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2 Ontstaan 1600-1670

2.1 Inleiding

Een groot schilderij toont een hofstede bij Grijpskerke in vogelvlucht: een gemet-
selde poort met sierkantelen, voorzien van het bouwjaar 1629, verleent toegang tot 
een plein, waarna een tweede poort, eveneens met kantelen, naar een tweede plein 
leidt. Daar prijkt het huis, voorzien van een toren die uitzicht biedt over het omrin-
gende platteland. Naast het huiseiland strekt een boomgaard zich uit. Deze lusthof, 
die later de naam Munnikenhof zou krijgen, was het bezit van de Middelburgse sla-
venhandelaar en plantage-eigenaar Frederik van Roubergen en zijn tweede echtge-
note Maria Lampsins. In 1659 lieten ze de Amsterdamse schilder Willem Schellin-
ckx deze voorstelling van hun buitenplaats vervaardigen.1

Familiewapens in de lucht boven het huis en een rijtuig op de weg laten zien dat 
de eigenaar trots was op zijn bezit. Het was echter meer dan alleen een pronkstuk: 
een houten, met klimplanten begroeide wandelgang rondom de boomgaard bood 
ruimte om te flaneren en het duiventorentje rechts op het voorplein bood tevens 
plaats aan een plezierhuisje. Maar het profijt werd er ook niet uit het oog verloren, 
want niet alleen zal de opbrengst van de boomgaard deels zijn weg naar de markt 
in de stad hebben gevonden, maar er hoorde ook een boerenbedrijf bij de buiten-
plaats. De boerenhofstede staat zelfs vlak aan de weg, naast de hoofdingang.

Deze voorstelling is illustratief voor veel hofsteden of buitenverblijven op Wal-
cheren rond het midden van de zeventiende eeuw. Statusvertoon, buitenvermaak 
en profijt gingen er hand in hand, al kon de onderlinge verhouding wisselend zijn. 
De periode waarin deze lustplaats tot stand kwam, liet een onstuimige economi-
sche groei in Zeeland zien, met daarnaast een sterke immigratie vanuit vooral de 
Zuidelijke Nederlanden en mede als gevolg van de toegenomen welvaart de op-
komst van een levensstijl vol luxe en uiterlijk vertoon.

Zeeland droeg in de zeventiende eeuw een sterk stedelijk karakter. Rond het 
midden van de zeventiende eeuw leefde meer dan de helft van de bevolking van het 
gewest in een stad.2 Het overwicht van de steden kwam mede tot uiting in de sa-

1  A.A. van der Poel, ‘Het Munnikenhof te Grijpskerke’ in: Zeeuws Tijdschrift 14 (1964), p. 200-208. Over Van 
Roubergen: De Nederlandsche Leeuw VI (1888), p. 40.
2  Paul Brusse en Wijnand Mijnhardt (red.), Geschiedenis van Zeeland deel II 1550-1700, Zwolle 2012, p. 103-
109.
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menstelling van de gewestelijke regering: in de Staten van Zeeland waren zes van 
de zeven stemmen toebedeeld aan de steden Middelburg, Zierikzee, Goes, Tholen, 
Vlissingen en Veere. De adel was er vertegenwoordigd door de Eerste Edele, in de 
praktijk meestal de stadhouder van Zeeland. Ook op het platteland kreeg de stad 
het heft in handen, nadat de clerus en de adel daar als machthebbers waren wegge-
vallen. Lokaal bestuur in de vorm van ambachtsheerlijkheden kwam grotendeels in 
handen van de steden en van particuliere stedelingen. Ambachtsheerlijkheden wa-
ren verhandelbaar en ook particulieren konden een heerlijkheid of een deel daar-
van kopen. Het verschafte hun het recht om lokaal belastingen te heffen, functiona-
rissen te benoemen en recht te spreken. In de eerste helft van de zeventiende eeuw 
waren veel heerlijkheden op Walcheren echter in handen van de steden, vooral van 
Middelburg en Vlissingen.3

In de eerste jaren van de Opstand had het gewest zich los gemaakt van Holland 
en trachtte het zich als ‘soeverein en independent’ gewest staande te houden tegen-
over deze grote en machtige bondgenoot. In politiek, economisch en religieus op-
zicht oriënteerde Zeeland zich aanvankelijk sterk op Vlaanderen en Brabant. Voor 

3  Jeanine Dekker, ‘Het bezit van heerlijkheden op het Zeeuwse platteland 1678-1848. Een verkenning van de 
macht van de stedelijke elite in het buitengebied’ in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Ge-
nootschap der Wetenschappen (2006), p. 123-162.

’t Munnikenhof bij Grijpskerke. Schilderij door Willem Schellinckx, 1659.
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behoud van de Zeeuwse positie in de intercontinentale handel, de blokkade van 
Antwerpen en de winstgevende kaapvaart was dit gewest daarentegen aangewezen 
op samenwerking met Holland. Het zuiden geraakte echter nooit helemaal buiten 
beeld, noch in economisch, noch in cultureel opzicht.

De aantrekkelijke economische mogelijkheden die de Zeeuwse steden boden, 
vormden voor veel Zuid-Nederlanders aanleiding om zich daar te vestigen, vooral 
na de val van Antwerpen in 1585. Deze immigranten waren aanvankelijk nog be-
trekkelijk geïsoleerd. Dat blijkt onder meer daaruit dat ze zowel in Amsterdam als 
op Walcheren eigen handelscompagnieën oprichtten naast die van de autochtone 
handelaren.4

Immigranten en kooplieden van Zeeuwse afkomst kwamen op alle bestuurlijke 
niveaus in het zadel. In de late zestiende en vroege zeventiende eeuw waren in de 
Zeeuwse en Hollandse steden ondernemerschap en politiek nog nauw met elkaar 
verweven. Het was mede deze samenwerking die leidde tot een handelsexpansie 
waardoor de Republiek in de zeventiende eeuw uitgroeide tot het centrum van de 
wereldhandel.5 

Van groot belang voor de Zeeuwse welvaart was de Verenigde Oostindische 
Compagnie (voc). Bij de oprichting van deze handelsonderneming in 1602 teken-
den Zeeuwse aandeelhouders in voor 1,3 miljoen gulden, ongeveer een kwart van 
het totale oprichtingskapitaal. Hoewel in de beginjaren de winsten achterbleven 
bij de verwachtingen, leverde de voc uiteindelijk grote winsten op.6 Zowel de ste-
den als het platteland profiteerden van dit bedrijf, voor een belangrijk deel door de 
toeleveringsbedrijven: van scheepsbouwers, touwmakers en zeilmakers tot en met 
boeren die graan en slachtossen leverden. Zeeland hield vast aan een aandeel van 
een kwart in de activiteiten van de compagnie, en bij de expansie van de handelsac-
tiviteiten groeiden de toeleveringsbedrijven in de provincie mee. De voc is daarom 
wel bestempeld als een ‘economische reus op Walcheren’.7 Rigoureuze maatrege-
len, onder meer om het monopolie te krijgen op kruidnagel, nootmuskaat en foelie, 
maakten dat vooral na 1630 grote winsten werden gemaakt.8

Ook de kaapvaart was een winstgevende bedrijfstak. Particulieren die de kaap-
vaart wilden uitoefenen, moesten beschikken over een commissiebrief van de stad-
houder. Met name na het einde van het Twaalfjarig Bestand, tussen 1621 en 1635, 
was de kaapvaart zeer lucratief en vooral Vlissingen ontwikkelde zich tot een ka-

4  Karel Degryse, ‘Zuid-Nederlands kapitaal in de voc en de voorcompagnieën’ in: Archief. Mededelingen van 
het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap (1997), p. 49-64. Zie ook J. Briels, Zuid-Nederlanders in de Republiek 
1572-1630. Een demografische en cultuurhistorische studie, Sint-Niklaas z.j.
5  Victor Enthoven, ‘Een symbiose tussen koopman en regent. De tweetrapsraket van de opkomst van de Re-
publiek en Zeeland’ in: Clé Lesger en Leo Noordegraaf (red.), Ondernemers en bestuurders. Economie en poli-
tiek in de Noordelijke Nederlanden in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd, Amsterdam 1999 p. 203-236.
6  Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei, 
Amsterdam 2005 p. 450-462.
7  V. Enthoven, ‘Veel vertier. De Verenigde Oostindische Compagnie in Zeeland, een economische reus op Wal-
cheren’ in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1990), p. 49-
128.
8  Paul Brusse en Wijnand Mijnhardt (red.), Geschiedenis van Zeeland deel II 1550-1700, Zwolle 2012, p. 87-90.
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persnest. Van de 35 kaperschepen die de vloot in die stad telde, waren er verschil-
lende uitgerust door vooraanstaande inwoners en grote handelshuizen.9

In de handel op West-Afrika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied speelden 
Zeeuwen een prominente rol. Langs de Rio Essequebo in (huidig) Guyana richtte 
een Vlissingse compagnie een plantage op en Zeeuwsen bleven tot ver in de acht-
tiende eeuw domineren langs die rivier en langs de Rio Berbice. De oprichting 
van de Westindische Compagnie (wic) in 1621 betekende weliswaar het einde van 
deze vrije handel en stichting van nederzettingen, maar dat werd gecompenseerd 
door zogeheten patroonschappen die de nieuwe compagnie uitgaf. Verschillende 
Zeeuwen maakten daar gebruik van, onder wie enkele grote Vlissingse handela-
ren. Kaapvaart en slavenhandel waren eveneens winstgevende activiteiten die onder 
wic-vlag werden bedreven en de Zeeuwen veel inkomsten opleverden.10

2.2 Landschap

De Walcherse handelssteden kwamen in de zeventiende eeuw tot grote rijkdom. 
Hoe was dat te merken in de trek van stedelingen naar buiten? Wat is er bekend 
over het aantal buitenverblijven dat ze inrichtten en wat was de spreiding daarvan 
over het landschap buiten de stadswallen? Om dat in beeld te brengen, zullen hier 
de drie zones rond de steden afzonderlijk worden onderzocht. Allereerst is dat het 
gebied direct langs de singels van Middelburg en Vlissingen. Daarna komt de stads-
randzone in beeld, die zich tot ongeveer drie of vier kilometer buiten de steden uit-
strekte. Tot slot richt de blik zich op de rest van het eiland en eventueel de andere 
eilanden, wat ik hier het platteland noem.

2.2.1 Singel

Voor de bestudering van het uiterlijk van de buitenverblijven langs de singel van 
Middelburg is de grote stadsplattegrond van belang die Cornelis Goliath ( circa 
1610-1661) vervaardigde. Deze is getekend in 1656-1657 maar verscheen pas veel 
later in druk. In 1688 verbeterde en actualiseerde de landmeter Anthony van 
 Meyren de kaart en in 1690 is deze gegraveerd ten behoeve van de Nieuwe Cronyk 
van Zeeland door Mattheus Smallegange. Rond 1700 werd de kaart uiteindelijk ge-
publiceerd als een van de afbeeldingen in de genoemde kroniek. In 1717 is de kaart 
nogmaals uitgegeven, deze keer door Christiaan Verwey in Leiden die de koperen 
drukplaten ervan had gekocht.11

De kaart is zeer fijn gegraveerd en toont in detail alle bebouwing binnen de stad 
en net daarbuiten. De gebouwen zijn in opstand getekend en de indeling van de er-

9   Brusse en Mijnhardt (red.), Geschiedenis van Zeeland deel II p. 90-91.
10  Brusse en Mijnhardt (red.), Geschiedenis van Zeeland deel II p. 123-125.
11  R.L. Koops, ‘De plattegrond van Middelburg van Cornelis Goliath’, Middelburg 1987.
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Plattegrond van Middelburg 
door Cornelis Goliath, 1656-
1657, in 1688 bijgewerkt 
door Anthony van Meyren. 
Gravure, circa 1690.
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ven en tuinen is duidelijk weergegeven. Dat de kaart niet de situatie van één bepaald 
moment weergeeft, blijkt onder meer bij beschouwing van de tuinen langs de Seis-
singel: het laantje dat achterlangs die hoven lag en tegenwoordig nog steeds Joden-
gang heet, staat er niet op. Ook de begraafplaats van de Portugese Joden is er niet 
op te zien. Het stadsbestuur had in 1655 toestemming verleend voor de aanleg van 
die begraafplaats en in 1656 vond er de eerste teraardebestelling plaats.12 Toch ont-
breekt dit perceel op de plattegrond. Het is dus niet geheel duidelijk welke situatie 
de stadsplattegrond precies weergeeft.13 

De grote bevolkingstoename van Middelburg aan het eind van de zestiende 
eeuw maakte het noodzakelijk om de stad uit te breiden en dat had gevolgen voor 
het stedelijke buitengebied. In 1578-1591 werd de stad vergroot, gevolgd door nog 
een uitleg in 1595-1598. Het oppervlak binnen de wallen groeide van 48 naar 156 
hectare.14 De nieuwe omwalling bestond uit bolwerken en een gracht. Buiten die 
gracht werd een singelweg aangelegd die de gehele stad omvatte. Op de plaatsen 
waar deze aansloot op een belangrijke uitvalsweg, ontstond al spoedig enige be-
bouwing. Ook verschenen langs de Segeersweg en de Seisweg de nodige boom-
gaarden en moestuinen, zoals te zien is op twee gravures uit het prentwerk Specu-
lum Zelandiae.15

De stadsplattegrond in het Toonneel der Steden van Blaeu uit het midden van de 
zeventiende eeuw geeft een indruk van de hoven langs de gehele singel. Het meren-
deel is weergegeven als een boomgaard met een huisje daarin. Ook zijn er enkele 
hoven met (groente)bedden te ontwaren en zelfs lijkt er een klein aantal siertuinen 
te liggen, zoals langs het begin van de Veerseweg en buiten de Vlissingsepoort.

Behalve de afbeeldingen en de twee genoemde kaarten bieden de overlopers 
bruikbare informatie over aantallen, ontstaan en spreiding van de tuinen. Het deel 
van de singel tussen de Vlissingsepoort en het havenkanaal viel onder de heerlijk-
heid Hayman en de overloper van de Zuidwatering van 1650 is de meest recente 
die voor dat gebied beschikbaar is.16 In de blokken die grenzen aan de singel noemt 
deze overloper nog geen kleine percelen waarvan kan worden aangenomen dat ze 
moestuinen, boomgaarden of speelhoven waren. Het groen dat de Visscher-Ro-
mankaart toont, moet dus dateren van na dat jaar en zal in het derde kwart van de 
zeventiende eeuw tot stand zijn gekomen. Van de Domburgse Watergang tot het 
begin van de Vlissingse weg viel onder de heerlijkheid Koudekerke. Langs dat deel 
van de singel bevonden zich vrijwel geen pleziertuinen.

12  Martin van den Broeke, Funeraire cultuur. Middelburg, Rotterdam 2006, p. 17-18.
13  De kaart van Goliath toont grote, langgerekte percelen, wat moeilijk te rijmen is met de vaak kleine opper-
vlaktes die de overloper van de Oostwatering uit 1672 noemt. Mogelijk betekent dit dat, wanneer de tuinen op 
de kaart waarheidsgetrouw zijn afgebeeld, daarop de situatie van 1657 is te zien en dat de verkaveling in kleinere 
delen pas later heeft plaatsgevonden. In ieder geval sluiten de informatie op de kaart en in de overloper dus niet 
zonder meer op elkaar aan.
14  Peter Sijnke en Tobias van Gent, Geestelijken, regenten en kooplieden. Meer dan 1000 jaar geschiedenis van 
Middelburg, Middelburg 2001, p. 48.
15  Aad de Klerk, ‘De rafelrand van Middelburg’ in: De Wete 42 (2013) 3, p. 20-23.
16  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 912.
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De overloper van de Oostwatering van 1672 geeft een indruk van de spreiding 
en aantallen kleine tuinen in de ambachtsheerlijkheden Seisambacht, Overdamme 
en Noordmonster. Deze waren te vinden langs de buitensingel van de stad vanaf 
de Domburgse watergang in noordelijke richting tot de aansluiting op de noorde-
lijke Havendijk. De overloper van de Oostwatering uit 1630 bevat voor dit gebied 
nog geen aanwijzingen voor het bestaan van speelhoven of boomgaarden, terwijl er 
in 1672 wel de nodige te vinden waren. Veel percelen zijn kleiner dan één gemet en 
dat zijn zeer waarschijnlijk speelhoven, boomgaarden of moestuinen. De overloper 
noemt er ruim honderd.17

Het lijkt erop dat veel tuinen nog niet lang daarvoor zijn ontstaan door splitsing 
van grotere percelen. Bijvoorbeeld tussen de singel en de Nadorstweg was een per-
ceel van 1 gemet 78 roeden opgedeeld in negen stukken. Vorige eigenaar was het 
Gasthuis van Middelburg. Die instelling bezat veel landerijen en huizen, die een 
belangrijk deel van de inkomsten opleverden. Ook verwierf het Gasthuis een en-
kele maal een speelhof, dat het vervolgens verhuurde.18 De negen percelen in de Na-
dorst waren in 1672 alle in bezit van verschillende personen. Waarschijnlijk heeft 
het Gasthuis het oorspronkelijke perceel in delen verkocht om zo te profiteren van 
de groeiende vraag naar tuinen en op die manier een zo hoog mogelijke opbrengst 
te halen. Ook elders langs de singel lijkt een dergelijke praktijk te zijn gebezigd, zo-
als langs de Jodengang. Twee stukken land van 146 en 286 roeden waren gesplitst 
in respectievelijk vijf en acht percelen en alle bij verschillende personen terechtge-
komen (nrs. 80-92). Als vorige eigenaars noemt de overloper de kinderen van Pou-
welyna de Ridder. De verdeling zal na haar overlijden door deze erfgenamen zijn 
ondernomen. Nog eens twee percelen langs diezelfde gang waren opgedeeld in ne-
gen en vier stukken (nrs. 93-105). Joris Adriaens had zijn lapje grond van 75 roeden 
buiten de Noorddampoort in drie gelijke delen gesplitst (nrs. 63-65). Het daarnaast 
gelegen stuk van honderd roeden van Jacob van der Steene was in twee stukken van 
25 en een van vijftig roeden verdeeld (nrs. 66-68). Daar weer naast lag een stuk van 
tweehonderd roeden en dat had eigenaar Pieter Remoens verdeeld in een van hon-
derd roeden en drie kleinere delen (nrs. 69-72). Langs de Veersesingel had Pieter 
Boreel een stuk land van 188 roeden dat in 1672 was opgedeeld in zes stukken (nrs. 
27-32). 

In al deze gevallen was het de voorgaande eigenaar die het grotere perceel had ge-
splitst. Degenen die in 1672 als eigenaars worden genoemd, waren dus de eersten 
die die kleine percelen bezaten.

Rond Vlissingen waren eveneens boomgaarden en moestuinen te vinden die in de 
loop van de zeventiende eeuw zouden uitgroeien tot plezierplaatsjes. De omwal-
ling van die stad kwam tot stand in het tweede kwart van de zeventiende eeuw. 

17  Bijlage 2.1.
18  J.L. Kool-Blokland, De zorg gewogen. Zeven eeuwen godshuizen in Middelburg, Middelburg 1990, p. 174-
175.
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Tussen 1609 en 1613 waren op last van stadhouder prins Maurits de Dokhaven en 
de Oosterhaven aangelegd, waardoor ook de vestigwerken moesten worden aan-
gepast. Toen ontstond de ring van bolwerken die tot het begin van de negentiende 
eeuw gehandhaafd bleef.19 Langs de buitenzijde van de singelgracht verscheen een 
weg, waarlangs al spoedig enkele hoven verschenen. 

De stadsplattegrond in het Toonneel der Steden van Joan Blaeu uit 1649 bevat de 
vroegst bekende gegevens over deze hoven. Langs de weg naar Middelburg, bui-
ten de Rammekenspoort, is een aantal boomgaarden met huisjes daarin verschenen. 
De ligging ten noordoosten van de stad was gunstig in verband met de zeewind. 
Zo bood de bebouwing van de stad de nodige beschutting. De bebouwing was al 
zo dicht geworden dat het nodig was om een pad aan te leggen zodat ook achter de 
hoven aan de singel tuinen konden worden aangelegd. Dit pad is te zien op de plat-
tegrond van Blaeu en heette een ‘vrijenganck’. Onder meer kapitein Geleyn Allaert 
had daar een speelhof.20

19  T. de Kruijf e.a. (red.), Atlas van historische vestingwerken in Nederland. Zeeland, Utrecht 2004, p. 120.
20  In 1671 verkocht hij het speelhof aan Loureys Allaert. gav, raze inv.nr. 1477 (23 januari 1664 en 25 februari 
1671). Overigens heet een straat achter de Walstraat tegenwoordig nog Vrijgang. 

Plattegrond van Vlissingen. Gravure uit J. Blaeu, Toonneel der Steden, Amsterdam 1649.
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Een teken dat de speelhoven al in de tweede helft van de zeventiende eeuw iets 
luxer werden dan enkel een optrekje in een boomgaard, is de omschrijving van 
het buitenverblijf van vice-admiraal Cornelis Evertsen. Toen hij dit in 1667 ver-
kocht aan de koopman Daniel Snouck, was er sprake van ‘een huys en speelhof in 
sijn schuttinge en tuyninge’. Dit ‘huys’ duidt op een wat groter bouwwerk dan de 
boomgaardhuisjes die de plattegrond van Blaeu toont. Toch was het geheel maar 
tachtig roeden groot.21 

De oppervlaktes van de Vlissingse speelhoven kwamen overeen met die van de 
hoven langs de Middelburgse singel. In 1670 had kapitein Jan Ruysentvelt bij-
voorbeeld ‘seker speelhoff’ met een oppervlakte van 103 roeden aan de singel. 
De ‘koopvrouwe’ Elisabeth Schellewaerts had er een van zeventig roeden.22 Deze 
speelhoven waren in de regel omheind met een schutting om van de beperkte ruim-
te optimaal gebruik te kunnen maken. Een van de door Blaeu afgebeelde hofjes aan 
de oostelijke singel bijvoorbeeld was in 1669 een ‘een betuynden huys en speelhoff, 
soo ’t selve in sijn omheyninge, tuyninge of schuttinge is liggende’. Johan de Moor 
had een speelhof met ‘eygen ofte gemeene thuyninge’, dat deels aan andere speel-
hoven grensde. Het hof van predikant Thomas Potts met zijn ‘boomen, plantsoe-
nen, somerhuys en ander getimmer’ was omgeven door hagen. Maar hier had men 
ook meer ruimte, aangezien het was afgesplitst van een stuk weiland van bijna twee 
gemeten.23 Dat van Cornelia Dimmens was eveneens omgeven door hagen.24 De 
beplanting bestond in de regel vooral uit fruitbomen, zoals bij Bastiaen van Pante-
gem. Op diens perceel stonden ‘vrugtdragende boomen en plantsoenen’. Ook no-
taris Paulus Sorgeloos had fruitbomen in zijn hof.25

De rechterlijke archieven vermelden vaak het beroep van de eigenaren van de 
speelhoven. Daarbij gaat het in veel gevallen om kooplieden of om personen met 
militaire functies. Daarin weerspiegelt zich de functie van Vlissingen als marine-
haven. Verschillende personen worden aangeduid met ‘kapitein’ waarbij niet dui-
delijk is of dit duidt op een officiersrang in de burgerwacht of als bevelvoerder van 
een schip. De stad was de thuisbasis voor de vloot van de Zeeuwse Admiraliteit en 
verder vormde de overzeese handel de belangrijkste inkomstenbron. Ook kaap-
vaart en smokkelhandel waren daar lucratieve bedrijfstakken gedurende een groot 
deel van de eeuw.26 

Zowel langs de singel van Middelburg als langs die van Vlissingen waren al voor 
1670 plaatsen te vinden waar stedelingen hun buitenvermaak zochten. Rond Vlis-
singen waren de eigenaren veelal kooplieden, kapiteins en militairen, vertegen-

21  In 1688 vestigde Snoucks weduwe Cornelia Goethals, nu gehuwd met Christoffel Galjeris, een hypotheek op 
het speelhof, dat toen werd omschreven als ‘haer speelhof met de huysinge, tuynen, boomen, hagen en plantsoe-
nen’. gav, raze inv.nr. 1477 (9 september 1667) en 1478 (1 mei 1688). Over Evertsen: Doeke Roos, Twee eeuwen 
varen en vechten 1550-1750. Het admiralengeslacht Evertsen, Vlissingen 2003, p. 253-303.
22  gav, raze inv.nr. 1477 (15 februari 1670 en 17 juni 1671). 
23  gav, raze inv.nr.1477 (24 december 1669), 1478 (10 december 1686) en 1479 (21 februari 1703). 
24  gav, raze inv.nr. 1479 (21 februari 1703).
25  gav, raze inv.nr. 1479 (21 mei en 19 maart 1698).
26  Peter van Druenen, Vissers, kapers, arbeiders. Vlissingen 700 jaar stadsrechten, Vlissingen 2015, p. 422-433.
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woordigers dus van de groepen die het meest profiteerden van de welvaart van die 
stad. De achtergrond van de eigenaren van de Middelburgse speelhoven is minder 
duidelijk, al zullen het daar vooral kooplieden zijn geweest. Het waren kleine per-
celen, beplant met bomen en omheind met een schutting of een haag. 

2.2.2 Stadsrandzone

De tweede zone van het ‘vrijetijdsterritorium’ rond de stad die hier wordt onder-
scheiden, strekte zich uit vanaf de stadssingel tot ongeveer drie of vier kilometer 
buiten de stad. Op Walcheren was er een opmerkelijk verschil tussen de stadsrand-
zones van de twee belangrijkste steden Middelburg en Vlissingen. De uitvalswegen 
van Middelburg lagen op kreekruggen, met daartussen lager gelegen poelgronden. 
Hierdoor concentreerde de bebouwing in het buitengebied van deze stad zich langs 
de wegen op die ruggen. Het buitengebied van Vlissingen bestaat uit verschillende 
kleine kreekruggen die een veel minder lineair patroon hebben dan rond Middel-
burg het geval is. Hoewel de stad twee radiaalvormige uitvalswegen had, naar Kou-
dekerke en naar Middelburg, lagen er daartussen dan ook verschillende andere we-
gen waarlangs hofsteden en boomgaarden waren gevestigd. 

Ook bij Zandijk buiten Veere lagen enkele boomgaarden en speelhoven, zoals 
dat van Adriaen Valerius, naast schepen, raad en licentmeester ook bekend als dich-
ter (overleden 1625).27 Hun aantal was echter veel geringer dan rond Middelburg en 
Vlissingen het geval was.

Waarschijnlijk een van de vroegste buitenhuizen in de stadsrandzone rond Middel-
burg was Arnestein. Een stedeling kon er ook voor kiezen om een vrijstaand land-
huis te laten bouwen. Dit werd meestal voorzien van een gracht en toren en kreeg 
op die manier een kasteelachtig voorkomen. Onder een landhuis wordt hier ver-
staan een woning die exclusief bedoeld is voor bewoning door de eigenaar uit de 
stad. In de beginjaren van de zeventiende eeuw verrezen er enkele van dergelijke 
landhuizen op Walcheren en die kregen een kasteelachtig uiterlijk. 

Zo was het huis Arnestein ten oosten van Middelburg niet alleen voorzien van 
een vierkante toren en een gracht, maar ook van hangtorentjes op de hoeken. Het 
is afgebeeld op een schilderij door Jan van Goyen uit 1646 en dateerde waarschijn-
lijk van omstreeks het begin van de zeventiende eeuw. De mogelijke stichter van 
het huis is een van de mede-oprichters van de voc, de uit Middelburg afkomstige 
koopman Adriaen Hendriksz. ten Haeff.28

27  F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, Middelburg 1888-1893, deel 4, p. 809-810.
28  Het huis stond op vroonland dus in de overlopers is er niets van te vinden. De toegangsdreef was echter wel 
schotbaar land en die bleek in 1672 eigendom van Gualtherus van der Poort, met als voorgaande eigenaar Frede-
rik ten Haeff, een van de zonen van Adriaen. Verder bezat Margrieta ten Haeff in 1650 een stuk land in Hayman 
‘in den houck van den ouden havendijk’, ter hoogte van Arnestein, dat eerder van Adriaen was geweest. za, Ar-
chief Polder Walcheren inv.nr. 912 (Overloper Zuidwatering) fol. 15. Hieruit kan worden afgeleid dat Adriaen 
Hendriksz. ten Haeff de voorgaande eigenaar kan zijn en gelet op de vorm van het huis ook de bouwheer daar-
van. za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 275 (Overloper Oostwatering 1672), fol. 284.
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De Visscher-Romankaart van 1680 laat nog meer hofsteden rond de stad zien. 
Om een beeld te krijgen van aantal en spreiding in de zone rond Middelburg, biedt 
de al eerder genoemde overloper van de Oostwatering uit 1672 aanknopingspun-
ten.29 Deze bestrijkt een gebied waar zich een belangrijke concentratie aan bui-
tenplaatsen bevond. Met name de stadsambachten van Middelburg en de heerlijk-
heden Noordmonster, Seisambacht, Brigdamme, Kleverskerke en Serooskerke 
trokken veel stedelingen aan die daar hun intrek namen op hofsteden. Dat blijkt 
uit de Visscher-Romankaart, die in deze gebieden een hoge bebouwingsdichtheid 
weergeeft. 

In de stadsrandzone noemt de overloper 51 hofsteden, waarvan een deel in ge-
bruik was als boerderij en een deel tevens of helemaal als buitenverblijf. Welke 
functie een hofstede had, is op grond van de overloper niet met zekerheid vast te 
stellen. Uit de namen van de eigenaren is soms af te leiden of iemand in de stad, in 
dit geval Middelburg, woonde.30 Wanneer de overloper een stedeling als eigenaar 
van een hofstede noemt, betekent dit echter nog niet dat die hofstede als buitenver-
blijf diende. Wel kan dit het geval zijn wanneer de voorgaande eigenaar een boer 

29  Bijlage 2.2.
30  Hierbij is als uitgangspunt gehanteerd dat degenen die met een patroniem worden genoemd, bewoners van 
het platteland zijn.

Het huis Arnestein bij Middelburg. Olieverf op doek door Jan van Goyen, 1646.
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was en een eigenaar meerdere percelen rond zijn hofstede bezat die hij van verschil-
lende personen had verworven.31 Tot slot kan een naam een herenhofstede onder-
scheiden van de doorgaans naamloze boerenhofsteden. 

Op basis van die hypothesen kunnen in de overloper van de Oostwatering van 
1672 enkele mogelijke buitenverblijven worden aangewezen die ten noordoosten 
van Middelburg lagen, tussen de Proyenseweg en de Veerseweg. Naast de oprij-
laan van Groot Proyen geeft de Hattingakaart uit 1750 bijvoorbeeld een hofstede 
aan in de bocht van de watergang, die in 1672 in bezit was van Johan de Schaf-
fer. De overloper noemt hem ‘meester’ dus vermoedelijk betreft het hier een ju-
rist of ambtenaar uit de stad.32 Willem Teellinck had een hofstede met een ‘dreve’ 
en vier stukken land die hij van diverse personen had overgenomen.33 Dit betrof 
mogelijk Emmaüs, dat op de Visscher-Romankaart is aangegeven. Johan Schorer 
had een hofstede van drie gemeten aan de Veerseweg, naast de oprijlaan van het 
latere Brandenburg.34 Verder bezat hij geen land in de directe omgeving. Aan de 
rand van de Nadorst lag tot slot de hofstede die later Torenburg zou gaan heten. 
In 1672 was deze in bezit van Pieter de Hoest.35 Het later zo genoemde Scheur-
waters Hof was in 1672 de hofstede van Josias van de Blocquerie. Deze uit Am-
sterdam afkomstige koopman was zes jaar tevoren poorter van Middelburg ge-
worden.36 

Verder valt de concentratie aan edelen op. Jacoba van Grijpskerke had een hof-
stede met ‘hovenierlant en dreve’ van ruim vijf gemeten, naast nog veel percelen 
bouwland of weiland.37 Mogelijk is dit het latere Steenvliet, op de Visscher-Ro-
mankaart Buiten Woel genoemd. Deze hofstede was al langer familiebezit en was 
haar toebedeeld uit de nalatenschap van haar vader Jacob van Grijpskerke. Johanna 
Huygens, weduwe van Nicolaes van Grijpskerke, bezat het Huys Proyen. Daar-
naast had ze een boerenhofstede aan de Nadorstweg. Beide hofsteden waren on-
derdeel van een groot aantal percelen bouwland of weiden.38 De eveneens adellijke 
Maria Gabriela van der Goes had een hofstede met een grote oppervlakte grond 
en twee ‘wegelingen’ langs de Veerse weg.39 Dit is vermoedelijk de hofstede die de 

31  De voorgaande overloper van de Oostwatering die bewaard bleef, dateert van 1630 (za, Archief Pol-
der Walcheren inv.nr. 273). Het is dus op basis van de overloper van 1672 niet met zekerheid vast te stellen op 
welk moment in de tussenliggende veertig jaar dergelijke eigendomsoverdrachten en samenvoegingen hebben 
plaatsgevonden. Omdat de erin genoemde personen in 1672 nog in leven waren, is het wel aannemelijk dat die 
handelingen niet lang voor dat jaar zijn verricht.
32  Overloper Oostwatering 1672 fol. 274. De Schaffer bezat tevens een stuk land waarover het Huys Proyen zijn 
uitweg had.
33  Overloper Oostwatering 1672 fol. 274verso.
34  Overloper Oostwatering 1672 fol. 281. Als voorgaande eigenaar noemt de overloper Pieter van de Velde.
35  Overloper Oostwatering 1672 fol. 273. Als voorgaande eigenaar noemt de overloper Cornelis Boogaerts.
36  Overloper Oostwatering 1672 fol. 283verso; H.M. Kesteloo, De stadsrekeningen van Middelburg VII- VIII. 
1650-1700, Middelburg 1901, p. 4, 64. Als voorgaande eigenaar van de hofstede met twee stukken land erbij 
noemt de overloper Jan Jolijt.
37  Overloper Oostwatering 1672 fol. 273verso.
38  Overloper Oostwatering 1672 fol. 273verso-274 en 259verso. De boerenhofstede lag aan de noordzijde van 
de Nadorstweg.
39  Overloper Oostwatering 1672 fol. 260-261. Als voorgaande eigenaar noemt de overloper Jacob Rogiers.
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Hattingakaart aanduidt als Hanevelt. Ook hier vormde de hofstede het middelpunt 
van het grondbezit van de eigenaresse.

In Brigdamme lagen drie hofsteden die kort voor 1672 mogelijk als buitenverblijf 
in gebruik waren genomen. Zo lag langs de Noordweg een hofstede met de naam 
Halfbeek, die in bezit was van de weduwe van Cornelis Claesz. Elfsdijck.40 Ten 
westen van Halfbeek lagen twee hofsteden van Marcelus Goltsius en zijn echtge-
note Jacoba Blondel. Een daarvan zou later Golstein worden genoemd.41 Ten zui-
den van Golstein lag een hofstede van Johan Jansz. van Roubergen. Daarnaast la-
gen twee kleine percelen waarvan de overloper opmerkt: ‘plegen hofsteden te zijn’ 
en die ook bij zijn bezittingen hoorden.42 Dit door hem samengestelde geheel dien-
de mogelijk als zijn buitenverblijf, waarbij de kleine hofsteden zijn afgebroken om 
plaats te maken voor een boomgaard of tuinaanleg.

Aan de zuidkant van de Seisweg lag de hofstede van Jacoba Cromstrien. Ze had 
deze samengesteld uit drie percelen, waarvan er een Gaende goet heette.43 Op de 
stadsplattegrond door Goliath is deze nog juist te zien en blijkt een huis met een 
toren te zijn. Verderop langs die weg bezat Cornelis Muenicx een perceel met de 
naam Steenputtenboomgaard waar omstreeks die tijd een buitenhuis verrees.44

Niet alleen in de onmiddellijke nabijheid van de stad richtten stedelingen buiten-
verblijven in, ook in wat verder weg gelegen plaatsen onder de Middelburgse juris-
dictie als Kleverskerke. Ten oosten van het dorp Kleverskerke lag de hofstede van 
Aernoldus Cunningham, een koopman van de Schotse natie te Veere. Hij had zijn 
hof naar het Schotse Dumfries genoemd.45 De hofstede Het Hemelrijck van com-
mandeur Claes Ockersse zal eveneens een buitenverblijf zijn geweest.46 In het zui-
den van de heerlijkheid lag een hofstede die in 1672 in bezit was van Johannes van 
den Bussche en Caspar van Nispen, beide afkomstig uit Middelburg. Dat deze he-
ren gezamenlijk de hofstede bezaten, roept de vraag op of dit een geldbelegging was 
of een hofstede voor het vermaak.47

40  Overloper Oostwatering 1672 fol. 252. Eerder had haar echtgenoot, de Middelburgse burgemeester Corne-
lis Claesz. Elfsdijck, een hofstede bij Domburg bezeten, op de plaats van het latere Loverendale. H.M. Kesteloo, 
Oostkapelle in woord en beeld, Middelburg 1909, p. 71-72.
41  Overloper Oostwatering 1672 fol. 252verso-253. Als voorgaande eigenaren noemt de overloper respectieve-
lijk Pouwelina Geleijns erfgenamen en Wouter Lourissen. Over de buitenplaats bestond in de achttiende eeuw 
het verhaal dat de graveur Hubertus Goltzius deze bewoond zou hebben; M.F. Lantsheer, Zelandia Illustrata. 
Verzameling van kaarten, portretten, platen, enz. betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebe-
hoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg 1866, Middelburg 1866, p. 660-661; 
R.H.M. van Immerseel, Historische verkenning het Hof Golstein en het Hof de Fortuin aan de Golsteinseweg, 
Middelburg, Heerde 2010.
42  Overloper Oostwatering 1672 fol. 254verso. Als voorgaande eigenaar van beide hofsteden noemt de overlo-
per de weduwe van Jan Pieterse Cortes.
43  Overloper Oostwatering 1672 fol. 297. Als voorgaande eigenaar van de hofstede noemt de overloper Abra-
ham Davits.
44  Overloper Oostwatering 1672 fol. 296-296verso. Het perceel Steenputtenboomgaard wordt in de overloper 
niet een hofstede genoemd. 
45  Overloper Oostwatering 1672 fol. 34. De voorgaande eigenaar was Philip Leunisse, vermoedelijk een boer.
46  Overloper Oostwatering 1672 fol. 24. De voorgaande eigenaar was Jacob Adriaense, vermoedelijk een boer.
47  Overloper Oostwatering 1672 fol. 39.



2 Ontstaan 1600-167056

De hier genoemde hofsteden waren vermoedelijk voor een deel kamers op of te-
genaan een boerenwoning, Aan de Segeersweg lag een bijvoorbeeld een dergelijke 
hofstede, die tegenwoordig Dauwendaele heet. Bovenop de boerenwoning staat 
een verdieping met daarin een grote ruimte voor de eigenaar. Tegenaan dit gebouw 
staat een schuur die thans met pannen is gedekt die het jaartal 1635 aangeven. Deze 
hofstede was in 1637 in bezit van de Middelburgse koopman Hendrik Ritters.48

Het later zo genoemde Torentijd ten zuiden van de Segeersweg was mogelijk ook 
een dergelijk landhuis. In ieder geval had Jacobus van der Burcht er in 1650 volgens 
de overloper ‘sijn eygen wegelynck met sijn hofstede met den gracht ende heenin-
gen’. Erbij hoorden drie stukken weiland van in totaal ruim acht gemeten en een 
boomgaard van zeven gemeten.49

Dergelijke landhuizen konden verrijzen op terrein dat voordien onbebouwd 
was, maar kon ook op de plaats van een bestaande hoeve of boomgaard worden 
gebouwd. Ten oosten van de Vlissingseweg, ten noorden van het gehucht Groote 
Abeele, lag bijvoorbeeld de hofstede van de fiscaal Martinus Veth, die deze had ge-
erfd van zijn vader Johan Veth. De overloper noemt deze hofstede ‘wesende den 
ouden boogaert’.50 Van de bijbehorende tien gemeten waren er zes gemeten vrij- of 
haymanland. Een en ander kan erop wijzen dat het een oude middeleeuwse hofste-
de was in bezit van een klooster.

In het buitengebied van Vlissingen waren de meeste hofsteden te vinden in de 
heerlijkheid West-Souburg. De overloper van de Zuidwatering van 1650 noemt er 

48  J.A. van de Putte, De geschiedenis van Dauwendaele en andere buitenplaatsen en hofsteden ten z-o van Mid-
delburg, Middelburg 1991, p. 45. Tot na de Tweede Wereldoorlog was het dak van riet.
49  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 912 (Overloper Zuidwatering 1650), fol. 20.
50  Idem fol. 35.

De hofstede Dauwendale bij Middelburg. Foto W. de Bruijne, 1960.
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69, die overigens lang niet allemaal in gebruik waren als buitenverblijf. Verder wa-
ren er boomgaarden te vinden, zoals te zien op de Visscher-Romankaart uit 1680. 
De genoemde overloper vermeldt er daarvan 25.51 Mogelijk zijn er nog meer ge-
weest, maar als die op vroon- of vrijland stonden, zoals bijvoorbeeld in de dorps-
kern, komen ze in de overloper niet voor. Het gehucht Oud-Vlissingen aan de 
westkant van de stad was eveneens een geliefde plaats om speelhoven aan te leg-
gen.52 De dorpskerk was in de beginjaren van de Opstand verloren gegaan en de 
bouwvallen ervan zijn later opgeruimd. Rondom de plaats van dat gebouw lag een 
kerkring, en daaraan verschenen vanaf het midden van de zeventiende eeuw enkele 
speelhoven.53 

De Visscher-Romankaart bevat aanwijzingen dat enkele van de hofsteden in 
West-Souburg gebruik waren als buitenverblijf. Ten oosten van de dorpskern van 
West-Souburg bijvoorbeeld geeft de kaart een hofstede aan met een torentje. In 
1650 was dit de hofstede en boomgaard van de Vlissinger Johan Ghijselin. Deze 
had het niet verpacht maar gebruikte het zelf. Dit kan een aanwijzing zijn dat het 

51  Bijlage 2.3.
52  gav, C.P.I. en P.K. Dommisse inv.nr. 11.
53  Stichting Kadastrale Atlas Zeeland 1832, Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Serie Walcheren deel 2: Vlis-
singen/West-Souburg/Oost-Souburg/Ritthem, Middelburg 1997, p. 13-15; gav, Familie Van der Swalme inv.
nr. 5740. Het rechterlijk archief van Oud-Vlissingen is bij de beschieting van Vlissingen in 1809 verloren gegaan. 

De ambachtsheerlijkheid West-
Souburg. Detail van de Vis-
scher-Romankaart, circa 1655, 
bijgewerkte versie circa 1680.
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om een buitenverblijf gaat en niet om een pachtboerderij die louter als geldbeleg-
ging diende, en de aanduiding op de kaart met het symbooltje ondersteunt die aan-
name.54

Bossenburg bij Vlissingen was landhuis met een toren, gelegen in een vierkan-
te omgrachting. In 1650 was er sprake van meerdere boomgaarden die bij het huis 
hoorden. Het geheel dateert mogelijk van voor 1608, in welk jaar het eigendom 
was van de Vlissingse koopman Jan Bouwens Schot, in 1602 gekozen tot een van 
de eerste bewindhebbers van de voc ter Kamer Zeeland. De Visscher-Romankaart 
noemt de hofstede bij naam en de overloper van 1650 noemt de weduwe van Jacob 
Schot als eigenares.55 

Ook het huis Baskenburg wordt op de kaart als een herenhofstede aangeduid 
doordat deze de naam ervan vermeldt. Een symbool met torentjes ontbreekt. Hier 
ging het om een klein landhuis, voorzien van een gebeeldhouwde ingangspartij met 
de familiewapens van Lampsins en Schot. 

Daarnaast waren er nog meer herenhofsteden die niet als zodanig op de kaart 
worden aangegeven maar die aan de hand van aanwijzingen in de overloper kun-
nen worden geïdentificeerd als buitenverblijven. Vlakbij het huis van Ghijselin 
bijvoorbeeld, tussen het dorpsplein en het Koopmansvoetpad, lagen de hofsteden 
van Daniel Pijl en de erfgenamen van Jan Lambrechtsz. Coolen, mede-oprichter 
van de voc.56 Deze personen woonden in Vlissingen en hun hofsteden maar dien-
den mogelijk evenals die van Ghijselin als buitenverblijf. Ze hadden hun huizen 
namelijk niet verpacht maar hielden deze in eigen gebruik, net zoals Ghijselin dat 
deed.

De overloper noemt als vorige eigenaar van Ghijselins hofstede Jan Cornelisz. 
Corteknie, vermoedelijk een boer. Een tweede perceel van drie gemeten had hij van 
iemand anders overgenomen.57 Hij had zijn grondbezit dus samengesteld uit ver-
schillende aankopen. De wens om meerdere aaneengesloten percelen te hebben, 
kan samenhangen met plannen om er een buitenverblijf aan te leggen met bijvoor-
beeld een siertuin of boomgaard voor het vermaak. Dit was ook wat er gebeurde 
op het nog te noemen Cranestein in Oostkapelle. Ook Coolen had zijn hofstede 
samengesteld uit verschillende landaankopen, dus mogelijk ging het hier eveneens 
om een buitenverblijf dat hij niet lang voor 1650 tot stand had gebracht. Hetzelfde 
geldt voor de hofstede van baljuw Bonifacius Cau die aan de Vlissingse singel lag en 
bestond uit ruim drie gemeten van verschillende stukken land ‘’tsamen in een ver-
gaert’. De weduwe van Jacob Jans Praet had eveneens een hofstede met boomgaard 
die was samengesteld uit meerdere stukken.

54  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 912 (Overloper Zuidwatering 1650).
55  H.A. Gijsbertsen en P.A. Harthoorn, ‘De hofstede Bossenburg te Souburg, zijn bewoners en eigenaars’ in: 
B. de Keijzer (eindred.), Spelerieë, Kapelle 1992, p. 208-217; A.C. Macaré, ‘Schot, een koopmans- en regentenfa-
milie uit Vlissingen’ in: Kronieken Genealogische Vereniging Prometheus 3 (1994), p. 141-164.
56  Overigens bezat Coolen ook het voormalige klooster Waterlooswerve bij Aagtekerke, dat eveneens als bui-
tenverblijf dienst deed. H.M. Kesteloo, Aagtekerke, Middelburg 1893, p. 64-65.
57  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 912 (Overloper Zuidwatering 1650), fol. 204.
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Bij het later zo genoemde Vrijburg, ten noorden van het dorp, lag een ‘dreve’. Ei-
genaar Theodorus Boreel uit Middelburg hield deze in eigen gebruik, terwijl hij de 
rest van het aanzienlijke grondbezit bij zijn hofstede had verpacht aan verschillende 
personen. Deze hofstede was toen dus waarschijnlijk in gebruik als buitenverblijf, 
waarbij de ‘dreve’ diende als oprijlaan voor de eigenaar. De kaart toont het als een 
grote boomgaard met een gebouw daarin. Ook het ‘wegelinck’ aan de hofstede van 
vice-admiraal Johan Evertsen kan wijzen op een gebruik als oprit voor een buiten-
verblijf. Hij had zijn hofstede evenmin verpacht, maar had mogelijk een boer als 
‘kastelein’ in dienst op zijn hof. 

Herenhofsteden konden ook worden verpacht aan een boer, zoals het geval was 
met Bossenburg. Hier stond een boerderij op of buiten het huiseiland, of was een 
aparte woonruimte voor de boer binnen het landhuis ingericht. Dat was moge-
lijk ook het geval met de hofstede van de edelman Emmery van Cruyningen, want 
ook die was verpacht. De overloper noemt er echter geen boomgaard bij, wat bij de 
meeste andere veronderstelde buitenverblijven wel het geval was. 

Hoewel op basis van de overloper en de Visscher-Romankaart dus niet met ze-
kerheid kan worden vastgesteld of hofsteden die in bezit waren van stedelingen ook 
als buitenverblijf dienst deden, kan wel de conclusie worden getrokken dat dit voor 
ongeveer vijftien hofsteden het geval was. Vier daarvan worden op de kaart als bij-
zondere hofstede aangeduid en de andere kunnen op grond van de overloper wor-

De hofstede Baskenburg bij West-Souburg. Foto G.J.M. de Greef, 1938.
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den aangewezen. De aanwezigheid van een boomgaard, ‘dreve’ of een ‘wegelinck’ 
kunnen indicaties zijn voor een gebruik als buitenverblijf. Eigen gebruik door de ei-
genaar in plaats van verpachting vormt eveneens een aanwijzing, hoewel boeren ook 
wel in loondienst van een stedeling konden zijn, en tot slot kan de vereniging van 
losse percelen tot een geheel een uiting zijn van de totstandkoming van een heren-
hofstede.58 Slechts bij zes van de vijftien noemt de overloper een boomgaard, dus de 
aan- of afwezigheid daarvan kan niet worden gebruikt als aanwijzing of een hofste-
de als buitenverblijf dienst deed. 

West-Souburg was volgens deze aanwijzingen al in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw een concentratiegebied voor buitenverblijven. Ze lagen vooral in de 
omgeving van het dorp, maar ook verspreid door de heerlijkheid waren ze te vin-
den op de smalle kreekruggen die het gebied dooraderden. De eigenaren van de 
West-Souburgse herenhofstede waren voor zover bekend actief in de voc, koop-
handel of de Admiraliteit. 

Zowel rond Middelburg als rond Vlissingen waren in het derde kwart van de ze-
ventiende eeuw in totaal ten minste dertig hofsteden te vinden die als buitenverblijf 
dienst deden. Voor zover is na te gaan, waren die niet lang tevoren in bezit geko-
men van stedelingen en door hen als buitenverblijf in gebruik genomen. Hier kan 
hier dus met enige voorzichtigheid van een bouwgolf worden gesproken. Deze 
vond gelijktijdig plaats met de jaren waarin de voc grote winsten uitkeerde aan 
haar aandeelhouders en waarin de Zeeuwse kaapvaart bloeide, vooral in Vlissingen. 
Een directe relatie tussen het beschikbaar komen van veel geld en de inrichting van 
buitenverblijven ligt dus voor de hand.

2.2.3 Platteland

De derde zone die in het ‘vrijetijdsterritorium’ rond de stad kan worden onder-
scheiden, begint op ongeveer drie of vier kilometer buiten de stad en omvat het 
hele gebied buiten de tweede zone. De Visscher-Romankaart uit circa 1680 duidt 
56 hofsteden aan met een torentje of met naam, wat erop wijst dat deze als buiten-
verblijf dienst deden. Daarvan lagen er 32 buiten de stadsrandzone en deze concen-
treren zich vrijwel zonder uitzondering op de noordelijke helft van het eiland, in 
de heerlijkheden Serooskerke, Oostkapelle en Domburg. Voordat ik deze nader 
zal beschouwen, zal ik eerst aandacht besteden aan de buitenverblijven op de plaats 
van voormalige kloosters en uithoven van kloosters.

Voormalige kloosters
Een aantal van de vroegste buitenverblijven op Walcheren kwam voort uit voorma-
lige kloosters en andere geestelijke goederen. Kloosters op het platteland waren van 
oorsprong doorgaans van benedictijnen, cisterciënzers of premonstratenzers. Ook 

58  In bijlage 2.3 betreft het de nummers 8-11, 14, 15, 18, 28, 44, 47, 48, 55, 59 en 64.
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zogeheten uithoven van kloosters kregen later wel een functie als buitenplaats. Eer-
der is aangenomen dat buitenplaatsen op Walcheren deels kwamen uit kastelen en 
vroegere kloosters en dat die geschiedenis een doorslaggevende factor was voor het 
aanzien dat de buitenplaats genoot. Dat zou de reden zijn om een buitenplaats op 
een dergelijke plek aan te leggen.59 Het gaat op Walcheren om het voormalige bui-
tengoed van de Middelburgse abdij, vier kloosters, drie uithoven en enkele andere 
geestelijke goederen.60

In het navolgende zal worden onderzocht hoe de overgang is verlopen van zetel 
van een geestelijke instelling naar buitenplaats van een welgestelde burger. Daarbij 
is tevens de vraag wat de redenen geweest kunnen zijn dat stedelingen in deze ge-
vallen een vroeger geestelijk bezit uitkozen als locatie voor hun buitenverblijf. 

In de beginjaren van de Nederlandse Opstand maakte oorlogsgeweld een ab-
rupt einde aan de kloosters op Walcheren. Tussen 1572 en 1574 vonden er hevige 
gevechten plaats op het eiland.61 De nieuwe protestantse overheid nam meteen de 
geestelijke goederen, zowel onroerende als roerende, in beslag met de bedoeling ze 
te gelde te maken. Vanaf 1578 werden de Walcherse goederen samengebracht onder 
één zogenoemde rentmeester van het Extra Ordinair.62 

Het merendeel van de onroerende geestelijke goederen in Zeeland werd vanaf 
1576 verkocht. Reeds in 1578 noteerde de rentmeester van het Extra Ordinair geen 
inkomsten meer uit de geconfisceerde geestelijke goederen, ‘alzoo de landen, de ge-
meyne zake toecommende, gelegen binnen Walcheren, vercocht zijn’.63 Deze situ-
atie wijkt af van die elders in de Republiek. In de andere gewesten waren ook di-
verse kloosters in beslag genomen, maar die bleven aanzienlijk langer in handen 
van de verschillende gewestelijke Staten. De gewestelijke overheden gingen pas na 
het Twaalfjarig Bestand over tot de verkoop van de goederen, toen het niet langer 
nodig was om ze als inkomstenbron voor de financiering van het leger in bezit te 
houden. In enkele gewesten had men moeite om kopers te vinden voor de kloos-

59  Herma M. van den Berg, ‘De plaats waarop gij woont had gewijde bestemming. Buitenplaatsen op het terrein 
van middeleeuwse kloosters’ in: Bouwkunst. Studies in vriendschap voor Kees Peters, Amsterdam 1993 p. 63-75; 
Den Hartog, ‘Over de kastelen en buitens van Zeeland’ p. 7-48. Ook het enige kartuizerklooster in Zeeland, het 
Klooster Sion bij Noordgouwe op Schouwen, kreeg in de zeventiende eeuw een functie als buitenplaats; Van den 
Broeke, Buitenplaatsen in Noordgouwe. Hofsteden lusthoven en Landhuizen, Delft 2014, p. 47. 
60  Respectievelijk Westhove (Oostkapelle), Waterlooswerve (Aagtekerke), Sint Jan ten Heere (Domburg Bui-
ten), Soetendale (Serooskerke), Zandvoort (Buttinge), de uithoven Duno en Rijnsburg (beide Oostkapelle) en 
Nieuwenhove (Brigdamme).
61  J. van Vloten, Middelburgs beleg en overgang (1572-1574) naar de oorspronkelijke bescheiden geschetst, Mid-
delburg 1874. 
62  B.M. de Jonge van Ellemeet, Geschiedkundig onderzoek naar den rechtstoestand der Zeeuwsche geestelijke 
goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw, Zierikzee 1906. Zie ook J.B.J.N. de van der Schueren, ‘Bijdrage 
tot de geschiedenis der confiscatie van de geestelijke goederen in Holland en Zeeland, en mededeelingen omtrent 
sommige dier goederen, bepaaldelijk die in: Middelharnis, Walcheren en Wemeldingen gelegen’ in: Bijdragen 
voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, deel 12, Haarlem 1884.
63  Geciteerd in De Jonge van Ellemeet p. 63. Den Hartog stelt daarentegen dat ook in Zeeland de in beslag ge-
nomen kloosters pas na het Twaalfjarig Bestand zouden zijn verkocht aan particulieren. Den Hartog, ‘Over de 
kastelen en buitens van Zeeland’ p. 20. Dit lijkt echter vooral in Utrecht het geval geweest te zijn. Vergelijk Ben 
Olde Meierink, ‘Zeventiende- en achttiende-eeuwse ontwikkelingen in het oosten van Utrecht’ in: K.M. Veen-
land-Heineman (red.), Tuin en park. Historische buitenplaatsen in de provincie Utrecht, Utrecht 1992 p. 27-42. 
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tergebouwen. Soms werd gepoogd om bestuurlijke rechten aan de terreinen te ver-
binden om ze aantrekkelijker te maken. Ook verordonneerden de Staten soms de 
sloop van de kloostergebouwen, maar van een dergelijk bevel lijkt voor Walcheren 
geen sprake.64

Vijf kloosters of uithoven kregen in de loop van de zeventiende eeuw de functie van 
buitenverblijf: Duno, Nieuwenhove, Waterlooswerve, Sint Jan ten Heere en Soe-
tendale. 

Duno bij Oostkapelle was een grote uithof van de norbertijner abdij in Middel-
burg.65 Bij de verkoop van geestelijke goederen werd het in 1579 verkocht aan ka-
pitein Jacob Symonsz. de Rijk, die het in 1581 overdeed aan de uit Gent afkomstige 
Pieter Joosz. de Coster met ruim 114 gemeten land.66 Waarschijnlijk heeft op het 
omgrachte terrein een stenen huis gestaan dat als onderkomen voor de rentmeester 
diende, net als op Rijnsburg het geval was. In hoeverre de gebouwen in stand ble-
ven na de plunderingen die het eiland teisterden tijdens het beleg van Middelburg, 
is onduidelijk. Bij een verkoop in 1581 was er in ieder geval een boerderij, want er 
was sprake van ‘een huys met zijne schuyre, hofstede en bomgaert van Dunhoo’.

Aan de oostkant van het huiseiland staan twee gemetselde hekpijlers met daar-
op schildhoudende leeuwen. Ze dragen het jaartal 1629, wat kan wijzen op de tijd 
waarin de hofstede als buitenverblijf in gebruik werd genomen.67 Dat vermoeden 
wordt versterkt door de vermelding in 1635 van een boomgaard. De eerste bewo-
ner van het buitenverblijf zou dan Jan de Looij zijn, die kapitein was bij de Zeeuwse 
Admiraliteit.68

Een andere uithof van de Middelburgse abdij die een buitenverblijf werd, was Nieu-
wenhove bij Brigdamme. Oorspronkelijk was deze hofstede van de familie Van Bors-
sele geweest, maar vanwege een verzoening na een doodslag overgedragen aan de abdij 
van Middelburg.69 De abdij verpachtte het complex.70 Later werd ook deze hofstede 
geconfisceerd en met de bijbehorende 133 gemeten grond aan particulieren verkocht.71

Nieuwenhove was in het midden van de zeventiende eeuw waarschijnlijk eigen-

64  Van den Berg, ‘De plaats waarop gij woont had gewijde bestemming’.
65  Ronald van Immerseel en Nina Wijsbek (red.), ‘Eene Aangename en Welgelegene Buitenplaats, genaamd 
Duino’. De geschiedenis van de hofstede Duno te Oostkapelle. Jaarboek Kastelenstichting Holland en Zeeland 
2012, p. 63-69.
66  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 758.
67  Dergelijke rechte gemetselde pilaren zijn echter wel ongebruikelijk voor de vroege zeventiende eeuw: op 
prenten in Smallegange bijvoorbeeld zijn meestal getrapte pilaren te zien, zoals ook nu nog voorkomen bij de 
hofstede Zandvoort en die het jaartal 1654 dragen. Het kan dus zijn dat de hekpilaren op Duno van later datum 
zijn en de jaartalsteentjes afkomstig uit een ouder hek of een gebouw.
68  Vergelijk Van Immerseel en Wijsbek, De geschiedenis van de hofstede Duno te Oostkapelle p. 67-69.
69  J. van Grijpskerke, ’t Graafschap Zeeland, Middelburg 1882, p. 249.
70  In 1571 was het volgens een akte waarbij het in erfpacht werd uitgegeven ‘die hofstede van Nieuwenhoven, 
groot wesende metter grachten ende wegelinck’ zeven gemeten en 85 roeden. Erbij hoorden ‘alle boomen, ’t sij 
fruitbomen ofte andere daerop staende, ende oock alle gorsinge op ten gront staende’. De toenmalige pachter 
kocht het woonhuis op het hofstede voor twintig Vlaamse ponden, wat een voorwaarde was voor het pachten 
van de hofstede. Geciteerd in De van der Schueren, ‘Bijdrage tot de geschiedenis der confiscatie van de geestelijke 
goederen in Holland en Zeeland’. 
71  In 1585 was deze in handen van Arend van Dorp. Van Grijpskerke, ’t Graafschap Zeeland p. 249.
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dom van Adriaen Lampsins, heer van Brigdamme en in gebruik als diens buitenver-
blijf. De overloper van de Oostwatering uit 1672 noemt namelijk zijn weduwe Josina 
de Hase als bezitster van ruim zeven gemeten ‘gront van het hoff met den boogaert, 
graft ende dreve west van den hove liggende’.72 Lampsins stamde uit een vooraan-
staande familie van handelaren uit Vlissingen en Oostende. Zijn vrouw was verwant 
aan de eveneens uit Oostende afkomstige Hubrecht de Hase die het vroegere kloos-
ter Sint Jan ten Heere bezat en daarbij de buitenplaats Hazenberg liet bouwen. Een 
afbeelding van Nieuwenhove uit de achttiende eeuw toont een huis dat gebouwd 
lijkt rond het midden van de zeventiende eeuw: het is een symmetrisch, ondiep 
woonhuis met gemetselde bogen boven de ramen, zoals die toen vaker voorkwamen.

Ook het voormalige klooster Waterlooswerve bij Aagtekerke werd een buiten-
verblijf. Het was een voormalig cisterciënzer vrouwenklooster dat al voor 1300 op 
die plaats bestond en dat tijdens de Beeldenstorm in 1566 grondig was vernield.73 De 
Staten van Zeeland namen het in beslag en verkochten het in 1576. De omschrijving 
ervan luidde toen: ‘’t Convent van Waterlooswerve (…) met zijne steenhoopen en 
bogaerden, gelegen binnen zijne grachten’. Erbij hoorde de oppervlakte van meer 
dan 125 gemeten land. De koper was Jan Jansz. Cooman, een Vlissingse koopman 
en schepen van die stad. Hij droeg het al snel over aan Bastiaan Piersen, eveneens uit 
die stad afkomstig. Deze was waarschijnlijk dezelfde als Bastiaan Pietersen Smidt 
die deel uitmaakte van het Vlissingse stadsbestuur. Het vroegere klooster ging na 
diens overlijden over in handen van Jan Lambrechtsz. Coolen, wiens tweede echt-
genote Elisabeth Pietersen Smidt was. Coolen was burgemeester van Vlissingen. 
Daarnaast was hij een succesvolle koopman die in 1602 mede-oprichter was van de 
voc. Waarschijnlijk was het niet Coolen die Waterlooswerve als eerste als buiten-
verblijf gebruikte maar zijn gelijknamige zoon. Boven een deur zat namelijk een ge-
velsteen met het jaartal 1626.74 Het bleef enkele generaties in de familie en Coolens 
kleindochter Isabella Porrenaer verwierf namelijk in het midden van de zeventiende 
eeuw drievierde van de ambachtsheerlijkheid Aagtekerke waarin de hofstede lag.75

Op een prent in de bundel Speculum Zelandiae is het complex te zien zoals dat er in het 
midden van de zeventiende eeuw uitzag. Het huis bestaat uit meerdere delen, getooid 
met een hoge toren. Vlakbij het huis staat een grote schuur met een boerenwoning er te-
genaan. Het omliggende terrein is door grachten in verschillende stukken verdeeld. Dit 
zijn voor een deel mogelijk de grachten waarvan sprake was bij de overdracht in 1576 
en die nog dateerden van voor de confiscatie. De toren verleende het huis weliswaar 
aanzien, maar was een nieuw toegevoegd element dat niet noodzakelijkerwijs naar de 
geschiedenis hoeft te verwijzen. Ook nieuwe huizen kregen immers dergelijke torens.76 

Omstreeks dezelfde tijd werd Sint Jan ten Heere, tussen Aagtekerke en West-

72  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 275 (Overloper Oostwatering 1672), fol. 253verso.
73  Kesteloo, Aagtekerke p. 61-67.
74  Kesteloo, Aagtekerke p. 65.
75  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 760.
76  Ook in de Nieuwe Cronyk van Zeeland uit het eind van de zeventiende eeuw wordt van het klooster geen 
melding gemaakt. Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 670.



2 Ontstaan 1600-167064

kapelle, een buitenverblijf. Dit was oorspronkelijk een gasthuis of klooster van de 
Johannieter Orde of Ridders van Sint Jan.77 Het complex was na de confiscatie in 
1574 in handen gekomen van Arend van Dorp, een belangrijke raadsman en ver-
trouweling van prins Willem van Oranje. Deze droeg het nog datzelfde jaar over 
aan Nicolaes Diericxz. Het bestond toen uit 133 gemeten land, ‘met alsulcken hu-
singe, stallen, schueren, bogaerden, ende alle anderen zijne toebehoirten, als nu 
ter tijt daerop staet ofte leght’. Het klooster was toen al gedeeltelijk afgebroken.78

Vermoedelijk de eerste die de hofstede als buitenverblijf gebruikte, was de uit 
Oostende afkomstige koopman Hubrecht de Hase die deze in 1626 kocht van Jan 
Klaasen ten Heere. Een kopie van een schilderij dat op die plaats hing, toont het 
buitenverblijf zoals dat er in die tijd uitzag. Voor de schuur stond het dwarsge-
plaatste huis, dat aan een zijde van de deur twee en aan de andere zijde vier ramen 
had. Het gebouw droeg geen zichtbare herinnering aan het vroegere klooster en 
lijkt in de zeventiende eeuw geheel nieuw te zijn opgetrokken.79

77  Aanvankelijk heette het ‘den godshuize van Kerkwerve’. De naam Sint Jan ten Heere is mogelijk in de volks-
mond ontstaan. De stichtingsdatum is onbekend maar ligt vermoedelijk in de twaalfde eeuw. [J.W. te Water], 
‘Beschrijving der buitenplaats St. Jan ten Heere (1780)’, in: H.W.M. van der Wijck, Het Arkadisch Walcheren 
getekend door Jan Arends 1770-1790, Alphen aan den Rijn 2001, p. 29-31; Kesteloo, Oostkapelle p. 107-113; 
Martin van den Broeke, Jan Arends. Buitenplaatsen op Walcheren, Alphen aan den Rijn 2001, p. 94-106; Tom 
Versélewel de Witt Hamer, ‘De Johanniterorde in Nederland (13)’ in: Johanniternieuws 63 (2012) 248, p. 20-29.
78  Dat blijkt uit een klacht van Van Dorp. Die beriep zich erop dat hij het klooster had gekocht met inbegrip van 
alle materialen op het terrein, maar de rentmeester van de in beslag genomen geestelijke goederen had een deel er-
van laten wegvoeren. De van der Schueren, ‘Bijdrage tot de geschiedenis der confiscatie van de geestelijke goede-
ren in Holland en Zeeland’.
79  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 673 dateert de originele afbeelding op vóór 1640.

Waterlooswerve. Tekening voor Speculum Zelandiae, circa 1660.
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De echtgenote van De Hase was afkomstig uit Veere, van welke stad zijn zoon 
later burgemeester zou worden. De sociale stijging van de familie werd bekroond 
door kleinzoon Hubrecht die burgemeester van Middelburg werd.80 Deze drie ge-
neraties hielden het vroegere klooster in bezit, maar al rond het midden van de ze-
ventiende eeuw voldeed het kennelijk niet meer als buitenverblijf. Op de gronden 
die Hu brecht de Hase senior ten zuiden van Sint Jan ten Heere had verworven, 
richtte zijn zoon een buitenverblijf in dat zijn kleinzoon Hubrecht zou voorzien 
van een park met een geometrisch lanenstelsel, dat de naam Hazenberg kreeg. Deze 
ontwikkeling is waar te nemen op de Visscher-Romankaart: de eerste editie van 
rond 1655 toont een huis met een toegangslaan, en de bijgewerkte kaart uit om-
streeks 1680 toont bosvakken rond het omgrachte landhuis. Blijkbaar genoot het 
nieuw aangelegde buitenverblijf de voorkeur boven het klooster met zijn eerbied-
waardige geschiedenis.81 

Tot slot kreeg ook Soetendale bij Serooskerke een functie als buitenverblijf, al 
duurde dat nog tot het derde kwart van de zeventiende eeuw. Soetendale was een 
norbertinesserklooster en diende als een soort pensionaat voor dames van aanzien-
lijke afkomst. Dit stond onder toezicht van de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Mid-
delburg, en later tevens onder dat van de Sint Pietersabdij in Antwerpen. Het was 
een rijk klooster met veel grondbezit op Walcheren en elders.82 Tijdens het beleg 

80  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 348-349.
81  Over Hazenberg: R.H.M. van Immerseel, Historisch onderzoek verborgen buitenplaats. Hazenberg, Aagte-
kerke, Heerde 2010.
82  B.J. de Meij, Serooskerke (Walcheren). Zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis, Middelburg 1918, p. 38-44; 

Sint Jan ten Heere. Tekening naar een ‘oudere afbeelding, aldaar hangende’, achttiende eeuw.
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van Middelburg gingen de gebouwen ten onder in plunderingen en brandstichting. 
In 1576 werden de gronden en de resten van de gebouwen geveild en kwamen in 
handen van hopman Oudard van Sonneveld.83 

Omdat het stond op zogeheten vrijland, is ook niet uit overlopers te achterha-
len wie de eigenaren ervan waren en welke functie zij aan Soetendale gaven. Op de 
Visscher-Romankaart van omstreeks 1655 is een onregelmatig gevormde gracht 
te zien, waarbinnen een gebouw staat dat is weergegeven met hetzelfde symbool 
waarmee ook dorpskerken worden aangeduid. Hieruit is niet af te leiden of het 
toen in gebruik was als buitenverblijf.

Eind zeventiende eeuw was het in bezit van Johan Steengracht, secretaris van de 
Admiraliteit van Zeeland.84 Waarschijnlijk was hij het die het vroegere klooster-
complex omvormde tot buitenplaats. Op een prent in Smallegange prijkt een groot 
landhuis met een hoge toren binnen een gracht, omgeven door lanen en boomgaar-
den. Op de muur rechts van de voorpoort is het jaartal 1667 te lezen. 

Enkele andere buitenplaatsen lijken te zijn voortgekomen uit pastorieën. Noord-
hout bij Serooskerke lag in ‘den block daer de pastoors huys inne staet’, zoals de 
overloper van de Vijf Ambachten uit 1584 het omschreef. Dit pastoorshuis, of de 
restanten ervan, zijn waarschijnlijk net als bij de andere genoemde voorbeelden het 
uitgangspunt geweest van het buitenverblijf dat er in de loop van de zeventiende 
eeuw tot stand kwam. Mogelijk had ook Duinenburg aan de zuidrand van Dom-
burg een oorsprong als pastorie. Het lag namelijk in het ‘block daer den pastoor 
inne woonde’ en was volgens de Visscher-Romankaart de enige bebouwing in dat 
blok. Ook het huis van de ambachtsheer van Oostkapelle, tegenover de kerk, stond 
in het zogeheten Pastoorsblok. Deze buitenplaatsen dateren echter uit de tweede 
helft van de zeventiende eeuw, dus lang na de beëindiging van de pastoriefunctie. 
Voor de keuze van de eigenaar voor die locatie zal de vroegere functie geen rol van 
betekenis hebben vervuld. 

Pas in het tweede kwart van de zeventiende eeuw vestigden kooplieden en ver-
moedelijk een kapitein er hun buitenverblijven. De oorspronkelijke kloosterge-
bouwen waren vrijwel allemaal verloren gegaan in het oorlogsgeweld tijdens de 
Nederlandse Opstand. Of er boerderijen voor in de plaats waren gebouwd of dat 
de terreinen braak bleven liggen totdat er buitenverblijven verrezen, is onduidelijk. 
Bovendien kwamen niet alle kloosters na de Opstand in handen van particulieren 
die ze herbouwden. Enkele waren al voor de omwenteling verdwenen en werden 
nimmer herbouwd, zoals het clarissenklooster in Zandijk. In de achttiende eeuw 
was er nog slechts een muur van te vinden.85 Het was niet zo dat de voormalige 

za Overloper 1656 fol. 297verso (12 gemeten vrijland), en verder bezat het klooster veel land in andere blokken, 
zie idem fol. 150 en 291verso.
83  In 1581 leende hij een bedrag om daarmee de soldij van zijn in Veere gelegerde vendel te betalen en gaf Soe-
tendale daarvoor in onderpand. De Meij, Serooskerke p. 38-44. 
84  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 672.
85  De overloper van de Oostwatering uit 1566, fol. 104verso, duidt het perceel dat de orde daar bezat aan als 
‘de hofstede daer haer clooster met de gevolge op staet’, waarbij het laatste woord later werd doorgehaald en ver-



2.2 Landschap 67

kloosters een dermate grote aantrekkingskracht hadden op stedelingen dat ze alle-
maal als buitenverblijf in gebruik zijn genomen. 

Samengevat geeft dit overzicht aan dat voormalige kloosters en uithoven op Wal-
cheren, die al spoedig na de inbeslagname door de Staten van Walcheren in 1576 aan 
particulieren werden verkocht, pas veel later een bestemming kregen als buitenver-
blijf. De lange tijdspanne tussen het verdwijnen van het klooster en de vestiging van 
een buitenverblijf wijst erop dat de herinnering aan de religieuze bestemming al ver 
verwijderd was toen stedelingen er neerstreken voor hun zomerverblijf. De aanna-
me dat het verleden van deze plaatsen het aanzien ervan vergrootte, kan op grond 
van de Walcherse buitenplaatsen niet zonder meer worden bevestigd. De aantrek-
kelijkheid zat waarschijnlijk vooral in de hoge ligging, de aanwezigheid van funda-
menten en een goede afwatering.

Huizen in dorpen
Binnen de dorpen verschenen ook buitenverblijven. Dit waren woonhuizen in de 
dorpsstraat, tussen de andere bebouwing van het dorp.86 Een voorbeeld daarvan is 
het buitenhuis van Nicolaes Pilletier, weesmeester en medicus uit Middelburg. Het 
stond aan de dorpsstraat in Oostkapelle. Vanaf de straat gaf een poort met kante-
len, voorzien van het jaartal 1629, toegang tot het erf. Erachter lag een boomgaard.87

Tegenover de kerk in Domburg stond eveneens een huis dat als buitenverblijf 
dienst deed. De erfgenamen van Maximiliaan van Borssele kregen in 1600 dit huis 
in Domburg terug van de Staten van Zeeland. Van Borssele was in Spaanse krijgs-
dienst getreden en in 1576 overleden in Gent.88 Het heette Laterdale, zo genoemd 
naar Lauderdale in Schotland waarmee Paulus van Borssele rond het begin van de 
vijftiende eeuw was beleend. Het bestond in 1582 uit een met leien gedekte ‘salette’ 
en een zaal, met een keuken en een ‘noordkamer’.89

Volgens het kohier van de huisschatting van 1625 was het huis toen verhuurd 
aan een heer Blijhooft. Dit was vermoedelijk François Blijhooft uit Middelburg. In 
1630 was het huis verhuurd aan Simon Lodewijksz. van Alteren, heer van Jaarsveld, 
die lid was van het stadsbestuur van Middelburg. Later kwam de eigendom van 
het huis in handen van niet-adellijke personen. Marcelis van der Goes, een koop-
man uit Middelburg, is de eerste gedocumenteerde eigenaar die niet van adel was. 
In 1667 droeg hij het huis over aan de vrouw van Amadys de Merveille. Het huis 
werd toen omschreven als ‘hebbende een grooten voorvloer, twee saletten op zij-
de, schoone kamers van onder en boven, twee keukens, schuur, stalling en groot-
en hof’. Het was een riante woning, maar het gegeven dat de huurders en later de 

vangen door ‘stont’. Overloper Oostwatering 1566, geciteerd op www.inpoldering-noordwalcheren.nl. Gargon, 
Walchersche Arkadia, deel 2, p. 205-206.
86  Vergelijk R. Meischke, ‘Buitenverblijven van Amsterdammers voor 1625’ in: Jaarboek Amstelodamum 70 
(1978), p. 82-106, 97-103. Meischke noemt dit type ‘buitenhuizen in de rooilijn’.
87  Kesteloo, Oostkapelle p. 28-29.
88  H.M. Kesteloo, Domburg in woord en beeld, Middelburg 1913, p. 86-89.
89  Kesteloo, Domburg p. 86-89.
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eigenaars uit Middelburg kwamen, doet vermoeden dat het niet voor permanente 
bewoning werd gebruikt. Dit zal dus een buitenverblijf zijn geweest. Het kwam in 
1680 in bezit van de stad Domburg en kreeg later een functie als herberg en enige 
tijd als smidse.90

Doordat in de beschikbare rechterlijke archieven van de Walcherse dorpen de ei-
gendomsgegevens over huizen in de dorpskern veelal ontbreken, is niet na te gaan 
of buitenverblijven zoals de twee hier genoemde vaker voorkwamen op het eiland. 
Dat er in andere delen van de Republiek wel zulke dorpswoningen als buitenver-
blijf dienst deden, versterkt echter het vermoeden dat het ook op Walcheren vaker 
voorgekomen zal zijn.91

90  Kesteloo, Domburg p. 88.
91  Enkele voorbeelden waren te vinden in Voorburg: A.W. de Vink, ‘Voorburgsche buitenplaatsen’ in: Die 
Haghe. Bijdragen en mededelingen (1903), p. 261-453, 300-312. Ook in bijvoorbeeld de dorpen langs de Vecht en 
de Oude Rijn zullen woonhuizen als buitenverblijf hebben gediend. Naar dergelijke buitenverblijven binnen de 
dorpen is nog niet of nauwelijks onderzoek verricht. 

Het buitenhuis van Nicolaes Pilletier aan de Dorpsstraat in Oostkapelle. Foto G.J. Dukker, 1964.
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Hofsteden
Het meest voorkomende type buitenverblijf op het platteland was de hofstede met 
daarin een ruimte voor de eigenaar uit de stad, Van de 55 hofsteden die de Visscher-
Romankaart uit 1680 aanduidt met een torentje of met naam, lagen er zoals gezegd 
31 buiten de stadsrandzone. Daarvan bevond het grootste deel zich in de heerlijk-
heid Oostkapelle. Behalve de goede bereikbaarheid over de weg naar Domburg, zal 
ook het aanzien van deze plaats hebben meegespeeld bij de locatiekeuze door ste-
delingen. De aanwezigheid van Westhove en de vrije heerlijkheid Duinbeek droe-
gen veel bij aan het aanzien van Oostkapelle, net als Duno, een voormalige uithof 
van de Middelburgse abdij. Verder was de heerlijkheid in 1634 in bezit van de stad 
Middelburg gekomen, waardoor deze tot het territorium van die stad ging behoren 
en dat kan verklaren waarom het overwegend Middelburgers waren die daar hun 
buitenplaatsen vestigden. 

In de periode 1619-1656 zijn drie overlopers opgesteld van de Vijf Ambachten, 
het polderbestuur waaronder Oostkapelle viel, die een indruk van de groei geven. 
Daarbij is uitgegaan van de hofsteden die de Visscher-Romankaart aanduidt met 
een naam of met een symbool van een landhuis met toren.92 De overlopers van 1619 
en 1635 noemen slechts bij Duno en Rijnsburg een hofstede en daar blijkt de eige-
naar een stedeling te zijn. Hier gaat het dus waarschijnlijk om buitenverblijven. In 
de hekpijlers die thans op Duno staan, is een steen met het jaartal 1629 ingemetseld, 
wat erop kan duiden dat de hofstede toen in gebruik is genomen als buitenverblijf.93 

Ook Westhove was in die jaren in gebruik als buitenplaats, al staat dit kasteel niet 
vermeld in de overlopers.

Vijf hofsteden die in de overloper van 1656 en op de Visscher-Romankaart voor-
komen en waarschijnlijk eveneens buitenverblijven waren, worden niet genoemd 
in de overloper van 1635 en zijn dus na die tijd tot stand gekomen. Van het late-
re ambachtsheerlijke huis bij de kerk kan niet worden vastgesteld of dit in die tijd 
reeds een hofstede was omdat deze niet in de overlopers voorkomt. Het huis stond 
namelijk op vroonland en dat wordt niet of nauwelijks in de overlopers genoemd. 

Tenminste twee nieuwe hofsteden lagen op het vroonland in de strook grond 
ten westen van Westhove, tussen de duinen en de weg naar Domburg. Kapitein 
Christoffel van Balveren bezat daar in 1644 een huis met een toren, boomgaard en 
gracht.94 Daarnaast lag het hof van Johan Bas(s)elier, een voornaam ijzerkoopman 
uit Middelburg en lid van het stadsbestuur. Dit kwam tot stand na 1647.95 

Tegen de duinen aan lag de hofstede die de Visscher-Romankaart aanduidt als 
Hubert. Deze was in bezit van Pieter de Huybert, heer van Burgh en Kraaijen-
stein en burgemeester van Middelburg en heette later Burgvliet. De Huybert be-
zat tevens de hofstede Duno, een voormalige uithof van de Middelburgse abdij die 

92  Bijlage 2.4.
93  Van Immerseel en Wijsbek, De geschiedenis van de hofstede Duno te Oostkapelle p. 30.
94  Kesteloo, Oostkapelle p. 74. In 1676 was bij de verkoop van de grond geen sprake meer van een huis.
95  Kesteloo, Oostkapelle p. 75. Baseliers hof wordt niet in de overlopers vermeld, dus waarschijnlijk stond het 
op zogeheten vrijland waarover geen polderbelasting betaald hoefde te worden.
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hij vermoedelijk in 1642 kocht.96 De overloper uit 1656 noemt op het latere Burg-
vliet slechts acht percelen bos die De Huybert van verschillende eigenaren had ver-
worven, zonder dat er sprake was van een huis. De verhouding tussen beide hof-
steden is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk benutte De Huybert beide hofsteden 
als buitenverblijf samen met zijn zoon David, heer van Kruiningen, aangezien er 
in 1684 sprake was van ‘het landt, bossen en plantage van den gemelten heer van 
Burgh en van sijn soon, den heer van Cruyningen’.97

Eveneens tegen de duinen aan lag Het Huys ten Duyne. Dit was in 1656 eigen-
dom van Johan Resen, baljuw van Middelburg.98 De lange dreef langs het noorden 
van de buitenplaats, die als oprijlaan vanaf de Duinweg diende, was in de zeventien-

96  Van Immerseel en Wijsbek, De geschiedenis van de hofstede Duno te Oostkapelle p. 69, waar Burgvliet echter 
niet vermeld wordt. Kesteloo, Oostkapelle p. 104.
97  za, raze inv.nr. 1181 (29 december 1684). Een pachtcontract uit 1689 noemt een van de hofsteden het ‘huys 
van den heere van Burgt’; geciteerd in Van Immerseel en Wijsbek, De geschiedenis van de hofstede Duno te Oost-
kapelle p. 69. Dit betreft vermoedelijk Burgvliet, hoewel er ook op Duno toen een herenhuis stond. za, Archief 
Polder Walcheren inv.nr. 940 (Overloper Vijf Ambachten 1656) fol. 232.
98  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 940 (Overloper Vijf Ambachten 1656) fol. 232verso.

De ambachtsheerlijkheid Oostkapelle. Detail van de Visscher-Romankaart, circa 1655, bijgewerkte versie 
circa 1680.
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de eeuw nog een openbare weg. Aan de zuidkant ervan stond het landhuis en aan de 
noordkant van de weg lag bos. Dit waren de negen gemeten ‘bosch, vrij vroon ende 
dreven tot de hofstede’ die de overloper van 1655 noemt.99 In 1678 was het huis ei-
gendom van Anna van der Stringe, weduwe van Resen en gehuwd met kapitein 
Gas par de Mauregnault. Met inbegrip van ‘alle bosschen, dreven, boomgaerden 
ende landen’ had het landgoed een oppervlakte van 47 gemeten.100 Van de grote 
kanaalvormige bassins achter het huis, die te zien zijn op een gravure in de Nieuw 
Cronyk van Zeeland van Smallegange, is geen sprake en waarschijnlijk waren ze 
dus nog niet aangelegd. Toen Gaspars zoon Jan de Mauregnault, heer van Sint Phi-
lipsland, in 1690 de hofstede overdroeg aan Jan Godin, maakte de leveringsakte 
slechts melding van het huis ‘met de annexe boomgaard en dreven’ met slechts ruim 
vijf gemeten grond.101

Vlakbij Het Huys ten Duyne lag Duinhelm. In 1664 kwam het uit de boedel van 
vermoedelijke naamgeefster Anna van den Helm, weduwe van Adriaen de Crane in 
handen van de koopman Pieter Haeck.102 Behalve deze met naam aangeduide hof-
steden lagen er in Oostkapelle nog enkele naamloze hofsteden die als buitenverblijf 
dienden. Willem Wilhelmi had er bijvoorbeeld een die lag op de plaats van het la-
tere ’t Middenhof.103 

Op de plaats van Het Huys ter Mee stond in 1656 de hofstede van de boer Adri-
aen Hollebrantsen.104 Later kwam die in bezit van Jacob Felle, kassier van de Wis-
selbank te Middelburg, die er een buitenverblijf vestigde. Deze kreeg in 1676 toe-
stemming van het polderbestuur om een openbare weg door zijn boomgaard te 
verleggen, wat wijst op de aanleg van een tuin of park.105 Van het huis is een boedel-
inventaris bekend, die is opgemaakt na Felles overlijden in 1681. Het gebouw be-
stond uit een ‘eerste salette’, een ‘goutleersalette’ en een voorvloer of hal, terwijl 
zich op de zolder nog een kamer bevond. Een keuken en een kelder maakten de 
rest van het gebouw uit. Op het erf waren verder nog een schuur en een washuisje 
te vinden.106 Hier was dus een aparte woning voor de eigenaar uit de stad ingericht, 
hoe bescheiden van omvang die ook was.

De enige hofstede waarvan visuele documentatie uit deze periode voorhanden is, 
is die van Adriaen (de) Crane. Deze was vanaf 1658 lid van het Middelburgse stads-
bestuur als schepen, raad en thesaurier en enkele malen als burgemeester. Daar-
naast werd hij in 1671, kort voor zijn overlijden, aangesteld als bewindhebber van 
de voc. De Crane voegde enkele percelen en een boomgaard toe aan een boerde-
rij die mogelijk al van voor 1635 dateerde. In 1656 was sprake van een ‘hofstede, 

99   za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 940 (Overloper Vijf Ambachten 1656) fol. 232verso. In 1636 was er 
nog geen sprake van dreven.
100  za, raze inv.nr. 1168 (1 juli 1678).
101  za, raze 1169 (28 februari 1690)
102  za, raze inv.nr. 1167 (1 januari 1664).
103  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 940 (Overloper Vijf Ambachten 1656) fol. 244.
104  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 940 (Overloper Vijf Ambachten 1656) fol. 233.
105  Kesteloo, Oostkapelle p. 119.
106  za, Archief Godshuizen inv.nr. 1458.
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boomgaert, vijver ende dreve’.107 Deze kreeg de naam Crane hofsté of Cranestein.
Van deze hofstede bestaat een afbeelding in het prentwerk Speculum  Zelan diae 

van omstreeks 1668. In het midden van het gebouwencomplex staat een hoog 
bouwwerk, voorzien van twee ramen. Dit zal de kamer voor de eigenaar geweest 
zijn. Rechts ervan is een huisje met een deur te zien, dat vermoedelijk de boerenwo-
ning was. Links staat een schuur of stal tegenaan de gebouwen en een eindje verder-
op een houten schuur. Achter het woongedeelte ligt een bestraat plein met een laag 
hek eromheen. Verderop bevindt zich een siertuin met een kanaalvormig bassin en 
een berceau. Om het geheel ligt een singel of laan. 

Hoewel het in Oostkapelle om kleine aantallen gaat, valt op dat de meerderheid 
van de buitenverblijven die er in het midden van de zeventiende eeuw lagen, tot 
stand kwamen in de twee of drie decennia daarvoor. De ‘bouwgolf’ die rond West-
Souburg is waar te nemen, strekte zich niet zo sterk uit naar Oostkapelle. Daarbij zal 
de afstand van Oostkapelle tot de stad hebben meegespeeld: een buitenverblijf dich-
terbij zal de voorkeur hebben genoten boven een wat verder weg gelegen hofstede.

107  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 286 (Overloper Vijf Ambachten 1635) fol. 240 en inv.nr. 940 (Overlo-
per Vijf Ambachten 1656) fol. 240; Kesteloo, De stadsrekeningen p. 21; Enthoven, ‘Veel vertier’ p. 112.

De hofstede Cranestein bij Oostkapelle. Kopie van gravure uit Speculum Zelandiae, Amsterdam circa 1700.
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2.3 Functies

Wat waren de functies van de hoven en hofsteden in de periode 1600-1670? Voor 
een antwoord daarop zal ik in het navolgende opnieuw onderscheid maken tussen 
de drie zones rond de stad. Achtereenvolgens zijn dat de singel, waarbij tevens naar 
tuinen binnen de stad zal worden gekeken, vervolgens de stadsrandzone en tot slot 
het platteland buiten die zone.

2.3.1 Singel

Welke functie de hoven langs de singels hadden, die te zien zijn op de genoemde 
plattegrond door Goliath, is niet uit schriftelijke bronnen te reconstrueren. Het 
rechterlijk archief van de stadsambachten is verloren gegaan, zodat alleen de stads-
plattegronden van Blaeu en Goliath een aanwijzing kunnen geven waartoe de per-
celen langs de Middelburgse singel in de zeventiende eeuw dienden. De meeste tui-
nen langs de stadssingels zijn op de plattegrond door Goliath voorzien van bedden 
met daaromheen brede randen, ongeveer zoals die ook voorkomen op de modellen 
voor moestuinen in Den Nederlantsen hovenier van Jan van der Groen. Sommige 
tuinen hebben ook tegenaan de schuttingen bedden, terwijl er enkele zijn die sier-
perken lijken te hebben. De bebouwing bestaat veelal uit huizen die groot genoeg 
lijken om bewoond te worden, bijvoorbeeld door een tuinder. Deze kunnen zowel 
voor het vermaak als voor de commerciële groenteteelt hebben gediend. Op andere 
tuinen is daarentegen slechts een prieel te vinden. Die fungeerden dan waarschijn-
lijk in ieder geval als pleziertuin, hoewel ook hier de nutsfunctie niet uitgesloten 
kan worden. 

Dat de boomgaarden die Blaeu afbeeldt, ook voor het vermaak konden dienen, 
is af te leiden uit enkele schaarse bronnen van voor 1600. Toen reeds waren er in de 
onmiddellijke nabijheid van de stad de nodige boomgaarden en moestuinen. In een 
belastingregister uit 1569 is sprake van ‘den bogairt van Leunis Wisse, ghenoempt 
De Hooge Zale’ in Seisambacht buiten Middelburg. Later zou daar een buiten-
plaats verrijzen met dezelfde naam.108 In dat ambacht lag in 1570 nog een hofstede 
die Wijnendale heette, terwijl de overloper van de Oostwatering uit 1589 ook een 
hofstede Rosendale noemt. Verder lagen rond de stad nog een boomgaard met de 
naam Croonenburg en bij de Noorddampoort was de Lepelenburchsboogaard te 
vinden.109 Het feit dat deze boomgaarden een naam hebben die ook in de overloper 
wordt genoemd, suggereert een zekere importantie. Dat betekent echter nog niet 
dat het hier steeds een hof voor het vermaak betrof. De tuinen dicht bij de stad wa-
ren waarschijnlijk in de eerste plaats commerciële moestuinen. Deze werden ook 
wel ‘koolhof’ genoemd. Een voorbeeld daarvan is de tuin van Evert in ’t Bosken 

108  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 657.
109  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 657; Heemkundige Kring Walcheren, De veldnamen van Arnemuiden, 
Kleverskerke, Grijpskerke, Middelburg, Oost- en West-Souburg, Sint Laurens, Middelburg 2006, p. 35, 37.
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aan de weg naar Veere. Volgens de overloper van de Oostwatering van 1581 was 
deze ‘’t coolhof gheweest’. Deze lijkt in de loop van de zeventiende eeuw de func-
tie van buitenverblijf gekregen te hebben en groeide in de achttiende eeuw uit tot de 
buitenplaats Ramsburg.110

De vermaaksfunctie lijkt op de duur de nutsfunctie grotendeels verdrongen te 
hebben. Smallegange maakt in de Nieuwe Cronyk van Zeeland eind zeventiende 
eeuw immers melding van pleziertuinen: ‘Noch is de stad rondsomme becingelt met 
ontelbare lusthoven, en welbeplante boomgaerden, het welk de locht seer heeft doen 
verbeteren, tot groot vermaek der inwoonderen’.111 Deze formulering suggereert 
overigens wederom dat nuttige boomgaarden ook voor het vermaak konden dienen. 

De verschijning van herbergen langs de singels, zoals De Nadorst van Jan Corne-
lisz. Cats, onderstreept dat deze wegen ook voor het vermaak gingen dienen.112 De 
hofstede die Goliath weergeeft tussen de singel en de Nadorstweg is deze uitspan-
ning.

De belangrijkste visuele bron voor de tuinen aan de singel van Vlissingen is de al 
genoemde stadsplattegrond door Joan Blaeu uit 1649. Deze toont boomgaarden en 
moestuinen met daarin optrekjes. Deze komen in de schriftelijke bronnen voor als 
‘speelhoven’ en dienden dus voor het vermaak. Ze konden echter ook onderdeel 
zijn van het economisch verkeer, zoals dat van Geleyn Allaert. Deze gebruikte zijn 
speelhof in 1664 als onderpand voor een geldlening.113 Deze vorm van buitenver-
maak kon heel snel plaatsmaken voor iets anders, want toen Abraham Cattendieke 
in 1676 drie percelen langs de Vlissingse singel verwierf, worden er twee omschre-
ven als ‘seekere erve, voor dezen geweest eenen speelhof’. Vijf jaar tevoren was een 
van die erven nog in gebruik als speelhof.114 Achter de speelhoven die direct aan de 
singel lagen, verschenen er in de loop van de tijd nog meer, waarvoor een speciale 
gang werd aangelegd. Op de stadsplattegrond in Blaeu is deze te zien: in een bocht 
van de singel tegenover het bolwerk Santhil strekt zich een recht pad uit dat toe-
gang biedt aan zes boomgaarden, elk voorzien van een huisje. Aan de rechterkant 
van het pad liggen eveneens omheinde percelen.

Dit overzicht van eigenaren doet niet vermoeden dat deze personen hun speelhof 
als middel zagen om aanzien te verwerven of tentoon te spreiden. Veeleer zal men 
het nuttige met het aangename hebben verenigd door op een functionele boom-
gaard of moestuin een optrekje voor het vermaak te plaatsen. Het utilitaire aspect 
stond bij deze speelhoven voorop.

110  Martin van den Broeke, ‘Ramsburg. Een buitenplaats bij de stad’ in: De Wete 41 (2012) 3, p. 3-11.
111  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 422.
112  Kesteloo, De stadsrekeningen p. 75.
113  gav, raze inv.nr. 1477 (23 januari 1664). 
114  De verkoper van het speelhof en een van de lege erven was de koopman Jean Sauchelle, die van het andere 
lege erf was Elisabeth Schellewaerts, weduwe van François Denys. Zij had dit perceel van 70 roeden in 1671 ge-
kocht als zijnde een speelhof. gav, raze inv.nr. 1477 (17 juni 1671 en 12 februari 1676).
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Samengevat leidt het voorgaande tot de conclusie dat de tuinen buiten de steden 
aanvankelijk vooral een utilitair karakter hadden: ze dienden als moestuin of fruit-
boomgaard. Onduidelijk is of deze voor de markt produceerden. De eerste ont-
stonden al voor 1650, maar na het midden van de zeventiende eeuw nam hun aan-
tal toe en gingen stedelingen in toenemende mate ertoe over om langs de singels of 
uitvalswegen percelen in te richten voor het vermaak. Lange tijd gingen nut en ver-
maak daarbij nog wel samen: de fruitbomen blijven in de rechterlijke archieven ge-
noemd worden als beplanting van speelhoven. De eigenaren werden gevonden on-
der de stedelijke middenklasse: predikanten, handelaren, zeekapiteins, militairen en 
ambachtslieden. Ook leden van het stadsbestuur bezaten wel speelhoven, maar wa-
ren duidelijk in de minderheid. 

2.3.2 Stadsrandzone

Hoe was de verhouding tussen plezier en profijt op de buitenverblijven in de stads-
randzone? Voor zowel Middelburg als Vlissingen zijn daarvoor aanwijzingen te 
vinden in afbeeldingen van hofsteden die na het midden van de zeventiende eeuw 
zijn vervaardigd. Van een deel van het buitengebied van Vlissingen is bovendien het 
rechterlijk archief bewaard.

Rond Middelburg zijn op de Visscher-Romankaart uit 1680 ten minste veertien 
hofsteden te zien die als buitenverblijf dienst deden. Die functie is af te leiden uit de 
weergave van de huizen op de kaart: een torentje met een vlag erop geeft aan dat het 
een bijzonder gebouw betrof. Verder hadden enkele van die hofsteden een naam, 
wat eveneens een teken is dat het meer was dan een boerderij.

Een van de met naam aangeduide hofsteden bij Vlissingen is Bossenburg. Deze 
was in 1673 het onderwerp van een hofdicht door Johan Antonides van der Goes, 
een van de zeldzame hofdichten over een buitenplaats in Zeeland. Hofdichten ont-
stonden in de zeventiende eeuw als literair genre. Het hofdicht wil een beeld van 
het ideale buitenleven geven aan de hand van een beschrijving van een met naam ge-
noemde buitenplaats.115 Antonides van der Goes droeg zijn gedicht op aan (vermoe-
delijk) Margaretha Veth, echtgenote van de Vlissingse koopman Johan Lampsins.116 

115  Willemien B. de Vries, Wandeling en verhandeling. De ontwikkeling van het Nederlandse hofdicht in de ze-
ventiende eeuw (1613-1710), Hilversum 1998; P.A.F. van Veen, De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt 
met de boucken. Het hofdicht als tak van een georgische litteratuur, Den Haag 1960. Het gebrek aan Zeeuwse of 
Walcherse hofdichten hangt wellicht samen met het beperkte literaire klimaat in de Zeeuwse steden. Hoewel Mid-
delburg in de jaren zestig van de zeventiende eeuw een boekproductie van bovenregionale betekenis kende, ging 
het daarna snel bergafwaarts. Bovendien waren de kerk en de staat in Zeeland de grootste boekproducenten (Brus-
se en Mijnhardt (red.), Geschiedenis van Zeeland deel II p. 264-265). Juist in de tijd dat de hofdichten populair 
werden, had Middelburg niet meer de literaire infrastructuur om aan een eventuele behoefte te kunnen voldoen en 
hofdichters van buiten de provincie trok men, met uitzondering van Antonides van der Goes, kennelijk niet aan. 
116  Van Veen, De soeticheydt des buyten-levens p. 46-47 noemt haar abusievelijk Lamsius. Ze wordt in 1693 ei-
genares van Bossenburg genoemd; gav, raze inv.nr. 1478 (6 april 1693). Gijsbertsen en Harthoorn, ‘De hofstede 
Bossenburg te Souburg’ melden dat de uit Amsterdam afkomstige Aletta Coymans, gehuwd met Johans broer 
Geleyn Lampsins (overleden 1690), tevens eigenares van een deel van Bossenburg geweest zou zijn. 
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Nu ’t schoone Bossenburg u uitlokt op het lant,
Daer gy met lust zomwijl uw geesten eens ontspant,
Of, opgetogen in natuurbespiegelingen,
Ziet door de schaduw heen tot in het hart der dingen,
Op Kartes spoor; of vint uw grootste lekkerny,
By beurte, in oeffening van Heldenpoézy,
Of overweegt met keur de godgeleerde blaêren.
En leest d’orakels nae van langverlopen jaeren.

De koopman Lampsins kon er genieten van zijn rijkdom en de ‘verheven toren’ 
was een uitkijkpunt van waaruit hij zijn schepen kon zien terugkeren: 

Met welk een vreugde zietmen Lamzins triomferen,
Als hy zijn schepen ziet met rijke lading keeren
Uit zee, van deze hoogte, en ziet voor zich met lust,
De schat van Suriname aenzeilen langs dees’ kust.

Antonides van der Goes beschrijft de hofstede zelf als een vermakelijke plaats met 
een gracht vol vissen, een siertuin met bijzondere bollen en bloemen en kostbaar 
fruit, zoals kersen, morellen en perziken. De wandeldreven langs de gracht en het 
elzenbosje verschaffen koelte op warme dagen. Dit hofdicht schildert Bossenburg 
af als een op het vermaak gericht buitenverblijf. Het was tevens een inkomsten-
bron voor de eigenaresse: in werkelijkheid hoorden daar namelijk maar liefst 85 
gemeten landbouwgrond bij, die bij de verkoop in 1696 bestonden uit ‘hovenier-, 
boomgaert- wey- en zaylandt’. Een groot deel van de gronden was verpacht aan de 
boer Adriaen de Vos die op de hofstede woonde. Mevrouw Lampsins gebruikte de 
hofstede verder in 1691 als onderpand bij een geldlening. Op die manier was deze 
hofstede bovendien een teken van kredietwaardigheid en onderdeel van het econo-
misch verkeer.117

Enkele afbeeldingen werpen nog meer licht op de functie van deze hofsteden. Van 
vijf hofsteden in de stadsrandzones zijn afbeeldingen opgenomen in het prentwerk 
Speculum Zelandiae: Rusten-burgh, Steenhove en het kasteel Ter Hooge bij Mid-
delburg, en Lammerenburg en Swanenburg bij Vlissingen. Deze prenten versche-
nen na 1668 bij de Amsterdamse uitgever Nicolaes Visscher en bevatte aldus de on-
dertitel ‘Een beschrijvinge ofte afbeelding der steden, ambachts-heerlijckheden, 
dorpen, castelen, ridderlijcke hofsteden, huysen en gebouwen gelegen in de eylan-
den en graeflijckheyt van Zeelandt’. Nicolaes Visscher (1618-1679) was samen met 
zijn gelijknamige vader een vooraanstaande uitgever van kaarten en topografische 
prenten. De meeste van de 36 prenten in Speculum Zelandiae waren gemaakt door 
Zacharias Roman, die zich in 1620 in Middelburg had gevestigd als boekhandelaar. 
De verschijning van een grote kaart van Zeeland rond 1655 zal mede de aanleiding 
voor deze publicatie hebben gevormd. Zeeland stond toen op het toppunt van zijn 

117  gav, raze inv.nr. 1478 (6 september 1691) en 1479 (2 juni 1696).
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welvaart en beschouwde zich zelf als een ‘soevereine en independente’ staat. Het 
prentwerk bracht dat tot uitdrukking door afbeeldingen van de stemhebbende ste-
den en machtige kastelen van al dan niet adellijke bewoners.118 

De prent van Rusten-burgh aan de Segeersweg, ten zuidoosten van Middelburg, 
toont het huis met zijn tuinen in vogelvlucht. Dit hof moest ten tijde van het verschij-
nen van het prentwerk nog maar net voltooid geweest zijn.119 Vooraan op het ter-
rein staat een aantal bijgebouwen, terwijl het huis zelf op een eiland staat. Dat is be-
reikbaar over een vaste brug en door een fraai versierde poort. Het huis heeft aan de 
voorzijde een galerij en een topgevel die is versierd met gebeeldhouwde natuurste-
nen ornamenten in renaissancestijl. Achter het gebouw steekt een torentje boven het 
dak uit. Het is eerder een comfortabele woning dan een kasteel, al roept de ophaal-
brug achter het gebouw nog de herinnering op aan middeleeuwse versterkte huizen.

118  J.H. Kluiver, De cartons voor het Speculum Zelandiae, Middelburg 1989.
119  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 912 (Overloper Zuidwatering 1650), fol. 22verso-23. De overloper 
van 1650 noemt Johan van der Stringe slechts als eigenaar van twee boomgaarden van respectievelijk twee en vijf 
gemeten, die verpacht waren aan Adriaen Adriaensz. Poppe. Ergens anders in hetzelfde blok lagen nog eens vijf 
gemeten, eveneens verpacht. Anderzijds heeft de hofstede mogelijk op vrijland gestaan, waardoor deze niet in de 
overloper wordt genoemd.

Rusten-burgh bij Middelburg. Gravure uit Speculum Zelandiae, Amsterdam circa 1668.
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De zitjes op het voorplein en links achteraan in de boomgaard buiten de gracht 
zijn aan de binnenzijde voorzien van perspectivische schilderingen, zoals vooral 
goed te zien is in het gebouwtje op het plein. Het prieeltje links doet door zijn ron-
de opening in het dak enigszins denken aan het Pantheon in Rome. Smallegange 
noemt ‘seer heerlijke perspectiven, en wijdstrekkende schoone gesichten’.

De prent toont dat er duiven werden gehouden en op het hek vooraan is een 
pauw te zien. Een ‘plaets voor ’t gedierte met huising, hokken, en koten’ bood 
plaats aan herten, fazanten, patrijzen, tortelduiven, duiven, zeldzame hoenderras-
sen en eenden. Er staan planten in kuipen uitgestald, en in de siertuin zijn perken 
met verschillende sierlijke patronen. Ook hier is beeldhouwwerk te zien, waaron-
der een Neptunus. In de twee perken vooraan zijn struiken in de vorm van zeilsche-
pen gesnoeid. Verder kon men zich er vermaken met varen en vissen: aan de rech-
terkant dobbert een schuitje en een van de opvarenden haalt juist een visnet binnen.

Antiquiteiten en kunst hadden er ook een plaats gekregen. Een bijzondere attrac-
tie was de altaarsteen voor de godin Nehalennia die afkomstig was uit de tempel die 
op het strand bij Domburg was gevonden. Deze steen stond opgesteld in de ‘groote 
plaisierige dicht met groen overdekte wagen’ of berceau die aan drie zijden rond de 
siertuin liep. Op Rusten-burgh bevond zich verder een schilderij met een voorstel-
ling van de laatste bruiloft in Middelburg voor de overgang in 1574 en vermoedelijk 
ook nog andere kunstwerken.120

De gravure vermeldt de ontvanger-generaal van Zeeland als eigenaar en het jaar-
tal 1661. De bedoelde functionaris was Johan van der Stringe, ontvanger-generaal 
van Zeeland, schepen, raad, thesaurier en in 1666 burgemeester van Middelburg.121 
Hij was volgens Smallegange degene die er de naam Rusthof aan gaf, ‘als zijnde geen 
hof van gewoel, gelijk alle der vorsten hoven, maer een hof van stilheit en rust, daer 
hij de lastige zorgen van de bestiering der staets-saken gewoon is wat af te leggen, 
om sich door soete rust te verquikken’.122 Op dit hof stond het vermaak centraal, 
zoals blijkt uit de vormgeving, de inrichting van de tuinen en uit de naam. 

Lammerenburg bij Vlissingen is afgebeeld in Speculum Zelandiae en die prent is een 
kopie van een schilderij van deze hofstede. De Vlissingse reder Cornelis Lampsins, 
kleinzoon van een Oostendse handelaar en een van de meest vooraanstaande koop-
lieden van Zeeland, liet dit buitenverblijf rond 1630 aanleggen.123 Hij had samen 
met zijn broer Adriaen fortuin vergaard in de overzeese handel en kaapvaart en het 
beeld van Neptunus in de perken naast het huis illustreert die bron van welvaart.124

120  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 674; Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 652.
121  Kesteloo, De stadsrekeningen p. 25, 71. Kesteloo meldt dat Van der Stringe pas in 1667 ontvanger-generaal 
werd.
122  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 674.
123  Cornelis Lampsins was door zijn huwelijk met Tanneken Geleyns Boer gezegd Schot waarschijnlijk tevens 
eigenaar geworden van de hofstede Bossenburg, ten oosten van Lammerenburg. Vergelijk Gijsbertsen en Hart-
hoorn, ‘De hofstede Bossenburg te Souburg’ p. 210-211.
124  Over Lampsins: Nagtglas, Levensberichten, deel 3, p. 19-23; P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Neder-
landsch biografisch woordenboek, deel 2, Leiden 1912, p. 752-753.
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Het huis was rechthoekig, met de voordeur in het midden van de lange zijde. Aan 
weerskanten van de deur bevonden zich twee ramen. Boven de gootlijst is een trap-
gevel gemetseld. Boven het dak rijst een sierlijke toren uit. De voorgevel is voorzien 
van speklagen en gebeeldhouwde sierstukken en de voordeur is versierd met een 
poort met gebroken fronton. De toegang vanaf de weg is vormgegeven in samen-
hang met het huis, wat voor die tijd modern was te noemen: een door brede sloten 
geflankeerde oprijlaan geeft toegang tot een poort met kantelen en familiewapen, 
en daarachter ligt het deels bestrate voorplein. Het landhuis staat symmetrisch in 
het verlengde van de dreef.

Op het voorplein is wel een boerderij te zien, en het grote terrein achter het huis 
bestaat uit boomgaarden en bos. Toch stond ook hier het vermaak op de eerste 
plaats, zoals blijkt uit de ‘toren van plaisantie’ links van de poort. Verder staan ach-
ter het huis aan beide kanten grote paviljoens en ligt naast het huis een grote sier-
tuin. Op het hek tussen het plein en een van de boomgaarden zit een pauw. 

Opmerkelijk aan deze voorbeelden is de gelijkenis die ze vertonen met zoge-
noemde hoven van plaisantie zoals die rond Antwerpen voorkwamen. Met name 
de verdeling tussen een opper- en een nederhof, van elkaar gescheiden door een 

Lammerenburg bij Vlissingen. Schilderij, 1637, later gekopieerd in Speculum Zelandiae, Amsterdam circa 
1668.
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gracht, hebben deze gemeen met de buitenverblijven rond de Scheldestad. Die ver-
deling verleende de hofsteden een kasteelachtige allure, die nog eens versterkt werd 
door de toevoeging van torens aan de huizen. De torens die op Lammerenburg en 
Swanenburg op de hoek van de complexen stonden, vertonen eveneens gelijkenis 
met dergelijke ‘torens van plaisantie’ die in de Zuidelijke Nederlanden voorkwa-
men en die daar in de regel als feestruimte of eetkamer werden gebruikt.125 Deze 
zijn in de Noordelijke Nederlanden te beschouwen als voorloper van de koepel.

Deze vier hofsteden waren alle ingericht voor het vermaak en niet voor het pro-
fijt. Hun eigenaren waren zowel afkomstig uit het gewestelijke of stedelijke be-
stuur als uit de koophandel. Dat er prenten van zijn uitgegeven, geeft aan dat ze ook 
in hun tijd als uitzonderlijk gezien moeten zijn. Ook waren ze uitingen van de wel-
vaart van Zeeland en dat het hier op het vermaak gerichte hofsteden waren, onder-
streept die rijkdom nog eens.

Hoe lag de verhouding tussen vermaak en profijt bij andere hofsteden, waarvan we 
geen afbeeldingen kennen en die de Visscher-Romankaart ook niet met naam aan-
duidt? Van de heerlijkheid West-Souburg is een aantal bronnen uit het rechterlijk 
archief bewaard die daar inzicht in geven. Ook hier had het vermaak een belangrij-
ke rol op de hofsteden, getuige de vermelding van ‘speelhoven’.126 De Middelburg-
se koopman Pieter Macaré bijvoorbeeld verwierf na 1650 een hofstede met boom-
gaard die hij inrichtte als buitenverblijf en in 1672 heette dit een ‘huysinge van 
pleysanse’.127 Rond dezelfde tijd nam de Vlissinger Noë Sauchelle zijn boomgaard 
als buitenverblijfje in gebruik. In 1664 bezat hij een ‘boogaert met de huysinge ende 
plantagie daer op staende’ van ruim één gemet groot en bij zijn overlijden in 1701 
bleek een deel daarvan ingericht als ‘speelhof’.128

Tuinbouw en fruitteelt speelden een belangrijke rol in de heerlijkheid West-Sou-
burg, vooral vanwege de ligging tussen twee steden die als afzetmarkt dienden. Op 
de Visscher-Romankaart van rond 1655 zijn percelen met bomen aangegeven die 
waarschijnlijk fruitboomgaarden waren. Deze lagen vooral aan de rand van het 
dorp en ten zuidwesten daarvan. Ook in de aangrenzende heerlijkheid Koudekerke 
lag dicht bij de stad Vlissingen een aantal fruitboomgaarden. 

West-Souburg was een van de weinige gebieden in Zeeland waar een aanzienlijk 
deel van de grond in gebruik was voor tuinbouw. Deze ‘moezenieringen’ of ‘karo-
terijen’ produceerden voor de markt.129 Ook op veel buitenverblijven onder West-

125  Vergelijk Chris de Maegd, ‘ “En ung sien jardin de plaisance au faubourgs de ceste ville”. Het hof van plai-
santie van Karel van Croÿ in Sint-Joost-ten-Node rond 1600’ in: Het tijdschrift van Dexia Bank 55 (2001) 4, p. 
45-68.
126  Bijlage 2.2.
127  gav, raze inv.nr. 1477 (30 december 1672); za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 279 (Overloper Zuidwa-
tering 1650) fol. 203.
128  gav, raze inv.nr. 1477 (8 november 1664) en 1479 (20 februari 1701). Op de Hattingakaart komt dit voor 
onder de naam De liefde en de hoop.
129  Peter Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600-1910, Wageningen 1998, p. 209, 735.
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Souburg was sprake van boomgaarden en ‘hovenierlandt’, zoals in 1667 op de hof-
stede van Isaac Pieter Arents aan de oostkant van Vlissingen. Deze bestond uit 
vierenhalf gemet ‘speelhof en boomgaert’, met twee kleine stukken ‘hovenieringe 
en queeckerije’ en een weiland.130 

Ook is in boedelinventarissen van boerderijen regelmatig sprake van hoveniers-
gereedschap en zaden. De pachter van een mevrouw Ingelse, waarschijnlijk woon-
achtig op haar buitenverblijf bij de Souburgse molen, had bijvoorbeeld slazaad, en 
op het ‘meulenlant’ lagen verschillende ‘ackers’ of bedden met wortelen, pastina-
ken, kolen en rapen.131 Op de hofstede van Neeltje Dimmens, weduwe van Gil-
lis Adriaensen Tandt uit Vlissingen waren ‘eenige bedden hovenieringe’ te vinden, 
naast bedden met tarwe, rapen en haver. Verder had de pachter zaden voor aller-
hande groenten. De eigenaresse beschikte op de hofstede over een speelhof.132 

Vee werd er niet veel gehouden en de melkkoeien dienden vooral als mestproducen-
ten. De dertien koeien die de pachter op Noordbeek hield, vormden een uitzondering. 
Ook mestte deze boer achttien ossen als slachtvee voor de bevoorrading van schepen.133

Buitenverblijven hadden ook een functie in het handelsverkeer door als onder-
pand voor geldleningen of transacties te dienen, zoals blijkt uit deze voorbeelden 
uit hypotheekakten. Andries van den Eede had ten zuidwesten van het dorp, langs 
het Koopmansvoetpad, een ‘huyssinge’ met daarbij een ‘speelhof, hofstede ende 
boomgaert’ van drie gemeten die hij als onderpand voor zijn onderneming gebruik-
te.134 Pieter Bergonaer zette zijn hofstede met schuur en stal in als borg, met daarbij 
een ‘boomgaert, speelhof, hovenier- en zaeylandt’ van vier gemeten.135 

Wanneer een buitenverblijf werd ingericht op een boerenhoeve, werd dit vaak on-
dergebracht in een kamer in de boerenwoning. Het huis in Oost-Souburg dat te-
genwoordig Kromwege heet, is daar waarschijnlijk een voorbeeld van. Het eenbeu-
kige gebouw met zadeldak heeft aan weerszijden van de ingang sierlijk gemetselde 
bogen die doen vermoeden dat het meer was dan een boerenwoning. Het draagt 
aan de achterzijde in muurankers het jaartal 1664. Gaandeweg ontwikkelde zich 
ook op deze hofsteden de gewoonte om een vrijstaand gebouw voor de eigenaar 
op te trekken: een ‘huysinge’ of een ‘huys van playsanse’. Het woord ‘hofstede’ 
wordt vaak apart genoemd, wat erop kan wijzen dat de boerenwoning en bedrijfs-
gebouwen niet onder hetzelfde dak zaten als de woonruimte van de eigenaar. In het 
naburige Koudekerke verrees in 1658 een buitenhuis dat los stond van de boeren-
woning. Deze hofstede was in 1645 in handen gekomen van Maerten Oillaerts, een 
Vlissingse koopman, die in de omgeving nog meer grond verwierf.136 Het pavil-

130  gav, raze inv.nr. 1477 (22 juli 1667).
131  gav, raze inv.nr. 1511 (26 september 1677).
132  gav, raze inv.nr. 1511 (18 juli 1698) en 1479 (ongedateerd, ca. 1688).
133  gav, raze inv.nr. 1511 (19 maart 1694).
134  gav, raze inv.nr. 1477 (3 oktober 1675).
135  gav, raze inv.nr. 1479 (27 oktober 1698).
136  za, Boerderijenonderzoek inv.nr. 5. Oillaerts bezat ook een speelhof aan de singel van Vlissingen. gav, 
raze inv.nr. 1477 (28 februari 1664).
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joenachtige herenhuis was oorspronkelijk voorzien van twee ramen aan elke zijde 
en versierd met lagen en bogen boven de ramen van rode baksteen. 

Al spoedig werden de buitenhuizen op hofsteden omvangrijker, zoals de woning 
van Adriaen van den Eede. Een boedelinventaris uit 1673 maakt melding van schil-
derijen, wat voor een boerenwoning uit die tijd ongebruikelijk is. Verder noemt het 
document als ruimtes een voorvloer, voorkamer, kelderkeuken en een ‘hooge ka-
mer’.137

De economische functie van dergelijke hofsteden betrof vooral de fruitteelt. Deze 
speelde in West-Souburg een belangrijke rol, vooral vanwege de ligging tussen twee 
steden die als afzetmarkt dienden. Op de Visscher-Romankaart uit 1680 zijn per-
celen met bomen aangegeven die waarschijnlijk fruitboomgaarden waren. Deze 
lagen vooral aan de rand van het dorp en ten zuidwesten daarvan. Ook in de aan-
grenzende heerlijkheid Koudekerke lag dicht bij de stad Vlissingen een aantal fruit-
boomgaarden. Sommige daarvan werden in gebruik genomen als buitenverblijf. 
De zogeheten Grooten Boomgaard bestond al eind zestiende eeuw als hofstede en 
was toen in bezit van Jacqueline van Baerlant, uit een oud Zeeuws adellijk geslacht. 
Onbekend is of ze die zelf bewoonde. In de eerste helft van de zeventiende eeuw 

137  gav, raze inv.nr. 1511 (3 februari 1673).

De hofstede van Maerten Oillaerts in Koudekerke.
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groeide het uit tot een terrein van 38 ge-
meten. Daniel Cardon en zijn nazaten, le-
den van de Vlissingse magistraat, richtten 
er vermoedelijk een buitenverblijf in. Be-
gin achttiende eeuw heette dit Sotteghem 
en werd geprezen als ‘een van de vrucht-
baarste hoven van Walcheren, daar men 
de grootste en lekkerste peeren, appelen, 
druiven, pruimen, en alle boomgewassen 
vind’.138 Ook de ‘huysinge en verderen 
op stal’ met de naam Rustenburg van de 
koopman Anthony Andriessen stonden 
in een boomgaard.139 De koopman An-
thony de Mijl bezat een ‘lanthuys’ tussen 
Oost- en West-Souburg met negen geme-
ten land, waarvan tweederde ‘boomgaert’, 
‘ouden boomgaert en hovenierlant’.140 

Uit dit overzicht blijkt dat op een kleine 
minderheid van de hofsteden in de stadsrandzone het buitenvermaak de belangrijk-
ste plaats innam. Daarbij ging het om buitenverblijven van leden van het gewestelij-
ke of stedelijke bestuur, maar ook om zeer rijke kooplieden. Op het merendeel van 
de hofsteden echter, zo is waar te nemen in West-Souburg, draaide het vooral om het 
profijt in de vorm van fruitteelt en moestuinen. Het buitenvermaak in de speelhoven 
nam in verhouding een bescheiden plaats in. Wel nam het comfort toe en lieten de 
eigenaren voor zichzelf een woonruimte inrichten die ‘herenhuis’ werd genoemd. 
Deze buitenverblijven voegden zich bij al bestaande of nieuw gebouwde hofsteden 
maar verdreven de boomgaarden en moestuinen niet. Dat de eigenaren daarvan voor-
al handelaren waren en hun hofsteden een vorm van financiële risicospreiding, zal 
ongetwijfeld meegespeeld hebben bij die zakelijke benadering van het buitenleven. 

2.3.3 Platteland

Hoe lag op het platteland de verhouding tussen de functies van vermaak en pro-
fijt? Een eerste inzicht daarin geeft Jacob Cats, die in zijn gedicht ‘Twee en tachtig- 
jarig leven’ uit 1657 of 1658 melding maakt van zijn buitenhuis bij Grijpskerke. Een 
tweede bron is wederom een aantal afbeeldingen uit het al genoemde prentwerk 
Speculum Zelandiae uit omstreeks 1668. Tot slot is er het rechterlijk archief, dat ge-
gevens bevat over het gebruik van hofsteden op het platteland.

138  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2, p. 82. Zie ook Jaco Simons, ‘Buitenplaats Grooten Boomgaard’ in: 
Den Spiegel 28 (2010) 2, p. 3-6.
139  gav, raze inv.nr. 1478 (3 en 16 juli 1687 en 9 maart 1689). Op de Hattingakaart heet dit buitenverblijf Rust 
is mijn lust.
140  gav, raze inv.nr. 1477 (9 februari 1667).

De hofstede Grooten Boomgaard in West-Sou-
burg. Detail van de Visscher-Romankaart, circa 
1655, bijgewerkte versie circa 1680.
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Jacob Cats (1577-1660) was afkomstig uit Brouwershaven en had zich als advo-
caat in Middelburg gevestigd. Samen met zijn broer Cornelis vergaarde hij veel ver-
mogen door landaanwinningen in Staats-Vlaanderen. Van 1621 tot 1623 was hij 
pensio naris van Middelburg. Later zou hij bekendheid krijgen als raadpensiona-
ris van Holland en als dichter, onder andere van een van de bekendste hofdichten 
uit de zeventiende eeuw, Ouderdom, buytenleven en hofgedachten op Sorghvliet 
(1658), over deze door hem aangelegde buitenplaats bij Den Haag.141

Het buitenhuis dat Jacob Cats van 1603 tot 1623 bij Grijpskerke bezat, had ook 
een galerij tussen het huis en de scheidingsmuur van het voorplein. Dit huis is af-
gebeeld op de achtergrond van een portret van Cats door Adriaen van de Venne.142 
Het was voorzien van trapgevels en ernaast stond een halfopen galerij. Voor het 
huis ligt een siertuin met hagen en perken. De toren die op het eerder genoemde 
schilderij van Schellinckx uit 1659 is te zien, ontbrak hier nog.

In zijn Twee-en-tachtig jarig leven schrijft Cats over dit buitenverblijf:

Ick had een buytenhuys niet verre van de stadt,
Daer ick en mijn gesin een wijl in stilte sat.
Ick was veel op het lant, of in het huys gedoocken,
Ick liet van enckel moes my veeltijts spijse koocken,
Ick schoude stadts gewoel, en koos het eensaem velt,
Want daer was toen ter tijd myn wesen naer gestelt.
Ick leefde sonder staet, en voor mijn eygen zelven, 
Ick schiep een groote lust om lant te doen bedelven,
Om buyten alle sorg te sitten in het groen,
Oock als ick ledig was genegen iet te doen.
Ick las, ick dicht’, ick schreef, ick maeckte sinne-beelden,
Terwijl mijn kleyne jeugt ontrent de boomen speelden.143

Het beeld dat Cats beschrijft, is dat van het buitenleven in afzondering, dat gewijd 
is aan studie, een beeld dat in de klassieke literatuur veel voorkomt. Het lijkt er wel 
op dat deze passage meer is dan een literair motief en dat het op de historische reali-
teit is gebaseerd. Het staat immers in zijn autobiografie. Bovendien verwijst hij ook 
in brieven naar de literaire arbeid die hij buiten heeft verricht. 

Toen hij in 1623 raadpensionaris van Dordrecht werd, verkocht hij zijn Walcher-
se bezittingen, waaronder de hofstede.144 Behalve dit buitenhuis had hij samen met 
zijn broer een hofstede in Groede, waar ze veel land bezaten. Deze was gebouwd 
tijdens de rustige jaren van het Twaalfjarig Bestand en kwam in 1615 gereed. Deze 
hofstede was het centrum van hun grondbezit en de landbouw stond centraal in 

141  Domien ten Berge, De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats, Den Haag 1979.
142  Rijksprentenkabinet Amsterdam, inv.nr. RP-T-1898-A-4069. Waarschijnlijk staat het hier in spiegelbeeld. 
Op een prent in Jacob Cats, Galathee of harders minne-klachte, ’s-Gravenhage 1629, is het huis eveneens afgebeeld.
143  Jacob Cats, ‘Twee en tachtig-jarig leven’ in: idem, Alle de wercken van den heere Jacob Cats, deel 2, Am-
sterdam 1700, p. 50.
144  A.H. Kan, ‘Het vertrek van Jacob Cats van Middelburg naar Dordrecht’ in: Archief. Vroegere en latere me-
dedeelingen, voornamelijk in betrekking tot Zeeland, Middelburg 1912, p. 1-26, 13-14. Overigens noemt Cats de 
hofstede slechts ‘Gripskerkam’. De naam ’t Munnikenhof bestond toen kennelijk nog steeds niet.
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hun buitenleven aldaar. Zo was de verpachting van de tienden aanleiding voor een 
feestmaal, waarbij de gebroeders Cats in 1615 veertig personen te gast hadden, on-
der wie veel mederegenten uit Middelburg. Cats schreef in een brief: ‘Ik meyne 
den oustmaent oock alhier te sijne’. De belangrijke momenten in de cyclus van 
het landbouwseizoen waren dus richtinggevend voor het verblijf op de hoeve.145

In de loop van de zeventiende eeuw kwam veel landbouwgrond in Zeeland in bezit 
van stedelingen door grondaankoop in de oude polders en door nieuwe inpolderin-
gen. Het areaal landbouwgrond nam door inpolderingen in de loop van de zeven-
tiende eeuw sterk toe: er werd ongeveer 51.000 hectare land ingepolderd, een kleine 
30% van het huidige landoppervlak van Zeeland.146 Het initiatief voor deze land-
aanwinningen ging voor het grootste deel van burgers uit, zowel uit de handelsste-
den als uit Staats-Vlaanderen zelf.147 In veel polders bezaten stedelingen meer dan 

145  A. Meerkamp van Embden, ‘Nieuw gevonden brieven van Jacob Cats en zijne familie’ in: Archief. Vroegere 
en latere mededeelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, voornamelijk in betrekking tot Zee-
land, Middelburg 1927, p. 40-68, 51-52.
146  Brusse en Mijnhardt (red.), Geschiedenis van Zeeland deel II p. 24.
147  Adriaan M.J. de Kraker, ‘Zeeuwse zekerheid verankerd in Zeeuws-Vlaamse bodem. Bedijkingen in Staats-

’t Munnikenhof bij Grijpsker-
ke. Afgebeeld op een portret 
van Jacob Cats door Adriaen 
van de Venne, 1618.
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de helft tot driekwart van de grond. Rond het midden van de eeuw waren stedelin-
gen in Zeeland de grootste grondeigenaren.148 Veel polders kwamen tot stand door 
investeringen van stedelingen en op die manier kregen ze ook veel grond in handen. 
Van de polders in Staats-Vlaanderen die tussen 1590 en 1660 zijn bedijkt, was het 
overgrote deel in bezit van Middelburgse particulieren. Grondbezit diende als eco-
nomische risicospreiding, regelmatige inkomstenbron en als onderpand voor zake-
lijke leningen. Het had voor de meeste investeerders niet direct te maken met het 
motief van aristocratisering.149 

Deze investering in grond als inkomstenbron sluit aan bij een soortgelijke ont-
wikkeling in Venetië in de zestiende eeuw: toen de overzeese handel vanuit deze 
stad geleidelijk in betekenis afnam, richtten de stedelingen zich op het achterland, 
de Terraferma, om daar landbouwgrond in te polderen en te ontginnen. Ook zij 
richtten er villa’s in die als zomerverblijf dienden en tevens als het middelpunt van 
een agrarisch bedrijf.150 Middelburg zag in deze periode echter niet zozeer een ach-
teruitgang van de overzeese handel, als wel een mogelijkheid om vermogen te in-
vesteren in landerijen waar kansen om het in handelsactiviteiten te investeren be-
perkt waren. Tegelijkertijd kwam de landbouw vanaf de jaren 1660 in een depressie 
waardoor grond- en pachtprijzen daalden. Dit maakte het aantrekkelijk voor stede-
lingen om veel grond te verwerven; ook al leverde die op korte termijn niet heel veel 
op, de lange termijn bood wellicht een stabiel inkomen.151

De landbouwgrond werd over het algemeen verpacht. Voor het beheer van de 
gronden werd een lokale boer als rentmeester aangesteld. Soms echter kon de 
grondeigenaar ook zelf het beheer voeren vanuit een verblijf ter plaatse. Dat diende 
niet alleen een praktisch nut maar kon ook worden gecombineerd met een buiten-
verblijf, zoals dat van Adriaen van Hecke, burgemeester van Vlissingen. Deze hof-
stede is aangegeven op een kaart van West-Zeeuws-Vlaanderen uit 1656 waarbij 
de naam Van Hecke is vermeld. Adriaens zoon Jasper van Hecke, eveneens burge-
meester van Vlissingen, verpachtte deze hoeve met 179 gemeten land in de Baarzan-
depolder bij Breskens, net als zijn vader gedaan zal hebben. In een pachtcontract uit 
1680 blijkt dat hij voor zichzelf reserveerde ‘om tot sijn contentement te gebruyc-
ken, den vyercanten teerlingh lants, die rontom met een wandeldreve beplant is en 
daer de hofstede op staet’. Verder hield hij een stal, het koetshuis, ‘de achtercamer 
aen het boerenhuys’ en het ‘hoveniersgereetschaphuysje’ voor eigen gebruik. Het 
‘huisken met hofken daeraen’ bleef ook tot zijn beschikking. Mogelijk was dit een 

Vlaanderen door Noord-Nederlanders en de inrichting van het landschap tussen 1600 en 1800: enkele hoofdlij-
nen’ in: Maurits Ebben en Simon Groenveld (red.), De Scheldedelta als verbinding en scheiding tussen Noord en 
Zuid 1500-1800, Maastricht 2007 p. 69-89; Brusse en Mijnhardt (red.), Geschiedenis van Zeeland deel II p. 25-43.
148  Brusse en Mijnhardt (red.), Geschiedenis van Zeeland deel II p. 59-63.
149  Brusse en Mijnhardt (red.), Geschiedenis van Zeeland deel II p. 39.
150  James S. Ackerman, The Villa. Form and Ideology of Country Houses, Washington 1985, p. 89-107; Peter 
Burke, Venetië en Amsterdam. Een onderzoek naar elites in de zeventiende eeuw, Amsterdam 1991, p. 63-71.
151  Brusse en Mijnhardt (red.), Geschiedenis van Zeeland deel II p. 61.
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speelhuis met pleziertuin.152 Bij de eerste buitenverblijven van Walcherse stede-
lingen had het landbouwbedrijf dus een belangrijke functie, al speelde blijkens de 
‘wandeldreve’ ook het vermaak een rol.

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de landerijen en hofsteden tevens dienden als in-
komstenbron voor de eigenaar uit de stad. Werkzaamheden werden vaak uitgeoe-
fend door een pachter, maar de boer kon ook een personeelslid zijn in loondienst 
bij de eigenaar van de hofstede. Zo spreekt een akte uit 1686 van Adriaen Pieterse 
die ‘casteleyn’ was op de hofstede van de wezen van Ewaldus van de Perre onder 
Oostkapelle. Op Het Hof der Meede (later Het Huys ter Mee), het jachthuis van de 
Veerse pensionaris en raad Hendric Serooskerke, woonde Gillis Janssen als ‘caste-
leyn’. De heer Serooskerke bezat tevens een boerderij onder Vrouwenpolder, waar 
Janssen later als ‘casteleyn en gebroode dienaer’ op woonde.153 Hieruit volgt dat 
stedelingen zich soms voor eigen rekening actief met de landbouw als inkomsten-
bron bezighielden. Dit kan ook blijken uit de pachtboerderij die Willem Wilhelmi 
bij zijn eerder genoemde speelhuis had. Hij was secretaris van Oostkapelle, welke 
betrekking hij uitoefende in dienst van de stad Middelburg die de ambachtsheer-
lijke rechten bezat. Zijn hofstede had hij nodig als verblijfplaats wanneer hij voor 
de uitoefening van zijn functie in het dorp moest zijn. Daarnaast speelde het ver-
maaksaspect mee: bij de verkoop aan de Middelburgse koopman Pieter Sterthemius 
in 1661 bleek er een ‘speelhuys’ te staan.154 Verder speelde het profijt een rol: Wil-
helmi bezat ongeveer vijftien gemeten grond in de nabijheid van deze hofstede en 
nog meer percelen elders onder Oostkapelle. Bovendien pachtte hij de hofstede ten 
noorden ervan met ruim vijf gemeten land, waarschijnlijk om er voor eigen reke-
ning landbouw te bedrijven.155

 
Naast geldbelegging en inkomstenbron vervulde de hofstede op het platteland 
ook een rol als jachthuis. Uit het eerder genoemde getuigenverslag uit 1686, inza-
ke het geschil tussen de heren Serooskerke en Biscop over de jacht, blijkt namelijk 
dat deze hofsteden niet zozeer in de zomer werden bewoond, maar vooral tijdens 
het jachtseizoen in de wintermaanden. Zo verklaarde een getuige over Hendric Se-
rooskerke, pensionaris en raad van Veere en bewoner van Het Hof der Meede on-
der Oostkapelle, dat hij ‘meer dan thien jaeren in de maenden van september, oc-
tober, november, december, january en february, wesende den tijt of saysoene van 
de jaght’, op zijn hofstede verbleef. Voor de hazenjacht hield een inwoner van het 
dorp Serooskerke ‘een winthont genaemt Lamoene voor, en op de naem, en ’t regt 
tot de jaght van de voornoemde mr. Hendric Serooskerke’.156

152  za, Rechterlijk Archief Zeeuws-Vlaanderen inv.nr. 2154 (23 december 1680).
153  za, raze inv.nr. 1181 (17 oktober 1686).
154  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 940 (Overloper Vijf Ambachten 1656) fol. 244; Kesteloo, De stadsre-
keningen p. 62; za, raze inv.nr. 1167 (3 maart 1661).
155  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 940 (Overloper Vijf Ambachten 1656) fol. 243verso-244.
156  za, raze inv.nr. 1181 (17 oktober 1686).
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Anders dan op de hofsteden en speelhoven bij de stad, lijkt het op de verder weg 
gelegen hofsteden dus in mindere mate te gaan om het zomerse vermaak in de tuin 
maar speelde de functie van jachthuis mee. Dat iemand het recht had om te jagen en 
dat ook in de praktijk liet zien, droeg in belangrijke mate bij aan diens aanzien, zo-
als we al eerder zagen. In dat verband is het opmerkelijk dat er zich onder de eige-
naren van Oostkapelse buitenverblijven verhoudingsgewijs veel personen bevon-
den met functies in het stadsbestuur van Middelburg of Veere of in het gewestelijke 
bestuur. Jacob Godin, de bewoner van Rijnsburg, was burgemeester en raad van 
Veere en namens Zeeland gecommitteerde raad in de Generaliteitsrekenkamer.157 
Raadpensionaris van Zeeland Pieter de Huybert, heer van Burgh, bewoonde een 
hofstede die met zijn naam (‘Hubert’) op de kaart wordt aangegeven.158 Diens zoon 
Anthonie de Huybert kocht in 1669 het naastgelegen Duno. Hij werd later baljuw 
van Veere en raadsheer in de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland.159 

Uit het voorgaande komt naar voren dat het buitenleven op het platteland gedomi-
neerd werd door leden van de stedelijke bestuurlijke elite. Kooplieden en kapiteins 
vestigden zich vaker in de buurt van de stad. Van een bouwgolf was op Walcheren 
geen sprake, eerder van een geleidelijke toename van buitenverblijven. Deze con-
centreerde zich langs de wegen tussen de steden en op de noordelijke helft van het 
eiland. Meer excentrisch gelegen buitenverblijven hadden in de regel een oorsprong 
als klooster. De functie van deze buitenverblijven was vooral het vermaak, al speel-
de het motief van profijt altijd mee. Slechts de rijksten onder de stedelijke elite, vrij-
wel allemaal bestuurders, legden in de buurt van de steden buitenverblijven aan die 
louter voor het vermaak dienden. Het merendeel ervan was echter gecombineerd 
met een agrarische activiteit, zoals akkerbouw, tuinbouw of fruitteelt.

2.4 Macht

Hoe kon een buitenplaats een uiting zijn van de macht van de eigenaar? Om daar 
een antwoord op te vinden, is het nodig om eerst na te gaan hoe de machtsverhou-
dingen lagen in met name Middelburg, waarna de blik zich vervolgens richt op de 
buitenplaatsen die deze personen hadden en hoe die er uitzagen. Op die manier is 
een reconstructie mogelijk van de betekenis die buitenplaatsen hadden in de poli-
tieke verhoudingen.

Daarnaast is de vraag of er een verband was tussen werkelijke macht die een ste-
deling kon uitoefenen als ambachtsheer en het bezit van een buitenplaats. Met die 
laatste vraag zullen we beginnen.

157  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 672.
158  Kesteloo, Oostkapelle p. 104.
159  Kesteloo, Oostkapelle p. 108-109; Nagtglas, Levensberichten, deel 2, p. 444-445. De kaart noemt ter hoogte 
van het latere Berkenbosch een ‘Reygersberge’. Wie er precies met ‘Reygersberge’ wordt bedoeld, is onduidelijk, 
maar wel was ook dit een naam die vaak opduikt in het Middelburgse stadsbestuur.
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2.4.1 Ambachtsheerlijkheden

Het platteland was verdeeld in ambachtsheerlijkheden. De ambachtsheren oefen-
den er het lokale bestuur uit. Dit bestond meestal uit de benoeming van functiona-
rissen en het heffen van enkele belastingen. Ook de lagere rechtspraak was onder-
deel van de ambachtsheerlijke rechten. Van de 118 heerlijkheden op de Zeeuwse 
eilanden waren er in het derde kwart van de zeventiende eeuw 33 in bezit van ste-
den. De overige heren en vrouwen waren particulieren uit Middelburg, Vlissingen, 
Zierikzee en Goes, evenals enkele edelen die buiten Zeeland woonden.160

Heerlijkheden kwamen voort uit het middeleeuwse leenstelsel. De landsheer 
kon overheden, instellingen of particulieren met ambachtsheerlijke rechten bele-
nen. In de Republiek waren de Staten van Zeeland als leenheer in de plaats gekomen 
van de landsheer. Heerlijkheden waren handelswaar geworden: ze konden worden 
verkocht of in leen gegeven. Heerlijkheden die niet op die manier werden uitgege-
ven, bleven zoals dat heette, ‘in ’s graven boezem’ en werden beheerd door de ge-
westelijke overheid.

Anders dan Hollandse ambachtsheerlijkheden konden die in Zeeland worden 
verdeeld in zogeheten ambachtsporties. Dit betekent dat een ambacht meerdere he-
ren kon hebben. Het bestuur en beheer werd vaak uitgeoefend door een rentmees-
ter die eens per jaar een vergadering van de heren bijeenriep.

Het bezit van een ambachtsheerlijkheid of een deel daarvan verschafte de eige-
naar bevoegdheden op bestuurlijk en financieel gebied. Een belangrijke bevoegd-
heid van de ambachtsheer was het uitvaardigen van regelgeving, zoals inzake de 
vestiging van herbergen en bedrijvigheid. Verder had een ambachtsheer het recht 
om functionarissen te benoemen, zoals de secretaris en schout. In sommige heer-
lijkheden bezat de heer ook een of meer stemmen in het kerkbestuur en kon op die 
manier invloed uitoefenen op de benoeming van de predikant en voorzanger. 

Inkomsten verwierf een ambachtsheer door heffing van verschillende belastin-
gen. Zo had de ambachtsheer het windrecht, dat verpacht kon worden aan de mole-
naar. De dwangmalerij, die inhield dat inwoners verplicht waren hun graan te laten 
malen bij de korenmolen in hun heerlijkheid, was veelal gekoppeld aan het bestaan 
van een korenmolen. Ook recognitiegeld, dat lokale ambtenaren aan de heer ver-
schuldigd waren voor het bekleden van hun positie, vormde een inkomstenbron. 
Het verpachten van het recht om dijken en wegen te beplanten was voor enkele am-
bachtsheren lucratief. Strandvonderij was eveneens een niet te verwaarlozen bron 
van inkomsten. Naburige heerlijkheden voerden soms hevige strijd over de bepa-
ling van de heerlijkheidsgrenzen. Dit was bijvoorbeeld het geval met Domburg en 
Westkapelle en leidde in 1696 tot een proces.161 

160  Piet van Cruyningen in Brusse en Mijnhardt (red.), Geschiedenis van Zeeland deel II p. 133, stelt dat am-
bachtsheren bovenal stedelingen waren, van wie ook niet iedereen een buitenverblijf bezat: ‘Zij woonden hooguit 
gedurende een deel van het jaar op een buitenplaats in hun ambachtsheerlijkheden’.
161  Lantsheer, Zelandia Ilustrata p. 634, 640.
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In de loop van de zeventiende eeuw verwierven de Walcherse steden de meerder-
heid van de heerlijkheden op het eiland. Middelburg bezat er 25. In 1634 had deze 
stad Oostkapelle gekocht van de stad Veere, en in 1638 voegde zij West-Souburg 
aan haar bezit toe. In 1648 verkocht stadhouder Willem II de steden Westkapelle en 
Domburg aan Middelburg voor de som van 35.500 Vlaamse ponden.162 

Vlissingen bezat een minderheidsaandeel in Biggekerke, Hoogelande en Westka-
pelle Buiten en een meerderheidsaandeel in Koudekerke en Zoutelande en Weren-
dijke.163

Op Walcheren was in de zeventiende eeuw een minderheid van de heerlijkheden 
in bezit van stedelingen. Hadden degenen die wel een heerlijkheid bezaten, daar 
ook een buitenplaats, is nu de vraag. Voorbeelden daarvan zijn vanwege het klei-
ne aantal uiteraard zeldzaam. Uitzonderingen waren Aernout van Citters en Ni-
colaes de Vrieze. De uit Antwerpen uitgeweken handelaar Aernout van Citters 
(1561-1634) liet een huis optrekken bij Gapinge: ‘eenen schoonen grooten treffe-
lijcken wel-beplanten boomgaert met zijn treffelijck huys ende thoren, leggende 
rontsom in ’t water’. Het huis bestond uit een ‘grooten voorvloer’, een ‘extraordi-
naris groote schoone camer’, een zijkamer en twee bovenkamers. In een aanbouw 
was de keuken ondergebracht. Erbij hoorden twee boomgaarden, een iepen- en 
een elzendreef, een boerderij en veel landbouwgrond. Dat deze ondernemer zijn 
hofstede niet alleen voor nut en vermaak had maar ook als statussymbool, blijkt 
uit de ‘steene duyvekeete’ op het erf. Duivenhouderij was voorbehouden aan am-
bachtsheren en Van Citters had in 1610 de heerlijke rechten van Gapinge verwor-
ven. Daarnaast was er een tuin voor het vermaak te vinden. Tegenaan het huis stond 
‘eene gallerije responderende op den hof, wel-beplant zijnde rontsom met doren-
haghen’.164 Die galerij was duidelijk een sierelement.

Ook het huis dat Nicolaes de Vrieze rond 1610 bij Meliskerke liet bouwen, be-
zat kenmerken van sociale distinctie: het had een ‘dreve’ of oprijlaan, een toren en 
een gracht. Bovendien lag het te midden van de ambachtsheerlijkheden Meliskerke, 
Mariekerke die hij in 1610 had gekocht. In 1629 voegde hij daar een deel van Big-
gekerke aan toe.165 Hij stamde af van een familie van hoge grafelijke ambtenaren 
en werd tot de adel gerekend. Dat de familie katholiek was en dus uitgesloten van 
openbare bestuursfuncties, maakte voor de adellijke representatie grondbezit en 
een woning op het platteland als machtsbasis des te belangrijker.166 Bijzonder aan 

162  Dekker, ‘Het bezit van heerlijkheden’ p. 137; Kesteloo, Domburg p. 15-16.
163  Dekker, ‘Het bezit van heerlijkheden’ p. 138.
164  za, Verzameling Verheye van Citters inv.nr. 42d; ‘Keur van Zeeland’ uit 1495, hoofdstuk 3, artikel 27. Op-
genomen in R. Fruin, De keuren van Zeeland, Den Haag 1920 p. 229; Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 739-740.
165  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 679, 681, 718-719.
166  Simon Groenveld, ‘De Oranjes als markiezen van Veere. Hun politieke invloed in Zeeland en de stad Veere, 
1581-1702’ in: G. van Herwijnen (eindred.), Borsele Bourgondië Oranje. Heren en markiezen van Veere en Vlis-
singen 1400-1700, Hilversum 2009, p. 126. K. Wielemaker, Biggekerke. Zijn burgerlijke en kerkelijke geschiede-
nis, Middelburg 1904 p. 27 noemt de De Vrieses een familie van kooplieden. Nagtglas, Levensberichten, deel 4, 
p. 901-902 daarentegen noemt hen edelen. Arie van Steensel, Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in een 



2.4 Macht 91

het Huis te Meliskerke is dat het twee voordeuren had en dus waarschijnlijk ook 
een woonruimte voor de pachtboer bevatte. Voor een landhuis is dit uitzonder-
lijk want in de regel was dat exclusief voor de eigenaar gereserveerd en beschikte de 
boer over een eigen woning.

Zowel handelaren van Zuid-Nederlandse afkomst als afstammelingen van 
Zeeuwse edelen stichtten dus landhuizen en deze verschilden uiterlijk niet van ka-
rakter. Deze twee buitenhuizen waren er niet louter voor het vermaak: ze konden 
worden opgevat als uitdrukking van burgerlijk aanzien maar evenzeer als blijk van 
eeuwenoud adeldom. Opmerkelijk is in beide gevallen de binding met ambachts-
heerlijke rechten ter plaatse. Met name dat zal een belangrijke reden zijn geweest 
voor bijvoorbeeld Van Citters om de heerlijke rechten van het gebied rond zijn 
huis te verwerven.

Particuliere ambachtsheren combineerden soms het bezit van heerlijke rech-
ten met de inrichting van een buitenverblijf, maar het gaat om uitzonderingsgeval-
len omdat de meerderheid van de heerlijkheden in handen was van de steden. Dat 
neemt echter niet weg dat het bezit van een heerlijkheid statusverhogend kon wer-

laatmiddeleeuwse samenleving, Hilversum 2010, p. 119 geeft aan dat Klaas de Vriese een grafelijke ambtenaar was 
die in de vijftiende eeuw lenen op Tholen en Vossemeer verwierf. Zie verder Martin van den Broeke,‘Een heer-
lijk buitenverblijf. Het huis te Meliskerke: ambachtsherenhuis en buitenplaats’ in: De Wete 39 (2010) 4, p. 3-14.

Het Huis te Meliskerke. Ets door Hendrik Spilman naar Cornelis Pronk, 1743.
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ken voor de eigenaar van het buitenverblijf dat daarin lag. Immers, het bezit van een 
heerlijkheid verschafte de heer ook het jachtrecht, een belangrijk onderdeel van het 
buitenleven. De enkeling die een heerlijkheid of delen ervan bezat, onderstreepte 
dat bezit door er een buitenverblijf te bouwen en dat toont het verband aan tussen 
heerlijke rechten en het bezit van een buitenverblijf: ze versterkten in onderlinge 
samenhang de status van de eigenaar.

2.2.4 Machtsstrijd

Een andere vraag is of een buitenplaats een uiting kon zijn van de machtige positie 
die iemand in het stedelijke of gewestelijke bestuur bekleedde. Daarvoor is het nodig 
om de machtsverhoudingen binnen met name Middelburg te beschouwen, omdat 
deze stad als het zwaartepunt van de Zeeuwse politiek fungeerde, waarna onze blik 
zich richt op de hoofdrolspelers en hun eventuele bezittingen op het platteland.167

Rond het midden van de zeventiende eeuw waren in Middelburg twee facties 
ontstaan. De Britse consul Bampfield schreef daarover in 1663 het volgende: ‘This 
town is inhabited partly by natives and partly by Walloons and French. The natives 
and ministers [predikanten] as they say are for monsieur Veth, but the strangers for 
monsieur Thibaut’.168 

Eerstgenoemde factie was het oude inheemse patriciaat, aangevoerd door Apol-
lonius Veth. De andere factie bestond uit immigranten die deels vanwege hun ge-
loof waren gevlucht. Zij zagen de Zuidelijke Nederlanden nog steeds als hun va-
derland. Hun contraremonstrantse streven was gericht op de vereniging van de 
Republiek met de Zuidelijke Nederlanden, zij het onder de gereformeerde reli-
gie. De Zeeuwse regenten waren na de Vrede van Münster in 1648 voornamelijk 
Oranje gezind, al was de tegenstelling tussen Oranjegezinden en staatsgezinden in 
Zeeland niet heel duidelijk. De Oranjegezindheid van de Zeeuwse regenten was 
vooral ingegeven door eigenbelang: de stadhouder was immers degene die de macht 
van Holland kon beteugelen.169 

Hoe vertaalde deze politieke factiestrijd zich in het bezit en gebruik van buiten-
plaatsen? In het geval van de heren Veth en Thibaut leidde die zoals we zullen zien 
in ieder geval tot merkwaardige verschillen. 

Hendrick Thibaut (1604-1667) was de centrale figuur van de factie die vooral be-
stond uit immigranten.170 Hij maakte deel uit van het Middelburgse stadsbestuur, 

167  Vergelijk Rob van der Laarse, ‘Amsterdam en Oranje. De politieke cultuur van kasteel en buitenplaats in 
Hollands Gouden Eeuw’ in: Yme Kuiper en Ben Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw. De 
rijkdom van het buitenleven in de Republiek, Hilversum 2015, p. 68-95. 
168  J.H. Kluiver, De souvereine en independente staat Zeeland. De politiek van de provincie Zeeland inzake 
vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de achtergrond van de positie van Zee-
land in de Republiek, Middelburg 1998, p. 117.
169  M. van der Bijl, Idee en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zee-
land en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 Groningen 1981; Brusse en Mijnhardt (red.), Geschiedenis van 
Zeeland deel II p. 183-186.
170  Ronald van Immerseel, ‘ “Zijn deugd schittert na zijn dood”. Een biografische schets van de Middelburgse 
regent Hendrick Thibaut (1604-1667)’ in: Zeeland 19 (2010) 3, p. 95-105.
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was acht keer burgemeester en van 1636 tot aan zijn dood raadsheer in de Raad van 
Vlaanderen, het rechtsprekende orgaan voor Staats-Vlaanderen. Van 1648 tot 1651 
had hij namens Middelburg zitting in de Gecommitteerde Raden van Zeeland en in 
1649 in de Zeeuwse Admiraliteit. Tot slot was hij bewindhebber in de Kamer Zee-
land van de voc. Vooral deze laatste functies verschaften hem een zeer groot aan-
zien en persoonlijke macht. Hij was zo een belangrijke bestuurder dat stadhouder 
Willem II hem beschouwde als zijn meest vooraanstaande adviseur inzake magis-
traatsvoordrachten in de Zeeuwse steden. 

Thibaut was de grootste particuliere grondbezitter in Staats-Vlaanderen, waar 
hij meer dan duizend hectare landbouwgrond bezat. De 34 hectare grote Thibaut-
polder, die was bedijkt in 1648, was zelfs naar hem genoemd. Zijn grondbezit lag 
verspreid over enkele kleinere polders, terwijl in het Tweede Deel van de Generale 
Prins Willempolder aanvankelijk 1.200 hectare in eigendom was van Thibaut. In de 
Golepolder, ten zuidoosten van Breskens, bezat hij een hofstede.

Thibauts machtige positie werd ondersteund door zijn bezit aan heerlijkheden. 
Zijn vader had al belangrijke aandelen verworven in Oud- en Nieuw-Vossemeer. 
Van de vader van zijn derde echtgenote Isabella Porrenaer, de Vlissingse pensio-
naris Jacob Porrenaer, had hij de heerlijkheden Aagtekerke en Domburg Buiten 
op Walcheren geërfd, terwijl hij ook in Staats-Vlaanderen met nog enkele heer-
lijkheden was beleend. Dit waren Odelinsbrugge ten noorden van Aardenburg, en 
Burggravestein en Steenewalle, in de buurt van Cadzand. Van oorsprong waren dit 
leengoederen van de graaf van Vlaanderen, maar tijdens de Opstand waren ze gene-
raliteitslenen geworden, die vielen onder het bestuur van het Generaliteitsleenhof 
in Sluis. In wezen leende Thibaut deze heerlijkheden rechtstreeks van de Staten-
Generaal. Dat hij actief deze lenen heeft willen verwerven, wijst op het belang er-
van voor zijn prestige. Daarnaast spreekt er vermoedelijk de wens uit om verbon-
den te blijven met zijn Zuid-Nederlandse afkomst. Zijn grootvader was immers 
afkomstig uit Ieper.171

171  Nagtglas, Levensberichten, deel 4, p. 759-761.

De hofstede van Hendrick 
Thibaut bij Breskens. De-
tail van de kaart van West-
Zeeuws-Vlaanderen door 
Nicolaes Visscher, 1648-
1656.
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Na het plotseling overlijden van stadhouder Willem II in 1650 probeerde Thi-
baut zonder stadhouderlijke ruggesteun zijn positie te handhaven, maar om een 
aantal redenen kwam hij in 1651 toch ten val. De woede tegen hem groeide toen 
hij probeerde door een wijziging van het stedelijke systeem voor magistraatsver-
kiezingen zijn positie trachtte te versterken en verder wakkerde de factie-Veth 
anti- Oranjegevoelens aan, die uiteindelijk leidden tot een volksoproer dat zich te-
gen Thibaut en zijn medestanders richtte. Thibaut vluchtte en nam zijn intrek op 
zijn hofstede bij Breskens, waar hij tot 1653 bleef. Het overlijden van Apollonius 
Veth in dat jaar maakte zijn rehabilitatie in Middelburg mogelijk en in 1654 werd 
Thibaut benoemd tot rentmeester-generaal van Zeeland Bewesten Schelde. Na-
dat de facties Veth en Thibaut in 1661 vrede hadden gesloten uit, keerde Thibaut 
terug in het stadsbestuur. Hij had goede banden met de Hollandse staatsgezinde 
raadpensio naris Johan de Witt en diens Zeeuwse neef en medestander Daniël Fan-
nius, maar ook met de oranjegezinde factie. 

De leider van de ‘inheemse’ regenten was Apollonius Veth (1603?-1653). Zijn fami-
lie was in slechts enkele generaties opgeklommen naar een van de voornaamste po-
sities in het Middelburgse stadsbestuur en vertoonde in de jaren vijftig een indruk-
wekkende machtsontplooiing. Apollonius’ broer Adriaan was van 1658 tot 1663 
raadpensionaris van Zeeland, zijn broer Jacob was jarenlang samen met Adriaan 
stadspensionaris van Middelburg en oefende dat ambt vanaf 1651 alleen uit. Door 
verzwagering met andere regentenfamilies was hun invloed aanzienlijk, met name 
door het huwelijk van Apollonius’ zuster Catharina met David van Reygersberge, 
telg uit een van oorsprong uit Veere afkomstig geslacht dat in Middelburg groot 
aanzien genoot vanwege hun rijkdom en belangrijke posities, alsmede door hun 
vermeende adellijke afstamming.172

Veth bezat het Huis ter Linde bij Ritthem. Dit was in zijn bezit gekomen door 
zijn huwelijk met de zeer rijke Cornelia Remoens.173 Hiervan heeft hij in 1648 een 
schilderij laten vervaardigen. Daarop is te zien dat het een toren had met daarnaast 
een aanbouw met een modern schilddak. Op het schilderij is een jagend gezelschap 
afgebeeld. Het huis werd, althans in de beeldvorming, geassocieerd met jachtrech-
ten en voorrechten als van een ambachtsheer of grondbezitter. Dat Veth zijn bezit 
op de manier liet verbeelden, geeft aan dat het buitenverblijf een belangwekkend 
onderdeel van zijn zelfbeeld en levensstijl was. Het uiterlijk van het gebouw ver-
schilt echter zo weinig van andere landhuizen uit deze periode dat het niet aanne-
melijk is dat Veth hiermee de adel trachtte te imiteren.

De voorlopige conclusie van het voorgaande is dat rond het midden van de zeven-
tiende eeuw de leiders van de rivaliserende facties in het Middelburgse stadsbestuur 

172  Van der Bijl, Idee en interest p. 19; Jeanine Dekker, Peter Don, Albert Meijer (red.), Een bijzonder huis op 
een bijzondere plek. Het Van de Perrehuis in Middelburg en zijn omgeving, Middelburg 2000, p. 95-97.
173  Nagtglas, Levensberichten, deel 4, p. 850-854; B.J. de Meij, De burgerlijke en kerkelijke geschiedenis van 
Ritthem, Welzinge en Nieuwerve, Middelburg 1929, p. 54-59.
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allebei weliswaar een buitenverblijf hadden, maar deze hadden een heel ander ka-
rakter. Het zou onjuist zijn om op basis van deze voorbeelden tot een algemene uit-
spraak te komen. Wel is een mogelijke conclusie dat de staatsgezinde factie-Veth 
een meer ‘aristocratische’ levensstijl voerde met haar buitenverblijven. Niettemin 
kunnen de ambachtsheerlijkheden van Thibaut eveneens worden opgevat als een 
streven naar het verstevigen van prestige. Een buitenplaats was niet een noodzake-
lijk element in het vertonen van politieke macht.

Dat zou veranderen in de tweede helft van de zeventiende eeuw en opnieuw 
vormt de factie-Thibaut een voorbeeld. Hoewel Thibaut zelf geen goede verhou-
ding had met zijn politieke rivaal Johan de Knuyt, raakten hun nakomelingen door 
huwelijken nauw met elkaar verbonden. Dat gold met name voor de familie Huys-
sen die al sinds de jaren dertig op het Middelburgse pluche zat. Net als Thibaut ge-
noot De Knuyt veel persoonlijk aanzien en beide heren slaagden erin door voor-
delige huwelijken van hun kinderen een dynastie te vestigen. Het prestige daarvan 
kwam al spoedig tot uiting in de buitenverblijven die ze bezaten.

Johan de Knuyt (1587-1654) was in zijn tijd een van de machtigste Zeeuwse 
politici en representant van de Eerste Edele in de Staten van Zeeland. Door zijn 
huwelijk met Catalyna Tenijs, uit een familie die een adellijk verleden werd toe-
geschreven, trad hij toe tot de hoogste kringen. Hij werd na een korte loopbaan 
in het Middelburgse stadsbestuur gecommitteerde raad in de Staten van Zeeland 
en raad in de Admiraliteit. Stadhouder Frederik Hendrik benoemde hem tot Re-
presentant van de Eerste Edele in de Zeeuwse Staten en van de Franse koning 
ontving hij de ridderorde van Saint Michel. Tijdens de vredesonderhandelingen 
in Münster vertegenwoordigde hij het Huis van Oranje. Na het overlijden van 
Willem II in 1650 verloor hij zijn ambt en overleed in 1654 als ambteloos burger. 
Ter onderstreping van zijn status kocht hij in 1633 een aandeel in de heerlijkheid 
Oud- en Nieuw-Vossemeer en gebruikte het wapen ervan als hartschild voor zijn 
eigen wapen. Van Amalia van Solms kocht hij in 1649 de heerlijkheid Weelde, in 
de buurt van Antwerpen, en in hetzelfde jaar leende hij van haar de heerlijkheid 
Ravels.174

De Knuyt liet een hofstede aanleggen langs een van de belangrijkste wegen van 
het eiland, die van Middelburg naar Domburg. De locatie die hij uitkoos, lag even 
bezuiden het dorp Serooskerke. In 1643 liet hij een weg ten zuiden van zijn hof ver-
leggen en een gracht om het huis graven, later gevolgd door het verwijderen van de 
weg ten oosten ervan. Dit was de doorgaande weg van Middelburg via Serooskerke 
naar Domburg en dus een van de belangrijkste wegen van het hele eiland. Ter hoog-
te van De Knuyts hof liep er een tweede weg parallel aan de hoofdweg en van die 
situatie werd gebruik gemaakt om de meest westelijke van de twee wegen op te hef-
fen ten behoeve van het uitbreiden van de hofstede.175 

174  Nagtglas, Levensberichten, deel 2, p. 552-555.
175  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 959 (16 februari 1643) en 252. Dit is het later zo genoemde Het Huys 
OM.
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Het Huys OM bij Serooskerke Kaart door Joseph Massol, 1758.
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Rond het huis werd een rechthoekige park aangelegd. De overloper van de Oost-
watering uit 1672 noemt een ‘hofstede, vijvers, dreve en boomgaert’ met een op-
pervlakte van twaalf gemeten. Verder lag er een ‘hofstede met de dreve’ en had De 
Knuyt verschillende percelen samengevoegd tot een groter geheel. Hieruit kan 
worden afgeleid dat dit park inderdaad al voor dat jaar tot stand is gekomen.176 Op 
de Hattingakaart en op een opmeting uit 1758 van de buitenplaats, die toen Het 
Huys OM heette, is te zien dat de kern van de aanleg bestaat uit het eiland met het 
huis daarop.177 Aan beide zijden daarvan lag eveneens een vierkant gedeelte, en naar 
het zuiden toe een groot vierkant, waarbinnen een eveneens vierkante moestuin ligt 
en een drietal bassins. Deze laatste zijn moeilijk te verenigen met de symmetrie van 
de aanleg en dateren mogelijk uit een latere fase. Het geheel maakt een rechthoek, 
met een indeling die overeenkomt met die van Honselersdijk.178 

Johan de Knuyt heeft met zijn hofstede zijn politieke macht tot uiting gebracht. 
Het grondplan van zijn park was zelfs een kopie van dat van het stadhouderlijke 
paleis Honselersdijk. Hier fungeerde de buitenplaats dus als drager van een politie-
ke boodschap en als middel om de macht van de eigenaar te tonen.

Johan de Knuyt had één dochter, Margaretha, die trouwde met Johan Huyssen, 
heer van Kattendijke (overleden 1653), burgemeester, schepenen raad van Middel-
burg en rentmeester van de grafelijke domeinen in Zeeland Bewesten Schelde. Deze 
maakte deel uit van een familie die oorspronkelijk afkomstig was uit Goes. Johan 
was in 1623 de eerste die toetrad tot het Middelburgse stadsbestuur, maar zijn va-
der Johan was als gecommitteerde raad in de Staten van Zeeland, raad in de Ad-
miraliteit en president van de Raad van Vlaanderen al lid van het gewestelijke be-
stuur. Huyssen kreeg in 1610 van de Franse koning Lodewijk XIII het diploma met 
het recht de titel ridder te voeren. Dit was mede een gevolg van zijn contacten met 
Franse havensteden die hij als raad in de Admiraliteit had. Twee jaar later verleende 
de Engelse koning James I hem het erfelijke ridderschap, met het recht om zijn wa-
penschild te vermeerderen met de rode roos van Engeland.179

De familie deed er veel aan om haar hoge positie te versterken en Johans huwelijk 
met de zeer rijke dochter van de representant van de Eerste Edele was een belang-
rijke stap daarin. Vier kinderen van Johan en Margaretha zetten de weg van aristo-
cratisering voort. Zo trouwde oudste zoon Johan met de adellijke Cornelia van der 
Nisse en dochter Margarita met de eveneens adellijke Hieronymus van Tuyll van 
Serooskerke. Haar twee latere huwelijken waren eveneens met edellieden. Zoon 

176  Overloper Oostwatering 1672 fol. 159verso, 154verso-156.
177  Deze merkwaardige naam verwijst ongetwijfeld naar de wegomleggingen die nodig waren voor de aan-
leg van het park. Daarnaast kan, zeker omdat het laatste woord op het achttiende-eeuwse toegangshek met twee 
hoofdletters gespeld was, deze naam een afkorting zijn. Gelet op de Oranjegezindheid van De Knuyt en latere ei-
genaren van de familie Huyssen, is het niet uitgesloten dat de O stond voor Oranje.
178  Vanessa Bezemer Sellers, Courtly Gardens in Holland 1600-1650. The House of Orange and the Hortus Ba-
tavus, Amsterdam/Woodbridge 2001, p. 15-60.
179  Nederland’s Adelsboek 85 (1995), p. 545-562, 548; J.H. Scheffer, Genealogie van het geslacht Huyssen van 
Kattendijke, Rotterdam 1879; Antheun Janse m.m.v. Ingrid Biesheuvel, Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. 
Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht, Den 
Haag 2005, p. xxi-xxvi, li-lx. 
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Frederik trouwde met een dochter van Hendrick Thibaut en zoon Laurens met 
Clara Velters, Dit waren zeer voordelige huwelijken die de familie Huyssen stevig 
verankerden in de top van de Middelburgse en zelfs Zeeuwse elite.180

Die verhoogde status kwam mede tot uiting in het buitenplaatsenbezit van de fa-
milie. De zoon van Johan, Johan Huyssen, heer van Vossemeer (1630-1667), bur-
gemeester, schepen en raad van Middelburg, zou als stamhouder de grootste bui-
tenplaats bewonen. Dit was het Hof te Poppendamme, dat hij in de jaren zestig liet 
aanleggen op de plaats waar voorheen, naar men in de zeventiende eeuw geloofde, 
een adellijke hofstede had gestaan.181

In de jaren zestig liet Huyssen van Vossemeer zijn buitenplaats in de heerlijkheid 
Poppendamme uitbreiden. Behalve de grond die nodig was voor de aanleg van de 
buitenplaats verwierf Huyssen door de erfenis van Gerard van der Nisse, de groot-
vader van zijn vrouw, ook de ambachtsheerlijke rechten van de heerlijkheden waarin 
deze buitenplaats lag. In Poppendamme bezat hij 484 van de 490 gemeten ambacht 
en verder had hij 172 roeden in Grijpskerke, 66 roeden in Hoogelande en 153 geme-
ten in Buttinge. Hiermee was hij heer in vier heerlijkheden met een totale oppervlak-
te aan ambacht die ongeveer overeenkwam met de oppervlakte aan grondbezit.182 

Een vogelvluchttekening ervan draagt de datering 1663 en is gesigneerd door Da-
niel de Blieck. De Blieck heeft zijn tekening omgeven door een toneelomlijsting en 
twee figuren die schilden met de familiewapens vasthouden. Het lijkt een voorstu-
die voor een schilderij of prent. Onduidelijk is dan ook in hoeverre de tekening een 
bestaande situatie weergeeft en in welke mate De Blieck als ontwerper bij deze bui-
tenplaats betrokken is geweest. Hij genoot in Middelburg bekendheid als ontwer-
per van gebouwen en interieurs.183 Het is niet uitgesloten dat hij ook op Poppen-
damme als ontwerper werkzaam was. 

Het afgebeelde park bestaat uit een rechthoek van lanen, met in het midden een 
oprijlaan als symmetrieas. Deze loopt tot aan het huis maar zet zich daarachter niet 
voort. Waarschijnlijk is de bestaande gracht van de zestiende-eeuwse hofstede in 
deze aanleg opgenomen, want deze ligt asymmetrisch. Achter het huis is een om-
muurde siertuin met vier perken te ontwaren, terwijl links van de oprijlaan een uit-
kijkbergje is aangelegd. Verder suggereert de regelmatige afstand tussen de bomen 
in de vakken tussen de lanen dat het fruitbomen zijn. Het geheel zou dan een grote 
boomgaard zijn, met dreven daarin voor het vermaak.

De toneelachtige omlijsting van het vogelvluchtgezicht met de figuren die schil-
den met familiewapens vasthouden, duiden erop dat dit een voorstudie is voor een 

180  Van der Bijl, Idee en interest p. 18-22; Nagtglas, Levensberichten, deel 2, p. 451.
181  Van Grijpskerke, Het Graafschap van Zeeland p. 250. 
182  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 667-668; Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 661-667.
183  In Middelburg zijn enkele gebouwen naar zijn ontwerp tot stand gekomen, waaronder het voormalige pak-
huis van de voc aan de Breestraat uit 1671. Hij genoot verder bekendheid als schilder van kerkinterieurs en be-
hangsels. W.S. Unger, De monumenten van Middelburg, Maastricht 1941, p. 72; R. van Eynden en A. van der 
Willigen, Geschiedenis der Vaderlandsche schilderkunst, sedert het midden der XVIIIe eeuw, deel 1, Haarlem 
1816, p. 109-110. Zie voor een behangselontwerp door De Blieck uit 1664: za, Zel.Ill. deel 2 inv.nr. 747. Voor an-
der werk, zie idem inv.nr. 178, 865-10, 1027 en 2641.
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schilderij of prent die bedoeld was om toeschouwers mee te imponeren: de geome-
trische aanleg toont de rijkdom en de architectonische kennis van de eigenaar, ter-
wijl de reiskoets op de voorgrond, getrokken door vier paarden waar een of twee 
gebruikelijk was, nog eens de rijkdom en de status van de bewoners onderstreept. 
Ook bij bezoekers viel dit park op: James Drommond, Earl of Perth, bezocht Wal-
cheren in 1663 en noemde Poppendamme ‘a most admirable garden’.184

Vatten we het voorgaande samen, dan kunnen we spreken van een verband tussen 
het bezit van heerlijkheden en dat van een buitenverblijf in die heerlijkheid. Welis-
waar ging het om heel kleine aantallen, maar de gevonden voorbeelden sluiten wel 
aan bij tendensen die elders in de Republiek eveneens waarneembaar waren.185

De weinige stedelingen die ambachtsheerlijkheden op Walcheren bezaten, had-
den daar ook een buitenverblijf in hun heerlijkheid. Dat diende om het bezit van de 
heerlijke rechten te onderstrepen en zo de status van de eigenaar te verhogen. Na 
het midden van de zeventiende eeuw is er een verband waarneembaar tussen heer-
lijke rechten, het bezit van een aanzienlijke buitenplaats en de positie van de eige-
naar in de stedelijke regering: heerlijkheden vormden onderdeel van een pakket aan 
statussymbolen die niet alleen de hoge maatschappelijke positie van de eigenaar 
kon onderstrepen, maar ook een uiting was van zijn dynastieke wensen. Het voor-
beeld van de familie Huyssen illustreert hoe in de loop van enkele generaties een 
buitenplaats in combinatie met heerlijkheden onderdeel was geworden van een met 
hoge ambten en adellijke status verbonden dynastiek streven.

184  Kees van Strien, Touring the Low Countries. Accounts of British Travellers, 1660-1720, Amsterdam 1998, p. 351.
185  Vergelijk Rob van der Laarse, ‘Amsterdam en Oranje’ in: Kuiper en Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen in 
de Gouden Eeuw p. 68-95.

‘De heer van Vossemaers hof tot Poppendamme’. Tekening door Daniel de Blieck, 1663.
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2.5 Aanzien

Van de verschillende motieven om een buitenverblijf te willen bezitten, vormde 
voor in ieder geval een deel van de stedelingen de beklemtoning van hun aanzien 
een belangrijk onderdeel. Daarbij is wel de vraag of dit aanzien enkel tot uiting 
kwam in het bezit van een buitenverblijf, of ook in zaken als de ligging, het uiter-
lijk en de geschiedenis ervan. In het navolgende richt ik me op die buitenplaatsen 
die zijn voortgekomen uit middeleeuwse kastelen. Van oudsher waren dit immers 
adellijke woningen. Nu in Zeeland in de zeventiende eeuw de adel zo goed als ver-
dwenen was, rijst de vraag in wiens handen hun kastelen dan terechtkwamen en 
waarom die nieuwe bewoners juist voor deze huizen kozen om er een buitenver-
blijf te vestigen. Verder is deze vraag van belang omdat eerder is verondersteld dat 
kastelen als vliegwiel fungeerden voor de Zeeuwse buitenplaatscultuur en dat voor-
al de grote buitenplaatsen voortkwamen uit kastelen. De Reformatie en de Op-
stand zouden er de oorzaak van zijn dat ze in burgerhanden kwamen.186

2.5.1 Kastelen

Een bijzondere categorie buitenplaatsen wordt gevormd door de vroegere kastelen 
en adellijke woningen. Deze waren in de middeleeuwen een belangrijk statussym-
bool voor edelen en onderdeel van een adellijke levenswijze.187 Kastelen waren van 
oorsprong woningen van edelen. Adel was er in het zeventiende-eeuwse Zeeland 
nauwelijks meer aanwezig. De meeste edele geslachten waren in de loop van de 
zestiende eeuw uitgestorven of naar elders vertrokken. De resterende hadden zich 
weliswaar weten te handhaven, maar dat uitte zich niet langer in veel macht en kas-
telenbezit. In 1624 telde men nog zestien adellijke geslachten.188 

Slechts enkele kastelen, voornamelijk op Zuid-Beveland, die het oorlogsgeweld 
aan het begin van de Nederlandse Opstand hadden doorstaan, bleven nog tot in de 
zeventiende eeuw in handen van edelen, totdat ook die werden verkocht aan bur-
gers of door huwelijk tussen een burger en edele in burgerhanden vielen.189 In 1644 
werden er slechts vier ridderhofsteden op Walcheren vermeld, waarvan één een ru-
ine: het Huis te Souburg of slot Sint Aldegonde dat eigendom was van de stad Mid-
delburg, het kasteel Zandenburg bij Veere, eigendom van de prins van Oranje en 
‘leggende vervallen’, en tot slot Popkensburg en Westhove.190 

Over de hofsteden van lagere edelen in de zestiende en vroege zeventiende eeuw 
is weinig bekend. Een zeldzaam voorbeeld van een adellijke familie die een hofste-

186  Den Hartog, ‘Over de kastelen en buitens van Zeeland’ p. 17-18.
187  Van Steensel, Edelen in Zeeland p. 391-397.
188  Van Steensel, Edelen in Zeeland p. 158-159; Groenveld, ‘De Oranjes als markiezen van Veere’ p. 105-152, 
125-126.
189  Bijvoorbeeld J.P. van den Broecke, Middeleeuwse kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen 
burchten en ridderhofsteden, Delft 1978, p. 21-28, 186-193, 196-202.
190  Marcus Zuerius van Boxhorn, Chroniick van Zeelandt, Middelburg 1644, p. 299.
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de bewoonde in haar ambachtsheerlijkheid, was de familie De Vriese. Deze bezat 
al eeuwenlang de ambachtsheerlijke rechten op Biggekerke en richtte na de om-
wenteling een verblijf in op de plaats van het voormalige middeleeuwse ambachts-
heerlijke huis achter de kerk. Dit was al rond 1433 vernield. De kunstmatige kas-
teelberg waar het op stond, en een stuk van de gracht daar omheen waren blijven 
bestaan. Rond 1577 werd op die plaats vermoedelijk een woning gebouwd voor de 
ambachtsheer Dirk de Vriese. Voor de berg, direct aan de weg, verscheen een breed 
huis dat mogelijk het huis van de ambachtsheer is geweest.191

De aandacht van De Vriese voor dit dorp zal niet alleen te maken hebben gehad 
met de wens om een buitenverblijf te hebben. De Vriese was als een van de weini-
ge adellijke families katholiek gebleven en was daardoor uitgesloten van openbare 
functies. Het bezit van de heerlijkheid verschafte hem toch nog enige lokale macht 
en invloed en het herenhuis vlak achter de kerk onderstreepte dat. 

De aantrekkingskracht van kastelen op burgerlijke regenten was vooral in 
Utrecht te merken: verschillende ridderhofsteden in dat gewest kwamen in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw in handen van burgers die een adellijke sta-
tus nastreefden. Het bezit van een ridderhofstede was een van de voorwaarden 
voor opname in de Utrechtse Ridderschap, naast het hebben van een adellijke af-
stamming.192 Het zal om redenen van dit streven naar adeldom zijn geweest dat 
de Middelburgse schepen, raad en thesaurier Simon Lodewijksz. van Alteren in 
1614 de Utrechtse heerlijkheid Jaarsveld met het bijbehorende riddermatige kas-
teel kocht.193

Een kasteel dat gedurende de hele zeventiende eeuw in bezit bleef van een adellijke 
familie, was Ter Hooge. Dit was tot in de vijftiende eeuw in bezit van de adellijke 
families Van der Hooghe en Van Borssele van Brigdamme.194 In 1448 kwam het in 
burgerhanden toen Adriaen Jacobszsz. uit Middelburg het kocht. De familie ging 
zich naar dit huis noemen en investeerde in een adellijke levensstijl.195 Het bleef in 
bezit van Adriaens nakomelingen in rechte lijn tot en met Pieter van der Hooghe 
die in 1607 overleed.196 Pieter van der Hooghe (voor 1547-1607) was rentmeester-
generaal van Zeeland bewester Schelde en van 1596 tot 1603 Representant van de 
Eerste Edele in de Staten van Zeeland, maar diens zoon Philips, de eerste die zich 
Van Borssele ging noemen, bezat een groot aantal ambachtsheerlijkheden maar 

191  Wielemaker, Biggekerke p. 41-42.
192  Fred Vogelzang, ‘ “Een paradijs, schier soeter en veel meer, als oyt de werelt zagh”. Buitens in Utrecht 
(1609-1672)’ in: Kuiper en Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw p. 156-177.
193  H.M. Kesteloo, De stadsrekeningen van Middelburg VI. 1626-1650, Middelburg 1900, p. 26; B. Olde Meie-
rink e.a. (red.), Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, p. 261-263.
194  Van den Broeke, Jan Arends p. 73-94; Van den Broecke, Middeleeuwse kastelen p. 21-28.
195  Van Steensel, Edelen in Zeeland p. 395-396.
196  R. Fruin, ‘De oorsprong der familie Van Borssele van der Hooghe’ in: Archief. Vroegere en latere medede-
deelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap-
pen 1908, p. 1-46, idem 1909, p. 149-153 en idem 1913, p. 171-172. De onduidelijkheid rondom de adellijke af-
stamming van de Van der Hooghes en hun claim op de naam Van Borssele zal mede een reden geweest zijn om het 
kasteel in bezit te houden, als onderdeel van een gepretendeerde adellijke status.
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bekleedde geen openbare functies, net zomin als later diens zoon Pieter van Bors-
sele van der Hooghe (overleden 1666).197 Zij bleven het kasteel gebruiken als zetel. 
Omdat ze geen bestuursfuncties bekleedden, is het aannemelijk dat grondbezit hun 
voornaamste inkomen was. De laatste Van Borssele van der Hooghe die eigenaar 
van het kasteel was, was Philips Joseph, die er in 1669 werd geboren.198

Het kasteel was begiftigd met enkele privileges, die het een belangrijk bezit 
maakten voor de naar adellijke status strevende familie Van Borssele van der Hoog-
he. Al in 1485 had Maximiliaen van Oostenrijk de eigenaar van Ter Hooge, Adriaen 
van der Hooge, toegestaan een weg te beplanten, waarbij de grond eigendom van 
de graaf bleef. Dit was een particuliere toegangsweg op grafelijk terrein die het kas-
teel rechtstreeks met de stad verbond. De eigenaar beschouwde deze weg als mid-
del tot verfraaiing en vermaak.199 Een belangrijker voorrecht volgde in 1501. Phi-
lips van Oostenrijk verleende toen het recht om een gracht rond het huis te leggen 
met een ophaalbrug daarover. De kapel moest dagelijks bediend worden door een 
priester, beurtelings uit Middelburg en uit Vlissingen. Bier brouwen zonder belas-
ting te betalen en het recht van de jacht op wild, pluimvee en het visserijrecht hoor-
den er eveneens bij. Tot slot werd bepaald dat misdadigers op de voorhof van het 
slot een vrijplaats zouden hebben, buiten jurisdictie van justitie. Deze voorrechten 

197  Nederlands Adelsboek 80 (1989), p. 279-290.
198  za, Familie Van Borssele van der Hooge inv.nr. 30. Evenals zijn voorouders bleef hij katholiek. Hij vestigde 
zich in de Zuidelijke Nederlanden en verkocht het kasteel in 1712 aan Steven Scheyderuyt, kiesheer van Middel-
burg. De reden om het te verkopen, moet worden gezocht in het vertrek van de eigenaar uit Zeeland. De koper 
was waarschijnlijk eerder schipper geweest in dienst van de voc. Er is namelijk een scheepsjournaal bewaard van 
het schip Donkervliet van de Kamer Zeeland door Steven Scheyderuyt uit 1699. na, Archieven van de Verenigde 
Oostindische Compagnie inv.nr. 5095.
199  A.P. de Klerk, Wegbeplanting in de Tuin van Zeeland, Middelburg 2011.

‘Huys en ridderlijcke hofstede van der Hooge, int eylant Walcheren in Zeelant’. Bovenaan het wapen Van 
Borssele van der Hooge en links onderaan opdracht aan Philips van Borssele van der Hooge door Zacha-
rias Roman. Tekening, voor 1640.
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verleenden het kasteel te midden van de andere Walcherse adellijke huizen een bui-
tengewone importantie.

Het kasteel Popkensburg was met het bijbehorende dorp, ooit ontstaan rond de 
slotkapel, in de middeleeuwen bezit van de adellijke familie Van Bourgondië. In 
1567 was het verkocht aan de edelen Arend van Valckesteyn en Philibert van Se-
rooskerke, elk voor de helft.200 De heerlijkheid verkocht Karel van Bourgondië in 
1612 samen met die van Brigdamme aan de stad Middelburg.201 Het kasteel, zonder 
heerlijkheid, kwam vervolgens in 1631 in handen van Walter Fourmenois. Over 
deze persoon is weinig bekend. In het Middelburgse stadsbestuur vervulde hij in ie-
der geval geen functies. Hij werd later wel jonkheer genoemd, maar onduidelijk is 
of hij werkelijk van adel was of dat dit hem werd toegedicht. Zijn vader Jean Four-
menois was afkomstig uit Antwerpen en zijn moeder Hortensia del Prato had Itali-
aanse wortels.202 In 1653 erfde Walters zuster Catharina het kasteel. Zij was gehuwd 
met de niet-adellijke Pieter Boudaen (Courten) (1594-1668). Deze was een klein-
zoon van de lakenhandelaar Guillaume Courten uit het Zuid-Nederlandse Menen. 
Deze was in 1567 vanwege zijn protestantse geloof opgepakt maar ontsnapte en 
week uit naar Engeland. Twee van Guillaumes drie kinderen vestigden zich later 
in de Republiek. Dochter Margarita (1564-1640) trouwde in Londen met Matthias 
Boudaen. Zij vertrokken naar Rotterdam. Haar broer Pieter Courten (1581-1630) 
vestigde zich in Middelburg. Samen met zijn broer William leidde hij een handels-
huis, waarbij William het Engelse filiaal bestuurde en Pieter het Middelburgse.203 
Na het kinderloos overlijden van Pieter Courten nam Margarita’s zoon Pieter Bou-
daen het bedrijf over en voegde de naam Courten toe aan de zijne. Hij ontwikkelde 
zich snel tot een vooraanstaand lid van de Middelburgse maatschappij als kiezer en 
lid van het kerkbestuur. Verder was hij bewindhebber van de voc.

Het kasteel was de Opstand ongeschonden doorgekomen en had in de zeventien-
de eeuw dus nog zijn laatmiddeleeuwse voorkomen, ‘en daerbinnen, hoewel van 
soo veel jaren oud, werd niet anders gesien dan dat dit huis noch vast in den haek, 
en van soo goede ordonnantie is, dat het vele nieuwe gebouwen overtreft’. Het was 
echter niet alleen de fraaie vormgeving van het kasteel en de tuinen die Popkensburg 
aanzien gaven. Smallegange merkte op in zijn Nieuwe Cronyk van Zeeland uit om-
streeks 1700: ‘niet minder maekt dit Popkensburg van aensien en heerlijk, dat het 
verscheide achterleenen, die by versterf of verkoop moeten verheven worden, on-
der sich heeft’. ‘Maer boven al het aensienlijkste dat het beroemt maekt’ was wel de 

200  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 675.
201  A.J. Robidé van der Aa. ‘Het kasteel Popkensburg’ in: idem, Oud-Nederland in de uit vroegere dagen over-
geblevene burgen en kastelen, Nijmegen 1846; Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 658 en 675; Van den Broecke, 
Middeleeuwse kastelen p. 42-49; I.H. Vogel-Wessels Boer, ‘Popkensburg’ in: Nehalennia 152 (2006), p. 26-42.
202  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 669; J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Amsterdam 1903- 
1905, p. 801.
203  Gerdien Wuestman, ‘Het familie boeckje van Pieter Boudaen Courten (1594-1668): Memoires van een ge-
portretteerde’ in: Bulletin van het Rijksmuseum 53 (2005), p. 42-61; Katie Heyning, ‘Tazza voor de familie Cour-
ten’ in: Vereniging Rembrandt (2010), p. 20-22.
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verheffing in 1401 tot onversterfelijk erf-
leen en open huis van de graaf.204 Die le-
nen hadden weinig praktisch nut meer in 
de zeventiende eeuw en het open huis van 
de graaf moest als een relict uit het verle-
den worden beschouwd.

Het is niet zeker of deze voorrechten 
in de ogen van Pieter Boudaen Courten 
het kasteel een voorname glans gaven. 
Dat hij zowel het kasteel als de heerlijk-
heid door erfenis had verkregen, duidt er 
niet op dat hij die combinatie bewust had 
nagestreefd, hoewel de familie door een 
gerichte huwelijkspolitiek eraan kan heb-
ben bijgedragen dat kasteel en heerlijk-

heid uiteindelijk bijeen gebracht zouden worden. Ongetwijfeld zal het kasteel door 
zijn prominente ligging langs een van de belangrijkste wegen van het eiland een be-
gerenswaardig buitengoed geweest zijn. Toch is het niet aannemelijk dat Boudaen 
Courten nadrukkelijk een adellijke levensstijl nastreefde. Veeleer was hier sprake 
van een rijke koopman die het zich kon veroorloven op grote voet te leven. Het 
kasteel was in goede staat, aldus Smallegange. Er was geen reden om het af te bre-
ken en te vervangen door nieuwbouw.

Popkensburg was uit adellijk bezit in handen van kooplieden gekozen, die ver-
volgens na twee generaties zelf een voorname leefstijl gingen voeren. In hoeverre de 
ouderdom en geschiedenis van het kasteel een rol speelden in die entourage, blijft 
onduidelijk. De eerste generaties burgers die er woonden, waren geen bezitters van 
de ambachtsheerlijkheid die vanouds met het kasteel was verbonden. In hoeverre 
ze pogingen hebben gedaan om die te verwerven, is onbekend. Wel is opvallend dat 
in 1679 de toenmalige eigenaar van Popkensburg, Johan Boudaen Courten, de heer-
lijkheid kocht toen Middelburg deze op een veiling aanbood.

Een ander kasteel dat door zijn adellijke bezitter aan een burger werd verkocht, is 
Der Boede bij Koudekerke. Dit was lang eigendom geweest van de familie Van der 
Boede.205 Een van de laatste afstammelingen van dat geslacht, Adriana, huwde Sy-
mon Cornelisz. van Grijpskerke en na haar overlijden in 1585 vererfde het bezit op 
haar dochter Anna van Grijpskerke. Uit haar tijd moet de poort dateren die op een 
prent in Smallegange is afgebeeld en het jaartal 1601 droeg.

In 1616 verkocht de adellijke eigenaresse het kasteel aan de Middelburgse koop-
man Anthony Godin.206 Deze familie was afkomstig uit Henegouwen of Artois 

204  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 662.
205  Van den Broecke, Middeleeuwse kastelen p. 37-40.
206  za, Rekenkamer D inv.nr. 58771.

Kasteel Popkensburg in Sint Laurens. Gravure, 
circa 1690 (detail). Opgenomen in de Nieuwe 
Cronyk van Zeeland, Middelburg 1696.
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en werd verondersteld af te stammen van de graven van Valenciennes.207 De vader 
van Anthony, Jean Godin (1529-1600), afkomstig uit Valenciennes, werd ridder 
genoemd en was heer van Bréaugies. Hij was kolonel en gouverneur van het fort 
van Lillo tijdens het Spaanse beleg van Antwerpen. Na de verovering van die stad 
in 1585 werd hij gearresteerd en vluchtten zijn kinderen alle kanten uit. Enkele le-
den vestigden zich in Middelburg, anderen trokken naar Amsterdam en werden ac-
tief in de handel en de wic. De reden voor Godin om het adellijke kasteel te kopen, 
moeten we zoeken in de voorname afkomst die de familie volgens de overtuiging 
van die tijd had.

Een groot schilderij toont het huis zoals dat er in de zeventiende eeuw uitzag. 
Het was omgracht en had een toren. Het woongedeelte bestond uit een laag ge-
bouw met vier ramen en een dakkapel. Aan de rechterkant is dit later uitgebreid 
met een gebouw van drie ramen met een schilddak. Daarbij bleef de van beeld-
houwwerk voorziene pronkgevel van het oorspronkelijke huis intact en ging de 
scheiding tussen de twee gedeelten markeren. 

Een voor de vroege zeventiende eeuw modern huis, een toren als verwijzing naar 
de ouderdom en verder een luxe aankleding met zwanen en pauwen: die elemen-
ten maken van Der Boede zeker een voornaam landhuis. De trots van de bewoners 
blijkt er ook uit dat hun beider portretten zijn afgebeeld in een van de ramen van 
het huis. Er blijkt uit het uiterlijk weinig meer van een vroegere riddermatige oor-
sprong. 

Hier was het omgekeerde aan de hand van wat er op Popkensburg gebeurde: Der 
Boede was een modern huis, in handen van iemand die een oude adellijke afstam-
ming pretendeerde en waarschijnlijk daarom dit vroegere adellijke huis als buiten-
verblijf wilde hebben.

207  Jean Le Carpentier, Histoire généalogique des Païs-Bas ou histoire du Cambray et du Cambrésis, deel 1, Lei-
den 1664, p. 613; Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 482-483.

Kasteel Der Boede bij Koudekerke. Reproductie van schilderij, zeventiende eeuw.
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Tot slot zijn er twee kastelen in het zuidoosten van Walcheren die onze aandacht 
verdienen: Huis ter Linde en Nieuwerve, beide bij Ritthem. Het Huis ter Linde was 
al sinds de middeleeuwen in bezit van de familie Van Bourgondië. Ten tijde van de 
omwenteling werd het bewoond door Anna van Bourgondië, die was gehuwd met 
Jacob Smit van Baarland. Deze was na de vrijmaking van Vlissingen in april 1572 de 
eerste prinsgezinde gouverneur van die stad. Hij overleed enkele maanden daarna. 
Dat het huis in bezit was van een voorman van staatse zijde zal het huis hebben ge-
vrijwaard voor plunderingen door rondtrekkende Geuzen. 

Het huis bleef nog in bezit van afstammelingen van het geslacht Van Bourgon-
dië tot Willem van Lier, gezant in Venetië en kleinzoon van Smit van Baarland, het 
in 1627 verkocht aan Cornelis Rombouts.208 Over deze persoon is weinig bekend. 
In 1628 bezat hij grond in de Beemster, maar bleek toen in Middelburg te wonen.209 
Hij was een welgestelde burger en het Huis ter Linde kan vanaf toen worden be-
schouwd als een burgerlijk buitenverblijf.

Een schilderij door Laurens Bernards uit 1648 toont het gebouw zoals dat er 
toen uitzag. Het bestaat uit twee delen: een hoog gebouw met verdieping, drie ra-
men breed en voorzien van een vierkante toren, met daarnaast een groter gedeelte 
met een schilddak. Vermoedelijk is het eerstgenoemde het oudste deel en dateert de 
aanbouw uit het tweede kwart van de zeventiende eeuw, toen Rombouts er woon-
de.210 Voor die tijd was dit een modern gebouw en niets verried de oorsprong als 
kasteel of adellijke hofstede.

Een ander voormalig adellijk bezit dat als buitenverblijf in gebruik kwam bij niet-
adellijke personen is het slot Nieuwerve bij Ritthem. Tot eind vijftiende eeuw was 
het in bezit van de familie Van Nieuwerve en lag in de heerlijkheid met die naam.211 In 
1596 en 1607 kwam deze ambachtsheerlijkheid uit handen van de familie Van Bour-
gondië in bezit van de stad Middelburg. Het kasteel was mogelijk een onderdeel van 
die koop, want na de genoemde jaren bleek de stad Middelburg eigenares ervan. De 
stad kende de titel van ambachtsheer van Nieuwerve toe aan een lid van het stads-
bestuur dat belast was met het besturen van de heerlijkheid. Deze functionaris be-
trok vermoedelijk het kasteel. Al in 1597 verhuurde de stad drie gemeten land ‘met-
te behuysinghe ende casteele van Nieuwerve’. Pieter van de Burcht, secretaris van 
Middelburg, pachtte het vanaf 1636. De omschrijving luidde toen ‘de huysinge van 
 Nieuwerve met het boomgaardeken, dreve en ander land’, in totaal ruim vier gemeten 
groot. De volgende pachter was Leonard Cats, pensionaris van Middelburg. Na zijn 
overlijden bleef zijn weduwe Jacomina van Muylwijck het complex pachten. Daarna 
nam Martinus Veth, burgemeester van Middelburg, er zijn intrek. Zijn weduwe Ca-

208  De Meij, Ritthem p. 54-58.
209  Th.A. Dinkla, Eigenaars van landerijen in de Beemster 1612-begin 20e eeuw. Pachters in het jaar 1812. Enige 
transacties van boerderijen, Alkmaar 1989, p. 148, 182.
210  In Holland kwamen dergelijke daken voor op landhuizen vanaf ongeveer 1615. R. Meischke en H.J. Zant-
kuijl, ‘De wederopbouw van kastelen en buitenhuizen na circa 1600, met centraal het Huis te Capelle bij Rotter-
dam’ in: Bulletin KNOB 105 (2005), p. 117-132.
211  De Meij, Ritthem p. 58-60.
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tharina Cats, mogelijk de dochter van Leonard Cats, bleef vervolgens de pachter.212 
Het kasteel was een klein gebouw zonder toren. Het huiseiland was omgracht en 

via een dreef bereikbaar vanaf de openbare weg. Van een tuin- of parkaanleg was 
geen sprake. Uiterlijk verschilde dit complex niet van andere hofsteden. Daarom is 
het niet aannemelijk dat de vroegere status als adellijke woning voor bewoners als 
Van de Burcht of Veth van groot belang was.

Uit ons overzicht blijkt niet dat adellijke status en kasteelbezit onlosmakelijk met 
elkaar waren verbonden: ook burgers verwierven kastelen als buitenverblijf. Vier 
van de hier genoemde vijf kastelen op Walcheren kwamen in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw in bezit van burgers en slechts één ervan pretendeerde een adel-
lijke afkomst. De vormgeving van de kastelen week in de eerste helft van de ze-
ventiende eeuw weinig af van die van landhuizen uit dezelfde periode. Alleen Ter 
Hooge en Popkensburg hadden duidelijke kasteelkenmerken, die waren overgeble-
ven uit de late middeleeuwen.

2.5.2 Vroegere geestelijke goederen

Speelde de bijzondere status van een oude locatie ook mee in het verkrijgen van 
aanzien van een stedeling wanneer deze niet een adellijke oorsprong had? Er zijn 
twee voorbeelden op Walcheren die daar een antwoord op kunnen geven: het kas-
teel Westhove en de hofstede Rijnsburg, beide bij Oostkapelle. 

Het kasteel Westhove verdient nadere aandacht omdat het een voorbeeld is van 
hoe een burger zich een bijna adellijke leefstijl aanmat en hoe die tot uiting kwam in 
het bezit en het gebruik van een kasteel. Westhove is een uitzonderlijk geval omdat 
het niet van oorsprong een adellijk bezit was, maar afkomstig was uit het bezit van 
de Middelburgse norbertijner abdij. Het was verreweg het meest imposante van de 
geconfisceerde geestelijke goederen die in de beginjaren van de Opstand in handen 
van derden kwamen.213 Het kasteel wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde 
van graaf Floris V uit 1277. Het was toen al een hof dat aan de Middelburgse abdij 
toebehoorde. In 1401 droeg de abt het goed op aan Willem van Beieren, graaf van 
Oostervant, die het als een onversterfelijk leen teruggaf. 

Toen de abt Nicolaus de Castro in 1561 werd gewijd tot bisschop van Zeeland, 
nam deze het kasteel in gebruik als bisschoppelijk buitenverblijf. Hij liet de west-
vleugel voltooien die bij het overlijden van abt Matthijs van Heeswijk in 1559 in 
aanbouw was. Het hoofdgebouw bestond toen naar alle waarschijnlijkheid uit een 
rechthoekige vleugel aan de zuidzijde, en aan de noordzijde twee torens op de hoe-

212  Kesteloo, De stadsrekeningen VII-VIII p. 75.
213  Zie over Westhove met name J. Ermerins, Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgeheldert en 
in het licht gebragt, 12 delen, Middelburg 1780-1797, deel 1 p. 139-152; A.J. Robidé van der Aa, ‘De ridder-hof-
stad Westhoven’ in: idem, Oud-Nederland in de uit vroegere dagen overgeblevene burgen en kastelen, Nijme-
gen 1846; J. van Lennep en W.J. Hofdijk, Merkwaardige kasteelen in Nederland, Amsterdam 1854-1860, deel I 
p. 135-150; Kesteloo, Oostkapelle p. 78-97; Van den Broecke, Middeleeuwse kastelen p. 49-59.
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ken met daartussen een vrijstaande en fraai versierde middentoren met poort.214 De 
nog bestaande vleugel aan de westzijde van het binnenplein is waarschijnlijk het ge-
bouw dat ten tijde van bisschop De Castro werd afgewerkt.215 Ook lag er een sier-
tuin bij het kasteel. Op het panorama van Walcheren door Antoon van Wijngaar-
den uit het midden van de zestiende eeuw is tussen het kasteel en een omheinde 
nederhof een ommuurde tuin met fontein te zien.

In 1572 belegerden Geuzen het kasteel en staken het in brand. De geblakerde ru-
ines vielen in handen van de Staten van Zeeland, die de voormalige uithof in 1579 
verkochten aan de Schotse kolonel Henry Balfour. Westhove bestond toen uit een 
‘vervalle huysinge, grachten, boomgaerden ende bosschen daeraen volgende’, met 
een oppervlakte van ruim 73 gemeten. Er moeten in de jaren daarna de nodige we-
deropbouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Een van de pijlers op de zo-
geheten Romeinse brug, die begin negentiende eeuw in de tuin verscheen, droeg 
het jaartal 1579 en was mogelijk afkomstig uit het herstelde kasteel.216 De zuidelijke 
vleugel werd niet herbouwd. In plaats daarvan bebouwde men de ruimten tussen de 
torens aan de noordzijde en verrees aan de westzijde een vleugel. Hierdoor kreeg 
de voorzijde van het kasteel de representatieve functie die eerst de vleugel achterop 
het huiseiland, aan de zuidzijde, had gehad.

214  B. Oele, ‘Westhove, kasteel en orangerie’ (ongepubliceerd artikel).
215  za, Archief Onze Lieve Vrouwe Abdij Middelburg inv.nr. 121 (verloren gegaan).
216  Robidé van der Aa, ‘De ridderhofstad Westhoven’. 

Kasteel Westhove bij Oostkapelle. Schilderij door Hendrick van Schuijlenburch, niet gedateerd.
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Balfour overleed nog geen twee jaar na de aankoop van Westhove. Zijn weduwe 
Christina Kant machtigde in 1582 vanuit het Schotse Edinburgh haar broer om het 
kasteel over te dragen aan Pierre l’Oyseleur de Villiers. Deze uit Lille afkomstige 
theoloog behoorde tot de hofkring van prins Willem van Oranje. Nadat de prins in 
1584 was vermoord, vestigde l’Oyseleur zich in Antwerpen en gebruikte Westhove 
als buitenverblijf. Hij overleed op dit kasteel in 1590.217

Een pachtovereenkomst uit 1585 geeft inzicht in de toestand van het voormalige 
bisschoppelijke buitenverblijf. Daarin blijkt de agrarische functie de boventoon te 
voeren. De eigenaar hield het huis, de graanzolders en de stal voor eigen gebruik. 
Dat gold ook voor de percelen landbouwgrond die bezaaid waren met tarwe, rog-
ge en dergelijke. L’Oyseleur hield de plaats, genaamd ‘den coreillenbos’ voor eigen 
gebruik, evenals de hof en de boomgaarden, een deel van het eerste nederhof, een 
weide voor melkvee en enkele paarden en tot slot een weide voor ganzen en var-
kens. De pachters konden het wachthuis op eigen kosten ‘accomodeeren’. Naar 
wordt aangenomen, stond dit wachthuis op de zuidwestelijke hoek van het kasteel-
terrein, aan de huidige Domburgseweg. Verder mochten de pachters koeien weiden 
en waren ze verplicht om de boomgaard te onderhouden.218 Hieruit blijkt dat het 
kasteel met toebehoren functioneerde als een landbouwbedrijf dat voor rekening 
van de eigenaar werd uitgebaat. Het vee en de opbrengsten van akkers en boom-
gaarden zullen in eerste instantie bedoeld zijn geweest om het huishouden van 
l’Oyseleur op het kasteel en thuis in Antwerpen te voeden. Ze kunnen ook deels 
voor de markt bestemd zijn geweest en op die manier inkomsten hebben opgele-
verd. Van een siertuin of jachtgebied is in deze overeenkomst geen sprake; heel het 
terrein was voor het agrarisch nut ingericht.

Na het overlijden van l’Oyseleur erfde zijn dochter Maria het kasteel. Zij was 
gehuwd met Pieter van der Baersse, secretaris van Middelburg. Hij stierf in be-
hoeftige omstandigheden. Of het kasteel na zijn overlijden in 1607 opnieuw in 
handen van de Staten kwam, is onduidelijk. Wel was er in 1611 sprake van dat deze 
hierin een school voor de theologie zouden vestigen.219 Vast staat dat de erfgena-
men van Van der Baersse in 1610 het kasteel overdroegen aan Jacob Boreel. Wel-
licht heeft er nog een eigendomsstrijd plaatsgevonden tussen deze partijen. Het 
bleef uiteindelijk een bezit van de familie Boreel, van wie het de hele zeventiende 
eeuw zou blijven.220 

Jacob Boreel (1552-1636) stamde af van een familie uit de Zuidelijke Nederlan-
den. Zijn vader was afkomstig uit Sluis. Jacob was van oorsprong goudsmid, was 
in 1577 als raad toegetreden tot het Middelburgse stadsbestuur en werd later te-
vens burgemeester en thesaurier van die stad. Daarnaast was hij van 1584 tot 1601 
grafelijk muntmeester in Zeeland. In 1602 was Boreel een van de oprichters van de 

217  C. Houtman e.a. (red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, deel 6, 
Kampen 2006, p. 218-221.
218  Kesteloo, Oostkapelle p. 84-85.
219  Kesteloo, Oostkapelle p. 86-87.
220  Kesteloo, Oostkapelle p. 87.
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voc. Hij steeg nadien zeer snel in welstand en aanzien. Zo werd hij gedeputeerde 
ter Staten-Generaal en vanaf 1620 rekenmeester van Zeeland. Behalve veel grond 
kocht hij een deel van de ambachtsheerlijkheden Domburg Buiten en Aagtekerke. 
De grond van het gesloopte kasteel Duinbeek, ten oosten van Westhove, verwierf 
hij in 1615 en daarmee ook de eraan verbonden rechten van de gelijknamige hoge 
en vrije ambachtsheerlijkheid. Verder werd hij beleend met tienden in een aantal 
Zuid-Bevelandse heerlijkheden. Met deze bezittingen mat hij zich een hoge sta-
tus aan, die in 1613 nog eens werd onderstreept toen de Engelse koning hem tot 
ridder (Knight) in de adelstand verhief.221 Het ligt voor de hand dat de geschiede-
nis en uitstraling van Westhove pasten in de aspiraties van deze heer, en aansloten 
bij zijn nieuwverworven maatschappelijke aanzien. Boreel werd in Middelburg 
geboren in een tijd dat de abdij nog functioneerde. Hij zal uit eigen waarne-
ming herinneringen hebben gehad aan het bisschoppelijke buitenhuis waarvan 
hij later zelf de eigenaar werd. Als fervent aanhanger van de prins van Oranje 
zal er zeker een overweging hebben meegespeeld dat de nieuwe orde de oude 
had vervangen en dat Boreel voortaan het bisschoppelijke buitenhuis bewoonde. 

Boreels zoon Willem zou zich vanaf 1618 in Amsterdam vestigen.222 Het Zeeuw-
se bezit hield hij aan, maar kennelijk was Amsterdam voor hem een aantrekkelijker 
woonplaats dan Middelburg. Het kasteel bleef toch een belangrijke rol in de fami-
lie spelen, getuige het schilderij dat er eind zeventiende eeuw van gemaakt is. Het 
familiewapen dat daarop prijkt, onderstreept de representatieve functie van West-
hove voor de Boreels. Net als ten tijde van l’Oyseleur, was het kasteel onder de Bo-
reels hoofdzakelijk ingericht voor het nut, zoals deze afbeelding toont. Het woon-
gedeelte was weliswaar uitgebreid en opgeknapt, maar het omringende terrein 
bestond vooral uit akkers, weilanden, visvijvers en bossen. Merkwaardig genoeg 
bleef de achtervleugel, waar ooit de vertrekken van de abt gesitueerd waren, nog 
tot ver in de zeventiende eeuw als ruïne bestaan. Dit kan bewust zijn gedaan om het 
gebouw een oude en eerbiedwaardige uitstraling te geven, maar kan evenzeer van 
symbolische betekenis geweest zijn: de nieuwe woonvertrekken van Boreel naast 
de vervallen woning van de verdreven katholieke geestelijken. De eigenaren na Ja-
cob Boreel vonden het mogelijk niet noodzakelijk om de bouwval op te ruimen. Zij 
woonden tenslotte in Amsterdam en het is de vraag of ze vaak op hun Walcherse 
bezit verbleven zullen hebben.

De geschiedenis van het kasteel Westhove laat zien dat de geschiedenis ervan een 
belangrijke overweging geweest moet zijn voor de nieuwe eigenaar om het te wille 
verwerven. Het werd een onderdeel van een voorname leefstijl, die nog extra aan 
aanzien won door de titel en heerlijkheden van de eigenaar. Tegelijkertijd vormde 
het uiterlijk van het kasteel met omgeving een uiting van de bijzondere status van 
zijn bewoner: de gedeeltelijke herbouw moet worden opgevat als een uitdrukking 

221  Nederland’s Adelsboek 80 (1989), p. 219-270, 221-223. Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 759-761 vermeldt 
overigens de naam van Boreel niet in verband met de heerlijkheid Aagtekerke.
222  Nederland’s Adelsboek 80 (1989), p. 223; J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Haarlem 
1903-1905, deel 1, p. 539-541.
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van de nieuwe macht die de oude had verdrongen, terwijl het in hoofdzaak agra-
rische karakter van de directe omgeving mede liet zien dat de eigenaar van de op-
brengst van zijn land kon leven.

Het tweede voorbeeld, Rijnsburg, is rond het begin van de twaalfde eeuw gesticht 
als uithof van de norbertinesserabdij Rijnsburg bij Leiden.223 In de strijd aan het be-
gin van de Opstand bleven de gebouwen onbeschadigd. Toen de Staten van Zeeland 
het complex in 1576 verkochten, was er sprake van ‘de hoffstede met de huysinge, 
schuyren, duvekeete metten bomgaerd, liggende rontsomme in zijne grachten’, met 
een oppervlakte van ruim vijf gemeten. Het gehele landgoed was maar liefst 583 ge-
meten groot. De nieuwe eigenaar was Alexander de Haultain, gouverneur van Zee-
land. Deze was gehuwd met Anna van Berchem, een van de adellijke kloosterzus-
ters van het voormalige klooster bij Leiden. Na De Haultains dood trouwde zijn 
weduwe met Jacques de Malderé, representant van de Eerste Edele in de Staten van 
Zeeland. Omstreeks 1585 was de hofstede in handen van de Middelburgse koop-
man François de Vos, de eerste die geen band met het klooster of zijn bewoonsters 
had.224 In deze tijd zal het grote landgoed uiteengevallen zijn, want latere eigenaren 
beschikten over minder grond ter plaatse. 

In 1619 wordt Maria Godin (1610-1641), minderjarige dochter van wijlen Phi-
lip Godin, genoemd als eigenares van de hofstede.225 Deze familie was afkomstig uit 
Henegouwen of Artois en werd zoals eerder gezegd, verondersteld af te stammen 
van de graven van Valenciennes.226 

Rijnsburg gold als een afzonderlijk ambacht binnen de heerlijkheid Oostkapelle 
en dat droeg in belangrijke mate bij aan het prestige van de buitenplaats. Of daar-
naast ook de historische band met het klooster bij Leiden een rol speelde in de sta-
tus van het complex, is onduidelijk.227 

De verwerving van het omvangrijke grondbezit en de hofstede Rijnsburg vorm-
de voor de achtereenvolgende generaties Godin een belangrijke manier om hun 
maatschappelijke status te tonen. Die kwam op Rijnsburg tot uiting in de aanleg 
van lanen en in de vormgeving van de gebouwen. Na 1619 ontstond er rond de 
omgrachte hofstede een uitgestrekt complex van lanen dat uiteindelijk uitgroeide 
tot een park. De groei ervan valt te reconstrueren aan de hand van de drie overlo-
pers uit 1619, 1635 en 1656. De eerste noemdt een oude boomgaard, die binnen de 

223  Van den Broeke, Jan Arends p. 161-173; Kesteloo, Oostkapelle p. 113-116; P.L. Tack, ‘Het Zwarte-monni-
kenhuis’ in: Archief. Mededelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1941-1942, p. 35-40; I.H. 
Vogel-Wessels Boer, ‘Hetzelve anders. Het Hof Rijnsburg’ in: Zeeland 4 (1995) 4, p. 148-154.
224  Kesteloo, Oostkapelle p. 113-116.
225  za, Archief Rekenkamer II inv.nr. 1129 (Overloper Vijf Ambachten 1619) fol. 233verso-244. Maria Go-
din had de eigendom verkregen uit handen van kapitein Daniel Turqueau en Jan Poullon. Kesteloo, Oostkapelle 
p. 114, verwijst naar een akte uit 1618 waarin J. du Court als eigenaar van de hofstede Rijnsburg genoemd zou 
worden. Dit is moeilijk te rijmen met de informatie in de overloper, tenzij er enkele eigendomswisselingen kort 
na elkaar hebben plaatsgevonden.
226  Le Carpentier, Histoire généalogique des Païs-Bas ou histoire du Cambray et du Cambrésis p. 613; Smalle-
gange, Nieuwe Cronyk p. 482-483.
227  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 672.
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gracht lag, en een jonge boomgaard daarbuiten. Naast het huiseiland lagen verder 
‘twee stucken ineen vergaert met een weelken (…) ende het wegelinck hallf zuyt-
west aen alle tsamen’. Tot slot lag er een ‘dreve ofte souckweg’.228 Het woord ‘zoek-
weg’ doelt op een doodlopende weg of een toegang vanaf de openbare weg naar een 
hofstede. 

Grote veranderingen kwamen toen Rijnsburg bezit werd van Izaak Godin (1608-
1648), de echtgenoot van de genoemde Maria. Deze richtte op het terrein een 
‘huisinge, hofstede, met den gevolge’ in die door hem ‘eerst gebout’ waren.229 Het 
landhuis met zijn hoge toren is toen tot stand gekomen. Tegelijk met de bouw van 
het nieuwe huis werd de boerderij naar buiten de gracht verplaatst. In 1635 was 
sprake van een afzonderlijke ’hofstede daer den lantman woont’. Achter het huis-
eiland lagen twee stukken akkerland, allebei ‘met de dreve’.230 Deze zijn aangege-
ven op de Visscher-Romankaart. De overloper van 1656 noemt ‘den nieuwen weg 
loopende oost oppe’ en ‘de lange dreve daer de oude dreve tevoren gelegen heeft’.231 
Daarmee was Rijnsburg een van de eerste Walcherse buitenplaatsen die een groot-
schalige aanleg met lanen bezat. Die dienden vooral om het terrein in percelen land-
bouwgrond te verdelen. 

Profijt en aanzien hingen op deze buitenplaats nauw met elkaar samen. Dit blijkt 
uit een kaart die Anthony van Meyren in 1688 ervan vervaardigde en uit een prent in 
de Nieuwe Cronyk van Zeeland van Smallegange van omstreeks 1700. Het huis lijkt 
verhoogd, getuige de bouwnaad onder de ramen op de verdieping. Het schilddak is 
voor die tijd modern te noemen. De windwijzer op de toren heeft de vorm van een 
schip – een verwijzing naar de handelsactiviteiten van Godin in de wic. Het poort-
gebouw bij de ingang is voorzien van zware steunberen om het een eerbiedwaardig 
oud uiterlijk te geven. Ook de scheidingsmuur tussen het voorplein en de siertuin 
heeft steunberen. Achter het huis ligt een siertuin met parterres en aan weerszij-
den van de oprijlaan zijn bij Smallegange drie sterrebossen weergegeven. De rest 
van het terrein bestaat echter volgens de kaart uit bouwland of weiland, en vol-
gens de prent uit boomgaarden. Duidelijk is wel dat het profijtelement overheerste: 
Rijnsburg was ingericht voor de landbouw en het was juist dat element dat de eige-
naar met de kaart en de prent wilde tonen. Hier was de landbouw of fruitteelt geen 
noodzakelijk kwaad om de kosten te dekken, maar een wezenlijk onderdeel van de 
buitenplaats. Die vormde een op de landbouw ingesteld landgoed, vergelijkbaar 
met dat van een edele. De lanen fungeerden daarbij als statusverhogend element. 

Rijnsburg werd gepresenteerd als zetel van een aanzienlijk, zelfs edel geslacht. 
Hoewel de ouderdom van het complex in kantelen en steunberen tot uiting was ge-
bracht, viel de band met het klooster bij Leiden alleen aan de naam af te lezen. De 
meeste kenmerken die het een aanzienlijk uiterlijk verleenden, had de eigenaar zelf 
aangebracht.

228  za, Archief Rekenkamer II inv.nr. 1129 (Overloper Vijf Ambachten 1619) fol. 233verso-244. 
229  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 672 meldt niets over die geschiedenis; Kesteloo, Oostkapelle p. 114.
230  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 286 (Overloper Vijf Ambachten 1635) fol. 233verso-234.
231  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 940 (Overloper Vijf Ambachten 1656) fol. 233verso-244.
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Vatten we het voorgaande kort samen, dan blijkt dat kastelen konden bijdragen aan 
een aanzienlijke status van de burgerlijke eigenaren. De gepresenteerde voorbeel-
den laten echter verschillende motieven zien waarom men een kasteel wenste te be-
zitten. Zo waren er katholiek gebleven edelen die vasthielden aan hun bezit, maar 
ook kooplieden die al dan niet een adellijke afkomst pretendeerden en hun aanzien 
wilden uitdrukken met een kasteel. Dat de meeste van de gebouwen feitelijk nieuw 
waren, maant echter tot voorzichtigheid: een kasteel was kennelijk niet noodzake-
lijkerwijs een oud gebouw. Anderzijds kon een nieuwe hofstede door toevoeging 
van ‘oude’ elementen een meer aanzienlijk uiterlijk krijgen waarmee de eigenaar 
zijn adellijke status kon onderbouwen. Kortom, in de zeventiende eeuw waren al 
deze varianten nog mogelijk.

Kaart van het landgoed Rijnsburg bij Oostkapelle. Tekening door J.J. Klenée, 1774, naar An-
thony van Meyren, 1688.
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2.6 Architectuur

In het voorgaande is al veel aandacht besteed aan de vormgeving van de buitenver-
blijven, zowel kastelen als hofsteden en speelhoven. Hierna komt de vraag aan de 
orde hoe de architectonische ontwikkeling van buitenverblijven is verlopen en hoe 
die een uiting vormde van de eerder gesignaleerde mogelijke functies ervan. 

2.6.1 Stedelijke architectuur

In de steden vormde de burgerij vanaf het midden van de zestiende eeuw de groot-
ste opdrachtgever. Dat bleef zo gedurende de hele zeventiende eeuw. In de eer-
ste helft van die eeuw stonden de ontwikkelingen op architectuurgebied in de 
Republiek nog sterk onder invloed van die in de Zuidelijke Nederlanden. Daar 
overheerste een op Italiaanse voorbeelden gebaseerde vormentaal, die over geheel 
Noord-Europa bekendheid kreeg door de verspreiding van voorbeeldenboeken. 
Met name de publicaties van graveur en uitgever Hans Vredeman de Vries (1527-
1606) waren populair.232 In Holland was Hendrick de Keyser een van de toonaan-
gevende architecten.

De stijl van deze ontwerpers, die was gebaseerd op het handboek van Vitruvius 
en bewerkingen daarvan door onder andere Serlio, bestond niet zozeer uit een zui-
ver gebruik van proporties, maar uit een flexibel decoratiepatroon. Voorop stond 
het decoratieve en inventieve experiment met verschillende ornamenten.

Terwijl de stijl van De Keyser en Vredeman de Vries nog lang in zwang bleef, 
ontwikkelde zich aan het stadhouderlijk hof in Den Haag en in Amsterdam een 
nieuwe architectuurstijl die zich meer nadrukkelijk baseerde op de klassieke Itali-
aanse architectuur zoals die bekend was uit de werken van Andrea Palladio (1570) 
en vooral Vincenzo Scamozzi (1615). Het uitgangspunt van deze stijl was een 
streng mathematisch stramien, waarmee de decoratie in de vorm van pilasters en 
beeldhouwwerk in overeenstemming moest zijn. De opkomst van deze stijl wordt 
terecht in verband gebracht met de toegenomen rijkdom van de Republiek in de 
Gouden Eeuw. De Hollands classicistische bouwstijl was meer ingetogen en daar-
door imposanter dan de architectuur uit het begin van die eeuw en vormde daarom 
een passend decor voor de maatschappelijke bovenlaag die zich meer en meer als 
een elite ging profileren.

Belangrijke bouwwerken die in deze stijl tot stand kwamen, waren de paleizen 
Huis ter Nieuburch en Honselersdijk die Frederik Hendrik vanaf 1625 liet bou-
wen. De bijbehorende geometrische parken en tuinen waren in samenhang met de 
gebouwen ontworpen en vertoonden een combinatie van classicistische streng-
heid en Franse elegantie. Als secretaris van de stadhouder kon Constantijn Huy-
gens veel invloed uitoefenen op de keuze van ontwerpers en bouwmeesters. Jacob 

232  Krista de Jonge en Konrad Ottenheym (red.), Unity and Discontinuity. Architectural Relations between the 
Southern and Northern Low Countries (1530-1700), Turnhout 2007.



2.6 Architectuur 115

van Campen en Pieter Post maakten als ontwerpers van de stadhouderlijke palei-
zen en tuinen het classicisme populair in hofkringen en bij regentenfamilies. De 
klassieke leer van Scamozzi leende zich er goed voor om hiërarchie in typen ge-
bouwen uit te drukken en was daardoor populair in kringen rond het hof: de keu-
ze van bouwmaterialen en -vormen was een uitdrukking van het verschil in sociale 
hiërarchie tussen adel, hoge ambtenaren, vooraanstaande regenten, en rijke bur-
gers.233 Ook in Amsterdam, waar veel bouwactiviteit plaatsvond in verband met 
de uitbreiding van de stad en de aanleg van de grachtengordel, vond het classicisme 
breed ingang. Hier was het meer de financiële draagkracht die het verschil maakte. 
De bovenlaag van deze stad had een meer open karakter dan die van de Hofstad 
Den Haag en mede daardoor konden welgestelde leden van getolereerde religieu-
ze minderheden eveneens opvallende grote woonhuizen en buitenplaatsen laten 
bouwen.234

Ook in Middelburg en Vlissingen had de economische voorspoed in de eerste de-
cennia van die eeuw tot veel bouwactiviteit geleid, vooral van particuliere woon-
huizen.235 Het belangrijkste gebouw in Zeeland dat van overheidswege werd op-
getrokken, was de Oostkerk in Middelburg. Deze kwam tot stand vanaf 1647. Net 
als enkele andere kerken die kort daarvoor speciaal voor de protestantse eredienst 
waren gebouwd, had deze een centrale, achthoekige vorm. Het ontwerp is groten-
deels van de hand van de Haagse architect en beeldhouwer Bartholomeus Drijf-
hout, met adviezen van de Amsterdammer Pieter Post die een houten model ervoor 
maakte. Na het overlijden van Drijfhout in 1649 kwam de bouw stil te liggen, mede 
door de ongunstige economische situatie als gevolg van de Eerste Engelse Oorlog 
(1652-1654). De Leidse architect Arent van ’s-Gravesande werd verzocht het ont-
werp te herzien. Deze had eerder het ontwerp geleverd voor de Leidse Marekerk 
die in 1649 voltooid was. Hij verhuisde in 1657 naar Middelburg waar hij als stads-
timmerman werd aangesteld. Na een moeizaam bouwproces werd de kerk uitein-
delijk in 1667 ingewijd.236 

Enkele dorpskerken werden in de loop van de zeventiende eeuw herbouwd, 
nadat hun middeleeuwse voorgangers in de beginjaren van de Opstand verloren 
waren gegaan. De kerk van Sint Laurens werd in 1644 opgetrokken als zaalkerk, 
getooid met een schilddak.237 Ook de kerk van Kleverskerke, die in 1670 werd her-
bouwd, was een zaalkerk met schilddak en dakruiter. In Holland werden dergelijke 
daken vaker toegepast, zowel op overheidsgebouwen als op buitenhuizen.238

233  Koen Ottenheym, Schoonheid op maat. Vincenzo Scamozzi en de architectuur van de Gouden Eeuw, Am-
sterdam 2010.
234  Yme Kuiper, ‘Inleiding’ in: idem en Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw p. 23.
235  Unger, De monumenten p. 121-126.
236  Peter Sijnke en Anneke van Waarden-Koets, De Oostkerk. ‘Een heerlyk stuk der Hedendaagsche Bouw-
kunde’. Geschiedenis en restauratie van de Middelburgse Oostkerk, Goes 1997.
237  I.H. Vogel-Wessels Boer, ‘De Nederlands Hervormde Kerk te Sint Laurens’ in: Bulletin Stichting Oude 
Zeeuwse Kerken 22/23 (1989), p. 30-39.
238  Meischke en Zantkuijl, ‘De wederopbouw van kastelen en buitenhuizen na circa 1600’.
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Naast overheden waren er in de steden veel particuliere opdrachtgevers. In Vlis-
singen liet Cornelis Lampsins in 1641 een woonhuis optrekken in klassicistische 
stijl, met gebruikmaking van de zuilenorden van Scamozzi: Ionische pilasters op 
de onderste verdieping en Korintische op de bovenverdieping.239 In Middelburg 
verschenen in het derde kwart van de zeventiende eeuw enkele grote woonhui-
zen, die ontstonden door samenvoeging van meerdere afzonderlijke woningen en 
die een gevel met pilasterindeling kregen. Omstreeks 1650 werd het huis Dam 31 
gebouwd, vermoedelijk voor een heer De Neve. De gevel was door vier natuur-
stenen Ionische pilasters geleed en op het dak prijken grote schoorstenen.240 Rond 
1661 liet Samuel Schorer zijn huis De Globe aan de Rotterdamse Kaai voorzien van 
een soortgelijke pilastergevel van baksteen, getooid met een timpaan.241 In 1665 liet 
Otto de la Porte in 1665 het huis ’s-Hertogenbosch aan de Vlasmarkt verbouwen, 
waarbij het een gevel kreeg met pilasters volgens de orden van Scamozzi.242 De la-
kenkoopman Pierre Buteux liet in 1661 aan de Balans een breed huis bouwen met 
kolossale Korinthische pilasters. Dit wordt aan Louis Jolijt toegeschreven, die ook 
betrokken was bij de laatste bouwfase van de Oostkerk.243 

Overheden, kerken en particulieren in de Walcherse steden die bouwactiviteiten 
ondernamen, richtten zich dus in toenemende mate op Holland. Voorbeeldboeken, 
prenten en de Hollandse architecten zelf droegen daaraan bij en in het derde kwart 
van de zeventiende eeuw was de Vlaamse vormentaal er vrijwel geheel verdrongen 
door het strenge Hollandse klassicisme.

2.6.2 Buitenhuizen

Hoe vond deze architectuur haar weg naar de buitenverblijven? Uit het voorgaande 
is gebleken dat de eerste buitenverblijven een grote diversiteit in verschijningsvor-
men vertoonden. Van regionale bouwwijzen was nog geen sprake. Aan de architec-
tuur werd weinig aandacht besteed. Men paste op buitenhuizen dezelfde ornamen-
ten toe als in stadswoningen, zij het op een eenvoudiger wijze.244 

De meest eenvoudige vorm van een buitenverblijf is een stenen kamer in of bij 
een boerenhofstede. Een vroeg voorbeeld daarvan op Walcheren is de hofstede bij 
Grijpskerke die tegenwoordig Wilhelmina’s Oord heet. Deze bestaat uit twee de-
len: een hoog onderkelderd gebouw dat haaks op de weg staat en een lager bouw-
lichaam daar tegenaan dat in muurankers het jaartal 1589 draagt. Tot in de negen-
tiende eeuw lag er een U-vormige gracht rond een perceel aangrenzend aan het 

239  Ronald Stenvert, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Visscher en Chris Kolman, Monumenten in 
Nederland. Zeeland, Zeist/Zwolle 2003, p. 256.
240  Unger, De monumenten p. 122-123.
241  Unger, De monumenten p. 123-124.
242  Unger, De monumenten p. 124-125.
243  Unger, De monumenten p. 125-126; Stenvert e.a., Monumenten in Nederland p. 174-175.
244  R. Meischke, ‘Buitenverblijven van Amsterdammers voor 1625’ in: Jaarboek Amstelodamum 70 (1978), 
p. 82-106; H.W.M. van der Wijck, ‘Het landelijke aspect van de vroege hofsteden in Holland’ in: Bulletin KNOB 
65 (1966), p. 143-152.
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hoge gedeelte. Waarschijnlijk bood dat een plaats aan een siertuin of boomgaard. 
Als eigenaar noemt de overloper van de Vijf Ambachten van 1584 Jan van Bekerke 
(Biggekerke) burgemeester van Middelburg.245

Al vanaf de jaren dertig van de zeventiende eeuw waren in de breedte gebouwde 
ondiepe landhuizen met één bouwlaag ontstaan. Vooral Amsterdamse kooplieden 
en regenten lieten dergelijke huizen bouwen op hun buitenplaatsen en al spoedig 
werd dit het gangbare type buitenhuis. Later ontwikkelde zich dit tot een huis met 
twee rijen vertrekken achter elkaar en kregen ook de zijgevels ramen.246

Een van de vroegst bekende voorbeelden van een dergelijk huis stond rond 1630 
op Lammerenburg. Dit had een symmetrische gevel met de voordeur in het midden 
en aan weerszijden twee ramen. Dit bleef lang een gangbaar type. Vlugtenburg bij 
Oost-Souburg, gebouwd in het begin van de zeventiende eeuw, was eveneens een 
ondiep gebouw, zoals te zien is op het kadastraal minuutplan van omstreeks 1820. 
Dit wordt ondersteund door een boedelinventaris van het huis uit 1734, die mel-
ding maakt van enkel een keuken, gang en kamer op de begane grond.247 

Ook Hazenberg bij Aagtekerke had een dergelijk grondplan. Dit huis was ont-
staan rond 1640.248 Hetzelfde geldt voor de huizen van het Hof te Poppendamme, Het 

245  za, Rekenkamer II inv.nr. 1155 (Overloper Vijf Ambachten 1584), fol. 148.
246  R. van Luttervelt, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem 1948, p. 95-148; Koen Ottenheym, Philips Ving-
boons (1607-1678), architect, Zutphen 1989, p. 47-50.
247  Kadastraal minuutplan gemeente Oost-Souburg sectie B Zuidsectie, 1823; za, raze inv.nr. 1345. Zie verder: 
Antoinet de Wijze, ‘Boerderij om naar te vluchten. De geschiedenis van de hofstede Vlugtenburg te Oost-Sou-
burg’ in: De Wete 31 (2002) 3, p. 19-27.
248  Kadastraal minuutplan gemeente Domburg sectie D, Hasenburg, 1813. 

Het huis Steenhove. Voorstudie voor een prent in Speculum Zelandiae, circa 1660.
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Huys ten Duyne en Wulpenburg, alle afgebeeld in de Nieuwe Cronyk van Zeeland 
van Mattheus Smallegange en daterend uit het derde kwart van de zeventiende eeuw.

Het blokvormige buitenhuis met schilddak zoals dat in Holland was ontstaan, 
was in ieder geval in 1646 al op Walcheren te vinden. Op een schilderij van Arne-
stein door Jan van Goyen uit dat jaar is op de achtergrond het huis Wijdau te zien, 
dat voorzien blijkt van een met leien gedekt schilddak.249 

Tegelijk met deze blokvormige woningen verschenen er ook landhuizen met een 
verdieping. Een vroeg voorbeeld daarvan is het eerder genoemde Hof te Poppen-
damme, evenals Den Dolphijn. Deze laatste is afgebeeld in Smallegange en op een 
opmeting uit 1672. Dit was een vierkant gebouw met een breedte van negentig voe-
ten. Ramen zaten er alleen aan de voor- en achterzijde, terwijl de zijgevels blind wa-
ren. Elk van de verdiepingen was ingedeeld in vier vertrekken. Dit huis kwam tot 
stand tussen 1650 en 1672 in opdracht van Willem Lievensz. van Vrijberge.250

Ondanks deze Hollandse invloed op de vorm van de buitenhuizen, bleven nog 
lang invloeden uit de Zuidelijke Nederlanden merkbaar. Het huis Den Dolphijn 
bijvoorbeeld had een voorgevel die was versierd met natuurstenen lagen tussen 
het baksteen en ontlastingsbogen boven de ramen. Het huis in Oost-Souburg dat 
nu Kromwege heet, draagt in muurankers het jaartal 1664 en heeft aan de voorzij-
de (nu achterzijde) twee dubbele bogen boven de vensters en een enkele boven de 
deur. 

Andere huizen die in het derde kwart van de zeventiende eeuw tot stand kwa-
men, kregen een soberder vormgeving dan eerdere landhuizen. Gemetselde bogen 
boven de ramen maakten plaats voor rechte gemetselde lateien, zoals op het Hof te 
Poppendamme. Ook het huis in Poppendamme dat rond 1687 de buitenplaats was 
van de Middelburger Pieter Duvelaer fil. Petri had boven de deur en vier ramen aan 
de voorzijde gemetselde bogen, evenals boven de ramen aan de zijkanten.251 Op-
merkelijk in dit geval is dat de behandeling van de vensters behoudend was, terwijl 
het aanbrengen van ramen in de zijgevel juist geheel bij de tijd was. Het illustreert 
de grillige ontwikkeling van buitenhuizen in deze periode.

Gaandeweg werd de strakke, vrijwel ornamentloze gevel met rechte lijnen de 
norm. Op het huis Nieuwenhove bij Brigdamme was de ontwikkeling duidelijk te 
zien: aan de voorzijde zaten bogen boven de ramen, terwijl de koepelkamer aan de 
achterzijde was voorzien van rechte lateien. Deze uitbouw zal van later datum zijn 
dan het voorhuis.252

Samengevat blijkt het Hollands classicisme al vrij snel zijn weg te hebben gevon-
den naar de Walcherse buitenhuizen, al bleven Vlaamse invloeden nog lang merk-
baar. De huizen op de hofsteden waren weliswaar veel kleiner dan de stadswo-

249  De overlopers van de Oostwatering noemen deze hofstede niet, zodat onduidelijk is wanneer het gebouwd 
zou kunnen zijn en door wie. Waarschijnlijk stond het op vroonland en komt daarom niet in de overlopers voor.
250  Van den Broeke, Jan Arends p. 49-50; Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 673.
251  Het eigenaarschap van Duvelaer blijkt uit een verzoekschrift dat hij in 1687 aan de Staten van Walcheren 
richtte. za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 252.
252  Afgebeeld op een tekening door Th. Verrijk, in za, Zel.Ill. deel 2 inv.nr. 987.
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ningen van hun eigenaren, maar ze maakten wat vormgeving betreft deel uit van 
hetzelfde architectonische klimaat.

2.6.3 Tuinen

De tuinkunst vertoonde op Walcheren in de zeventiende eeuw een ontwikkeling 
die gelijk op liep met die van de gebouwen. Ook hier was rond 1600 de rijk geor-
namenteerde stijl van Vredeman de Vries gangbaar en maakte deze later plaats voor 
geometrisch aangelegde siertuinen en lanenstelsels.253

Een van de vroegst bekende voorbeelden van een tuin op een Walcherse hofstede 
is die van Jacob Cats bij Grijpskerke. Deze is te zien op een portret van de dichter 
en staatsman, dat Adriaen van de Venne in 1618 vervaardigde. De tuin is met ha-
gen in perken verdeeld, waarbinnen bedden een verdere verdeling vormen. Langs 
de tuin is een overdekte galerij geplaatst. Een andere prent ervan, afgedrukt in Cats’ 
Galathee, laat een perk zien dat bestaat uit een rechthoek met daarin twee cirkels, 
een motief dat vaker voorkomt in de tuinen van stadhouder Frederik Hendrik en 
dat onder meer symbool staat voor micro- en macrokosmos en een uitdrukking is 
van diens politieke ambities.254

Andere voorbeelden zijn te vinden in het eerder genoemde prentwerk Specu-
lum Zelandiae uit omstreeks 1660 In alle gevallen gaat het daarbij om tuinen in de 
traditie van Vredeman de Vries. Ze houden niet of nauwelijks architectonisch ver-
band met het huis, zijn omgeven door hagen, muren en schuttingen en toegankelijk 
door fraai vormgegeven poortjes. De indeling ervan bestaat uit bedden met vorm-
snoei en bloemen, terwijl galerijen en priëlen van latwerk voor de nodige schaduw  
zorgen.

In de tweede helft van de zeventiende nam de ontwikkeling van de tuinarchitectuur 
in de Republiek een hoge vlucht. Centraal in de nieuwe opvattingen over tuinarchi-
tectuur stond dat huis en tuin een architectonische eenheid moeten vormen. Het 
terrein moet een symmetrische indeling krijgen met het huis op de middenas. Hoe-
wel dit al langer in de architectuurtheorie een gangbare opvatting was, werd dit nog 
niet vaak toegepast. 

De paleizen van Frederik Hendrik vormden een eerste grootschalige toepassing 
van die theorie en zou in de loop van de tijd veel navolging vinden. Twee motieven 
ontleende Frederik Hendrik aan de Jardin de Luxembourg, het paleispark dat Maria 
de Medici omstreeks dezelfde tijd in Parijs liet aanleggen. De eerste is om de aanleg 
af te sluiten met een halve cirkel in plaats van een rechte lijn. De andere is het aanleg-
gen van parterres de broderie vlak te houden en te omgeven met verticale elemen-
ten zoals bomenrijen en hagen. Het Huis ten Bosch, aangelegd vanaf 1645, markeert 

253  Erik de Jong, Natuur en kunst. Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650-1740, Amsterdam 1993, 
p. 24-34.
254  Bezemer Sellers, Courtly Gardens in Holland 1600-1650 p. 223-262. 
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een volgende stap in de ontwikkeling. Hier was het huis niet vooraan, maar mid-
den op het terrein geplaatst en was ook de grond voor het huis als tuin ingericht.255

De nieuwe stijl werd evenwel niet meteen met enthousiasme overal toegepast. 
Details vonden eerder ingang dan het concept van een door assen en lanen bepaald 
totaalontwerp. Lanen vormen in de klassicistische tuinarchitectuur een belangwek-
kend onderdeel. In de Italiaanse architectuurtheorie zoals verwoord door Scamoz-
zi hoorde een oprijlaan bij een aanzienlijk landgoed. Ook andere lanen droegen bij 
aan een voorname uitstraling.256 In de tweede helft van de zeventiende eeuw kwa-
men er op Walcheren enkele buitenplaatsen tot stand die voorzien werden van een 
uitgestrekt park met lanen, die bovendien in samenhang met het huis waren ont-
worpen. Een pionier was zoals gezegd Johan de Knuyt met zijn verkleinde uitvoe-
ring van Honselersdijk. 

255  Sara M. Wages, ‘Ideaal en werkelijkheid. Feit en fictie bij het afbeelden van tuinarchitectuur op zeventiende-
eeuwse Hollandse schilderijen’ in: Erik de Jong en Marleen Dominicus-van Soest (red.), Aardse Paradijzen. De 
tuin in de Nederlandse kunt 15de tot 18de eeuw, ’s-Hertogenbosch/Haarlem 1996, p. 125-168, 155-157.
256  Wages, ‘Ideaal en werkelijkheid’ p. 154-155.

Vrijburg bij West-Souburg. Gravure, circa 1690. Opgenomen in de Nieuwe Cronyk van Zee-
land, Middelburg 1696.
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De Visscher-Romankaart van rond 1680 laat verder bescheiden lanenstelsels zien 
bij Baseliers Hof, Westhove, het latere Berkenbosch en Rijnsburg. Uit de overloper 
van 1656 blijkt dat ook Het Huys ten Duyne over dreven beschikte. Het later zo 
genoemde Burgvliet was volgens een verklaring uit 1684 voorzien van ‘plantage en 
bosschen’ met daarin ‘dreven’.257 

2.6.4 Een casus: Vrijburg

Een vervlechting van verschillende motieven van stedelingen om een buitenverblijf 
in te richten, komt waarschijnlijk het best tot uiting in de buitenplaats Vrijburg bij 
West-Souburg. Deze buitenplaats, ook het Blauwe Hof genoemd, waarschijnlijk 
omdat het huis een leien dak had, is afgebeeld in de Nieuwe Cronyk van Zeeland 
van Mattheus Smallegange uit omstreeks 1700.258 Het complex kwam in die vorm 
tot stand na 1670, toen Anna Meersen de daar gelegen hofstede het Blauwe Hof met 
een grote oppervlakte aan landerijen door erfenis verkreeg. Haar echtgenoot Ni-
colaes van Reygersberge, secretaris en pensionaris van Middelburg, kwam uit een 
oud Zeeuws geslacht dat een adellijke oorsprong pretendeerde. Na diens overlijden 
huwde zijn weduwe Johan van de Perre, pensionaris van Tholen. Zijn voorouders 
kwamen uit de Zuidelijke Nederlanden.259

De buitenplaats die het echtpaar Van Reygersberge-Meersen liet aanleggen, ken-
merkte zich door een architectonische samenhang tussen huis, bijgebouwen en park. 

Het huis had een vlakke gevel met sierlijke ingangspartij en een imposant schild-
dak. Behalve een voorvloer bevonden zich daarin een ‘salette’ met purper behangsel, 
een grote voorkamer, nog een kamer, keuken, kelder en boven enkele slaapkamers.260 
De twee vierkante bijgebouwen, met door pilasters gelede gevels, doen het huis lij-
ken op dat van Vredenburg in de Beemster. Die buitenplaats was in de jaren 1640 tot 
stand gekomen naar ontwerp van de Amsterdamse architect Pieter Post. De gelijkenis 
kan verder verklaard worden doordat Van Reygersberges oudste broer Johan hoofd-
ingeland van de Beemster was en Vredenburg en zijn eigenaar gekend zal hebben.

Huis en bijgebouwen staan op een eiland dat volgens de prent was ingericht als 
moestuin. Een siertuin met parterres ontbreekt. Opmerkelijk is de hoge muur die 
het eiland omringt. Het lanenstelsel buiten de gracht is zeer indrukwekkend, met 
zes rijen bomen langs de lanen en langs de oprijlaan zelfs acht. De vakken daarbin-
nen zijn echter allemaal op de landbouw gericht: alleen aan weerskanten van de op-
rijlaan liggen sterrebossen. Van de 113 gemeten die bij Vrijburg hoorden was onge-
veer de helft ingericht als buitenplaats met ‘visserijen, allees, dreven, bogaarts ende 
verdere plantages’. De rest bestond uit akkers en ‘meest weylanden’.261 Die agrari-

257  za, raze 1181 (29 november 1684).
258  Over de bewonersgeschiedenis: Jaco Simons, ‘Het Blauwe Hof of Vrijburg. Buitenplaats en boerderij onder 
West-Souburg’ in: De Wete 41 (2012) 1, p. 19-29.
259  Vergelijk Dekker, Don en Meijer, Een bijzonder huis op een bijzondere plek p. 95-97.
260  gav, raze inv.nr. 1511 (15 juni 1684 en 11 februari 1687).
261  gav, raze inv.nr. 1478 (14 mei 1687).
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sche functie wordt geaccentueerd door de boerderij prominent in de hoofdas van 
de parkaanleg te plaatsen. Bovendien had zij een klassiek tempelfronton.

De bewoonster hield zich dan ook actief met de landbouw bezig. Uit boedelin-
ventarissen uit 1684 en 1687 blijkt dat zijzelf eigenares was van het vee en het land-
bouwgereedschap. Voor de boomgaarden beschikte ze over ‘twee dobbelde boger-
ladders’ en ‘een enckele ditto’. Meubilair en gebruiksvoorwerpen in een deel van de 
boerenwoning waren ook van haar. Dat wijst erop dat zij of haar bezoekers in die 
woning konden verblijven. Opmerkelijk is dat in het hoofdgebouw maar een paar 
kamers gemeubiliseerd waren. Het grootste deel ervan stond leeg.262

Vrijburg kan worden opgevat als een op het agrarisch bedrijf gerichte buiten-
plaats, waar binnen een architectonisch totaalconcept plaats werd geboden aan wei-
den voor het mesten van ossen en de aanleg van fruitboomgaarden. Dat de eigena-
resse kennelijk niet in alleen in het grote huis woonde maar ook in een deel van de 
boerenwoning, en dat deze als tempel was vormgegeven, onderstreept het karakter 
van juist deze buitenplaats als landbouwonderneming.

Samengevat vertonen zowel de huizen als de tuinen overeenkomsten met de gang-
bare architectuur in de stad. Het Hollands classicisme dat in de steden vanaf de ja-
ren 1630 ingang vond, werd al vrij snel op buitenhuizen toegepast, al bleven er nog 
lang elementen in gebruik die horen bij de vanuit de Zuidelijke Nederlanden over-
gekomen architectuurstijl. 

2.7 Conclusie

De zeventiende eeuw was voor Zeeland de Gouden Eeuw. De grote handelscom-
pagnieën brachten veel rijkdom, waarvan stedelingen een deel belegden in landaan-
winningsprojecten in Staats-Vlaanderen en elders. Verder verwierven stedelingen 
veel grond op Walcheren en al in het tweede kwart van de zeventiende eeuw richt-
ten ze daar buitenverblijven in. Deze ontstonden aanvankelijk vooral in de stads-
randzone en in mindere mate op het verder weg gelegen platteland. Ook direct 
langs de stadssingels verschenen kleine buitenverblijven in de vorm van speelhoven 
en boomgaarden. Rond 1680 waren er tenminste 55 hofsteden te vinden, al blijkt 
uit ons archiefonderzoek dat het er meer waren. Het aantal speelhoven langs de sin-
gel beliep meer dan 100.

Buitenplaatsen, het landbouwbedrijf en grondbezit hingen in het zeventiende-
eeuwse Zeeland sterk met elkaar samen. Het verwerven en exploiteren van grond 
was voor stedelingen een economische activiteit: financiële risico’s konden zo wor-
den gespreid, verpachting van de grond leverde een regelmatig inkomen op en het 
onroerend goed kon dienen als onderpand voor zakelijke leningen. Het inrichten 
van een buitenverblijf op een boerderij moest niet ten koste gaan van de agrarische 
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activiteit. Het profijt van de hofstede stond voorop. De landbouw in Zeeland was 
sterk gericht op produceren voor de markt en dat is ook wat er gebeurde op boer-
derijen waar een buitenverblijf aan verbonden was. Lokale specialisaties zoals ak-
kerbouw, fruitteelt of tuinbouw drukten daardoor hun stempel op de omvang en 
inrichting van deze buitens.

Toch zijn er aanwijzingen dat naast de economische betekenis het verwerven 
van aanzien een rol speelde bij het grondbezit en het landbouwbedrijf. Het inrich-
ten van een verblijf op de hofstede stelde de eigenaar niet alleen in staat om zijn 
bezittingen te inspecteren, maar kon tevens dienen om zijn aanzien te tonen. De 
hofsteden werden met de naam van de eigenaar aangeduid op kaarten; duiventil-
len en jachthonden moesten onderstrepen dat er veel grond bij hoorde; heerlijke 
rechten verbonden stedeling en hofstede. Later in de zeventiende eeuw vormden 
geometrische lanenstelsels een kader voor agrarische activiteiten die de positie van 
de eigenaar benadrukten. Grondbezit en leven van de opbrengsten daarvan wer-
den vanouds geassocieerd met aanzien en het lijkt erop dat enkele Zeeuwse bui-
tenplaatseigenaren het agrarische karakter van hun buitens om die reden zo op de 
voorgrond plaatsten. Het waren namelijk vooral degenen die meenden van oude of 
zelfs adellijke afkomst te zijn én in het gewestelijke bestuur zaten die op een derge-
lijke manier hun bemoeienis met landbouw toonden. 

In het tonen van aanzien vervulden de buitenverblijven eveneens een belangrijke 
rol. Een kleine elite van stedelijke regenten gebruikte hun hofsteden om hun hoge 
maatschappelijke positie te tonen. Daarom verwierven ze kastelen uit handen van 
edelen, of legden zelf een buitenverblijf aan dat ze met lanen, grachten en torens een 
oud en feodaal uiterlijk gaven. De grootste onder hen uit het derde kwart van de ze-
ventiende eeuw maakten daarvoor gebruik van het Hollands classicisme, de bouw-
stijl die zowel aan het stadhouderlijk hof als in het rijke Amsterdam de uitingsvorm 
bij uitstek vormde voor een deftige levensstijl.

Dit soort ostentatieve buitenverblijven waren in de periode tot ongeveer 1670 
nog in de minderheid. Op het merendeel van de hofsteden met buitenverblijf bleef 
gedurende de zeventiende eeuw de economische functie voorop staan.




