)

Afb. 16) De voorzijde van Mariahove omstreeks 1905. (GAR, Fotocoll. K00126)
- 14 -
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Bij villa Mariahove hoorde zoals gezegd een schuur of koetshuis, waarvan tijdens deze
verkenning geen andere informatie naar boven gekomen dan de aanduidingen van de
contour op de kadastrale kaart van 1904 en een aantal foto’s. (Afb. 14 en 15) Het lijkt
een langgerekt gebouw geweest te zijn van één bouwlaag. Het zadeldak was aan de
zijde van de villa afgewolfd. Of dat aan de zijde van de Fortuinstraat ook het geval was,
is niet duidelijk. Aan dezelfde zijde tegenover de villa, op de zuidoosthoek, bevond zich
een bescheiden torentje.
Verder was aan de kant van de Fortuinstraat een toegang gemaakt naar het terrein van
de villa, waar blijkbaar in 1907 een huis is gebouwd (GAR, Kadastrale legger). De villa
stond op een verhoogd terrein, zo is te zien op de foto’s die van het toen gloednieuwe
pand gemaakt zijn. (Afb. 16)
Op een overzichtskaart van de bebouwde kom van Roosendaal uit 1902 wordt de prille
tuinaanleg van villa Mariahove en van het Vrouwenhof enigszins schematisch aangegeven. De tuin van Mariahove is met zijn drietal cirkels wat formeler dan die van het
Vrouwenhof. (Afb. 17)
De tuin bij de villa bestond uit een min of meer rond perk voor het huis, waarin behalve
bloeiende planten ook struiken en bomen verwerkt waren. Aan de zijkanten en achterzijde waren bomen en struiken aangeplant en paden aangelegd. Aan de achterzijde is de
tuinaanleg niet gerealiseerd zoals op de kaart uit 1902 is getekend. Op een foto uit 1905
blijkt er namelijk een hoge brug te zijn die over een vijver voert. Dit doet vermoeden dat
toen al de huidige aanleg in grote lijnen tot stand was gekomen. De hele tuin was, zoals
gebruikelijk in die tijd, geïnspireerd op de Engelse landschapsstijl. Afgaande op de vroege foto’s die van het huis en de tuin zijn gemaakt, is aan de tuinaanleg veel zorg
besteed. De tuin werd van begin af aan duidelijk als een wezenlijk element gezien, misschien bij wijze van tegenhanger van de rijk begroeide lanen, tuin en park van Huize
Vrouwenhof die vlakbij lagen.

A

B
Afb. 16) De situatie van Mariahove (A) en het Vrouwenhof (B) omstreeks 1902. Hierop zijn tuinontwerpen
ingetekend, die in ieder geval op Mariahove niet gerealiseerd is. (GAR, Kaartencoll. 060)
- 15 -
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2.2.3

De ontwikkelingen rondom het Vrouwenhof na 1891
Huize het Vrouwenhof bleef tot 1903 bewoond door de industrieel K.W.F. Scholten van
Aschat en zijn familie. Het park kreeg van tijd tot tijd een openbare functie, in die zin dat
in het Lustbos of Scholtensbos van het landgoed regelmatig concerten werden gegeven.
In 1903 is het huis verkocht aan M. Gallenkamp uit Haarlem en zou het worden
bewoond door zijn dochter die gehuwd was met mr. Aloysius van Gilse, zoon van de
reeds genoemde P.A.G. van Gilse. De broers Henri en Aloysius van Gilse waren toen
dus buren. In 1911 erfde Aloysius’ vrouw het goed. In dat jaar ook werd aan het
Vrouwenhof de al genoemde serre gebouwd, die was ontworpen door dezelfde architect
M. Vergouwen die villa Mariahove had ontworpen (Verschueren 1962, 61, 62; Van
Nassau 2001).
Als voortzetting van de uitgebreide activiteiten die P.A.G. van Gilse (overleden in 1905)
op het gebied van onroerend goed had ontplooid, verenigden de zes zonen Van Gilse
zich in de NV Roosendaalse Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen.
Deze NV kocht landbouwgronden rond het centrum van Roosendaal aan en liet er eenvoudige straten op aanleggen, zodat hier woningen en fabrieken gebouwd konden worden. Hele buurten werden op deze manier uit de grond gestampt, met minimale bemoeienis van het stadsbestuur (waar P.A.G. van Gilse trouwens langdurig een vooraanstaande rol in speelde). Vader en zonen Van Gilse hebben hier buitengewoon aardig aan verdiend (Genealogisch en biografisch boek van de familie Van Gilse, 1919, 249; Gorisse
1995, 34-37; Jacobs 1995 I, 95, 96).
In deze geest ongetwijfeld lanceerde A. van Gilse in 1916 een plan tot aanleg van een
openbaar wandelpark met villapark bij huize Vrouwenhof. Dit plan kwam echter niet verder dan de tekentafel (Verschuren 1962, 62).
Wel zou Van Gilse omstreeks 1916 de Engelse landschapstuin van het Vrouwenhof hebben laten wijzigen. In dit verband wordt de naam van de bekende landschapsarchitect
L.A. Springer genoemd als degene die het ontwerp gemaakt zou hebben. Het is echter
ook mogelijk dat Springer alleen betrokken was bij de plannen voor het villapark en wandelpark. Hierop zou de plattegrond die van het geheel is gemaakt kunnen wijzen.
Eveneens omstreeks 1916 zouden de grote eiken langs de oprijlanen van het
Vrouwenhof zijn gerooid en vervangen door jonge bomen. Volgens J. van Nassau evenwel moet dit al omstreeks 1910 zijn gebeurd (Van Hasselt 1965, 43; Werz 1945, 89; Van
Nassau, mondelinge mededeling).
Dat Springer betrokken geweest is bij een nieuwe aanleg van de tuin van broer Henri bij
villa Mariahove, is onwaarschijnlijk. Het zou wel erg voorbarig zijn, omdat de tuin bij de
villa op dat moment nog heel jong was voor het type tuin dat deze vertegenwoordigde.
Het Vrouwenhof werd in 1920 verkocht aan de NV Nederlandsche Handels- en
Exploitatie Maatschappij, die het goed in 1921 verhuurde aan J.L. Portocarero uit
Scheveningen. In 1927 wordt deze de nieuwe eigenaar. Al in 1934 bood hij het
Vrouwenhof te koop aan bij de gemeente Roosendaal, die de vraagprijs te hoog vond.
Pas in 1946 kwam de gemeente tot overeenstemming met de eigenaar en werd het huis
met omliggende gronden gemeente-eigendom (Verschuren 1962, 62, 63; Van Hasselt
1965, 42, 43; Buysen 1971, 122-124).

2.2.4

De Pius X Stichting koopt Mariahove aan
Met villa Mariahove was het ondertussen heel anders gelopen. Als gevolg van de
wereldwijde economische crisis in de jaren ‘30 van de 20ste eeuw gingen de zaken voor
de familie Van Gilse slecht. Toen hun bank in 1936 failliet ging, zagen de familieleden
zich gedwongen eigendommen van de hand te doen. Villa Mariahove was één daarvan
(Brouwers z.d., 24).
Het pand werd in 1938 gekocht door de ‘Catechisten van den Eucharistischen Kruistocht
in het bisdom Breda’, ook wel de ‘Pius X Stichting’ genoemd. Het ging hier om een voornamelijk door dames draaiend gehouden kerkelijke organisatie die zich bezighield met
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Afb. 18) Luchtfoto van de Britse RAF uit 1944 van Roosendaal, met in de rode cirkel Mariahove (A) en in
de blauwe cirkel het Vrouwenhof (B). Het noorden is onder. (GAR, Fotocoll. M01491)

B

A

maatschappelijk werk onder fabrieksarbeidsters. In 1939 schijnt bovendien de RK
Huishoud- en Industrieschool in het pand te zijn gevestigd (Roosendaal-Nispen in oude
ansichten 1990, foto 55; Van Nassau, mondelinge mededeling).
Villa Mariahove werd in 1941 opgemeten en getekend door de Dienst Openbare Werken
van de gemeente Roosendaal (zie hoofdstuk 2). Wat de achtergronden van deze opmeting waren, is niet duidelijk. Waarschijnlijk moet hij gezien worden als een dienstverlening
van de kant van de gemeente aan de Catechisten (Gemeente Roosendaal, dossier
Gemeentewerken). Mogelijk ook was het werkverschaffing voor werkloze architecten tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Op een luchtfoto die in 1944 door het Engelse leger is gemaakt is te zien hoe villa
Mariahove en het Vrouwenhof er in die tijd bij lagen. (Afb. 18) Achter de bebouwing aan
de Burgerhoutsestraat strekken zich weilanden uit, waar de begroeiing van de tuinen cq.
park van Huize Vrouwenhof en villa Mariahove ferm uit oprijst. Een beeld dat, op de
grootte van de bomen en struiken na, nauwelijks verschilt van de situatie zo’n 30 jaar
tevoren.
2.2.5

Het Vrouwenhof als openbaar park en restaurant
Kort na de Tweede Wereldoorlog liet de gemeente Roosendaal aan Huize Vrouwenhof
en bijbehorende tuin de nodige veranderingen doorvoeren. Deze tuin was sinds 1946
een openbaar park, waar landschapsarchitect ir. J.T.P. Bijhouwer zich mee bezighield.
Bijhouwer had in Roosendaal veel parken en plantsoenen aangelegd en verfraaid sinds
de jaren 1930. Het park en de weilanden die bij het bezit van het Vrouwenhof hoorden
werden omgevormd tot een voor iedere Roosendaler aantrekkelijk geheel. Er kwam een
speeltuin in 1948 en de weilanden werden als sportvelden ingericht. De beplantingen zijn
in 1950 aangepakt onder leiding van tuinarchitect J. van Koolwijk, assistent van
Bijhouwer. In hetzelfde jaar nog werden een openluchttheater, een verlicht wandelpark,
een hertenkamp en een volière geopend, in 1954 gevolgd door een rosarium met flamingovijver.
Na een rigoureuze verbouwing kort na de Tweede Wereldoorlog ten behoeve van een
kantoorfunctie, is het herenhuis in 1962 in gebruik genomen als restaurant. De grote parkeerplaats die bij het etablissement hoort werd ten koste van het groen aangelegd.
- 17 -
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Maar dat was nog niets vergeleken met de aanleg in 1965 van de vierbaanse Laan van
België dwars door het Vrouwenhof. Later zou aan de oostzijde de eveneens vierbaanse
Antwerpseweg volgen, terwijl de nog jongere rondweg van Roosendaal (rijksweg A58)
aan de zuidzijde wel heel dichtbij het complex is komen te liggen. De oppervlakte grond
die ten behoeve van de wegenaanleg van het park en de aangrenzende voormalige weilanden af ging was aanzienlijk. Het gevolg was dat het aantal functies van het park drastisch inkromp. Dit verlies kon maar ten dele worden gecompenseerd door de tuin van
villa Mariahove, die in deze periode (eind jaren ‘60) als openbaar park in gebruik werd
genomen (Buysen 1971, 122-124; Monumenten in Nederland 1997, 289; Parken in
Roosendaal z.d., 5,6).
2.2.6

Mariahove als gemeentelijke muziekschool
Op een kaart van het Kadaster uit 1961 zijn de resultaten van de werkzaamheden op het
terrein van het Vrouwenhof nog niet zichtbaar. (Afb. 19) Vergeleken met de kadasterkaart uit 1904 blijkt er in 1961 bij Mariahove inmiddels wel het een en ander veranderd te
zijn. Van het perceel is een klein deel afgesplitst aan de Fortuinstraat, waarvoor het
koetshuis qua oppervlakte ongeveer gehalveerd is. Achter het koetshuis bestaan het erf
en de smalle weg naar de Burgerhoutsestraat niet meer: ook dit is voor 1961 afgesplitst
van Mariahove. De directe toegang tot de Fortuinstraat, die al in 1907 bestond (zie
boven), is de enige uitbreiding die aan het perceel heeft plaatsgevonden ten opzichte

A

B

Afb. 19) Detail van de kadastrale kaart uit 1961. (A) is Mariahove, (B) het Vrouwenhof.
(GAR, Kadaster 046)
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van de situatie in 1904. Ten westen van de villa is het gebied rond de Fortuinstraat en de
nieuw aangelegde Dokter Heijptstraat volgebouwd, inclusief een nieuwe watertoren.
In villa Mariahove zelf bleven tot 1967 de Catechisten gevestigd. In 1968 kocht de
gemeente Roosendaal het pand Burgerhoutsestraat 12 met verdere opstallen, tuin en
erf, kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen sectie D nr. 3164, aan van de
Pius X Stichting te Breda (Roosendaal-Nispen in oude ansichten 1990, foto 55; documentatie gemeente Roosendaal, raadsbesluit van 27 april 1967). De aan de overdrachtsakte gehechte kadastrale situatie laat zien dat er sinds 1961 niets is gewijzigd aan het
perceel en dat ook het koetshuis nog aanwezig was. (Afb. 20)
Het kostte de gemeente blijkbaar enige tijd om een passende bestemming te vinden,
maar dat lukte tenslotte. In 1975-1976 werd villa Mariahove verbouwd tot onderkomen
van de Roosendaalse Muziekschool. De Welstandscommissie van de gemeente
Roosendaal en Nispen had ingestemd met het bouwplan voor het verbouwen van het
‘E.K. huis’ tot muziekschool, op voorwaarde dat het nieuwe buitenmetselwerk in dezelfde
soort en kleur steen zou worden uitgevoerd als het bestaande werk (dossier
Gemeentewerken, Burgerhoutsestraat no. 12). Ook zijn bestaande elementen van de
veranda gehandhaafd, zo blijkt uit de bouwtekeningen.
De sloop van de veranda en bijkeuken aan de achterzijde ten behoeve van een nieuwe
aanbouw waarin een repetitielokaal en een ruimte voor de docenten waren ondergebracht, was de meest ingrijpende verandering in 1975-1976. Binnen in de villa werd de
open galerij of vide tussen de hallen op de begane grond en eerste verdieping dichtgemaakt. Ook werd de zolder opnieuw ingedeeld en het deel waar de bediendentrap was
gesloopt. Na afloop van de werkzaamheden was aan de buitenkant het beeld van de
villa grotendeels hetzelfde gebleven. Alleen de grote brandtrap aan de zijkant van het
huis die op voorschrift van de brandweer moest worden geplaatst, deed afbreuk aan het
geheel. De muziekschool werd 27 augustus 1976 geopend.
Waarschijnlijk verloor het (restant van het) koetshuis tegelijkertijd zijn gebruiksnut.
Zonder bewoners in de villa en met de openstelling van de tuin als openbaar park, was
het koetshuis geen functioneel gebouw meer. Hoewel hiervan nog geen archivalische
gegevens zijn gevonden, mag ervan uit gegaan worden dat de sloop in of kort na 1975
zal hebben plaatsgevonden.

Afb. 20) De kadastrale situatie op de overdrachtsakte van 1967. (GAR)
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Gedurende de jaren dat de muziekschool in het pand was gevestigd werd de villa graag
vergeleken met Bommelstein dat net zo’n prestigieus kasteeltje was, bestemd voor een
heer van stand (Stichting Roosendaalse Muziekschool 1950-1987 1990, 2,3; algemene
bijnaam in Roosendaal voor dit pand).
Maar van het huis op stand is sindsdien oppervlakkig gezien niet zoveel meer over.
Nadat de Roosendaalse muziekschool in 2001 de villa verlaten heeft, is men naarstig op
zoek naar een passende bestemming die de in verval geraakte grandeur van villa
Mariahoeve kan opvijzelen.
In de voormalige tuin van villa Mariahove staan nog steeds bomen die in opdracht van
Henri van Gilse zijn geplant, zoals de Libanonceder en twee platanen aan de voorzijde.
De formele perken met haagjes aan de voorkant van de villa zijn begin jaren 1970 aangelegd door de gemeente. (Afb. 21) Deze aanleg herinnert nog slechts vaag aan het cirkelvormige perk uit de begintijd van de villa (Gemeentelijke monumenten 1995,
Beschrijving van het pand Mariahove; Monumentale bomen in Roosendaal 1998, 03 22,
03 24 en 03 25; Van Nassau, mondelinge mededeling).

Afb. 21) De “formele aanleg” van de voortuin van Mariahove uit de jaren ‘70.
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3

Bouwhistorische verkenning

3.1

Inleiding
Binnen deze cultuurhistorische verkenning richt de bouwhistorische verkenning zich op
de bebouwing op het perceel. Sinds de sloop omstreeks 1975 van het restant van het
oude koetshuis, is de villa zelf de enig overgebleven bebouwing.
De bouwhistorische verkenning is een onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van
Mariahove, gebaseerd op materialen, constructies en bouwsporen. Dit type onderzoek
beperkt zich tot de direct zichtbare zaken, zodat er dus geen (licht) destructief onderzoek
heeft plaatsgevonden. Evenmin is binnen het kader van dit beperkte onderzoek een
kleuronderzoek uitgevoerd.
De monumentale waardestelling is opgenomen in hoofdstuk 5.3.

3.2

Bouwgeschiedenis
Het archiefonderzoek (hoofdstuk 2) heeft belangwekkende gegevens opgeleverd over de
geschiedenis van de villa Mariahove. Gecombineerd met het bescheiden aantal bouwtekeningen en ter plaatse waargenomen bouwsporen aan de villa zelf, is een globale
reconstructie van de bouwgeschiedenis af te leiden.

3.2.1

De bouw van de villa in 1899
De oorspronkelijke bouwtekeningen zijn helaas niet gevonden, maar een gevelsteen in
de villa zelf duidt erop dat de bouw in 1899 moet hebben plaatsgevonden. (Afb. 22)
Bovenaan de gevelsteen staat het jaartal “MDICD”: 1000+500+(500-100-1). Daaronder
staat op een wapenschild een ligatuur van twee dooreen gestrengelde letters “G” en “K”.
De “K” zal zijn ontleend aan de achternaam van Maria Kenis, de echtgenote van Henri
(H.F.M.) van Gilse, naar wie de villa ook is genoemd: Mariahove. De “G” zou dan ontleend zijn aan de achternaam van de bouwheer, Henri van Gilse. Het ontwerp van de
villa is afkomstig van M. Vergouwen, architect te Roosendaal, die tenminste van 1886
tot 1906 werkzaam was (Stenvert e.a. 2005, 255).

Afb. 22) De gevelsteen in de top van de voorgevel
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Afb. 23) De bouwtekening uit 1941. (Gemeente Roosendaal, BWT)

Ondanks de bijna vierkante plattegrond, heeft de villa het schilderachtige uiterlijk van een
bescheiden 19de-eeuws kasteeltje. Dit effect wordt bereikt door de toepassing van een
hoektoren, uitbouwen, erkers, geveltoppen, kantelen en andere aan de romantische kasteelarchitectuur ontleende elementen. Dit geldt voornamelijk voor de voorzijde aan de
Burgerhoutsestraat en de linker zijgevel. Ook de dakvorm weerspiegelt deze schilderachtigheid door verschillende kaphoogten en een bekroning met een hekwerk en een windvaan. De rechter zijgevel en de achtergevel daarentegen kennen een veel soberder
opzet door het ontbreken van deze schilderachtige elementen. Aan deze zijden bestaat
het dak bovendien uit eenvoudige dakschilden. De stijlvorm is overwegend neo-renaissance. Het bouwmateriaal is baksteen in verschillende kleuren met enkele details in
natuursteen (vermoedelijk Bentheimer zandsteen of Baumberger steen) en smeedijzer.
Op de oudste bouwtekening, daterend uit 1941, blijkt de plattegrond blijkt een driebeukige aanleg te hebben, met beuken van gelijke breedte. (Afb. 23) Onder de rechterbeuk
bevindt zich een kelder, bestaande uit een grote voorkelder en een kleinere achterkelder
(wijnkelder). Op de begane grond bevinden zich in de linkerbeuk een kamer en suite, in
- 22 -
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de middenbeuk de hal en een achterkamer en in de rechterbeuk een voorkamer en ach-

Afb. 22) De gevelsteen in de top van de voorgevel
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terkamer (keuken) met daartussen de hoofdtrap, bediendentrap en (kast)ruimten. De
indeling op de verdieping is grotendeels identiek aan die van de begane grond.
Karakteristiek zijn de extra tussenverbindingen tussen de kamers in de linkerbeuk en de
middenbeuk, zowel op de begane grond als de verdieping. Via de bediendentrap was
zowel de kelder als de zolder bereikbaar. Op de zolder bevonden zich enkele bediendenkamers en de badkamer. Gezien het getekende ligbad en de afwezigheid van een badkamer op de verdieping, zal deze badkamer bestemd zijn geweest voor de familie Van
Gilse en niet voor de bedienden. Tussen de hallen op de begane grond en de verdieping
was door middel van een opening in de verdiepingsvloer een vide aanwezig, die ook wel
als (open) galerij werd aangeduid.
Kenmerkened voor de ruimtelijke indeling is de groepering van kamers rondom een royale centrale hal. Dit geldt zowel voor de begane grond als de verdieping, die bovendien
onderling verbonden waren door een vide (opening) in de vloer van de verdieping. Door
deze vide was een relatief bescheiden trap naar de verdieping voldoende representatief.
De deuren hebben een paneelindeling en de scharnieren zijn opgenomen in de kraalprofilering van de kozijnen. De vensters zijn T-vormige schuifvensters, met een vast bovenlicht en een in tweeën gedeeld schuifraam. De representatieve kamers op de begane
grond waren vermoedelijk ingericht met gedecoreerde haarden van Belgische steen,
waarvan er thans nog één is behouden in de linker achterkamer. De andere kamers hadden soberder haarden, zoals in de rechter voorkamer op de verdieping behouden is
gebleven. De stucplafonds kenden overwegend een sobere opzet met lijsten en vermoedelijk decoratief schilderwerk. Tegen de achtergevel van de villa bevond zich destijds, ter
plaatse van de huidige aanbouw, een oudere aanbouw: de bijkeuken met daarnaast vermoedelijk ook van meet af aan - een warande (zie de bouwtekening 1941).
3.2.2

De situatie omstreeks 1941
De oudste bouwtekening die van de villa is teruggevonden stamt van 2 juli 1941. (Afb.
23) De villa was sinds drie jaar geen eigendom meer van de familie Van Gilse, omdat het
in 1938 was aangekocht door de Catechisten van de Eucharistische Kruistocht in het
Bisdom Breda, ook wel Pius X Stichting genoemd (zie hoofdstuk 2). In 1939 zou ook de
RK Huishoud- en Industrieschool in de villa gevestigd zijn.
Of er ten opzichte van de oorspronkelijke toestand al sprake is van wijzigingen, kan op
basis van de tekening uit 1941 niet vastgesteld worden. De in een ander handschrift bijgeschreven tekst “schuifdeuren” bij de gevelopeningen in de achtergevel, zal pas na
1941 zijn toegevoegd, vermoedelijk ter correctie van een onjuistheid in de tekening.

Afb. 24) De villa omstreeks 1905. (GAR, Fotocoll. K00697)
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Afb. 25) De bouwtekening uit 1973. (BWT)
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3.2.3

De toestand in 1973
In 1968 kocht de Gemeente Roosendaal de villa aan. Voordat in 1975-1976 de verbouwing ten behoeve van de muziekschool plaatsvond, is in 1973 een opname gemaakt van
de bestaande toestand. (Afb. 25) Op deze bouwtekening zijn in principe de wijzigingen
herleidbaar ten opzichte van de bouwtekening uit 1941. De verschillen blijken minimaal.
Op de begane grond is na 1941 de buitendeur van de bijkeuken in de rechter zijgevel
vermoedelijk gewijzigd in een venster. In plaats daarvan is een venster tussen de bijkeuken en de waranda vergroot tot deur. Omdat dit bouwdeel echter in 1975-1976 volledig
gesloopt is, is de precieze gang van zaken thans niet meer herleidbaar. Op de verdieping hadden zich geen veranderingen voorgedaan. Op de zolder was aan de linkerzijde
een aantal kamers toegevoegd en de badkamer was ondergebracht in een kamer aan
de andere zijde van de bediendentrap. Kennelijk heeft de villa probleemloos kunnen
functioneren ten behoeve van de Pius X Stichting.

3.2.4

De verbouwing van 1975-1976
In de jaren 1975-1976 is de villa verbouwd om te dienen als muziekschool. (Afb. 26) De
warande en de bijkeuken aan de achterzijde werden gesloopt om plaats te maken voor
de huidige rechthoekige uitbouw met plat dak. Op advies van de welstandscommissie
werd de nieuwbouw in vormgeving en materiaalgebruik afgestemd op de villa. Die
afstemming lijkt zich ook in de gekozen rechthoekige vorm met plat dak voor te doen,
omdat de oude aanbouwen op hoofdlijnen dezelfde kenmerken bezaten; het platte dak
- 25 -
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Afb. 26) De bouwtekening uit 1975. (BWT)

Begane grond

Eerste verdieping - zolderverdieping

Aanbouw: doorsnede A-A en B-B
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kon opnieuw als balkon dienen. Het hergebruik van het kantelraam uit de gesloopte bijkeuken in de nieuwe achtergevel en het hergebruik van de gekoppelde kozijnen in de
achtergevel en de balustrades op de nieuwe aanbouw wijzen op hetzelfde streven.
Karakteristiek voor de bouwtijd zijn de stalen vensters in de linker zijgevel en de achtergevel, en de stalen dubbele deur in de achtergevel. Verder werden vanwege deze
nieuwbouw in de oude achtergevel bestaande gevelopeningen geheel of gedeeltelijk
dichtgemetseld, waardoor de huidige twee doorgangen tussen de villa en de nieuwbouw
resulteren.
De ruimtelijke indeling onderging met name aan de rechter achterzijde een belangrijke
wijziging, als gevolg van het verwijderen van de bediendentrap. Alleen de oorspronkelijke
trap naar de kelder bleef gehandhaafd. Op de begane grond werd de kamer rechtsachter
met een nieuwe wand verdeeld in een gang en een kleinere keukenruimte met kasten.
Tevens werd de verbinding tussen de beide linker kamers, oorspronkelijk kamers en
suite, dichtgemetseld. Dat geldt ook voor de verbinding van de kamer linksachter met die
middenachter. Op de verdieping kreeg de ruimte naast de trap, waar zich eerst de
bediendentrap had bevonden, een indeling met toiletten. Verder werd de kamer linksvoor
voorzien van een scheidingsmuur en zodoende opgedeeld in twee kamers: een voor- en
middenkamer. Bij de voorgevel kwam de nieuwe toegang tot de kleine voorkamer, terwijl
de middenkamer via de oorspronkelijke deur toegankelijk bleef. Alle tussendeuren tussen
de kamers werden dichtgemetseld. Eén van deze deuren zal hergebruikt zijn in de
genoemde nieuwe deuropening naar de kamer linksvoor. Ook werd de vide tussen de
hallen op de begane grond en de eerste verdieping dichtgemaakt, waardoor deze hal
thans één groot vloeroppervlak te zien geeft.
Volledig nieuw is de ruimtelijke indeling op de tweede verdieping, evenals de trap ernaar
toe vanaf de eerste verdieping. Deze nieuwe trap was noodzakelijk vanwege het verwijderen van de oorspronkelijke verbinding via de bediendentrap. De nieuwe trap werd aangelegd in het verlengde van de gehandhaafde hoofdtrap en kreeg eveneens twee vluchten gescheiden door een tussenbordes. Dit bordes bevindt zich vóór het hoge venster
dat de trapopgang verlicht. Nieuw is ook het grote daklicht dat de hal van de tweede verdieping verlicht. De nieuwe indeling op zolder baseert zich op de driebeukige aanleg van
de villa, vergelijkbaar met de verdieping. Op zolder bevindt zich echter ook in de middenbeuk een kamer aan de voorzijde, waardoor de hal bescheidener is van omvang. Vanuit
de hal was een gang aangelegd naar de vluchtweg, een nieuwe brandtrap.
Tegen de linker zijgevel is een stalen brandtrap geplaatst, waarvoor op de eerste verdieping een venster in de linker achterkamer werd aangepast tot deur en op de tweede verdieping een nieuwe dakkapel met deur werd aangebracht. Vermoedelijk zijn ook de stalen bovenlichten in enkele vensters al tijdens deze verbouwing toegevoegd.
3.2.5
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De situatie anno 2007
De huidige situatie is nog goeddeels de toestand zoals die in 1975-1976 tot stand is
gekomen. Vermoedelijk ten behoeve van de huidige bewoning zijn de afgelopen jaren
enkele vensters vervangen door kunststof kozijnen, in de erker van de voorgevel. Tevens
zijn enkele toiletten omgevormd tot douches en is de kamer rechtsachter op de verdieping een keukenruimte geworden. De tweedeling uit 1975-1976 van de kamer linksvoor
op de verdieping is weer ongedaan gemaakt, waarmee daar de oorspronkelijke situatie
is hersteld. De nieuwe deuropening is echter wel gehandhaafd. Op de zolder is de gang
naar de brandtrap bij de middelste kamer getrokken.

Cultuurhistorische verkenning
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3.3

Beschrijving

3.3.1

Structuur
In de beschrijving zijn de gevels en de kamers benoemd naar hun ligging, gezien vanaf
een standpunt voor de voorgevel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van aanduidingen als
voor-achter en links-midden-rechts. Voor zover herleidbaar zijn de kamers tevens aangeduid met het huidige kamernummer dat op de deuren is aangebracht. De afzonderlijke
gevels, muren en elementen zijn beschreven met het standpunt er recht voor. Van de
windroos wordt zelden gebruik gemaakt; de voorgevel, gericht op het noordnoordoosten,
is in dit rapport gemakshalve als de noordgevel aangehouden, zodat de achtergevel de
zuidgevel vormt.
Villa Mariahove bestaat uit twee bouwdelen: het hoofdgebouw (de eigenlijke villa) uit
1899 met een ongeveer vierkante plattegrond en een rechthoekige aanbouw uit 19751976 tegen de achtergevel. (Afb. 26) Alleen in de voorgevel en de linker zijgevel kent de
plattegrond onregelmatigheden in de vorm van een vijfzijdige erker op de rechterhoek
van de voorgevel (begane grond, doorstekend tegen de rechter zijgevel), een driezijdige
uitbouw op de linkerhoek van de voorgevel (begane grond en verdieping), waarboven
zich een hoektoren verheft, en een driezijdige uitbouw tegen de linker zijgevel. De villa
kent twee bouwlagen, namelijk begane grond en verdieping. Tevens zijn er een kelder,
een zolder en een vlieringzolder. De begane grond heeft enigszins het karakter van een
bel-étage, vanwege de hogere ligging ten opzichte van het maaiveld. In dit rapport wordt
echter de term begane grond aangehouden.
In het interieur wordt de ruimtelijke indeling van de begane grond en de verdieping
geleed door de driebeukige aanleg, gescheiden door twee parallelle bouwmuren die
evenwijdig met de zijgevels verlopen. De hallen in de middenbeuk op de begane grond
en de verdieping, maar ook op de zolder, vormen de ruimtelijke kern waaromheen zich
de verschillende kamers groeperen.

3.3.2

Het exterieur
- Algemene kenmerken
De vier gevels van de villa (het hoofdgebouw) hebben in hun vormgeving en materialisering een groot aantal kenmerken gemeen. Waar onderdelen afwijken van deze algemene
kenmerken, zal dat bij de betreffende gevel worden aangegeven.
Het overwegende bouwmateriaal van de gevels is bruinrode machinale baksteen. (Afb.
27) Het voegwerk is licht van kleur. Hierin zijn op verschillende hoogtes speklagen opgenomen van grijze gesmoorde machinale baksteen. Deze speklagen zijn elk drie baksteenlagen dik en voorzien van donkere voegen: beoogd is het effect waarbij de speklagen visueel één donkere band (zouden) vormen. Opmerkelijk is de afwisselende koppeling van de speklagen met de onderdorpels en bovendorpels van de vensters: op de
begane grond bevindt de hardstenen onderdorpel zich in de baksteenlaag onder de
speklaag, terwijl de buiten het gevelvlak uitstekende hardstenen bovendorpel aansluit op
de speklaag en daardoor visueel daarmee één doorlopend geheel vormt. Op deze speklaag zet ook de ontlastingsboog aan. Op de verdieping heeft de hardstenen onderdorpel
dezelfde ligging, maar de bovendorpel is hier van hout als onderdeel van het kozijn en
die bevindt zich juist onder de speklaag (vergelijkbaar dus met de positie van de onderdorpel). Ook hier zet de ontlastingsboog op de speklaag aan. Met andere woorden: de
speklagen markeren de onder- en bovenbegrenzing van de gevelopeningen en niet van
de vensters zelf. Wel zijn de houten onderdorpels van de bovenlichten in de vensters
van beide bouwlagen gemarkeerd door “hoekblokken” van gesmoorde baksteen met een
donkere voeg, drie baksteenlagen dik en een strek breed. Boven de vensters van zowel
de begane grond als de eerste verdieping bevindt zich een speklaag die grotendeels
ononderbroken doorloopt over de gevels.
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Cultuurhistorische verkenning
Rechts: venster op de verdieping (voorgevel).

De vensters liggen diep in de ongeprofileerde gevelopeningen. De kozijnen zijn voor een
groot deel weggedetailleerd in het muurwerk, zodat ze visueel zeer smal lijken te zijn en
vooral de ramen in het kozijn het aanzien bepalen. Op het kozijn en opgenomen in het
muurwerk bevindt zich een metalen profiel, die vermoedelijk een geleidesleuf vormde
voor een verdwenen zonwering of rolluiken. Aan de bovenzijde worden de vensteropeningen bekroond door een ontlastingsboog met een deklijst. Afhankelijk van de breedte
van de gevelopening hebben deze bogen de vorm van een flauw of juist sterk gebogen
segmentboog tot een halfronde boogvorm. Deze steens dikke ontlastingsbogen zijn
samengesteld uit “aanzetblokken” van drie gesmoorde bakstenen naast elkaar (met een
donkere voeg) en een sluitsteen van hardsteen, die van een diamantkop is voorzien.
Voor het overige is de boog opgebouwd uit helderrode machinale baksteen met een
lichtgekleurde voeg. De deklijst van de ontlastingsboog bestaat uit gesmoorde bakstenen
(met donkere voegen), die tegen de sluitsteen aanlopen. Opmerkelijk is de vulling van de
boogtrommels. Op de begane grond liggen deze ver naar voren, tussen de hardstenen
bovendorpel en de ontlastingsboog. Op de verdieping daarentegen bevinden ze zich in
het verlengde van het houten kozijn, dus even ver naar achteren in de gevelopening als
het venster. Alle boogtrommels zijn voorzien van siermetselwerk dat is samengesteld uit
gesmoorde baksteen, helderrode verblendsteen en oranje/gele baksteen of ceramische
materialen. Het motief van het siermetselwerk wordt gekenmerkt door diagonalen.
Op het maaiveld zijn de gevels voorzien van een plint van cementpleisterwerk. Aan de
bovenzijde kennen de gevels verschillende bekroningen; de kroonlijsten met eenvoudig
geprofileerde consoles overwegen echter, waarbij het opmerkelijk is dat ze zich aan alle
gevels exact op dezelfde hoogte bevinden. (Afb. 28) De kroonlijst is opgebouwd (van
onder naar boven) uit een rollaag en deklijst van gesmoorde baksteen, en consoles die
een uitkragende frieslijst dragen. Afhankelijk van de meer of minder representatieve positie zijn deze consoles en frieslijst van hardsteen of hout. De houten frieslijsten maken
onderdeel uit van de bakgoten. Tussen zowel de houten consoles (of gootklossen) als de
natuurstenen consoles bevindt zich eenvoudig geometrisch siermetselwerk van helderrode en gesmoorde baksteen. Waar zich borstweringen met kantelen bevinden, zijn de
kantelen en de onderzijde van de moordgaten afgedekt met hardstenen deklijsten. Een
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Afb. 28) Boven: kroonlijst met hardstenen consoles (voorgevel).
Onder: kroonlijst met houten consoles (linker zijgevel).

aantal onderdelen aan de voorgevelzijde is van (vermoedelijk Bentheimer) zandsteen,
zoals de kraagstenen van de hoektoren en de weergang (voorgevel).
In de gevels zijn verschillende vensters aanwezig. Het “standaardformaat” kent een hoog
tweeruits schuifraam met een vast eenruits bovenlicht: een T-vormig schuifraam dat
karakteristiek is voor de bouwperiode. Naar de erker toe in de voorgevel en naar het
platte dak van de aanbouw tegen de achtergevel bevindt zich een gevelopening die even
breed is als het standaardformaat, maar dat is verlengd tot openslaande deuren. Smaller
zijn de vensters die zich in de uitbouwen van de voor- en linker zijgevel bevinden en van
de erker tegen de voorgevel. Deze bestaan uit een ongedeeld schuifraam met vast
bovenlicht. Zeer smal zijn drie vensters in de geveltop van de voorgevel. Opmerkelijk
breed daarentegen zijn de vensters in de uitbouw op de begane grond van het linker
deel van de voorgevel en op de verdieping van het middendeel van de voorgevel en van
de achtergevel).
De authenticiteit van alle vensters kon tijdens deze bouwhistorische verkenning niet volledig vastgesteld worden. De meeste lijken echter nog oorspronkelijk te zijn, waarbij weliswaar het schuifraam later vaak is vastgezet. De enkele kunststoframen in de voorgevel
zijn recent. Ook de stalen bovenlichten, die als klepraam geopend kunnen worden en die
in de oorspronkelijke bovenlichten zijn geplaatst, zijn van later datum: vermoedelijk van
de verbouwing tot muziekschool in de jaren 1975-1976.
- De voorgevel
Als meest representatieve gevel van de villa heeft de voorgevel de schilderachtigste
vormgeving gekregen. (Afb. 29) Corresponderend met de driebeukige aanleg van het
interieur, kent de gevel een drieledige opzet. Het linkerdeel heeft het karakter van een
romantisch kasteel dankzij de driezijdige uitbouw die bekroond wordt door de hoge hoektoren met spits, de borstwering met kantelen en het steile hoogopgaande dak. Het iets
terugliggende middendeel bevat de monumentale, dubbele ingangspartij. Het rechterdeel
onderscheidt zich door de bekroning met geveltop in de vorm van een tuitgevel en, op
de begane grond, een uitgebouwde vijfzijdige erker met kantelen.
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Het linkerdeel van de voorgevel, corresponderend met de linkerbeuk in het interieur,
bestaat zoals gezegd uit een driezijdige uitbouw die zijn pendant in de erker op de andere (rechter) hoek heeft. (Afb. 29) Deze uitbouw heeft twee schuine zijden die met 45 graden op de gevel aansluiten. Opmerkelijk is het zeer brede, vierledige venster aan de
voorzijde van de uitbouw, op de begane grond. Op de verdieping, op de hoek met de linker zijgevel, kraagt deze uitbouw uit op een geprofileerde (vermoedelijk Bentheimer)
zandstenen kraagsteen. De uitbouw wordt op het rechterdeel bekroond door een hoge
borstwering met kantelen en moordgaten, die aan de rechterzijde (naast het middelste
deel van de gevel) eveneens uitkraagt op een geprofileerde (Bentheimer) zandstenen
kraagsteen. De aanzet van deze kraagsteen is vormgegeven in de hardstenen sluitsteen
van de ontlastingsboog onder de console. Op deze wijze heeft de borstwering, die is

Linkerdeel
Afb. 29) De voorgevel.
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gemetseld op de kroonlijst met hardstenen consoles, een rechthoekig verloop gekregen
en volgt die niet de schuine vorm van de uitbouw. De hoek is extra benadrukt met een
kanteelachtige opbouw bovenop het hoekkanteel van de borstwering. Het linker deel van
de uitbouw, geïntegreerd met de borstwering, wordt bekroond door een achtzijdige,
hoogopgaande hoektoren met een naaldspits. Als gevolg van de doorlopende kroonlijst
kraagt ook de toren iets uit ten opzichte van de gevel op de verdieping. Drie zijden corresponderen wat betreft hun gevelvlak met de gevelvlakken van achtereenvolgens de voorgevel, de overhoekse zijde van de uitbouw en de linker zijgevel. In de overhoekse zijde
bevindt zich een smal venster met een schuifraam. Op de spits staat een sierlijke, van
siermotieven voorziene smeedijzeren windvaan. (Afb. 41) Het steile dak van de uitbouw
wordt bekroond door een romantisch sierelement: een dakkam in de vorm van een
smeedijzeren hekwerk met siermotieven. (Afb. 41) Die kwalificatie geldt ook voor de dakkapel met het spitse kapje.
Doordat alle onderdelen van dit linkerdeel zich nadrukkelijk manifesteren, krijgt dit deel
van de voorgevel het uiterlijk van een semi-zelfstandig bouwlichaam, een soort kasteeltoren met kantelen, gedekt met een eigen steile kap en voorzien van een prominente
hoektoren.
Het middendeel van de voorgevel correspondeert met de middenbeuk in het interieur. Als
gevolg van de uitbouw van het linkerdeel enerzijds en de erker en de iets uitstekende
topgevel van het rechterdeel anderzijds, ligt dit middendeel visueel iets terug. Op de
begane grond bevinden zich twee grote rondboogvormige openingen, met daarachter
een diep portiek. (Afb. 30) Dit geheel heeft een sterk neo-renaissance getint karakter.

Afb. 30) Het portiek in het middendeel van de voorgevel.
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De linker opening naar het portiek is afgesloten met een hardstenen “leuning”, via de
rechter is de portiek toegankelijk door middel van enkele hardstenen treden. Ter weerszijden van deze trap bevindt zich een hardstenen podest, ter hoogte van de plint. Tussen
de rondbogen staat een rechthoekige middenpijler, die door middel van hardstenen blokken een vierdeling kent, identiek aan de beide muurpenanten. Tussen deze blokken
bevindt zich metselwerk van bruinrode baksteen. Het onderste deel, tot en met het eerste blok, heeft ongeprofileerde hoeken. De genoemde leuning is in dit eerste blok ingelaten, zowel in de middenpijler als in de muurpenant, en moet daardoor oorspronkelijk zijn.
De hoogte van dit eerste blok correspondeert met de speklaag ter hoogte van de vensterbanken. Boven dit eerste blok krijgen de hoeken een kraalprofiel of rondstaafprofilering, die zich ook doorzet in de overige twee blokken. De aanzet van de rondboog is
gemarkeerd door een uitkragende hardstenen console gedecoreerd met een bladmotief.
(Afb. 31) Deze console correspondeert met de speklaag ter hoogte van de bovendorpel
van de vensters. Op de middenpijler bevindt zich aan de voorzijde bovendien een decoratie in de vorm van een vossenkop. Ook op de rondbogen zet het kraalprofiel zich voort,
zowel in het bruinrode metselwerk als in de vier hardstenen tussenblokken. De hardstenen sluitstenen zijn gedecoreerd met dezelfde vossenkoppen als de al genoemde. Tegen
deze sluitstenen loopt een hardstenen deklijst teniet, die de boog begeleidt. Deze deklijst
rust op eenvoudig geprofileerde consoles bij de muurpenanten en op de “Ionische” console met de al genoemde vossenkop bij de middenpijler. (Afb. 31)
De twee korte zijden van het portiek zijn voorzien van rondboogvormige blindnissen met
een kraalprofilering. (Afb. 32) De hardsteenblokken corresponderen met die van de rondboogopeningen en van de deuropeningen. De sluitsteen is gedecoreerd met een diamantkop. Opmerkelijk is de speklaag van gesmoorde baksteen boven deze nissen, die
ook boven de deuropeningen doorloopt en de portiekzijde van de rondboogopeningen.
Deze speklaag markeert de aanzet van de troggewelfjes waarmee het portiek is gedekt
en correspondeert geheel niet met een speklaag aan de voorgevel. Deze troggewelfjes
zijn gemetseld op ijzeren liggers. De vloer is belegd met hardstenen tegels (vermoedelijk
vernieuwd). De hardstenen plint is bij de openingen en nissen omgekornist.
De deuropeningen hebben een vormgeving die sterk lijkt op die van de rondboogopeningen. Bij de boogaanzet versmalt de opening echter niet, er is geen sprake van een uitkragende console. In beide deuropeningen bevinden zich identiek vormgegeven dubbele
deuren. Beide kozijnen zijn net als bij de vensterkozijnen grotendeels weggedetailleerd

Afb. 31) Links: console met bladmotief in het portiek.
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Afb. 32) Links: blindnis in het portiek.
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Rechts: de troggewelfjes in het portiek.

in het metselwerk. Het kalf tussen de deuren en het drieruits bovenlicht is voor de bouwtijd geprofileerd met de karakteristieke kapelletjes en biljoening (afgeschuinde hoeken).
De vier paneeldeuren hebben elk een groot glasraam, dat is voorzien van een ijzeren
roosterwerk. Dit roosterwerk is samengesteld uit stripijzer en gedecoreerd met smeedijzeren rozetten. De rondboogvormige, drieruits bovenlichten zijn gevuld met glas.
Opmerkelijk is het gegeven dat alleen de deuren in de rechteropening, in het verlengde
van de buitentrap, van oudsher gefunctioneerd hebben als toegang. Op deze deuren is
een slot en een deurknop in de vorm van een leeuwenkop aanwezig. Ondanks de identieke vormgeving en de aanduiding op de bouwtekeningen als functionele toegang, missen de deuren in de linker opening alle aanwijzingen dat ze ooit gangbaar waren en
benut zijn - zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde.
Boven de dubbele rondboog kenmerkt de verdieping zich door een sterk gesloten karakter. (Afb. 27 en 29) In het midden van het gevelvlak is een breed, vierledig venster opgenomen; ook in de achtergevel bevindt zich op dezelfde positie een identiek breed venster. Het onderste deel vormt een schuifraam. Boven dit venster is op de uitkragende
kroonlijst een borstwering gemetseld, afgedekt met hardsteen. Het dakschild is voorzien
van een laag geplaatste, grote dakkapel met een stolpraam en twee hoog geplaatste,
kleine dakkapellen met openslaand raam. Kenmerkend zijn de romantische, spitse kapjes op deze dakkapellen.
Het rechterdeel van de voorgevel heeft het karakter van een topgevel bestaande uit twee
vensterassen, met op de begane grond tegen de rechter vensteras een uitgebouwde vijfzijdige erker die zich doorzet langs de rechter zijgevel. De topgevel steekt iets uit ten
opzichte van het middendeel.
In de plint, afgewerkt met cementpleisterwerk, zijn twee openingen van kelderlichten
opgenomen. de ene bevindt zich naast de trap naar het portiek en de ander in de voorzijde van de erker. De openingen zijn afgeschermd met eenvoudig ijzeren traliewerk. De
erker, identiek vormgegeven als de rest van de voorgevel, wordt bekroond door de uit- 35 -
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kragende kroonlijst met hardstenen consoles en kantelen. (Afb. 33) Hierdoor heeft deze
uitbouw het karakter gekregen van een soort kasteelachtige, lage hoektoren.
Op de hoogte waar zich aan de andere geveldelen de uitkragende kroonlijsten bevinden,
zet het muurwerk van de topgevel zich ononderbroken voort. (Afb. 33) Wel kraagt de
geveltop tweemaal uit naar de zijkanten met behulp van hardstenen consoles: de onderste uitkraging bevindt zich ter hoogte van de doorlopende speklaag boven de vensters
van de verdieping en de bovenste correspondeert met het niveau waarop de consoles
van de kroonlijsten liggen. een speklaag in het verlengde van de hardstenen dekplaat op
de borstwering van het middendeel (zie hierboven) markeert de aanzet van de geveltop,
die de vorm heeft van een tuitgevel met schouderstukken en een topstuk. De schouderstukken worden geflankeerd door een kanteel, waardoor de geveltop zich al direct bij de
aanzet versmald. Al deze onderdelen zijn afgedekt met hardstenen deklijsten. Op
genoemde speklaag sluiten ook de drie vensteropeningen in de geveltop aan: twee
smalle die een bredere en hogere flankeren. De smalle wijken af van de gebruikelijke
venstervormgeving, doordat ze geen boogtrommel hebben. Boven het hogere middenvenster bevindt zich opnieuw een speklaag.
Het hardstenen topstuk van de tuitgevel is gedecoreerd en voorzien van tekst. (Afb. 22)
Tussen rozetten staat onderaan op een banderol “Mariahove”. Daarboven, in een smaller
deel van het topstuk, is het wapenschild met de ligatuur van de letters “K” en “G” te zien
(Maria Kenis en Henri van Gilse). Boven dit schild staat het jaartal “MDICD” (1899). Ter
weerszijden van dit smallere deel bevindt zich een krullend voluut. De bekroning van dit
topstuk wordt gevormd door een driehoekig fronton met (opnieuw) een vossenkop en
twee voorpoten: de vos wil als het ware uit het fronton kruipen.
De authenticiteit van de vensters in de voorgevel kon tijdens deze bouwhistorische verkenning niet met volledige zekerheid vastgesteld worden. Vele lijken nog oorspronkelijk
te zijn. Wel met zekerheid zijn de kunststoframen in de erker en het naastliggende ven- 36 -
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ster van de begane grond in het rechterdeel van de voorgevel recent aangebracht (vermoedelijk in of kort na 2001). Ook de stalen bovenlichten, die als klepraam geopend
kunnen worden en die in de bestaande bovenlichten zijn geplaatst, zijn van later datum:
vermoedelijk van de verbouwing tot muziekschool in de jaren 1975-1976.
- De linker zijgevel
Net als de voorgevel heeft ook de linker zijgevel een schilderachtig uiterlijk. (Afb. 34) Er
zijn twee delen te onderscheiden, namelijk het rechterdeel dat als het ware nog bij de
voorgevel behoort en het linkerdeel dat meer aansluit bij de sobere achtergevel. De
overgang van beide delen wordt gemarkeerd door een sprong in de gevel: het rechter
deel steekt iets uit ten opzichte van het linker deel. Opmerkelijk is het gegeven dat ter
hoogte van de kroonlijst het rechterdeel breder is dan onder de kroonlijst en als gevolg
daarvan over een deel van het linkerdeel doorloopt (zie hieronder). Overigens correspondeert deze overgang absoluut niet met de interieurindeling, omdat de beide vensterassen rechts bij de voorkamer behoren en alleen de driezijdige uitbouw bij de achterkamer
behoort.
Het rechterdeel is relatief smal en heeft een gesloten karakter met slechts één vensteras. (Afb. 34) Zoals reeds beschreven bij de voorgevel wordt de hoek met de voorgevel
gevormd door een schuine zijde van de uitbouw van de voorgevel, die op de verdieping
uitkraagt op een geprofileerde (vermoedelijk Bentheimer) zandstenen kraagsteen.
Dit geveldeel wordt beëindigd door een uitkragende kroonlijst op hardstenen consoles,
die echter ter linkerzijde doorloopt boven een vensteras van het linkerdeel van deze zijgevel. Omdat het rechterdeel iets naar voren uitsteekt ten opzichte van het linkerdeel is
onder de architraaflijst van de kroonlijst een driedelig rondboogfriesje gemetseld om dit
niveauverschil op te vangen. (Afb. 35) In de speklaag die doorloopt boven de vensters
van de verdieping zijn geprofileerde hardstenen consoles opgenomen, waarop met rode
verblendsteen de boogjes zijn gemetseld. De boogjes hebben een hardstenen sluitsteen.
Op de kroonlijst bevindt zich, net als aan de voorgevelzijde, een borstwering met kantelen, die is geïntegreerd met de hoektoren. Enkele kantelen zijn beschadigd en daardoor
lager dan oorspronkelijk. Op de linker hoek, dus boven het boogfriesje, is bovenop het
hoekkanteel een kanteelachtige opbouw met hardstenen deklijst gemetseld: net als aan
de voorgevelzijde wordt deze hoek dus benadrukt.
Achter de borstwering bevindt zich een hoog, steil dak, dat bekroond wordt door een
dakkam in de vorm van een ijzeren hek. (Afb. 41) Bij de hoektoren is een dakkapel aanwezig met een spits kapje, zoals ook aan de voorgevel.
Het linkerdeel van deze zijgevel maakt een gesloten indruk, omdat een groot deel uit
blind metselwerk bestaat. Dit geveldeel bestaat uit een vensteras die zich onder het hierboven genoemde rondboogfriesje bevindt en een driezijdige uitbouw, waarvan de twee
schuine zijden elk een vensteras hebben. De ontlastingsbogen van deze twee laatste
vensterassen hebben geen hardstenen sluitsteen, maar een sluitsteen van gesmoorde
baksteen (vergelijk de rechter zijgevel en achtergevel). Opmerkelijk is het gegeven dat
de zijde van deze uitbouw evenwijdig aan de zijgevel verzwaard is en daardoor rechthoekig uitsteekt ten opzichte van de schuine zijden. Aangezien zich op de begane grond
tegen dit deel van de uitbouw een oorspronkelijke haard bevindt, zou deze verzwaring
kunnen samenhangen met een rookkanaal: dit komt echter op geen enkele bouwtekening voor en ook een schoorsteen ontbreekt. Overigens wordt een vergelijkbare suggestie gewekt bij de aansluiting van de schuine zijden waar het muurwerk terzelfder breedte
iets uitsteekt ten opzichte van het gevelvlak.
Dit deel wordt bekroond door een kroonlijst met gootklossen (houten consoles), die
ononderbroken doorloopt over de uitbouw en de hoek omgaat naar de achtergevel. De
uitbouw is voorzien van drie dakschilden die met een kort zadeldakje aansluiten op het
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dakschild van het hoofddak van de villa. Naast het rondboogfriesje (van het rechterdeel
van deze gevel) steekt een dakkapel uit 1975-1976 door de kroonlijst heen. Deze is aan
gebracht als vluchtweg vanaf de zolder naar de stalen brandtrap, die in dezelfde jaren is

Linkerdeel met uitbouw.
Afb. 34) De linker zijgevel.
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Afb. 35) Links: detail van het boogfriesje (linker zijgevel).

Rechts: inboetwerk (linker zijgevel).

geplaatst. In de rechter schuine zijde van de uitbouw is op de verdieping de borstwering
onder een venster weggebroken om ook daar een vluchtdeur naar de stalen brandtrap te
kunnen maken. (Afb. 35) De dagkant is zeer zorgvuldig bijgewerkt en de hardstenen
onderdorpel is als drempel hergebruikt.
De authenticiteit van de vensters in deze zijgevel kon tijdens deze bouwhistorische verkenning niet met volledige zekerheid vastgesteld worden. De meeste lijken nog oorspronkelijk te zijn. De stalen bovenlichten, die als klepraam geopend kunnen worden en
die in de bestaande bovenlichten zijn geplaatst, zijn van later datum: vermoedelijk van de
verbouwing tot muziekschool in de jaren 1975-1976.
- De rechter zijgevel
Deze zijgevel heeft een gesloten karakter en kent een onregelmatige indeling, als gevolg
van de functionele ruimten die zich hier in het interieur bevinden. (Afb. 36) De rechterbeuk van het huis bevat het trappenhuis, sanitaire ruimten en de keuken. Dit weerspiegelt zich in de vorm, formaat en plaatsing van de vensters. Bovendien bevindt zich hier
een “achterdeur” of “bediendendeur”.
Links bevindt zich op de begane grond de uitgebouwde vijfzijdige erker. Aan deze zijde is
vormgeving identiek als aan de voorgevelzijde (zie hierboven). In de plint van cementpleisterwerk bevindt zich één kelderlicht dat is afgeschermd met ijzeren traliewerk.
De plint van de zijgevel, eveneens cementpleisterwerk, heeft drie kelderlichten: twee ter
weerszijden van de achterdeur en een opvallend brede onder het keukenvenster rechts
in de gevel. De beide kleine zijn afgeschermd met een ijzeren traliewerk. Het brede kelderlicht heeft een staand en liggend rooster, dat geopend kan worden. (Afb. 37) Hierdoor
konden dus goederen, zoals steenkool, direct in de kelder getransporteerd worden.
De gevelopening van de achterdeur steekt door de plint heen. Voor de overbrugging van
het hoogteverschil zijn drie treden gedekt met hardstenen platen voor de plint geplaatst.
- 39 -
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Afb. 36) De rechter zijgevel.

Afb. 37) Links: rooster op een kelderlicht (rechter zijgevel).
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De deur zelf heeft zes panelen, waarvan de twee bovenste, met een langgerekte vorm,
van glas zijn met een ijzeren sierrooster ervoor. (Afb. 37) De boogtrommel is gevuld met
siermetselwerk. Het brede venster links van de deur en het smalle venster rechts ervan
hebben elk ook een rooster. Net als in de uitbouw van de linker zijgevel zijn de sluitstenen in de ontlastingsbogen niet van hardsteen maar samengesteld uit drie lagen van
gesmoorde baksteen. Dit geldt overigens voor alle ontlastingsbogen in deze gevel, uitgezonderd die van de erker.
In het linkerdeel van de gevel bevinden zich twee hoog opgaande segmentboogvormige
vensters, die behoren bij het trappenhuis. De linker bevindt zich in het verlengde van de
trapvlucht van de begane grond naar het tussenbordes, de rechter in het verlengde van
de trapvlucht van het tussenbordes naar de verdieping. Door middel van horizontale roeden is het venster in kleinere glasramen gedeeld. Onderaan deze vensters is vermoedelijk een glasraam verwijderd en een nieuwe borstwering binnen de vensteropening
gemetseld. Ook is een nieuwe hardstenen onderdorpel geplaatst, want de oorspronkelijke is nog aanwezig. Tijdstip en reden van deze aanpassing is niet duidelijk. Afgezien van
de oorspronkelijke onderdorpel, die is opgenomen in de speklaag ter hoogte van de
boogaanzet van de begane-grondvensters, hebben deze vensters geen relatie met de
speklagen. Dit geldt ook voor de twee smalle vensters op de verdieping, rechts naast de
trapvensters.
Rechts in de gevel bevindt zich een vensteras, met een breed drieruits venster op de
begane grond (de keuken) en een “standaardvenster” op de verdieping. Het venster op
de begane grond met openslaande ramen en een valraam is vermoedelijk niet oorspronkelijk, maar mogelijk al vóór 1975-1976 aangebracht. De overige vensters zijn vermoedelijk nog oorspronkelijk, uitgezonderd de kunststoframen in de erker.
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Afb. 38) De achtergevel.

Afb. 37) Links: rooster op een kelderlicht (rechter zijgevel).
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De gevel wordt bekroond door een kroonlijst met gootklossen (houten consoles). Op de
hoek met de voorgevel loopt de lijst teniet tegen de topgevel van het rechterdeel van de
voorgevel. Op de hoek met de achtergevel gaat de lijst ononderbroken de hoek om. Het
dakschild is voorzien van een dakkapel met een spits kapje, zoals ook aan de voorgevel
en de linker zijgevel voorkomt. Deze dakkapel bevindt zich recht boven het rechter trapvenster.
- De achtergevel
Als gevolg van de aanbouw uit 1975-1976 vormt de begane grond van de achtergevel
onderdeel van het interieur en zal daar beschreven worden. Op de verdieping is de achtergevel in het zicht. (Afb. 38) Door middel van een bescheiden sprong in het muurwerk
is de gevel ingedeeld in twee brede, uitstekende hoekrisalieten en een iets terugliggend,
smaller middendeel. Deze opzet correspondeert met de driebeukige aanleg van het interieur. Zowel het middendeel als de beide risalieten bevatten elk één vensteras. In de
risalieten is dit een “standaardvenster” dat is verlengd tot openslaande deur (vergelijk de
toegang tot het balkon op de vijfzijdige erker van de voorgevel). (Afb. 39) In het middendeel een vierledig breed venster zoals ook op de verdieping in het middendeel van de
voorgevel: ze liggen recht tegenover elkaar. Vensters en deuren zijn alle nog oorspronkelijk. Afwijkend van de andere gevels is het gegeven dat de vulling van de boogtrommels ver naar voren ligt. Vermoedelijk hangt dit samen met de oriëntatie op het zuiden,
waardoor in de houten kasten achter de boogtrommels vermoedelijk de zonwering weggewerkt kon worden. (Afb. 39)
De geveldelen worden bekroond door een houten kroonlijst met gootklossen (houten
consoles), die iets terugligt in het middendeel. Op de hoeken met de zijgevels lopen ze
ononderbroken door. De beide risalieten hebben dakschilden die vóór het dakschild van
het middendeel liggen. Dit versterkt het risalerende effect. Elk dakschild is voorzien van
een vermoedelijk oorspronkelijke dakkapel met lessenaarsdakje, afwijkend van die aan
de andere gevels. Alle drie hebben ze stolpramen.
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Afb. 40) Schematische weergave van het kappenplan. (BWT, bouwtekening 1975)

- Het dak
Op hoofdlijnen bestaat het dak uit vier dakschilden evenwijdig aan de vier gevels, met in
het midden een plat dak. Dit “hoofddak” is aan alle vier de zijden herkenbaar aan het
boeibord dat de plaats van het platte dak markeert. Vanwege de uitbouwen en accentueringen van bouwdelen geeft het dak echter een veel gevarieerder beeld. Aan de voorgevelzijde bevindt zich over een korte afstand een zadeldak dat aansluit tegen de topgevel van de rechterhelft. Het rechter dakschild ligt in het verlengde van het dakschild op
de rechter zijgevel. Op de linkerhelft bevindt zich een steil zadeldak met vier dakschilden, dat hoger opgaat dan het hoofddak. Het lijkt zelfs naast het hoofddak te liggen,
maar vormt bij het platte dak toch ook één geheel met het hoofddak. De driezijdige uitbouw van de linker zijgevel heeft drie dakschilden die met een kort zadeldakje aansluiten
op het hoofddak. En de beide risalieten van de achtergevel hebben elk een dakschild dat
met een kort zadeldak aansluit op het hoofddak. Ook hier liggen de dakschilden in het
verlengde van de dakschilden op de linker en rechter zijgevel.
Alle dakschilden zijn gedekt met bruingrijs asfaltpapier, in het patroon van een leidekking
(Maasdekking). Dit materiaal is waarschijnlijk in 1975-1976 aangebracht. De oorspronkelijke dekking is niet duidelijk, maar zal mogelijk van leien geweest zijn. De huidige dekking vormt daar dan een imitatie van.

Afb. 39) Links: de linker deur in de achtergevel. Rechts: een rolluiksysteem (achtergevel).
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Rechts: de windvaan op de hoektoren.
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- De gevels van de aanbouw
In 1975-1976 is de huidige aanbouw tegen de achtergevel tot stand gekomen, in de
plaats van een bijkeuken en een warande. De drie gevels zijn grotendeels identiek en
hebben een vormgeving die is geïnspireerd op de villa (zie hoofdstuk 2). Het muurwerk
is opgemetseld van een iets afwijkende bruinrode baksteen. De speklagen zijn vervaardigd van een sterk in kleur afwijkende bruine strengperssteen. De plint is voorzien van
cementpleisterwerk. De twee speklagen liggen in het verlengde van de speklagen ter
hoogte van de onderdorpels van de vensters en op het niveau van de bovendorpels van
de vensters. Het geprofileerde boeibord, dat aan de onderzijde is gedecoreerd met een
schulprand, bevindt zich ter hoogte van de doorlopende speklaag die zich tussen de
vensters van de begane grond en de verdieping bevindt. Daarmee sluit de aanbouw que
dimensionering nauw aan op de 75 jaar oudere villa.
De linker zijgevel bevat één venster, dat zich direct tegen de achtergevel van de villa aan
bevindt. Het is een drieledig stalen raam met kleppend bovenlicht. De borstwering is een
stalen plaat. Boven het venster bevindt zich een houten bak, waarin waarschijnlijk een
zonwering of rolluik opgeborgen kon worden. Tussen de bak en het boeibord bevindt
zich een houten afwerking.
De rechter zijgevel is volledig blind.
De achtergevel heeft links een breed en tamelijk laag venster, dat zich tussen de twee
speklagen in bevindt. (Afb. 38) De gevelopening is voorzien van een strekse boog.
Boven de hardstenen vensterbank bevinden zich ter weerszijden “blokken” van bruine
strengperssteen. Het kantelraam is afkomstig uit de vroegere bijkeuken en hergebruikt in
de nieuwe aanbouw (zie de aantekening op de bouwtekening uit 1975). Rechts in de
gevel bevindt zich een brede vierledige gevelopening met bovenlichten, die opgaat vanaf
het terras. Het kozijn wordt gevormd door vijf gebiljoende houten stijlen, op hardstenen
neuten. Ook de bovendorpel is van hout en gebiljoend. Dit materiaal zal zijn hergebruikt
van de in 1975 gesloopte warande. In de houten kozijnen zijn in 1975-1976 drieledige
stalen ramen (links) en een tweeledige stalen deur (rechts) geplaatst. De stalen ramen
hebben een borstwering die bestaat uit een stalen plaat. Ook het onderste deel van de
deuren wordt gevormd door een stalen plaat. Het bovenste deel van de deuren en
ramen bestaat uit glas, waarbij de ramen zijn ingedeeld in een breed middenpaneel en
smalle zijpanelen. De vier kleppende bovenlichten, dus ook die boven de tweeledige
deur, hebben dezelfde raamindeling. Boven deze gevelopening bevindt zich een bak, net
als boven het venster in de linker zijgevel. Mogelijk bevond zich hierin een zonwering of
rolluik. Tussen de bak en het boeibord is de gevel gevuld met een houten afwerking.
Op de aanbouw staat een balustrade, die is samengesteld uit gebiljoende stijlen met
daartussen ijzeren hekwerken. Elk hekwerk bestaat uit drie rechthoeken met een inge-

Afb. 42) Links: de deuren in de achtergevel van de aanbouw. Rechts: de linker zijgevel van de aanbouw.
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schreven kruis. Twee ijzeren cirkels koppelen de rechthoeken boven het tussenstijltje
met de ijzeren regel onder de handlijst. Al dit materiaal is eveneens hergebruikt van de in
1975 gesloopte warande en bijkeuken (zie de opmerkingen op de bouwtekening uit
1975). De handlijst zal in 1975-1976 nieuw zijn vervaardigd, evenals de passtukken in de
balustrade die aansluiten op de achtergevel van de villa.
3.3.3

Het interieur
- Algemene kenmerken
De ruimtelijke indeling wordt volledig bepaald door de oorspronkelijke driebeukige opzet.
Deze drie beuken staan haaks op de voor- en achtergevel en verlopen dus parallel met
de zijgevels. (Afb. 26) Aan de voor- en achtergevel is de driebeukige aanleg af te lezen.
(Afb. 29 en 38) De belangrijkste, representatieve vertrekken bevinden (bevonden) zich in
de linkerbeuk en de middenbeuk. De middenbeuk omvat op begane grond en verdieping
de centrale hal waaromheen de verschillende vertrekken gegroepeerd zijn. De rechterbeuk had een meer utilitair karakter, omdat zich hier de kelder bevindt, de hoofdtrap (en
oorspronkelijk ook de bediendentrap) en sanitaire ruimten. Hoewel de zolderindeling
omstreeks 1975-1976 tot stand is gekomen, voegt deze zich naar hetzelfde stramien.
Op enkele kleine afwijkingen na, die zich voordoen in de rechterbeuk, is de ruimtelijke
indeling van begane grond en verdieping identiek. Dit betekent dat niet alleen de scheidingsmuren tussen de drie beuken over beide verdiepingen opgaan, maar ook de dwarsmuren die in die beuken de vertrekken onderling afscheiden.
Tijdens de verkenning was de villa bewoond en in gebruik. Dit betekent dat vloeren,
wanden en plafonds van meer of minder moderne afwerkingen waren voorzien, waarachter de oorspronkelijke afwerkingen voor een (groot) deel schuil gaan dan wel waarvoor ze verwijderd zijn. Zo zijn er nog slechts enkele oorspronkelijke haarden of schouwen aanwezig. De beschrijving beperkt zich tot die bijzonderheden. De draagconstructies van de verdiepings- en zoldervloer konden waargenomen worden ter plaatse van het
sanitair. Op basis van deze waarneming en gezien de bouwtijd mag uitgegaan worden
van een grenenhouten enkelvoudige balklaag. Verder zijn er enkele sporen waargenomen van de oorspronkelijke kleurstelling, zonder dat er een kleuronderzoek is verricht.
Bijna alle oorspronkelijke deuren, deurkozijnen en daarbij behorende geprofileerde
architraaflijsten zijn nog aanwezig. Een belangrijk kenmerk dat met nadruk aandacht verdient is de wijze waarop de scharnieren van de oorspronkelijke deuren in de oude villa
bijna onzichtbaar zijn opgenomen in het kraalprofiel van de geprofileerde kozijnen.
Tevens zijn op de meeste plaatsen de oorspronkelijke vensterbanken en kozijnen met
schuiframen en vast bovenlicht, en de geprofileerde architraaflijsten nog aanwezig.
Voor zover mogelijk worden de verschillende vertrekken ook met hun huidige kamernummer (1-11) aangeduid.
- De kelder
De kelder bevindt zich onder de volledige lengte van de rechterbeuk, van de voor- tot
aan de achtergevel. (Afb. 26) De kelder kent een tweedeling in een kleine achterkelder
en een grote voorkelder. De keldertrap bevindt zich tegen de scheidingsmuur tussen
beide kelders in de voorkelder. Deze laddertrap is overigens het enige overblijfsel van de
bediendentrap die oorspronkelijk tot op de zolder doorliep. De vloer van beide kelders is
gecementeerd of van beton. In de achterkelder is daarin een schrobputje opgenomen.
Het plafond van beide kelders bestaat uit gemetselde troggewelfjes tussen ijzeren balken. De gewelfjes zijn gepleisterd en gekalkt. Tussen de ijzeren balken bevinden zich
ijzeren trekankers. De buitenmuren van de kelders en de scheidingsmuur zijn rondom
voorzien van een gemetselde klamp, die is bepleisterd en grijs gesaust. De wanden
daarboven zijn gepleisterd en gekalkt.
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De voorkelder heeft twee steunpunten in de vorm van gemetselde kolommen, afgepleis-

Afb. 42) Links: de deuren in de achtergevel van de aanbouw. Rechts: de linker zijgevel van de aanbouw.
- 44 -

Roosendaal, “Mariahove”, Burgerhoutsestraat 12
Afb. 42) Links: de kelder aan de voorzijde.
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Rechts: de achterkelder.

terd en gekalkt. (Afb. 42) In het verlengde van de voorste kolom bevindt zich een scheidingsmuur tot aan de voorgevel, zodat aan de voorzijde de voorkelder uit een linker en
rechter voorkelder bestaat. Deze muur heeft geen klamp. Volgens de bouwtekening uit
1941 was deze muur toen nog niet aanwezig. De rechterkelder volgt in zijn plattegrond
de erker van de begane grond. In de rechterkelder bevindt zich tegen de rechter zijgevel
een pekelbak in drie delen, die doorloopt in het gezamenlijk deel van de voorkelder.
Deze bak is gemetseld van “geeltjes” (gele, kleine bakstenen) en bekroond door een rollaag van rode baksteen. Het geheel is bepleisterd. De rechter voorkelder heeft in de
voorgevel een hoog geplaatst, vernieuwd stolpraam in een oorspronkelijk kozijn. In de
rechterkelder bevinden zich twee eveneens hoog geplaatste, vermoedelijk oorspronkelijke stolpramen in de erker. Ook de zijgevel heeft twee vermoedelijk nog oorspronkelijke,
hoog geplaatste stolpramen.
De achterkelder kent een indeling in vakken, vijf tegen de achtergevel en drie tegen de
scheidingsmuur, door middel van gemetselde en bepleisterde dwarsmuren. (Afb. 42)
Deze muren gaan op van de vloer tot het plafond en hebben geen klamp. In de zijgevel
bevindt zich een breed, hoog geplaatst kelderlicht, dat is afgesloten met een dubbel spiegelklampluik. In het midden bevinden zich vierkante ruitjes, opgenomen in een soort
“raveling”. Door een ingebroken gat in de achtergevel is de betonvloer van de aanbouw
uit 1975-1976 zichtbaar.
- De begane grond
De begane grond kent een tweedeling: het grootste deel behoort tot de oude villa (het
hoofdgebouw), de achterste vertrekken tot de aanbouw. (Afb. 26) In deze volgorde zullen
de ruimten ook beschreven worden. De meeste vertrekken zijn nog voorzien van de oorspronkelijke deuren, kozijnen, vensterbanken, ramen en architraaflijsten rondom de deuren en vensters.
- De “hall”
Opmerkelijk in de plattegrond van de centrale hal, gelegen achter het portiek dat bij de
voorgevel is beschreven, is het gegeven dat het achterste deel een weinig smaller is (bij
de deuren naar de linker achterkamer en de tegenoverliggende deur naar de gang). De
vloer is belegd met opvallend grote marmeren platen (circa 185x250 cm). De wanden
zijn voorzien van een plint van zwart Belgisch marmer en een houten lambris met geprofileerde houten deklijst. De verschillende deuren hebben een geprofileerd houten kozijn.
Zowel de dubbele als de enkele deuren zijn paneeldeuren: de dubbele deuren naar de
linker voorkamer (1) en de kamer middenachter (3) zijn aanzienlijk hoger dan de enkele
deuren. (Afb. 43) Dat geldt ook voor de voordeuren. Zoals reeds bij de voorgevel
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Afb. 43) De hall op de begane grond: de zijde van de linkerbeuk.

beschreven vormt het linker deurstel (vanuit de voorgevel gezien rechts) de oorspronkelijke toegang, het rechter deurstel (vanuit de voorgevel gezien links) toont er geen spoor
van dat dit ooit deuren zijn geweest die geopend konden worden. De trap staat in open
verbinding met de hal door een hoge, smalle rondboogvormige opening, die aan de
bovenzijde is voorzien van een gedecoreerde architraaflijst op “kapitelen”in de vorm van
diamantkoppen. (Afb. 44) De overgang van wand in plafond is voorzien van een geprofileerde kroonlijst en een eenvoudige kooflijst.

Afb. 44) De hall op de begane grond: de zijde van de rechterbeuk.
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Afb. 45) De haard van Begisch marmer in de kamer linksachter (begane grond).

- De kamer linksvoor (1)
Onder de moderne vloerbedekking en boven het systeemplafond zullen nog de oude
vloer (parket?) en stucplafond schuilgaan. De wanden hebben een houten plint, die nog
oorspronkelijk kan zijn. Op de oorspronkelijke, geprofileerde houten vensterbanken zijn
secondair nieuwe platen gelegd. In de oorspronkelijke kozijnen zijn de katrollen zichtbaar
van het schuifsysteem van de ramen. In 1975-1976 zijn in enkele bovenlichten de huidige stalen klepramen aangebracht. Tussen de vensters van de linker zijgevel heeft zich
oorspronkelijk een haard bevonden. Op de dubbele deur naar de hal zijn op het scharnier resten van een houtimitatiebeschildering gevonden; deze lijkt nog onder de huidige
kleurlaag aanwezig te zijn.
- De kamer linksachter (2)
Oorspronkelijk vormde deze kamer met de kamer linksvoor een kamer-en-suite. In 19751976 zijn de schuifdeuren verwijderd en is de opening dichtgemetseld. Onder de moderne vloerbedekking zal de oude vloer nog schuilgaan (parket?). In de oorspronkelijke
kozijnen zijn de katrollen van de schuiframen zichtbaar. In 1975-1976 zijn in de bovenlichten de huidige stalen klepramen aangebracht. Boven de vermoedelijk als geluiddempers in 1975-1976 opgehangen bakken bevindt zich het oorspronkelijke stucplafond, dat
zich kenmerkt door een eenvoudige opzet met geprofileerde lijsten. De oorspronkelijke
dubbele schuifdeuren (mogelijk met zijramen) in de achtergevel zijn in 1975-1976 verwijderd en de opening is dichtgemetseld. De positie is aan de plint nog herkenbaar.
Het meest opvallende element in deze kamer is de rijk gedecoreerde schouw van
Belgisch marmer, die zich bevindt in de driehoekige uitbouw (vergelijk de beschrijving
van de linker zijgevel). (Afb. 45) Er is gebruik gemaakt van zwart en rood gemêleerd
Belgisch marmer.
- De ruimte middenachter (3)
Door middel van een deur bij de achtergevel stond deze kamer in directe verbinding met
de kamer linksachter. Deze doorgang is in 1975-1976 dichtgemetseld. De oorspronkelijke schuifdeuren (vermoedelijk met zijramen) in de achtergevel zijn in 1975-1976 verwij- 48 -
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Afb. 46) Het tongewelf onder het tussenbordes van de trap (begane grond, kamer rechtsvoor).

derd waarna de opening deels is dichtgemetseld tot het huidige formaat. Daarbij zijn ook
de huidige dubbele deuren aangebracht. Ook zijn toen de lage kasten tegen de rechter
wand tot stand gekomen. Tegen die wand is ook het rookkanaal zichtbaar, waar zich
tevens een haard moet hebben bevonden. Het plafond kent een eenvoudige decoratie
met geprofileerde lijsten.
- De kamer rechtsvoor (?)
Onder de moderne vloerbedekking en achter het systeemplafond kunnen zich nog de
oorspronkelijke vloer (parket?) en stucplafond bevinden. Onder de moderne vensterbanken lijken nog (delen van) de oorspronkelijke vensterbanken aanwezig te zijn. De oorspronkelijke kozijnen zijn behouden, in of na 2001 zijn daarin de huidige kunststoframen
gevoegd. In de hoek rechtsachter is een overhoeks rookkanaal zichtbaar, waar zich de
verdwenen haard heeft bevonden. Naast dit rookkanaal biedt een doorgang toegang tot
een smalle ruimte die gedekt is met een halfrond tongewelf. (Afb. 46) Deze ruimte
bevindt zich onder het tussenbordes van de trap.
- De gang met aangrenzende ruimten
Vanuit de hall is de gang die naar de achterdeur leidt toegankelijk. Deze gang behoort tot
de oorspronkelijke structuur en ook de achterdeur is nog oorspronkelijk (zie de beschrijving van de rechter zijgevel). Dat geldt in principe ook voor de sanitaire ruimten rechts
van de gang, onder het tussenbordes en de tweede vlucht van de trap: de deuren zijn
echter van recenter datum. In 1975-1976 is de indeling van de ruimten aan de linkerzijde
van de gang sterk gewijzigd, doordat de bediendentrap werd verwijderd die evenwijdig
aan de gang boven de keldertrap verliep. Van de oude keuken werd secondair een gang
afgescheiden, die toegankelijk was vanuit de gang via de doorgang die oorspronkelijk
naar de bediendentrap leidde. Deze gang gaf toegang tot de nieuwe aanbouw; thans is
deze toegang dichtgemetseld en tot kast vermaakt. De oorspronkelijke verbinding vanuit
de gang met de keuken werd aan de gangzijde dichtgemetseld en verwerd zo tot keukenkast. De keukenramen zijn in die periode waarschijnlijk ook vernieuwd.
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Afb. 47) Links: beginbaluster. Midden: baluster bij het tussenbordes. Rechts: detail van de trapleuning.

- De trap
De hall staat in open verbinding met de trap en de eerste treden bevinden zich in de hal.
(Afb. 47) De handlijsten zijn in de hal voorzien van vrijstaande, rijk gedecoreerde houten
beginbalusters. De wanden ter weerszijden van de trap hebben een decoratie in stucreliëf in de vorm van een blokkenverband. Ter hoogte van de verdiepingsvloer worden
deze schijnblokken beëindigd met een laag diamantkoppen in stuc-reliëf en een geprofileerde houten deklijst. De eerste lange trapvlucht komt uit op het tussenbordes, waarop
de tweede korte vlucht naar de verdieping met 180 graden aansluit. Het tussenbordes
wordt verlicht door de reeds bij de rechter zijgevel beschreven hoog opgaande vensters.
Op het tussenbordes staat een eveneens rijk gedecoreerde baluster (maar anders van
vorm dan de beginbalusters in de hal) waaromheen de handlijst draait. De tweede vlucht
heeft aan de zijde van de eerste vlucht een vrije balustrade die bestaat uit een handlijst
op eenvoudige houten balusters met biljoening. Tussen de balusters bevindt zich een
opvulling van diamantkoppen met daarboven ijzeren roosterwerken met onder meer
rozetten. Op de verdieping eindigt de trapleuning tegen een eenvoudige eindbaluster
met biljoening. (Zie verder de beschrijving van de trap op de verdieping.) De handlijst
toont nog sporen van een houtimitatiebeschildering.
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- De aanbouw
De drie kamers van de aanbouw uit 1975-1976 zijn toegankelijk vanuit een kleine hal, die
aansluit op de ruimte middenachter (3) van de oude villa. De kamers worden gescheiden
door lichte scheidingswanden, die later moeten zijn aangebracht: op de bouwtekening uit
1975 vormt de aanbouw één ruimte. Tussen de middenkamer (?) en de kamers links (?)
en rechts (4) bevinden zich ramen. De stalen ramen en deuren zijn uit
1975-1976. In de rechterkamer (4) is het kantelraam uit de oorspronkelijke bijkeuken hergebruikt (zie de bouwtekening uit 1975). Tevens is daar een oorspronkelijke paneeldeur
van de oude villa opgeslagen.
- De verdieping
De meeste vertrekken zijn nog voorzien van de oorspronkelijke deuren, kozijnen, vensterbanken, ramen en architraaflijsten rondom de deuren en vensters.
De hal op de verdieping is groter dan die op de begane grond, omdat deze doorloopt tot
de voorgevel: er is geen portiek. (Afb. 48) In de vloer zijn geen sporen van de dichtgezette vide of open galerij zichtbaar. Net als op de begane grond is de hal aan de achterzijde een weinig smaller (bij de deuren naar de linker achterkamer en de tegenoverliggende deur naar de sanitaire ruimten en de rechter achterkamer). In het midden is ter
weerszijden een muurpenant zichtbaar en ook het plafond is hier voorzien van een lager
deel: vermoedelijk is dit een portaalconstructie ten behoeve van het noodzakelijke verband tussen de twee scheidingsmuren van de driebeukige opzet. Beide helften van het
plafond zijn voorzien van een geprofileerde kooflijst.
De linker voorkamer (6 en 7) is van 1975-1976 tot het begin van de 21ste eeuw verdeeld
geweest in twee kamers. (Afb 49) De thans vastgezette en tot kast omgevormde doorgang bij de voorgevel (genummerd 6) is toen nieuw aangebracht, met hergebruik van
een oud kozijn en een oude paneeldeur. De oorspronkelijke deur (7) is in gebruik gebleven. (Afb. 50) Tegen de linker zijgevel bevindt zich een oorspronkelijk rookkanaal. De
stalen bovenlichten in enkele vensters zijn in 1975-1976 toegevoegd. Het vlakke plafond
bestaat uit recente plafondplaten.

Afb. 48) De hall op de eerste verdieping.
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Afb. 49) De kamer linksvoor op de verdieping.

•
Afb. 50) Links: deur naar de hal (kamer linksvoor, verdieping). Rechts: buitendeur (kamer rechtsachter).
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Afb. 51) De eenvoudige haard in de kamer rechtsvoor (verdieping).

In de linker achterkamer (8) is ook de dubbele deur naar het balkon op de aanbouw oorspronkelijk en gaf vóór 1975-1976 toegang tot het balkon op de warande. Opmerkelijk is
de eveneens oorspronkelijke, geprofileerde kroonlijst tussen de architraaflijst en het plafond. De deur naar de brandtrap is in 1975-1976 in de plaats gekomen van het schuifraam. De stalen bovenlichten zijn uit 1975-1976. De verbindingen met de linkervoorkamer (6-7) en de kamer middenachter (9) zijn in 1975-1976 dichtgemetseld. Het vlakke
plafond bestaat uit stuc op steengaas.
De kamer middenachter (9) heeft aan de rechterzijde ingebouwde kasten, die vermoedelijk uit de jaren ‘50 dateren. Het oorspronkelijke, vierledige venster heeft boven de architraaflijst een geprofileerde kroonlijst, net zoals de balkondeur in de linker achterkamer
(8). Een dergelijke kroonlijst is ook aanwezig in de rechter achterkamer (10). (Afb. 50)
In de kamer rechtsvoor (11) is in de hoek van de zijgevel met het trappenhuis een overhoeks rookkanaal aanwezig, met een eenvoudige schouw. Deze oorspronkelijke schouw
is samengesteld uit ongeprofileerde platen van Belgisch marmer: zwart, gemêleerd zwart
en grijs.
De sanitaire ruimten naast de kamer rechtsachter (10) zijn in 1975-1976 tot stand gekomen.
Eveneens in 1975–1976 is de trap van de verdieping naar de zolder aangebracht, ter
vervanging van de gesloopte bediendentrap. Boven de bestaande trap zijn twee nieuwe
vluchten aangebracht, met een nieuw tussenbordes dat vóór de twee vensters van het
trappenhuis ligt. De twee eenvoudige, gebiljoende balusters op de overloop ter hoogte
van de vloer van de eerste verdieping zijn vermoedelijk hergebruikt van de balustrade
die zich oorspronkelijk aan de rand van het trappenhuis heeft bevonden. Ook zijn toen
tochtdeuren (branddeuren) geplaatst naar de hal op de verdieping. Door het aanbrengen
van de nieuwe trap is het karakter van het oorspronkelijk hoge en lichte trappenhuis
sterk gewijzigd.
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- De zolder
De zolderindeling is in 1975-1976 tot stand gekomen door middel van systeemwanden
en sindsdien slechts op enkele ondergeschikte punten gewijzigd. De hal wordt verlicht
door middel van een daklicht in het platte dak. De dakkapellen zijn reeds bij het exterieur
beschreven. Via een laddertrap is bij de hoektoren de vlieringzolder te bereiken. Deze
zolder vormt één ongedeelde ruimte, op de koker voor het genoemde daklicht na.
3.3.4

De kapconstructie
De kapvorm is reeds beschreven bij het exterieur, waar geconcludeerd is dat de hoofdvorm bestaat uit vier dakschilden met een plat dak. De andere kapvormen zijn hierin
geïntegreerd. Deze samenhangende opzet weerspiegelt zich ook in de kapconstructie.
De houten kapconstructie (grenen) bestaat uit een aantal dekbalkjukken tussen de voorgevel en de achtergevel. Elk juk bestaat uit een recht spantbeen, dekbalk en een relatief
laag aangezet korbeel tussen het spantbeen en de dekbalk. (Afb. 52) Op de dekbalken
ligt de enkelvoudige balklaag van het platte dak. Boven de aanzet van het korbeel is ter
weerszijden van spantbeen en korbeel een plaat gemonteerd, die evenals de dekbalk de
volledige lengte tussen voorgevel en achtergevel overspant. Deze dubbele plaat is
bedoeld als hulpconstructie vanwege de lange overspanning: de dubbel plaat dient om
de dekbalk extra te ondersteunen, zoals blijkt uit de stijlen met schoor die op twee plaatsen een verbinding vormen tussen de dubbele plaat en de dekbalk. Aan de zijde van de
linker- en de rechterzijgevel zijn op gelijke wijze halfspanten gevormd, die halfhouts met
dekbalk en dubbele plaat respectievelijk in de dekbalk en dubbele plaat van de hoofdspanten gelegd zijn. Op de spantbenen liggen enkele gordingen waarop het beschot van
de dakschilden is gemonteerd.
De zadeldaken aan de voorgevel, achtergevel en linker zijgevel zijn dusdanig kort dat er
geen spantconstructie nodig is en dat geldt ook voor het steile dak bij de hoektoren. Hier
is de constructie samengesteld uit hoek- en kilkepers en gordingen.
De meeste verbindingen zijn met pen en gat gemonteerd, waarbij de aansluitingen zijn

Afb. 52) De kapconstructie: aansluiting van een half spant op een heel spant.
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Afb. 53) De constructie van de torenspits.

voorzien van borsten. De stijl van de extra ondersteuning is met een strop bevestigd aan
de dekbalk en door middel van bout en moer tussen de dubbele platen gefixeerd.
Het hoektorentje heeft een houten constructie in de spits die, voor zover zichtbaar,
bestaat uit hoekkepers. (Afb. 53)

3.4

Conclusie
Uit de beschrijving komt naar voren dat de oude villa zich nog grotendeels bevindt in de
situatie zoals die in 1899 bij de bouw is ontstaan. Dit geldt zowel voor de gevels, het dak
als de interieurindeling. Ook van de interieurdecoratie is nog redelijk veel aanwezig,
waarbij achter moderne afwerkingen nog oorspronkelijke afwerkingen vermoed mogen
worden. Niet in het minst betreft dat de oorspronkelijke kleurstelling, waarvan her en der
enkele stukjes aan het licht traden. Opmerkelijk schaars is de “oogst” aan oorspronkelijke schouwen, slechts twee.
Ook de aanbouw uit 1975-196, die qua vormgeving is aangepast aan de oude villa, is
wat de gevels betreft nog grotendeels in de staat van de bouwtijd. De wijzigingen die tijdens deze bouwfase in het interieur van de oude villa zijn aangebracht, beperken zich
hoofdzakelijk tot de sanitaire ruimten. Ingrijpend in de functionele structuur was wel de
sloop van de bediendentrap. De stalen bovenlichten in een aantal vensters daarentegen
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voegen zich volledig binnen het oorspronkelijke bovenlicht.

Afb. 52) De kapconstructie: aansluiting van een half spant op een heel spant.
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Afb. 54) Links: detail van het kadastraal minuutplan uit 1832. Zie ook afb. 5. (GAR, Kadaster KDA-014)
Rechts: detail van de landmeterskaart uit 1891. Zie ook afb. 7. (GAR Kaartencoll. M10238)

A

C
Noord

B

Afb. 55) Schetsmatige weergave van de (geplande) tuinaanleg van Mariahove (A) en het Vrouwenhof (B).
Bij (C) de Vrouwenhoflaan. Zie ook afb. 17. (GAR, Kaartencoll. 060)
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4.

De ruimtelijke context: tuin en omgeving

4.1

Inleiding
Ook de directe omgeving van Mariahove vormt onderdeel van deze cultuurhistorische
verkenning. Dit betreft de tuin, sinds eind jaren ‘60 een openbaar wandelpark gekoppeld
aan het park van het Vrouwenhof, en de stedenbouwkundige context. Een nauwkeurige
analyse van de karakteristieken van de tuin- en parkaanleg, de beplanting en de omringende bebouwing, vallen buiten het kader van deze globale verkenning. Op basis van
archiefmateriaal en waarnemingen ter plekke is de ruimtelijke context op hoofdlijnen
vastgesteld, die hier wordt gepresenteerd.

4.2

Tuin of park bij Mariahove

4.2.1

De geschiedenis van de tuinaanleg op hoofdlijnen
- De plannen omstreeks 1902
In hoofdstuk 2 is al gebleken dat voordat villa Mariahove in 1899 werd gebouwd, het terrein op deze plaats tot weiland en bouwland diende. De grond was tot omstreeks 1891 in
bezit van de familie Woldring, die ook het Vrouwenhof bezat. Langs het perceel van
Mariahove liep van oudsher de (huidige) Vrouwenhoflaan, een allee met bomen ter
weerszijden die voerde van de Burgerhoutsestraat naar het Vrouwenhof. Deze allee was
al in 1832 aanwezig (kadastraal minuutplan) en bleef ook na de splitsing en verkoop van
het Vrouwenhof in 1891 gehandhaafd. (Afb. 54) Langs de Burgerhoutsestraat bevond
zich van oudsher een rij bomen. (Afb. 56) De familie Van Gilse verwierf omstreeks 1892
enkele stukken gronds van het Vrouwenhof, die sindsdien samen het perceel van
Mariahove vormen.
Tijdens de bouw van villa Mariahove in 1899 zal het al in de bedoeling hebben gelegen
een fraaie parkachtige tuin aan te leggen. Het eerste bewijs hiervan is te vinden op een
kaart uit 1902, die laat zien welke tuinaanleg men voor ogen zal hebben gehad. (Afb. 55)
Deze relatief eenvoudige aanleg kenmerkte zich door de toepassing van drie ovalen, één
in de voortuin en twee in de achtertuin, waaromheen verschillende paden slingerden. In
de “voortuin” lijken twee bomen in dat ovale perk bedoeld te zijn geweest. Om dit perk

Afb. 56) De Burgerhoutsestraat bij Mariahove omstreeks 1905. (GAR, Fotocoll. K00125)
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Afb. 57) De achterzijde van Mariahove omstreeks 1905. Zie ook afb. 15. (GAR, Fotocoll. R00719)

slingerde een pad of oprijlaan, dat/die via twee doorgangen met de straat verbonden was.
Langs de Burgerhoutsestraat en de Vrouwenhoflaan was een strook struiken gepland van
afwisselende breedte. Deze strook zette zich voort langs de achterzijde van het perceel
en achter de huizen van de Nieuwe straat (Fortuinstraat). Ook langs de rech- ter zijgevel
en de achtergevel van de villa zelf was een zeer smalle strook beplanting beoogd.
(Gezien de bescheiden diepte van de villa waren destijds de waranda en de bij- keuken
nog niet gepland; de beplanting bevond zich dus direct voor de achterkamers.) In het
niervormige ovaal achter de villa was een vijver aangegeven. Het achterste ovaal
had de vorm van een halve maan, waarin een doodlopend pad was opgenomen. Dat
laatste gold ook voor de strook langs de perceelsgrens aan de achterzijde. Deze schilderachtige aanleg toont sterke invloed van de Engelse landschapsstijl, evenals de op
deze kaart aangegeven aanleg rondom het Vrouwenhof. Bovendien was een met groen
omsloten tuin beoogd.
- De aanleg vóór 1905
Het is maar de vraag of en in hoeverre dit plan ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Een foto
uit 1905 toont in ieder geval aan de achterzijde een heel ander beeld. (Afb. 57) Tussen
de nog zeer prille boompjes is daarop een eenvoudig, hoog gelegen bruggetje te zien,
dat toegankelijk is door middel van begroeide aarden hellingen. Deze situatie vertoont
sterke gelijkenis met de huidige situatie, zodat het erop lijkt dat in de “achtertuin” het
plan uit 1902 niet is uitgevoerd. Kennelijk is van meet af aan de huidige, schilderachtige
en romantische aanleg het geval geweest. Of dit ook geldt voor de voortuin is niet met
zekerheid te achterhalen. Er is vooralsnog geen tekening gevonden waarop de oorspronkelijke aanleg van de tuin met zekerheid is weergegeven. De foto’s van de voortuin bieden weinig houvast, al lijkt één daarvan de eerste aanleg van een ovaal te tonen, zoals

Afb. 58) De voorzijde van Mariahove. Zie ook afb. 16. (GAR, Fotocoll. K00126)
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getekend in 1902. Tenminste voor een deel was de rand van dit ovaal afgezet met struiken. Ook zijn op die foto (nog kleine) bomen zichtbaar die langs de rechter oprijlaan
stonden. (Afb. 58)
- De situatie omstreeks 1970
Al vóór het begin van de jaren ‘70 was de oude voortuin gewijzigd. Op een kaart die de
toestand van de tuin omstreeks 1970 weergeeft, blijkt de voortuin omgevormd te zijn tot
een rechthoekig veld (gras?). (Afb. 59) De functie is niet duidelijk: mogelijk een speelveld, wellicht parkeerplaats. De oprijlaan aan de rechterzijde boog niet meer naar de
voordeur van de villa, maar naar het koetshuis dat (deels) nog aanwezig was. Tussen de
villa en het koetshuis bevonden zich bovendien enkele parallelle paden die mogelijk duiden op een fietsenstalling. Naar de Fortuinstraat toe bevond zich een rechthoekige aanleg. Bij de achtergevel, waar zich toen nog de warande bevond, is een terras getekend.
Verder bestaat de achtertuin uit kronkelende paden en een kronkelende vijver die met
een bruggetje door één van de paden gekruist wordt. Helemaal achterin is een doodlopend pad getekend met aan het eind een terrasje of iets dergelijks. Deze aanleg is thans
nog volledig aanwezig en toont sterke gelijkenis met de toestand van de tuin zoals die
op de foto van 1905 zichtbaar is.

A

B

Afb. 59) De situatie omstreeks 1970 met schematische weergave van de tuinaanleg van Mariahove (A) en
het Vrouwenhof (B). (Uit: B+B 1997, blz. 13)
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- De vernieuwing omstreeks 1975-1976
In de loop van de jaren ‘70 is de huidige aanleg van de voortuin tot stand gekomen,
mogelijk in samenhang met de nieuwe functie van muziekschool in 1976. Dit nieuwe stuk
tuin heeft een formeel karakter, en is geïnspireerd op de formele Franse tuinen. De nieuwe aanleg wordt gekenmerkt door de toepassingen van perken omzoomd door hagen in
een rechthoekig patroon met haagdecoraties in de vorm van Franse lelies.
Waarschijnlijk is in dezelfde tijd of kort nadien, na de sloop van het koetshuis omstreeks
1975, tussen de villa en de Fortuinstraat de huidige tuinaanleg in dambordpatroon gerealiseerd. Hierin is waarschijnlijk de rechthoekige aanleg opgenomen die op de kaart uit
circa 1970 zichtbaar is. Door het patroon heen lopen enkele slingerende hagen. Ook zullen de paden bij de rechter zijgevel van de villa zijn gewijzigd in de huidige vorm.

Voortuin

Zijtuin

Achtertuin

(Speeltuin)

Afb. 60) De huidige situatie van Mariahove met schematische weergave van de tuinaanleg. Zie ook afb. 2.
(Kadaster / Gemeente Roosendaal)
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De huidige toestand
Hoewel niet tot de eigenlijke tuin van Mariahove behorend, zijn twee structuren zeer
bepalend voor het beeld van de tuin. (Afb. 60) Het betreft de rij grote eiken die zich in
het trottoir van de Burgerhoutsestraat bevinden en de grote eiken langs de
Vrouwenhoflaan. Aan de noord- en oostzijde is de tuin daardoor omzoomd door hoge
bomen. Langs de Vrouwenhoflaan wordt dit omzomende effect versterkt door de struiken
en bomen die de grens van de tuin van Mariahove vormen: slechts op twee plaatsen is
er een doorsteek tussen de dreef en de tuin. Aan de westzijde sluit de tuin voor een
groot deel aan op de achtertuinen van de huizen langs de Fortuinstraat. Voor een klein
deel grenst de tuin direct aan de Fortuinstraat, waarvan het met een modern hek (inclusief doorgang) afgescheiden is. (Afb. 61) Ook aan deze zijde is sprake van struiken en
bomen als afscheiding tussen de tuin van Mariahove en de buurtuinen. Aan de achterzijde, waar de tuin grenst aan een open parkaanleg met dierenweide, is eveneens een
afscherming met struiken en bomen aanwezig. Tijdens het onderzoek waren de struiken
sterk teruggesnoeid, waardoor het afschermende effect tijdelijk nihil was.
Deze omzoming of afscherming van de tuin ten opzichte van de omgeving is al een
belangrijk kenmerk van het plan uit circa 1902. Het lag dus van meet af aan in de bedoeling om de villa en de tuin als zelfstandig element in de omgeving te benadrukken en
alleen visueel te verbinden aan de Burgerhoutsestraat.
Uit alle gegevens komt naar voren dat de voortuin in de loop der tijd de meeste wijzigingen heeft ondergaan. (Afb. 62) Midden voor het huis bevindt zich een formele Franse
aanleg die pas in de loop van de jaren ‘70 is gerealiseerd, waarschijnlijk in samenhang
met de muziekschool (1976). Deze aanleg bestaat uit een rechthoekig kader van met
haagjes omzoomde borders met daartussen een grasveld. De borders en dit grasveld
worden doorsneden door paden in de vorm van een assenkruis. (Zie afb. 21) De as is
gericht op de voordeur van de villa. Het midden van dit assenkruis wordt gevormd door
een rond met haagjes omzoomd perk. Aansluitend op de korte zijden van het kader
staan hagen in de vorm van Franse lelies, terwijl het ronde middenperk door middel van
licht gebogen hagen is ingedeeld in 6 kleinere perkjes.
Ter weerszijden van deze formeel opgezette middentuin bevinden zich paden. Beide
komen al voor op de tekening van de tuinaanleg uit circa 1970. Indien het plan uit circa

Afb. 61) De tuin aan de zijde van de Fortuinstraat.
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Afb. 62) De tuin aan de voorzijde.

1902 in de voortuin wel zou zijn uitgevoerd, zou deze paden behoren bij een wijziging
die vóór 1970 heeft plaatsgevonden. Dit is echter niet zeker. De padenstructuur direct
naast de rechter zijgevel van de villa is na circa 1970 gewijzigd, mogelijk tegelijkertijd
met het realiseren van de formele middentuin. De vierkante perken uit circa 1975-1976
in een soort dambordpatroon tussen de villa en de Fortuinstraat borduren voort op een
rechthoekige in aanleg die al omstreeks 1970 aanwezig was en na de sloop van het
koetshuis kon worden uitgebreid richting de Burgerhoutsestraat. (Afb. 63) Opmerkelijk
zijn de door dit strakke patroon heen slingerende hagen.

Afb. 63) De tuin aan de zijde van de Fortuinstraat.
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De achtertuin lijkt nog de minste veranderingen te hebben ondergaan: de huidige aanleg
is vermoedelijk de oorspronkelijke, vergelijk de foto van omstreeks 1905. (Afb. 64) Het
belangrijkste kenmerk van de aanleg is de verdichting met beplanting naar achteren toe.
De gazons bij het huis en de kronkelende vijver vormen daarbij een soort zichtassen,
waardoor de diepte van de tuin goed te ervaren is. Vanaf het bruggetje vormt de villa het
prominente element in de tuinaanleg. Verschillende bosschages bewerkstelligen een
diepte-effect, zoals in schilderachtige Engelse tuinen gebruikelijk is. De paden voeren als
het ware met een omweg door de tuin heen. Het bruggetje en de begroeide, hogere
taluds daarbij vormen na de villa zelf het meest opvallende element in de tuinaanleg.
Hoe de villa oorspronkelijk aan de achterzijde was verbonden met de tuin is onduidelijk.
De huidige terrassen met de abrupte overgang naar het gazon lijken niet oorspronkelijk
te zijn en zijn vermoedelijk gelijktijdig met de bouw van de aanbouw tot stand gekomen.

Afb. 64) De achtertuin. Boven: gezien naar de vijver. Onder: van de vijver naar de villa gezien.
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4.3

Mariahove in haar omgeving

4.3.1

Korte ontwikkelingsschets
In hoofdstuk 2 is gebleken dat tot ver in de 19de eeuw het gebied waar Mariahove ligt
een agrarisch gebied was, waarvan grote delen behoorden tot het landgoed Vrouwenhof.
In 1891 werd dit landgoed in kleinere delen opgesplitst en geleidelijk verkocht. (Afb. 7 en
54) Zo is ook Mariahove op een afgesplitst deel van dit landgoed tot stand gekomen.
Andere delen werden zelfs in een groot aantal kleine eenheden gesplitst, waarmee een
eerste aanzet werd gegeven tot een intensievere bebouwing en bewoning van de omgeving van Mariahove. Het jaar 1891 is dus een cruciaal jaar voor de stedenbouwkundige
ontwikkeling van dit gebied: in feite het jaar waarin het is begonnen. Opmerkelijk is dat
deze ontwikkeling niet van gemeentewege, maar door particuliere projectontwikkelaars
werd ingezet. De familie van de eigenaar van villa Mariahove, Van Gilse, was op dit
gebied zeer actief (zie hoofdstuk 2).
Al in 1891 werden langs de Nispensestraat en de Burgerhoutsestraat kleine percelen uitgegeven voor woningbouw. In 1904 blijkt deze verkaveling zich al veel verder langs de
Nispensestraat uit te strekken dan in 1891. (Afb. 65) Bovendien was in 1904 tussen de
Nispensestraat, Burgerhoutsestraat en Mariahove een klein wijkje tot ontwikkeling gekomen langs de Fortuinstraat. Ook aan de overzijde van de Burgerhoutsestraat was inmiddels bebouwing tot stand gekomen. Binnen vijftien jaar was er dus sprake van een aanzienlijke verdichting van de bebouwing in de omgeving van Mariahove, waarbij de agrarische functie sterk was teruggedrongen. Toch bleef de omgeving van Vrouwenhof vooralsnog onbebouwd en groen. Sterk afwijkend in deze stedenbouwkundige ontwikkeling
was de ligging van Mariahove: ver naar achteren op het perceel. Dit is karakteristiek voor
een (directeurs)villa. Aan de Burgerhoutsestraat manifesteert Mariahove zich daardoor
nadrukkelijk met een brede groene rooilijn tussen de gevels van de smalle huizen.
In 1916-1917 is tussen de Nispensestraat en de Fortuinstraat de nieuwe (huidige) watertoren gebouwd. Omstreeks 1920 blijkt als zijstraat van de Nispensestraat, tussen de
Burgerhoutsestraat en de watertoren, het eerste deel van de Dokter Heijptstraat aange-

Afb. 65) Links: detail van de kadastrale kaart van 1904. Zie ook afb. 8. (GAR, Kadaster PL0324)
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Rechts: detail van de kadastrale kaart uit circa 1920. Zie ook afb. 9. (GAR, Kaartencoll. 064)

Afb. 64) De achtertuin. Boven: gezien naar de vijver. Onder: van de vijver naar de villa gezien.
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legd en bebouwd te zijn. Ook langs de Fortuinstraat had zich de bebouwing verdicht, al
bleef de zuidzijde nog onbebouwd. Dit deel van de Fortuinstraat grensde aan bezit van
het Vrouwenhof en hier zal pas bebouwing mogelijk zijn geworden nadat in 1946 de terreinen van het Vrouwenhof hun huidige bestemming als openbaar park kregen.
In 1948 werden op deze terreinen een speeltuin en sportvelden aangelegd. De speeltuin
bevindt zich nog altijd ter hoogte van Mariahove, aan de andere zijde van de
Vrouwenhoflaan, achter de bebouwing langs de Burgerhoutsestraat. (Zie afb. 60) In 1950
en 1954 werden een openluchttheater, wandelpark, hertenkamp, volière, rosarium en flamingovijver toegevoegd.
In 1961 blijkt de Dokter Heijptstraat reeds via twee tracés te zijn doorgetrokken naar de
Fortuinstraat. Dit wijkje was daarmee ook volgebouwd. Sinds 1965 wordt het park van
het Vrouwenhof doorsneden door de aanleg van de Laan van België, korte tijd later
gevolgd door de Antwerpseweg en de rijksweg A58. De openstelling van Mariahove als
openbaar park eind jaren ´60 compenseerde deze verminking enigszins.
Omstreeks 2000 is bij de haakse hoek van de Fortuinstraat een relatief laag appartementengebouw tot stand gekomen, dat uitsteekt in de open ruimte tussen Mariahove en
Vrouwenhof. De weide eromheen is met een hek omheind en hier lopen enkele dieren.
4.3.2

De huidige situatie
De in de vorige paragraaf geschetste stedenbouwkundig ontwikkeling heeft tot een
karakteristieke ligging van Mariahove geleid. Het brede perceel van Mariahove vormt
een opvallende onderbreking in de rij smalle huizen langs de Burgerhoutsestraat. De
villa ligt niet op de rooilijn langs de straat, zoals bij de meeste huizen wel het geval is,
maar ver naar achteren. De tuin vormt als het ware een groene long aan de dichtbebouwde straat. Dankzij deze long wordt het park van het Vrouwenhof zichtbaar in de
openbare ruimte, want verder ligt het park bijna onzichtbaar achter de bebouwing van
Nispensestraat, Burgerhoutsestraat, Fortuinstraat en ten oosten van de Antwerpseweg.
Ook het perceel van Mariahove sluit aan de westzijde aan op de achtertuinen van de
huizen langs de Fortuinstraat. Aan de zuid- en oostzijde bevinden zich de open terreinen

Afb. 66) Links: detail van de kadastrale kaart uit 1961. Zie ook afb. 19. (GAR, Kaartencoll. 046)
Rechts: doorkijk in de Burgerhoutsestraat (boven) en Fortuinstraat (onder).
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Afb. 67) Boven: de overzijde van de Burgerhoutsestraat.
Onder: de Vrouwenhoflaan (links) en de speeltuin (rechts).

van respectievelijk de speeltuin en het park van het Vrouwenhof. De Vrouwenhoflaan
vormt tussen Mariahove, de speeltuin en het Vrouwenhof vanouds de verbinding. Echter,
zowel de speeltuin als Mariahove keren zich in hun omheining dan wel beplanting af van
deze dreef. Ondanks het overheersende groen, komen deze onderdelen daardoor als
losse elementen over. Een ingrijpende onderbreking in de continuïteit wordt verder
gevormd door de Laan van België en in mindere mate de Antwerpseweg.

4.4

Conclusie
De totaalindruk die de huidige tuinaanleg wekt is enigszins onsamenhangend. Als gevolg
van de latere wijzigingen is er geen duidelijke structuur meer die de voortuin en de achtertuin koppelt. Ook de tuin tussen de villa en de Fortuinstraat lijkt geen deel uit te
maken van een herkenbare structuur. Evenmin is de samenhang tussen de villa en de
tuin sterk: de villa lijkt thans als een los of zelfstandig element in de aanleg te staan. De
grootste samenhang en oorspronkelijkheid toont nog altijd de achtertuin.
De omgeving van Mariahove wordt gekenmerkt door enerzijds intensieve bebouwing
langs de Burgerhoutsestraat en het wijkje naast Mariahove, en anderzijds door de open
ruimte van het park bij het Vrouwenhof. Dit park strekt zich uit achter Mariahove en de
bebouwing langs de verschillende hoofdstraten. Een belangrijke verstoring vormt de
Laan van België, die het park van het Vrouwenhof in twee delen scheidt. Het noordelijke
deel lijkt daarom op het eerste oog bij Mariahove te behoren. Omdat de tuinaanleg van
Mariahove echter een groene scheiding tussen de tuin en het park heeft, hoort het daar
in visuele zin niet bij: dit deel van het park valt als het ware tussen wal en schip. Dit
effect is versterkt door de bouw van het appartementengebouw en de afscheiding van de
dierenweide.
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5

Cultuurhistorische waardebepaling

5.1

Inleiding
De cultuurhistorische waardebepaling komt voort uit de verschillende deelonderzoeken
van dit rapport en richt zich op de onderdelen: historische waarden, monumentwaarden
en stedenbouwkundige en landschappelijke waarden. Wat betreft de laatste twee (monumentwaarden en stedenbouwkundige en landschappelijke waarden) wordt een indeling
in drie categorieën gehanteerd:
- categorie 1: hoge waarden (behoud is noodzakelijk),
- categorie 2: positieve waarden (behoud is wenselijk) en
- categorie 3: indifferente waarden.
De monumentwaarden, landschappelijke en setdenbouwkundige waarden zijn bovendien
weergegeven op plattegronden, waarbij gebruik is gemaakt van de kleuren blauw (hoge
waarden), groen (positieve waarden) en geel (indifferente waarden). Op basis van deze
waardestelling is tenslotte een sterkte/zwakte-analyse opgesteld. Met deze categorisering wordt de waardestelling nagevolgd zoals deze in de Richtlijnen voor bouwhistorisch
onderzoek (Den Haag 2000) is gepubliceerd. Deze Richtlijnen zijn vastgelegd in een
samenwerkingsverband tussen de Rijksgebouwendienst, de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg (sinds kort de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Monumenten), de Stichting Bouwhistorie Nederland en de Stichting Historisch Boerderijonderzoek. Dit rapport is een cultuurhistorische verkenning, dat zich richt op de hoofdlijnen. Ook de cultuurhistorische waardebepaling is als gevolg daarvan een waardebepaling op hoofdlijnen. Met name voor de villa en de tuin zouden respectievelijk een diepergaande bouwhistorische opname en tuinhistorische opname het overwegen waard zijn.
De villa is Rijksmonument en op de volgende wijze in het rijksregister opgenomen
(extract ODB, Rijksdienst voor de Monumentenzorg):
“Monumentnummer
Gemeente
Plaats
Straat
Huisnr
Postcode
Wetsartikel

517259
Roosendaal
Roosendaal
Burgerhoutsestraat
12
4701 EL
Rijksmonument, art. 6/Ingeschreven

Redengevende Omschrijving
Inleiding.
FabrikantenVILLA, gebouwd in 1900 in opdracht van J. van Gilse, naar ontwerp van
architect M. Vergouwen. Het vrijstaande pand wordt omgeven door een grote tuin, thans
toegankelijk als park. Sinds 1975 is de villa in gebruik als muziekschool. De uitbreiding
aan de achterzijde met een serre vond in 1976 plaats.
Omschrijving.
Tweelaags bakstenen pand op een rechthoekige plattegrond onder afgeplat schilddak.
Het dak is gedekt met bitumen. De gevels zijn voorzien van een gepleisterde plint en
speklagen. Boven de ramen zijn steeds segmentbogen aangebracht. Deze bogen zijn
uitgevoerd in strekken in grijze en rode baksteen, de boogvelden zijn opgevuld met metselmozaïek. De voorgevel heeft aan de rechterzijde een risaliet met topgevel. Links is
een risaliet met afgeschuinde hoeken zichtbaar, bekroond door een borstwering met kan- 67 -
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telen en een hoektorentje. Daartussen in bevindt zich op de begane grond een breed
portiek dat aan de voorzijde twee rondbogen op zuilen heeft. De bogen rusten op
natuuurstenen consoles met acanthus motief, op de sluitstenen van de bogen en aanzetsteen tussen de twee bogen in bevindt zich een gebeeldhouwde wolvenkop. De portiek
zelf wordt overwelfd door troggewelfjes, uitgevoerd in baksteen met metalen liggers. Er
bevinden zich twee dubbele paneeldeuren, voorzien van ijzeren roosters. Voor de rechterdeur is een trap aanwezig, links sluit een stang de doorgang af. Van de linkerrisaliet is
de buitenhoek op de verdieping overkragend en op een zandstenen console geplaatst.
Tegen de rechterhoek is de bovenste rand voorzien van een console. De bekroning van
dit risaliet bestaat uit een iets overkragende borstwering met een rand gemetselde kantelen om een puntdak, bekroond door een siersmeedijzeren hekwerk. Links gaat de borstwering over in een achtkantig torentje met spits, de spits is ook omgeven door gemetselde kantelen. De topgevel van de rechterrisaliet heeft een natuurstenen bekroning waarin
een wapenschild is afgebeeld met fronton. Op de hoek met de rechterzijgevel bevindt
zich op de begane grond een tweelaagse vijfkantige erker met in elk gevelvlak een smal
raam, voorzien van een natuurstenen latei. In de ontlastingsboog is een hardstenen diamantkop als sluitsteen aangebracht. Aan de bovenkant is een overstekende rand op
natuurstenen consoles zichtbaar, daarboven een gemetselde borstwering met kantelen
met een natuurstenen afdeksteen. In de rechterzijgevel is een dienstingang geplaatst.
Deze bestaat uit een paneeldeur met ijzeren roosters, voorafgegaan door een hardstenen trapje en klein bordes. Aan weerszijden van deze ingang bevindt zich een raam met
smeedijzeren hekwerk in Art-Nouveau vormgeving. Tussen de ramen en segmentbogen
is een rand in zwarte steen aangebracht. Rechts van deze ingang bevindt zich een
twaalfruitsraam, meteen erboven op de verdieping is een T-raam aangebracht. Boven de
deur bevinden zich twee kleine ramen. Links in de gevel zijn hoge ramen met horizontale
roeden zichtbaar. In het dakvlak zijn dakkapellen onder een puntdakje geplaatst. De linkerzijgevel heeft een uitstekend trappenhuis onder een spits dak. Ertegen aan is een
(later toegevoegde) metalen brandtrap geplaatst. De bovenkant van de gevel is aan de
voorzijde, in aansluiting op het hoektorentje voorzien van een rij gemetselde kantelen op
een lijst. Daarachter is een klein rondboogfries in rode baksteen uitgevoerd. Aan de achterkant is aan beide zijden een risaliet met klein schilddakje gemaakt. Over de gehele
breedte van de achtergevel is een na-oorlogse éénlaags serre onder plat dak gebouwd.
Hierin bevinden zich vier aaneengesloten panelen waarin ramen zijn aangebracht. De
bovenkant van de gevel is met een geschulpte rand afgewerkt. Op de verdieping zijn Tramen onder segmentbogen geplaatst. Onder de dakrand bevindt zich een houten
geprofileerde goot op klossen. In het dakvlak zijn boven de risalieten en daar tussenin
dakkapellen met vierruitsramen, onder een opgewipt dak zichtbaar. In het interieur is de
oorspronkelijke indeling in grote lijnen bewaard gebleven. Centrale hal achter de hoofdingang, met kamers rondom, rechts een trappenhuis en gang naar de dienstingang. Het
huis is gedeeltelijk onderkelderd. Van de inrichting zijn vooral op de begane grond verschillende elementen nog in oorspronkelijke staat zoals enkele paneeldeuren, schouwen
en stucplafonds en de betegeling van de hal. De kelder wordt overwelfd door troggewelfjes. De tuin rondom heeft aan de voorzijde bloemenperken, achter de villa zijn diverse
gazons aangelegd en staan bomen uit de bouwtijd (zoals eiken, een kastanje en rode
beuk). Ook bevinden zich in de tuin grote rododendronstruiken. Achterin is een vijver met
houten bruggetje aangelegd.
Waardering.
Het geheel van villa met tuin is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang
als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling. Het is van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de stedelijke villa in het bijzonder wegens de
kasteelachtige elementen en de hoektoren. Wegens ornament en detaillering heeft het
geheel architectuurhistorisch belang. Het exterieur en de structuur van het interieur zijn
gaaf bewaard gebleven.”
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Historische waarden
De historische waarden van Mariahove zijn ontleend aan de ontstaans- en gebruiksgeschiedenis (hoofdstuk 2).
Aan Mariahove kunnen historische waarden worden toegekend:
- als één van de representatieve villa’s uit de late 19de en vroege 20ste eeuw in
Roosendaal;
- vanwege de opdrachtgever, Henri van Gilse, die een telg was uit een invloedrijk
Roosendaals geslacht van fabrikanten, bankiers en projectontwikkelaars;
- vanwege de ontwerper en zijn oeuvre, de architect M. Vergouwen uit Roosendaal, die
niet alleen voor de gemeente werkte maar ook voor rijke particulieren ontwerpen maakte.

5.3

Monumentwaarden
De monumentwaarden van de villa Mariahove zijn gebaseerd op de bouwhistorische verkenning van de villa Mariahove (hoofdstuk 3). Deze waarden zijn op hoofdlijnen gerepresenteerd op de waarderingsplattegronden (afb. 68).

5.3.1

Constructie
- Bouwmassa’s: cat. 1 / 3
● Kenmerkend voor de bouwmassa van de oude villa is de schilderachtige opzet met uitbouwen, erkers en hoektoren op een bijna vierkante plattegrond. Deze schilderachtige
opzet komt ook tot uitdrukking in de verschillende kapvormen, die in feite één kapconstructie vormen. De huidige toestand is nog volledig authentiek, zoals hij in 1899 tot
stand is gekomen. Deze schilderachtige geleding is kenmerkend voor representatieve
villa´s uit deze tijd en de bouwmassa van de oude villa heeft daarom hoge monumentwaarden (behoud is noodzakelijk).
● De eenvoudige, rechthoekige bouwmassa van de aanbouw uit 1975-1976 is nog volledig oorspronkelijk. In deze vorm is de aanbouw wel enigszins afgestemd op de bouwmassa van de gesloopte aanbouwen, waardoor de oude villa in functioneel opzicht zijn
balkon behield. De grote maat van dit balkon staat echter niet in verhouding tot de oude
villa. Bovendien mist de aanbouw de verfijning en schilderachtigheid van de oude villa,
waardoor de aanbouw niet aansluit op de oude villa. Verder verstoort de aanbouw de
oorspronkelijke relatie tussen de villa en de tuin: de tuinkamers zijn verworden tot sombere middenkamers. De bouwmassa van de aanbouw heeft om deze redenen indifferente monumentenwaarden.
- Draagconstructies: cat. 1
● Boven de kelder wordt de vloer gedragen door bakstenen troggewelfjes op stalen liggers. Deze constructie is karakteristiek voor de bouwtijd in ruimten met een utilitaire
functie en getuigt van het oorspronkelijke gebruik. Bovendien bevindt deze constructie
zich nog volledig in de oorspronkelijke toestand. Deze draagconstructie heeft daarom
hoge monumentwaarden (behoud is noodzakelijk).
● Hoewel ze tijdens de verkenning slechts beperkt waargenomen konden worden,
bestaan de overige draagconstructies van de vloeren vermoedelijk volledig uit enkelvoudige balklagen, zoals ze gangbaar waren in de bouwtijd. In deze vorm zijn ze weinig bijzonder maar als onderdeel van de oorspronkelijke opzet en als drager van oorspronkelijke vloeren en (stuc)plafonds van groot belang. Waarschijnlijk bevinden ze zich nog grotendeels in de oorspronkelijke toestand. Ook deze draagconstructies hebben daarom
hoge monumentwaarden (behoud is noodzakelijk).
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Afb. 68) Plattegronden (1975) met waarderingsrepresentaties op hoofdlijnen. (Vervolgd op blz. 72)
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- Kapconstructies: 1 / 3
● De kapconstructie op de oude villa vormt in feite één geheel, ondanks het feit dat er op
schilderachtige wijze verschillende kapvormen gecombineerd zijn. Er is gebruik gemaakt
van in de bouwtijd gangbare materialen en constructiewijzen, maar het resultaat is uniek
omdat het timmerwerk volledig is aangepast aan de schilderachtige opzet van de oude
villa. Bovendien is de constructie nog bijna volledig authentiek, zoals in 1899 tot stand
gekomen. De kapconstructie van de oude villa heeft daarom hoge monumentwaarden
(behoud is noodzakelijk).
● De spits van de hoektoren vormt een zelfstandige kapconstructie op de oude villa. De
eenvoudige constructie maakt gebruik van in de bouwtijd gangbare constructiewijzen.
Omdat de spits onlosmakelijk behoort tot de schilderachtige opzet en nog volledig uit de
bouwtijd stamt, heeft deze constructie hoge monumentwaarden (behoud is noodzakelijk).
● Het platte dak van de aanbouw uit 1975-1976 heeft een voor de bouwtijd zeer gangbare constructie met een enkelvoudige balklaag. Omdat deze constructie bovendien geen
bijzondere karakteristieken bezit, heeft deze kapconstructie indifferente monumentwaarden.
5.3.2

Gevels
- De voorgevel: cat. 1
● De voorgevel vormt de meest representatieve gevel van de villa en kenmerkt zich door
een zeer schilderachtige opzet met een karakteristiek materiaalgebruik. De vormgeving
baseert zich op de romantische kasteelarchitectuur en is onder meer voorzien van een
uitbouw, erker, hoektoren, borstweringen en kantelen, waarin verschillende neo-renaissancemotieven zijn toegepast. De materialisatie en decoratie van het metselwerk bestaat
overwegend uit bruinrode baksteen, met speklagen en andere motieven van gesmoorde
baksteen, hardsteen en zandsteen. Bovendien is de voorgevel nog bijna volledig authentiek, zoals in de bouwtijd tot stand gekomen. De voorgevel heeft daarom hoge monumentwaarden (behoud is noodzakelijk).
- De zijgevels en achtergevel van de oude villa: cat. 1
● De zijgevels en achtergevel kennen hetzelfde materiaalgebruik en vormen een onlosmakelijk geheel met de voorgevel. De vormgeving is soberder dan in de voorgevel: de
linker zijgevel heeft van de drie gevels nog de rijkste opzet. Deze drie gevels zijn nog
bijna volledig authentiek, zoals in de bouwtijd tot stand gekomen. De zijgevels en achtergevel van de oude villa hebben daarom hoge monumentwaarden (behoud is noodzakelijk).
● De utilitaire stalen brandtrap bij de linker zijgevel vormt een sterke verstoring van het
oorspronkelijke gevelbeeld. Dat geldt ook voor de nieuwe dakkapel die op zolder ten
behoeve van deze nieuwe brandtrap is aangebracht. Deze elementen hebben indifferente monumentwaarden.
- De gevels van de aanbouw: cat. 2 / 3
● De zijgevels en de achtergevel van de aanbouw uit 1975-1976 zijn in materiaalgebruik
en vormgeving enigszins afgestemd op de gevels van de oude villa, maar onderscheiden
zich er ook duidelijk van. De gevels van de aanbouw missen de verfijning in vormgeving
en gevelgeleding van de oude villa, waardoor het schilderachtige karakter ontbreekt. De
gevels van de aanbouw hebben om die redenen indifferente monumentwaarden.
● De in de gevels hergebruikte elementen, het kantelraam en de gebiljoende kozijnen,
evenals de hergebruikte delen van de balustrade, zijn afkomstig van de oorspronkelijke
aanbouw. Ze geven een belangrijk beeld van de oorspronkelijke opzet aan de achterzijde
van de villa, waarbij de achterkamers van de villa veel meer licht ontvingen dan het
geval is nadat de huidige aanbouw is gebouwd. Deze elementen hebben daarom positieve monumentwaarden (behoud is wenselijk).
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Afb. 68) (Vervolg) Plattegronden (1975) met waarderingsrepresentaties op hoofdlijnen.
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5.3.3
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Interieur
- Ruimtelijke indeling: cat. 1 / 3
● De oude villa kent een ruimtelijke indeling die is gebaseerd op een driebeukige aanleg,
waarbinnen de verschillende vertrekken zijn gerealiseerd. Deze indeling is in de kelder
en op de begane grond en de verdieping nog grotendeels authentiek, in de bouwtijd tot
stand gekomen. Kenmerkend zijn de centrale hallen op de begane grond en verdieping,
oorspronkelijk gekoppeld door een vide, waaromheen de kamers functioneel en hiërarchisch zijn gegroepeerd. Deze indeling heeft daarom hoge monumentwaarden (behoud
is noodzakelijk).
● De oorspronkelijke hiërarchie in de ruimtelijke indeling van de oude villa is in 19751976 voor een deel verstoord door het dichtmaken van een aantal oorspronkelijke verbindingen. Dit betreft het dichtzetten van de vide tussen de hall op de begane grond en
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die op de verdieping: de hall op de begane grond is somber geworden en die op de verdieping disproportioneel. Ook is de ruimtelijke indeling op een aantal plaatsen “verhokt”
door het verzelfstandigen van vertrekken. Van enkele kamers-en-suite zijn de suite-deuren verwijderd en is vervolgens de tussenverbinding dichtgezet. Verder zijn verschillende
tussendeuren tussen kamers dichtgezet, waardoor ook andere oorspronkelijke relaties
zijn verdwenen. Deze wijzigingen hebben indifferente monumentwaarden.
● In 1975-1976 is achter in de rechterbeuk de ruimtelijke indeling aangepast, na de
sloop van de bediendentrap. Deze nieuwe ruimtelijke indeling is utilitair en bezit geen bijzondere karakteristieken, noch in opzet noch qua materiaalgebruik. Dat geldt in nog sterkere mate voor de ruimtelijke indeling en afwerkingen op de zolder, die eveneens in
1975-1976 tot stand is gekomen. Deze vernieuwde indelingen hebben indifferente monumentwaarden.
● De indeling in de aanbouw uit 1975-1976 is later aangebracht. Deze nieuwe ruimtelijke
indeling is utilitair en bezit geen bijzondere karakteristieken, noch in opzet noch qua
materiaalgebruik. Bovendien heeft deze indeling tot gevolg dat de achterkamers van de
oude villa zijn afgesloten van licht en lucht vanuit de achtertuin: de kamer middenachter
heeft zelfs totaal geen daglichttoetreding meer. Daardoor is ook de relatie van de oude
villa met de achtertuin verdwenen. Deze nieuwe indeling in de aanbouw heeft indifferente monumentwaarden.
- Inrichtingselementen: cat. 1 / 3
● In de oude villa zijn nog veel authentieke inrichtingselementen en -decoraties aanwezig, die behoren tot de oorspronkelijke toestand uit 1899. Het betreft onder meer oude
vloeren, paneeldeuren met kozijnen en geprofileerde architraaflijsten, vensters met vensterbanken en architraaflijsten, stucplafonds en twee schouwen. Bovendien wijzen de
waargenomen resten erop dat op de binnenmuren, kozijnen, deuren, lijsten enzovoorts
de oorspronkelijke veelkleurige afwerking onder de moderne monochrome afwerkingen
nog deels (of mogelijk zelfs nog grotendeels) aanwezig is. Mogelijk is dit ook het geval
op de stucplafonds. Deze elementen maken onlosmakelijk deel uit van de oude villa en
getuigen van de functionele en hiërarchische indeling. Deze inrichtingselementen hebben daarom hoge monumentwaarden (behoud is noodzakelijk).
● Andere inrichtingselementen, die in 1975-1976 of later zijn aangebracht, hebben een
utilitair karakter zonder bijzondere karakteristieken. Het betreft voornamelijk moderne
vloeren, deuren en plafonds, en de zeer sobere, monochrome kleurstelling in de oude
villa en de aanbouw. Deze sobere afwerkingen doen geen recht aan de oorspronkelijke
rijkdom en representativiteit van de oude villa. Deze elementen hebben indifferente
monumentwaarden.

5.4

Stedenbouwkundige en landschappelijke waarden
De stedenbouwkundige en landschappelijke waarden van Mariahove zijn gebaseerd op
de verkenning van de ruimtelijke context: tuin en omgeving (hoofdstuk 4). Enkele onderdelen van deze waardestelling worden op kaarten gerepresenteerd.

5.4.1

De tuin van Mariahove
- De tuin als geheel: cat. 1
● De tuin vormt een onlosmakelijk geheel met de villa. Kenmerkend is de teruggetrokken
ligging van de villa ten opzichte van de Burgerhoutsestraat, waarmee een grote voortuin
is gevormd die de hoge status van de villa benadrukt. Aan deze zijde (de straatzijde)
manifesteert de villa zich prominent. De grote achtertuin daarentegen is van meet af aan
opgezet als omsloten privé-park achter de villa, waarmee Mariahove zich juist afsluit van
zijn omgeving. Deze wezenlijke karakteristiek heeft de tuin, ondanks enkele modernise- 73 -
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Afb. 69) Links: de waardering van de tuin als geheel met de ligging van de villa (schematisch).
Rechts: representatie van de relatie tussen de villa en de tuin (schematisch).

Hoog
Positief
Indifferent

Hoog
Positief
Indifferent

Hoog
Positief
Indifferent

Hoog
Positief
Indifferent

Afb. 70) Links: representatie van de relatie tussen de tuin(aanleg) en de stedenbouwkundige omgeving.
Rechts: waardering van de verschillende delen van de tuinaanleg (schematisch).

ringen in de aanleg en beplanting, gaaf behouden en daaraan worden hoge cultuurhistorische waarden toegekend (behoud is noodzakelijk). (Afb. 69)
- De relatie tussen de tuin en de villa: cat. 2 / 3
● De relatie tussen de tuin en de villa is moeizaam. In de tuininrichting en beplanting
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wordt de hiërarchie van de gevels niet weerspiegeld. Aan de achterzijde vormt het gesloten karakter van de aanbouw zelfs een barrière tussen de villa en de tuin. Alleen het
middenperk van de voortuin heeft een relatie tot de hoofdingang van de villa. Verder is er
sprake van een onduidelijke ontsluitingsstructuur, want de hoofdtoegang vanaf de
Burgerhoutsestraat leidt niet naar de hoofdingang in de voorgevel van de villa en evenmin naar de zijtoegang in de rechter zijgevel. Dat geldt ook voor de relatie tussen de zijingang in de Fortuinstraat naar de zijtoegang van de villa. De relatie tussen de tuin en de
villa heeft om deze redenen indifferente cultuurhistorische waarden. (Afb. 69)
- De aanleg van de voortuin: cat. 1 / 2 / 3
● De voortuin kent een versnipperde structuur, bestaande uit verschillende, niet met
elkaar samenhangende delen en een padenbeloop zonder eenduidig onderliggend plan.
Op dit punt heeft de voortuin indifferente landschappelijke waarden. (Afb. 70)
● In de voortuin bevinden zich nog enkele bomen, met name aan de rechterzijde, die
gezien hun grootte bij de oorspronkelijke tuinaanleg in landschapsstijl uit het begin van
de 20ste eeuw moeten hebben behoord. Ze vormen daarmee een belangrijke visuele
band tussen de later sterk gewijzigde voortuin en de nog grotendeels oorspronkelijke
achtertuin. Aan de linkerzijde, langs de Vrouwenhoflaan, zet het patroon van de achtertuin zich (mogelijk nog in de vorm van de oorspronkelijke aanleg) door tot aan de
Burgerhoutsestraat. Dit is de andere bescheiden relatie tussen de voorzijde van het perceel en de achterzijde. Deze elementen hebben vanwege die verbindende functie en als
restanten van de oorspronkelijke aanleg hoge landschappelijke waarden (behoud is
noodzakelijk).
● De formele aanleg van het middendeel van de voortuin is omstreeks 1975-1976 tot
stand gekomen en kent een zorgvuldige aanleg. De aanleg van dit tuindeel is volledig op
de ingang van de villa gericht en het is daarmee het enige deel van de huidige toestand
van de tuin die enige relatie bezit tot de villa. Om deze redenen heeft dit deel van de
voortuin positieve landschappelijke waarden (behoud is wenselijk). (Afb. 70)
- De aanleg van de achtertuin: cat. 1
● De omsloten achtertuin verkeert vermoedelijk nog voor een groot deel in de toestand
zoals die in het begin van de 20ste eeuw is aangelegd in opdracht van Henri van Gilse
en zijn echtgenote Maria Kenis. Een foto uit circa 1905 getuigt hiervan. De achtertuin in
landschapsstijl behoort zodoende bij de villa uit 1899 en weerspiegelt dezelfde schilderachtige, romantische opzet. De achtertuin heeft om deze redenen hoge landschappelijke
waarden (behoud is noodzakelijk). (Afb. 70)
- De aanleg van de zijtuin bij de Fortuinstraat: cat. 3
● De eenvoudige, geometrische aanleg in dambordpatroon is waarschijnlijk omstreeks
1975-1976 tot stand gekomen, toen de villa als muziekschool in gebruik werd genomen.
Deze tuin is weinig karakteristiek, zowel wat betreft de beplanting als de opzet. Dat geldt
ook voor de paden bij de rechter zijgevel van de villa, die thans geen functie hebben. De
aansluiting van deze zijtuin op de achtertuin en de voortuin is mager: er is geen sprake
van een gemarkeerde breuk noch van een vloeiende overgang. De zijtuin heeft om deze
redenen indifferente landschappelijke en cultuurhistorische waarden. (Afb. 70)
5.4.2

De omgeving
- De ligging aan de Burgerhoutsestraat: cat. 1
● Mariahove valt volledig buiten het bebouwingsprofiel van de Burgerhoutsestraat. De
villa zelf ligt ver naar achteren op het perceel, wat karakteristiek is voor een representatieve villa en de status benadrukt. De voorgevel richt zich echter wel duidelijk op deze
straat. Waar de straatwanden voor het overige uit smalle huizen bestaan (als stramien),
wordt de rooilijn bij Mariahove gevormd door een brede strook van grote bomen en
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ander groen. Mariahove vormt daardoor een duidelijke onderbreking van het stramien,
waarbij van belang is dat zowel dit stramien als Mariahove in dezelfde tijd tot stand zijn
gekomen. Mariahove en omgeving weerspiegelen zodoende de oorspronkelijke stedenbouwkundige toestand van rond 1900. Bovendien verbindt het groen van Mariahove het
verder relatief verdekt gelegen park van het Vrouwenhof met de bewoonde straten als de
Burgerhoutsestraat. Om deze redenen heeft de ligging van Mariahove aan de Burgerhoutsestraat hoge stedenbouwkundige waarden (behoud is noodzakelijk). (Afb. 70, 72)
- De ligging ten opzichte van de speeltuin en de Fortuinstraat: cat. 1 / 3
● Aan de rechterzijde sluit Mariahove van oudsher aan op de achtertuinen van de huizen
langs de Fortuinstraat. De tuinaanleg houdt daar rekening mee. Deze historische situatie
aan de zijde van de Fortuinstraat heeft hoge stedenbouwkundige waarden (behoud is
noodzakelijk). (Afb. 70)
● Ook aan de linkerzijde, langs de Vrouwenhoflaan en de speeltuin, is de tuin van oudsher met struikgewas omsloten. Daardoor maakt het nauwelijks verbinding met het park
van het Vrouwenhof, waarmee het sinds de openstelling van de tuin als openbaar park
wel één geheel vormt. Mariahove heeft door deze onduidelijke relaties met de speeltuin
en de Vrouwenhoflaan aan deze zijde indifferente stedenbouwkundige waarden. (Afb.
70)

A
C
D

B
Hoog
Positief
Indifferent
Afb. 71) Andere relaties: Mariahove (A), Vrouwenhof (B), speeltuin (C), dierenweide (D) (schematisch).
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- De stedenbouwkundige relatie met het Vrouwenhof: cat. 2 / 3
● Mariahove keert zich in haar tuinaanleg af van het Vrouwenhof. Door de openstelling
van de tuin van Mariahove als openbaar park omstreeks 1968, zijn dit park en het al eerder openbare park rondom het Vrouwenhof min of meer één geheel gaan vormen. Er is
echter geen sprake van een duidelijke verbinding tussen beide parken, behalve dan de
aloude Vrouwenhoflaan die langs Mariahove loopt en enkele doorsteken van de laan
naar de tuin. Door de aanleg van de Laan van België is het park van Vrouwenhof bovendien opgeknipt in twee delen, waarvan het noordelijke bij Mariahove aansluit. Recent is
hiervan nog een stuk afgeknipt als omheinde dierenweide, naast een appartementengebouw. Omdat ook de omheinde speeltuin zich afkeert van Mariahove en het park van
Vrouwenhof, is dit noordelijke deel tussen wal en schip komen te liggen. De verbinding
tussen beide parken heeft in principe positieve stedenbouwkundige waarden omdat ze
samen één park groenzone vormen (behoud is wenselijk). De versnippering en het ontbreken van duidelijke onderlinge relaties hebben echter indifferente stedenbouwkundige
waarden. (Afb. 70 en 71)

5.5

Sterkte/zwakte-analyse (SWOT)
Uit de cultuurhistorische waardebepaling komen de sterke punten (de hoge en positieve
waarden) en de zwakke punten (indifferente waarden) van Mariahove naar voren. Hieruit
vloeien kansen en bedreigingen voort. Op basis van deze analyse worden tenslotte
enkele aanbevelingen gedaan, vanuit het cultuurhistorische perspectief.

5.5.1

S-Z-K-B (SWOT)
Sterkte:
- de authenticiteit van de villa Mariahove, zoals blijkt uit de nog grotendeels oorspronkelijke bouwmassa, gevelbeelden, ruimtelijke indeling en afwerking
- de tuin rondom Mariahove als groene zone langs de Burgerhoutsestraat
- de oorspronkelijke en karakteristieke aanleg van de achtertuin
- de samenhang van Mariahove met het Vrouwenhof als één groot stadspark
Zwakte:
- de ontbrekende relatie tussen de villa en de tuinaanleg
- de onduidelijke samenhang tussen de aanleg van de voortuin, zijtuin en achtertuin
- de onduidelijke ruimtelijke relatie met het park van het Vrouwenhof
- de barrière die de Laan van België vormt
Kansen:
- herstel van de oorspronkelijke karakteristiek van de villa, met name in het interieur
- versterken van de relatie tussen de villa en de tuin
- versterken van de relatie tussen de verschillende delen van de tuin
- versterken van de ruimtelijke relatie met het park van het Vrouwenhof
Bedreigingen:
- privéfunctie van de villa versus openbare functie van het park
- parkeerplaatsen voor de gebruikers van de villa versus de groene zone
- het omsloten karakter van met name de oorspronkelijke achtertuin versus een relatie
met het park van het Vrouwenhof
- verdere versnippering van het grote openbare park door nieuwe bebouwing en/of
wegenaanleg

5.5.2

Aanbevelingen vanuit cultuurhistorisch perspectief
● Mariahove vormt met zijn villa en tuinaanleg een bijzonder, historisch en groen element aan de Burgerhoutsestraat en een onmisbare schakel tussen het park van het
Vrouwenhof en de Burgerhoutsestraat. In geval van herbestemming zou deze karakteristiek het uitgangspunt van de planvorming moeten vormen.
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● Villa Mariahove is nog grotendeels in oorspronkelijke staat. Bij herbestemming zou ook
dit gegeven als uitgangspunt in de planvorming moeten dienen. Het verdient aanbeveling
om een “ruimteboek” op te stellen, nadat recente plafonds en voorzetwanden zijn verwijderd, waarin per vertrek de monumentale aspecten worden uitgelicht. Met nadruk zou
een kleuronderzoek daarvan deel moeten uitmaken, omdat de interieurbeschildering in
de bouwtijd een belangrijk onderdeel vormde van de ruimtelijke hiërarchie. Ook verdient
een nader historisch onderzoek aanbeveling, aangezien er naar verwachting bij de families Van Gilse, Woldring en Scholten van Aschat oud materiaal aanwezig zal zijn, zoals
foto’s, dat extra licht werpt op de inrichting en het gebruik van Mariahove.
● Omdat de aanleg van de voortuin en zijtuin in de afgelopen decennia nogal gewijzigd
is, ontbreekt een duidelijke samenhang. Dat geldt ook voor de relatie tussen de villa en
de tuin. Voor het opnieuw aanbrengen van een onderlinge samenhang is een diepgaande historische tuinanalyse, met name van de beplanting en de achtereenvolgende tuinontwerpen, noodzakelijk.
● De aanleg van de achtertuin is nog grotendeels oorspronkelijk. Het ontwerp is met zijn
besloten hoeken echter niet bedoeld als openbaar park. Behoud van deze oorspronkelijke tuinaanleg zou in de herbestemming als uitgangspunt in de planvorming moeten dienen.
● Omdat de tuin van Mariahove en de omgeving van het Vrouwenhof sinds 1899 afzonderlijke elementen waren, is er thans geen duidelijke verbinding tussen beide in hun huidige functie als openbaar park. Dat geldt ook voor de relatie tussen de speeltuin en
Mariahove. Het behoud van de bijzondere karakteristiek van de tuin van Mariahove als
oorspronkelijke omsloten villatuin, zou tijdens de planvorming als uitgangspunt moeten
dienen.

Afb. 72) De teruggetrokken ligging van Mariahove aan de Burgerhoutsestraat.
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● Om het ensemble van Mariahove en Vrouwenhof naar waarde te kunnen schatten, is
ook een nader cultuurhistorisch onderzoek van het Vrouwenhof wenselijk. Dit onderzoek
dient te bestaan uit een historisch onderzoek, bouwhistorisch onderzoek en een tuinhistorisch onderzoek. De relatie tussen het Vrouwenhof en Mariahove zou daarin ook aan
de orde moeten komen.
● De Laan van België doorsnijdt het park van Vrouwenhof en vormt een belangrijk obstakel. (Dit geldt ook voor de Antwerpseweg.) Herstel van de historische samenhang tussen
beide delen van het park en de historische relatie met Mariahove zou eveneens uitgangspunt van herbestemming moeten zijn.
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