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Anneville is een landgoed in het gehucht Geersbroek, zo’n twee kilometer van het kerkdorp Ulvenhout, ten
zuiden van Breda in de gemeente Alphen-Chaam. De buitenplaats, halverwege de negentiende eeuw gesticht,
kwam door vererving uiteindelijk in handen van de familie de Constant Rebecque.
Geschiedenis
In 1842 kocht Prosper Cuypers van Velthoven, als rentenier woonachtig op de buitenplaats Wolfslaar bij
Ginneken, een tweetal percelen in de buurtschap Geestbroek (in de volksmond ook ‘Gatbroek’ genaamd)
onder Ulvenhout, met een pachtboerderij en een schuur. Dit bouwjaar markeert de ‘geboorte’ van de buitenplaats die de naam Anneville zou krijgen.

“Ferme de la terre d’Anneville”, schets door Prosper Cuypers, 1854 (coll. Stadsarchief Breda).
Antonius Petrus Prosper Gasparus Cuypers (1803-1882), die zich in de wandeling Prosper Cuypers van
Velthoven noemde, was gehuwd met Anna Maria Carolina (Anne) van Velthoven (1805-1887), vrouwe van
Waalre. Als een gepassioneerd historicus, numismaat en collectioneur verwierf de heer Cuypers grote
bekendheid voor zijn navorsingen naar, met name, de geschiedenis van Brabant. Al snel liet de heer Cuypers
grote delen van deze verworven landerijen beplanten en werd aan het woonhuis van de boerderij een
herenkamer gebouwd. Hij had duidelijk de ontwikkeling van een fraai landgoed voor ogen, een buitenplaats
die naar zijn vrouw Anneville zou worden genoemd, en breidde zijn bezit dan ook gestaag uit.
Prosper Cuypers verhuisde in 1847 naar Brussel, maar Noord-Brabant bleef hem zijn leven lang nauw aan
het hart liggen. De bescheiden herenkamer volstond niet meer en op Anneville liet hij dan ook een fraai landhuis bouwen, naar een ontwerp van Antoine Trappeniers (1824-1887). Van deze Brusselse architect, met een

duidelijke voorliefde voor een ietwat eclectisch neoclassicisme, zijn twee ontwerpen van dit huis bewaard
gebleven, beide gedateerd november 1852. In 1862 werd Anneville door Prosper Cuypers als huwelijksgift
geschonken aan zijn zoon Frédéric Prosper Charles Joseph Cuypers (1835-1914), heer van Waalre, die kort
nadien in het huwelijk trad met zijn volle nicht Johanna Petronella Elisabeth Bernardina (Jeanne) Storm
(1836-1914). Anneville beleefde in deze periode haar hoogtijdagen en het landgoed - zowel landhuis en
bijgebouwen als park en tuin - werd ingrijpend onder handen genomen.

Anneville ten tijde van Prosper Cuypers. Tekening door Charles Stevens, augustus 1859 (coll. Stadsarchief
Breda).
Voor het echtpaar Cuypers-Storm, woonachtig te Brussel, was Anneville in eerste instantie een buitenplaats,
al werd het niet continu als zodanig door hen benut: het Algemeen Handelsblad berichtte althans in
november 1881 dat “de buitenplaats Anneville, onder Geersbroek, bij Breda” aan “Fransche uitgewekene
nonnen” was verhuurd. In 1913 was de heer Cuypers in ieder geval op Anneville woonachtig. Kort na het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, waarbij Nederland neutraal bleef en veel Belgen (en in België woonachtigen) hun heil bij hun noorderbuur zochten, vestigde het echtpaar Cuypers zich permanent op dit
landgoed.
Na hun beider overlijden, enkele maanden later in november 1914, kwam Anneville in handen van hun
dochter Charlotte Anna Maria Joanna barones van Zuylen van Nijevelt-Cuypers (1863-1933). Charlotte
koesterde kennelijk een even grote genegenheid voor Anneville en verruilde met haar echtgenoot, de
Belgische officier Félix Etienne Charles Léon Marie Joseph Ghislain baron van Zuylen van Nijevelt
(1859-1936), en hun kinderen Frédérica (Frédérique), Jean en Albert het mondaine Brussel voor dit rustieke
landgoed onder Ulvenhout. Landgoed Anneville vererfde later onverdeeld op deze drie kinderen Van Zuylen,
maar geen van hen zou het landgoed nog bewonen.

Frédéric Prosper Charles Joseph Cuypers (1835-1914) en Johanna Petronella Elisabeth Bernardina
(Jeanne) Cuypers-Storm (1836-1914) (coll. Stadsarchief Breda).
Ook voor Anneville kwam, zoals voor vele buitenplaatsen en historische huizen, met het interbellum een
einde van een tijdperk - menig huis werd ‘herbestemd’ tot hotel, weeshuis of school. In 1934, amper een jaar
na de dood van Charlotte van Zuylen, werd Anneville verhuurd aan de hotelier Coumans uit Breda, die er
een hotel-restaurant en theehuis in onderbracht. In deze periode werd de serre aan de zijkant en het terras aan
de achterzijde aan het huis - voor het souterrain - toegevoegd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het
landgoed Anneville door de bezetter en vervolgens, in 1944, door de geallieerden gevorderd. Het Duitse
leger had op het landgoed een broodbakkerij ondergebracht, waarbij met name rond het koetshuis mobiele,
dieselgestookte bakovens waren opgesteld. Het laat negentiende-eeuwse koetshuis werd in 1944 door de
Engelsen vergroot en deed in deze periode dienst als verblijf van wachtposten en als garage.
Hoewel het landgoed Anneville in wezen een weinig uitzonderlijke en relatief jonge buitenplaats is heeft het
door de gebeurtenissen in 1944-1945 voor eens en voor altijd een prominente plaats verworven in de
vaderlandse geschiedenis. Na de bevrijding van het zuidelijk deel van Nederland, eind 1944, hield Prins
Bernhard (1911-2004), toen deze zijn hoofdkwartier in Breda had, tot en met april 1945 met zijn staf verblijf
op Anneville. Menige fles champagne of Meursault zal er ontkurkt zijn...
Na het vertrek van Prins Bernhard brak voor Anneville de historisch gezien belangrijkste periode aan: vanaf
2 mei 1945 viel Anneville gedurende een zestal weken de eer te beurt de residentie te zijn van de uit Londen
teruggekeerde koningin Wilhelmina. Het was op Anneville dat Hare Majesteit op 4 mei 1945 de capitulatie

van Duitsland vernam, waarop vele vreugdevolle defilés en festiviteiten op het landgoed volgden. In 1945
werden de horeca-activiteiten van Coumans op Anneville hervat en zou de buitenplaats ook worden benut als
conferentieoord. Later werden het huis en koetshuis verhuurd, achtereenvolgens aan Thomsen’s Verenigde
Havenbedrijven te Rotterdam en Outward Bound Zee- en Bergscholen Nederland.

Stafleden van koningin Wilhelmina op het terras van Anneville, 4 mei 1945.
Park en tuin
Over de oorspronkelijke park- en tuinaanleg in de beginfase van het landgoed, halverwege de negentiende
eeuw, is nog weinig met zekerheid bekend. Het oudst bekende park- en tuinontwerp moet omstreeks 1865 tot
stand zijn gekomen; dit ontwerp is helaas van anonieme signatuur, maar het vermoeden bestaat dat het gaat
om een plan van Louis Fuchs (1819-1914), een beroemde (van oorsprong Duitse) tuinarchitect uit Brussel.
In 1885 liet Frédéric Cuypers door de Leuvense tuinarchitect Lieven Rosseels (1843-1921) een landschapspark aanleggen, dat zich aan de achterzijde van het huis uitstrekte en eindigde in een ronde vijver. Een
perceel bos op het landgoed, ooit ter plaatse waar nu de A58 loopt, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog
door de bezetter gerooid.
Recente geschiedenis

De achterkleindochter van stichter Prosper Cuypers, Frédérica Stéphanie Charlotte Léonie Marie Ghislaine
barones van Zuylen van Nijevelt (1888-1989), trad in 1913 in het huwelijk met Victor Carel Henri Jan baron
de Constant Rebecque (1874-1952) en bracht Anneville zo in deze familie.

Anneville heden ten dage, © Kees Wittenbols.
Het landgoed Anneville is heden ten dage in handen van hun schoondochter Jkvr. Marie Henriette Christine
van Meeuwen, douairière Jan Willem Idzard baron de Constant Rebecque (1927- 1991) en haar zonen Jan,
welke in één van de bijgebouwen op het landgoed woont, en Willem de Constant Rebecque. Over het oorspronkelijke landgoed Anneville raast thans de A58, een snelweg die helaas in 1986 nietsontziend is
aangelegd; ruim een hectare van het land is nu bedolven onder het asfalt. Een grote oude eik, eenzaam in de
middenberm door het asfalt ingesloten, herinnert nog als levend monument aan het bucolisch bos van weleer.
Het huis en de bijgebouwen zijn gelukkig een minder triest lot beschoren. Het hoofdhuis werd vanaf 1992
gerestaureerd, dat na deze zeer grondige renovatie, waarbij laatstelijk het dak onder handen werd genomen,
wordt verhuurd als kantoor en woonhuis.
Het koetshuis, dat nog tot 1996 werd gehuurd door Outward Bound, werd in 1997-1998 gerestaureerd en
doet tegenwoordig dienst als congrescentrum. Het huis Anneville en de opmerkelijke volière bij het koetshuis zijn Rijksmonumenten; het koetshuis en het bijgebouw (thans Annevillelaan 95) zijn gemeentelijke
monumenten. Het park en een deel van de historische park- en tuinaanleg zullen worden aangewezen als
beschermde buitenplaats.
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Het koetshuis van Anneville, © Kees Wittenbols.
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