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1 Inleiding

1.1 Buitenplaatsen als cultuurverschijnsel

Historische buitenplaatsen vormen al eeuwenlang bijzondere monumenten in het 
Nederlandse landschap. Op plaatsen waar vroeger stedelingen neerstreken om hun 
zomerverblijf op het platteland te bouwen, ontstonden soms omvangrijke concen-
traties van buitenhuizen. Ze spreken bij omwonenden en bezoekers nog altijd tot 
de verbeelding en roepen associaties op van rijkdom, welvaart en een roemrucht 
verleden. Ze maken vaak een belangrijk deel uit van de identiteit van een streek. De 
representatieve landhuizen met hun bijgebouwen, tuinen, parken en waterpartijen 
die tegenwoordig nog langs de Vecht, op de Utrechtse Heuvelrug of in Kennemer-
land vallen te bewonderen, zijn in dit verband bekende voorbeelden.

De geschiedenis van buitenplaatsen is sterk verweven met die van het cultuurland-
schap, ook al resteert thans nog maar een klein deel van dit ooit wijd verbreide ver-
schijnsel. De aparte vermelding van de buitenplaatscultuur in de Canon van de Ne-
derlandse geschiedenis is een erkenning van het belang van dit bijzondere erfgoed.1

Buitenplaatsen vervullen niet alleen voor ons natuurschoon een belangrijke func-
tie, maar ook zijn ze door de eeuwen heen van grote invloed geweest op de inrich-
ting van het landschap. De organische groei van de gebouwen met hun interieurs, 
tuinen, parken en omgeving maken buitenplaatsen tot complexe monumenten. De 
instandhouding en het beheer ervan vergen een grote hoeveelheid kennis op uiteen-
lopende gebieden.2

In de afgelopen decennia is de kennis over een groot aantal Nederlandse buiten-
plaatsen sterk toegenomen. Duidelijk is dat ze belangrijke graadmeters zijn van 
onze culturele, sociaal-economische en ruimtelijke geschiedenis. Daarmee vormen 
ze een belangrijk onderdeel van ons culturele erfgoed. Om ze te kunnen begrijpen, 
is het nodig om ze als uiting van een cultuur te zien. Dat gebeurt nu nog te weinig: 
te vaak worden ze als individueel object bestudeerd en niet in hun bredere land-
schappelijke, sociaal-economische en culturele context beschouwd. Tegelijkertijd 
worden buitenplaatsen te vaak vanuit een monodisciplinaire, lees: kunsthistori-
sche, invalshoek onderzocht en te weinig vanuit een integraal interdisciplinair per-
spectief.  Tot slot is de verhouding tussen stad en platteland een perspectief dat ten 

1  Roelof Bouwman (red.), Canon van Nederland. Onze geschiedenis in 50 thema’s, Amsterdam 2014.
2  Themanummer Buitenplaatsen, Jaarboek voor de monumentenzorg 1998, Zwolle/Zeist 1998.
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onrechte nog nauwelijks bij het buitenplaatsonderzoek wordt betrokken. Dit boek 
wil verandering brengen in de manier van onderzoek naar buitenplaatsen.

1.1.1 Buitenplaatsen in Zeeland

Ooit vormden buitenplaatsen een essentieel onderdeel van het Zeeuwse landschap. 
Nu zijn ze grotendeels verdwenen en lijken niet meer te zijn dan een welhaast ver-
geten onderdeel van de Zeeuwse geschiedenis. Zeker op Walcheren en Schouwen-
Duiveland, waar de steden lagen die in vroeger tijden voor het kapitaal zorgden, 
ontstonden in de loop van de zeventiende eeuw vele buitenplaatsen. Vele daarvan 
zijn in de loop van de tijd verdwenen: afbraak, herverkaveling, oorlogs- en over-
stromingsgeweld hebben hun tol geëist. Veel buitens maakten daarbij plaats voor 
boerderijen. De moderne eisen van bedrijfsvoering op het boerenbedrijf leidden er 
vaak toe dat oude structuren en gebouwen het veld moesten ruimen.

De weinige buitenplaatsen die op de Zeeuwse eilanden nog te bewonderen zijn, 
maken nu deel uit van het collectieve erfgoed van de provincie. Het besef dat wat 
nu rest nog maar een fractie is van wat er ooit geweest is, maakt dat velen de waarde 
van de nog resterende buitenplaatsen inzien. Die belangstelling komt bijvoorbeeld 
ook tot uiting in de straatnamen van een nieuw aangelegde wijk bij het gehucht 
Schuddebeurs op Schouwen-Duiveland, die alle vernoemd zijn naar voormalige 
buitenplaatsen in die buurt. Namen als Weltevree, Schapenburg en Vriendhoven 
verwijzen nog naar de geschiedenis van die streek.

In 2010 heeft Landschapsbeheer Zeeland in samenwerking met de voormalige 
Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen het project ‘Ver-
borgen buitens’ uitgevoerd. Kleine landschapselementen die herinneren aan ver-
dwenen buitenplaatsen werden hersteld of nieuw aangelegd. Bij enkele boerderijen 
die voorheen buitenplaatsen waren, zijn informatieborden geplaatst en op sommi-
ge plaatsen zijn laanbeplanting en waterpartijen hersteld.3

Verder is recent bij Domburg een ‘nieuwe buitenplaats’ gebouwd in een stijl die 
moet verwijzen naar de vroegere grote buitenhuizen. De naam van dit huis, ‘’t Hof 
Hooge Duyn’ herinnert aan een buitenplaats die daar eerder lag maar nu is verdwe-
nen. De spelling suggereert een hoge ouderdom en legt het verband met de buiten-
plaatsen waar het noorden van Walcheren om bekend staat, de zogeheten Mante-
ling.

De buitenplaatsen van Zeeland hebben dus in toenemende mate een plek gekre-
gen in de collectieve herinnering als waardevol erfgoed. Daarom is het des te ver-
rassender dat er nog geen overzichtsstudie is verricht naar de ontwikkeling van die 
buitenplaatsen in hun bredere landschappelijke, sociaal-economische en cultuur-
historische context. Altijd lag de nadruk op individuele buitenplaatsen en op sterk 
disciplinair opgezet onderzoek.4

3  http://www.landschapsbeheerzeeland.nl/informatie-voor/particuliere-erfeigenaren/verborgen-buitens.
4  Yme Kuiper, ‘Meer cultuurhistorie, maar hoe’ in: Kasteel en buitenplaats 16 (2014) 47, p. 9-10.
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1.2 Stand van het onderzoek

Hoewel deze studie een specifieke streek behandelt, kan deze niet los worden ge-
zien van onderzoek naar andere varianten van het verschijnsel landhuis of buiten-
huis in andere regio’s van Nederland en ook in andere landen in Europa. Literatuur 
over landhuizen elders maakt het mogelijk om te benoemen wat karakteristieke as-
pecten zijn van de buitenplaatsen op Walcheren maar evenzeer in welk opzicht ze 
een uiting zijn van een breder in Europa bestaande cultuur. Bovendien kan zij een 
methodologische handreiking bieden doordat ze ontwikkelingen op verschillende 
vakgebieden met elkaar in verband brengt en daardoor een breed spectrum aan ver-
klaringen voor het fenomeen kan verschaffen.

1.2.1 Nederland

Het onderzoek naar de Nederlandse buitenplaats kwam rond de oorlogsjaren lang-
zaam op gang vanuit de geschiedwetenschap.5 In 1941 verscheen Nederland’s be-

5  Y.B. Kuiper, De hofstede – ‘tot vermaeck en voordeel aengeleyt’. Beelden van de Nederlandse buitenplaats 
vanaf de zeventiende eeuw, oratie Rijkuniversiteit Groningen 2012.

Het hek van de hofstede Zandvoort bij Middelburg. Foto M. van den Broeke, 2012.



1 Inleiding14

schaving in de 17e eeuw van Johan Huizinga, waarin hij wijst op de cultuurhisto-
rische betekenis van buitenplaatsen.6 Voorop stond volgens hem het ideaal van het 
rustige leven op het platteland: ‘dat verlangen naar de behaaglijke rust van een blij 
buitenleven, met boeken en bezoek van vrienden, zoals het eens Erasmus bezield 
had, en telkens doorklinkt in Huygens, Cats en Vondel’.7 Het rustige landleven 
vormde een tegenwicht voor de actieve rol die kooplieden, zeelieden, militairen, 
ambtenaren en ambachtslui in het dagelijks leven in de steden speelden. In de acht-
tiende eeuw was dit voor velen binnen handbereik gekomen en dat resulteerde in de 
aanleg van talloze buitenverblijven: 

Ganse streken des lands waren bedekt met de buitenhuizen, dicht bij de stad, waar men het 
beste jaargetij sleet, gevarieerd van het kasteel en het grote landgoed van de aanzienlijksten 
en rijksten, met hun heerlijkheden, titels en wapenborden, tot de koepel aan de vaart van 
de voorspoedige neringdoende toe (…) De vreemde reiziger moest dit land wel voorko-
men als een soort burgerlijke Hof van Eden.8 

Voor de landedelen in het oosten van het land ging dat evenwel niet op: Huizinga 
plaatste hen buiten de culturele dynamiek van de Republiek en schetst een beeld 
van edelen die zich op hun ouderwetse kastelen bezighouden met elementaire agra-
rische belangen.9

Aan dat perspectief op buitenplaatsen werd al spoedig de kunstgeschiedenis toe-
gevoegd. De kunsthistoricus Remmelt van Luttervelt promoveerde in 1943 op een 
studie over buitenplaatsen aan de Vecht, waarvan in 1948 een bijgewerkte versie 
verscheen.10 Centraal daarin staat de notie dat de eigenaren van de buitenplaatsen 
stadsmensen bleven, ook al woonden ze in de zomermaanden op het platteland. Hij 
betitelt de Vechtstreek dan ook als een ‘dépendance’ van Amsterdam. De vormge-
ving van huizen en interieurs waren een afgeleide van wat in de stad gangbaar was. 
Alleen de tuinkunst kon er iets meer zijn eigen ontwikkeling volgen omdat er op 
het platteland meer ruimte beschikbaar was.

Van Luttervelt introduceert naast het kasteel, de hofstede en het buitenhuis naar 
Frans model een type buitenhuis dat hij aanduidt als het ‘stadshuis-buiten’. De le-
vensstijl van de stedelingen, zo betoogt Van Luttervelt, zette zich voort in het bui-
tenleven. ‘Het nagestreefde ideaal voor hen werd de stadswoning in haar geheel 
naar buiten over te brengen’.11 Eenvoudige hofsteden met ‘herenkamer’ zoals die 
in de Beemster kwamen naar zijn mening aan de Vecht minder voor. Daar was het 
juist het Hollands-classicistische landhuis, gebaseerd op de modellen voor de bre-

6   J. Huizinga, Nederland’s beschaving in de 17e eeuw, Haarlem 1941. Het navolgende is mede ontleend aan 
Yme Kuiper, ‘Onderzoek naar de buitenplaats in de Gouden Eeuw. Een vogelvluchtperspectief’ in: Idem en Ben 
Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw. De rijkdom van het buitenleven in de Republiek, Hil-
versum 2015, p. 12-41.
7   Huizinga, Nederland’s beschaving p. 147.
8   Huizinga, Nederland’s beschaving p. 148.
9   Huizinga, Nederland’s beschaving p. 14-16, 133.
10  R. van Luttervelt, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem 1948. Zie ook idem, Schoonheid aan de Vecht, 
Amsterdam 1944 en De Stichtse Lustwarande, Amsterdam 1949.
11  Van Luttervelt, De buitenplaatsen aan de Vecht p. 95.
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de grachtenpanden in Amsterdam dat de toon zette.12 De gelijkvormigheid van de 
Vechtbuitens die hij constateerde, werd nog eens versterkt door de afbraak van de 
oudere buitenverblijven op hofsteden. De architectuur van de gebouwen en tuinen 
bleef eenvoudig en dat had vooral te maken met de achtergrond van de opdracht-
gevers: ‘de zeer rijk geworden, niet academisch gevormde en ongekunstelde, de-
gelijke Amsterdamse burgerstand, die op den duur tot de regentenklasse opklom; 
een eigengevormde beschaving van stedelingen dus, enig in haar soort, gegroeid 
zonder druk van buitenaf, van een hof of een kerk’.13 Hiermee sluit Van Luttervelt 
zich duidelijk aan bij het beeld van de koopman op zijn buiten zoals Huizinga dat 
schetste.

Vrijwel gelijktijdig met het proefschrift van Van Luttervelt verscheen in 1943 
postuum Oude Hollandsche tuinen van Anna Bienfait.14 Haar studie in twee delen 
geeft een caleidoscopisch beeld van de Nederlandse tuinarchitectuur vanaf de mid-
deleeuwen tot en met de achttiende eeuw. Bienfait werkt de geschiedenis van de 
tuinkunst aanvankelijk chronologisch uit, waarna een tour langs de verschillende 
provincies volgt. Daardoor ontstaat een beeld van de verscheidenheid van tuinen 
en parken. Ook besteedt zij nadrukkelijke aandacht aan de stadhouderlijke tuinen.

Gezamenlijk benadrukken deze publicaties het vaderlandse in de tuinkunst: wel-
iswaar liet men zich in de zeventiende eeuw inspireren door de grote buitenlandse 
voorbeelden zoals het park van Versailles, maar de schaal waarop die werd nage-
volgd, was veel kleiner. De geometrische tuinen van de buitenplaatsen waren het 
resultaat van noeste ijver en een afkeer van pronkzucht. De elementen die de Hol-
lander ter beschikking stonden om zijn tuin aan te leggen, waren vlak land, vette 
aarde, water en hoge hemelen. ‘Hun som betekende in klein bestek vergezichten te 
bezitten, waarin het omgevend weiland betrokken werd’, aldus I.Q. van Regteren 
Altena in zijn voorwoord in Bienfait. Deze beeldvorming sluit nauw aan bij die van 
Huizinga. 

Een belangwekkende stap in de ontwikkeling van het onderzoek is De Nederlandse 
buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling, bescherming en herstel van jhr. H.W.M. 
van der Wijck, waarop deze in 1974 promoveerde. In 1982 verscheen een bewer-
king van dat proefschrift.15 Hij ging uit van een integrale visie op de buitenplaats, 
waarbij hij deze zag als een eenheid van huis, bijgebouwen, tuin en park. Hiermee 
bracht hij de lijnen bij elkaar die tot die tijd los van elkaar hadden gelegen. De een-
heid tussen huis en park is vooral een architectonische, die de basis vormt voor de 
creatie ervan. Tegelijkertijd stelt Van der Wijck dat de geschiedenis van het land-

12  Later onderzoek liet echter zien dat er eerder sprake was van een omgekeerde invloed van het Amsterdamse 
buitenhuis op het stadshuis. Vooral het proefschrift van Koen Ottenheym over de Amsterdamse architect Phi-
lips Vingboons uit 1989 toonde dat aan. Koen Ottenheym, Philips Vingboons (1607-1678) architect, Amsterdam/
Zutphen 1989.
13  Van Luttervelt, De buitenplaatsen aan de Vecht p. 262.
14  Anna G. Bienfait, Oude Hollandsche tuinen, Den Haag 1943.
15  H.W.M. van der Wijck, De Nederlandse buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling, bescherming en herstel, 
1974, later uitgegeven Alphen aan den Rijn 1982.
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huis bezien moet worden in samenhang met ‘de mens in zijn hoedanigheid van 
“bouwheer”, “bewoner”, “bewaarder” en “genieter” ’. Dat betekent ook dat al-
les wat bij het huis hoort, ook in verband met die bewoners moet worden gezien 
en met de ‘herinnering’ die het mogelijk maakt om tot een historisch verantwoord 
beeld van een huis te komen.16

Van der Wijck schetst een tegenstelling tussen de patricische eigenaren van bui-
tenplaatsen in het westen van het land en de bewoners van landgoederen in het oos-
ten, die meer belang hechtten aan traditie en familiegoed. Utrecht was in die op-
vatting een overgangsgebied met zowel ridderhofsteden als buitenplaatsen. Ook 
Friesland, Groningen en Zeeland betrok hij bij zijn onderzoek. Voor Van der 
Wijck vormden oorspronkelijke bronnen, archiefstukken, historische afbeeldingen 
en kaarten, aangevuld met genealogische gegevens over de eigenaren en bewoners, 
de basis van zijn onderzoek. Zijn zienswijze is inmiddels overgenomen door alle 
professionele Nederlandse buitenplaatsenonderzoekers.

Met deze reeks onderzoeken was de betekenis van de buitenplaats voor de Neder-
landse cultuur, de kunst en het landschap wel aangetoond. De literatuur die vanaf 
de jaren tachtig van de twintigste eeuw aan onderzoek verscheen op het gebied van 
buitenplaatsen, bestaat voor een groot deel uit talloze publicaties over afzonderlij-
ke buitenplaatsen. Daarvan is het proefschrift van J.C. Bierens de Haan over Ro-
sendael bij Arnhem een belangrijk voorbeeld omdat het nadrukkelijk verschillende 
vakgebieden met elkaar combineert om tot een volledig beeld van de geschiedenis 
van dit landgoed te komen en vooral omdat het de bewoners centraal zet.17 Deze 
studie onderzoekt de achtereenvolgende generaties bewoners en benadert Rosen-
dael daarbij als ensemble: een eenheid van ten eerste het huis zelf, met zijn vaste in-
terieurdecoratie, ten tweede de meubilering en andere roerende zaken en ten derde 
de tuinaanleg met zijn ornamenten. Ook besteedt dit onderzoek aandacht aan de 
praktische kanten van het beheer van Rosendael als landgoed. Recentere monogra-
fieën hanteren eveneens deze interdisciplinaire aanpak, benadering van het com-
plex als een ensemble en streven naar compleetheid.18

Naast dergelijke studies van afzonderlijke kastelen of buitenplaatsen zijn er ook 
verschillende regiostudies. Deze geven een beeld van buitenplaatsen in een bepaal-
de provincie, regio of gemeente. Veel van dergelijke publicaties zijn eerder beschrij-

16  Van der Wijck, De Nederlandse buitenplaats p. 7.
17  J.C. Bierens de Haan, Rosendael. Groen hemeltjen op aerd. Kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579 (1994).
18  Om er enkele te noemen: het themanummer Constantijn Huygens van Historisch Voorburg 2 (1996) 2 en 
Ton van Strien en Kees van der Leer, Hofwijck. Het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens, Zut-
phen 2002; Elizabeth den Hartog en Marca Bultink, De historie van Dykenburch. De geschiedenis van de buiten-
plaatsen aan het Westeinde in Noordwijkerhout, Noordwijkerhout 2007; Catharina L. van Groningen, Slot Zeist. 
Een vorstelyk stuk Goet, Driebergen-Rijssenburg 2009; Jorien Jas e.a. (red.), Kasteel Waardenburg. Weerbaar en 
veelzijdig, Zwolle/Arnhem 2009; Paul Rem e.a. (red.), Paleis Soestdijk. Drie eeuwen huis van Oranje, Amster-
dam/Zwolle 2009; Annette de Vries e.a. (red.), Duivenvoorde. Bewoners, landgoed, kasteel, interieur en collectie, 
Zwolle/Voorschoten 2009; R.L.P. Mulder-Radetzky en B.H. de Vries, Geschiedenis van Oranjewoud. Van vor-
stelijk lustslot tot voorname buitenplaatsen, zesde druk, Alphen aan den Rijn 2010; Heimerick Tromp e.a., Kas-
teel Groeneveld. Buitenplaats voor stad en land, Bussum/Baarn 2012. 
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vend dan analyserend van karakter. Het boek Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-
Holland uit 2000 is daar een voorbeeld van.19 Het proefschrift van Henk Rijken 
over buitenplaatsen rond Leiden gaat wat dat betreft een stap verder. Weliswaar 
presenteert ook hij een lange reeks beschrijvingen van buitenplaatsen, maar de in-
leidende hoofdstukken beogen een overzicht daarvan te geven en daarin ligt de na-
druk op tuinkunst en de relatie met het landschap.20 

Tuingeschiedenis is een vakgebied dat onlosmakelijk is verbonden met het on-
derzoek naar buitenplaatsen.21 Al van oudsher waren hofsteden voorzien van sier-
tuinen en in de loop van de zeventiende eeuw groeide de tuinkunst van de Repu-
bliek uit tot een internationaal erkend fenomeen. Voor de ontwikkeling van de 
tuingeschiedenis als wetenschappelijke onderzoeksrichting is het proefschrift van 
Erik de Jong van groot belang. Deze beschouwt in zijn Natuur en kunst uit 1993 de 
Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur in de zeventiende en achttiende eeuw 
als een vorm van kunst.22 Deze onderhield relaties met de toenmalige literatuur, po-
litiek, godsdienst, schilder- en beeldhouwkunst, architectuur, de studie van de na-
tuur, horticultuur en de wetenschap van mathematiek en perspectief. Hij schetst de 
opkomst van het buitenleven als kader voor de ontwikkeling van de tuinkunst. Uit-
gangspunt daarbij is dat vorm, betekenis en functie van tuinen onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn.

Dat blijkt ook uit bestudering van de tuinen van de stadhouders. De studie van 
Vanessa Bezemer Sellers, Courtly Gardens in Holland 1600-1650, toont aan dat 
het stadhouderlijke hof in de eerste helft van de zeventiende eeuw een nieuwe stan-
daard zette voor tuinarchitectuur en iconologie. De paleizen en parken van Frede-
rik Hendrik betitelt zij zelfs als ‘an emblem of the Dutch Golden Age’.23 Dit noopt 
tot bijstelling van de visie van Huizinga op het buitenleven, die de invloed van het 
stadhouderlijke hof juist zo klein mogelijk wil houden.24 

Aan deze factoren die van invloed waren op de locatiekeuze, de vormgeving en 
het gebruik van buitenplaatsen kan het landschap nog worden toegevoegd: in het 
westen van de Republiek bijvoorbeeld, waar het land werd gedomineerd door pol-
ders, dijken en waterwegen, speelde deze fysieke omgeving een grote rol in de ont-
wikkeling van het buitenplaatsenlandschap. Voor een verklaring daarvan is dus be-

19  Jos Stöver e.a. (red.), Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, Zutphen 2000.
20  Henk Rijken, De Leidse Lustwarande. Geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Lei-
den, 1600-1800, Leiden 2005.
21  Yme Kuiper, ‘Balans van tuinhistorisch onderzoek. Een uitleiding’ in: Arinda van der Does en Jan Holwer-
da (red.), Tuingeschiedenis in Nederland II. Denken en doen in de Nederlandse tuinkunst 1500-2000, Ulven-
hout 2016, p. 223-233.
22  Erik de Jong, Natuur en kunst. Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650-1740, Amsterdam 1993. 
23  Vanessa Bezemer Sellers, Courtly Gardens in Holland 1600-1650. The House of Orange and the Hortus Ba-
tavus, Amsterdam/Woodbridge 2001, p. 262-268.
24  In zijn voorwoord in Bienfait wijst I.Q. van Regteren Altena erop dat Bienfait nadrukkelijk aandacht be-
steedt aan de stadhouderlijke hoven, ‘in vele opzichten toonaangevend voor andere grootsche ontwerpen’. Ver-
gelijk het boekje van J.T.P. Bijhouwer, Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen, Amsterdam 1943, dat verscheen 
in de populaire Heemschutreeks. Ook hij onderkent de invloed van het stadhouderlijk hof in de zeventiende 
eeuw op de ontwikkeling van de tuinkunst in de Republiek. 
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grip nodig van hoe dat landschap over een langere periode zo tot stand is gekomen 
en welke eigenschappen het heeft.25

Amsterdam, zo werd al in de studie van Van Luttervelt duidelijk, had een sterke 
stimulerende werking op de ontwikkeling van de buitenplaatsencultuur. Dat blijkt 
ook uit de studie Amsterdams Arcadia van Marc Glaudemans uit 2000.26 Deze ver-
bindt landschapsgeschiedenis met mentaliteits- en ideeëngeschiedenis om de ont-
wikkeling Amsterdam tot ‘territoriumstad’ te tonen. Hij maakt daarbij de vergelij-
king met de polis in de Griekse Oudheid: daar markeerden tempels de grenzen van 
het territorium van de stedelijke gemeenschap en de regelmatige gang daar naartoe 
was een rituele vorm van inbezitneming van het land buiten de stadsmuren. Op 
diezelfde wijze, stelt Glaudemans, zijn de buitenplaatsen die in de loop van de ze-
ventiende eeuw in een wijde boog rond Amsterdam werden gevestigd, de markeer-
palen van het mentale territorium van de stad. In deze benadering van Amsterdam 
als territoriumstad staat de relatie tussen de stad en haar achterland centraal en wor-
den de buitenplaatsen beschouwd als een vorm van verstedelijking: de vlucht uit de 
stad, zoals het buitenleven in de negentiende en twintigste eeuw veelal is geïnter-
preteerd, is een anachronisme. De trek naar buiten was voor stedelingen juist een 
toeëigening van het platteland en daarmee een vergroting van het mentale territo-
rium van de stedelijke ruimte. Daarbij hoorde dat de natuur moest worden ‘opge-
schikt, opgepronkt’ en ‘in goede ordre, çierlijk en vermakelijk’ gemaakt.27 Geome-
trie en kunst waren de middelen om dat te realiseren, niet alleen in de vele polders 
die eind zestiende, begin zeventiende eeuw tot stand kwamen, maar evenzeer in de 
aanleg van tuinen rond buitenhuizen. Glaudemans stelt het aantal buitenplaatsen 
rond Amsterdam in de periode 1700-1730 op ruim vijfhonderd. De prentenreeksen 
die er begin achttiende eeuw van verschenen, maken duidelijk dat deze buitens ook 
voor bezoekers een recreatieve waarde hadden.28

Tot slot van dit overzicht noem ik twee bundels die evenals de voorgaande studies 
verschillende vakgebieden met elkaar combineren, maar die nadrukkelijk ook een 
regio-overstijgend karakter hebben. In de eerste plaats is dat Beelden van de bui-
tenplaats onder redactie van Rob van der Laarse en Yme Kuiper. Deze artikelen-

25  Het concept ‘landschapsbiografie’ is een middel om de verschillende menselijke en natuurlijke factoren die 
gezamenlijk de ontwikkeling van een landschap bepalen, in onderling verband te onderzoeken. Vergelijk daar-
voor Theo Spek, Hans Elerie, Jan Bakker en Ineke Noordhoff (red.), Landschapsbiografie van de Drentsche Aa, 
Assen 2015. Een voorbeeld van hoe de landschapsbiografie is toegepast op onderzoek naar een buitenplaats is 
Fred Vogelzang en Rieja Raven (red.), Van wildernis tot oase. Landschapsgeschiedenis van landgoed Oostbroek 
bij De Bilt, Utrecht 2013. 
26  Marc Glaudemans, Amsterdams Arcadia. De ontdekking van het achterland, Nijmegen 2000.
27  Glaudemans, Amsterdams Arcadia p. 13.
28  Zie voor een overzicht van prenten en andere afbeeldingen van buitenplaatsen in een deel van Noord-Hol-
land: Christian Bertram, Noord-Hollands Arcadia. Ruim 400 Noord-Hollandse buitenplaatsen in tekeningen, 
prenten en kaarten uit de Provinciale Atlas Noord-Holland, Alphen aan den Rijn 2005, met daarin een bijdrage 
van Erik de Jong, ‘Tuin en park: “topographia” en “topothesia” over de verhouding tussen ideaal en werkelijk-
heid in de verbeelding van de buitenplaats’.
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bundel beschouwt de buitenplaats als een onderdeel van de notabelencultuur in de 
negentiende eeuw.29 Hierin wordt duidelijk dat de vorm en betekenis van buiten-
plaatsen, villa’s en landgoederen nauw samenhangen met de vorming van een no-
tabelencultuur. Ook in processen van nationale, regionale en lokale elitevorming 
speelden het leven op een buitenplaats en de beeldvorming daar omheen een be-
langrijke rol. 

In de tweede plaats is de in 2015 verschenen bundel Buitenplaatsen in de Gouden 
Eeuw, onder redactie van Yme Kuiper en Ben Olde Meierink, van belang voor deze 
studie.30 Diverse auteurs behandelen in elf bijdragen ieder de buitenplaatsencultuur 
in de Gouden Eeuw in een gewest van de Republiek, terwijl zij ook het onderwerp 
vanuit verschillende vakgebieden benaderen. De bundel laat zien dat de opkomst 
van de buitenplaatscultuur in de eerste helft van de zeventiende eeuw een complexe 
achtergrond kent, waarin naast kooplieden ook de adel en het stadhouderlijk hof 
van invloed waren op de aanleg en vormgeving van buitenplaatsen, hofsteden en 
jachthuizen. Tevens maakt deze bundel door vergelijking tussen de regio’s inzich-
telijk hoezeer vanuit het verstedelijkte Holland invloeden uitging op het buitenle-
ven in de andere gewesten, maar evenzeer hoe in die gewesten een eigen vorm van 
buitenleven bleef bestaan, ingegeven door regionale tradities en verhoudingen tus-
sen stad en platteland. Door de brede interdisciplinaire benadering ontstaat een ze-
kere synthese van de kennis over de opkomst van de buitenplaatscultuur in de Re-
publiek in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Uit deze bundel komt naar voren 
dat er globaal drie aspecten een bepalende rol speelden bij de opkomst en bloei van 
de buitenplaatsen in de zeventiende eeuw. Het ging om beleggingen in grond, om 
de genoegens van het buitenleven en om een hang naar status en representatie.

Uit deze studies blijkt dat het beeld dat Huizinga en Van Luttervelt van het buiten-
leven in de Republiek neerzetten, als te eenzijdig beschouwd kan worden. Dat koop-
lieden uit de steden hun geld gebruikten om er een buitenverblijf van aan te leggen, 
lijdt geen twijfel. Evenmin is het onjuist om te stellen dat deze lieden het platteland 
opzochten om er te genieten van rust die ze in de steden niet konden vinden. Maar het 
hiervoor gegeven overzicht maakt duidelijk dat de opkomst, ontwikkeling en uit-
eindelijke achteruitgang van de buitenplaatscultuur in de Republiek een veel com-
plexere achtergrond heeft. Dat betekent ook dat de buitenplaats niet louter als een 
oord van vermaak voor een rijke koopman gezien kan worden, maar dat de dragers 
van de cultuur van het buitenleven een bredere groep vormden en dus ook de func-
ties van hun buitenplaatsen veelzijdiger waren. Verder valt op dat de relatie tussen 
stad en platteland in het buitenplaatsonderzoek een telkens terugkerend thema is.

Het door Huizinga en Van Luttervelt geschetste beeld bleef evenwel nog lan-
ge tijd in stand. Het wordt nog eens herhaald in de Canon van de Nederland-

29  Rob van der Laarse en Yme Kuiper (red.), Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in 
Nederland in de negentiende eeuw, Hilversum 2005.
30  Kuiper en Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw.
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se geschiedenis die in 2006 uitkwam. Goudestein bij Maarssen fungeert daarin als 
schoolvoorbeeld van de Nederlandse buitenplaats: gesticht in het begin van de ze-
ventiende eeuw door de Amsterdamse koopman Joan Huydecoper en eeuwenlang 
in bezit gebleven van zijn nakomelingen. De Canon rept daarentegen bij de behan-
deling van de Beemster, ook een van de iconen van de vaderlandse geschiedenis, 
met geen woord over de vele buitenverblijven die Amsterdammers bij hun pacht-
boerderijen inrichtten.31 

1.2.2 Europa: Italië en Verenigd Koninkrijk

De buitenlandse literatuur over villa’s en landhuizen levert verschillende voorbeel-
den op waarin verschillende vakgebieden met elkaar worden gecombineerd om zo 
tot een duiding van het verschijnsel te komen. De architectuurgeschiedenis is vaak 
het vertrekpunt van het onderzoek naar buitenverblijven, zoals in het standaard-
werk van James Ackerman The Villa. Form and Ideology of Country Houses uit 
1985. Dit plaatst het landhuis wel in een bredere context dan alleen de architecto-
nische en is daarom belangrijk voor deze studie. Centraal in deze benadering staat 
dat een villa gezien wordt als een ‘building in the country designed for its owner’s 
enjoyment and relaxation’.32 De villa fungeert als een vertrekpunt voor onderzoek 
naar de relatie tussen stad en platteland, alsook tussen sociale, culturele, economi-
sche en politieke invloeden op het architectonische ontwerp.

Daarbij moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende be-
naderingen van de villa. In de klassieke opvatting was de villa het centrum van een 
landgoed dat gericht was op de landbouw. In de Oudheid was het agrarische as-
pect van villa’s dominant, zoals ook blijkt uit de geschriften van klassieke auteurs 
als Plinius, Vergilius, Cato, Varro en Columella.33 De ‘villeggiatura’ zoals die zich 
in de veertiende en vijftiende eeuw rond Rome en Florence ontwikkelde en vervol-
gens ook rond handelssteden als Genua en Venetië, bouwde op dat idee voort. Ook 
daar ging het om vooral voor de landbouw ingerichte complexen die eigendom wa-
ren van stedelingen die er slechts een deel van het jaar verbleven. Plezier en status-
vertoon speelden wel een rol, maar het bleven centra van agrarische productie.34 De 
vroegmoderne tijd, vanaf begin zeventiende eeuw, vertoont echter een verschui-
ving in de opvattingen over de villa en het landleven. Van niet te onderschatten be-
lang daarbij is de beeldvorming van platteland en stad. Deze beelden hebben veelal 
hun wortels in literaire conventies en houden niet noodzakelijkerwijs verband met 
de feitelijke relatie tussen stad en platteland.35

31  www.entoen.nu/beemster.
32  James Ackerman, The Villa. Form and Ideology of the Country House, Washington 1985. Zie tevens diens 
Palladio. Baltimore 1966, p. 9.
33  Ackerman, The Villa p. 35-61.
34  David R. Coffin, The Villa in the Life of Renaissance Rome, Washington 1987; Amanda Lillie, Florentine Vil-
las in the Fifteenth Century. An Architectural and Social History, Cambridge 2005. Zie tevens Monique Chatenet, 
Maisons des Champs dans l’Europe de la Renaissance, Parijs 2006.
35  Raymond Williams, The Country and the City, Londen 1973. Vergelijk ook Willemien B. de Vries, Wande- 
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Het Verenigd Koninkrijk telt grote aantallen landhuizen of country houses, en 
over de geschiedenis daarvan is een rijke literatuur voorhanden. Het Britse onder-
zoek naar landhuizen kwam vooral sterk op gang vanaf het midden van de jaren ze-
ventig.36 In zijn Life in the English Country House uit 1978 legt Mark Girouard het 
verband tussen de functie van het landhuis, zijn architectonische vormgeving en 
zijn indeling. Landhuizen, zo betoogt hij, zijn power houses. Ze drukken de maat-
schappelijke ambities van hun eigenaren uit. Weliswaar zijn er genoeg landhuizen 
die hoofdzakelijk voor het vermaak zijn gebouwd, zoals hunting lodges en de villa’s 
rondom steden, maar op de achtergrond speelde toch altijd het aanzien en de ambi-
tie mee. Daar komt nog bij dat landhuisbewoners niet alleen maar op het platteland 
woonden: door sociale en ambtelijke betrekkingen speelde een deel van hun leven 
zich af in de stad. De ontwikkeling van het gebruik en de vormgeving van landhui-
zen vanaf de middeleeuwen tot in de twintigste eeuw onderzoekt Girouard dan 
ook in relatie tot de levensstijl van hun bewoners.37

Het echtpaar Stone stelde vervolgens de vraag aan de orde hoe open de landhui-
zen bezittende elite in Engeland was van de late zestiende tot de late negentiende 
eeuw.38 Er bleek sprake van een hoge mate van continuïteit doordat families sterk 
gericht waren op aanzien, inkomsten en macht, die ze generaties lang behielden. 
Wat de elite in stand hield, was niet een systeem van juridisch vastgelegde voor-
rechten of barrières tussen de standen. Veeleer was het een conglomeraat van 
morele opvattingen en gedrag die de landadel weliswaar deelde met welgestelde 
kooplieden en bankiers, maar waarbinnen subtiele verschillen deze maatschappe-
lijke bovenlaag verdeelden in vele dunne lagen, ‘subtly separated from each other 
by the delicate but infinitely resistant lines of snobbery’.39 De landhuizen waren in 
deze elite een manier om ambities of onderlinge standsverschillen tot uitdrukking 
te brengen.

Veel Britse literatuur over landhuizen kiest voor een interdisciplinaire aanpak, al 
overheersen daarbij verschillende invalshoeken van de kunstgeschiedenis. De bun-
del The Georgian Villa bijvoorbeeld, onder redactie van Dana Arnold, toont aan 
dat achter de variatie in vorm en locatie een breed gedeeld concept schuilging van 
een wijdverbreide villacultuur.40 

 
ling en verhandeling. De ontwikkeling van het Nederlandse hofdicht in de zeventiende eeuw (1613-1710), Hil-
versum 1998. 
36  Van belang daarbij was de tentoonstelling The Destruction of the Country House 1875-1975 in het Victoria 
& Albert Museum in Londen, en de verschijning van Roy Strong, Marcus Binney en John Harris, The Destructi-
on of the English Country House 1875-1974, Londen 1974. Deze aandacht voor de meer dan duizend historische 
landhuizen die in de voorgaande eeuw gesloopt waren, leidde tot een sterke groei van het publieke bewustzijn 
van het historische en landschappelijke belang van landhuizen.
37  Mark Girouard, Life in the English Country House. A Social and Architectural History, New Haven 1978. 
Zie ook Olive Cook, The English Country House. An Art and a Way of Life, Londen 1974. Recenter: Mark Gi-
rouard, Life in the French Country House, Londen 2000.
38  Lawrence Stone en Jeanne C. Fawtier Stone, An Open Elite? England 1540-1880, Oxford 1984.
39  Stone en Fawtier Stone, An Open Elite? p. 423.
40  Dana Arnold (red.), The Georgian Villa, Stroud 1996; zie ook idem, The Georgian Country House. Architec-
ture, Landscape and Society, Stroud 1998.
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Naast architectuurhistorie en elitegeschiedenis kan ook de historische geografie 
bijdragen aan een veelzijdig perspectief op het verschijnsel landhuis. Een inspire-
rende studie op dat gebied is Polite Landscapes. Gardens & Society in Eighteenth-
Century England van Tom Williamson.41 Daarin stelt hij de ontwikkeling van de 
zogeheten landschapsstijl centraal, de aanleg van parken in een stijl die in de acht-
tiende eeuw als ‘natuurlijk’ werd ervaren. Deze ontwikkeling is eerder door tuin-
historici vaak verklaard aan de hand van individuele gevallen, in de regel de toon-
aangevende landgoederen. Na de constatering dat de individuele landeigenaar een 
cruciale rol speelde in de evolutie van zijn landgoed, stelt Williamson de vraag of de 
wensen en belangen van landeigenaren als groep dan niet de bepalende factor waren 
in de ontwikkeling van een tuinstijl. Daarom schetst hij de context van veranderin-
gen in het landschap en de landeigenaarschap: de lotgevallen van de voornaamste 
grondbezittende groepen en de verdeling van land en welvaart vormen de nood-
zakelijke achtergrond voor de studie van ontwikkelingen in de tuinarchitectuur. 
Daarnaast plaatst Williamson de grondeigenaren in de sociale en politieke con-
text van hun tijd: veranderende gedragspatronen moesten standsverschillen tus-
sen grondeigenaren, de lokale plattelandselite en middle class minimaliseren, met 
als doel een gezamenlijk stelsel van waarden te creëren, een polite society die deze 
groep zou onderscheiden van de gewone man. Die sociale ontwikkeling is eveneens 
onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van het tuinontwerp en de architec-
tuur in de tweede helft van de achttiende eeuw.42

In een studie over de landscape gardener Humphry Repton (1752-1818) toont 
de cultureel geograaf Stephen Daniels aan hoe de tuinontwerpen van Repton aan-
sloten bij de verschillende krachten die het Engeland van zijn tijd transformeerden. 
Voor de polite society vervaardigde Repton fraai getekende ontwerpen voor de ver-
betering van hun parken en tuinen. Samen met zijn theoretische geschriften droe-
gen deze in sterke mate bij aan de ontwikkeling van de smaak op het gebied van 
tuinaanleg. Daniels laat echter zien dat de ontwikkeling van de Engelse landschaps-
tuin ook door heel andere factoren werd beïnvloed. Zo leidde de verbetering van 
het wegennet tot een andere manier van landschapsbeleving en werd het bovendien 
voor een groter publiek mogelijk om buiten de steden te wonen of voor het ple-
zier te reizen. Tegelijkertijd lieten landeigenaren de wegen door en langs hun par-
ken verfraaien of omleggen als onderdeel van de aanleg van een landschapspark. Dit 
sloot aan bij een nieuwe landschapsbeleving die de natuur en het agrarische land 
waardeerde. Park en landschap raakten in de esthetische beleving en in het prakti-
sche gebruik meer verweven en de vormgeving door een tuinarchitect als Repton 
was daar de concrete uitwerking van.43

41  Tom Williamson, Polite Landscapes. Gardens & Society in Eighteenth-Century England, Stroud 1995.
42  Williamson, Polite Landscapes p. 1-18.
43  Stephen Daniels, Humphry Repton. Landscape Gardening and the Geography of Georgian England, New 
Haven/Londen 1999. Zie ook Timothy Mowl, Gentlemen & Players. Gardeners of the English Landscape, 
Stroud 2000, p. 177-190. 
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Voor een onderzoek naar buitenplaatsen in de Republiek is het van belang om de 
blik te werpen op ontwikkelingen in de Zuidelijke Nederlanden. Ottenheym wees 
al op de Italiaanse invloed op de architectuur van buitenhuizen in de Republiek via 
de publicatie van Italiaanse architectuurtraktaten van met name de architect Vin-
cenzo Scamozzi.44 In hoeverre deze ook door immigranten werd verspreid, is nog 
nauwelijks onderzocht. Van Luttervelt beschouwde de Amsterdamse kooplieden 
op hun Vechtbuitens als homogene groep en stelde dat de immigratie van veel lie-
den uit het zuiden haar invloed deed gelden voordat de buitens werden gesticht.45 

De literatuur over buitenplaatsen in de Zuidelijke Nederlanden is beperkt. Een 
belangrijke publicatie is Hoven van plaisantie, onder redactie van Roland Baetens, 
dat in 2013 verscheen en de buitenplaatscultuur van Antwerpen als onderwerp 
heeft.46 De buitenplaatsen hebben het landschap rond Antwerpen in sterke mate 
gevormd, maar zijn op hun beurt ook gevormd door het landschap. De oorsprong 
van de villa’s zoekt Baetens in de stedelijke expansie en in de opvattingen over stad 
en platteland in de Renaissance. Deze studie behandelt buitenplaatsen tegen de ach-
tergrond van maatschappelijke veranderingen, ontwikkelingen in architectuur van 
huizen en parken, oorlogsgeweld en de verbeelding van de buitenplaats op histori-
sche afbeeldingen. Op die manier ontstaat een breed, multidisciplinair perspectief 
op de Antwerpse buitenplaatsen.

1.2.3 Zeeland

Buitenplaatsen in Zeeland komen er in de wetenschappelijke literatuur bekaaid 
vanaf. Hoewel er in het verleden talrijke buitens in dat gewest hebben gelegen, is 
de Zeeuwse buitenplaatsencultuur buiten de provinciegrenzen nauwelijks bekend. 
Dat wordt mede veroorzaakt doordat er in het landschap nog zo weinig van de 
buitenplaatsen is overgebleven, maar ook een gebrek aan onderzoek draagt daar-
aan bij. Van de Zeeuwse buitenplaatsen hebben die op Walcheren en Schouwen- 
Duiveland de meeste aandacht in publicaties gekregen. 

In zijn standaardwerk De Vroedschap van Zierikzee van het midden der zes-
tiende eeuw tot 1795 uit 1932 nam de Zierikzeese archivaris Pieter de Vos ook ge-
gevens op over de eigenaren van verdwenen buitenplaatsen. Dit werk bevat talloze 
genealogische gegevens over de leden van de regentenpatriciaat van deze stad, die in 
de polder Noordgouwe ten noorden ervan en elders op Schouwen-Duiveland over 
enkele tientallen buitenplaatsen beschikten.47

44  Koen Ottenheym, Schoonheid op maat. Vincenzo Scamozzi en de architectuur van de Gouden Eeuw, Am-
sterdam 2010. Zie ook Krista de Jonge en Konrad Ottenheym (red.), Unity and Discontinuity. Architectural Re-
lationships between the Southern and Northern Low Countries (1530-1700), Turnhout 2007.
45  Van Luttervelt, De buitenplaatsen aan de Vecht p. 246.
46  Roland Baetens (red.), Het ‘soete’ buitenleven. Hoven van plaisantie in de provincie Antwerpen 16de-20ste 
eeuw, Antwerpen 2013. Eerder: R. Baetens, ‘La “Belezza” et la “Magnificenza”: symboles du pouvoir de la vil-
la rustica dans la région anversoise aux temps modernes’ in: R. Baetens en B. Blondé (red.), Nouvelles approches 
concernant la culture de l’habitat, Turnhout 1991, p. 159-179. 
47  P.D. de Vos, De Vroedschap van Zierikzee van het midden der zestiende eeuw tot 1795, Zierikzee 1932. Dit 
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Over de Zeeuwse buitenplaatsen is merkwaardigerwijs tot ver in de twintigste 
eeuw zo goed als geen noemenswaardige publicatie verschenen. Bienfait besteedde 
er in haar boek uit 1943 kort aandacht aan, waarbij ze vooral Walcherse voorbeel-
den beschreef.48 Ook is van de hand van jhr. Van der Wijck in de Encyclopedie van 
Zeeland uit 1982 een beknopt overzicht verschenen. Daarin wees hij onder meer 
erop dat ondanks het vrijwel geheel verdwijnen van de buitenplaatsen in Zeeland, 
er toch belangwekkende historische afbeeldingen van bewaard bleven.49 

Enkele Zeeuwse buitenplaatsen zijn in afzonderlijke publicaties beschreven, zo-
als Watervliet bij Heinkenszand, twee buitenplaatsen in Kloetinge, Overduin bij 
Oostkapelle en de Kruisdijkschans bij Aardenburg.50 Ook in de Canon van de 
Zeeuwse geschiedenis vormen buitenplaatsen een thema. Daar gaat het echter voor-
al over Walcheren.51

Een later werk dat een aantal buitenplaatsen beschrijft, is het tweeluik van jhr. 
H.W.M. van der Wijck en Martin van den Broeke uit 2001 over de tekeningen-
reeks van Walcherse buitenplaatsen door Jan Arends (1738-1805) uit de periode 
1770-1790.52 De tekeningen van buitenplaatsen en hun parken worden door ve-
len beschouwd als het beeldmerk van de rijkdom van de Walcherse buitenplaats-
cultuur. Dit werk bevat beschrijvingen van de zeventien Walcherse buitenplaat-
sen waarvan tekeningen van Arends bekend zijn, samen met een overzichtsartikel 
over de ontwikkeling van de tuinarchitectuur in de tweede helft van de achttiende 
eeuw. 

Het proefschrift van A.P. de Klerk uit 2003 bevat enkele artikelen over het Wal-
cherse landschap en de buitenplaatsen.53 Niet alleen in kwantitatieve zin drukten de 
buitens hun stempel op het landschap, maar ze waren er ook in meerdere opzich-
ten mee verweven. Het landschap stelde beperkingen aan de mogelijkheden maar 
kon door buitenplaatseigenaren ook naar hun hand worden gezet. Dat de bui-
tenplaatsen een integraal onderdeel van het landschap vormen, is mede de bood-

werk vormde mede de basis voor H. van Dijk en D.J. Roorda, Het patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek, 
Middelburg 1979.
48  Bienfait, Oude Hollandsche tuinen p. 117-133. Op de voorkant van het afbeeldingendeel is een tekening 
weergegeven van de buitenplaats Elsenoord in Vrouwenpolder, getekend door Jan Arends in 1771.
49  Encyclopedie van Zeeland, 3 delen, Middelburg 1982-1984, deel 1 p. 248-253. Zie ook Diana Westendorp-
Frikkee, ‘De buitenplaatsen op Walcheren van de 17de tot de 19de eeuw’ in: De woonstede door de eeuwen heen 
73 (1987) 1, p. 38-59; Diana Westendorp-Frikkee, Arend-Jan van der Horst en Jan Willem Jongepier, De tuinen 
en landschappen van Zeeland (1989).
50  M.J. van den Berge, Watervliet, een verdwenen landjuweel, Goes 1977; M.C. Lenshoek-Smeets en R.H.M. 
van Immerseel, De geschiedenis van twee buitenplaatsen in Kloetinge, Goes 2006; R.H.M. van Immerseel m.m.v. 
A.M.M. van Haperen, ‘Dat de Overduinsche bloemhof bloei’: de geschiedenis van de buitenplaats Overduin te 
Oostkapelle, Middelburg 2010; Nanda van den Berg en Karin van Veggel (red.), Kruisdijkschans in oude glorie 
hersteld, Groede 2013. Zie ook M.P. Dieleman, Roos & Doorn. Een herenhuis en tuin met sprink, Middelburg 
2002.
51  Jan J.B. Kuipers en Johan Francke, Geschiedenis van Zeeland. De Canon van het Zeeuws verleden, Zutphen 
2009.
52  H.W.M. van der Wijck, Het Arkadisch Walcheren getekend door Jan Arends 1770-1790 en Martin van den 
Broeke, Jan Arends. Buitenplaatsen op Walcheren, Alphen aan den Rijn 2001.
53  A.P. de Klerk, Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren. Historisch-geo-
grafische en waterstaathistorische bijdragen, Utrecht 2003.
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schap van de Landschapsatlas Walcheren door Kees Bos en Jan Willem Bosch uit  
2008.54 

In 2014 verscheen het boek Buitenplaatsen in Noordgouwe. Hofsteden, lustho-
ven en landhuizen van Martin van den Broeke, dat voor het eerst buitenplaatsen in 
een hele regio in Zeeland in beeld bracht en het verband van hun ontwikkeling met 
ontwikkelingen in de stad en op het platteland aantoonde. De polder Noordgouwe 
was vanuit de handelsstad Zierikzee goed bereikbaar en verschillende stedelingen 
richtten daar dan ook een buitenverblijf in. De achteruitgang van de stad in de twee-
de helft van de achttiende eeuw vond plaats in de tijd dat het met de landbouw goed 
ging en rijk geworden boeren namen op de buitenplaatsen de plek in van stedelin-
gen. Alleen een kleine stedelijke elite bleef een buiten in Noordgouwe bewonen.55

Het onderzoek naar de geschiedenis van Zeeland kreeg in 2011 een belangrijke im-
puls met de verschijning van Towards a New Template for Dutch History van Paul 
Brusse en Wijnand Mijnhardt.56 Kern van dit essay is een oproep tot een andere pe-
riodisering van de Nederlandse geschiedenis. Niet politieke cesuren zoals de Op-
stand of de instelling van het Koninkrijk der Nederlanden moeten het uitgangspunt 
zijn, maar de balans tussen stad en platteland. Die benadering zou meer recht moe-
ten doen aan regionale verschillen. Bovendien maakt dit concept het mogelijk om 
de economische, politieke en culturele ontwikkelingen in onderlinge samenhang te 
beschouwen. Het essay maakt deel uit van een vierdelige studie naar de balans tus-
sen stad en platteland in Zeeland in de periode 1750-1850, waarvan de andere delen 
respectievelijk de economische, politieke en culturele relatie tussen beide behande-
len. Deze zijn geschreven door Paul Brusse, Jeanine Dekker en Arno Neele.57 

Brusse en Mijnhardt stellen het einde van de zeventiende-eeuwse urbanisering 
op omstreeks 1680. De periode die daarop volgde, van 1700 tot 1850, was er een van 
desurbanisatie en groei van de agrarische sector. Een plattelandselite ontstond, die 
uiteindelijk meer te vertellen kreeg op het platteland dan steden en adel. Tegelijker-
tijd zagen veel steden een geleidelijke achteruitgang door terugloop van de bevol-
king en afname van handel en scheepvaart. Dit leidde tevens tot een verschuiving 
van de politieke macht van de stad naar het platteland. Dat gaf een andere betekenis 
aan de buitenplaats: deze ging nog nadrukkelijker een rol spelen in de maatschap-
pelijke positionering van de bewoners. Adel en patriciaat vormden voor de stad-
houder een clientèle die zijn macht kon helpen vergroten en hun buitenplaatsen 

54  Kees Bos en Jan Willem Bosch, Landschapsatlas Walcheren. Inspirerende sporen van tijd, Middelburg 2008, 
p. 112-181.
55  Martin van den Broeke, Buitenplaatsen in Noordgouwe. Hofsteden, lusthoven en landhuizen, Delft 2014. Zie 
ook idem, ‘Huizen van papier. Verdwenen buitenplaatsen van Noordouwe (Schouwen-Duiveland) uit de archie-
ven gehaald’ in: Vitruvius 8 (2015) 30, p. 10-14.
56  Paul Brusse en Wijnand Mijnhardt, Towards a New Template for Dutch History, Utrecht 2011.
57  Paul Brusse, Gevallen stad. Stedelijke netwerken en het platteland Zeeland 1750-1850, Utrecht 2011;  Jeanine 
Dekker, Onderdanig en opstandig. Desurbanisatie en de politieke verhoudingen op het platteland in Zeeland 
1750-1850, Utrecht 2011; Arno Neele, De ontdekking van het Zeeuwse platteland. Culturele verhoudingen tus-
sen stad en platteland in Zeeland 1750-1850, Utrecht 2011.
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vormden een uiting van hun maatschappelijke positie. In deze periode ontwikkel-
de de Republiek en vanaf 1813 het Koninkrijk zich van een handelsnatie naar een 
hoofdzakelijk agrarisch land, van een republiek naar een monarchie met een natio-
nale adel en provinciale ridderschappen en van een verstedelijkt gebied naar een 
plattelandssamenleving. Ook voor de buitenplaatsen had dat gevolgen: Brusse laat 
zien dat veel buitenplaatsen op Walcheren vanaf 1750 in handen kwamen van boe-
ren en werden gesloopt.58

De derde periode begint rond 1850 en kenmerkt zich door industrialisatie en op-
nieuw toenemende verstedelijking. De dominantie van burgers in staat en politiek 
keerde terug. De landbouw, die zo belangrijk was in de tweede periode, bleef dat 
ook na 1850 en is tot op de dag van vandaag een grote economische pijler. 

Het beeld van Huizinga van de burgerlijke buitenplaatsencultuur vullen Brusse en 
Mijnhardt aan met de stelling dat buitens in de zeventiende eeuw er alleen waren ‘to 
impress fellow city-dwellers’. Ze stellen: 

Country estates – for the first time in history – were pleasure resorts and nothing else. 
They served no agricultural purpose whatsoever – they were never centres of a commercial 
production system. That does not alter the fact that the Netherlands’ commercial and po-
litical élite certainly derived profits from commercial agriculture on the land they owned. 
But these were rarely related to country houses.59

Hieraan gekoppeld stellen de auteurs dat de aristocratiseringsthese, de veronder-
stelling dat welgestelde burgers de adel zouden trachten te imiteren, niet opgaat. 
Ondanks ambachtsheerlijkheden en grondbezit legden stedelingen in het verste-
delijkte westen van de Republiek geen landgoederen aan en hadden ze geen voor-
vaderlijke binding met hun buitenplaats. Kooplieden vormden in het westen van 
de Republiek de toonaangevende groep, en het stadsleven was de norm. Ondanks 
dat de stad in contemporaine literatuur als verdorven werd neergezet en het plat-
teland werd verheerlijkt, was de stad de basis voor mensen met macht, aanzien en 
rijkdom. Een verblijf op het platteland was in wezen een voortzetting van het leven 
in de stad.60

1.3 Begrippenkader

Buitenplaatsen staan centraal in deze studie. Het gebruik van de term ‘buitenplaats’ 
kwam pas in de achttiende eeuw op.61 Wie voor een betekenis van dat woord te 
rade gaat bij woordenboeken, komt in ieder geval langs enkele synoniemen: buiten, 

58  Brusse, Gevallen stad p. 207-215.
59  Brusse en Mijnhardt, Towards a New Template p. 77.
60  Brusse en Mijnhardt, Towards a New Template p. 75-80.
61  Heimerick M.J. Tromp, De Nederlandse landschapsstijl in de achttiende eeuw, Leiden 2012, p. 35-37.
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buitengoed, buitenhuis, buitenverblijf en, tamelijk misleidend, landgoed.62 Defini-
ties van buitenplaats omvatten steevast deze elementen: een groot huis, al dan niet 
met een park, dat buiten de stad ligt en in het verleden bedoeld was als zomerver-
blijf voor welgestelde stedelingen. Zowel het object als de vroegere functie maken 
deel uit van het begrip buitenplaats. Pogingen om de diversiteit aan verschijnings-
vormen van buitenplaatsen in een definitie of omschrijving te vangen, leiden in de 
regel tot lange zinnen die vaak meer vragen oproepen dan ze beantwoorden. Dat 
geldt met name voor de typologie van het huis en de elementen die het park wel of 
niet zou moeten bezitten.63 De hedendaagse behoefte aan nadere definiëring houdt 
vooral verband met wetgeving en beleidsontwikkeling inzake monumentenbe-
scherming, ruimtelijke ordening en subsidiëring. De historische werkelijkheid zo-
als die neergeslagen is in afbeeldingen, archiefstukken en literatuur, geeft echter 
een veel rijker geschakeerd beeld. Daarom is verstandig om niet te streven naar al te 
strikte definities. Het werken met voorlopige omschrijvingen is een vruchtbaarder 
onderzoeksstrategie.64 

1.3.1 Hofsteden

Het woord ‘hofstede’ was in de zeventiende en het grootste deel van de achttiende 
eeuw het meest gebruikte woord om een buitenverblijf aan te duiden. Het woord 
kan duiden op boerderijen waarvan een kamer in de boerenwoning als buitenver-
blijf dient, maar evenzeer op een buitenplaats met een herenhuis, bijgebouwen, 
siertuin, park en vijvers.

Voor onderzoek naar de vroegste buitenverblijven vormt de ruime terminolo-
gie een complicerende factor omdat er met ‘hofstede’ zowel een boerderij als een 
buitenverblijf kan worden bedoeld. Als een gebouwencomplex met bijbehorende 
grond in de bronnen wordt omschreven als ‘hofstede’ is de voor de hand liggende 
interpretatie dat het een boerderij betreft. Er kan echter ook een verblijf voor een 
eigenaar uit de stad aan gekoppeld zijn, of het complex kan zelfs helemaal in het te-
ken staan van een verblijf voor een stedeling. Toch komen we al deze varianten in 
de bronnen tegen. Aanvullende informatie zoals pachtcontracten, omschrijvingen 
in eigendomspapieren of afbeeldingen kunnen duidelijkheid geven over de precieze 
functie van het complex.65 Waar die bronnen ontbreken, is echter grote voorzich-

62  Het Woordenboek der Nederlandsche taal definieert buitenplaats als: ‘lustverblijf op het land, gewoonlijk 
groter dan een optrekje of villa, kleiner dan een buitengoed’. Dit lemma dateert uit 1902; www.gtb.inl.nl. Van 
Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal geeft als definitie: ‘herenhuis met park op het land’ en als syno-
niem ‘buitenverblijf’. Wolters’ woordenboek Nederlands Koenen definieert buitenplaats als: ‘landgoed, buiten’. 
63  Vergelijk Ronald van Immerseel en Heimerick Tromp, ‘Wonen in Arcadië’ in: Paul Huys Janssen e.a. (red.), 
Wonen in Arcadië. Het interieur van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen, Zwolle 1998, p. 15-16; Ben Olde 
Meierink, ‘De buitenplaats’ in: Edzard Gelderman en Jaap Hagedoorn (red.), Een aardsch paradijs. De buiten-
plaatsen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk nabij Zwolle, Zwolle 1994, p. 13-15.
64  Yme Kuiper, ‘Onderzoek naar de buitenplaats in de Gouden Eeuw. Een vogelvlucht perspectief’ in: Kuiper 
en Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw p. 12-41.
65  Vergelijk voor de complicaties bij de identificatie van vroege buitenverblijven Van den Broeke, Buitenplaat-
sen in Noordgouwe.
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tigheid geboden in de interpretatie. Veel stedelingen in de zeventiende en achttien-
de eeuw belegden hun vermogen in grond en boerderijen, dus het enkele feit dat 
een hofstede in bezit was van een stedeling, zegt nog niets over de functie ervan. 
Het kan een boerderij zijn, maar ook een buitenverblijf. Dat maakt het tellen van 
buitenplaatsen een hachelijke zaak.

Een aanzet tot categorisering van buitenverblijven gaf de uit Middelburg afkom-
stige uitgever en kunsttheoreticus Willem Goeree (1635-1711). Deze onderscheidt 
in zijn handboek over bouwkunde uit 1681 drie soorten ‘lanthuizen’: ‘gemeene’, 
‘eerlijke’ en ‘adelijke’. Eerstgenoemde dient tot een ‘gemeen gebruik en stille bui-
tenwoning’. De tweede is bedoeld ‘voor vermogende luiden, die niet al te veel wil-
len laten blijken, daar glorie in te stellen’. De adellijke landhuizen tot slot zijn er 
‘voor die met pragt en hoflijke omslag, hun naam en geslagt pogen in aanzien te 
houden’.66 De termen ‘hofstede’ en ‘landhuis’ bestonden naast elkaar. Goeree ba-
seert de verschillen in vorm van de landhuizen op de functie die ze voor hun eigena-
ren hadden en met het daarmee verbonden decorum. Er zat dus een zekere hiërar-
chie in de naamgeving van buitenverblijven. Voor alle huizen gold echter dat ze niet 
alleen geld moesten kosten, maar ook opbrengen: ‘Die dan verstandig willen bou-
wen, zullen hun landhuis aan zoodanigen vruchtbaren oord stichten, dat ‘er wel 
een lusthof tot vermaak en een moeshof tot de keuken, maar ook boomgaarden, 
weyen en zaylanden tot voordeel en jaarlijkze inkomsten, rontsom gelegen zijn’.67

1.3.2 Diversiteit van benamingen

Het woord ‘buitenplaats’ werd aanvankelijk naast ‘hofstede’, ‘plaats’ of ‘lustplaats’ 
gebruikt, zoals in enkele prentwerken van omstreeks 1720. In De zegenpraalende 
Vecht heet het Huis te Loenen een ‘buyten-plaets’, terwijl vrijwel alle andere bui-
tenverblijven hofstede of lustplaats heten. Dit kan te maken hebben met aanzien: 
genoemd buiten was immers het huis van de ambachtsheer van Loenen. Het nabij-
gelegen Nieuwerhoek heet echter ook buitenplaats, terwijl die aanmerkelijk klei-
ner was en niet in bezit van een ambachtsheer. Ook Over-Holland, Rupelmonde 
en Sterreschans heten buitenplaatsen.68 Van alle ‘lustplaatsen’ en hofsteden in het 
werk Hollands Arcadia of de vermaarde rivier den Amstel uit 1730 komen er maar 
twee in aanmerking voor de benaming buitenplaats. De reden voor dit onderscheid 
wordt niet duidelijk.69 

66  W. Goeree, d’Algemeene bouwkunde volgens d’Antyke en hedendaagse manier, Amsterdam 1681, p. 175.
67  Over de architectuurtheorie van Goeree: Charles van den Heuvel, ‘Willem Goeree (1635-1711) en de ont-
wikkeling van een algemene architectuurtheorie in de Nederlanden’ in: Bulletin KNOB 96 (1997) 5, p. 154-176.
68  De zegenpraalende Vecht, uitgegeven door Andries de Leth met gravures door Daniel Stoopendaal, Amster-
dam 1719. Later uitgegeven door Hendrik de Leth als De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden, Amsterdam z.j. 
(ca. 1740) en nogmaals in 1791, deze keer met de naam van Abraham Rademaker op het titelblad; Spiegel van Am-
sterdams zomervreugd op de dorpen Amstelveen, Slooten, Overtoom, Amsterdam z.j.
69  G. Tysens, A. Rademaker en L. Schenk, Hollands Arcadia, of de vermaarde rivier den Amstel, Amsterdam 
1730. Het betreft de (naamloze) ‘buitenplaats van mevrouwe de weduwe Maria van Loon’ en de ‘buitenplaats van 
den heer Christiaan Orsoy’ (platen 41 en 42).
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De grote kaart van Walcheren door de gebroeders Hattinga uit 1750 noemt in de 
titel ‘heerenbuytenwoningen en lustplaatsen met hare huysen, dreven, plantagiën 
etc.’. Deze zinsnede suggereert wel dat er sprake was van verschillende categorieën. 
Alle buitenplaatsen die met naam worden aangeduid, krijgen het predicaat ‘hof’, 
een verkorte vorm van ‘hofstede’.70 

Illustratief voor de verscheidenheid in benamingen is verder een reisverslag uit 
1774, waarin Frans Cornelis Hoogvliet, zoon van een Leidse hoogleraar, een rond-
reis met zijn ouders door Zeeland beschrijft. Op Zuid-Beveland bezoeken ze en-
kele kennissen op hun zomerverblijven die Hoogvliet aanduidt met ‘lusthof’, ‘lust-
plaats’, ‘landhoeve’, ‘lusthoeve’, ‘zomerverblijfplaats’, ‘hofstede’, ‘hoeve’, ‘huis’ en 
zelfs ‘boerenhoeve’.71 Het ging daarbij vermoedelijk om kleine buitenverblijven. 
De verschillende termen lijken in dit verslag geen vastomlijnde betekenis te hebben 
maar daarentegen vrij willekeurig door elkaar te worden gebruikt. 

Na het midden van de achttiende eeuw lijkt het woord ‘buitenplaats’ evenwel een 
meer omlijnde betekenis te hebben gekregen en al vrij snel was voor menigeen dui-
delijk waar de buitenplaats stond in de hiërarchie van buitenverblijven. Het Am-
sterdamse satirische tijdschrift De denker wijdde er in 1765 een kritische noot aan. 
‘Nauwlijks is een vreemdeling zoo verre gekomen, dat hij op de Princengraft kan 
woonen, of hij tracht naar de Heere-, of Keizers-; een tuin in de Plantage, of even 
buiten de Muiderpoort in de Meer, of aan den Amstel maakt zijn grootste verlan-
gen uit’. Zodra de koopman een heer is geworden, wordt zo gauw mogelijk ‘de tuin 
haast als onnut verkogt en tegen een klein plaatsje tot een uitvlugt verwisseld’. Nóg 
fatsoenlijker was het om een ‘plaats’ te hebben in de Haarlemmerhout of aan het 
Wijkermeer. Een ‘buitenplaats’, zo stelt de auteur, is er niet om van de stilte en de 
natuur te kunnen genieten: ‘De redenen, welke de rijke inwoonders van uwe we-
reldstad tot het land trekken, zijn binnen in dezelven: het is ijdele roem, pracht en 
verwaandheid’.72 Deze notie van standsbesef, verbonden aan een type buitenver-
blijf of de aanduiding daarvan, noopt tot nader onderzoek naar het verband tussen 
aanzien en het bezit van een buitenplaats.

Kortom, het lijkt erop dat in de eerste helft van de achttiende eeuw het woord 
‘buitenplaats’ weliswaar opgang maakte, maar dat dit nog steeds op gelijke voet 
stond met andere benamingen van buitenverblijven zoals ‘hofstede’ en ‘lustplaats’.

Behalve hofsteden of buitenplaatsen waren er vooral dichtbij de steden kleine tui-
nen te vinden, meestal voorzien van een optrekje of koepel, die bedoeld waren voor 
een kort, eendaags verblijf. Ze werden ‘buitentuin’ of simpelweg ‘tuin’ genoemd en 
in Zeeland heetten ze ‘speelhoven’. Over deze vorm van buitenleven is vrijwel al-
leen in lokale tijdschriften iets geschreven. In het onderzoek naar buitenplaatsen 
krijgen ze meestal weinig aandacht. Rond Amsterdam en Rotterdam, rond steden 

70  Zeeuws Archief, Atlas Hattinga inv.nr. 16.
71  J.H. Kluiver, ‘Een reis door Zeeland in 1774’ in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Ge-
nootschap der Wetenschappen (1980), p. 134-157.
72  De denker 129 (17 juni 1765).
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als Dordrecht, Haarlem en Leiden en vele andere plaatsen waren grote aantallen 
van dergelijke tuinen te vinden, vermengd met kleine bedrijvigheid en woningen. 
Soms lagen ze aan speciaal aangelegde lanen net buiten de stad.73 Dit is de klassieke 
‘koepel aan de vaart’ die zo centraal staat in het beeld dat de historicus Johan Hui-
zinga schetste van het Hollandse buitenleven.74 

De koepel is een voorwerp van lichte spot in het verhaal ‘Een goede kennis’ uit de 
Camera Obscura van Hildebrand. Daar figureert een tuin met koepel als een oord van 
kleinburgerlijk buitenvermaak. In de achttiende eeuw keken sommige buitenlandse 
bezoekers ook met verwondering naar het kleinschalige buitenleven. Zo noteerde de 
Franse abt Delaporte omstreeks 1770, in de vertaling van Alexander VerHuell: ‘Wan-
neer de Hollander buiten is, brengt hij al den tijd, dat hij niet aan tafel zit, door in een 
koepel van geverwd hout met vensters, aan den kant van een sloot met groen en stin-
kend water, en verbeeldt zich dan gedompeld te zijn in de genietingen van het bui-
tenleven. Hij zit daar, de pijp in den mond, naast zijne vrouw, die geen woord zegt’.75 

Ook in een reisbeschrijving van Drenthe uit 1843 wordt dit kleinschalige bur-
gerlijke buitenvermaak op de hak genomen: na de kerkdienst drinkt men thuis een 
kopje thee en rookt een pijp en daarna ‘maken Koevoordens bejaarde burgers zich 
tot hunne wandeling gereed. Met vrouw en kinderen trekken de bezadigde huis-
vaders de poort uit, om hunne tuinen te bezoeken, en daar, in de vrije natuur, eenige 
uuren temidden van aardappelen en boonen, doperwten en kool door te brengen’. 
De kinderen snoepen stiekem van het fruit ‘als vader en moeder hunnen buurman 
op eene ontzettend groote koolraap aandachtig maken. (…) Zoo verloopt de achter-
middag in eenzelvig genot, en men keert bij ’t vallen van den avond huiswaarts, met 
het heilige voornemen om den eerstkomenden zondag hetzelfde vermaak op dezelf-
de wijze te genieten’.76 

Deze spottende beschrijvingen vormen een kritiek op de ambitie van burgers om 
een notabele levensstijl te voeren, zonder zich bewust te zijn van de codes die daar-
bij horen, een thema dat in andere Nederlandse literatuur over het buitenleven va-
ker naar voren kwam.77

73  J.T.P. Bijhouwer, Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen, Amsterdam 1943, p. 127-135; Anna G. Bienfait, 
Oude Hollandsche tuinen, Den Haag 1943, p. 253-267 [over Dordrecht]; A. Alberts e.a., De Plantage als sieraad 
aan de Amstel, Amsterdam 1972; L.J.C.J. van Ravesteyn, Rotterdam tot het einde van de achttiende eeuw. De 
ontwikkeling der stad, Rotterdam 1933, p. 127-140; Machteld van Limburg Stirum, De Muizenpolder in Rotter-
dam met zijn buitens en bewoners in de 18e en 19e eeuw, Rotterdam 2001, p. 245-255; B.C. Sliggers, ‘Tuinen rond 
de Haarlemmerhout’ in: Werkgroep Achttiende eeuw, Nederlandse tuinen in de achttiende eeuw, Amsterdam/
Maarssen 1985, p. 43-54; D.J. Noordam, ‘Leidenaren en hun buitenverblijven in de vroegmoderne tijd’ in: Jan de 
Jongste, Juliette Roding en Boukje Thijs (red.), Vermaak van de elite in de vroegmoderne tijd, Hilversum 1999, 
p. 15-39; Patricia Debie, ‘Van tuinpaviljoen naar koepelkamer. Geschiedenis en ontwikkeling van de Utrechtse 
Maliebaan’ in: Bulletin KNOB (2011) 2, p. 68-79; Martin van den Broeke, ‘Buiten in de stad. Pleziertuinen in en 
rond Zierikzee’ in: Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 36 (2011), p. 5-20.
74  J. Huizinga, Nederland’s beschaving in de 17e eeuw. Een schets, Haarlem 1941, p. 148. Vergelijk ook Yme 
Kuiper, ‘Onderzoek naar de buitenplaats in de Gouden Eeuw. Een vogelvluchtperspectief’ in: Kuiper en Olde 
Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw p. 12-41.
75  A. VerHuell, ‘Een wandeling door een boek’ in: De oude tijd, Haarlem 1870, p. 129-133, 132.
76  Drenthe in vluchtige en losse omtrekken geschetst, door drie podagristen, eerste deel, Coevorden 1843, p. 105-106.
77  Peter van Zonneveld, ‘ “Een verkwikkende wijkplaats”. Het Hollandse buitenleven in de Nederlandse litera-
tuur’ in: Van der Laarse en Kuiper (red.), Beelden van de buitenplaats p. 211-220. 
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1.3.3 Buitenplaatsen

Tegen het eind van de achttiende eeuw werd ‘buitenplaats’ nog steeds gebruikt 
naast andere woorden. Zo kondigt een prospectus uit 1791 een prentwerk aan van 
‘Nederlandsche hofsteden en landhuizen’ terwijl de zes jaar later door de kunste-
naar Hermanus Numan gerealiseerde reeks volgens de titel betrekking had op ‘bui-
tenplaatzen’. Een Engelse prentenverzameling die daarvoor als inspiratie had ge-
diend, ging over ‘Seats of the Nobility and Gentry’, wat in het Nederlands werd 
vertaald als ‘lusthuizen van edellieden en heeren’.78 In het boek Beschrijving van 
Zeeland van Johan de Kanter en Johannes ab Utrecht Dresselhuis uit 1824 ver-
melden deze bijvoorbeeld per gemeente welke buitenplaatsen er lagen en rondom 
Middelburg noemen zij er ook een aantal, maar opmerkelijk genoeg blijven enkele 
kleinere plezierplaatsen en villa’s onvermeld.79 Ook dit is een aanwijzing dat de ter-
minologie niet geheel willekeurig was maar dat het woord ‘buitenplaats’ welover-
wogen werd gebruikt om een specifiek type buitenverblijf aan te duiden. Dat sluit 
aan bij de woorden die Wopke Eekhoff in 1840 gebruikte in zijn beschrijving van 
Friesland: hij noemt zowel ‘state’, ‘huis’, ‘hofstede’, ‘buitengoed’ en ‘buiten’, hoe-
wel ‘state’ specifiek een oud adellijk huis aanduidde. Voor de overige landhuizen 
lijkt het woord ‘buiten’ de voorkeur te hebben.80 

Ook in de negentiende eeuw was niet ieder buitenverblijf een buitenplaats, zo 
blijkt uit deze beschrijvingen. Alleen de meer omvangrijke lijken die naam te heb-
ben. Maar niet alleen de omvang was bepalend, ook de al dan niet adellijke status 
van de bewoner en diens relatie met de stad of met bestuursfuncties speelden daarin 
een rol. De ontwikkeling van de terminologie lijkt na 1800 aan te sluiten bij de op-
komst van een notabelencultuur, waarin het buitenwonen een belangrijke plaats in-
nam. Het leven op de buitenplaats kreeg in de negentiende eeuw een belangrijke rol 
in de vorming van elites op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Families uit oude 
en nieuwe elites raakten sterk met elkaar verweven door onderlinge huwelijken, za-
kelijke en culturele verbanden en door de vorming van een netwerk van bestuurders 
op verschillende niveaus. Een buitenplaats kreeg daarin een functie als familiezetel 
en als uiting van een leven op stand. Deze elitevorming leidde tot veranderende op-
vattingen over de binding en identificatie met de buitenplaats door hun eigenaren 
en die gaf aan de negentiende-eeuwse buitenplaatscultuur een heel eigen karakter.81

Een laatste transformatie onderging de buitenplaatscultuur rond 1900, toen op 
ruime afstand van de steden villadorpen en -wijken ontstonden, die door goede 

78  Martin van den Broeke, ‘Voor lieden van goede smaak. Nieuwe gegevens over de Vierentwintig printtekenin-
gen met couleuren, verbeeldende Hollandsche Buitenplaatzen van Hermanus Numan’ in: Delineavit & sculpsit 
35 (2012), p. 42-61.
79  J. de Kanter en J. ab Utrecht Dresselhuis, De provincie Zeeland, Middelburg 1824, p. 189-193.
80  W. Eekhoff, Friesland. Handboekje voor reizenden door de steden en voornaamste oorden van de provincie 
Friesland, Leeuwarden 1840, zie bijv. p. 64-65; Yme Kuiper, ‘Onder notabelen. Buitenplaatscultuur in Friesland 
in de korte negentiende eeuw’ in: Van der Laarse, Beelden van de buitenplaats p. 149-174.
81  Yme Kuiper en Rob van der Laarse, ‘Inleiding’ in: Van der Laarse en Kuiper (red.), Beelden van de buiten-
plaats p. 9-24.
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vervoersmogelijkheden het mogelijk maakte om in de stad kantoor te houden en 
buiten de stad te wonen. Dit was een meer burgerlijke variant van het buitenleven. 
Tegelijk hiermee gingen gearriveerde renteniers er steeds meer toe over om hun 
buitenplaatsen permanent te gaan bewonen.

Aan de hegemonie van notabelen kwam rond 1900 een einde. Nieuwe zake-
lijke en bestuurlijke elites verdrongen de oude en daarmee eindigde de integratie 
van economisch, sociaal en cultureel vermogen die de basis vormde van de notabe-
lencultuur. De wereld van de notabelen ging daarmee verloren. De buitenplaatsen 
die bleven, roepen nog altijd de herinnering op aan de notabele levensvormen van 
weleer. Thans zijn ze getransformeerd tot erfgoed. Voor een verklaring van de op-
komst en achteruitgang van buitenplaatsen is studie nodig van de elites die de dra-
gers waren van de buitenplaatscultuur waar ze uit voortkwamen.

1.3.4 Hier gebruikte begrippen

Al enkele malen is hier het begrip ‘buitenplaatscultuur’ gebruikt. In deze studie 
vormt dit een kernbegrip en daarom verdient het hier nadere toelichting. Veel li-
teratuur over buitenplaatsen behandelt, zoals eerder aangestipt, vooral de objec-
ten zelf. Deze bestaan echter niet los van de sociale context waarin ze tot stand zijn 
gekomen. In mijn studie zal veel aandacht zijn voor de huizen en tuinen, maar de 
verklaring voor hun ontwikkeling moet toch worden gezocht bij de mensen die er 
de eigenaren, gebruikers en bezoekers van waren. Buitenplaatsen zijn de fysieke ui-
ting van een cultuur waarin het voor bepaalde groepen mensen wenselijk of gebrui-
kelijk was om het platteland op te zoeken. Hoe waren die groepen samengesteld, 
hoe veranderden ze door de tijd? Welke eisen stelden zij aan de representativiteit 
van hun buitenverblijven? Is er sprake van specifieke regionale kenmerken van die 
cultuur of sluit deze aan bij die in andere gewesten van de Republiek? Dergelijke 
vragen dragen bij aan een inzicht in de geschiedenis van de objecten zelf, de buiten-
plaatsen.82 

In een studie naar de buitenplaatsen zijn strikte definities weinig aantrekkelijk. 
De diversiteit aan buitenverblijven en de veelheid aan verschillende benamingen 
wijst er al op dat een onderverdeling in categorieën het risico in zich draagt van een 
al te statische benadering van het onderwerp. Toch is het wel nuttig om enkele be-
grippen van een voorlopige betekenis te voorzien, om een eerste ordening in het 
onderwerp te kunnen aanbrengen. Het gaat daarbij om categorieën die wel van el-
kaar te onderscheiden zijn, maar die in de praktijk soms nauw aan elkaar grenzen 
en in elkaar kunnen overlopen.

Als eerste is er het begrip buitenplaats. Hieronder versta ik in het navolgende een 
huis buiten de stad, dat gebruikt wordt als zomerverblijf door mensen uit de stad. 
Een tuin of park van enige omvang is een kenmerkend onderdeel ervan.

82  Vergelijk Yme Kuiper en Hanneke Ronnes, ‘Onderweg naar nieuw onderzoek van de buitenplaatscultuur in 
Nederland en België. Een inleiding op het recensiedossier kastelen en buitenplaatsen’ in: Virtus. Jaarboek voor 
adelsgeschiedenis 20 (2013), p. 128-131
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Het tweede begrip is hofstede. Ondanks dat dit ook in contemporaine bronnen 
als verzamelbegrip voorkomt voor allerlei vormen van buitenverblijven, gebruik ik 
het in deze studie als naam voor een buitenverblijf dat verbonden is met een boer-
derij. Een kamer in een boerenwoning of een koepel of tuinhuis op het erf of in de 
boomgaard, valt hieronder. Zodra er een afzonderlijk herenhuis staat dat als zo-
merverblijf wordt gebruikt, komt de benaming buitenplaats eerder in aanmerking 
hiervoor.

Tot slot het woord speelhof. Dit zijn kleine tuinen, al dan niet met een optrek-
je erin, die als buitenverblijf worden gebruikt. Soms waren ze verbonden met een 
boerderij, maar vaker nog waren ze op zichzelf staande percelen met een haag of 
schutting eromheen, die dienden voor een kort verblijf.

1.4 Afbakening van het onderzoek

1.4.1 Thematische afbakening

Centraal in dit onderzoek staat dat buitenplaatsen een uiting zijn van een cultuur. 
De functies die ze hadden, hangen samen met de redenen waarom mensen een bui-
tenplaats wilden hebben. De wens om zich te kunnen vermaken, is een voor de 
hand liggend motief, maar dat kan op zich niet het hele cultuurverschijnsel ver-
klaren. De eigenaars van buitenplaatsen waren vaak kooplieden, zoals we al zagen. 
Daarom heb ik ook de economische betekenis ervan bij dit onderzoek betrokken. 
Bovendien gaat het om personen en groepen met macht en aanzien. Die kenmer-
ken betrek ik ook in mijn onderzoek, om het verband te kunnen nagaan met bui-
tenplaatsen. Tot slot bekijk ik de architectuur van huizen en tuinen. Daarin komen 
esthetische opvattingen tot uiting en die komen vaak voor een deel voort uit de so-
ciale omgeving waarin de buitenplaatseigenaar zich bevond.83

1.4.2 Chronologische afbakening

Het onderzoek beperkt zich tot de periode 1600-1820, omdat ik die beschouw als 
het hoogtepunt van de buitenplaatscultuur. Vóór het begin van de zeventiende 
eeuw waren er op Walcheren bijna geen buitenverblijven te vinden. Degene die er 
lagen, kunnen het best worden begrepen vanuit de buitenplaatscultuur rond Ant-
werpen, die in de zestiende eeuw een bloeiperiode kende. De Gouden Eeuw is voor 
buitenplaatsen een periode met veel dynamiek. De cultuur van het buitenleven die 
toen tot bloei kwam, bleef in de achttiende eeuw bestaan; Huizinga stelt dat juist 
ook in die eeuw deze cultuur breed werd gedragen. Het jaar 1820 heb ik als einde 

83  In dit onderzoek laat ik de interieurs van buitenplaatsen grotendeels buiten beschouwing, omdat dit een an-
der specialisme vergt. Enkele belangrijke publicaties op dit gebied zijn: Paul Huys Janssen e.a. (red.), Wonen in 
Arcadië. Het interieur van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen, Zwolle 1998; C. Willemijn Fock (red.), Het 
Nederlandse interieur in beeld 1600-1900, Zwolle 2001. Verder ga ik niet specifiek in op de beplanting.
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gekozen omdat in dat jaar het boek Beschrijving van Zeeland verscheen, waarin de 
auteur Zacharias Paspoort een lijst opnam met Walcherse buitenplaatsen die toen 
gesloopt waren. 

Deze lange periode stelt mij in staat om de longue durée van de Zeeuwse buiten-
plaatscultuur in beeld te brengen. Om de veranderingen in die lange termijnont-
wikkeling nauwkeuriger te kunnen onderzoeken, heb ik een verdeling gemaakt 
in vier kortere perioden: ontstaan (1600-1670), expansie (1670-1720), verfraaiing 
(1720-1770) en neergang (1770-1820). De indicatieve begrenzing daarvan is geba-
seerd op kenteringen in de cultuur van het buitenleven. De toe- en afname van het 
aantal buitenplaatsen vormt daarvoor de belangrijkste leidraad. Ik heb deze inde-
ling bewust niet gekoppeld aan economische of politieke cesuren omdat ik niet één 
bepaalde factor voorop wil stellen als stuwende kracht achter de ontwikkeling van 
de buitenplaatscultuur.

1.4.3 Geografische afbakening

De grootste buitenplaatsenconcentratie van Zeeland lag op Walcheren. Daarom 
richt ik mijn onderzoek op dat eiland. De ‘dichtheid’ aan buitenplaatsen is verge-
lijkbaar met die rond Amsterdam, waar in het eerste kwart van de achttiende eeuw 
ruim vijfhonderd buitens lagen, nog afgezien van de vele kleinere pleziertuinen. 
Ook Friesland kende in de tweede helft van de zeventiende eeuw rond de driehon-
derd voorname huizen.84 Dat getal betreft echter de hele provincie, terwijl enkel op 
Walcheren rond 1680 al ruim vijftig buitenverblijven lagen en in het midden van de 
achttiende eeuw zelfs meer dan 130.85 

Het grote aantal buitenverblijven droeg voor bezoekers bij aan het beeld van een 
platteland dat voor het vermaak was ingericht. Al in de late zeventiende eeuw werd 
Walcheren daarom ‘het pryeel van Zeeland’ genoemd en schreef kroniekschrijver 
Mattheus Smallegange dat de dorpen, heerlijke huisen en lusthoven zo dicht op 
malkander liggen, dat die den anderen ‘als met een steen konnen bewerpen’.86

Enkele decennia later, in 1715 en 1717, beschreef het boek Walchersche Arkadia 
de rondrit die een fictief gezelschap over het hele eiland maakte, waarbij de bui-
tenplaatsen volop aandacht kregen. Na een bezoek aan de tuin van het kasteel Der 
Boede bij Koudekerke ging de tocht met het rijtuig verder naar het zuiden, in de 
richting van Vlissingen: 

Niet verre waren zij gereden, of Ewoud, ziende ter rechterhand hof aan hof, en voor uit 
drie of vier hooge torens nevens eenige huizingen in ’t geboomte, begon weder te vragen, 

84  Yme Kuiper en Annemarie Zijlstra, ‘ “Een yeder hadt te doen mit poten, planten en andere dingen”. Het bui-
tenleven van rijke en voorname Friezen in de Gouden Eeuw’ in: Kuiper en Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen 
in de Gouden Eeuw, p. 96-127.
85  Glaudemans, Amsterdams Arcadia p. 184-185. René Dessing, De Amsterdamse buitenplaatsen. Een vergeten 
stadsgeschiedenis, Utrecht 2015, p. 11, 18, vermeldt het aantal van 50 buitenplaatsen in de Beemster en wijst ook 
op andere concentratiegebieden.
86  Mattheus Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, Middelburg 1696, p. 674.
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wat dit voor plaatzen waren, en of het gantsche land hier in lusthoven en heeren-huizen 
bestond. De eerste plaats, die aan het einde van de lange dreef, een schoon huis vertoonde, 
heeft een schoonen en net beplanten hof achter, en een grooten vruchtbaren boomgaard 
op zijde, en komt den heer Boeschot toe, die na schipbreuk geleden, en eene oogschijnlijke 
dood voor ’t land ontworstelt te hebben, hier zijne rust en verlustinge zoekt. De tweede 
plaats is van den heer De Vos, en legt niet min vermaaklijk in haar geboomte en boom-
gaarden. De plaats, die voor ons legt, is den heer Du Bon eigen, en heeft behalven haaren 
bloem-, moes- en kruid-hof den schoonsten en visrijken vijver-kom, die met opgaande 
hagen rondom çierlijk bezet is, en in ’t heetste van de zon schaduwe verleent, om met ver-
maak en gemak de snakkende karpers het ingeworpen brood te zien vangen en onder halen.

Deze opsomming vervolgt met het hof van de heer Lampsins, ‘in zijnen tijd een van 
de grootste en magtigste kooplieden van Zeeland’ en het vlakbij Vlissingen gelegen 

Frontispice van M. Gargon, 
Walchersche Arkadia, Lei-
den 1715.
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‘heerlijk lusthuis’ Swanenburg, met ‘schoone kameren, moeshoven, bloem-perken 
en wandelaarijen’.87 Hoewel de titel van dit boek verwijst naar een literair genre, 
spelen de daarin genoemde buitenplaatsen een prominente rol in de waardering van 
het eiland. Steeds weer worden ze hoog geprezen om hun mooie aanleg en het vele 
groen dat de landhuizen omgeeft. Ook staat in de titel vermeld dat ‘lusthoven’ een 
van de onderwerpen zijn die ‘op een zoetvoerigen trant’ zullen worden beschreven.

Tegenwoordig wordt er vanuit gegaan dat Walcheren de Tuin van Zeeland heet 
vanwege de vele buitenplaatsen die er ooit hebben gelegen.88 Oorspronkelijk sloeg 
de benaming Tuin van Zeeland echter niet op Walcheren maar op het vruchtbare 
Noord-Beveland, totdat het in de zestiende eeuw lange tijd onder water kwam te 
liggen: dat eiland was ‘soo slaende, dat het de eere hadde van de naem van de lusthof 
van Zeelandt, met groote reden mochte dragen’. Tot in de achttiende eeuw bleef de 
naam verband houden met dit eiland.89 

Pas na het midden van de negentiende eeuw komt de benaming voor in relatie 
tot Walcheren. In 1863 schreef iemand over ‘het schoone eiland, dat ten volle den 
naam van Zeelands tuin verdient’.90 In het boek Hoofdtrekken der aardrijkskunde 
van een jaar later heet Walcheren eveneens ‘Zeelands tuin’.91 Het was in die tijd ech-
ter niet langer de rijkdom aan buitenplaatsen, maar het waren vooral de beplante 
boerenerven en perceelsrandbeplantingen die tot aan de inundatie in 1944 het ei-
land zijn faam als groen, paradijselijk land bezorgden. De vele bloeiende meidoorns 
langs de velden vormden een belangwekkende toeristische trekpleister.

Dat blijkt ook uit het rapport ‘Iets over Domburg en zijne badinrigting’ uit 1867. 
Over het uitzicht vanaf de duinen bij die plaats meldt het: ‘Wendt men zich om, 
dan aanschouwt men een heerlijk panorama over het eiland Walcheren, met regt 
den tuin van Zeeland geheten, de torens van zijne steden en onderscheidene dor-
pen omringd door rijke bouwlanden, bezaaid met onderscheidene soorten graan 
en vruchten, afgewisseld met weilanden, ruim van vee voorzien’.92 Hier waren het 
dus niet de buitenplaatsen die het eiland tot een tuin maakten, maar de uitbundige 
beplanting van de velden. Ook de wegbeplanting zal daartoe hebben bijgedragen.93

87  Mattheus Gargon, Walchersche Arkadia, waar in op een zoetvoerigen trant, onder zedige lief-kozerijen en 
stichtelijke bespiegelingen, oorspronk, heerlijkheden, ambachten, vliedbergen, dijken, stroomen, zeeden, rechten, 
aanwassen, grondbraken, lusthoven, oudheden, en hedendaagsche vermaaklijkheden van Walcheren, inzonder-
heid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkapelle, en andere zeldzaamhe-
den van dit eiland, en de buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden, deel 2, Leiden 1717, p. 78-81.
88  Bijvoorbeeld in Elizabeth den Hartog, ‘Over de kastelen en buitens van Zeeland’ in: E. den Hartog (hoofd-
red.), Aspecten van Zeeuwse buitenplaatsen. Jaarboek Kastelenstichting Holland en Zeeland 2006-2007, p. 7-48.
89  M.Z. Boxhorn, Chroniik van Zeelandt, Middelburg 1644, p. 426; Smallegange p. 293; Tegenwoordige Staat 
der Vereenigde Nederlanden, vervolgende de beschrijving van Zeeland, Amsterdam 1753, p. 332; A.P. de Klerk, 
Wegbeplanting in de Tuin van Zeeland. Aspecten van het ontstaan en het vroegere beheer van de wegbeplanting 
op Walcheren, Middelburg 2011, p. 5-6. 
90  J.H. de Stoppelaar, Willem III in Zeeland, Middelburg 1863, p. 134.
91  I. Dornseifen en J. Kuijper (bewerking), Hoofdtrekken der aardrijkskunde. Voorbereiding voor het hand-
boek der aardrijkskunde van Von Seydlitz, tweede druk, Gorinchem 1864, p. 37.
92  Commissie voor Zeeland van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van geneeskunde, Iets over 
Domburg en zijne badinrigting, z.p. 1867, p. 3.
93  De Klerk, Wegbeplanting.
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Walcheren vormt met zijn grote aantal buitens een geschikte casus om de hier ge-
schetste inzichten te toetsen en leemtes in de kennis aan te vullen. In de eerste plaats 
lag er een groot aantal buitenplaatsen, dat ook nog eens een aanzienlijke variatie 
vertoonde in karakter en omvang. In de tweede plaats lagen zowel de steden waar 
de stichters en eigenaren hun basis hadden, als hun buitenverblijven op hetzelfde 
eiland. De relatie tussen stad en platteland is daardoor op vrij kleine schaal in detail 
te onderzoeken. Tot slot is er, vooral in de archieven, voldoende bronnenmateriaal 
beschikbaar over een lange periode. 

1.5 Probleemstelling en onderzoeksvragen

Brusse en Mijnhardt hebben in hun Towards a New Template duidelijk gemaakt 
dat de lotgevallen van buitenplaatsen gezien kunnen worden als het resultaat van 
economische, politieke en culturele ontwikkelingen zowel in de stad als op het 
platteland. In onderhavig onderzoek zal die hypothese als uitgangspunt worden 
genomen. Zij verdient echter nog wel nadere uitwerking. Met name archiefonder-
zoek kan worden benut om die aanname verbreding en diepgang te geven en aan de 
hand van nieuw onderzoeksmateriaal te toetsen. 

Wat daarnaast in elitestudies en het recente historisch onderzoek nog ontbreekt, 
is hoe de ontwikkelingen in de stad en op het platteland hun weerslag hadden op 
de functie van de buitenplaats in het maatschappelijk verkeer en hoe die functie tot 
uiting komt in de vormgeving van de buitenplaats. Het belang van die benadering 
voor een verklaring van vorm, functie en betekenis van de buitenplaats heeft Erik 
de Jong al aangetoond.94

Uit het tot nu toe beschikbare onderzoek naar buitenplaatsen blijkt dat in ieder 
geval de tweede helft van de zeventiende en eerste helft van de achttiende eeuw als 
de hoogtijdagen van de buitenplaats gezien kunnen worden.95 

Uit voorgaand literatuuroverzicht komt naar voren dat er inderdaad veel feiten-
materiaal is, maar nog weinig literatuur die vanuit een integrale benadering een ver-
klaring beoogt te geven van ontwikkelingen op langere termijn. Elitestudies, eco-
nomische en agrarische geschiedenis en historische geografie geven wel delen van 
een verklaring, maar een geïntegreerd onderzoek naar de wisselwerking tussen ver-
schillende ontwikkelingen in de stad en op het platteland en zijn weerslag daarvan 
op de buitenplaatsen is niet voorhanden. Aan die leemte beoogt het navolgende on-
derzoek invulling te geven.

In dit onderzoek staat deze vraag centraal: Welke motieven en functies lagen ten 
grondslag aan het ontstaan, de groei en de teruggang van de buitenplaatscultuur op 
Walcheren in de periode 1600-1820 en hoe bepaalden die motieven en functies de 
aanleg en vormgeving van die buitenplaatsen?

94  De Jong, Natuur en kunst.
95  Vergelijk Brusse, Gevallen stad p. 132.
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De beantwoording van die vraag zal gebeuren op basis van de volgende deelvragen:

1  Wat was de ruimtelijke ligging van buitenplaatsen op Walcheren ten opzichte 
van de stad en welke veranderingen op de lange termijn zijn daarin waar te ne-
men in de periode 1600-1820? 

2  Hoe lag de verhouding tussen buitenplaatsen als oord van vermaak en hun eco-
nomische betekenis voor de eigenaren? Wat was de functionele verhouding tus-
sen stad en platteland? En hoe veranderden die in de periode 1600-1820?

3  Hoe kon de buitenplaats een uiting zijn van de macht die de eigenaar had door 
zijn bezit van een ambachtsheerlijkheid op het platteland of bestuurlijke functies 
in de stad, het gewest of de Republiek?

4  Hoe kon een individuele buitenplaats een uiting zijn van het aanzien van de eige-
naar, zowel binnen zijn eigen kring als daarbuiten?

5  Hoe kwamen de gesignaleerde functies (plezier, profijt, macht en aanzien) tot ui-
ting in de vormgeving van huizen, tuinen en andere ruimtelijke elementen? 

Met al deze vragen wordt zowel aandacht besteed aan de materiële kanten (vorm) 
van de buitenplaats als ook aan het gebruik (functie) en de immateriële kant ervan 
(betekenis). Op die manier is gestreefd een adequater en meer compleet beeld van 
de algehele buitenplaatscultuur op Walcheren te verkrijgen en met name in de ver-
anderingen daarvan, en dat gezien over een langere periode. Belangrijk is daarbij 
zicht te krijgen op de bredere (landschappelijke, economische, politieke en cultu-
rele) context waarin die veranderingen plaatsvonden. 

1.6 Methoden en bronnen

1.6.1 Methoden

Om te komen tot een verfijndere analyse van de motieven en functies die het voort-
bestaan, de groei en teruggang van de buitenplaatscultuur in de zeventiende en 
achttiende eeuw, is het gebruik van deelperiodes wenselijk. 

Door een groter aantal buitenplaatsen in de studie te betrekken, zijn de hiaten in 
de biografieën van de afzonderlijke buitenplaatsen minder van belang en kan er een 
overzicht ontstaan van patronen. Dat is in versterkte mate het geval wanneer ook 
de niet in het oog springende, kleinere buitenverblijven in het onderzoek worden 
betrokken. Die kunnen immers een meer representatief beeld van de buitenplaat-
scultuur in een bepaalde periode geven dan alleen de grote voorbeelden die ruim 
gedocumenteerd zijn.

Behalve die chronologische indeling introduceer ik ook een ruimtelijke driede-
ling. In elk van de hoofdstukken zal voor wat betreft de belangrijkste deelvraag, 
namelijk naar de functie van buitenplaatsen, een onderscheid worden gemaakt 
tussen drie zones: ten eerste, langs de stadssingel, ten tweede, binnen de stadsrand-
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zone en, ten derde, op het platteland. Deze driedeling behoeft enige toelichting.
Om te beginnen wordt er in dit onderzoek van uitgegaan dat buitenplaatsen on-

derdeel vormen van processen van verstedelijking. Ze werden door stadsbewoners 
aangelegd en vervullen dus een rol in het functioneren van de stedelijke samenle-
ving, ook al liggen ze buiten de stad. Om het fenomeen vanuit een ruimtelijk per-
spectief te kunnen benaderen, is het daarom nodig om aan te sluiten bij de analyse 
van processen achter de ontwikkeling van de ordening van de stad.96 Niet zozeer de 
vormen waarin steden zich ontwikkelden geven inzicht in het systeem van het ste-
delijke landschap, maar veeleer zijn het de processen daarachter die een verklaring 
geven van stedelijke ontwikkeling. Enerzijds zijn pre-stedelijke structuren zoals 
waterlopen en hoogteverschillen en anderzijds functies en hun locaties in grote lij-
nen bepalend voor de ruimtelijke ontwikkeling van een stad.97 Datzelfde geldt voor 
het platteland voor zover zich daar stedelijke invloed manifesteert in met name de 
vestiging van op de stad gerichte functies of de aanleg van buitenplaatsen. De ruim-
te waarin buitenplaatsen ontstonden en zich ontwikkelden, wordt beschouwd als 
stedelijke ruimte die onderhevig is aan dezelfde processen die binnenin de stad de 
structuur en functiespreiding beïnvloedden.

Voor het onderzoek naar buitenplaatsen is dit model bruikbaar, omdat het uit-
gaat van dynamiek tussen stad en stadsrandzone. Naar die dynamiek is hier ge-
zocht om juist het ontstaan, de ontwikkeling en de neergang van buitenplaatsen 
te verklaren. Wanneer een buitenplaats wordt gezien als een vorm van verstedelij-
king, zijn de buitens in de stadsrandzone vergelijkbaar met andere stedelijke func-
ties waarnaar in de stedenbouwkundige literatuur over de urban fringe-belt al on-
derzoek is gedaan.98 Dat onderzoek heeft enkele exogene en endogene factoren in 
beeld gebracht die de verplaatsing van stedelijke functies naar buiten de fixatielijn 
of stadsgrens kunnen verklaren. Wellicht dat ook een combinatie van opvattingen 
over het buitenleven en de functies van buitenverblijven in het economisch verkeer 
en op het gebied van macht en aanzien hier bij elkaar gebracht kunnen worden in 
relatie tot de andere functies in de stadsrandzone, en in relatie tot buitenplaatsen 
buiten die zone. Kortom, het model kan een kader bieden om enkele lijnen bij el-
kaar te brengen die tot op heden nog niet of nauwelijks met elkaar in verband zijn 
gebracht. De interactie tussen of samenloop van die lijnen kan mogelijk de ontwik-
keling van buitenplaatsen verklaren. 

De combinatie van genoemde inzichten over de symbolische betekenis en het 
feitelijke gebruik van de ruimte rond de stad maakt duidelijk dat ontwikkelingen 
in het gebruik van de stedelijke buitenruimte een uiting zijn van processen die zich 

96  F.M. Dieleman, R.B. Jobse, G.A. Hoekveld en J. van Wessep, Geografie van stad en platteland in de westerse 
landen, Bussum 1975, p. 43-44.
97  Hans Renes, ‘De stad in het landschap’ in: Reinoud Rutte en Hildo van Engen (red.), Stadswording in de Ne-
derlanden. Op zoek naar overzicht, Hilversum 2005, p. 15-46.
98  Bijvoorbeeld Busso von der Dollen, ‘An historico-geographical perspective on urban fringe-belt phenome-
na’ in: T.R. Slater (red.), The Built Form of Western Cities. Essays for M.R.G. Conzen on the occasion of his eigh-
tieth birthday, Leicester/Londen 1990, p. 319-345.
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zowel binnen de stad als op het platteland afspelen. De betekenis en het gebruik van 
die buitenruimte varieerde al naar gelang de afstand tot de stad, en het is daarom dat 
er in dit onderzoek naar buitenverblijven onderscheid in ruimtelijke zones is ge-
maakt. De zonering maakt een meer nauwkeurig onderzoek naar functie en beteke-
nis van buitenverblijven mogelijk dan wanneer het gehele gebied buiten de stads-
muur als een egale ruimte zou worden benaderd.

1.6.2 Bronnen

Zoals gezegd, met name de recente literatuur over Zeeland door Brusse en Mijn-
hardt vormen het kader voor dit onderzoek. Hoewel Brusse stelt dat er over de 
Walcherse buitenplaatsen veel bekend is, blijkt bij nadere beschouwing dat heel 
veel feitenmateriaal juist nog niet is onderzocht is.99 

Voor dit onderzoek vormen oorspronkelijke, contemporaine archiefbronnen de 
basis. Daar moet echter meteen bij worden aangetekend dat heel veel materiaal niet 
meer beschikbaar is. Overheidsarchieven die werden bewaard in het stadhuis van 
Vlissingen, waaronder het gehele notariële archief, gingen verloren bij het bombar-
dement op die stad in 1809. Bij de beschieting van Middelburg op 17 mei 1940 ging 
een deel van het Rijksarchief in Zeeland verloren, waaronder een grote kaartencol-
lectie en veel middeleeuwse en zestiende-eeuwse stukken. Het gemeentearchief dat 
zich in het stadhuis bevond, is toen geheel vernietigd, evenals de stedelijke Oud-
heidkamer. Dat betekent dat in beide steden geen onderzoek meer kan worden ge-
daan in rechterlijke archieven en weeskamerstukken, terwijl ook veel genealogische 
gegevens zoals lidmatenboeken en begrafenisregisters niet meer raadpleegbaar zijn.

Toch is er nog voldoende archiefmateriaal voorhanden. Ik heb vooral veel ge-
bruik gemaakt van de nog aanwezige overheidsarchieven, die meestal betrekking 
hebben op de ambachtsheerlijkheden op het platteland. Ook de archieven van de 
gewestelijke Rekenkamer vormen een belangwekkende bron, evenals die van het 
polderbestuur. Een specifiek Zeeuwse bron daarin zijn de zogeheten overlopers. 
Dit zijn registers van percelen waarover geschot, een polderbelasting, moest wor-
den betaald. De overlopers bevatten gegevens over oppervlakte, eigenaren en soms 
grondgebruik, en bestrijken voornamelijk de late zestiende en eerste helft van de 
zeventiende eeuw.100 Daarnaast zijn er enkele familie-, heerlijkheids- en huisarchie-
ven in zowel het Zeeuws Archief als elders die veel informatie over Walcherse bui-
tenplaatsen bevatten. 

De keuze om bepaalde buitenplaatsen in het navolgende als casus te behande-
len, is gebaseerd op het streven om een beeld te geven van de buitenplaatscultuur 
op Walcheren als geheel. Waar voldoende archiefmateriaal voorhanden was, heb ik 
een selecte steekproef gemaakt op basis van dit criterium. Dat betekent ook dat en-
kele zeer rijk gedocumenteerde buitenplaatsen niet in dit boek aan de orde komen. 

99   Brusse, Gevallen stad p. 131.
100  Bijlage 1.1. 
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Het archiefonderzoek wordt verder aangevuld met onderzoek in kaarten en af-
beeldingen. Die zijn voornamelijk te vinden in de collectie Zelandia Illustrata van 
het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, in de collectie van het 
Zeeuws Archief, de Zeeuwse Bibliotheek en de beeldbank van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed.

In het landschap zelf is van buitenplaatsen uit mijn onderzoeksperiode niet veel 
meer te zien. Bijna alle buitenplaatsen zijn afgebroken en de parken gerooid. Ver-
der is in oktober 1944 Walcheren geïnundeerd, waarbij vrijwel alle beplanting stierf 
en veel gebouwen beschadigd raakten. De onderwaterzetting heeft meer dan een 
jaar geduurd. 

Bij de droogmaking en het herstel keerde de oude verkaveling uiteindelijk niet 
terug. Het eiland kreeg een nieuwe inrichting, die weliswaar op hoofdlijnen aan-
sloot bij de vroegere, maar toch een heel eigen vormgeving kreeg. Daardoor gingen 
veel details verloren zoals kavelpatronen, microreliëf en waterpartijen die van de 
buitenplaatsen resteerden. Weliswaar zijn er nog enkele buitenplaatsen in wezen, 
die na de droogmaking opnieuw zijn beplant, maar van de meeste is vrijwel niets 
meer in het landschap te zien. Er zijn nog wel delen van bijgebouwen of bouwfrag-
menten terug te vinden in bestaande boerderijen.

Sinds de inundatie en herinrichting van Walcheren zijn vele oude gebouwen uit 
het landschap verdwenen. Soms was de toegebrachte waterschade te groot voor be-
houd, soms leidde verwaarlozing tot onherstelbare schade. Op die manier zijn en-
kele zeventiende-eeuwse landhuizen in de jaren zestig en zeventig gesloopt, en zijn 
zelfs zeer recent nog een van oorsprong zeventiende-eeuws bijgebouw van een bui-
tenplaats onder de slopershamer gevallen en een negentiende-eeuws houten tuin-
huis ingestort en opgeruimd. Tot op de dag van vandaag blijven de restanten van 
buitenplaatsen dus kwetsbaar erfgoed. 




