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3 Expansie 1670-1720

3.1 Inleiding

De eerste buitenplaats die Mattheus Gargon noemde in zijn Walchersche Arkadia 
uit 1715 is Klarenbeek. Deze lag aan het begin van de Noordweg, de straatweg die 
vanaf de Middelburgse Noordpoort naar Sint Laurens en Serooskerke voerde en 
vandaar als zandweg zijn route vervolgde langs Oostkapelle naar Domburg. Het 
was een van de belangrijkste wegen van het eiland en daar begint Gargon de rond-
rit die hij met zijn fictieve reisgezelschapje gedurende twee dagen over het eiland 
maakt.

‘De schoone poorte’ van de buitenplaats was volgens de gids van het gezelschap 
‘de geringste van Walcheren niet’. De bezoeker zag er ‘vischrijke vijvers, zinlijke 
bloemperken, en geneuglijke wandel-paden, daar zich ’t oog vermaken, niet verza-
digen kan’. Klarenbeek was gesticht door de in 1678 overleden David van Reygers-
berge en genoemd naar zijn echtgenote Clara Velters. Door het vroegtijdig over-
lijden van de bouwheer kwam de aanleg stil te liggen en werd het herenhuis nooit 
gebouwd. In plaats daarvan kreeg de oranjerie de functie van woonhuis. Ten tijde 
van Gargon was het buiten eigendom van Isaac Tulleken, wijnkoopman en vanaf 
1711 waterbaljuw van Zeeland.1

Een prent van Klarenbeek in de Nieuwe Cronyk van Zeeland door Mattheus 
Smallegange van omstreeks 1700 laat zien dat dit buitenverblijf vooral op vermaak 
was gericht: er was een overdekte wandeling, die wordt omschreven als ‘een onge-
meen schoone wagen’. Verder waren er bassins met watervogels en op het voor-
plein spoten twee fonteinen; verder was er een omgrachte siertuin te vinden, ‘alles 
volkomene wellusten en weelden verwekkende’.2

Gargons boek in twee delen (verschenen in 1715 en 1717) is een voorbeeld van een 
arcadia, een literair genre van plaatsbeschrijvingen met een moraliserend of edu-
catief doel. Een wandeling of rondrit door een bepaalde streek wordt niet alleen 
voorzien van allerlei historische wetenswaardigheden over opmerkelijke plaatsen 

1  M. Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1, Leiden 1715, p. 9; S. Bostelaar en B. Silkens, ‘ ’t Hof Klarenbeek 
… de schoone poorte herontdekt’ in: Nehalennia 163 (2009), p. 2-6; K. van Alkemade en P. van der Schelling, 
Aade lijcke Stam-huyzen, kasteelen en lust-Huyzen van Zeelandt, (ca. 1700), Zeeuwse Bibliotheek, Verzameling 
Handschriften inv.nr. 6543, p. 46.
2  M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, Middelburg 1696, p. 662. 
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of gebouwen, maar vormt tevens het vertrekpunt voor bespiegelingen van morele 
aard of uitweidingen over thema’s uit de klassieke Oudheid of over wetenschap-
pelijke onderwerpen.3 Ook Gargon put zich uit in dergelijke contemplaties en his-
torische toelichtingen, aangevuld met liederen die de reizigers zingen. Het eerste 
deel van de rit is wat men op Walcheren een ‘Domburgs reisje’ noemde en wat voor 
veel stedelingen toen een vorm van buitenvermaak was: een speelrit naar Domburg, 
waar men in een herberg neerstreek om zich tegoed te doen aan speenvarken.4

Gargons boek is voor onderzoek naar buitenplaatsen op Walcheren van groot 
belang omdat er maar liefst 66 daarvan waren genoemd of beschreven. Sommige 
werden ook door het gezelschap bezocht, waarbij meestal de bewoner zelf aan het 
woord kwam om tekst en uitleg te geven.5 

In het navolgende zal ik eerst verkennen hoe de groei van het aantal en de sprei-
ding van buitenplaatsen op het eiland in de periode 1670-1720 verliep. Daarna zal 
ik onderzoeken hoe de functies plezier en profijt zich tot elkaar verhielden. Voor 
beide vragen maak ik opnieuw onderscheid tussen de drie zones rond de stad, na-

3  Wendy Jansen, ‘ “Laag bijdegrondse geleerden poespas”. Onderzoek naar de zeventiende- en achttiende-
eeuwse arcadia’ in: Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek 23 (1994), p. 127-136; P.J. Meertens, ‘De Walcher-
sche Arkadia’ in: Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven 
door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1956), p. 82-100.
4  H.M. Kesteloo, Domburg in woord en beeld, Middelburg 1913, p. 84-86. Het verhaal ging nog in de twintig-
ste eeuw dat de kerktoren van Domburg in de achttiende eeuw een speenvarken als windwijzer gehad zou heb-
ben, wel een teken hoezeer deze plaats toen in het teken stond van recreatieve bezoeken van stedelingen. Idem 
p. 64, 84.
5  Bijlage 3.1.

Klarenbeek bij Middelburg. Gravure, circa 1690. Opgenomen in M. Smallegange, Nieuwe 
Cronyk van Zeeland, Middelburg 1696.
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melijk de singel, de stadsrandzone en daarbuiten het platteland. Vervolgens komen 
de vragen aan de orde hoe een buitenplaats in deze periode een uiting kon zijn van 
macht en van aanzien. Tot slot ga ik na wat de belangrijkste ontwikkelingen op het 
gebied van architectuur waren en hoe de vormgeving van een buitenplaats een ui-
ting kon zijn van een van de gesignaleerde functies.

3.2 Landschap

Hoe het buitenplaatsenlandschap op Walcheren veranderde in de periode 1670-
1720 is deels te reconstrueren op grond van de rechterlijke archieven, met name 
die van het buitengebied van Vlissingen en de heerlijkheid Oostkapelle.6 Kaarten 
uit deze tijd ontbreken: weliswaar werd de Visscher-Romankaart van omstreeks 
1680 regelmatig heruitgegeven, maar deze werd slechts gedeeltelijk bijgewerkt, 
zodat de heruitgaven van begin achttiende eeuw al verouderd waren. De Hattinga-
kaart, gebaseerd op nieuwe opmetingen, zou pas in 1750 worden vervaardigd. 
Van de ontwikkelingen in de tussenliggende tijd is alleen op basis van schrifte-
lijke documenten een beeld te vormen. Van andere streken in de Republiek is wel 
iets bekend over de toename van nieuwe buitenplaatsen en die kennis kan als ver-
trekpunt fungeren voor een verkenning van Walcheren. Zo ontstonden in de Wa-
tergraafsmeer, even buiten Amsterdam, al voor 1651 verschillende buitenverblij-
ven, maar de grote trek naar dat gebied begon pas na 1700.7 Ook langs de Vecht, 
de Amstel en in Kennemerland kwamen in deze periode veel buitenplaatsen tot 
stand.

Allereerst zal nu de directe omgeving van Middelburg en Vlissingen worden ver-
kend, waarna de blik zich richt op de stadsrandzone en vervolgens op het platte-
land daarbuiten.

3.2.1 Singel

Over de speelhoven rond Middelburg in deze periode ontbreken de bronnen om-
dat het stadsarchief, met daarin het rechterlijk archief van de stadsambachten, in 
1940 verloren ging. Daardoor blijft onduidelijk hoe de meer dan honderd kleine 
percelen die er in 1672 lagen en die in het vorige hoofdstuk aan de orde kwamen, 
zich nadien ontwikkelden. Rond Leiden bijvoorbeeld kregen dergelijke kleine 
percelen, die aanvankelijk als tuinderij hadden gediend, aan het eind van de zeven-

6  Van West-Souburg zijn afschriften van transporten en plechten bewaard over de periode 1639-1811 in gav, 
raze inv.nr. 1475-1484. Die van Oostkapelle bestrijken de periode 1637-1811 in za, raze inv.nr. 1166-1175.
7  J.H. Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam, Amsterdam 1948, p. 91; Freek 
Schmidt, ‘Dutch Arcadia: Amsterdam and Villa Culture’ in: Barbara Arciszewska (red.), The Baroque Villa. Sub-
urban and Country residences c. 1600-1800, Wilanów 2009, p. 43-58; Marc Glaudemans, Amsterdams Arkadia. 
De ontdekking van het achterland, Nijmegen 2000, p. 86-88. Van de vroege buitenverblijven gingen er veel verlo-
ren bij de overstroming van de polder in 1651. In 1672 werd de polder om militaire redenen geïnundeerd, waarbij 
eveneens veel van de bebouwing verloren ging.
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tiende eeuw gaandeweg meer een recreatieve functie doordat ze in handen kwa-
men van personen uit de stad.8 Iets dergelijks zal zich ook rond Middelburg heb-
ben voorgedaan. De omgeving waarin ze lagen, werd mede door de beplanting 
als aangenaam ervaren, getuige de uitspraak van een van de reizigers in Gargons 
boek. Bij het naderen van Middelburg vanaf de Seisweg zegt deze over de stads-
wallen en de singel: ‘Ziet, hoe die groene boomen boven en beneden de wallen en 
rondom de cingels ieder toelachen, en de stad bedekken tegen woedende stormen 
en schadelijke zee-dampen’.9 Deze stadsbomen dienden voor het vermaak en om 
de lucht te zuiveren en waren zo dus onderdeel van de vermakelijkheden langs de 
stadssingel.

Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, waren er ook langs de Vlissingse sin-
gel al in het midden van de zeventiende eeuw verschillende tuinen te vinden. Ook 
langs de uitvalsweg naar Koudekerke, die door het dorp Oud-Vlissingen liep, lagen 
in deze tijd enkele van zulke plezierplaatsjes. In de tijd van Gargon had deze plaats 
‘wederzijds een lange rij huizen’; een deel daarvan diende als speelhuis.10 

In het begin van de achttiende eeuw nam het comfort op deze speelhoven toe en 
verrezen er woningen die men ‘heerenhuys’ noemde. Even ten noordoosten van 
de stad lag bijvoorbeeld het speelhof van Bastiaen van Pantegem, kapitein van de 
burgerwacht, dat beschikte over ‘een heerenhuys daerop staende’.11 In 1704 kwam 
uit de boedel van Jacob Lambrechtsen een boerenhofstede met daarbij ‘een schoon 
heerenhuys en hof van plaisantie’.12 Johan Zelandus Evertsen bezat een speelhof 
‘met sijn heerewooninge’ en zeven gemeten boomgaard en weide. Dit hof lag aan 
de singel op de hoek van de zogeheten vrijgang.13 Christina Willems, weduwe van 
schepen en raad Pieter van de Putte, had een ‘playsant speelhof’ dat was omheind 
met schuttingen en hagen. Dit hof was ‘voorsien met een herenhuys’.14 Adriaen 
Parduyn, commandeur van Vlissingen, beschikte op zijn speelhof aan de singel 
eveneens over een herenhuis.15 

Er waren in de zeventiende eeuw maar weinig leden van het stadsbestuur die een 
speelhof aan de singel hadden. Gillis Thijssen en Nicolaes van Hoornbeek, beiden 

8   Henk Rijken, De Leidse Lustwarande. Geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Lei-
den, 1600-1800, Leiden 2005, p. 20-25. Ook rond Leiden is de toename van buitenverblijven op basis van de be-
schikbare kaarten moeilijk te reconstrueren; Rijken p. 20.
9   Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1, p. 247.
10  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2, p. 82-84; P.K. Dommisse, ‘Een wandeling door Oud-Vlissingen’, op-
genomen in: Stichting Kadastrale Atlas Zeeland 1832, Kadastrale Atlas Zeeland 1832. Serie Walcheren deel 2. 
Vlissingen, West-Souburg, Oost-Souburg, Ritthem, Middelburg 1997, p. 13-15.
11  gav, raze inv.nr. 1479 (21 mei 1698).
12  gav, raze inv.nr. 1479 (21 maart 1704). Dit is het latere Lammerenvliet. Gargon meldde in 1715 dat het in 
bezit was van een heer Lambrechtsen; Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 159-160. Dit betrof toen Nicolaes 
Lambrechtsen, schepen, raad en ontvanger van de collaterale successie van Vlissingen; gav, raze inv.nr. 1480 
(16 februari 1751).
13  gav, raze inv.nr. 1479 (3 juni 1710).
14  gav, raze inv.nr. 1479 (6 augustus 1718).
15  gav, raze inv.nr. 1479 (21 juni 1698).
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schepen en raad van Vlissingen, droegen in 1686 hun aandeel in een speelhof over 
aan de raad en oud-schepen Johan de Moor.16 Cornelia Dimmens, weduwe van 
schepen en raad Michiel Tandt had een speelhof van 195 roeden groot even buiten 
de stad.17

Verder waren er enkele militairen die speelhoven bezaten. Cornelis Evertsen, vice- 
admiraal van Zeeland, had een ‘huys en speelhof in sijn schuttingen en tuyninge’. 
Uit de nalatenschap van de eerder genoemde Johan Zelandus Evertsen verwierf de 
commandeur van Vlissingen, Adriaen Parduyn, diens hofstede met herenhuis en 
boomgaard.18

Kapitein Philip Bonket verwierf in 1689 een speelhof van 103 roeden langs de sin-
gel.19 Zijn collega Abraham Vlaminck kocht van de erfgenamen van notaris Paulus 
Sorgeloos een speelhof aan de singel.20 Nicolaes Lambrechtsen, kapitein van de bur-
gerwacht, nam een aandeel over van zijn vaders hofstede Lammerenvliet met veertien 
gemeten ‘hof van playsantie mitsgaders boomgaert, speelhof’, weiden en akkerland.21 

Onder de eigenaren van speelhoven waren tot slot ook ambachtslieden te vinden. 
Zo kocht de meestermetselaar Severijn Jansen er in 1697 een en de meesterkuiper 
Joannes van der Meulen bezat er zelfs twee. In zijn geval waren beide speelhoven 
voorzien van een ‘huys’ dat permanent bewoond werd. Het bezit van deze objecten 
wijst in de richting van vastgoedexploitatie. Voor zijn eigen vermaak zullen deze 
huizen en hoven niet gediend hebben.22

Samengevat waren de speelhoven langs de singel in de hier onderzochte periode 
meer ingesteld geraakt op het comfort en vermaak: enkele werden samengevoegd 
tot grotere hoven, er verschenen hier en daar woningen die als ‘heerenhuys’ werden 
aangeduid. Daarbij valt op dat dit het geval was bij hoven die eigendom waren van 
leden van het Vlissingse stadsbestuur. De kooplieden en kapiteins die op de overi-
ge speelhoven vertoefden, hielden hun buitenverblijf klein van omvang. De hoven 
waren vooral voor het vermaak ingericht. Wel wijzen de fruitbomen en ‘plantsoe-
nen’ op een overwegend functionele beplanting en niet zozeer op een siertuin met 
kostbare planten. Over de vormgeving is verder niets uit de schriftelijke bronnen 
af te leiden.

3.2.2 Stadsrandzone

Voor de stadsrandzone van Middelburg vertonen de bronnen voor de hier onder-
zochte periode een hiaat. De meeste gevonden archivalia hebben betrekking op het 

16  gav, raze inv.nr. 1478 (10 december 1686). Gillis Thijssen was tevens eigenaar van de buitenplaats Schoonen-
burg in Oost-Souburg, die hij tot zijn overlijden in 1705 in bezit hield. za, raze inv.nr. 1303 (9 mei 1755).
17  gav, raze inv.nr. 1479 (21 februari 1703).
18  gav, raze inv.nr. 1477 (9 september 1667) en 1479 (3 juni 1710).
19  gav, raze inv.nr. 1478 (22 april 1689).
20  gav, raze inv.nr. 1479 (19 maart 1698).
21  gav, raze inv.nr. 1479 (21 maart 1704).
22  gav, raze inv.nr. 1479 (16 juli 1697 en 21 december 1701).
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gebied buiten Vlissingen. Wel kan over Middelburg worden opgemerkt dat deze 
stad de facto over een openbaar wandelterrein beschikte, namelijk het park van kas-
teel Popkensburg in Sint Laurens. Gargon merkt daarover op: ‘Des zomers komen 
hier de inwoonders van Middelburg uitspanninge zoeken in de koele schaduwe, en 
milden vogelzang, waarvan bosch en veld wedergalmen’.23 De toegang naar dit kas-
teel en zijn park liep over een bestrate weg vanaf de Middelburgse Noordpoort. De 
weg was beplant met afwisselend iepen en knotwilgen, wat deze op zichzelf al tot 
een aangename wandeldreef maakte.

Het gebruik van Popkensburg als wandelpark voor stedelingen bestond al eind 
zeventiende eeuw, want in zijn Nieuwe Cronyk van Zeeland vermeldt Smallegange: 

De vijf sinnen konnen haer hier genoegsaem vermaken, dat wel te bespeuren is, in den 
overvloet van alle soort van menschen, die dagelijks, maer insonderheid des sondaegs de 
dreven om de buitengracht beplant komen besoeken, en haer selfs met haer huisgesin ver-
lustigen in de buitenplantagien.24 

De openstelling was mogelijk te danken aan de toenmalige eigenaars, Johan Bou-
daen Courten, heer van Sint Laurens, en diens broer Pieter. Deze hadden sinds ze 
het kasteel in 1684 van hun vader hadden geërfd veel geïnvesteerd in de aanplant 
van hakhout- en opgaande bossen, waarover later meer.25

Een dergelijke openbaar toegankelijke wandelplaats bij een stad kwam vaker 
voor, met name bij enkele Hollandse steden. Aangrenzend aan Den Haag lag het 
Haagse Bos, bij Haarlem was het de Haarlemmerhout waar stedelingen naartoe 
trokken om zich te vermaken en bij Alkmaar lag de Alkmaarse Hout. Dit waren 
echter geen particuliere terreinen maar eigendom van de overheid. Wel ontleenden 
met name de wandelgebieden bij Haarlem en Alkmaar hun groene karakter voor 
een niet onbelangrijk deel aan de daar aangelegde pleziertuinen van stedelingen.

In verschillende Europese hoofdsteden was in de loop van de zeventiende eeuw 
een gebruik ontstaan om de parken bij koninklijke en adellijke paleizen voor het 
publiek open te stellen. Zo was in Londen Hyde Park vanaf 1635 toegankelijk voor 
wandelaars en later werd eveneens het park bij St. James Palace geopend. Dit Engel-
se voorbeeld vond mettertijd navolging in steden als Parijs en Hannover, zij het dat 
de toegang nog steeds als een gunst van de eigenaar werd beschouwd en er bepaalde 
eisen waren voor kleding en gedrag. Ook werden bepaalde beroepsgroepen uit de 
parken geweerd. In de Republiek was het kasteel van Breda een van de eerste vor-
stelijke residenties waarvan het park voor het publiek was geopend, een praktijk die 
met name een impuls kreeg toen de gevluchte Engelse koning Charles II er verbleef.26

De openstelling van Popkensburg kan te maken hebben gehad met de voorbeel-
den uit Londen. Immers, de familie Boudaen Courten had een handelsonderne-
ming met een vestiging in die stad en zal daardoor op de hoogte zijn geweest van 

23  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 30.
24  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 669.
25  za, Archief Ambachtsheerlijkheid Popkensburg en Sint Laurens inv.nr. 9.
26  Maurits van Rooijen, De wortels van het stedelijk groen, Rotterdam 1990, p. 56-66.
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ontwikkelingen in het culturele leven daar.27 Dat een particulier als Boudaen Cour-
ten zijn buitenplaats voor het publiek openstelde als wandelplaats is in deze perio-
de uitzonderlijk te noemen.

Dorpen Oost- en West-Souburg
Rond Vlissingen strekte het buitenvermaak zich eind zeventiende eeuw uit tot in 
de omliggende dorpen Oost-Souburg en West-Souburg. Een speelhof in het dorp 
Oost-Souburg is afgebeeld op een prent in de Nieuwe Cronyk van Zeeland: een 
woonhuis aan de straat met erachter een omheind erf met een duivenhuisje en fruit-
bomen. 

Ook binnen het dorp West-Souburg lag een aantal van dergelijke speelhoven. De 
vroegste tekenen daarvan dateren uit het einde van de zeventiende eeuw; ze ont-
stonden waarschijnlijk later dan die aan de stadssingel. De erfgenamen van Lie-
ven de Baeth verkochten in 1698 aan de uit Vlissingen afkomstige kapitein bij de 
Zeeuwse Admiraliteit Jasper Nosse een ‘huys en erve met een speelhof daer annex’ 
aan de noordzijde van het dorpsplein. Langs zowel de noord- als de zuidzijde van 
het langgerekte plein waren speelhoven van meer of minder grote omvang te vin-
den. Aan de noordzijde lag de hofstede van Elisabeth Zeylmaker, weduwe van Jan 
Doensen. Deze hofstede droegen haar erfgenamen in 1701 over aan de uit Vlissin-
gen afkomstige Adriaen Roets.28 In 1713 bezat Maeyken Stoffelsen, weduwe van 
kapitein Pieter van Goethem, in diezelfde omgeving een ‘huys en speelhof’.29 Aan 
de zuidzijde van het dorpsplein bevond zich in deze periode een ‘huys, bakeete, 
stallinge ende speelhof’ van de meesterkleermaker Pieter Verschure.30 

Sommige van deze speelhoven werden door nieuwe eigenaren ook als permanen-
te woning gebruikt, zoals het ‘herenhuys’ met een speelhof en vijver aan de noord-
zijde van het dorpsplein. De erfgenamen van Leunken Adriaens, weduwe van com-
mandeur Cornelis Reers uit Vlissingen, droegen dit in 1702 over aan de predikant 
Johannes Boogaard. Deze was predikant in West-Souburg en zal dit huis als pas-
torie in gebruik hebben genomen. Later kreeg deze weer een functie als buitenver-
blijf toen Boogaard het huis overdroeg aan Bernard de Beaufort. Deze was kapitein 
van een regiment mariniers. Eerder had De Beaufort de hofstede Het Hoge Duve-
kot onder Oostkapelle verworven, die hij vermoedelijk eveneens als buitenverblijf 
gebruikte.31

De meeste speelhoven binnen het dorp West-Souburg worden genoemd in de 
eerste decennia van de achttiende eeuw. In die periode is een deel van de bebouwing 

27  Van een netwerk onder Engelse kooplieden getuigt ook het feit dat Johan Boudaen Courten, degene de het 
park van Popkensburg openstelde, ouderling was van de Engelse kerk in Middelburg.
28  gav, raze inv.nr. 1479 (14 januari 1701).
29  gav, raze inv.nr. 1479 (7 mei 1709 en 20 augustus 1713).
30  gav, raze 1479 (6 juni 1713).
31  gav, raze inv.nr. 1479 (ongedateerd (1702) en 25 september 1715). Voor het Hoge Duvekot: za, raze inv.nr. 
1169 (2 juni 1712). De Beaufort breidde zijn Souburgse bezit in 1717 uit met enkele roeden ‘hovenierland’. gav, 
raze inv.nr. 1479 (12 mei 1717).
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in het dorp in het teken van het Vlissingse en Middelburgse buitenvermaak komen 
te staan.

Herenhuizen
Rond het eind van de zeventiende eeuw lijkt ook in de stadsrandzone, meer nog 
dan langs de singel, een afzonderlijke woning of herenhuis steeds meer de norm 
te worden voor stedelingen die het buitenleven opzochten. Langs het Koopmans-
voetpad, op de grens met de heerlijkheid Bonendijke, lag bijvoorbeeld een buiten-
verblijfje van de Vlissingse raad en oud-schepen Johan de Moor, die in 1689 bij de 
verkoop aan kapitein Pieter Burgerhart bestond uit ‘een behuysde hofstede met sijn 
heerehuys, schuyre, stallinge en verderen opstal’. Erbij hoorden een speelhof en 
boomgaard.32 De weduwe van de Vlissingse arts Elias Sautijn verkocht in 1694 haar 
hofstede ‘met een heere- en boerewooninghe’.33

Een transportakte uit 1708 noemt op Baskenburg een ‘heerenhuys’ en ‘boeren-
huys’. Op dit buitenverblijf waren er twee aparte woningen voor de eigenaar en de 
pachter. De boedelinventaris van de pachter uit 1707 maakt melding van een vol-
ledige boerenwoning die bestond uit keuken, kamer en zolder.34 Of het herenhuis 
los stond of tegen de boerenwoning was aangebouwd, is niet uit deze stukken af te 
leiden. Jacobus Evertsen, deur- en kamerbewaarder van de Raad ter Admiraliteit 
van Zeeland, bezat in 1718 een hofstede ‘voorsien met heere- ende boerewooninge, 
stallinge ende schuure’.35 Josina Pijl, weduwe van de Vlissingse schepen en raad Pie-
ter Cort, had in 1718 een hofstede die eveneens bestond uit een ‘heere- ende boe-
rewooninge’ met een schuur, bakkeet en wagenschuur.36

De voormalige warande van kasteel Sint Aldegonde was begin achttiende eeuw in 
bezit van Dina de Moor. Zij beschikte er over een speelhof met een ‘heere- en boe-
rewooninge’. Dit ‘schoone en welgelegen’ hof heette ’t Park en bestond uit tien ge-
meten boomgaard ‘in sijn muuren gelegen’. Daarmee wordt mogelijk de muur rond 
het hertenpark van het kasteel bedoeld, die nog dateerde uit vroeger tijden.37

Aan de westkant van de straatweg naar Middelburg lag in 1729 de hofstede van 
Ephraim Mangelaar. Ook deze had, behalve een speelhof, ‘heere- en boerewoonin-
gen’.38 De Hattingakaart geeft twee aparte gebouwen aan op deze hofstede. Ondui-
delijk is of een daarvan de boerenschuur is of dat beide gebouwen woningen zijn. 
Het woord ‘heerenhuys’ betekent evenwel niet dat het ook een vrijstaand gebouw 
was. Soms kon het ook betrekking hebben op een of meerdere ruimtes onder het-
zelfde dak als de boerenwoning. Dat was bijvoorbeeld het geval met de ‘heere- 

32  gav, raze inv.nr. 1478 (10 januari 1689).
33  gav, raze inv.nr. 1478 (2 juli 1694). Vergelijk bijlage 3.2.
34  gav, raze inv.nr. 1511 (16 april 1707 en 28 juli 1708).
35  gav, raze inv.nr. 1479 (26 november 1718). 
36  gav, raze inv.nr. 1480 (2 maart 1718). Dit is de hofstede die op de Hattingakaart Altijd Wel heet.
37  gav, raze inv.nr 1479 (1 juni 1729). Het speelhof kwam toen in handen van de voogden van de minderjarige 
Maria Adriana de Beaufort. Een van haar voogden, Lieven Ferdinand de Beaufort, had elders aan het dorpsplein 
zelf een speelhof gehad; gav, raze inv.nr. 1479 (25 september 1715).
38  gav, raze inv.nr. 1479 (17 september 1729).
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ende boerewooning’ die de Middelburgse advocaat Daniel Vincentius in 1717 aan-
schafte. Hier ging het om een gebouw met één voordeur, waarbij links van de gang 
een kamer met houten vloer was voor de boer en rechts een opkamer met plavuizen 
voor de eigenaar.39 

Hoewel steeds vaker sprake is van afzonderlijke herenhuizen, bleef de kamer in 
de boerenwoning nog steeds een gangbare vorm van buitenwonen. Dit blijkt on-
der meer uit de boedelinventaris van pachter Steven Jacobsen Sonnevyle die woon-
de op de hofstede van Leonard van Sonsbeeck uit Vlissingen. Zijn boedelinventa-
ris uit 1696 noemt in de boerenwoning geen kamer maar wel de keuken, zolder en 
voorvloer of gang. Dit wijst erop dat er in de kamer geen bezittingen van de pachter 
stonden. Die kamer diende waarschijnlijk als zomerverblijf voor Van Sonsbeeck. 
Er lag ook een siertuin met hagen bij de hofstede, getuige de aanwezigheid van twee 
‘doornscheren’.40 Koopman Pieter Bergonaer had in 1698 op zijn hofstede aan de 
straatweg naar Middelburg eveneens slechts de beschikking over een boerenwoning 
en een speelhof.41 De Vlissingse schepen en raad Daniel Pijl bezat in 1706 een zo-
merverblijf ten zuiden van het dorp dat evenmin een afzonderlijk herenhuis had.42

Buitenplaatsen
In de late jaren tachtig van de zeventiende eeuw kwamen enkele complexen tot 
stand die we gerust buitenplaatsen kunnen noemen: huizen omgeven door parken 
met lanen en tuinen, zoals bijvoorbeeld Noordbeek, Papegaayenburg en Zeewijk. 
De eerstgenoemde buitenplaats was aangelegd door Jacob van Hoorn, burgemees-
ter van Vlissingen, die ter plaatse een grote hoeveelheid percelen had verworven. 
Om daarop een park te kunnen aanleggen, diende hij in maart 1688 een verzoek in 
bij de Staten van Walcheren om ‘een eynde sprinck te mogen verleggen aen desselfs 
hofstede’.43 Het doel van deze verlegging van de waterloop was om een regelmatig 
gevormd perceel te verkrijgen om daarop een geometrische tuin te kunnen aanleg-
gen. Samen met Johan Ghijselin verkreeg Van Hoorn in 1692 toestemming van het 
polderbestuur ‘om te mogen verleggen en wegh aen haeredeles hofsteden’.44 Dit 
was de weg die vanaf het dorp West-Souburg langs de hofsteden van beide heren 
liep. De verlegging leidde ertoe dat deze voorlangs Ghijselins hofstede Papegaayen-
burg werd rechtgetrokken om zo aan te sluiten op het rechthoekige lanenstelsel dat 
hij daar tot stand bracht. Tegelijk daarmee liet Van Hoorn vanaf zijn huis Noord-
beek een brede oprijlaan aanleggen, geflankeerd door kanaalvormige bassins, die 
aansloot op deze nieuwe weg. Vier jaar na de aanleg kregen de heren samen met 
Pieter Duvelaer fil. Justi, die op Vrijburg woonde, toestemming om deze nieuwe 

39  gav, raze inv.nr. 1478 (11 december 1717). Zie over deze hofstede: Gert Dorleijn, ‘Over den Steenen padt. 
De geschiedenis van de boerderij Middenhof te Souburg’ in: De Wete 37 (2008) 2, p. 12-21.
40  gav, raze inv.nr. 1511 (28 april 1696).
41  gav, raze inv.nr. 1479 (27 oktober 1698 en 11 januari 1703). Toen Sara van Pantegem, Bergonaers weduwe, 
de hofstede in 1703 verkocht, bleek het erf met het speelhof een gemet 232 roeden groot te zijn.
42  gav, raze inv.nr. 1479 (6 juli 1706 en 29 maart 1708).
43  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 12 (18 maart 1688).
44  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 13 (4 september 1692).
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weg vanaf het dorp West-Souburg te bezanden.45 Op die manier kreeg deze open-
bare weg als gevolg van particulier initiatief een verloop dat aansloot op de par-
kaanleg van twee buitenplaatsen. 

Zeewijk werd aangelegd op de plaats van een ‘huysinge van pleysance met sij-
nen speelhof’ met boerderij, boomgaard en landerijen, die in het derde kwart van 
de zeventiende eeuw was ontstaan. In 1714 was deze samen met een tweede hofste-
de in bezit gekomen van de Vlissingse koopman Jan van Buytenhem. Zij bestond 
toen uit een ‘heerenhuys, hovenier- en boerenwooning’ met een schuur daarbij, en 
43 gemeten grond waarvan er ongeveer zestien in gebruik waren als boomgaard en 
‘hovenierland’. De rest was weiland en akker.46 Van Buytenhem liet er een groot 
nieuw huis optrekken en een park aanleggen. Een lint op de gootlijst van het ge-
bouw droeg het opschrift: ‘ons huys na dezen volmaakt zal wezen’ en het jaartal 
1719. Het was een blokvormig symmetrisch huis met een verdieping en aan weers-
zijden van de voordeur twee ramen. Vermoedelijk was het twee kamers diep. De 
gevel was op wat versiering rond het middenraam na niet geornamenteerd.

45  C. de Waard, Inventaris van de archieven der besturen van het eiland Walcheren 1511-1870, Middelburg 
1914, p. 288-289.
46  gav, raze inv.nr. 1479 (6 juni 1714, 23 mei 1674 en 30 december 1672). Het ‘huys van pleysance’ bevond zich 
vermoedelijk in het zuidwestelijke gedeelte van het latere Zeewijk. Dit zou betekenen dat het nieuwe huis niet op 
de plaats van het oude is gebouwd.

Plattegrond van Zeewijk bij West-Souburg. Tekening door P. Le Fèvre, 1732.
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In 1715 verkreeg Van Buytenhem toestemming samen met zijn buurvrouw Ver-
sluys ‘een stuxs weg aen haer hofsteden leggende te mogen verleggen’.47 Daardoor 
werden de buitens beter bereikbaar vanaf de straatweg die tussen de dorpen Oost- 
en West-Souburg lag, de huidige Kanaalstraat. Gargon schrijft over die weg: ‘deeze 
weg is, niet lang geleden, zo net bestraat, om tusschen beide Souburgen een gemak-
lijker gemeenschap te hebben, en de rondom gelegene hoven des winters toegan-
kelijker te maken. Het geen nu dies te noodiger is, om dat beide heerlijkheden nu 
maar eenen molen hebben’.48 Voor de bereikbaarheid van zijn buitenverblijf heeft 
Van Buytenhem ‘uit deezen straat- een zandweg (…) laten opschieten, om met ge-
mak en vermaak op en af te rijden’.49 

In Koudekerke verscheen in deze periode eveneens een aantal nieuwe buitenplaat-
sen, in de nabijheid van het oude kasteel Der Boede, net buiten de grens van de 
heerlijkheid West-Souburg. Een ervan is Moesbosch, dat de Hattingkaart tevens 
Platenburg noemt. Het nog bestaande koetshuis daarvan draagt in muurankers het 
jaartal 1692. Gevels zonder ornamenten, zonder siermetselwerk en een eenvoudi-
ge topgevel kenmerken het gebouw. Tegenwoordig staat het koetshuis midden op 
het terrein van de buitenplaats, maar oorspronkelijk liep de doorgaande weg van-
af Der Boede naar Koudekerke erlangs. Tussen dit koetshuis en een gebouw er-
naast zat de ingang van de plaats. Het herenhuis stond ongeveer op de plaats van 
het huidige landhuis. De Hattingakaart toont die gebouwen, met enkele hoven er-
bij en daarachter een groot sterrebos met een kom in het midden. Op de Visscher- 
Romankaart is nog geen bebouwing ter plaatse te zien. Aannemelijk is dat de hele 
buitenplaats dateert uit het eind van de zeventiende eeuw.50

Westerbeek lag ten zuiden van Moesbosch. In Gargons beschrijving had deze 
lusthof ‘die aan het einde van de lange dreef, een schoon huis vertoonde’ verder nog 
‘een schoonen en net beplanten hof achter, en een grooten vruchtbaaren boom-
gaard op zijde’. Eigenaar was de Vlissingse kapitein Philibert van Boeschot, ‘die na 
schipbreuk geleden, en eene oogschijnlijke dood voor ’t land ontworstelt te heb-
ben, hier zijne rust en verlustinge zoekt’.51 Hier lag een min of meer driehoekige, 
symmetrische tuinaanleg met op de middenas een oprijlaan, het hoofdgebouw en 
daarachter een kanaalvormig bassin. 

Anderwijk dateerde mogelijk uit het tweede decennium van de achttiende eeuw. 
Willem de Vos, schepen en raad van Vlissingen, verwierf tussen 1700 en 1710 en-

47  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 17 (11 april 1715).
48  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 39.
49  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 40.
50  Merkwaardigerwijs wordt deze buitenplaats niet genoemd in Gargon, terwijl deze wel de twee naastgelegen 
buitens vermeldt, overigens zonder de namen te noemen. Dit komt waarschijnlijk doordat Gargons reisgezel-
schapje naar Der Boede reed vanuit de richting van Noordbeek. Vermoedelijk betraden ze het terrein door de zij-
ingang aan de oostzijde en verlieten ze het park door de hoofdingang aan de zandweg naar Vlissingen. Ze kwa-
men net niet langs Moesbosch. 
51  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 78. Zie tevens Jaco Simons, ‘Hof Westerbeek’ in: Klaver Vier 19 
(2013) 5.



3.2 Landschap 135

kele percelen ter plaatse.52 Deze plaats lag volgens Gargon ‘niet min vermaaklijk in 
haar geboomte en boomgaarden’.53 

Vatten we het voorgaande samen, dan springen verschillende patronen in het oog. 
Net als aan de singel kregen meer buitenverblijven in de stadsrandzone rond Vlis-
singen een herenhuis. Zowel op speelhoven als op hofsteden zien we dat, en de 
eigenaren waren leden van het stadsbestuur of hoge militairen maar evenzeer 
kooplieden. Daarnaast ontstonden er kleine buitenplaatsen in deze zone. Deze ont-
wikkeling is vergelijkbaar met die rond Amsterdam, waar met name in de Water-
graafsmeer na 1700 de grootste groei plaatsvond van het aantal nieuwe stichtingen. 

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat een buitenverblijf in de stadsrandzone 
rond Vlissingen vaak nog gekoppeld bleef aan een agrarisch bedrijf, maar dat er ook 
buitenplaatsen ontstonden die primair op het vermaak waren gericht. De laatsten 
waren de ‘wellusten en weelden’ die Smallegange noemt in verband met Klaren-
beek. 

3.2.3 Platteland

Buiten de stadsrandzone, op het platteland, voltrokken de grootste veranderin-
gen zich rond Oostkapelle. Het buitenplaatsenlandschap hier veranderde dras-
tisch toen de stad Middelburg haar ambachtsheerlijke rechten in 1679 verkocht. De 
nieuwe ambachtsheer was Willem Le Sage, heer van Reimerswaal en Lodijke, die 
er al spoedig een reusachtig landhuis liet neerzetten, omgeven door een uitgestrekt 
park, waarover later meer. 

De aanleg van het ambachtsheerlijke buitenverblijf was het startsein voor een 
hele reeks uitbreidingen die Oostkapelle in nog geen dertig jaar een heel ander aan-
zien zouden geven. Dit proces werd nog versterkt doordat de bewoners van de 
grootste buitenplaatsen in die heerlijkheid in 1693 toestemming kregen van het pol-
derbestuur om een gedeelte van de Noordweg te verbeteren. Het initiatief ging uit 
van de heren Le Sage, Biscop, Winckelman en Cau, die op respectievelijk het Huis 
te Oostkapelle, het ambachtsheerlijke huis Noordhout in Serooskerke, het latere 
’t Middenhof en het Hof te Domburg woonden. Zij en andere ‘persoonen van aan-
sien in dezen eylande’ hoopten daardoor hun ‘plantagiën, plaatsen en heerlijkhe-
den’ beter te kunnen bereiken en ook buiten de drie tot vier maanden dat deze weg 
bruikbaar was. Het ging hier om een van de belangrijkste wegen van het eiland, die 
Middelburg verbond met Domburg.54

Om een idee te krijgen van hoeveel buitenverblijven er in het begin van de acht-
tiende eeuw rond Oostkapelle lagen, is de Walchersche Arkadia van Gargon een 

52  za, raze inv.nr. 1297 (25 mei 1700 en 20 februari 1710). Deze percelen worden genoemd als onderdelen van 
de buitenplaats bij de verkoop in 1771, zie za, raze inv.nr. 1307 (6 augustus 1771).
53  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 78-79. Zie tevens Jaco Simons, ‘Anderwijk’ in: Klaver Vier 15 (2009) 
4 en idem, ‘Hof Anderwijk. Verdwenen buitenplaats uit de anonimiteit gehaald’ in: Den Spiegel (2012) 2, p. 17-23.
54  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 1237.
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geschikte bron. Tijdens hun rondrit over het eiland laat zijn fictieve reisgezelschap 
bijna geen buitenplaats van enige betekenis onvermeld en dus kan deze tekst een 
overzicht geven van de buitens die aanwezig waren in 1715 en 1717, de jaren waarin 
dit boek werd gepubliceerd. Gargon noemt een aantal buitenplaatsen die zijn reis-
gezelschap vanuit de koets kon zien toen ze uit Oostkapelle wegreden in de rich-
ting van Domburg. 

Een van de reizigers, 

ziende ter rechterhand verscheidene huizen en gebouwen langs de duinen, en vooruit een 
kasteel met hooge muuren en torens, vraagde (…), wat die huizen en of die torens Dom-
burg ware? Die huizen, antwoorde Heerman, zijn verscheidene lust-hoven, welker eenige 
voorheen kloosters of vermaakplaatsen der geestlijken zijn geweest: en die afzonderlijk 
met den vinger aanwijzende, ziet, dat is Duinhove, zeide hy, dat Het Huis ten Duin, dat 
Duinbeeke, dat Duinhelm, en dat groen geboomte, daar ginder, in de duinen, is Het Prin-
cenbosch, dat zeer vermaaklijk is. 

Verder noemt hij in dit rijtje Het Hoge Duvekot, dat ten zuiden van het dorp lag.55 
Het Princenbos was overigens geen buitenplaats maar een bos in de duinen, eigen-
dom van de prins van Oranje. Berkenbosch en Burgvliet noemt hij niet, vermoede-
lijk omdat ze vanaf de weg niet zichtbaar waren doordat ze achter andere buiten-
plaatsen lagen. In dat verband is het merkwaardig dat hij het nog verder weg liggende 
Prinsenbos wel noemt. Deze buitenplaatsen waren in de twee decennia voordat 
Gargons boek verscheen ofwel nieuw gebouwd ofwel ontstaan uit een hofstede.

Het Huys ten Duyne, dat in de tweede helft van de zeventiende eeuw was ont-
staan, onderging aan het eind van die eeuw een ingrijpende wijziging. Dit was een 
hofstede met een herenhuis toen deze in 1690 in bezit kwam van Jan Godin, ge-
committeerde raad in de Staten van Zeeland. Toen werd deze omschreven als ‘een 
playsant huys en hofstede’ met een boomgaard en dreven en een oppervlakte van 
vijf gemeten.56 Dit is heel wat minder dan de 47 gemeten die er eerder deel van uit-
maakten. Waarschijnlijk zijn die landerijen later alsnog in bezit van Godin geko-
men, want hij ging kort na de verwerving van de hofstede aan de slag om er een 
grootse parkaanleg tot stand te brengen. Een van de eerste stappen daartoe was de 
aanleg van een lange laan voorlangs het huis, van de huidige Groeneweg naar de 
Duinweg. Vanaf de laatste zou de laan dan dienen als toegang tot de buitenplaats. 
Dit was echter een openbare weg en daarom had Godin toestemming nodig van het 
polderbestuur voor de uitvoering van het plan. In 1693 richtte hij een verzoek aan 
de Staten van Walcheren ‘omme te mogen verleggen of verduisteren een wegh die 
legt bij sijn edeles hof in het Beukenbos’.57

Van de aanleg die vanaf 1690 verscheen, is een gravure opgenomen in de Nieuwe 
Cronyk van Zeeland van Smallegange. De afgebeelde tuin was toen nog maar net 
aangelegd.58 

55  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 119-120.
56  za, raze inv.nr. 1169 (28 februari 1690).
57  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 13 (30 juli 1693).
58  De gravure van Het Huys ten Duyne komt niet voor op de lijst van gravures voor de Nieuwe Cronyk van 
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Ook op andere buitenplaatsen was in het laatste decennium van de zeventiende 
eeuw de nodige bouwactiviteit, zoals op het later zo geheten ’t Middenhof. Dit was 
eerder een hofstede met een speelhuis. De weduwe van burgemeester Winckelman 
verzocht het polderbestuur in 1695 toestemming om ‘seker eynde sprincke loopen-
de naest de dreve van haer hof bij Oostcapelle wat te mogen verleggen om den ge-
melte dreve wat te connen verbreden’.59 In 1702 diende ze nogmaals een verzoek in 
om een weg te mogen verleggen ‘om haare plantagie vierkant te maken’.60 De Hat-
tingakaart uit 1750 toont deze ‘vierkante plantagie’ als een geometrische aanleg met 
simpele bosvakken, zonder vijvers of sterrebossen.

Ook op het naastgelegen Rijnsburg bestond het plan om een weg te verleggen ten-
einde het park te kunnen uitbreiden. Eigenaar Jacob Godin, gecommitteerde in de 
Generaliteitsrekenkamer in Den Haag, deed daartoe een verzoek om toestemming. 
Die werd verleend, ‘dog, dat de selve sal moeten wesen aghtien voeten breet en den 
ouden wegh, die oost en west schiet niet sal mogen werden afgedolven’.61 Deze be-
perking zal te maken hebben met de waterstaatkundige functie van deze van oor-
sprong laatmiddeleeuwse dijk. Godin liet nog meer veranderen, zodanig dat Smalle-
gange in de Nieuwe Cronyk van Zeeland schreef dat de buitenplaats ‘noch dagelijks 
vermeerdert, verbetert, en heerlijker verciert word’.62 Godin overleed 1697. Later 
kwam de buitenplaats in handen van Adriana Winckelman, gehuwd met Gijsbert ba-
ron van Welderen, kolonel-commandant van een infanterieregiment en commandeur 
van Steenbergen. Ook dezen lieten een en ander aan de buitenplaats veranderen.63 

Een opmerkelijke concentratie van bouwactiviteiten vond plaats rond het kas-
teel Westhove. Omstreeks 1715 onderging dit kasteel een ingrijpende wijziging en 
werden in de directe omgeving ervan in ieder geval drie buitenplaatsen aangelegd 
en mogelijk een vierde.

Op Westhove werden zowel het kasteel als de tuin onder handen genomen. Eige-
naar Johan van Reygersberge, heer van Couwerve. Het kasteel zelf onderging even-

Zeeland waarvan Smallegange in 1690 een rekening indiende, zodat hier wordt aangenomen dat de prent van na 
dat jaar dateert. Vergelijk P.J. Verkruijsse, Mattheus Smallegange (1624-1710): Zeeuws historicus, genealoog en 
vertaler, Nieuwkoop 1983, p. 495-500. 
59  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 14 (2 juni 1695). Dit was waarschijnlijk Maria Elisabeth Sterthemius, 
wier kinderen Maria, Jacoba Pieternella en Susanna Jacoba Winckelman heetten; H.M. Kesteloo, De stadsreke-
ningen van Middelburg IX. 1700-1810, Middelburg 1902, p. 23-24. De genoemde burgemeester was Jacob Win-
ckelman, heer van Nieuw Strijen (overleden 1694), burgemeester van Vlissingen. C.A. van Woelderen, ‘Lijst van 
Baljuws, Burgemeesters, Schepenen, Raden, Pensionarissen, Secretarissen en Rentmeesters van Vlissingen’ in: 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie deel II (1948), p. 15-48, 21-22.
60  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 15 (12 januari 1702).
61  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 14 (3 maart 1695). Van de nieuwe situatie had Godin een ‘caartje figura-
tyf’ laten maken, dat niet in de stukken is teruggevonden.
62  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 672. Het is aannemelijk dat tot de veranderingen ook de verhoging van het 
huis hoorde: de prent in Smallegange toont een bouwnaad tussen de begane grond en de eerste verdieping. Bij de 
verbouwing kreeg het een schilddak.
63  za, raze inv.nr. 1169 (3 maart 1708). Onder meer kreeg de boomgaard op het eiland, in de overlopers aange-
duid als ‘ouden boomgaert’, een indeling met twee elkaar kruisende paden. Een ongedateerd kaartje van ‘den hof 
van ’t huys van den heer van Weelderen tot Rijnsburg in Walgeren’ toont deze nieuwe aanleg; Gemeentearchief 
Goes, Archief Brouwer, Van Watervliet, De Perponcher Sedlnitsky inv.nr. 812A. De stippen buiten de vakken 
duiden vermoedelijk een haag aan. Om laanbomen weer te geven, staan ze te dicht bij elkaar.
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eens een ingrijpende verbouwing en uitbreiding. Gargon schrijft er in 1715 over: 
‘Aan de achterzijde was ’t huis voormaals niet weinig vervallen, maar is nu genoeg-
zaam hersteld door den heer van Kauwerve, die het in bezit, en hof en boomgaar-
den zo çierlijk vernieuwt heeft, dat men alles verbeterd, niet verminderd zal vinden: 
voor al de boven-kameren, die ruimer en welvoeglijker geschikt zijn’.64 Deze ver-
bouwing omvatte waarschijnlijk ook de bouw van een nieuwe voorburcht, waarbij 
de hoofdingang midden voor het kasteel kwam te liggen en dus een hoofdas van het 
park aangelegd kon worden met het kasteel als middelpunt.

Van Reygersberge vergrootte zijn grondbezit in 1714 door de aankoop van tien 
gemeten bos op vrijland en acht gemeten bouwland. In datzelfde jaar verzocht hij 
‘een eynde of stuckjen wegh omtrent sijn hof Westhove te verleggen’. Het betrof 
‘een wegeling (…) dat sijn hof genaemt Westhoven scheydt van het Boekweyte-
bosch waervan hij nu door coop eygenaer was geworden en genegen is door ’t ver-
leggen van dito wegeling aen sijn plaets te brengen’.65 Dit is vermoedelijk de weg 
tussen de zandweg en de ingang van het kasteel die op de Visscher-Romankaart is 
te zien.

Het park dat in deze tijd tot stand kwam, is te zien op de Hattingakaart uit 1750 
en bestaat uit vierkante bosvakken binnen een raster van lanen. Of de vakken voor 
het kasteel al meteen voorzien waren van de sterrebossen die de kaart weergeeft, is 
twijfelachtig omdat dit padenpatronen zijn die eerder in het tweede kwart van de 
achttiende eeuw voorkwamen. 

In de bosstrook tussen Westhove en Domburg verrezen rond deze tijd drie nieu-
we buitenplaatsen. Gargon maakt daar in zijn boek uit 1715 geen melding van; 
waarschijnlijk lagen ze er toen nog niet. Het betreft Landlust, Hoogduin en Duin-
vliet.

Op de plaats van de gracht van Baseliers Hof, dat in het begin van de achttiende 
eeuw vermoedelijk niet meer bestond, liet Johan van de Perre een buitenplaats aan-
leggen die hij Duinvliet doopte. Hij verwierf tussen 1713 en 1716 enkele weilanden 
naast zijn terrein.66 In datzelfde jaar had hij een kleine hofstede met land gekocht 
’aan d’oostzijde van sijn plantagie en landen’. Omdat hij nu grond aan beide kan-
ten van het weggetje naar de duinen bezat, wenste hij ‘om ’t selve te verleggen op-
dat sijnedele daarmede sijn landen in ’t viercant soude brengen’.67 Het lanenstelsel 
was verdeeld in drie stroken: een middendeel met daarin het huiseiland, twee bos-
ketten tussen dat eiland en de weg en naar achteren toe het kanaaltje, en aan weers-
zijden twee waarschijnlijk even brede stroken met een grootschaliger indeling, ook 
met sterrebossen.

Een andere opzet had Hoogduin, dat volgens het jaartal boven de voordeur tot 
stand kwam in 1717. Het had aan beide zijden van het midden twee ramen, en een 

64  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 122.
65  za, raze inv.nr. 1170 (25 december 1714); Archief Polder Walcheren inv.nr. 17 (11, 18 en 25 oktober 1714).
66  za, raze inv.nr. 1169 (15 januari 1713, 1714 en 30 maart 1716). Zie eerder over Duinvliet: M. van den Broeke, 
‘De buitenplaats Duinvliet bij Domburg’ in: De Wete 23 (1994) 1, p. 25-30.
67  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 17 (20 februari en 5 maart 1716).
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verdieping. Het was geplaatst op de dam in de gracht die rond de siertuin liep. Hier 
was de symmetrieas van het park wel als oprijlaan gebruikt. Aan de overkant van 
de Noordweg liep deze door in een overtuin. De Hattingakaart toont een indeling 
in rechthoekige of vierkante vakken, waarin bos lijkt te staan. Ook Hoogduin had 
naar de duinen toe een doorzicht over een kanaaltje. De buitenplaats was midden 
achttiende eeuw eigendom van Pieter Bernard de Beaufort.68 Onduidelijk is hoe 
deze in het bezit ervan is gekomen en wie de bouwer van de buitenplaats was.

Dat laatste geldt eveneens voor het kleine Landlust, aan de westkant van Hoog-
duin gelegen. Op de Hattingakaart komt deze voor en was toen eigendom van 
Johan Veth. Onbekend is wanneer deze is aangelegd. Deze buitenplaats was 
waarschijnlijk wat eenvoudiger dan de voorgaande twee: er lag geen gracht, de ge-
bouwen stonden aan de rechterzijde van de middenas, terwijl aan de andere zijde 
moestuinen of boomgaarden lagen. Meer naar achteren lag een bos met lanen, die 
vanuit het eindpunt van de middenlaan als een patte d’oie uitliepen. Dergelijke di-
agonale lanen kwamen voor vanaf ongeveer het eind van de zeventiende eeuw; het 
park van Landlust kan ook uit die tijd dateren.

Ten oosten van Westhove verrees in deze periode eveneens een nieuwe buiten-
plaats, op het terrein van het voormalige kasteel en de hoge vrije heerlijkheid Duin-
beek. De gebouwen die er hadden gestaan, waren al aan het eind van de zestiende 
eeuw gesloopt en sindsdien was het terrein binnen de omgrachting onbebouwd ge-
bleven. Suzanna van der Voort, weduwe van Steven van Schoonevelt, was er eind 

68  H.M. Kesteloo, Oostkapelle in woord en beeld, Middelburg 1909, p. 76-77.

Het Huys ten Duyne bij Oostkapelle. Fragment van een gravure, circa 1690. Opgenomen in M. Smalle-
gange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, Middelburg 1696.
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zeventiende eeuw de eigenares van. Deze Amsterdamse dame verkocht haar heer-
lijkheid in 1696 aan Jacob Boreel, oud-burgemeester van Amsterdam en gecommit-
teerde raad in de Staten van Holland en eigenaar van het naastgelegen kasteel West-
hove. Het perceel heette bij de overdracht ‘een stuk zaayland, genaemd Duynbeek, 
zijnde vrijland, daarin liggende de vijver en het opperhof’.69 In die omgeving had Ja-
cobs gelijknamige grootvader al veel grond in bezit, inclusief een hofstede ten wes-
ten van het latere landhuis, aan de huidige Groeneweg. Deze is ook aangeduid op 
de Visscher-Romankaart maar is waarschijnlijk bij de aanleg van de buitenplaats 
verdwenen.70 

Jacob Boreel overleed in 1714 en zijn zoon Balthazar droeg de heerlijkheid eind 
dat jaar over aan Abraham Duvelaer, burgemeester van Middelburg.71 In het jaar 
erna verzocht de nieuwe eigenaar de Staten van Walcheren om de weg vanaf de 
Noordweg langs Duinbeek te mogen verleggen, voor eigen rekening te beplanten 
en af te sluiten met een hek.72 Ook breidde hij zijn grondbezit ter plaatse uit.73 De 
grondaankopen zetten zich voort in 1719 en 1721.74 De bouw van het huis Duin-
beek heeft rond 1715-1721 plaatsgevonden.75

In 1707 lag aan de zandweg vanuit Serooskerke naar het dorp het buitenverblijf 
Zwanenburg van de Middelburgse brouwer Pieter Macaré.76 Het huis bestond uit 
vier woonvertrekken, een keuken, kelders en ‘een aangenaam zomervertrek op de 
zijde’.77 Gargon schreef erover: ‘’t huis is wel de grootste niet, maar de wellustige 
stand en de bemanteling der boomen maakt die beknoptheid dies te aangenamer en 
de hoven, vijvers en plantaadje te vermakelijker’.78

69  za, Ambachtsheerlijkheid Duinbeek inv.nr. 10. Van Jacob ging de heerlijkheid in 1698 over op Balthazar Bo-
reel, zie idem inv.nr. 12.
70  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 286 (Overloper Vijf Ambachten 1636) en 940 (Overloper Vijf Ambach-
ten 1656) fol. 255-256.
71  za, Ambachtsheerlijkheid Duinbeek inv.nr. 13.
72  za, Ambachtsheerlijkheid Duinbeek inv.nr. 14.
73  Onder meer kocht hij enkele stukken van Jacob baron van Wassenaer van Duvenvoirde. Verder kocht hij een 
stukje van 192 roeden dat was afgesplitst van een groter perceel uit handen van Willem van Sonsbeek, de toenma-
lige eigenaar van het naastgelegen Berkenbosch; za, Ambachtsheerlijkheid Duinbeek inv.nr. 16, 17 en 18.
74  Toen verwierf Duvelaer respectievelijk 33 en 24 gemeten aaneengesloten percelen; za, Ambachtsheerlijkheid 
Duinbeek inv.nr. 15 en 21. 
75  Tromp en Van Immerseel stellen dat aan het opdrachtgeverschap van Duvelaer ‘met reden getwijfeld’ kan 
worden en dateren het huis op laat zeventiende eeuw. Zie Heimerick Tromp en Ronald van Immerseel, ‘Duin-
beek te Oostkapelle: een buitenplaats in de Tuin van Zeeland’ in: De woonstede door de eeuwen heen 125 (2000), 
p. 12-19. Deze auteurs maakten echter geen gebruik van de hierboven aangehaalde stukken, waarvan de inventa-
ris en samenvatting zijn opgenomen in Kesteloo, Oostkapelle.
76  In het genoemde jaar verzocht hij de Staten van Walcheren om een houten brug over de watergang, die zijn 
oprijlaan doorsneed, te mogen vervangen door een aarden dam. Dit is de eerste aanwijzing dat er een buitenver-
blijf van enige omvang tot stand was gekomen. De vaart had in het verleden gediend als transportweg voor de 
dorpelingen die naar de markt in Middelburg gingen, maar door de verbetering van de zandweg was deze niet 
meer nodig, aldus Macaré. De brug was ‘t’eenemael vervallen’. Om de ontwatering niet tegen te gaan zou Macaré 
‘een suffisante steene buise’ in de dam leggen. za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 16 (21 juli 1707).
77  Middelburgsche Courant 6 mei 1758.
78  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 94.
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Behalve deze nieuw aangelegde buitenplaatsen waren er ook enkele hofsteden in 
Oostkapelle die eind zeventiende of begin achttiende eeuw een functie kregen als 
buitenverblijf, zoals Cleyn Westhove. Een andere was het huidige Klein Berken-
bosch. Het voorste deel van het huis draagt in muurankers het jaartal 1691.79 Een 
ander nieuw buitenverblijf in deze buurt was Kersenhof, aan de huidige Pioniers-
weg. Dit had in 1727 een heren- en boerenhuis en werd in dat jaar verkocht door 
Johan Gualterus van der Poort, heer van Oostkapelle, aan kapitein Adriaan Heijpe, 
compleet met ‘plantage’, vijvers, wei- en zaailanden.80 Een hofstede met de naam 
Lugtenburg, aan de huidige Aagtekerkseweg, werd in 1705 genoemd en beschik-
te toen over ‘hof, boomgaard als vijver’ en een huis en schuren.81 Pieter Hugense, 
breegeërfde in de Vijfambachten, kocht in 1712 een boerderij ten zuiden van de 
molen die korte tijd later, waarschijnlijk nadat zijn zoon deze had geërfd, als bui-
tenverblijf zou gaan dienen.82 

79  Het is goed mogelijk dat dit deel tegen de al bestaande boerderij is geplaatst door een eigenaar uit de stad. 
80  za, raze inv.nr. 1170 (1 oktober 1727).
81  za, raze inv.nr. 1170 (16 juni 1735). Kesteloo, Oostkapelle p. 127 vermoedt dat er ook ‘een zoogenaamd op-
trekje’ bij gestaan zou hebben.
82  Er was toen nog geen sprake van een herenhuis of een tuin. Later kwam deze hofstede in bezit van diens zoon 
Wilhelmus Hugense, die predikant was in Rijswijk. Bij de verkoop in 1746 door Hugense junior aan Thomas 
Cunningham ’t Hooft, eerste liquidatieboekhouder van de voc, heette het de ‘buitenplaats Moolwijk’; Kesteloo, 
Oostkapelle p. 125-126. 

De boerderij Klein Berkenbosch in Oostkapelle, met het in 1691 aangebouwde gedeelte. Foto 
G.J. Dukker, 2001.
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Dit overzicht leert dat er in Oostkapelle tenminste negen buitenverblijven tot stand 
kwamen in de periode 1690-1720. Het merendeel lag in de duinstrook, te midden 
van al bestaande buitenverblijven. Andere ontstonden uit boerenhofsteden meer 
landinwaarts. Kenmerkend voor deze nieuwe buitenverblijven is dat ze vrijwel alle 
een park kregen met lanen en bossen. In de stadsrandzone kwamen ook dergelijke 
parken tot stand, maar die bij Oostkapelle waren in het algemeen beduidend gro-
ter. Waar dicht bij de stad een boerderij met kamer, speelhuis of ‘heerenhuys’ het 
gangbare type buitenverblijf bleef, ontstonden op het platteland gaandeweg bui-
tenplaatsen met aparte huizen voor de eigenaar en werd de agrarische functie min-
der dominant: in plaats van weiden en akkers werden de landhuizen in toenemende 
mate omgeven door tuinen en parken. 

Elders op Walcheren
Behalve in Oostkapelle kwamen ook in het aangrenzende Vrouwenpolder enke-
le buitenverblijven tot stand. Gargon roemt dit dorp als een vermakelijk oord. Bij 
monde van Samuel Coninck, die een buitenverblijf had achter de kerk van dat dorp, 
zegt hij: 

Nergens in ’t eiland zijn meer hoven dan in deeze heerlijkheid. Achter de kerk legt huis 
en hof van den heer Visscher, daar de grootste en uitmuntendste vruchten van Walche-
ren groeien, die uit Holland en andere plaatsen hier gebracht zijn. Daaraan volgt huis 
en hof van den heer Pille, De Pelgrim geheten, van de pelgrimagie zo het schijnt, onzer 
lieve Vrouwe in den polder, een hof, die zeer groot, en met vruchtrijke boomgaarden 
en vischrijke vijvers, en verruitgestrekte wandelpaden en dreven is vercierd, en met een 
schoon nieuw huis, dat het cieraad van den polder mag genaamd worden.83 Een weinig 
verder legt de plaats van den heer Beaufort, die ook zeer wijd en breed uitschiet, en een 
nieuw-aangelegden hof op zijde van ’t huis vertoont, die de plaats, hoe vermaaklijk die nu 
zijn mag, nog vermaaklijker maken zal.84 Hooger op leggen nog andere hoven en plantagi-
en, zodat men hier als in een gedurig bosch en wellustige dreeve langs een opgeschoten dijk 
wandelen kan, of rijden tot Domburg toe.85 

Hiermee wordt de dijk bedoeld die vanaf het dorp tot voorbij de buitenplaatsen 
Overduin en Zeeduin in de richting van Oostkapelle liep. Feitelijk komt de be-
schrijving van Gargon erop neer dat hij Vrouwenpolder als een onderdeel van de 
buitenplaatsenstrook in de Manteling zag. Het andere uiteinde hiervan strekte 
zich uit tot voorbij Domburg. Langs de schelpweg onderlangs de smalle duinen 
bevonden zich nog tenminste vier hofsteden die als buitenverblijf dienden en die 
hij ook noemt in zijn reisbeschrijving: het gezelschap bewonderde de bleekvelden 
bij Domburg ‘terwijl het snelrollend wagentje voorbij de schoone plaatsen van de 

83  De Pelgrim of De Pille-Grim was in 1707 gesticht door de Middelburgse arts Michiel Pille; M. van den Broe-
ke, Jan Arends. Buitenplaatsen op Walcheren, Alphen aan den Rijn 2001, p. 66-67.
84  Hiermee doelt Gargon op het later zo genoemde Twistvliet, dat kennelijk was aangelegd of uitgebreid door 
Lieven Ferdinand de Beaufort; za, raze inv.nr. 1089 (16 mei 1746) vermeldt de verkoop door De Beauforts erf-
genamen. De Beaufort kocht in 1730, het jaar van zijn overlijden, de grote buitenplaats Soetendale in Seroosker-
ke. za, raze inv.nr. 1170 (27 juli 1730).
85  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 250.
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heeren Steengracht, Van der Dussen, en ’t veruitgestrekt bos van den heer Fannius 
heen schoot.86

Ook in de polder Nieuwland waren buitenverblijven te vinden. Het dorp zelf ‘dat 
met schoone boomen omcingeld, een grooten lusthof in groene mantelingen ver-
toonde’, werd als een attractie beschouwd. Verderop in de polder lagen de buiten-
verblijven: 

Hier en daar staat een schoon huis en hof met vruchtlijke boomgaarden en vermaaklijke 
wandelpaden, die ’t eiland tot een gedurigen lusthof maken, en zo veel genoegen als voor-
deel aanbrengen.87 

Het is op grond van de rechterlijke archieven en de overlopers niet mogelijk om een 
precies beeld van deze ontwikkeling te krijgen, omdat die bronnen pas aanvangen na 
het midden van de achttiende eeuw. Alle stukken die een licht hadden kunnen wer-
pen op de zeventiende- en vroeg achttiende-eeuwse ontwikkelingen in de polders 
rond Nieuw- en Sint Joosland, zijn niet meer voorhanden.88 Het poldercomplex was 
tot stand gekomen vanaf 1644 en was voor een belangrijk deel in handen van Mid-
delburgse investeerders. Bij inpolderingen was vaak het gebruik dat de pachters van 
de nieuw ontgonnen gronden zelf verantwoordelijk waren voor de bouw van een 
woning en bedrijfsgebouwen.89 Daarom is het niet aannemelijk dat al meteen vanaf 
het begin stedelingen er een buitenverblijf ingericht hebben. Wel kan, gelet op de 
loftuitingen van Gargon, worden aangenomen dat stedelingen tegen het eind van de 
zeventiende of begin van de achttiende eeuw de polders gebruikten voor recreatieve 
rijtoertjes en er mogelijk zelfs een buitenverblijf op een van de boerderijen hadden. 

Het buitenvermaak beperkte zich niet tot de buitenplaatsen maar ook de herbergen 
in Domburg vormden een trekpleister voor stedelingen. Herberg Het Schuttershof 
was waar het reisgezelschap van Gargon neerstreek voor het middagmaal. Het erf 
ervan was ‘ruim, en rondom met vertrekken bezet’. 

‘In ’t midden stond een hooge boom, die met zijne groene takken de gantsche plaats over-
schaduwde’. Een van de bezoekers merkt op: ‘Is dit (…) ’t vermaak van Domburg, daar ik 
zo veel van heb horen roemen? Ik verbeelde mij, gelijk in Holland, en elders, hier sprin-
gende fonteinen, konstige doolhoven, zinlijke heggen, bloemperken, wandelpaden, en uit-
zichten op de zee. Maar zie niets, dan eenen boom’.90 

86  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 174.
87  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 176-177.
88  In za, raze inv.nr. 3333-3336 bevinden zich transportakten en plechten over de periode 1754-1810. (Frag-
menten van) overlopers uit verschillende polders ter plaatse van circa 1770, 1789 en 1797 bevinden zich in za, 
Gemeente Nieuw- en Sint Joosland inv.nr. 81, idem, Oud Sint Jooslandpolder inv.nr. 29 en idem, Nieuw Sint 
Jooslandpolder inv.nr. 45. Zie ook za, Ambachtsheerlijkheid Nieuwland inv.nr. 39 (naamlijst van kopers van on-
roerend goed, tweede helft achttiende eeuw). 
89  Paul Brusse en Wijnand Mijnhardt (red.), Geschiedenis van Zeeland deel II 1500-1700, Utrecht/Zwolle 2013, 
p. 70.
90  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 128.
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Dit is een duidelijke aanwijzing dat het hier een eenvoudig vormgegeven uitspan-
ning betrof, anders dan de speeltuinachtige herbergen waaraan de spreker refereert 
en die doorgaans binnen of dichtbij de stad waren te vinden, zoals rond Amsterdam 
in de Watergraafsmeer en langs de Amstel. Dergelijke herbergen waren soms nau-
welijks van buitenplaatsen te onderscheiden vanwege hun siertuinen met de ele-
menten die Gargons gast noemt. In en om Amsterdam lagen er een paar die lande-
lijke bekendheid genoten zoals Blauw Jan met zijn menagerie en doolhof. Ook het 
buitengebied van Haarlem, de Haarlemmerhout, was een populaire plaats onder 
stedelingen die een uitspanning wilden bezoeken.91

Dat er eind zeventiende en begin achttiende eeuw sprake was van meerdere her-
bergen is een indicatie van de stijgende populariteit van Oostkapelle en Domburg 
onder stedelingen. Ieder dorp had in die tijd een herberg, die vaak tevens diende 
als vergaderruimte voor het bestuur van de ambachtsheerlijkheid en waar veilin-
gen werden gehouden. In Oostkapelle en Domburg waren er verschillende. Zo 
was er in 1717 sprake van een herberg bij Westhove, die was gevestigd in een ge-
bouw dat oorspronkelijk bij het kasteel zou hebben gehoord. In latere vermeldin-
gen blijkt niet of het toen nog steeds een uitspanning was.92 Een van de herbergen in 
Domburg was gevestigd in het vroegere buitenhuis Laterdale. Daar vlakbij, aan de 
Markt, stond herberg De Roode Leeuw. De prijsdalingen van dit gebouw bij ach-
tereenvolgende verkopingen vanaf 1670 wijzen er mogelijk op dat deze gelegenheid 
last had van concurrentie. Later ging het evenwel achteruit met de herbergen en 
rond 1730 was in Domburg alleen nog herberg De Witte Leeuw overgebleven door 
sluiting van de andere.93

Samengevat wordt uit het voorgaande duidelijk dat zowel in de stadsrandzone 
als op het platteland rond 1700 nieuwe buitenverblijven ontstonden of bestaande 
hofsteden en speelhoven waren uitgebreid. Dicht bij de stad betekende dit veel-
al dat er een kleine pleziertuin verscheen of een herenhuis. Rond Vlissingen la-
gen circa veertig buitenverblijven waarvan er meer dan vijftien in deze periode 
voor het eerst in de bronnen vermeld worden als herenhuizen. Verder weg van 
de stad legden stedelingen parken aan rond hun buitenverblijven. De aanwezig-
heid van herbergen in en rond Domburg illustreert dat het buitenvermaak niet be-
perkt bleef tot de eigenaren van de buitenhuizen. De nieuwe buitenplaatsen con-
centreerden zich langs de duinen: het hele gebied van Vrouwenpolder tot voorbij 
Domburg was in de woorden van Gargon in 1715 ‘een gedurig bosch en wellus-
tige dreeve’. In Oostkapelle werden tenminste negen nieuwe buitenplaatsen aan-
gelegd, terwijl er circa zeven in Domburg en Vrouwenpolder ook uit deze periode 

91  Van den Brink en Grabandt-Pieging, ‘Herbergen van de Haarlemmerhout. De herbergen en hun gasthe-
ren’ in: C. Brinkgreve (red.), Haarlemmerhout 400 jaar. ‘Mooier is de wereld nergens’, Haarlem 1984, p. 72-96; 
F.F.J.M. Pieters en M.F. Mörzer Bruins, ‘Menagerieën in Holland in de 17e en 18e eeuw’ in: Holland 20 (1988) 
4/5, p. 195-209.
92  Kesteloo, Oostkapelle p. 85, 89.
93  Kesteloo, Domburg p. 88, 123-124, 93.
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dateerden. Zo waren er twee concentraties van buitenverblijven ontstaan: de gro-
tere langs de duinrand in het noorden van het eiland en dichter bij de stad, voor-
al bij Vlissingen, lagen hofsteden speelhoven, al dan niet voorzien van een heren-
huis.

3.3 Functies

Na in het voorgaande de ontwikkeling van het aantal en de spreiding van buiten-
verblijven op Walcheren in de periode 1670-1720 bekeken te hebben, richt ik me nu 
op de functies van deze speelhoven, hofsteden en buitenplaatsen. Voor de drie on-
derscheiden zones zal ik nagaan hoe de verhouding was tussen de twee meest voor-
komende functies, namelijk vermaak en profijt.

3.3.1 Singel

De tuinen langs de singel dienden al van meet af aan voor het vermaak, zoals de be-
naming ‘speelhof’ in de archieven al aangeeft. Dat blijkt ook uit de omschrijving 
in de schriftelijke bronnen, zoals die van het hof van predikant Thomas Potts. Dit 
speelhof ‘met sijn hagen, boomen en plantsoenen’ had een ‘somerhuys en ander ge-
timmer’, duidelijk een gebouw dat diende voor tijdelijke bewoning.94 Achter het 
huis van de meesterkuiper Joannes van der Meulen aan het begin van de weg naar 
Middelburg lag een hof met een ‘speelhuys’.95 Nadat predikant Samuel Tresel in 
1698 een speelhof op de hoek van de singel en diezelfde weg had gekocht, liet hij bij 
het al bestaande speelhuis nog een ‘somerhuysken’ plaatsen.96 Soms volstond ook 
een speelhuisje zonder tuin: de koopman Pieter Vermeend had een ‘somerhuys’ aan 
de Kleine Duintjes aan de oostkant van de stad, met daarbij ‘twee huysen annex den 
anderen’ en een weiland van twee gemeten. Hier was vermaak dus de enige functie 
van het gebouw, terwijl de bijbehorende huizen verhuurd kunnen zijn om de on-
derhoudskosten te dekken, evenals de weilanden. Van een speelhof of boomgaard 
erbij was geen sprake.97 Mogelijk stond dit huis bovenop die duinen om zo een uit-
zicht op de Westerschelde te hebbben. 

De functie van speelhof als oord van vermaak kan verder blijken uit de handel-
wijze van de in Middelburg woonachtige Gerrit van der Port. Deze bezat een speel-
hof buiten de Middelburgse Dampoort en de hofstede Overduin bij Oostkapelle. 
Laatstgenoemde had hij in 1712, kort voor zijn overlijden, verkocht. Verder had hij 
nog een hofstede in Serooskerke waarvan niet duidelijk is of deze als buitenverblijf 
dienst deed.98 De verkoop van Overduin met zijn ‘heerenhuys’ en boerderij nog tij-

94  gav, raze inv.nr. 1479 (10 februari 1688 en 21 februari 1703). 
95  gav, raze inv.nr. 1479 (17 december 1697). 
96  gav, raze inv.nr. 1479 (27 september 1695, 4 maart 1698 en 9 mei 1708). 
97  gav, raze inv.nr. 1479 (6 juni 1703).
98  za, raze inv.nr. 650 en 1169 (23 augustus 1712).
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dens zijn leven zou erop kunnen wijzen 
dat ook buitenverblijven ook gebruikt 
werden bij investeringen in vastgoed die 
veel stedelingen pleegden om hun zake-
lijke belangen te spreiden. 

Tussen de speelhoven lagen ook enkele 
boerderijen die als buitenverblijf in gebruik 
werden genomen, maar toch hun agrari-
sche functie behielden. Een voorbeeld is 
de ‘behuysde hofstede’ van baljuw Ingeli-
nis Cau die in 1695 bestond uit een ‘huy-
singe van playsantie, boerenhuys, schuure 
en verderen opstal’ en ruim drie gemeten 
boomgaard en tuinderij.99 Toen het drie jaar 
later werd verkocht aan de predikant Sa-
muel Tresel was er sprake van een boerderij 

met ‘een speelhof met haer huysinge’ dat voorzien was van ‘gout-leer in de kamer’.100

De hofstede die predikant Martinus van Beijsselaer in 1715 uit de boedel van de 
Middelburgse koopman Jacob Snauwaert verwierf, was eveneens een combinatie 
van een boerderij en een speelhof. De hofstede was ‘voorsien met huysinge, schuu-
re, stallinge’ met daarbij een boomgaard, hovenierland en weide. Verder hoorde er 
een ‘speelhof met sijn speelhuys, bomen ende plantsoenen’ bij. Dit complex van in 
totaal vijf gemeten lag aan de oostkant van de stad, in de hoek van de zeedijk en de 
singel, naast de buskruitmolen.101 

Vermaak kreeg een dermate grote betekenis dat enkele hoven aan de singel tegen 
het eind van de zeventiende eeuw uitgroeiden tot kleine buitenplaatsen. Bij Middel-
burg is dit bijvoorbeeld te zien aan de buitenplaats die tegenwoordig De Griffioen 
heet. Op de stadsplattegrond door Cornelis Goliath is een groot landhuis afgebeeld 
van vijf ramen breed en met een verdieping. Het heeft twee trapgevels en staat aan de 
rand van een vierkante tuin die in perken is verdeeld. De plattegrond is over een lan-
ge periode tot stand gekomen, dus het is onduidelijk wanneer dit huis is gebouwd. 
Het dateert in ieder geval van voor 1698, het verschijningsjaar van de kaart.102 

De beschrijving van het toen nog naamloze buiten in de Walchersche Arkadia 
van Gargon uit 1715 laat zien dat er toen een grotere tuin bij lag. Alles was er voor 
het plezier ingericht: er is sprake van een tuinhuis aan de watergang met uitzicht op 
de weilanden en in de verte op de duinen. Verder waren er een ‘meloenberg’ en een 
druivenkas, een vijver en een hof met ‘een dubble reeks van net-gekroonde oranje-
boomen’. De bezoekers slaan met bewondering de blik op 

99   gav, raze inv.nr. 1479 (27 september 1695).
100  gav, raze inv.nr. 1479 (27 september 1695 en 4 maart 1698). 
101  gav, raze inv.nr. 1479 (23 januari 1715).
102  R.L. Koops, De plattegrond van Middelburg van Cornelis Goliath, Middelburg 1987.

Het later zo genoemde De Griffioen. Frag-
ment van de plattegrond van Middelburg 
door Cornelis Goliath, circa 1650, in 1688 
bijgewerkt door Anthony van Meyren. 
Gravure, circa 1690.
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de gladde boom-stammen, of op de roodschellige appelen, of op de volsappige botten, 
en witte bloemen’. Aan het eind van een laan stond ‘een schoon lust-prieel, dat aardig ge-
bouwd, en nog aardiger geschilderd was, want de pylaaren, die op ’t hout alleen geverwd 
waaren, scheenen uit den grond te schieten, en het gebouw te onderschragen. Het prieel 
had de gedaante van een tempel, daar eenige beelden stonden, die ieder als uitnodigden, om 
in te treden, en niet alleen de genoeglijkheid van den hof te genieten, maar ook aan het uit-
einde van eene lange hooge dreef een groot gedeelte van Middelburg te zien.103

Aan de Vlissingse singel groeiden eveneens enkele speelhoven uit tot buitenplaat-
sen, zoals aan het begin van de weg naar Middelburg. Toen in 1717 het fictieve reis-
gezelschap uit de Walchersche Arkadia de Rammekenspoort van Vlissingen uit-
reed, kwam het langs de kleine buitenplaats die later Lammerenvliet zou heten en 
die niet lang daarvoor tot stand moet zijn gekomen. Dit was ‘een schoonen hof met 
hoogopgeschorene hagen en diep inschietende wandelaaryen’. De voorbijgangers 
zagen ‘door de openstaande vensters van ’t speelhuis een konstig beeld in ’t midden 
van ’t bloemperk, en een çierlijk gebouw’. Een van de reizigers merkte op: ‘Deze 
hof hoefde in schoonheid van omleggende wandelpaden, vruchtboomen, moesho-
ven, vijver, bloemperken, groene hagen, schaduwvertrekken, en alle hofcieraaden, 
weinigen of geenen hoven te wijken’. De hof was eigendom van Nicolaes Lam-
brechtsen, lid van het Vlissingse stadsbestuur.104 De hofstede daarnaast, later Weye-
vliet geheten, had een ‘blauwe poort’, een inrijhek tussen arduinstenen pijlers. Er 
waren ‘zeer vermaaklijke gezichten en dreeven en allerhande boom- en aard-gewas’ 
te zien.105 Een eindje verderop langs die singel lag omstreeks dezelfde tijd de hof-
stede van Adriaan Parduyn, commandeur van Vlissingen. Toen de Vlissingse bur-
gemeester Constantijn van Hoorn deze kocht, stond er een ‘heerenwoninge’. De 
bijbehorende ‘plantage, boomgaard en weylanden’ hadden een oppervlakte van 
in totaal ruim zeven gemeten.106 Deze omschrijving wijst op een buitenverblijf dat 
grotendeels voor het vermaak was ingericht, hoewel de ‘boom- en aardgewassen’ 
het nuttige met het aangename combineerden. 

Samengevat blijken de speelhoven langs de singels van Middelburg en Vlissingen 
ook rond het begin van de achttiende eeuw voora het vermaak te hebben gediend. 
Wel kwamen ze voor in combinatie met boerderijen. Een enkele speelhof groeide 
uit tot kleine buitenplaats, die geheel in het teken van het vermaak stond.

3.3.2 Stadsrandzone

In de stadsrandzone van Middelburg en Vlissingen bleef het vermaak eveneens een 
belangrijke rol vervullen, maar het beeld is iets meer geschakeerd dan in het gebied 

103  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 248-258
104  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 159-160. Van deze buitenplaats was voor het eerst sprake in 1704 
toen Nicolaas Lambrechtsen deze erfde van Jacob Lambrechtsen. gav, raze inv.nr. 1479 (21 maart 1704).
105  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 160.
106  gav, raze inv.nr. 1479 (19 december 1724).
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langs de singel. In de omtrek van de stad lagen verschillende varianten van buitenver-
blijven, van speelhoven en hofsteden tot buitenplaatsen. Ik laat ze alle drie aan de orde 
komen, met daarbij de vraag of er wel opmerkelijke verschillen zijn tussen deze typen.

Buitenplaatsen
Het vermaak op de buitenplaatsen was sterk verbonden met het daar aanwezige 
groen, zo blijkt uit de Walchersche Arkadia. Een opmerking die een van Gargons 
reizigers maakt tijdens de wandeling op Noordbeek laat iets zien van de opvattin-
gen over het vermakelijke aspect van moestuinen op buitenplaatsen: 

Hier is lands genoeg, zonder dat men van boomgaarden moeshoven make (…). Zulke 
breede vijver, zulke ruime wandelpaden, zulke hagen, mantelingen, kool- en moestuinen 
bewijzen, dat men om wat zay-lands niet bekommerd zij. En waarom boomen geplant, 
daar men aardvruchten zoekt? De weerstraal der zonne, van ’t ondergespreid zand weer-
stuitende, geeft niet weinig hette, die bij de hooge toppen der opgaande boomen net reiken 
mag: ook is ’t plokken van zulke laage takken, die als in den mond hangen, gemaklijker en 
vermaaklijker, dan van die ongenaakbare hoogtens.107 

Volgens deze spreker genoten moestuinen de voorkeur boven akkerland en de ver-
wijzing naar het plukken doet vermoeden dat de eigenaren van de buitens zich ook 
zelf met het tuinieren bezighielden. De moestuin was meer dan enkel een manier 
om de bewoners van voedsel te voorzien maar vormde een integraal onderdeel van 
het buitenvermaak. Iets dergelijks kwam voor op de buitenplaatsen van de aller-
rijksten, zoals op Heemstede bij Houten. In de parkaanleg die Diderick van Velt-
huysen vanaf 1680 liet realiseren, waren de moestuin en de boomgaarden opgeno-
men als onderdeel van de wandeling en werden ook afgebeeld op prenten die van 
dit buitengoed werden uitgegeven. 108 

Het cultiveren van groente- en fruitrassen had een grote vlucht genomen in de 
late zeventiende eeuw. Er verschenen handboeken over de verzorging en teelt van 
planten die zich in eerste instantie niet richtten op het tuinpersoneel maar op de ei-
genaar zelf. Een belangrijk werk op dat gebied was Den Nederlandtsen hovenier 
(1669) van Jan van der Groen, hovenier in dienst van de prins van Oranje, de latere 
stadhouder Willem III. Dit boek beleefde tot 1721 meerdere heruitgaven, wat wijst 
op de populariteit ervan.109 De groeiende toestroom van exotische planten die de 
koopvaardijvloten uit de Oost en de West meebrachten vond zijn weg naar particu-
lieren en naar botanische tuinen bij universiteiten.110

De vermaaksfunctie van buitenplaatsen komt mede naar voren in een beschrij-

107  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 62-63.
108  Erik de Jong, Natuur en kunst. Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650-1740, Amsterdam 1993, 
p. 144.
109  Jan van der Groen, Den Nederlandtsen hovenier (met een voorwoord van Carla S. Oldenburger-Ebbers en 
een plantenlijst van D. Onno Wijnands), Utrecht 1988. 
110  J. Kuijlen, C.S. Oldenburger-Ebbers en D.O. Wijnands, Paradisus Batavus. Bibliografie van plantencata-
logi van onderwijstuinen, particuliere tuinen en kwekerscollecties in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 
(1550-1839), Wageningen 1983; D.O. Wijnands, ‘Hortus auriaci: the Gardens of Orange and their place in 17th-
century botany and horticulture’ in: Garden History 8 (1988) 2, p. 61-86.



3.3 Functies 149

ving van Noordbeek bij West-Souburg in de Walchersche Arkadia. Daaruit blijkt 
mede de populariteit van fruit en groente in de tuin. Gargons reisgezelschapje kwam 
het park binnen aan de zuidkant door ‘eene groene poort en dreeve, die wederzijds 
een langen vijver had, en aan ’t einde een schoon huis vertoonde door eene door-
zichtige deur’. In een ander tuingedeelte vlakbij het huis vonden ze een ‘vischrijken 
waterkom’, met daaromheen ‘zinlijk staketsel van tralywerk met schoone bloem-
potten vercierd’. Bij een andere vijver was ‘een uitkijk’ over het water uitgebouwd. 
Opmerkelijk is de aandacht voor fruitbomen en akkerbouwgewassen op het terrein 
van de buitenplaats: ‘groene wandelpaden, die aan den eenen kant met eene hooge 
opgeschotene hage, en aan den anderen met allerhande boom- en aardvruchten be-
zet waren’. Mogelijk betrof dit leifruit. Naast bloemkool, artisjok en meloen noemt 
Gargon appels, kersen, peren, blauwe en witte pruimen en tenslotte ‘persik- en 
abrikoosbomen die tegen heining en muur geleid, voller als vol, stonden’.111 

Ook Papegaayenburg was ingericht als agrarisch complex. Gargon roemt dit 
buitengoed om zijn ‘wandelaarijen, vruchtrijke boomgaarden, en akkerlanden, en 
moes- en bloem- en kruydhoven, die geur en kleur vermengen, en door de aange-
name verscheidenheid gezicht en smaak bekoren’.112 Op Der Boede maakt Gargons 

111  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 54-65.
112  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 54.

Noordbeek en Papegaayen-
burg bij West-Souburg. 
Fragment van de kaart van 
Walcheren door D.W.C. en 
A. Hattinga, 1750.
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reisgezelschap een wandeling door het park waarbij ook de moestuin en het daar-
naast gelegen veld met koolzaad onderdeel van de route vormen: het gezelschap 
trad ‘door eene heining-deur in een ruimen moeshof (…) waar nevens een groot 
stuk akkerlands vol koolzaad lag, dat volrijp was, en een rijken oogst beloofde’.113

Opmerkelijk aan deze drie voorbeelden is dat ze alle eigendom waren van leden 
van de Vlissingse regentenelite. Op Noordbeek woonde Nicolaes van Hoorn, raad, 
schepen en burgemeester van Vlissingen. Papegaayenburg was het buitenverblijf 
van Evert Ghijselin, die afkomstig was uit een familie van Vlissingse regenten maar 
zelf voor een militaire carrière koos. Der Boede was het buitenverblijf van Jacob 
Nagtegael, gecommitteerde raad in de Staten van Zeeland namens Vlissingen en 
burgemeester van die stad.114

Uit deze voorbeelden blijkt dat het tuinieren, maar ook het verbouwen van land-
bouwgewassen op kleine schaal in de moestuin of op akkertjes binnen de tuin, als 
vermaak golden. Met name de teelt van bijzondere, luxe groenten had daarbij een 
statusverhogend effect, zo kunnen we uit de lovende beschrijvingen in Gargon af-
leiden. Opmerkelijk is hier de esthetische waardering van de moestuin en fruitbo-
men. Ze waren niet alleen functioneel of op profijt gericht, maar dienden daarnaast 
ook als sieraad van de tuin. 

Buitenverblijven bij bedrijfsgebouwen
Uit deze periode dateren tevens eerste berichten over buitenverblijven die bij be-
drijfsgebouwen waren ingericht, zoals bij de buskruitmolen De Grenadier aan het 
Havenkanaal van Middelburg. Deze molen lag dermate fraai in het geboomte dat 
bezoekers deze bijna aanzagen voor een buitenverblijf. In de Walchersche Arkadia 
van Gargon uit 1715 komt deze beschrijving ervan voor: 

Wat zie ik ginder voor pannen-huizen in groene boomen, met een hoog en çierlijk ge-
bouw, zeide Ewoud, is ’t een fort om den dijk te beschermen? Neen, zeide Adolf, ’t is een 
kruidmolen van den heer Van de Putte, die te vooren een diergelijken, wat verder aan den 
overkant, in maatschappij hadde, maar deezen grooter en schooner alleen gebouwt, en zo 
vermaaklijk beplant heeft, dat men zoude mogen twijfelen, of die tot wellust, of tot ge-
bruik gesticht zij.115 

De genoemde heer was Hermanus van de Putte, die in het boek van Gargon onder 
de naam Heerman de rol van gids vervult en het gezelschap aan het eind van het eer-
ste deel onthaalt op zijn buitenplaats aan de Middelburgse singel.

Gargon vervolgt: ‘Elk werkhuis legt afzonderlijk van het ander in een hoog bol-
werk van aarde zooden, en heeft geen opening, als van malkander af, om, of ’t onge-
luk een van allen vernielde, de overige onbeschadigd te houden’.116 Ook de beplan-

113  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 76.
114  gav, raze inv.nr. 1479 (1 oktober 1701); idem inv.nr. 1479 (1714); A.C. Macaré, ‘Macaré’ in: Kronieken Ge-
nealogische Vereniging Prometheus 2 (1993) 2, p. 57-92, 65-66.
115  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 179. E. van Wijk, Molens in Middelburg. Geschiedenis der plaatselij-
ke molens in de loop der eeuwen, Alphen aan den Rijn 1985, p. 129-138, merkt de functie als buitenverblijf niet op.
116  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 179.
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ting diende om in geval van een ontploffing de klap op te vangen, maar tevens voor 
de leverantie van houtskool, die nodig was bij de buskruitfabricage. Tegelijk vorm-
den de lanen en bossen een fraai geheel, aldus de beschrijving. De bomen waren 
nauwelijks tien jaar eerder aangeplant en moet nog een laag bos zijn geweest waar 
de gebouwen duidelijk boven uitstaken.

De functie als buitenverblijf blijkt ook uit de geometrische aanleg: de oprijlaan 
vormt de middenas van een parkaanleg met lanen en een omgracht middengedeelte 
dat net zo goed op een buitenplaats had kunnen liggen. Verder diende het terrein 
deels als wijngaard, zoals Gargon opmerkt: 

De grond, die hier zeer vruchtbaar is, draagt allerhande schoone vruchten, en wijngaarden 
op zijn Fransch geleid, daar men wijn zoude van konnen winnen, gelijk sommigen door 
ondergeworpene keysteentjes de zonnestraalen krachtiger doen wederstuiten, om de druif 
vroeg en vol-rijp te maken, en in onze vlakke landen wijnbergen te kweeken.117 

Deze buskruitmolen had een verleden als buitenverblijf. Op de Visscher-Roman-
kaart van omstreeks 1655 wordt dit complex aangeduid met de naam Schippers Lust 
en volgens de overloper van de Zuidwatering uit 1650 was de toenmalige eigenaar 
Jan Luyckx.118 De omvorming tot buskruitfabriek vond plaats in 1710.119 

Een andere kruitmolen lag aan de zuidzijde van het Havenkanaal en ook die deed 
mede dienst als buitenverblijf voor de leden van de sociëteit die hem exploiteerde. 
Deze molen heette De Eendracht en was gesticht rond 1701.120 Het eigenlijke bui-
tenverblijf bestond uit een groot speelhuis boven de ingang van het hoofdgebouw. 
Dit stond aan het eind van een oprijlaan vanaf de havendijk. Vanuit het speelhuis 
kon men genieten van een uitzicht door deze laan op het voorbijkomende scheep-
vaartverkeer naar de Middelburgse haven en aan de andere kant op het binnenter-
rein van de kruitmolen en de daarachter gelegen laan.

De lijnbaan De Rijsende Son bij Veere was eveneens gekoppeld aan een buiten-
verblijf. In 1712 kocht Johan van Sonsbeeck, heer van Wissekerke, de ernaast ge-
legen hofstede, samen met Barend Clooster, vermoedelijk zijn zakenpartner. Het 
complex bestond uit een ‘speelhof, heerenhuys, boerewoning, schuere, stalling, 
backeete & gevolgen’. Ze kochten dit hof ieder voor de helft. Clooster, oud-sche-
pen en raad van Veere, had drie jaar daarvoor reeds de helft van de lijnbaan aange-
schaft die achter het speelhof lag.121 

De situatie in 1712 was dat Clooster de helft van het speelhof en de helft van de 
lijnbaan bezat, en Van Sonsbeeck de andere helft van het speelhof en een kwart in 
de lijnbaan. Het resterende kwart van de lijnbaan was van Gerrit van der Port. 

117  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 179.
118  za, Handschriftenverzameling inv.nr. 1206 (Overloper Zuidwatering 1650) fol. 13.
119  Frans Vermeulen, ‘De laatste buskruitmolen van Middelburg’ in: Geïllustreerd gemeenteblad 8 (1927), p. 
10-11. Ook in: De windmolen 54 (1988), p. 28-31.
120  Paul van der Heijden, Buskruit voor de wereldzeeën. De opgraving van kruitfabriek De Eendracht in Mid-
delburg, Middelburg 2010.
121  za, raze inv.nr. 1087 (13 maart 1702). Verkoopster was Tanneken Adriaensdr. Ovaa, weduwe van Laurens 
Hendricksz.; idem (18 oktober 1702 en 29 juni 1709).
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De wezen van Van Sonsbeeck deden hun helft van het speelhof in het genoemde 
jaar over aan Theodorus van Aller. Tevens verkochten ze een vierde aandeel in de 
lijnbaan, samen met Van der Port.122 Opmerkelijk in dit geval is dat de eigendom 
van het buitenverblijf verdeeld was onder dezelfde aandeelhouders als die van de 
lijnbaan. Wat dit in de praktijk betekende voor het gebruik dat ze van hun speelhof 
maakten, is onbekend. Wellicht werd het verhuurd of gebruikten ze het om beurten. 

Agrarische functie
De inrichting van de buitenverblijven in de stadsrandzone bleef een sterk agrarisch 
karakter houden, zoals de ‘schoone en welgelegen hofstede’ Vredenburg aan de Se-
geersweg buiten Middelburg. In 1722 werd deze uit de nalatenschap van Alfonse de 
Bonte en Judith d’Hoij toebedeeld aan meesterbakker Jan de Bonte. Het bestond 
uit een ‘heerehuysing, boerewooninge, schuure, stal en bakkeete’ met daarbij 48 ge-
meten boomgaard, weiden en akkers. Van een speelhof was geen sprake.123 Ook bij 
Vlissingen lagen dergelijke voorbeelden, zoals Goudendale dat evenmin een speel-

122  za, raze inv.nr. 1088 (26 maart 1712).
123  za, Familie Schorer inv.nr. 719; zie verder J.A. van de Putte, De geschiedenis van Dauwendaele p. 31-33.

Kruitmolen De Eendracht aan 
de Havendijk van Middelburg. 
Foto F. Vermeulen, 1926.
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hof had, maar wel een dreef en een boomgaard. De hofstede van de eerdergenoem-
de Pieter Bergonaer had een speelhof en een boomgaard en verder was een deel van 
de vier gemeten bestemd voor ‘hovenierlandt’ en akkers.124

Laurens Adriaen Thibaut, heer van Hoedekenskerke, bezat twee hofsteden ten 
oosten van het dorp, met ‘een heerenhuys, hoveniers- ende boerenhuys’ en schuur. 
De boomgaard was ruim tien gemeten groot en bij de tweede hofstede hoorden 
nog eens ruim tien gemeten ‘soo hovenier-, zay- als weylandt’.125 Mogelijk wordt 
hier met de hovenier een tuinder bedoeld die de commerciële moestuin verzorgde 
en niet iemand die in dienst was om siertuinen te onderhouden. Dat zou namelijk 
aansluiten bij het utilitaire karakter van veel van de herenhofsteden in dit gebied.

Pieter Burgerhout, kolonel van de burgerwacht, had op zijn hofstede met boeren-
woning ‘twee somerhuysen’ maar zijn terrein bestond uit drie boomgaarden, twee 
weilanden en een akker. Een speelhof wordt niet in de stukken genoemd.126 Hier 
stond de agrarische functie centraal en nam het vermaak, vertegenwoordigd door 
de tuinhuizen, een ondergeschikte plaats in.

De hofstede van Daniel Pijl bestond uit acht gemeten boomgaard, twee gemeten 
‘hovenierlandt’ en twee gemeten weiland. Ook hier weer was geen sprake van een 
pleziertuin.127 De Vlissingse koopman Pieter Huyssen kocht in 1717 een hofstede 
van de weduwe van de West-Souburger Adriaen Jansens Caille. Deze bestond uit 
een herenhuis met een boerenwoning, stal en schuur. Het was een boerderij met 
een vermaaksfunctie. Erbij lagen een stuk landbouwgrond van bijna drie gemeten 
en twee boomgaarden van in totaal bijna zeven gemeten. In een van de boomgaar-
den lag een vijver, die mede voor het vermaak gediend zal hebben.128 

Het later zo genoemde Altijd Wel was een hofstede met een ‘speelhof, boom-
gaerd, hoveniering ende weylanden’. In totaal bestond het complex uit drie weiden 
van tussen de drie en vijf gemeten groot, een boomgaard van bijna twee gemeten en 
het erf met speelhof, dat een oppervlakte had van ruim een gemet.129 Ook de hofste-
de die koopman Abraham Kroef in 1723 kocht van Anthoni van Doorn was over-
wegend voor het profijt ingericht. Naast een ‘heere- en boerewooninge’ en schuur 
lag er een speelhof. Het grootste deel van het terrein van acht gemeten bestond uit 
boomgaard, weiden en akkers. Een tweede hofstede ernaast had een boomgaard 
van bijna drie gemeten.130 

124  gav, raze inv.nr. 1479 (27 oktober 1698 en 11 januari 1703). Toen Sara van Pantegem, Bergonaers weduwe, 
de hofstede in 1703 verkocht, bleek het erf met het speelhof een gemet 232 roeden groot te zijn. Op de Hattinga-
kaart heet deze hofstede Veldsigt.
125  gav, raze inv.nr. 1479 (17 februari 1713). Dit is het latere Zeewijk.
126  gav, raze inv.nr. 1479 (22 juni 1706).
127  gav, raze inv.nr. 1479 (6 juli 1706 en 29 maart 1708).
128  gav, raze inv.nr. 1479 (15 augustus 1721). Huyssen kocht in 1718 een tweede hofstede, dichter bij Vlissin-
gen, die was voorzien van een speelhof en huis. Na zijn overlijden verkocht zijn weduwe Jacoba d’Ailly deze aan 
Lambregt van Neck, ‘alsook den hovenierswooninge, schuure, stallinge en verderen opstal van dien’. Dit hofje 
had een oppervlakte van 292 roeden.
129  gav, raze inv.nr. 1480 (2 maart 1718). Zie verder Ad Tramper, ‘ “Altyd wel”, een 18de-eeuwse buitenplaats 
onder West-Souburg’ in: Den Spiegel 14 (1996) 4, p. 2-7.
130  gav, raze inv.nr. 1479 (23 oktober 1723). Dit heette twee jaar daarvoor Sandenburg. Zie idem (15 januari 1721).
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De vele kooplieden en andere stedelingen die als eigenaren van de West-Sou-
burgse hofsteden en speelhoven genoemd worden, gebruikten hun bezit eveneens 
in het handelsverkeer. Zo leende de koopman Anthony Andriessen in 1687 een 
bedrag waarvoor hij zijn hofstede en boomgaard in West-Souburg in onderpand 
gaf.131 Jonas Fauchereau, predikant in de Waalse kerk in Vlissingen, leende in 1715 
tweehonderdvijftig Vlaamse ponden en verbond daaraan zijn buitenverblijf Bas-
kenburg met ongeveer vijftien gemeten land. Evert Ghijselin, wiens familie actief 
was in de Westindische handelsvaart, gaf zijn ‘hofstede met heerenhuys’ en boeren-
woning als onderpand voor een lening van tweehonderdvijftig ponden. De koop-
man Lucas Opdorpius nam in 1715 een hypotheek van vierhonderd ponden op 
zijn hofstede in het dorp.132 Ephraïm Mangelaar leende van de schout van West- 
Souburg tweehonderdvijftig ponden onder verband van zijn speelhof met ‘heere- 
en boerewoningen’ en twaalf gemeten weiden en akkerland.133

Het kon bij dit soort transacties gaan om woningen die door de geldleners zelf 
werden gebruikt, zoals die van Johannes van der Meulen. Deze nam een lening met 
als onderpand een huis met speelhof dat verhuurd was aan Ephraïm Lebeeke en zijn 
echtgenote, met ‘noch een huys daer annex met een speelhof daer den comparant 
althans in woont’, en tot slot een tweede speelhuis en een aandeel in een schuur.134

Margaretha Veth, weduwe van de schatrijke Johan Lampsins, gaf ‘het hof genae-
mt Bossenburg’ als onderpand voor een geldlening.135

De hier genoemde voorbeelden waren op het speelhof van Laurens Adriaen Thi-
baut na allemaal in bezit van kooplieden, predikanten en militairen. Dit wijst erop 
dat onder die groep de combinatie van plezier en profijt nog gangbaar bleef, terwijl 
op de hofsteden van regenten het vermaak vrijwel als enige functie overbleef.

Functieveranderingen
Enkele buitenverblijven verloren hun oorspronkelijke functie en kregen een nieu-
we bestemming als herberg of boerderij. De lotgevallen van enkele hofsteden in de 
stadsrandzone rond Vlissingen laten zien hoe dun de grens was tussen een boer-
derij en een klein buitenverblijf. De weduwe van de Vlissingse arts Elias Sautijn 
droeg haar buitenverblijf ten noorden van West-Souburg in 1694 over aan de Mid-
delburger Aernout Thielenus, bewindhebber van de wic en later hoofdparticipant 
van de voc. Het hele buitenplaatsje bestond uit een heren- en boerenwoning, een 
erf en boomgaard van twee gemeten, nog een boomgaard van bijna drie gemeten 
en tot slot ruim vier gemeten ‘boomgaerd ende vijver’. In enkele akten worden 
deze boomgaarden ‘jong’ genoemd en ze zullen niet lang voor 1700 zijn aange-
plant. In 1700 verkocht Thielenus zijn hofstede aan Lieven Jansen Baert, een land-
bouwer en schepen van West-Souburg. Toen zijn erfgenamen in 1708 het bezit 

131  gav, raze inv.nr. 1478 (3 en 16 juli 1687).
132  gav, raze inv.nr. 1479 (19 april 1715, 13 februari 1714 en 29 november 1709).
133  gav, raze inv.nr. 1479 (17 september 1729).
134  gav, raze inv.nr. 1479 (17 december 1697).
135  gav, raze inv.nr. 1478 (6 september 1691).
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overdroegen aan de vleeshouwer Jan Ros was er nog steeds sprake van een aparte 
herenwoning. Of dit betekent dat Baert het herenhuis in de tussentijd verhuurd 
heeft aan stedelingen of dat hij het zelf bewoonde, is onduidelijk. De volgende ei-
genaar was de uit West-Souburg afkomstige Adriaen Jansens Caille.136 De eerder 
genoemde koopman Pieter Huyssen verwierf het geheel in 1717 maar het is onbe-
kend of hij er weer een buitenverblijf van maakte. Dichter bij de stad had hij na-
melijk ook een hofstede met herenhuis en speelhof. Wel was er in de leveringsakte 
nog altijd sprake van een ‘heerehuys ende boerewooninge’ met hun boomgaarden 
en vijver.137 

Eenzelfde wisseling van functies betrof de boomgaard met speelhof van de Vlis-
singse koopman Noë Sauchelle. Diens erfgenamen verkochten deze in 1701 aan 
Bartholomeus Noutens, die in 1689 al het nabijgelegen Rustenburg had verworven, 
dat omschreven stond als een hofstede met een ‘huysinge’ daarin. In 1697 voegde 
hij daar een hofstede met de naam Vijf Wegen aan toe. Deze laatste was een buiten-
verblijf, voorzien van een ‘heere- en boerewooninge’ en schuur, ‘met ’t speelhof 
en hovenierlandt’. Deze drie hofsteden lagen vrijwel naast elkaar, langs het Koop-
mansvoetpad ten zuiden van het dorp.138 Noutens richtte Rustenburg in als herberg 
en in 1725 lag er een boomgaard bij. De uitspanning heeft niet lang bestaan want 
toen commandeur Jacob Reers het pand in 1732 aan Barend Swets overdeed, heette 
het weer een ‘huis, speelhoff in sijn tuynen gelegen, annex een stuk zaayland’. De 
boomgaard van Sauchelle had kennelijk plaatsgemaakt voor een akker, want uit 
Noutens’ nalatenschap werd ‘een speelhuys en zaayland’ verkocht.139

Behalve Rustenburg kregen verschillende andere buitenverblijven een nieuwe 
functie als herberg, zoals dat Jan Hanoote, inwoner van West-Souburg. Deze ver-
kocht in 1711 zijn hof aan de Vlissingse wijnkoper Pieter Seuysse. Het ging om een 
‘hofstede met huysinge, erve en speelhof’ van 53 roeden met de naam Cappotjes.140 
Later werd dit een herberg: op de Hattingakaart is op de grens met Bonendijke het 
gebouw aangegeven met de naam Kopotjes Herberg. 

Bij de slagboom buiten de Rammekenspoort lagen in 1715 een huis Blommen-
daele met een ‘speelhof met speelhuys’ van Jasper Nosse, kapitein ter Admirali-
teit. Drie jaar later bleken Gillis Lauressen en Pieternella van Laren eigenaars te zijn 
en heette het ‘een herberg genaemt Blommendaele’.141 Het kwam elders wel vaker 
voor dat kleine buitenverblijven net buiten de stad als uitspanning in gebruik wer-
den genomen. De aanwezigheid van een grote kamer en een siertuin of lommerrijke 
boomgaard maakten het aangename verblijfplaatsen en de ligging buiten de stads-
muren betekende dat de uitbater de vaak strenge regels die in de steden werden 

136  gav, raze inv.nr. 1478 (2 juli 1694) en 1479 (3 april 1700, 30 januari 1708, 24 december 1714 en 22 mei 1716). 
137  gav, raze inv.nr. 1479 (24 december 1714 en 15 november 1717 en 2 oktober 1709). 
138  gav, raze inv.nr. 1479 (20 december 1701 en 14 februari 1697) en 1478 (9 maart 1689). Vijf Wegen is aange-
geven op de Hattingakaart uit 1750. Rustenburg is vermoedelijk wat de Hattingakaart aanduidt als Rust is mijn 
Lust.
139  gav, raze inv.nr. 1479 (14 februari en 14 april 1725, 27 juni 1732 en 30 januari 1723).
140  gav, raze inv.nr. 1479 (9 maart 1706, 2 september 1710 en 20 november 1711).
141  gav, raze inv.nr. 1479 (9 september 1710, 24 juli 1715 en 18 maart 1719).
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gesteld, kon ontwijken. Zo was het binnen de stad vaak verboden om op zonda-
gen tijdens kerkdiensten te schenken. De herbergen onder West-Souburg hadden 
waarschijnlijk dezelfde functie als herbergen in de nabijheid van andere steden: een 
eet- en drinkgelegenheid voor overdag of ’s avonds. Ze zullen geen of weinig gele-
genheid tot overnachting hebben geboden.142 

Dit overzicht leert dat ook in de stadsrandzone het vermaak een grote rol kreeg op 
buitenverblijven. Het waren vooral de stedelijke regenten die hierbij het voortouw 
namen. Kooplieden bleven lange tijd wat voorzichtiger en zorgden ervoor dat er 
ook een economische functie met hun buitenverblijf bleef verbonden. Dat kon een 
boerderij zijn, maar evengoed een ander bedrijf. Tegelijk met de groei van het aan-
tal buitenverblijven waren er enkele die als herberg gingen fungeren. Dit wijst erop 
dat het buitenvermaak een breder publiek aan ging trekken dan enkel de rijken die 
een eigen buitenverblijf bezaten.

3.3.3 Platteland

Hoe lag op het platteland de verhouding tussen het plezier en het profijt? Eerder 
heb ik geconstateerd dat met name in het gebied buiten de stadsrandzone regenten 
uit de steden in de meerderheid waren onder de eigenaren van buitenverblijven. 

Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat bij de buitenverblijven op het 
platteland veel grond behoorde. Er zijn enkele bronnen beschikbaar die ons in staat 
stellen om een beeld te krijgen van hoeveel grond er in het algemeen bij een buiten-
verblijf hoorde. Daarvoor zijn transportaktes een geschikte bron: akten die de ei-
gendomsoverdracht registreren en daarbij nauwkeurig alle desbetreffende percelen 
noemen.

Er hoorde soms behoorlijk wat grond bij de herenhofsteden onder Oostkapelle. 
Zo bezat Anna Maria de Crane, die Cranestein had geërfd, in 1708 61 gemeten land, 
vooral akkers en weilanden. Met het bijeenbrengen van deze percelen werd ver-
moedelijk al rond het midden van de zeventiende eeuw begonnen, toen Adriaen de 
Crane op de hofstede zijn buitenverblijf vestigde.143 Ook bij Het Huys ten Duyne 
hoorde in 1688 een flinke oppervlakte aan landerijen, in totaal 47 gemeten aaneen-
gesloten percelen.144 Duno in Oostkapelle bestond uit ruim 79 gemeten grond.145 
Daarnaast bezaten de eigenaren van deze buitens elders op het eiland en daarbuiten 
ongetwijfeld nog meer grond. De Middelburgse koopman Philippus Bonket kocht 
in 1710 een hofstede in het dorp Kleverskerke met ruim veertig gemeten land. In 
twee delen verwierf hij nog een hofstede en landerijen met in totaal een oppervlakte 
van 45 gemeten. Op een van de hofsteden richtte hij een buitenverblijf in en bij zijn 
overlijden in 1728 stonden er ‘een heere- en boerehuysinge’ waarbij 86 gemeten 

142  Vergelijk Van den Brink en Grabandt-Pieging, ‘De herbergen van de Haarlemmerhout’.
143  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 244, fol. 984.
144  za, raze inv.nr. 1168 (1 juli 1678).
145  Kesteloo, Oostkapelle p. 109.
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land hoorden.146 Het lijkt erop dat deze landerijen konden dienen als geldbelegging 
en financiële risicospreiding voor hun stedelijke eigenaren. 

Jacht
Dat het vermaak ook op buitenverblijven op het platteland een belangrijke func-
tie was, blijkt bijvoorbeeld uit de beschrijving die Gargon geeft van de buitenplaats 
van Abraham Biscop, heer van Serooskerke. Het reisgezelschap zag ‘eene schoone 
steenen-poort (…) die open stond, en eene schaduwrijke dreef vertoonde. De groe-
ne elzen-laanen, en hoogverhevene yp- en essche-boomen gaven, zoo verre het oog 
reiken mogt, niet weinig vermaak, daar het gevogelte door milden wildzang het zij-
nen toebragt’. In de tuin bij het huis lag ‘eenen klaaren vijver van groene boomen 
beschaduwd, daar nu en dan een karper en kleinder visch uit opsprong, als om ’t ge-
zelschap te begroeten, en te vermaken’.147

Echter, de ‘twee manbeelden met half-uitgetogene zwaarden op de poort-muu-
ren, aan wederzijden van den weg’ toonden nog een andere functie: dit was de bui-
tenplaats van de ambachtsheer van Serooskerke en die was zich zeer wel bewust 
van zijn rechten. Met name de jacht was voor Biscop belangrijk. Gargon voert hem 
ten tonele als gastheer en gids op dit buitenverblijf en laat hem opmerken: ‘Dit ei-
land is niet groot, en heeft wilds genoeg, en nog meer jagers (…) hoewel ik meine, 
dat mij alleen in deeze heerlijkheid de jagt toekome’.148

Deze uitspraak slaat op een al vele jaren daarvoor ontstaan conflict met Hendrick 
Serooskerke. Deze zou illegaal vanuit zijn hofstede in Oostkapelle op hazenjacht 
zijn gegaan in Biscops heerlijkheid. Zijn jachthond werd zelfs gehouden door ie-
mand in het dorp Serooskerke. Een getuigenverklaring daarvan uit 1686 werpt licht 
op de praktijk van het jagen door buitenplaatsbewoners.

De verklaring stelt dat het ‘als een publyck notoire saeck’ gold dat de heer Se-
rooskerke, pensionaris van Veere, in de heerlijkheid Serooskerke ging jagen. De ge-
tuigen melden dat ze ‘menigmael niet alleen gesien, maer oock bijgewoont, en mede 
hebben helpen jaegen soo met de heer mr. Hendrick Serooskercke, als met sijn 
soon mr. Isaack Serooskercke, en met haer gebroode dienaers onder diverse paro-
chiën hoorende onder de jurisdictie der stadt Vere, en wel meest onder de parochie 
van Serooskercke, en dat de hasen met honden gevangen, en de patrijsen met roe-
ren wierden geschoten, aldaer opentlijck bij claeren dage’. De heer Serooskerke had 
‘meer dan thien jaeren in de maenden van september, october, november, decem-
ber, january en february, wesende den tijt of saysoene van de jaght’ op zijn hofstede 
verbleven, ‘totdat in den jaere 1685 mr. Isaack Serooskercke, en sijn vaders coetsier 
feytelijck sijn aengetast door Simon Hendricx, jegenwoordige schout van Seroos-
kerke, en door Jan Coenraedts, gewesen soldaet onder de Courlanders’. Ambachts-
heer Biscop had kennelijk aan de illegale situatie een einde willen maken.

146  za, raze inv.nr. 1148 (10 april 1710, 1 januari 1711, 12 januari 1713 en 24 november 1728).
147  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 58, 66.
148  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 67.
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Na deze confrontatie zou de heer Serooskerke, ‘sijn soon, en gebroode dienaers 
in de meergemelde prochie van Serooskercke gecontinueert hebben in de jaeren 
1685 en 1686 meermalen te jaegen, en schieten’. Over Gillis Jansz., die in het dorp 
naast de schout woonde, verklaarde een getuige dat hij ‘lanck gehouden heeft een 
winthont genaemt Lamoene voor, en op de naem, en ’t reght tot de jaght van de 
voornoemde mr. Hendrick Serooskercke als een van de regenten der stadt Vere’. 
Gillis zelf meldde dat hij ‘gehouden heeft twee winthonden, die sonderlingh gaeu 
waeren in ’t hasen vangen, den eenen hont na den anderen, den eersten dol gewor-
den sijnde’.

De jacht vond openlijk plaats en het gezelschap kwam daarbij door het dorp. De 
getuigen zeiden ‘dat wij dickwils in de herberge van Hendrick Jacobsen voornoemt 
over het jaegen met malcander gelachen hebben, en dat den selven Hendrick Jacob-
sen lachende tegen hem seyde, uwe honden sijn soo vlug dat die niet connen vangen 
dan de hasen, die de schijte hebben, hoewel het anders was’. Bij een van die gele-
genheden kwamen ze het dorp in, ‘een gevangen haes publyck op de arm dragende, 
met de honden gecomen sijn, en met de roeren in de herberge van den meer gemel-
den Hendrick Jacobsen, daer wij biscuyt aten, en wijn droncken, en met den selven 
Hendrick Jacobsen praet hadden van het jaegen, van den gevangen haes, en waer 
der rondom het wilt onthielden, sonder eenigen dispuyt over ons jaegen’. 

Zeven jaar tevoren was het gebeurd ‘dat de heer mr. Abram Biscop met sijn gesel-
schap den heere mr. Hendrick Serooskercke met sijn geselschap in ’t jaegen was 
ontmoet, dat de heer Biscop twee hasen op een stock hadde, en dat een hont ge-
naemt Pante vinnigh toeschoot, als of hij de hasen wilde afhalen, ’t gene door luyde 
roepen van de heer Serooskercke den hont belet wierde, en dat sij malcander had-
den gegroet, sonder dat hij van eenig dispuyt over het jagen hoorde spreken’. Een 
andere dorpeling zag hoe Biscop, ‘waergenomen hebbende ’t reght van den amba-
ghtsheer aldaer met een groot geselschap van prochiaenen verselt, bij hem hebben-
de veel winthonden, bracken, en kleene keffertjes, die van noorden quam jaegen, en 
hij van zuyden op een stuck lants bij Poldermans, passerende, en groetende mal-
canderen, sonder eenig woorden wedersijts te spreken, maer voorbij sijnde, onder 
malcander seyden, dat de heer Biscop het velt schrobde’.

Onbekend is hoe het conflict afliep en de getuigen zijn duidelijk op de hand van 
de heer Serooskerke. Duidelijk wordt dat het jagen voor beide regenten een belang-
wekkende zaak was. Biscop meende dat hij als ambachtsheer het jachtrecht bezat, 
terwijl de heer Serooskerke veronderstelde dat zijn positie als regent van Veere hem 
het recht verschafte om binnen de jurisdictie van die stad te jagen. Opmerkelijk is 
wel dat het hier allebei regenten betreft en het jagen verleende hen status. Verder 
valt op dat de hofsteden juist in de wintermaanden werden gebruikt, wanneer de ei-
genaar wilde jagen.

De jacht speelde daarnaast een rol in de verbeelding van de buitenplaats. In het 
vorige hoofdstuk wees ik al op de prenten en schilderijen van buitenhuizen waarop 
jachthonden zijn te zien, en ook op de prenten van Walcherse buitenplaatsen in de 
Nieuwe Cronyk van Zeeland uit omstreeks 1700 zijn hier en daar jagende gezel-
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schappen te zien. Op die van Het Huys ten Duyne, Steenhove en Vrijburg zijn op 
de voorgrond jagers afgebeeld met jachthonden. Onduidelijk is in hoeverre deze ter 
decoratie dienden of een verwijzing zijn naar de jachtrechten van de eigenaar. Het 
gaat in deze gevallen niet om ambachtsheerlijke buitenplaatsen en de figuren zullen 
voornamelijk als decoratie hebben gediend, of een associatie willen oproepen tussen 
het landleven en het adellijk vertier van de jacht. Veel hierover is nog onduidelijk.149

Houtteelt
Een duidelijke functie van buitenplaatsen, met name die op het platteland, buiten 
de stadsrandzone, was de houtteelt. Rond het eind van de zeventiende eeuw ver-
schenen op de buitenverblijven op steeds grotere schaal bossen, zoals te zien is op 
de vogelvluchtprenten uit de genoemde Nieuwe Cronyk van Smallegange. Deze 
constateerde een toename van geboomte ‘hetwelk men nu eenige jaren herwaerts 
overal in dese eilanden meer als in voortijden heeft beginnen te planten’.150 Heel 
duidelijk wordt een en ander geïllustreerd door de gang van zaken op het kasteel 
Popkensburg, waarvan de financiële administratie bewaard is gebleven. Dat er op 
hofsteden bomen stonden die financieel voordeel moesten opleveren om de onder-
houdskosten te dekken, is geen nieuw verschijnsel. Wel nieuw is de grotere schaal 
waarop dit gebeurde. Die groei valt samen met een periode waarin, zoals hieron-
der zal worden onderzocht, een vorm van parkaanleggen zijn ingang vond op bui-
tenplaatsen die gebaseerd was op lange lanen in geometrische patronen. De vak-
ken binnen die lanen kregen een functie als plantage, zoals de prenten in de Nieuwe 
Cronyk van Zeeland laten zien. 

Deze snelle toename van houtplantages kan niet alleen worden verklaard met de 
aanleg van grootschalige parken met lanenstelsels. De aanplant van bossen wijst 
naast een esthetische voorkeur ook op andere ontwikkelingen. Daarbij speelden de 
slechte tijden in de landbouw een rol, zoals Johan Boudaen Courten, heer van Sint 
Laurens, aantekende in zijn boekhouding over Popkensburg. In een overzicht van 
‘bossen en dreven’ geeft hij een lijst van percelen die hij vanaf 1690 met bos heeft 
beplant en als reden daarvoor tekent hij aan: ‘d’onderstaande lande [heb ik] moeten 
beplanten omdat geene huyrders te becomen waren en dat ’t eerste door [pachter] 
Hoveyn so mager was gelaten dat niet dan verlore arbeyd was datter op gelabeurt 
wierd’. Deze opmerking brengt twee andere functies van de bossen aan het licht: 
het genereren van alternatieve opbrengsten en het verbeteren van de bodem. Als 
een van de oorzaken van de toename aan houtproductie in Zeeland is aangevoerd 
dat het door de depressie in de landbouw lucratiever was om landbouwgrond uit 

149  Over de jacht op Walcheren is nog weinig bekend. Uit de hier aangehaalde casus spreekt dat stedelingen, al-
thans in de late zeventiende eeuw, daadwerkelijk jaagden. In hoeverre anderen, die geen ambachtsheerlijke rech-
ten of stedelijke ambten hadden om hun jachtrecht – al dan niet terecht – mee te onderbouwen, is nog niet on-
derzocht, net zomin als de vraag of de verbeelding van de jacht op buitenplaatsprenten beschouwd moet worden 
als teken dat de eigenaren werkelijk gingen jagen. Vergelijk voor enkele bronnen za, Archief Polder Walcheren  
inv.nr. 145; idem, Familie De Jonge inv.nr. 560.
150  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 311.



3 Expansie 1670-1720160

productie te nemen en te gaan bebossen.151 De aantekening van Boudaen Courten 
ondersteunt die veronderstelling. 

Om een beeld te krijgen van de praktijk van bosonderhoud en beplanting van bui-
tenplaatsen, staat ons de boekhouding van het kasteel Popkensburg in Sint Laurens 
ter beschikking. Deze is bewaard gebleven over de periode 1680-1757 en is van 
groot belang vanwege de gedetailleerde informatie die deze bevat over het beheer 
van het landgoed. Deze boekhouding, die de eigenaren zelf bijhielden, vormt de 
enig bekende beschikbare bron die daarover voor de hier onderzochte periode in-
formatie verschaft. 

Popkensburg was een van oorsprong middeleeuws kasteel dat in de zeventiende 
en achttiende eeuw eigendom was van de achtereenvolgende ambachtsheren van 
Sint Laurens. Dit dorp was ontstaan bij de kapel van het kasteel en was voor een 
deel eveneens eigendom van de heren van Sint Laurens. Sinds 1680 was het leen 
Popkensburg in gedeelde eigendom van Johan (1635-1716) en zijn broer Pieter 
Boudaen Courten (1635-1684). Eerstgenoemde voerde de administratie. Na diens 

151  Brusse en Mijnhardt (red.), Geschiedenis van Zeeland deel II p. 48.

Kasteel Popkensburg in Sint Laurens met de bijbehorende landerijen. Schilderij door Joannis de Neeff, 1702.
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overlijden kwam het leen in 1716, samen met de heerlijkheid, in bezit van Johans 
zoon Hieronymus Joseph Boudaen Courten, heer van Schellag.152

De groei van het bosareaal rond het kasteel is enigszins te reconstrueren aan de 
hand van de bewaard gebleven boekhouding. Een kaart in het deel over de jaren 
1691-1708 vermeldt 53 percelen op het landgoed, waarvan vier boomgaarden: de 
Oostboomgaard, de Hoekboomgaard, de Noord- of Grote Boomgaard en de Ker-
kenboomgaard. Daarnaast zijn er verschillende bossen, waarvan er twee als ‘nieuw’ 
worden aangeduid.153 Deze bossen had tevens een vermaaksfunctie, zoals blijkt uit 
de beschrijving door Smallegange: ‘In het noorden ‘aengename en verlokkelijke 
bosschen met lustige wandelingen, daer het vroolijk pluimgediert sijn soete stem in 
het jeugdig groen hooren laet’.154

Bosaanplant was ook een manier om grond waarvoor zich geen pachter aan-
diende, toch enigszins renderend te kunnen maken. Zo noteerde Boudaen Courten 
in 1692 dat hij ‘geen huyrders dan tot so lage prijs dat de geschotten en oncosten 
nauwlycx halen konde en daarom onverhuyrlijc, hebbende alles als eygen over-
heyt en naer den slegtheyt en afgaende tijt ’t sekerst en beste vercoren, so dat God 
lov daer in een florisante staet is’. De meeste weiden waren wel langs de randen 
beplant, maar Boudaen Courten liet sommige ervan met hakhout volplanten. Hij 
hield nauwkeurig bij hoeveel hij van de verschillende percelen weiland en akker-
land moest afboeken vanwege de aanleg van de grote dreven. Zo werd in 1697 het 
tracé van de Zuiddreef gemeten om in de winter van dat jaar te worden beplant en 
voor die aanleg waren 189 roeden land nodig van de aanpalende weilanden.155

Al eerder is opgemerkt dat bomen dienden als sieraad van het landschap. Vooral 
langs wegen en lanen vervulden ze die functie. De Noordweg vanaf de stadssingel 
van Middelburg tot aan de grens van Sint Laurens was door de eigenaar van Pop-
kensburg in 1678 beplant met afwisselend iepen en wilgen, terwijl het stuk vanaf die 
grens tot aan de Geerheul over de Veerse watergang, even voorbij Popkensburg, be-
plant was met essen en wilgen. Vanaf die heul tot de ingang van de buitenplaats Het 
Huys OM kwamen wederom essen en wilgen te staan. Vanaf dat punt tot aan het hek 
van de buitenplaats van de Serooskerkse ambachtsheer bestond de beplanting uit 
eiken en wilgen.156

Bij de aanleg van geometrische tuinonderdelen paste men soms een afwisselende 
beplanting toe. De strak geschoren hagen die ook op veel gravures te zien zijn en 
ook op de prenten in Smalleganges Nieuwe Cronyk van Zeeland vaak de lanen en 

152  I.H. Vogel-Wessels Boer, ‘Popkensburg’ in: Nehalennia 152 (2006), p. 26-42.
153  Dit waren het ‘nieuwe bosje uyt de Derringmoer’. Daarmee een perceel wordt bedoeld waar ooit moerne-
ring of turfwinning heeft plaatsgevonden. Andere bossen heetten het Nieuwe Bos en het Sterrebos. Tot slot lag 
er aan de noordwestkant van het landgoed het ‘groote bos gecomposeert uyt 5 stucken’. Van dit negen gemeten 
grote bos dat de kaart aanduidt als ‘’t Noorderhout’ is een afzonderlijke kaart opgenomen waaruit blijkt dat het 
in 1683, 1691 en 1693 in verschillende delen is aangekocht en meteen daarna beplant. za, Archief Ambachtsheer-
lijkheid Popkensburg en Sint Laurens inv.nr. 8.
154  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 669.
155  za, Archief Ambachtsheerlijkheid Popkensburg en Sint Laurens inv.nr. 8.
156  A.P. de Klerk, Wegbeplanting in de Tuin van Zeeland, Aspecten van het ontstaan en het vroegere beheer 
van de wegbeplanting op Walcheren, Middelburg 2011, p. 19.
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tuinonderdelen begrenzen, konden zijn samengesteld uit meerdere soorten groen, 
zoals uit de aantekeningen van Boudaen Courten over Popkensburg blijkt. In 1720 
legde hij ‘een nieuw sterrebosch van olmeboomen’ aan op een stuk weiland ge-
naamd De Derringmoer, ‘geplant in twee sterren’. Het plantgoed kwam uit zijn ei-
gen kwekerij, behalve de elzen- en tweehonderd perenzinkelingen. De samenstel-
ling van de beplanting was zeer gevarieerd: naast 672 iepenbomen stonden er 850 
elzen, 54 abelen, twintig eiken en vier kastanjes. Verder 340 wilgen, zestig kweepe-
ren, vijftig hazelnoten, 22 okkernoten en 84 linden. Voor het lagere hout onder de 
opgaande bomen en waarschijnlijk ook voor de hagen langs de paden werden wil-
gen-, abelen-, essen- iepen- en opvallend genoeg ook perenzinkelingen gebruikt. 
Tot slot plantte hij er nog tien berberissen.157 Het sterrebos vertoonde een gemeng-
de beplanting met opgaande bomen die langs de lanen gestaan zullen hebben en 
hakhout in de vakken ertussen, met daarnaast verschillende fruitbomen en sier-
heesters.158

Veel van de bossen die op Popkensburg werden geplant, waren hakhoutbossen 
en het ligt voor de hand dat dit voor andere buitenplaatsen uit deze periode even-
eens geldt. Hakhout kon tijdelijk ergens worden geplant om de bodem te verbete-
ren.159 Uit de boekhouding van Popkensburg blijkt dat sommige percelen maar kort 
als hakhoutbos dienst deden. Vermoedelijk was daar bodemverbetering een mo-
tief voor aanplant. Plantages van opgaande bomen waren niet rendabel vanwege de 
lange rotatieperiode. Het duurde vijftig tot zestig jaar voordat een opgaande boom 
kaprijp was en de afzetmogelijkheden en de opbrengst ervan waren mede vanwege 
die lange duur onzeker. Om die reden zullen lanen ook uitgezonderd zijn geweest 
van het lucratieve houtbeheersysteem van de buitenplaats maar enkel een rol heb-
ben gehad als sierelement. De meeste lanen op de Walcherse buitenplaatsen waren 
overigens pas in de laatste twee of drie decennia van de zeventiende eeuw tot stand 
gekomen, zoals bleek uit het overzicht in dit en het vorige hoofdstuk. Uitgaande 
van een kaprijpe leeftijd van vijftig tot zestig jaar waren ze pas rond het midden van 
de achttiende eeuw voldoende gegroeid om geoogst te kunnen worden. Een kor-
tere periode kwam ook voor: in 1697 noteerde Johan Boudaen Courten: ‘in ’t Gro-
te Bos vercoght de dreven en eenige door mij gecapt, sulx dat nu de dreven nog 4 
jaar moeten groeyen’.160 Door deze verkoop had hij inkomsten voor over vier jaar 
vastgelegd, en dit vormde een manier om de rentabiliteit van lanen enigszins voor-
spelbaar te maken. De prominente functie van lanen als toegangsdreef, wandeling 
of windsingel die ze op de meeste buitenplaatsen hadden, doet vermoeden dat een 
dergelijke constructie geen regel maar eerder uitzondering geweest zal zijn. De ge-
noemde dreven op Popkensburg lagen in een productiebos in een uithoek van het 

157  za, Archief Ambachtsheerlijkheid Popkensburg en Sint Laurens inv.nr. 10.
158  Het is de vraag waar die fruitbomen en berberissen gestaan hebben. Het meest aannemelijk is dat ze in een 
van de vakken tussen de lanen stonden, maar het is niet uit te sluiten dat ze als laanbeplanting hebben gediend, 
waarbij de berberis mogelijk als onderbegroeiing rond de voet van prominente bomen heeft gestaan of als haag 
dienden.
159  J. Buis, Historia Forestis. Nederlandse bosgeschiedenis, Utrecht 1985, p. 675.
160  za, Archief Ambachtsheerlijkheid Popkensburg en Sint Laurens inv.nr. 7.
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landgoed en konden makkelijker als handelswaar gebruikt worden dan de meer in 
het oog springende lanen.

Daarentegen heeft hakhout een veel kortere rotatieperiode en kan soms zelfs al 
na twee jaar een eerste oogst opleveren. Boudaen Courten was voornemens met en-
kele van zijn hakhoutpercelen een kapcyclus van vier jaar te gaan toepassen. Deze 
manier van grondgebruik was een geschikte inkomstenbron voor wie zijn kapi-
taal maar kort kon of wilde vastleggen en vormde een alternatief voor bijvoorbeeld 
grondverpachting of particuliere geldleningen.161 

Ook de eigenaar van Popkensburg haalde op deze manier inkomsten uit zijn 
grondbezit. Veel van de bospercelen die er werden geplant, waren namelijk hak-
houtbossen, want in de boekhouding wordt naast ‘bomen’ vaak melding gemaakt 
van ‘zinkelingen’. Laatstgenoemde zijn stekjes van bomen en zullen, zeker gelet 
op de grote aantallen waarin ze genoemd worden, gediend hebben als basis voor 
hakhout. De ‘bomen’ zijn waarschijnlijk ofwel singelbeplanting die als windvang 
moest dienen, of opgaande bomen die beschutting moeten bieden aan het lagere 
hakhout. 

De bossen van Popkensburg dienden niet alleen als leverancier van hakhout en 
werkhout maar ook als boomkwekerij. In het kasboek van Boudaen Courten ko-
men verschillende leveranties voor van plantbomen aan andere buitenplaatsbezit-
ters. Zo kocht Abraham de Bruyn, eigenaar van Duinhelm in Oostkapelle, in 1697 
vijf- tot zeshonderd stekken van essenbomen, ‘in ’t najaar door hem selfs te laten 
uytdoen en wegvoeren’.162 In december van het jaar daarop verkocht hij wederom 
tachtig essen aan De Bruyn, ‘door hem te laten halen’. In 1702 kocht Johan van 
Reygersberge tweehonderd eiken. Deze zullen zijn gebruikt bij de nieuwe park-
aanleg op diens kasteel Westhove.

Slechts zelden vermeldt Boudaen Courten waar het plantgoed voor zijn eigen 
plantersactiviteiten vandaan kwam. Dat van het Sterrebos kwam deels uit andere 
percelen van Popkensburg. De iepenzinkelingen die hij in 1723 plantte, kwamen uit 
Utrecht.163 Twee linden, die werden gezien als sierlijke bomen, kregen een plaats 
voor de poort. Het betrof hier bomen ‘die in de stadt hebben gestaan’.164 Zo was dit 
landgoed dus zowel ontvanger als producent van plantbomen en stekken. Buiten-
plaatsen waren deels boomkwekerijen die leverden aan andere buitenplaatsen op 
het eiland. De specifieke eisen die de Zeeuwse klei en de zware winden aan plant-
goed stellen, zullen ongetwijfeld een rol hebben gespeeld in deze zelfvoorzienend-
heid, evenals het feit dat de aanvoer van plantgoed over de wateren van de Oos-
ter- en Westerschelde voor velen te kostbaar zal zijn geweest om die van buiten het 
gewest te betrekken. 

161  Buis, Historia Forestis p. 636-637.
162  Idem. Duinhelm was in bezit van De Bruyn bij diens overlijden in 1735. za, raze inv.nr. 1170 (25 april 
1735). 
163  za, Archief Ambachtsheerlijkheid Popkensburg en Sint Laurens inv.nr. 10.
164  za, Archief Ambachtsheerlijkheid Popkensburg en Sint Laurens inv.nr. 10.
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De grote groei van het bosareaal op Popkensburg kreeg rond 1730 een vervolg, 
toen Boudaen Courten zijn bos flink liet uitbreiden. In een aparte ‘memorie van 
hetgeen ik op nieuws planten’ hield hij de activiteiten bij. In 1728-1729 liet hij twee 
stukken ten oosten van het Grote Bos met essen, elzen en iepen beplanten. Een 
stuk land met de naam De Hem, waar in 1722 iepen langs de slootkant waren gezet, 
werd ingeplant ‘alleen met elst tot een capbosch’.165

Door zijn omvang en bijzondere aard als ambachtsheerlijk landgoed is Popkens-
burg niet zonder meer vergelijkbaar met andere buitenplaatsen. De keuzes die de ei-
genaars maakten bij het aanplanten of rooien van bossen zullen echter niet veel afge-
weken hebben van die van andere buitenplaatseigenaren. De functies die beplanting 
op een buitenplaats had, zijn uit de boekhouding af te leiden en zijn vanwege hun 
algemene, praktische karakter voor het grootste deel ook elders van toepassing. 

Een ander voorbeeld van de schaalvergroting van bosarealen op buitenplaatsen was 
Vrijburg bij West-Souburg: op de prent in Smallegange van eind zeventiende eeuw 
liggen binnen de lanen weilanden en boomgaarden, terwijl de Hattingakaart van 
1750 suggereert dat die vakken beplant zijn met bos. De weilanden zijn inmiddels 
verdwenen. Deze vermoedelijke accentverschuiving naar bosbouw werd hier mo-
gelijk gemaakt door de grote schaal van het park en de verdeling in vakken, die een 
efficiënt hakhoutbeheer mogelijk maakte.

Vooralsnog bleef deze planmatige, grootschalige houtproductie beperkt tot bui-
tenplaatsen op het platteland, en dan nog voornamelijk langs de duinrand waar die 
al eerder bestond en op enkele grotere nieuwe buitens zoals rond Oostkapelle. In 
de stadsrandzone bleven de buitenverblijven kleinschalig en daar waren geen hout-
plantages te vinden. In de transportaktes en verbandbrieven van de heerlijkheid 
West-Souburg is op geen van de daar gelegen buitenverblijven sprake van bos. Wel 
lagen er in het midden van de zeventiende eeuw enkele bospercelen, waarnaar de 
naam van het buitenverblijf Bossenburg verwijst.166 Deze waren klein van opper-
vlakte en niet aanwijsbaar een onderdeel van buitenverblijven.

Bomen op buitenplaatsen hadden meerdere functies, zoals uit het voorgaande 
bleek. Als groen bouwmateriaal voor lanen en parken hadden ze een duidelijke es-
thetische waarde: vooral lanen werden hogelijk geprezen, zoals uit de beschrijvin-
gen in Smallegange en Gargon laat zien. Daarnaast vertegenwoordigden bomen en 
hakhout een economische waarde. De bosvakken in de parken en de singelbeplan-
ting rond de hofsteden werden periodiek uitgedund of afgezet en leverden inkom-
sten op. Opgaande bomen dinden als werkhout voor allerhande toepassingen, ter-
wijl tot slot het loof van iepen een bestemming vond als diervoeder. Ondanks de 
esthetische waarde werden wanneer de bomen kaprijp waren soms hele lanen te-
gelijk gerooid. Verder maakte de harde zeewind het noodzakelijk om rond huizen 

165  za, Archief Ambachtsheerlijkheid Popkensburg en Sint Laurens inv.nr. 10.
166  Deze naam bestond al aan het einde van de zestiende eeuw; H.A. Gijsbertsen en P.A. Harthoorn, ‘De hof-
stede Bossenburg te Souburg, zijn bewoners en eigenaars’ in: B. de Keijzer (eindred.), Spelerieë, Kapelle 1992, 
p. 208-217.
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en tuinen windsingels te planten. Dit was doorgaans een combinatie van struiken, 
knotwilgen en opgaande bomen zoals elzen en essen. Ook deze zullen tegelijkertijd 
als hakhout zijn gebruikt.

Samengevat lijkt het erop dat buitenverblijven buiten de stadsrandzone welis-
waar ook op het vermaak waren gericht, maar dat ze voor sommigen vooral dien-
den als jachthuis. Daarnaast vormde de teelt van bomen een belangrijke manier om 
inkomsten te verwerven. Dat de bossen en lanen tevens voor landschappelijke ver-
siering werden gebruikt, spreekt voor zich. Het rendabel beheer van de landerijen 
rond het buitenhuis stond voorop en als dat niet kon door de landbouwgrond aan 
een boer te verpachten, plantte de eigenaar er bomen op. Dit kwam op het plat-
teland beduidend meer voor dan in de stadsrandzone. Dat is te verklaren door de 
grotere oppervlakten grond die op het platteland beschikbaar waren.

Het geheel overziende, valt op dat het vermaak op buitenverblijven zich vooral 
concentreerde in de directe omgeving van de stad. Daar konden zowel regenten als 
kooplieden, predikanten en anderen zich uitleven op hun speelhoven of hofsteden. 
Verder weg van de stad draaide het – naast de jacht die vooral als statussymbool 
gold – vooral om het profijt. De buitenverblijven op het platteland waren meer 
dan die dicht bij de stad een onderdeel van het vermogensbeheer en risicospreiding 
door de eigenaar en dat verklaart waarom eigenaren overgingen tot de aanplant van 
bossen wanneer er uit verpachting niet genoeg inkomsten te halen vielen. Dit is niet 
de enige verklaring, zoals in het volgende nog zal blijken.

3.4 Macht

Het lokale bestuur op het Zeeuwse platteland werd uitgeoefend in ambachtsheer-
lijkheden. De ambachtsheer had bevoegdheden op het gebied van regelgeving, 
rechtspraak en belastingheffing. In de loop van de zeventiende eeuw waren veel 
ambachtsheerlijkheden op Walcheren in bezit gekomen van de steden, nadat adel 
en geestelijkheid als grote machthebbers op het platteland van het toneel waren 
verdwenen. Financiële nood dwong Middelburg in 1679 om vrijwel al haar heer-
lijkheden op Walcheren te verkopen. Dat leidde tot een politieke aardverschuiving 
tussen de stad en het platteland.167 

3.4.1 Ambachtsheerlijkheden

Toen Middelburg in de jaren zeventig van de zeventiende eeuw aan de rand van 
de financiële afgrond kwam te staan, besloot het stadsbestuur om vele stadsbezit-

167  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. 123-161.
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tingen aan de hoogste bieder te verkopen. Het faillissement van de Wisselbank en 
de ondergang van de Westindische Compagnie had de stad in grote financiële pro-
blemen gebracht, die nog eens werden verergerd door de oorlogen met Engeland. 
Door deze verkopingen kwamen veel landerijen, tienden en heerlijkheden op Wal-
cheren in particuliere handen. 

In 1675 verkocht Middelburg zijn landerijen in de Middelburgse polder en in 
1677 droeg de stad de tienden in die polder over aan Pieter Duvelaer fil. Petri.168 
Hiermee was de nood nog niet gelenigd. Er ontstond het plan om geld binnen te 
halen door een loterij, waarbij de heerlijkheden als prijzen zouden worden uitge-
loofd. Dit plan is niet uitgevoerd. In 1679 werd besloten om de heerlijkheden op 
een veiling te gelde te maken. De kopers betaalden in obligaties ten laste van de 
Wisselbank tot een derde van de nominale waarde.

Aanvankelijk ondernam de stad pogingen om de belangrijkste heerlijkheden, 
Westkapelle en Domburg, aan Hollandse bieders te verkopen. Daartoe waren vele 
plakkaten verspreid in de grootste Hollandse steden. Uiteindelijk kwamen alle 
heerlijkheden toch in handen van vooral Middelburgse stadsbestuur. De veiling 
bracht ruim tachtigduizend Vlaamse ponden op.169

De veiling van de Middelburgse heerlijkheden laat zien dat de strijd tussen riva-
liserende regentenklieken binnen die stad zich tot het platteland ging uitstrek-
ken. Het stadsbestuur van Middelburg kenmerkte zich in de jaren tussen ongeveer 
1672 en 1702 door rivaliteit tussen drie groepen regenten. De eerste kliek concen-
treerde zich rond de families Thibaut en Huyssen. Deze bezat gedurende de laat-
ste drie decennia van de zeventiende eeuw de macht in het stadsbestuur en toonde 
zich een fervent aanhanger van de Oranjes. Tegenstanders groepeerden zich rond 
de familie Veth; van deze groep maakten ook de families Van Reygersberge en Van 
de Perre deel uit. De politieke oriëntatie van deze factie was meer staatsgezind. Le-
den van deze groep waren bij de strubbelingen rond de aanstelling van Willem III 
tot stadhouder van Zeeland aan de kant gezet en slaagden er pas begin achttiende 
eeuw in om weer een rol van betekenis in de stedelijke magistraat te spelen. Verder 
bood een derde groep tegenstand aan het aristocratische conglomeraat van Thibaut 
en Huyssen. Deze bestond onder meer uit de families Le Sage, Duvelaer (deels) en 
Van den Brande.170

Na protesten van boeren die protesteerden tegen toenemende ongewenste druk 
vanuit de steden en economische achteruitgang, moesten enkele vroedschapsleden 
het veld ruimen. Dit betrof leden van alle drie de genoemde familiegroeperingen. Het 
waren leden van de groep van Veth die het meeste moeite hadden om een plaats in het 
bestuur terug te winnen. De groep van Thibaut en Huyssen nam plaats in het stadsbe-
stuur en ook de groep van Duvelaer wist zich na enkele jaren weer belangrijke posities 

168  Dekker, ‘Het bezit van heerlijkheden’ p. 139.
169  Bijlage 3.3.
170  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, p. 22-36.
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in de magistraat te verwerven. Zo werd Johan Le Sage die in 1672 was afgezet, het jaar 
daarop alweer burgemeester. Hierbij zal diens goede verstandhouding met Willem 
Adriaen van Nassau-Odijk een rol gespeeld hebben. Deze was als representant van de 
Eerste Edele de vertegenwoordiger van prins Willem III in het gewestelijke bestuur. 

Leden van de uitgestoten groep grepen hun kans bij de veiling in 1679 en koch-
ten de grootste heerlijkheden. Op deze manier wisten ze voor zichzelf een nieuwe 
machtsbasis te verwerven. Martinus Veth kocht Westkapelle en Nieuwerve, ter-
wijl Domburg Binnen naar Ewaldus van de Perre ging. Willem Le Sage, ten slotte, 
kocht de heerlijkheid Oostkapelle.

3.4.2 Ambachtsheerlijke buitenplaatsen

De verwerving van heerlijkheden was een manier voor uitgerangeerde regenten 
om hun machtsbasis opnieuw te definiëren.171 Dit aankoopgedrag ging gepaard 
met de aanleg van buitenplaatsen, zo zal aanstonds blijken. Drie grote voorbeel-
den zal ik bespreken: eerst het huis te Oostkapelle dat Willem Le Sage daar liet op-
trekken. Daarna richt ik mijn aandacht zich op de buitenplaats die Martinus Veth 
in Westkapelle stichtte en komt Kleverskerke aan de orde, waar Johan Pieter van 
den Brande een groot aandeel in had. Tot slot zal ik enkele kleinere voorbeelden 
van ambachtsheerlijke buitenplaatsen bekijken, waarbij telkens de vraag is hoe deze 
buitenverblijven een rol speelden in het tonen van macht door de eigenaar.

Oostkapelle
De heerlijkheid Oostkapelle kwam bij de veiling in handen van Willem Le Sage 
(1646-1721), heer van Reimerswaal en Lodijke. Deze was in het jaar van de veiling 
juist benoemd als gecommitteerde in de Rekenkamer van Zeeland als representant 
van de Eerste Edele. Hij telde tienduizend Vlaamse ponden neer voor de heerlijk-
heid.172 Hij was de zoon van Johan Le Sage, die in 1672 was ontslagen maar in 1676 
en 1679 opnieuw burgemeester van Middelburg was.173

De nieuwe heer kreeg het ‘recht tot het voeren van den titul van de voorsz. heer-
lijckheyt’. De heerlijke rechten bestonden uit het kiezen en aanstellen van schout, 
schepenen, secretaris en vendumeester, alsmede het recht van visserij, jacht en vo-
gelarij. Verder hoorde er ‘een schoone wintmolen met sijn dwangmalerij’ bij, even-
als het jachtrecht in de ‘Abs-duynen ende waranden daeraen dependerende’. De 
ambachtsheer mocht belastingen heffen op vroonlanden binnen en buiten het dorp. 
Hij moest er wel rekening mee houden dat de molen en de duinen waren verpacht. 
Verder bezat Cornelis Evertsen, vice-admiraal van Zeeland, het eeuwigdurende 
recht om konijnen te mogen jagen in de duinen. De 122 Vlaamse ponden die als ver-
wachte inkomsten in de verkoopvoorwaarden werden becijferd, bestonden voor de 

171  Dekker, ‘Het bezit van heerlijkheden’ p. 143-149.
172  Kesteloo, De stadsrekeningen p. 125.
173  Kesteloo, De stadsrekeningen p. 92. Johan Le Sage overleed in 1681.
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helft uit de verpachting van de molen, een kwart uit verpachting van de duinen, zes-
tien ponden aan recognitiegeld van de secretaris en de rest uit cijnzen.174

Le Sage liet bij het dorp een grote buitenplaats aanleggen. Het reisgezelschapje uit 
de Walchersche Arcadia bezocht deze buitenplaats en een van de reizigers noemt 
het huis een ‘nieuw en hedendaagsch maaksel’. De ambachtsheer, die het groepje 
rondleidt, zegt: ‘als mij, in ’t jaar 1679, deze heerlijkheid was opgedragen, heb ik 
huis, en hof dus aangelecht’.175 Dit betekent dat het huis dateert van na dat jaar. De 
werkzaamheden aan het park gingen zeker nog door tot 1697. Le Sage had toen een 
deel van een aangrenzend weiland bij zijn terrein getrokken ‘tot bevrijdinge van 
zijne plantagie’. Een deel van de nieuwe scheidsloot moest in genoemd jaar nog ge-
graven worden.176

Van het nieuwe huis dat de jonge ambachtsheer liet optrekken, nam Smallegan-
ge een afbeelding op in de Nieuwe Cronyk van Zeeland. Deze noemt het ‘een seer 
prachtig en kostelijk huis (…) met tuinen, hoven, en aengename plantagien, soo-

174  za, Verzameling Verheye van Citters inv.nr. 42d.
175  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 115.
176  De verkleining van het weiland leidde tot een conflict met de pachter, die ‘het verder afdelven van voorss. 
land is hinderende en de delvers daar uit jagende’. za, raze inv.nr. 1163 (3 mei 1697).

Oostkapelle met dorp en ambachtsheerlijke buitenplaats. Gravure, circa 1690. Opgenomen in M. Smalle-
gange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, Middelburg 1696.
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danig, dat het als een vorstelijk paleis sou mogen gerekent worden’.177 Het heeft 
een verdieping en een hoge vierkante toren met uitkijkplatform. Het bestaat uit 
een groot blokvormig hoofdgedeelte en een kleiner deel daarachter. De voorgevel 
valt op door zijn fraaie architectuur. Van alle Walcherse huizen die Smallegange af-
beeldt, is dit verreweg het meest uitbundig versierde. Wat vooral opvalt, is de hoge 
kwaliteit van de architectuur. Hoewel de voorgevel in perspectief is afgebeeld en 
bovendien aan de schaduwzijde van het gebouw zit, zijn toch duidelijk de harmo-
nische proporties en detaillering te zien. Wat de vervaardiger van de prent weer-
geeft, is een gevel die is gebaseerd op twee naast elkaar gelegen vierkanten, waarbij 
de verdere onderverdeling uitgaat van de verhouding 3:5 of 5:8. Dit zijn typische 
maatverhoudingen voor het Hollands classicisme.

De voorgevel is in drieën verdeeld door een hoofdgestel van pilasters. Het mid-
dendeel is verhoogd en getooid door een gebroken fronton. Onder de ramen en 
in het verhoogde middendeel zijn gebeeldhouwde slingers waar te nemen. Deze 

177  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 667.

Het herenhuis op Oostkapelle. Fragment van de vorige afbeelding.
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vormgeving is afgeleid van voorbeelden van de Venetiaanse architect Andrea Pal-
ladio. Het gebroken timpaan op de voorgevel is ontleend aan decoratieve archi-
tectuur van monumenten. Het werd gezien als een statig element dat niet of nau-
welijks werd toegepast op particuliere woonhuizen. In 1679 was een dergelijk 
ornament al toegepast op de nieuwe ingang van de vergaderzaal van de Staten van 
Zeeland in de Abdij te Middelburg.178 Het ligt voor de hand dat Le Sage, die als Sta-
tenlid deze poort zeer goed moet hebben gekend, het voorbeeld voor zijn buiten-
huis daaraan heeft ontleend.

Opmerkelijk is dat ook de zijgevel is voorzien van ramen en gebeeldhouwde or-
namenten. Doorgaans volgden buitenhuizen in deze tijd het model van een brede 
stadswoning, waarbij alle aandacht uitging naar de voor- en achtergevels en de zij-
gevels niet of nauwelijks ramen of ornamenten kregen. De bijzondere ligging van 
het gebouw zal een van de redenen voor deze uitzonderlijke vormgeving zijn. De 
linker zijgevel kijkt immers uit over een omheinde siertuin en op een tuinhuis, en 
konden voorbijgangers deze zien vanaf de Noordweg, de belangrijkste verbin-
dingsweg tussen Middelburg en Domburg. De zijgevel sprong in het oog en had 
een representatieve functie. Ook om die reden zal de uitkijktoren juist tegen die ge-
vel een plek hebben gekregen. Vanaf die toren kon de ambachtsheer zijn domein in 
het oog houden.

De hoofdingang van de buitenplaats bevindt zich aan het dorpsplein. Aan weers-
zijden van het toegangshek zijn kanonnen ingemetseld, die een verwijzing naar een 
verdedigbare middeleeuwse burcht lijken in te houden.179

De prent in Smallegange laat aan weerszijden van het huis een siertuin met parterres 
zien. Langs beide zijn berceaus of loofgangen. Op panelen of ramen in die loofgang 
zijn figuren te ontwaren, die waarschijnlijk daarop waren geschilderd. In de tuin aan 
de rechterkant van het huis staat een lattenprieel. In de tuinen stond ‘een zeer groote 
quantiteyt konstig gemaekt marmer’ uitgestald, ‘bestaende ’t zelve in beelden, vasen, 
groepjes, borst-stukken en blompotten’, aldus een veilingaankondiging uit 1726.180 
Die noemt de namen van Quellinus, Baurscheit en Xavery als makers. Het betreft 
hier kunstenaars die alle drie werkzaam waren in Antwerpen, destijds een cen-
trum voor beeldhouwkunst: Artus Quellinus de Oude (1609-1668) of zijn neef Ar-
tus Quellinus de Jonge (1625-1700) en Johan Pieter van Baurscheit de oude (1669-
1728). Laatstgenoemde trad pas in 1694 als meester toe tot het Sint-Lucasgilde. Met 
Xavery wordt waarschijnlijk Pieter Xavery (1647-1684) bedoeld. Deze was even-
eens afkomstig uit Antwerpen, maar werkte vanaf 1670 in Leiden.181 Le Sage keek 
niet alleen naar Antwerpen om zijn tuinsieraden te kopen, maar ook naar Holland.

178  Krista de Jonge en Konrad Ottenheym (red.), Unity and Discontinuity. Architectural Relationships between 
the Southern and Northern Low Countries (1530-1700), Turnhout 2007, p. 128-135.
179  Vergelijk Heimerick Tromp en Ben Olde Meierink, ‘Het paradijs versterkt: Fortificaties als motief bij huis 
en tuin’ in: De woonstede door de eeuwen heen 86 (1990), p. 49-55.
180  Amsterdamsche Courant 30 april 1726.
181  Biografische gegevens op www. rkd.nl.
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Le Sage maakte deel uit van de groep rond de familie Duvelaer en Van den Brande, 
die in 1672 uit het Middelburgse stadsbestuur waren gezet.182 Dat hij de heerlijkheid 
Oostkapelle kocht en er een ostentatief buitenhuis neerzette, moet gezien worden 
als een reactie op die gebeurtenissen: hij verplaatste zijn machtsbasis van de stad 
naar het platteland. De buitenplaats moest daarom op verschillende manieren de 
status en kwaliteiten van zijn eigenaar uitdrukken. Wat Gargon in 1715 zijn fictieve 
reisgezelschap laat opmerken bij hun bezoek aan Oostkapelle, is daarbij van belang. 
Hij voert immers de ambachtsheer sprekend ten tonele. Het is aannemelijk dat de 
uitleg van de symboliek die hij geeft, de schrijver door Le Sage zelf is aangereikt.

Bovenal wordt duidelijk dat de eigenaar zich als een goed christen zag. De woor-
den ‘Soli Deo gloria’ die op het fries bovenaan de voorgevel van het huis staan, wij-
zen daarop, net als het opschrift ‘Le Sage espère en Dieu’ dat boven de deur van het 
tuinhuis stond.183 

Er was nog meer symboliek op Oostkapelle te vinden die was ontleend aan de 
klassieke Oudheid. Op de voorgevel van het huis prijkte een beeld of afbeelding 
van de zonnegod. Gargon laat een van de bezoekers uitroepen: ‘Ziet, hoe prachtig 
die praalbeelden den voorgevel verzieren; ziet, hoe schichtig Apollo daar op den 
Zonne-wagen voortslaat’. Dit was waarschijnlijk een plaquette. Het bijschrift bij 
deze afbeelding van de zonnegod luidde: Sapiens dominabitur astris (De wijze be-
stuurt de sterren), een verwijzing naar de naam van Le Sage zelf alsmede een zin-
speling op de wijsheid die een leider in staat stelt om te heersen. Gargon suggereert 
dat de spreuk slaat op Phoebus, een andere naam voor Apollo, die als god van het 
licht de beschermer is van kunsten en wetenschappen.184

Een andere referentie naar de zon stond op het wapen van de heerlijkheid dat Le 
Sage als hartschild op zijn familiewapen voerde: een kerk die wordt beschenen door 
de zon uit het oosten. Dit werd in zijn tijd beschouwd als het oorspronkelijke wa-
pen van Oostkapelle, hoewel in de Nieuwe Cronyk van Zeeland van Smallegan-
ge een ander wapen voortkomt. Dit wapen bestaat uit twee gouden balken op een 
blauw veld. Een van de schildhoudende leeuwen op het hek van het kerkhof draagt 
ook het oude wapen.185

In de tuin was een beeld van Mercurius te zien ‘dat levens-groot en verguld zijn-
de, met schitterende vleugelen scheen na boven te vliegen’.186 Deze werd gezien als 
de boodschapper van de goden en als god van de handel. De symbolische betekenis 
van dit beeld ligt voor de hand: zijn vader Johan was bewindhebber van de voc en 
daaraan zal Le Sage een aanzienlijk deel van zijn welstand aan te danken hebben ge-
had. Wellicht had het ook een christelijke betekenis: Gargon brengt het in verband 

182  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, p. 22-36.
183  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 112.
184  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 111.
185  J. Ermerins, Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgeheldert en in het licht gebragt, deel 4, Mid-
delburg 1782, p. 127. Op de prent in Smallegange komt het zonlicht evenwel uit het westen, tegengesteld dus aan 
het wapen. Het is onduidelijk of hier betekenis aan gehecht kan worden.
186  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 113.
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met de engelen die hun vleugels spreiden en zo een symbool zijn van de dageraad en 
de zon der gerechtigheid.187

Nog meer verwijzingen naar de klassieke Oudheid waren te vinden in de ramen 
van het huis. Die waren voorzien van beschilderd glas met afbeeldingen van de Ro-
meinse keizers.188 Het is aannemelijk dat ook de beelden op de hekpijlers, de figu-
ren op de panelen in de berceaus en op de dakrand van het huis een betekenis had-
den die bijdroeg aan het beeld dat Le Sage van zichzelf en zijn macht, kennis en 
christelijke deugd wenste te presenteren. 

Westkapelle
Een tweede groot voorbeeld van een buitenplaats die tot stand kwam in opdracht 
van een nieuwe ambachtsheer was het hof te Westkapelle. Bij de veiling in 1679 wist 
Martinus Veth de hand te leggen op de heerlijkheid Westkapelle. Deze omvatte 
de stad zelf en het gebied Westkapelle Buiten. Erbij hoorde de kleine heerlijkheid 
Woitkensdorp of Koudorp, die sinds 1673 bij Westkapelle hoorde. De nieuwe heer 
werd ingehuldigd op 21 maart 1679. Hij had Middelburg vertegenwoordigd toen 
deze stad als ambachtsheer van Westkapelle werd ingezworen en had namens die 
stad de ambachtsheerlijke rechten van Westkapelle waargenomen.189

Veth trad in 1690 toe tot het Middelburgse stadsbestuur en vervulde afwisselend 
de functies van schepen en raad.190 Hij maakte deel uit van de factie in het Middel-
burgse stadsbestuur die aan de kant van de Oranjes stonden. Veth was degene die 
‘aldaer, achter het stadhuis, een schoone kostelijke woning heeft doen bouwen’. In 
dat huis ontving hij koning-stadhouder Willem III voor een middagmaal.191 

Op een prent in de Nieuwe Cronyk van Zeeland van Smallegange is heel de stad 
Westkapelle afgebeeld in vogelvlucht, met op de voorgrond de buitenplaats van de 
ambachtsheer. Het complex blijkt uit drie delen te bestaan. Allereerst biedt een hek 
tussen gemetselde pijlers toegang tot een plein, waarachter een tweede plein met 
daaraan het herenhuis en een sierlijk vormgegeven parterre. 

Het huis dat achter het raadhuis stond, had een dubbel schilddak haaks op de 
straat. Daarachter was een vierkant paviljoen met een tentdak geplaatst, met daar-
voor een galerij. Het gebouw naast het hek bood plaats aan woningen voor perso-
neel en aan een kamer die voorzien was van een houten vloer en goudleerbehang. 
Deze fungeerde als koepel of tuinhuis met een uitzicht op de dorpsstraat.192

Het tweede deel van de buitenplaats was de omheinde tuin die vanaf het voor-
plein toegankelijk is. In het midden had deze een open paviljoen. De acht vierkante 

187  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 113-114.
188  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 111.
189  K. Baart, Westkapelle, hare bevolking, Westkapelsche dijk, Middelburg 1889, p. 73-79, 27-28.
190  Kesteloo, De stadsrekeningen p. 97.
191  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 631. Deze meldt dat dit bezoek ‘noch onlangs’ had plaatsgevonden, zonder 
een jaartal te noemen.
192  Piet Minderhoud, ‘Restant van een buitenplaats. De historie van de woningen Markt 92, 94 en 96 te West-
kapelle’ in: De Wete 34 (2005) 4, p. 20-30. De ingang van deze gebouwen bevond zich aan de achterzijde. Tegen-
woordig zitten de deuren aan de straatzijde.
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perken waren vermoedelijk beplant met groente en fruitbomen. Een groot bassin, 
met aan de zuidzijde een berceau of loofgang, als kleine paviljoens vormgegeven 
zitbanken aan het eind van de wandelpaden in de tuin, en op de hoek een vierkant 
tuinhuis completeerden dit tuingedeelte. Aan de zuidzijde stond een hek, dat toe-
gang biedt tot de weg en aan de overzijde daarvan tot een park met lanen.

Dit derde gedeelte van het buiten was afgesloten met een hek met gemetselde pijlers, 
getooid met figuren. Van de inrichting van dit tuingedeelte is op de prent niets te zien. 
De Hattingakaart geeft ter plaatse een rechthoekig bos aan met in het midden een kom.

Veth beschikte als ambachtsheer over de lage en hoge jurisdictie en noemde zich 
dan ook halsheer.193 Op stadskosten liet hij een schavot met galg opbouwen en on-
derhouden. 

Voordat Veth de heerlijkheid kocht en er zijn buitenhuis liet optrekken, bezat 
hij een hofstede bij Middelburg.194 Naast het Hof te Westkapelle beschikte Veth 
ook over het huis Nieuwerve bij Ritthem. Dit vroegere kasteel was lange tijd in 

193  M.F. Lantsheer, Zelandia Illustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platen, enz. betreffende de oud-
heid en geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middel-
burg 1866, p. 639.
194  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 912, fol. 35.

Westkapelle met stad en ambachtsheerlijke buitenplaats. Gravure, circa 1690. Opgenomen in M. Smalle-
gange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, Middelburg 1696.
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gebruik geweest bij Middelburgse ambtenaren die de heerlijke rechten van die 
stad in Nieuwerve waarnamen. Nu Veth zelf door koop ambachtsheer van Nieu-
werve was geworden, wist hij ook de hand te leggen op het huis.195 Onbekend is of 
hij er veel gebruik van heeft gemaakt. In vergelijking met Westkapelle had het veel 
minder status, ook al was het een voormalige adellijke woning. Verder had zijn 
vrouw Catharina van Crommon een speelhof in Domburg, het later zo genoemde 
Loverendale.196 Dit was slechts een bescheiden optrekje met een omgrachte sier-
tuin. 

De plaats Westkapelle werd wel in verband gebracht met Hercules en dat zal de 
aantrekkingskracht ervan voor Veth hebben vergroot. In de kerk was namelijk 
in een van de pilaren een steen ingemetseld met opschrift die verwees naar Her-
cules Magusanus, die destijds wel als stichter van Westkapelle werd gezien. Gar-
gon schrijft in 1715: ‘den eer- en gedenksteen, die in een pylaar boven het bereik 
der menschen gemetseld is’. De steen was in 1514 op het strand gevonden en werd 
verondersteld afkomstig te zijn uit een Herculeskapel uit de oudste nederzetting 
op die plaats. Door de oprukkende zee moest de bebouwing meer landinwaarts 
worden verplaatst en zodoende zou de kapel in zee zijn verdwenen. De afbeel-
ding toont Hercules met een walvis op zijn arm, die ook in het wapen van Walche-
ren voorkomt. Gargons reizigers interpreteerden de walvis als symbool van de zee. 
‘Hij draagt den walvisch in en op zijn rechter-hand, om het zeebestier en kracht-
daadige bescherming van ’t eiland aan te wijzen’. Een garnaal aan de voet van de 
figuur was ‘wel ligt tot een zinbeeld van den uitloop dier rivier (de Schelde) ge-
bruikt’. De leeuwenhuid over zijn schouders stond volgens hen voor de nacht. 197

Hercules werd gezien als symbool voor kracht, leiderschap en nobele inborst en 
daarom vaak door vorsten gebruikt om hun macht te symboliseren. Ook in de entou-
rage van Willem III speelde deze mythologische figuur een belangrijke rol, zoals in 
het beeldenprogramma van paleis het Loo dat hij vanaf 1684 tot stand liet brengen.198 

Kleverskerke 
De heerlijkheid van Kleverskerke was gesplitst in negen delen, waarvan er vijf bij 
de veiling voor 2.000 Vlaamse ponden in handen kwamen van Johan Pieter van den 
Brande (1645-1712). Op een klein stuk na dat in ’s graven boezem verkeerde, wa-
ren de overige delen bezit van Philips van Borssele van der Hooghe, die in Brugge 
woonde. Van den Brandes zoon Cornelis zou in 1713 ook die partijen aan het bezit 
toevoegen.199

195  B.J. de Meij, De burgerlijke en kerkelijke geschiedenis van Ritthem, Welzinge en Nieuwerve, Middelburg 
1929, p. 58-61.
196  H.M. Kesteloo, Domburg in woorden en beeld, Middelburg 1913, p. 96-99. Loverendale is afgebeeld op de 
stadsplattegrond van Domburg uit 1689, waarvan een kopie uit 1694 berust in Collectie Gemeente Veere inv.nr. 
DB005.
197  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 185-204. 
198  De Jong, Natuur en kunst p. 90-97.
199  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 733-737
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Het dorp in die heerlijkheid bestond uit een handvol huizen langs een dorps-
straat. De kerk was in de jaren 1640 gebouwd nadat zijn middeleeuwse voorganger 
in de beginjaren van de Opstand verloren was gegaan. Daarbij had deze een eigen-
tijdse vorm gekregen met een schilddak met dakruiter.

Enkele jaren na de aankoop van de heerlijkheid ging Van den Brande aan de slag 
om daar een buitenverblijf aan te leggen. In 1685 kocht hij daartoe enkele percelen 
westelijk van de kerk en breidde zijn grondbezit in 1694 uit met de aankoop van 
‘seker huys, schuere, etc.’ dat aan die stukken grensde. De totale oppervlakte be-
droeg circa 4 gemeten en 138 roeden.200 Dat is het gedeelte van het park waar het he-
renhuis op kwam te staan.

Aan de overzijde van de weg liet Van den Brande een overbos aanleggen met een 
lange zichtlaan. Daartoe moest wel een stuk van een openbare weg worden verlegd. 
In 1687 verzocht Van den Brande toestemming ‘om seker eynde wegs aen desselfs 
parochie met een boom op te sluyten, ten eynde de plantagie bij sijnedele daar ge-
maakt niet mogte worden verhinderd’. Hij wilde als compensatie een nieuw stukje 
weg elders aanleggen.201 

Van den Brande deed meer met zijn heerlijkheid dan alleen een buitenplaats aan-
leggen: hij breidde tevens het dorp uit. Het hele dorp Kleverskerke was aanvanke-
lijk niet meer dan een kerk met een handvol huizen. Van den Brande liet dat aan-
tal bijna verdubbelen door de bouw van vijf woningen tegenover de buitenplaats, 
ten zuiden van de kerk. Tegenwoordig is in de gevel van die huizen nog een steen 
te zien met daarop een weggehakt familiewapen en het jaartal 1705. De positie van 
de huizen, aan de straat voor het herenhuis en haaks op de dreef, maakt duide-
lijk dat ze als onderdeel van de buitenplaats of van het ambachtsheerlijke complex 
van gebouwen en tuinen werden gezien. Een dergelijke planmatige aanleg van een 
dorpsstraat door een ambachtsheer is in Zeeland een unicum. De plannen reikten 
nog verder dan alleen de straat voorlangs het herenhuis: langs de zuidkant van het 
overbos strekte een lange rechte weg zich uit, waaraan mogelijk eveneens wonin-
gen hadden moeten verschijnen.202 Het bouwjaar van de huizen, 1705, ligt net na 
het plotselinge overlijden van koning-stadhouder Willem III. De bouw ervan vond 
plaats in een tijd van mogelijk deel uit van een heftige politieke strijd en zal onge-
twijfeld met een streven naar aanzien te maken hebben gehad.

Van den Brande kwam uit een familie die in zeer korte tijd tot groot aanzien was 
gestegen. Hij was een kleinzoon van Jan Janse Pieterse, die zich vanaf 1626 Van den 
Brande noemde, en Pieternella van Borssele van der Hooge. Hij was gehuwd met 
de Amsterdamse Cornelia de Graeff. Na haar overlijden huwde hij Maria de Geer, 
eveneens afkomstig uit een zeer welgesteld Amsterdams koopliedengeslacht.203 

200  za, raze inv.nr. 1148 (15 augustus 1685 en 31 augustus 1694); Tegenwoordige Staat der Vereenigde Neder-
landen, vervolgend de Beschrijving van Zeeland, Amsterdam 1753, p. 242.
201  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 12 (14 augustus 1687).
202  Later in de achttiende eeuw zijn deze ook gerealiseerd. De Hattingakaart geeft bebouwing weer langs die 
zuidelijke weg. Een akte uit 1780 noemt naast de vijf huizen en een school twee huizen aan die weg, ‘zijnde ten 
jaare 1779 nieuw gebouwd’. za, raze inv.nr. 1149. 
203  F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, Middelburg 1888-1893, deel 1, p. 73-75.



3 Expansie 1670-1720176

Van den Brande hoorde bij dezelfde politieke groep als Willem Le Sage en Marti-
nus Veth. Zijn neef Philips was in 1672 ontslagen als raad maar in 1674 ontving Jo-
han Pieter een benoeming als schepen. Later vervulde hij deze functie afwisselend 
met die van raad en thesaurier.204 In 1694 was hij ambassadeur in Engeland en werd 
in 1699 verheven tot baronet.

Het lijkt aannemelijk dat vanwege de persoonlijke banden met koning-stadhou-
der Willem III en zijn verheffing Van den Brande groot aanzien genoot. Dat hij 
zijn buitenhuis op een zo prominente plaats in zijn heerlijkheid neerzette, hield 
daar vermoedelijk verband mee. Dat hij de uitbreiding van het dorp architectonisch 
koppelde aan de parkaanleg van zijn buitenplaats, onderstreept de macht van deze 
ambachtsheer.

3.4.3 Ambachtsheerlijke hofsteden

Naast deze drie grote voorbeelden waren er ook nog enkele kleinere buitenplaatsen 
of hofsteden die de nieuwbakken ambachtsheren na 1679 lieten optrekken in hun 
heerlijkheden. 

Hendrik Boudaen Courten die de heerlijkheid Schellag verwierf op de veiling, 
richtte in die heerlijkheid een hofstede in als buitenverblijf. De prent in de Nieuwe 
Cronyk van Zeeland laat zien dat dit een klein huis was met een galerij aan de tuinzij-
de en een sierlijke toren. Het huis had ‘een ongemeene schoone zael (…) welkers ge-
lijk niet veel gesien word, hebbende 42 voeten in de lengte, en 22 voeten in de breete’. 
Het kerkhof tegenover de hofstede was ‘met seer schoone dreven heerlijk beplant’.205

De heerlijkheid Serooskerke was eigendom van Hieronymus van Tuyll van Se-
rooskerken, die ter plaatse een hofstede bezat ten oosten van het dorp. Deze was 
slechts 85 roeden groot.206 Toen Abraham Biscop in 1684 de heerlijkheid kocht, 
richtte deze een andere hofstede in als buitenverblijf. ‘Dit huis’, vervolgde de am-
bachtsheer, is Noordhout genaamd, en mij van de erfgenaamen van Van der Ucht, 
gelijk de heerlijkheid van de erven Van Tuyll van Serooskerke opgedragen: doch 
alle de dreeven, en boomgaarden, en meeste boomen heb ik zelf geplant’.207 Een 
lange elzendreef werd aangelegd om het huis te verbinden met de Noordweg. Rei-
zigers vanuit Middelburg zagen eind zeventiende eeuw in een bocht van de zand-
weg ‘eene schoone steenen-poort’, versierd met ‘twee manbeelden met half-uitge-
togene zwaarden op de poort-muuren’ staan, waarachter de weg zich voortzette in 
de vorm van deze laan. Daardoor werd als het ware de illusie geschapen dat de hele 
weg vanuit Middelburg tot aan Serooskerke diende als toegangsdreef voor het am-
bachtsheerlijke buiten in Serooskerke.208

204  Kesteloo, De stadsrekeningen p. 20, 94.
205  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 662.
206  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 745-746; voor de hofstede: Overloper Oostwatering 1672 fol. 163verso.
207  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 63-64. De koop, noch de vermelding van Van der Ucht, is in het 
raze of de overlopers terug te vinden. Waarschijnlijk stond het huis op vroonland, wat meestal het geval was met 
bebouwing in de dorpskern, zodat het niet in de overlopers als belastingplichtig perceel werd genoteerd.
208  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 58.
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De verdeling van de heerlijkheid Domburg Buiten is eveneens illustratief voor een 
dergelijke samenhang tussen heerlijke rechten en het bezit van hofsteden en laat 
ook zien hoe politieke rivaliteit binnen het stadsbestuur op het platteland kon wor-
den uitgevochten met het verwerven van heerlijke rechten en de bouw van hofste-
den. Drie Middelburgse heren bezaten elk een deel van die heerlijkheid en boven-
dien een hofstede op dat terrein.

Een deel van Domburg Buiten was eigendom van Johan Cau, kiesheer van Mid-
delburg en bewindhebber van de voc. Na het overlijden van Ewaldus van de Perre 
die in 1679 de heerlijkheid Domburg had verworven, verkochten diens erfgenamen 
die heerlijkheid aan Cau.209 Een hofstede aan de Schelpweg onderlangs de duinen, 
die later de naam Babel zou krijgen, was het buitenverblijf van Daniel Fannius. 
Deze kocht in 1679 een partij van 152 gemeten ambachtsheerlijkheid in Domburg 
Buiten. Hij bewoonde er al langer een buitenverblijf, en in 1662 had hij samen met 
Marcelis van der Goes van het stadsbestuur van Domburg toestemming gekregen 
voor het beplanten van de weg over het vroon. Deze liep van het stadje langs de hof-
stede van Van der Goes, het later zo genoemde Hof te Domburg, tot aan de hofste-
de van Fannius.210 Fannius was advocaat-fiscaal van de Zeeuwse Admiraliteit en had 
zich rond de beroerten in 1672 ontwikkeld tot vertrouwensman van Johan de Witt. 
Later zou zijn gelijknamige zoon een belangrijke rol spelen in de opstand in 1702, 
die tot winst voor de groep van Veth en Van Reygersberge zou leiden.211 Het me-
rendeel van de heerlijkheid was in handen van de groep van Veth en Van de Perre.212 

In 1679 verwierf hun politieke rivaal François Velters een deel van Domburg 
Buiten, alsmede de aangrenzende heerlijkheden Poppekerke, Boudewijnskerke en 
het wat verder weg gelegen Sint Janskerke.213 Tevens bewoonde deze heer de hof-
stede Sint Jan ten Heere, in het zuidelijke deel van Domburg Buiten tegenaan de 
grens met Poppekerke. Door de verwerving van de heerlijkheden kwam die hof-
stede te liggen middenin het terrein waarover hij bestuurlijke macht uitoefende. De 
rivaliserende partijen betrokken in Domburg Buiten hofsteden die letterlijk tegen-
over elkaar lagen: Velters in het zuiden en de andere twee in het noorden. 

3.4.4 Factievorming en de buitenplaats

Na het plotselinge overlijden van stadhouder Willem III in 1702 laaide de politieke 
machtsstrijd in Middelburg wederom op en die duurde zeker voort tot 1715. Welke 
gevolgen had dit voor het buitenplaatsenlandschap op het Walcherse platteland? Om 
die vraag te beantwoorden, is het nodig om de verbanden tussen eigenaren van bestaan-
de en in deze periode nieuw aangelegde buitenplaatsen te verkennen. De nadruk ligt 
daarbij op Oostkapelle, waar de aanvoerders van beide facties een buitenhuis bezaten.

209  Kesteloo, Domburg p. 16-17.
210  Kesteloo, Domburg p. 116.
211  Van der Bijl, Idee en interest p. 47.
212  Dekker, ‘Het bezit van heerlijkheden’ p. 146-148.
213  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 667.
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De politieke twisten die Middelburg rond 1672 in de greep hadden gehouden, re-
sulteerden in een stevige machtsbasis voor Oranjegezinde regenten in de besturen 
van de Zeeuwse steden. Dit leidde tot conflicten met regentenfacties die de mo-
narchale pretenties van de stadhouder afwezen. Bovendien heerste er toenemende 
onvrede over de corrupte praktijken van de representant van de stadhouder in het 
Zeeuwse gewestelijke bestuur, Willem Adriaen van Nassau-Odijk. Dit kruitvat ex-
plodeerde in 1702 na het plotselinge overlijden van Willem III.214

In navolging van de Staten van Holland besloten ook de Staten van Zeeland kort 
na de dood van de stadhouder het ambt van Eerste Edele af te schaffen. Dat had tot 
gevolg dat Van Nassau-Odijk, als vertegenwoordiger van de Eerste Edele, het veld 
moest ruimen.

In Tholen en Goes braken oproeren uit onder het volk, dat de Oranjegezinde 
regenten zo snel mogelijk wilde zien vertrekken. Achter deze volkswoede ging 
een strijd tussen regentenfacties schuil die van het oproer wilden profiteren om de 
macht te grijpen. In Middelburg brak ook tumult uit. Onder druk van de bevol-
king, die de magistraat van corruptie beschuldigde, werd Alexander de Muncq ont-
slagen uit de stadsregering. Deze vooraanstaande magistraat was eerder in opspraak 
gekomen doordat hij de vrouw van burgemeester François Velters had geschaakt. 
Het stadsbestuur hoopte door dit offer de zaken tot bedaren te brengen, maar dat 
bleek ijdele hoop. 

De strijd in Middelburg kreeg naast een politieke ook een religieuze dimen-
sie. De staatsgezinde regenten hadden een afkeer van de strenge voetianen die de 
Zeeuwse kerk beheersten en van wie zich er veel onder de oranjegezinde factie in 
het stadsbestuur bevonden.215 

De wetsverzetting in Middelburg lukte maar gedeeltelijk door tegenwerkende 
krachten in de vroedschap. Nadat in 1704 een contrarevolutie door prinsgezin-
den was mislukt, veroverden leden van de staatsgezinde factie geleidelijk de vroed-
schap. Tussen 1710 en 1715 werden niet minder dan drie contracten van correspon-
dentie gesloten om de macht te consolideren. Vanaf 1710 bedaarden de gemoederen 
en werden de factietegenstellingen geleidelijk minder scherp. De strijdende partijen 
kwamen in 1715 een verdeling van de ambten in het stadsbestuur overeen die werd 
vastgelegd in het zogenoemde Contract van Harmonie. Deze overeenkomst fixeer-
de de bestaande machtsverhouding en legde vast dat de Middelburgse stadsregering 
uit twee facties bestond. Deze werden geleid door respectievelijk Van Reygers-
berge, heer van Couwerve en De Huybert. Laatstgenoemde groep beschikte over 
veel meer regeringservaring dan de eerste. De groep van Van Reygersberge bestond 
voornamelijk uit personen die in 1702 nieuw tot de regering waren toegetreden. 
David de Huybert en Wilhem van Citters hoorden tot die nieuwe regenten, maar 
wisten zich een eigen, jonge clientèle te verwerven. De beide voormannen overle-
den kort na elkaar: Van Reygersberge in 1716, De Huybert in 1719.216

214  Van der Bijl, Idee en interest p. 16-38.
215  Van der Bijl, Idee en interest p. 39-72,
216  Van der Bijl, Idee en interest p. 281-290.
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In het begin van de achttiende eeuw was het merendeel van de Middelburgers die 
een buitenplaats in Oostkapelle hadden, door familiebanden met elkaar verbonden. 
Dit was zo met de eigenaren van Landlust, Hoogduin en Duinvliet. De stichter van 
Duinvliet, Johan van de Perre (1676-1730) was in 1701 gehuwd met Barbara Maria 
Schorer (1682-1731). Hij was via zijn moeder Barbara Veth verwant met Apollo-
nius Veth (overleden 1725), zijn neef. Deze woonde op het buiten Landlust. Veths 
echtgenote Constantia Boudaen was een zuster van Cornelia Boudaen, echtgenote 
van Johan Schorer. Dit echtpaar woonde op Hoogduin. Op zijn beurt was Johan 
van Reygersberge verwant met de toenmalige bewoner van Berkenbosch, Jacob ba-
ron van Wassenaer van Duvenvoirde. Diens echtgenote Jacoba van Liere was een 
dochter van Van Reyersberges tante Maria. Beide heren waren daardoor neven.217 
Het hele cluster van vijf buitenplaatsen met Westhove als middelpunt was derhalve 
in bezit van verwanten. 

Aan de andere kant van het dorp lag Cranestein dat bewoond werd door post-
meester-generaal Marcellus Leonard Velters. Deze was via zijn echtgenote Sara 
Margaretha Schorer verwant aan Barbara Maria Schorer. Overigens was de echt-
genote van zijn schoonvader Willem Schorer een zuster van Johan Gualtherus van 
der Poort die op Kersenhof woonde en via deze familierelatie eveneens verwant 
aan Willem Le Sage, de ambachtsheer van Oostkapelle en eigenaar en stichter van 
het grote ambachtsheerlijke landhuis in het dorp. De gelijknamige zoon van Johan 
 Gualtherus van der Poort werd in 1727 de nieuwe heer van Oostkapelle.

Ook tussen de bewoners van de naast elkaar gelegen buitenplaatsen Burgvliet 
en Duno bestonden banden van bloedverwantschap: Pieter de Huybert op laatst-
genoemd buiten was een zoon van David de Huybert (1658-1719) wiens zus-
ter Petronella Genoveva (1664-1709) was gehuwd met Pieter de Labistrate die 
op Burgvliet woonde. Deze maakten deel uit van de factie die in 1715 als nieuwe 
machthebbers uit de strijd naar voren waren gekomen, samen met de families Van 
Reygersberge en Veth.218 

Naast familieverbanden hadden enkele buitenplaatseigenaren politieke belan-
gen met elkaar gemeen. De families Veth en Van de Perre trokken al langer op met 
de Van Reygersberges in de factiestrijd in het Middelburgse stadsbestuur.219 Op-
vallend is dat de bouwwerkzaamheden aan Van de Perres Duinvliet samenvallen 
met die op Westhove waar op dat moment Johan van Reygersberge, heer van Cou-
werve, woonde en ingrijpende wijzigingen liet aanbrengen aan het kasteel en het 
park. Hoogduin dateerde volgens het jaartal boven de deur uit 1717 en maakt deel 
uit van de bouwgolf, die ook de aanleg van Landlust en Berkenbosch omvatte. De 
aanleg van Zwanenburg valt in deze zelfde periode en kan gezien de familierela-
ties van eigenaar Macaré worden begrepen vanuit de nieuwe politieke constellatie.

De samenstelling van buitenplaatsbezitters in Oostkapelle rond 1715 kan mogelijk 

217  Van der Bijl, Idee en interest p. 367; H.G.A. Obreen, Geschiedenis van het geslacht Van Wassenaer, Leiden 
1903.
218  Van der Bijl, Idee en interest p. 140.
219  Van der Bijl, Idee en interest p. 93-94, 312.
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het resultaat zijn geweest van doelbewuste verwervingsstrategie. Immers, degenen 
die de drie buitenplaatsen grenzend aan Westhove nieuw lieten bouwen, waren allen 
via zowel familie- als politieke betrekkingen onderdeel van dezelfde stedelijke factie. 
Iets minder evident is dit bij Burgvliet en Duno, want die waren al langer in bezit van 
de familie De Huybert. Hier kan de verdeling van erfenissen of keuzes in testamentai-
re beschikkingen de oorzaak zijn geweest dat naaste familieleden op aan elkaar gren-
zende buitenplaatsen terecht kwamen. Hetzelfde geldt voor Marcellus Leonard Vel-
ters op de buitenplaats Cranestein: zijn echtgenote Sara Margaretha Schorer was een 
nicht van Barbara Maria Schorer die met haar echtgenoot Johan van de Perre Duin-
vliet had laten optrekken. Hij was echter niet door koop in bezit gekomen van Cra-
nestein, maar door vererving. Zijn moeder Anna Maria de Crane had op haar beurt dit 
buiten mogelijk geërfd van haar vader Adriaen.220 Deze personen maakten daarente-
gen wel deel uit van dezelfde factie als de groep rond Van Reygersberge op Westhove. 

Dat de heerlijkheid Oostkapelle specifiek op leden van deze, staatsgezinde, factie 
een aantrekkingskracht uitoefende, kan blijken bij beschouwing van de andere bui-
tenplaatsbewoners. Zo woonde op Het Hof der Meede Daniel Tulleken (overleden 
1726), sinds 1704 ontvanger-generaal van Zeeland, die was gehuwd met Susanna 
Duvelaer. Zij was een tante van Abraham Duvelaer die in 1714 heer van Duinbeek 
werd en daar een landhuis liet bouwen. Abraham de Bruyn, die omstreeks 1700 
Duinhelm had laten beplanten met bos, was gehuwd met Susanna Duvelaer, een 
zuster van genoemde Abraham. De Bruyn en Duvelaer waren zwagers. Brouwer 
Pieter Macaré (1674-1714) die op Zwanenburg woonde, was van 1710 tot zijn over-
lijden schepen en raad van Middelburg. Hij was een zoon van Jacobus en Jacoba 
Sandra, wier broer Johan Walleran Sandra (1661-1712) in 1702, vanuit de staatsge-
zinde factie, tot het stadsbestuur was toegetreden. 

De overige eigenaren van buitenplaatsen in Oostkapelle lijken op het eerste ge-
zicht buiten de politieke conflicten te staan. Arnoldus Rijx van Zeeduin komt niet 
voor in de lijsten van stads- of gewestelijke bestuurders, net zomin als Pieter de Vos 
van Overduin. 

De vorming van het cluster van op verschillende manieren met elkaar verwante 
personen en families is een afspiegeling van hoe de zeventiende-eeuwse samenle-
ving functioneerde. Daarin speelden netwerken van verwante en bevriende fami-
lies een cruciale rol. Zij waren met elkaar verbonden door huwelijken en politieke 
en zakelijke belangen.221 Opvallend is nu dat meerdere leden van dezelfde politieke 
groep of factie in redelijk korte tijd naar hetzelfde gebied trekken om daar buiten-
plaatsen aan te leggen of bestaande te verwerven en te vergroten. De vestiging van 
ambachtsheer Willem Le Sage op zijn nieuwe buitenplaats vanaf de jaren 1680 zal 
een belangrijke aantrekkingskracht hebben uitgeoefend op andere leden van zijn 
politieke clan, die inderdaad zelf ook gingen investeren in buitenplaatsen in dat ge-

220  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 944, fol. 984; Kesteloo, Oostkapelle p. 125.
221  Luuc Kooijmans, Vriendschap of de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw, Amster-
dam 1997.
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bied. De investeringen door Van Reygersberge in Westhove en de bouw van Duin-
beek, beide rond 1715, zullen datzelfde effect hebben gehad.222

Uit voorgaand overzicht blijkt dat rond 1715 er zich een groep Middelburgse re-
genten in Oostkapelle op hun buitenplaatsen had verzameld die familiebanden met 
elkaar deelden en binnen de stedelijke politiek op sleutelposities zaten. Van Rey-
gersberge was een van de kopstukken en zijn kasteel vormde het middelpunt van 
een ‘enclave’ van gelijkgestemden. Deze nieuwe buitenplaatsen kwamen tot stand 
tussen 1710 en 1720, terwijl enkele andere buitens in dezelfde periode door aan-
koop in handen van factiegenoten belandden. Verderop langs de duinen lag een 
‘enclave’ van de andere factie, rond de buitenplaats van David de Huybert. Zij was 
echter beduidend kleiner. Zo waren Duno, Burgvliet en mogelijk Duinhelm in han-
den van leden van de groep-De Huybert. Het buitenplaatsenlandschap van Oost-
kapelle was in de vroege achttiende eeuw sterk politiek gekleurd. Daarbij moet wel 
worden aangetekend dat enkelen hun buitenplaats niet hadden gekocht maar ge-
erfd. 

222  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. 66-95.

Het huis Duinbeek bij Oostkapelle. Tekening door Jan Arends, 1772.
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3.5 Aanzien

Onder vermogende en vooraanstaande stedelingen voltrok zich in de zeventiende 
eeuw een proces dat in de literatuur bekend staat als ‘aristocratisering’. 223 Dit pro-
ces zou parallel verlopen aan het proces van oligarchisering: een toenemende slui-
ting van de regentenkringen in de steden. Afnemende mogelijkheden om geld te 
beleggen in de handel, gecombineerd met hoge staatsschulden van met name de 
zeegewesten, maakte het aantrekkelijk om te beleggen in staatsobligaties, die eind 
zeventiende en begin achttiende eeuw een hoge vlucht namen. De hoge inkomsten 
uit deze geldleningen kwamen in steeds minderhanden terecht, vooral in die van re-
genten. Door deze verstrengeling tussen staat en bestuurders konden zich de pro-
cessen van aristocratisering en oligarchisering in versneld tempo ontwikkelen.

Een en ander leidde onder regenten tot de vorming van een nieuw soort groep-
sidentiteit die gevolgen had voor hun levensstijl, vermogensbeheer, huwelijkspoli-
tiek en benoemingen in ambten. Om de eigen positie in de maatschappij te verbeel-
den en te legitimeren, moesten genealogieën aantonen dat de familie op een oude en 
zo voornaam mogelijke afstamming kon bogen.224

Die distinctie moest ook in de levensstijl tot uiting komen. Daarbij ging het om 
in het oog springende zaken als woonhuizen, buitenplaatsen, rijtuigen en kleding, 
maar evenzeer om opleiding, kennis en gedrag. Ook goede smaak, kunstbezit en 
bemoeienis met de kunsten speelden een rol in het verfijnde spel van maatschappe-
lijke positionering van de elite.225

Van belang in dit verband is het Contract van Harmonie dat de twee om de macht 
strijdende partijen in het Middelburgse stadsbestuur 1715 sloten en dat de toen be-
staande machtsverhouding voor langere tijd zou consolideren. Een belangrijk on-
derdeel van die overeenkomst was namelijk dat zowel de colleges van schepenen 
en raden als het college van kiezers ernaar streefden om inmenging van de burgerij 
in het stadsbestuur zoveel mogelijk te minimaliseren. Daardoor was de groep van 
families die betrokken waren bij dat bestuur in feite een gesloten groep geworden 
die zich onderscheidde van de rest van de stedelijke bevolking.226 De overeenkomst 
richt zich vooral op de te vergeven ambten en de verdeling daarvan onder de on-
dertekenaars, hun familieleden en nakomelingen. Dat het bezit van buitenplaatsen 

223  Vergelijk L. Kooijmans, ‘Patriciaat en aristocratisering in Holland tijdens de zeventiende en achttiende 
eeuw’ in: J. Aalbers en M. Prak (red.), De bloem der natie: adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden, 
Meppel-Amsterdam 1987, p. 93-103; C. Schmidt, Om de eer van de familie. Het geslacht Teding van Berkhout 
1500-1950. Een sociologische benadering, Amsterdam 1986, p. 67-69; Dirk-Jaap Noordam, Geringde buffels en 
heren van stand. Het patriciaat van Leiden, 1574-1700, Hilversum 1994, p. 41-46. Vergelijk ook Jan de Vries en 
Ad van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei, Amsterdam 2005, p. 
150-153.
224  R.G. de Neve, ‘Regenten, aristocratisering en genealogie’ in: Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 10 
(2003), 122-150; idem, ‘Genealogiebeoefening en adellijke pretenties. Noblesse d’obscurité tijdens de Republiek 
en het Koninkrijk’ in: Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie 59 (2005), p. 117-152.
225  Y. Kuiper, ‘Adel in de achttiende eeuw: smaak en distinctie. Een verkenning van het veld’ in: Virtus. Jaar-
boek voor adelsgeschiedenis 16 (2009), p. 9-18.
226  Van der Bijl, Idee en interest p. 293-294. 
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verband hield met de processen van oligarchisering en aristocratisering van de ste-
delijke regentenelites is bekend. Waar historici met elkaar over debatteren, is in hoe-
verre de regentenelite al dan niet probeerde een adellijke levensstijl te imiteren.227 

Maar hoe zat dat precies op Walcheren? Ik zal me voor de beantwoording van 
die vraag richten op drie opmerkelijke zaken. Ten eerste is dat de verschijning van 
een reeks prenten van buitenplaatsen in het boek Nieuwe Cronyk van Zeeland. Ten 
tweede is er de vraag of de geschiedenis en ouderdom van de buitenplaats het aanzien 
van de eigenaar moest onderstrepen. Tot slot stel ik de vraag of buitenplaatsen in 
meerderheid door verkoop of vererving aan volgende eigenaren werd doorgegeven.

3.5.1 De buitenplaats in prent

In het boek Nieuwe Cronyk van Zeeland, dat verscheen omstreeks 1700, lieten ver-
schillende Zeeuwse stedelingen een prent van hun buitenplaats opnemen. Van die 
prenten beelden er eenentwintig een buitenplaats op Walcheren af.228 De manier 
waarop ze hun buiten lieten portretteren, zegt veel over de bedoeling die ze daar-
mee hadden. 

De Nieuwe Cronyk van Zeeland was het werk van Mattheus Smallegange (1624-
1710). Deze was afkomstig uit Goes en studeerde rechten in Utrecht. In 1650 maak-
te hij een Grand Tour door Frankrijk en Italië. Na terugkomst werkte hij vooral als 
vertaler, historicus en genealoog. Van 1652 tot 1660 en van 1675 tot 1710 was hij 
commissaris van de schutterij in Goes. Van 1660 tot 1666 woonde hij in Amster-
dam, uit welke stad hij werd verbannen na het publiceren van een Oranjegezind ge-
schrift. Smalleganges bekendste werk is de Nieuwe Cronyk van Zeeland. Het werk 
voor deze kroniek begon in 1682, toen de Middelburgse uitgever Johannes Meer-
tens octrooi kreeg van de Staten van Zeeland voor de publicatie. Het moest een ver-
volg worden op de oudere kronieken van Jacob Eyndius, Marcus Zuerius van Box-
horn en Johan Reygersbergh.229 Hij werkte vele jaren aan de Nieuwe Cronyk en 
raadpleegde daarvoor tal van archiefstukken en oude bronnen. In 1682 bracht hij 
een prospectus uit waarin aangekondigd werd dat het werk in twee delen zou ver-
schijnen. Uiteindelijk is daarvan alleen het eerste deel verschenen. Vanaf 1686 ont-
ving hij financiële ondersteuning van de Staten van Zeeland voor zijn onderzoek. 

Een onkostendeclaratie laat zien dat Smallegange rond 1690 het grootste deel van 
de buitenplaatsprenten had doen vervaardigen. Hij noemt in de rekening de gravu-
res van Westkapelle, Popkensburg, Den Dolphijn, Wulpenburg, Klarenbeek, Schel-
lag, Soetendale, Rijnsburg, Steenhove, Molembaix en Swanenburg.230 Enkele an-

227  Schmidt, Om de eer van de familie p. 69 en 209 zondert de buitenplaats uit van de rationele beleggingspoli-
tiek van de regenten: met grondbezit hadden ze geen emotionele of voorvaderlijke band en landerijen ging men 
makkelijk verkopen als daar aanleiding toe was. Bij een buitenplaats, suggereert Schmidt, lag dat anders. 
228  Bijlage 3.4.
229  P.J. Verkruijsse, Mattheus Smallegange (1624-1710) en zijn Cronyk van Zeeland, Schiedam 1977; idem, 
Mattheus Smallegange (1624-1710): Zeeuws historicus, genealoog en vertaler, Nieuwkoop 1983.
230  Verkruijsse, Mattheus Smallegange (1983), p. 497-500.
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dere prenten zijn kopieën uit Speculum Zelandiae dat rond 1660 was verschenen. 
Voor de Nieuwe Cronyk zijn de prenten van Ter Hooge, Waterlooswerve, Swanen-
burg en Rusten-Burgh uit dit prentwerk hergebruikt. In de eerste drie gevallen ging 
het om buitenhuizen die in onbruik of in verval waren geraakt maar vanwege hun 
belang of aanzienlijke eigenaren toch in het boek werden opgenomen. De prent van 
Rusten-burgh is waarschijnlijk niet vervangen door een nieuw exemplaar omdat dit 
huis ten tijde van de voorbereiding van de Nieuwe Cronyk nog van recente dagte-
kening was en de situatie nog ongewijzigd ten opzichte van die in de bouwtijd.231

De prenten die speciaal voor de uitgave van de Nieuwe Cronyk zijn vervaardigd, 
hebben met elkaar gemeen dat ze vrijwel allemaal zijn getekend in een vogelvlucht-
perspectief. Sommige prenten tonen alleen de buitenplaats, met daaromheen een 
schetsmatig weergegeven landschap, maar anderen laten de ‘heerlijkheid’ zien, of-
tewel het dorp waar de bewoner van de buitenplaats zich ambachtsheer mocht noe-
men. De weergave van de parken in perspectief leende zich goed voor idealisering. 
In plaats van de werkelijkheid weer te geven, met kronkelende, smalle wegen en 
onregelmatig gevormde percelen, tonen de vogelvluchtprenten in Smallegange een 
geordende natuur binnen de grenzen van het domein. Het landschap daarbuiten 
wordt schetsmatig weergegeven, waarbij aan de horizon de duinen en de zee te zien 
zijn. Steevast onderdeel van de prenten zijn de familiewapens van de eigenaren, met 
kroontjes en vastgehouden door vliegende putti.

Wat is het verband tussen deze prenten? Een antwoord daarop is mogelijk te vin-
den in de al genoemde politieke twisten in met name Middelburg in de late zeven-
tiende eeuw.232 Smallegange verrichte zijn onderzoek te midden van ruzies tussen 
steden en politieke tegenstanders. Ook het feit dat Smallegange een uitgesproken 
Oranje-aanhanger was, is in het boek terug te vinden. Zo zijn de door hem afge-
beelde en beschreven buitenplaatsen op Walcheren vrijwel allemaal in handen van 
personen uit de Oranjegezinde facties in het stadsbestuur van Middelburg of in 
Vlissingen en het gewestelijke bestuur. De ambachtsheerlijke buitenplaats in West-
kapelle was van Martinus Veth, terwijl Rusten-Burgh bewoond werd door Johan 
van der Stringe junior die gehuwd was met Sara Veth. Families uit dezelfde factie 
zoals Huyssen en Van Reygersberge ontbreken niet in de reeks in Smallegange, net 
zomin als Duvelaer en Velters.233 

Voor Jan en Jacob Godin zal meegespeeld hebben dat de familie een adellijke 
oorsprong meende te hebben. Het tonen van hun buitenplaatsen in de Cronyk kan 
worden opgevat als een uiting van het streven om die status te onderbouwen.234 Op-
vallend afwezig zijn leden van de rivaliserende factie, zoals van de familie Thibaut.

231  De beschrijving in de Nieuwe Cronyk noemt dezelfde elementen die op de prent te zien zijn. Smallegange, 
Nieuwe Cronyk p. 674.
232  Vergelijk de Coenderskaart van Groningen uit omstreeks 1678, waarop aan de randen afbeeldingen zijn op-
genomen van voorname huizen.
233  Vergelijk Van der Bijl, Idee en interest p. 29-36, 138-144.
234  Voor de vermeende adellijke afstamming der Godins: Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 482-483.
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Kortom, het waren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw de Oranjege-
zinde regenten die niet alleen grote buitenplaatsen aanlegden, maar deze op pren-
ten lieten tonen. Buitenplaatsenbezit, de aanleg van geometrische parken en het to-
nen van dat alles in prenten vormden onderdeel van de machts- en prestigestrijd die 
weer verband hield met het aristocratiseringsproces van de stedelijke regentenelite.

Bij dit uiterlijk vertoon in prent speelde de kwaliteit van de afgebeelde architectuur 
natuurlijk een grote rol. Niet alleen de prent moest er verzorgd uitzien en prijken 
met grote familiewapens, maar ook het getoonde park moest voldoen aan de laat-
ste modes op architectuurgebied. Het is de vraag in welke mate de prenten daarbij 
de werkelijkheid correct weergeven en onregelmatigheden zijn weggepoetst. Op de 
prent van Vrijburg bijvoorbeeld is de weg voorlangs het park een kaarsrechte bou-
levard, terwijl deze in het echt sterk slingerde. Op de prent van Steenhove is aan de 
rechterkant een vak met bomen toegevoegd dat er nooit heeft gelegen maar dat het 
park wel symmetrisch maakt. Ook konden de verhoudingen iets uitdrukken van 
het belang dat bepaalde onderdelen van de buitenplaats hadden. Zo is op de gravure 
van Oostkapelle het huis veel te groot afgebeeld in relatie tot het dorp op de voor-
grond. Op die manier toont deze de importantie en het aanzien van het herenhuis 
aan, net zoals dat op de afbeelding van Schellag het geval is. Opnieuw is het huis te 
groot getekend in verhouding tot de huizen van het gehucht en de kerkruïne.

Een ander voorbeeld ging nog veel verder in het verbeteren van de werkelijkheid, 
namelijk de prent van Molembaix. Deze kan daarom licht werpen op de bedoe-
ling die de eigenaren met de prenten in Smalleganges kroniek gehad kunnen heb-
ben. De afbeelding van die buitenplaats toont een rechthoekige lanenstructuur met 
in het midden het hoofdgebouw en de bijgebouwen. Dit was het buitenverblijf van 
Johan van Reygersberge (1630-1693), gecommitteerde in de Admiraliteit van Am-
sterdam en van 1685 tot zijn overlijden dijkgraaf van de Beemster. Vanaf 1662 was 
hij hoofdingeland van de Beemster, nadat zijn uit Amsterdam afkomstige echtge-
note Sara van Oss de van haar vader geërfde buitenplaats Zwaansvliet met lande-
rijen aldaar op zijn naam had laten overzetten.235 Opmerkelijk aan deze prent is dat 
hij niet de werkelijk bestaande situatie weergeeft. De Hattingakaart geeft weliswaar 
een geometrisch vormgegeven park aan, maar dat vertoont weinig gelijkenissen met 
dat op de prent in Smallegange. Het moet hier gaan om een wensbeeld, een voor-
stelling van de ideale buitenplaats zoals die er volgens Van Reygersberge moest uit-
zien. Daarbij is het opmerkelijk dat de hoofdindeling met een middenlaan, een cen-
traal geplaatst huis en aan weerszijden twee min of meer vierkante parkdelen met 
lanen, veel overeenkomsten vertoont met de opzet van het ideale park in het boek 
Afbeelsels der voornaemste gebouwen uyt alle die Philips Vingboons geordineert 
heeft (Amsterdam 1668).

Van Reygersberge was vanwege zijn zetel in de Admiraliteit vaak in Amsterdam 
en daarom op de hoogte van het werk van Vingboons, die door de prentuitgaven 

235  www beemsterbuitenplaatsen.nl/PK70.htm.
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van zijn werk grote bekendheid genoot. De vraag is dan, waarom Van Reygersber-
ge deze keuze heeft gemaakt. Hij liet een model van een ideale buitenplaats pro-
jecteren op die van hemzelf en hield alleen in de omgeving van het huis rekening 
met de realiteit. Een voor de hand liggende verklaring is dat hij hiermee zijn ken-
nis van de hedendaagse architectuur wilde tonen, en tegelijkertijd zijn buitenplaats 
wilde voorstellen als het perfect geordende landschap. Dat het daarbij om een pro-
ductielandschap gaat – de bomen binnen de vakken stellen waarschijnlijk fruitbo-
men voor – deed daar niet aan af. Sterker nog: juist door de natuur en het agrarische 
landschap te ordenen, toonde deze heer zijn macht. 

Hierbij speelde zijn functie als dijkgraaf van de Beemster ongetwijfeld een rol in 
zijn beeldvorming over de invloed van architectuur op ordening van de natuur. Im-
mers, die hele polder was bij uitstek een voorbeeld van hoe de mens met vernuft en 
kundigheid de natuur kon temmen en omvormen tot vruchtbaar land.236

De prent van Molembaix kan worden opgevat als een uiting van macht en aan-

236  Erik de Jong, ‘Loflijkheyt des landt-levens. Buitenleven in de Nederlandse 17de eeuw’ in: Bernard Scholz en 
Arie-Jan Gelderblom (red.), Stad en land in de Renaissance. Acta Colloquia Utrecht 1984, Utrecht 1984, p. 47-72.

Molembaix bij Grijpskerke. Gravure, circa 1690. Opgenomen in M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van 
Zeeland, Middelburg 1696.



3.5 Aanzien 187

zien. Het huis, als belangrijkste element van de buitenplaats, is door de tekenaar 
waarschijnlijk afgebeeld zoals het werkelijk was, terwijl de aankleding er omheen 
vooral symbolisch moet worden opgevat.

De prenten in Smallegange geven niet altijd de werkelijkheid juist weer en soms 
tonen ze zelfs een park dat bijna geheel op fantasie berust. Hoe gedetailleerd de to-
pografische weergave ook kan zijn, het is het beeld dat de opdrachtgever of ver-
vaardiger van de afbeelding die bepaalt wat de beschouwer te zien krijgt. De maker 
kon in zijn afbeelding bijzondere kenmerken of onderdelen van een tuin benadruk-
ken of juist weglaten, onregelmatigheden rechtzetten, deze daarmee een politieke 
of religieuze boodschap mee te geven. Ook konden dergelijke aanpassingen dienen 
om aan te geven hoe belangrijk het klassieke ideaal van de geometrische, symmetri-
sche tuin werd gevonden.

Om dat ideaal te benadrukken, werden in het park wandelende figuren vaak te 
klein getekend, zodat het park en de gebouwen nog monumentaler leken. Ook 
werden statussymbolen toegevoegd, zoals familiewapens en rijtuigen. Jachtgezel-
schappen met honden illustreerden een van de functies van het buitenverblijf als 
uitvalsbasis voor jachtpartijen en als centrum van een uitgebreid grondbezit.237 

In de zeventiende-eeuwse landschapsprenten was juist het uitgangspunt dat de 
kunstenaar de natuur zo waarheidsgetrouw mogelijk moest afbeelden. Deze pren-
ten moesten het landschap niet afbeelden als een verzameling willekeurig te kiezen 
motieven. De in de natuur geopenbaarde zichtbare werkelijkheid was voor de kun-
stenaar het referentiepunt en de waarheidsgetrouwe afbeelding ervan de hoogste 
norm van artistieke kwaliteit.238 

De prenten in Smallegange sloten aan bij een internationale mode in het weerge-
ven van grote vorstelijke en adellijke paleizen en hun parken. Franse graveurs zet-
ten daarbij de toon en publiceerden al vanaf het midden van de zeventiende eeuw 
prentenreeksen van vooral koninklijke paleizen.239 Deze waren zeer gewild op de 
kunstmarkt. Ook in andere Europese staten zoals Italië en Zweden verschenen der-
gelijke afbeeldingenseries van landhuizen en hun parken, in de regel in vogelvlucht-
perspectief. Ze dienden mede als uiting van macht en aanzien van de bezitters, vaak 
vorsten en edelen.240 In de Republiek vond deze trend navolging in de vele pren-
ten die vanaf de jaren tachtig van de zeventiende eeuw verschenen van de parken 
van koning-stadhouder Willem III, zoals Honselersdijk, Soestdijk, Hof te Dieren 

237  Vergelijk Sara M. Wages, ‘Ideaal en werkelijkheid Feit en fictie bij het afbeelden van tuinarchitectuur op ze-
ventiende-eeuwse Hollandse schilderijen’ in: Erik de Jong en Marleen Dominicus-van Soest (red.), Aardse Para-
dijzen I. De tuin in de Nederlandse kunst 15de tot 18de eeuw, Gent 1996.
238  Boudewijn Bakker, ‘Nederland naar ’t leven: een inleiding’ in: Boudewijn Bakker en Huigen Leeflang, Ne-
derland naar ’t leven. Landschapsprenten uit de Gouden Eeuw, Zwolle/Amsterdam 1993, p. 6-17.
239  Henri-Jean Martin en David Gerard, Print, Power and People in 17th Century France, Lanham 1993.
240  Vergelijk daarvoor Tim Clayton, ‘Publishing Houses: Prints of Country Seats’ in: Dana Arnold (red.), The 
Georgian Country House. Architecture, Landscape and Society, Stroud 1998, p. 43-60. Zie ook Stefan Schweizer 
en Christof Baier (red.), Illusion und Imagination. André Le Nôtres Gärten im Spiegel barocker Druckgraphik, 
Düsseldorf 2013.



3 Expansie 1670-1720188

en Het Loo. Ook zijn hofhouding liet uitgebreide afbeeldingenreeksen met vogel-
vluchtprenten en tuingezichten publiceren. Zo verschenen er in de jaren tachtig en 
negentig reeksen van Zorgvliet bij Den Haag en van kastelen en buitens rond de 
Veluwe, zoals Middachten, Rosendael en De Voorst. Ook deze kwamen tot stand 
in een tijd dat Willem III als boegbeeld van de Republiek fungeerde en door zijn 
benoeming tot koning van Engeland, Schotland en Ierland op het internationale 
machtstoneel een belangrijke speler was geworden. De prenten van zijn paleizen, 
jachthuizen en entourage onderstreepten dat prestige. Om het publieke beeld van 
Willem III te beïnvloeden, ontwikkelde zich een uitgebreide politieke propaganda 
die zich mede uitte in prenten en pamfletten. In dat licht bezien kunnen we vaststel-
len dat de prenten die de Walcherse regenten van hun buitenplaatsen lieten maken, 
weliswaar op kleinere schaal en van mindere kwaliteit, eveneens een uiting waren 
van het zelfvertrouwen van personen die aan de kant van de machthebbers stonden 
en zo deel uitmaakten van de regentenelite die de Republiek bestuurde en daarin de 
toon aangaf.241

3.5.2 Geschiedenis en status 

De prenten die hiervoor aan de orde kwamen, tonen allemaal nieuwe huizen en 
parken. Sommige buitenplaatsen hadden echter een lange geschiedenis als kloos-
ter of kasteel. Daarom blijft de vraag of die geschiedenis meetelde in de keuze van 
latere eigenaren om er een buitenverblijf in te richten. In het geval van Westhove 
heeft dit zeker meegespeeld: dat het een uithof van de Middelburgse abdij is ge-
weest, wordt in alle bekende beschrijvingen vermeld. Die geschiedenis maakt een 
onlosmakelijk deel uit van het gebouw, en ondersteunt het ook heden nog indruk-
wekkende voorkomen van het gebouw met zijn torens en grachten. Het lijdt geen 
twijfel dat die verbondenheid met de Middelburgse norbertijnerabdij, behalve het 
belangrijkste religieuze instituut in Zeeland ook een belangrijk wereldlijk machts-
centrum, een wezenlijk onderdeel is van de identiteit van dit kasteel. 

Het cultiveren van een oude familiegeschiedenis vormde voor regentenfamilies 
vanaf de late zeventiende eeuw een onderdeel van hun status en aanzien. Ze stel-
den genealogische overzichten samen, al dan niet met een aangedikte oorsprong die 
liefst zo ver mogelijk terug in het verleden lag óf was verbonden aan oude adel. De 
Nieuwe Cronyk van Zeeland van Smallegange is in dit verband een duidelijk voor-
beeld: menige Zeeuwse familie dichtte hij een ‘hoog adelycke’ afkomst toe en niet 
zelden legde hij daarbij een verband met eeuwenoude, buitenlandse adellijke ge-
slachten.242

241  Dat de prenten een zelfstandige rol vervulden als middel om aanzien en macht te tonen, naast de fysieke tuin 
zelf, is in Nederland een nog nauwelijks ontgonnen onderwerp. Zelfs Erik de Jong, die verschillende prenten-
reeksen van Hollandse buitenplaatsen en van Het Loo behandelt, beschouwt deze als topografische afbeeldingen 
en gaat niet in op de rol die ze vervulden in de communicatie met mede-machthebbers of het bredere publiek in 
binnen- en buitenland. Vergelijk De Jong, Natuur en kunst p. 115 en 65-66.
242  Enkele voorbeelden: Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 475-483.
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Zijn er voorbeelden op Walcheren te vinden van buitenplaatsen waarvan rond 1700 
werd verhaald dat ze een lange geschiedenis hadden en gebruikten de eigenaren die 
geschiedenis om het aanzien van hun buitenverblijf of van henzelf te vergroten?

Zelfs in het geval van kastelen lijkt dat verband nauwelijks aanwezig te zijn. Gar-
gon noemde bijvoorbeeld het kasteel Ter Hooge slechts in het voorbijgaan. Daar-
entegen roemde hij wel het huis Der Boede, waar zijn reisgezelschap uitstapt om 
het park te bezichtigen: het huis en de boerenwoning stonden ‘rontsom in hooge 
boomen, die zo geneuglijke plaats nog geneuglijker maakten, en blijken gaven van 
aaloude tijden’. 

Dit huis is zeer oud, en een ridderlijk slot der edelen van Der Boede, die al drie eeuwen 
lang geleden bekend en roemruchtig zijn geweest, en hoewel de glasraamen na de heden-
daagsche bouwpracht vernieuwd zijn, toont die toorn en vaste muur, dat het geen heden-
daagsch bouw-werk zij.243 

Hij noemt de eigenaar slechts kort en het lijkt er niet op dat het juist de geschiedenis 
van dit huis was dat het zo aanzienlijk maakte. Het grootste deel van zijn beschrij-
ving van Der Boede betreft het park.

De beschikbare contemporaine beschrijvingen van buitenplaatsen die voortge-
komen zijn uit vroegere kloosters wijzen er evenmin op dat de geschiedenis er-
van meespeelde in het aanzien van huis en eigenaar. Al eerder heb ik betoogd dat 
de eerste particuliere eigenaren die vroegere kloosters en andere geestelijke goede-
ren rond 1578 van de Staten overnamen, in de regel niet de bedoeling hadden om er 
een buitenverblijf in te richten. De aankoop van zulke gronden en hofsteden diende 
vooral een economisch doel. Ook rond het eind van de zeventiende eeuw speelde 
hun geschiedenis geen aanwijsbare rol. Zo noemt Smallegange wel enkele buiten-
plaatsen in zijn Nieuwe Cronyk van Zeeland die uit kloosters voortgekomen zijn, 
maar maakt daarbij geen melding van hun geschiedenis. Waterlooswerve noemt hij 
slechts een ‘seer heerlijk lusthuis’. In de beschrijvingen van Rijnsburg en Soetendale 
ontbreekt eveneens een verwijzing naar de oorsprong van deze buitenhuizen. Dat 
hoeft niet te betekenen dat die geheel naar de achtergrond was verdwenen. Gar-
gon laat bijvoorbeeld een van zijn reizigers over Rijnsburg zeggen: ‘de heer Godin 
heeft het dus çierlijk opgetrokken (…) doch of het zijn naam drage van het beroem-
de klooster, bij Leiden, kan ik niet zeggen’. Voor deze beschouwer was het dus het 
huis dat Jacob Godin slechts enkele decennia voor Gargons verhaal had laten bou-
wen, op zichzelf belangwekkend genoeg, en de historische band met het klooster 
was enkel een vermoeden.244 Vooral de nieuwheid van een buitenplaats werd posi-
tief gewaardeerd. 

Van ’t Munnikenhof bij Grijpskerke wordt wel aangenomen dat het ooit een uit-
hof van een klooster geweest zou zijn. Daarvoor is echter in de bronnen geen bewijs 
te vinden. Ook de naam van het blok waarin dit buiten ligt, bevat geen aanwijzin-

243  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 4-5, 69-70.
244  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 670 en 672; Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 96.
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gen van een opmerkelijk gebouw: de overloper van de Vijf Ambachten van 1589, de 
eerste die na de omwentelingen is opgesteld, omschrijft het als het blok ‘daer Cor-
nelis Pier Wisse inne plach te woonen’.245 Ook zijn er geen veldnamen aangetrof-
fen die verwijzen naar een klooster of uithof. De naam ’t Munnikenhof duikt voor 
het eerst op in de Nieuwe Cronyk van Zeeland van Smallegange, die over dit buiten 
schrijft: ‘door de geestelijke der Abdye van Middelburg in voorgaende tijden ge-
bouwt, daer den abt en sijne canoniken dikwils haer vermaek plagten te nemen’.246 

Het cultiveren van de hoge ouderdom van dit buitenverblijf moet in de loop 
van de zeventiende eeuw begonnen zijn. Merkwaardig is echter wel dat in de eer-
ste helft van die eeuw noch de geschiedenis, noch de naam van de plaats genoemd 
werden. Jacob Cats, raadpensionaris van Zeeland, was er van 1603 tot 1623 eige-
naar van en maakt er melding van in zijn geschriften, maar hij noemt het slechts ‘een 
buytenhuys niet verre van de stad’.247 Op de Visscher-Romankaart heet het ‘Rijber-
ge’ naar de eigenaar Frederik van Roubergen.

Blijkbaar is pas in de latere zeventiende eeuw het besef gaan leven dat een hoge 
ouderdom en een verleden als uithof van de abdij van deze buitenplaats een aan-
zienlijk en eerwaardige plaats zouden maken. Hier moeten we de verklaring voor 
de aandacht die Smallegange aan dat verleden geeft, dus eerder zoeken in het 
standsbewustzijn van de toenmalige eigenaar. In de tijd van Smallegange was dat 
Gillis van Rijckegem, wijnkoper en oudschepen en raad van Middelburg. Een he-
dendaagse vormgeving deed niet af aan de veronderstelde ouderdom en het daar-
mee samenhangende aanzien van het buitenverblijf: volgens Smallegange was het 
gebouw ‘nu veel volgens de nieuwe bouw-konst herstelt’.248

Niet alleen kloosters maar ook ander religieus goed kon aanzien aan een buiten-
verblijf verschaffen, of in ieder geval de oudheid van de plaats benadrukken. Dit was 
het geval met een buitenverblijf in Vrouwenpolder. Dit dorp was in de middeleeu-
wen een bedevaartsoord vanwege het schilderij van Onze Lieve Vrouwe van de Pol-
der waaraan helende krachten werden toegekend.249 De Walchersche Arkadia voert 
een heer Koning ten tonele die het fictieve reisgezelschap uitnodigt in zijn hof achter 
de kerk.250 ‘Niet lang hadden zij gereden en gewandeld, of zij waren op den binnen-

245  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 275 (Overloper Oostwatering 1672) fol. 218.
246  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 672. De oorsprong van deze overlevering zou kunnen zijn dat de pastoor 
van Sint Laurens in de omgeving een woning gehad zou hebben. In latere tijden vervaagde dit gegeven en werd 
de pastoor een monnik, en de kerk de abdij. ’t Munnikenhof lag in de heerlijkheid Sint Laurens, waar de Middel-
burgse abdij land bezat. Na de confiscatie kocht admiraal Willem Bloys van Treslong die gronden, maar van een 
hofstede was daarbij geen sprake. Evenmin kunnen deze gronden precies worden gelokaliseerd zodat onduide-
lijk is of ze ook het grondgebied van de latere buitenplaats omvatten. Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 670-671. 
Dat er inderdaad een opmerkelijk gebouw heeft gestaan, bewijst het stuk veertiende-eeuws metselwerk rechts 
van de huidige voordeur; A.A. van der Poel, ‘Het Munnikenhof te Grijpskerke’ in: Zeeuws Tijdschrift (1964), p. 
200-208.
247  J. Cats, ‘Twee en tachtig jarig leven’ in: idem, Alle de wercken van den heere Jacob Cats, deel 2, Amsterdam 
1700, p. 50.
248  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 672.
249  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 661.
250  Dit is Samuel Coninck, raad en schepen in Veere en vervolgens Gecommitteerde Raad in de Staten-Gene-
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dijk en voor de achterdeur van een schoonen hof, die open stond, en door een hoog 
verhevene wandelaarije een heerlijk huis vertoonde’. De bezoekers zagen ‘ter rech-
ter- en slinkerhand op den verheven weg een hooge groene haage, die zeer aardig 
aan beide zijden doorsneden, een bekoorlijk doorzicht op den nederlopenden hof, 
schoone vijvers, verruitgestrekte bosschen, en naanboomptjes verschafte’. Een van 
de gasten vroeg: ‘Wat is dit (…) voor aangenaame hoogte, die in het vlak land eenen 
berg vertoont, en hangende boomgaarden, en nederhollende kweekerijen, en groene 
uitkijken, die ’t oog zo verkwiklijk weiden?’. Het bleek een dijk, die de naam Mon-
nikendijk droeg. Deze zou gebruikt zijn bij processies rond de dorpskerk. Over de 
oorsprong van de hofstede meldt de eigenaar: ‘in mijn hof vind ik hier en daar noch 
grondslagen en oude muuren, zo men zegt, en ik meine van een oud klooster, dat 
hier, om de grondbraakselen en dijkstortingen van Arnemuiden versterkt en opge-
boud wierd’.251 Het verhaal van de ommegang was nog tot in de achttiende eeuw een 
element van de geschiedenis van die kleine buitenplaats. Het muurwerk in de grond 
was een tastbaar bewijs van de ouderdom van de hofstede, die zelf waarschijnlijk 
pas na het midden van de zeventiende eeuw tot stand was gekomen. Deze vond-
sten worden in Gargon eerder als curiosum dan als statusverhogend behandeld.

Vatten we dit samen, dan blijkt dat rond 1700 sommige buitenplaatseigenaren de 
geschiedenis van hun buitenverblijf als statusverhogend ervoeren, al speelde daar 
wel de nodige mythevorming mee. Verder lijkt het erop dat de ouderdom van een 
kasteel of plaats soms werd gewaardeerd door bezoekers, maar dat die toch geen 
statusverhogende werking had op de buitenplaats of de eigenaar.

3.5.3 Aankoop of vererving

Kan het eerder geconstateerde verband tussen de ruimtelijke clustering van buiten-
plaatsen langs lijnen van facties in het Middelburgse stadsbestuur een aanwijzing 
zijn dat het bezit van een buitenplaats van belang was voor het tonen van een aan-
zienlijke status van de betrokken personen en families? 

Om die vraag te kunnen beantwoorden, wil ik twee ambachtsheerlijkheden aan 
een nader onderzoek onderwerpen: Oostkapelle en West-Souburg. Beide zijn in 
de rechterlijke archieven goed gedocumenteerd. Bovendien hadden ze de grootste 
concentraties buitenplaatsen op het eiland binnen hun grenzen. Daar komt nog bij 
dat Oostkapelle op het platteland ligt en West-Souburg zowel de stadssingel van 
Vlissingen omvat alsook de stadsrandzone rond die stad en een deel van het platte-
land. Dat maakt het mogelijk om te zien of de regentenelite voorkeur had voor een 
bepaalde locatie boven een andere locatie.252 

De vraag is tevens of juist in de hier besproken periode de basis is gelegd voor een 
kentering in functie en betekenis van buitenplaatsen. Als de nakomelingen van een 

raal. Van der Bijl, Idee en interest p. 402.
251  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 243-250.
252  Bijlage 3.5.
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buitenplaatsbezitter uit de stedelijke regentenelite een buitenplaats erfden, hielden 
ze deze dan in hun bezit? Kortom, in hoeverre was een buitenplaats ‘dynastiek’ be-
zit of familiehuis?

Voor de heerlijkheid West-Souburg laat de Hattingakaart zeventien buitenplaat-
sen zien. Enkele daarvan zijn niet meer dan hofsteden zonder park, zoals het cluster 
ten zuidwesten van het dorp aan weerszijden van het bestrate voetpad naar Middel-
burg. Mijn reconstructie geeft aan dat de eigenaren van de West-Souburgse buiten-
verblijven in 1715 op één na alle uit Vlissingen afkomstig waren. De uitzondering 
betreft Pieter Duvelaer fil. Justi, burgemeester, schepen en raad van Middelburg. 
Zijn buitenplaats Vrijburg lag in het noorden van West-Souburg en hoorde eer-
der bij het buitengebied van Middelburg dan bij dat van Vlissingen. Duvelaer was 
een van degenen die in 1702 en 1704 zich verzette tegen de nieuwe koers en raakte 
daardoor na 1704 buiten spel.253 Hij had Vrijburg in 1688 gekocht na het overlijden 
van de vorige bewoonster, middenin de periode dat hij als burgemeester, schepen 
en raad van Middelburg en representant van de Eerste Edele in de Zeeuwse Reken-
kamer op het hoogtepunt van zijn macht stond. Dat Willem III kort daarna koning 
van Engeland werd, droeg in niet geringe mate bij aan het prestige van zijn aanhan-
gers. Het uitgestrekte lanenstelsel en het landhuis met zijn classicistische vorm-
geving naar voorbeeld van Amsterdamse buitenhuizen was in die tijd een van de 
hoogtepunten van Walcherse buitenplaatsenarchitectuur.254

Andere buitenplaatsen in de Vlissingse stadsrandzone waren in bezit van leden 
van de magistraat van die stad. Zo woonde schepen Nicolaes van Hoorn op Noord-
beek, dat hij omstreeks 1690 had laten uitbreiden met in ieder geval een imposante 
oprijlaan waarvoor een openbare weg moest worden omgelegd. Het kasteel aan de 
rand van het dorp was van de ambachtsheer Cornelis van Pere, burgemeester van 
Vlissingen.

De overige tien buitenverblijven waren in handen van kooplieden en predikan-
ten, terwijl kapitein Steven Melsen op het later zo genoemde Veldzigt woonde. 
Opmerkelijk is dat het in bijna alle gevallen gaat om hofsteden. In de gevonden 
beschrijvingen ervan in het rechterlijk archief worden ze hofsteden met heren- en 
boerenwoning genoemd, al dan niet voorzien van een speelhof. Het merendeel van 
de percelen die erbij hoorden, waren in gebruik als boomgaard of landbouwgrond. 
De enige uitzondering is Papegaayenburg. De eigenaar daarvan was in 1715 Evert 
Ghijselin, kapitein-luitenant in de compagnie van generaal Van Rechteren. Deze 
militaire officier was afkomstig uit een Vlissings regeringsgeslacht en zijn vader Jo-

253  Van der Bijl, Idee en interest p. 58, 69, 71, 104, 106, 125, 140.
254  Bij de aankoop door Duvelaer was sprake van een ‘schoone en welbeplante hofstede met heeren- ende boe-
renhuys, schuyre, stallinge ende wagenhuys, van outs genaemt Het Blauwehof, met alle de visscherijen, allees, 
dreven, bogaerts ende verderen plantage mitsgaders wey- en zaylanden’. gav, raze inv.nr. 1479 (14 mei 1687). 
Het park dat op de prent in Smallegange is afgebeeld, moet toen dus al hebben bestaan. Ook de boedelinventaris 
van de vorige bewoonster Anna Meersen noemt kamers die overeen komen met de vorm van het in Smallegange 
afgebeelde landhuis. gav, raze inv.nr. 1511 (15 juni 1684 en 11 februari 1687).
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han, van wie hij het buitenverblijf had geërfd, was schepen en raad in het bestuur 
van de Scheldestad geweest en gecommitteerde in de Admiraliteit van de Maas 
– onmiskenbaar een regent.

Het blijkt dat buitenplaatsen van enige omvang vrijwel altijd in bezit waren van 
leden van het stadsbestuur en dat de kleinere voornamelijk in handen waren van 
kooplieden, kapiteins of predikanten. Deze verdeling wijst duidelijk op een ver-
band tussen omvang van de buitenplaats en het aanzien of de status van de eigenaar. 
Of de buitenplaats in de hier onderzochte periode een rol speelde in het aanzien 
van een familie dat van generatie op generatie werd doorgegeven, valt nog te be-
zien. Wel kan het volgende gezegd worden over het slot Sint Aldegonde. Hier was 
wel steeds sprake van vererving in de hele achttiende eeuw. Het is aannemelijk dat 
het onderdeel zijn van de ambachtsheerlijkheid het voornaamste aspect was dat het 
belangrijk maakte om dit kasteel in de familie te houden. Van de genoemde West-
Souburgse buitenplaatsen bleven verder alleen Noordbeek en Papegaayenburg tot 
aan de afbraak in bezit van de familie die deze ook gesticht had. Dat waren respec-
tievelijk de families Van Hoorn en Ghijselin.

De meeste buitenverblijven werden na het overlijden van hun eigenaar door de 
erfgenamen verkocht aan derden, of dat gebeurde niet lang daarna. Een voorbeeld 
daarvan was Maldegem. Deze hofstede met herenhuis en boerenwoning was in 
1710 nog eigendom van Abraham van Pere, oud-burgemeester en raad van Vlissin-
gen. Na diens overlijden in genoemd jaar erfde zijn zoon Johan van Pere de hofste-
de. Deze was eveneens burgemeester en raad van die stad. Lang bleef de hofstede 
niet in de familie: de erfgenamen van Van Pere droegen de hofstede met landerijen 
in 1718 over aan de koopman Rombout van Halen.255

Samengevat lijkt er in de eerste decennia van de achttiende eeuw in West-Sou-
burg een ontwikkeling op gang te komen waarbij buitenplaatsen van stedelijke re-
genten in toenemende mate door vererving in andere handen kwamen. De buiten-
verblijven van kooplieden, kapiteins en andere personen uit de stedelijke gegoede 
burgerij bleven doorgaans door koop van eigenaar veranderen. Dat wijst op een ge-
leidelijke functieverandering van de buitenplaats voor een beperkte groep stedelin-
gen, de regentenelite. 

In de heerlijkheid Oostkapelle noemt de Hattingakaart uit 1750 21 buitenplaatsen, 
waarvan er negen waren ontstaan in de periode 1690-1720. De drie meest in het oog 
springende waren het kasteel Westhove, het Huis te Oostkapelle en Rijnsburg. 

Westhove was in 1697 en 1698 in twee delen door koop in bezit gekomen van Jo-
han van Reygersberge, heer van Couwerve, zoals gezegd een prominente figuur in 
de hoofdstedelijke politieke twisten. Na zijn overlijden in 1716 erfde zijn weduwe 
het kasteel en na haar ging het naar haar zoon Jacob. Dat aanvankelijk de weduwe 
het buitenverblijf het vruchtgebruik kreeg en de eigendom naar de kinderen ging, 

255  gav, raze inv.nr. 1479 (19 juni 1710). O. Jacobs-Stroo, ’t Hof Maldegem. Verdwenen zoals zovele, z.p. 
1994; idem, ‘’t Hof Maldegem. Verdwenen zoals zovele’ in: De Wete 24 (1995) 3, p. 29-34.
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kwam vaker voor. Ook in het geval van Duinbeek, Zeeduin, Overduin en moge-
lijk ’t Middenhof bleef eerst de weduwe van de eigenaar het buitenverblijf gebrui-
ken en pas na haar overlijden kwam het aan de kinderen. Dat die kinderen het bezit 
vervolgens zelf hielden en op hun beurt doorgaven aan de volgende generatie, is een 
ontwikkeling die in de loop van de achttiende eeuw steeds vaker zou voorkomen en 
het kantelmoment was op Walcheren het eerste kwart van die eeuw. 

Een zekere samenhang met de vernieuwde politieke verhoudingen blijkt uit de 
lotgevallen van het ambachtsheerlijke landhuis te Oostkapelle en de buitenplaats 
Rijnsburg. Eerstgenoemd huis was nieuw gebouwd rond 1680 door Willem Le Sage 
die door koop ambachtsheer van Oostkapelle was geworden. Na zijn overlijden in 
1721 erfde zijn neef Johan Gualtherus van der Poort de heerlijkheid en bleef Le  Sages 
weduwe Agnes de Vroe vermoedelijk op de buitenplaats wonen. Van der Poorts 
vader, die tijdens de minderjarigheid van zijn zoon als ambachtsheer optrad, nam in 
die tijd zijn intrek op Kersenhof, een hofstede aan de rand van de heerlijkheid. Die 
verkocht hij in 1727 zodra Le Sages weduwe kinderloos was overleden en hijzelf het 
ambachtsheerlijke huis kon betrekken. Dat huis werd in 1746 op naam van de zoon 
Johan Gualtherus gezet, toen deze meerderjarig was geworden. In 1755 kreeg deze 
van zijn broer Evert diens derde deel van de heerlijkheid overgedragen zodat land-
huis en heerlijkheid weer een ongedeeld bezit werden en in één hand kwamen.256

Rijnsburg kwam na meer dan een eeuw bezit van de familie Godin te zijn geweest 
in andere handen. De Godins dachten een adellijke afkomst te hebben. Vermoede-
lijk zal dit zelfbeeld een rol hebben gespeeld bij het behoud van dit landgoed in de 
familie gedurende meerdere generaties. Toch werd het in 1732 verkocht aan der-
den. De Oranjegezinde Godins waren na het overlijden van koning-stadhouder 
Willem III in het ongerede geraakt.257 De koper van Rijnsburg was de staatsgezinde 
Wilhem van Citters.258 

Ook Het Huys ten Duyne, dat sinds eind zeventiende eeuw bezit was van  Johan 
Godin en door deze flink was uitgebreid, werd verkocht en kwam in 1713 in han-
den van Willem van Sonsbeeck. Godin was eerder gecommitteerde in de Staten 
en de Admiraliteit van Zeeland en werd in 1702 bij de omwentelingen ontslagen. 
In 1704 veroordeelde de Middelburgse magistraat hem tot elf jaar verbanning uit 
Zeeland vanwege zijn betrokkenheid bij de staatsgreep eerder dat jaar. Dit vonnis 
werd in 1712 herroepen, maar vormde voor Godin kennelijk geen reden om zijn 
buitenplaats aan te houden. Tijdens zijn verbanning zal het grondbezit een wel-
kome inkomstenbron zijn geweest, maar de nabijheid van zovele van zijn politieke 
 tegenstanders in Oostkapelle zal een aanleiding hebben gevormd om Het Huys ten 
Duyne na zijn terugkeer in Middelburg van de hand te willen doen.259

De nieuwe eigenaar Willem van Sonsbeeck was afkomstig uit Veere en was daar 

256  Kesteloo, Oostkapelle p. 18-19; za, raze inv.nr. 1170 (14 oktober 1746).
257  Van der Bijl, Idee en interest p. 179.
258  Van der Bijl, Idee en interest p. 296-297.
259  za, raze inv.nr. 1169 (24 maart 1713); Van der Bijl, Idee en interest p. 110, 377, 286.
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in 1705 raad en in 1707 schepen. In 1708 werd hij aangesteld als lid van de Raad van 
State en zal vanaf toen hoofdzakelijk in Den Haag hebben gewoond. Desondanks 
kocht hij een buitenplaats op Walcheren en breidde zijn bezit in Oostkapelle in 
1717 zelfs nog uit met de aankoop van Berkenbosch.260 Dit laatste kan samenhan-
gen met het creëren van een inkomstenbron, omdat hij vanwege zijn functie in Den 
Haag niet veel gebruik gemaakt zal hebben van zijn Walcherse buitenhuis.261

Anders dan in West-Souburg veranderde in Oostkapelle het merendeel van de 
buitenplaatsen na het ijkjaar 1715 door vererving van eigenaar: dertien van de een-
entwintig. Dit wijst erop dat het prestige van een familie verband was gaan houden 
met een buitenplaats en misschien zelfs met een specifiek huis. Dat laatste geldt 
vrijwel zeker voor het huis van de ambachtsheer, dat tot begin negentiende eeuw 

260  Van der Bijl, Idee en interest p. 382; za, raze inv.nr. 1170 (20 oktober 1717).
261  De familie Van Sonsbeeck was begin achttiende eeuw betrokken bij de uitrusting van meerdere kapers-
schepen in Vlissingen. Het eind van de Spaanse Successieoorlog, die een zware slag betekende voor de Vlissingse 
kaapvaart, zou ermee te maken kunnen hebben dat Van Sonsbeeck grond en houtteelt als alternatieve inkomsten-
bronnen ging aanwenden. Zonder nauwkeurige gegevens over zijn inkomen en vermogen blijft dit evenwel spe-
culatief. Voor Van Sonsbeeck en de kaapvaart: Van der Bijl, Idee en interest p. 393.

Rijnsburg bij Oostkapelle. Gravure, circa 1690. Opgenomen in M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van 
Zeeland, Middelburg 1696.
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steeds in zijn bezit bleef. Hetzelfde geldt voor kasteel Westhove, dat in de achttien-
de eeuw bezit was van drie generaties Van Reygersberge en vervolgens vererfde aan 
verwante families. Dit kasteel zou pas in de negentiende eeuw worden verkocht aan 
derden.262 Ook Duinvliet bleef tot de afbraak begin negentiende eeuw in bezit van 
de familie Van de Perre en latere aanverwanten. De belangrijke positie van de fa-
milie Van de Perre in het Middelburgse stadsbestuur in de eerste helft van de acht-
tiende eeuw zal eraan hebben bijgedragen dat de familie deze buitenplaats, die op 
een zeer prominente plek lag aan een van de belangrijkste wegen van het eiland, in 
haar bezit wilde houden. De personen die in 1715 een buitenplaats in Oostkapelle 
hadden, waren afkomstig uit families die na dat jaar gedurende de hele achttiende 
eeuw deel hadden aan het Middelburgse stadsbestuur of het gewestelijke bestuur.

Het voorgaande wijst erop dat het bezit van een buitenplaats hoorde bij status en 
aanzien van een familie en niet enkel van een individu. De zojuist geschetste ont-
wikkelingen kunnen vormen een onderdeel van het aristocratiseringsproces dat 
zich in de loop van de achttiende eeuw ook in andere aspecten van het leven van de 
stedelijke bestuurlijke elite zou uiten. Het waren de regenten die de buitenplaats 
aan het economisch verkeer onttrokken door deze via vererving aan de volgende 
generatie door te geven. Daarmee werd de buitenplaats uiteindelijk een onderdeel 
van de identiteit van de familie en van haar prestige en aanzien.

3.6 Architectuur

De architectuur in de Republiek behield aan het eind van de zeventeinde eeuw de 
monumentaliteit van het Hollands classicisme, maar combineerde die met een Hol-
landse variant op Franse ornamentiek. De welvaart die zich had gestabiliseerd, 
maakte dat de nieuwe generatie in voorspoed kon leven en dat uitte zich in een 
voorname, deftige levensstijl. 

Toen prins Willem III in 1672 stadhouder werd, markeerde dat een nieuwe fase 
in de kunst en cultuur, die mede tot uiting kwam in de vormgeving van buitenplaat-
sen. Kunstenaars, architecten en hun beschermheren stonden open voor buiten-
landse, vooral Franse, invloeden die hun blik verruimden en creatieve vermogens 
stimuleerden.263

Het Stadhouderlijk Hof en zijn omgeving was in de jaren tachtig en negentig 
van de zeventiende eeuw toonaangevend in de architectuur van huizen en tuinen. 
Het kwam na het overlijden van koning-stadhouder Willem III in 1702 minder op 

262  Kesteloo, Oostkapelle p. 93.
263  Ben Olde Meierink, ‘Conflict tussen oud en nieuw. De zeventiende eeuw’ in: H.L. Janssen, J.M.M. Kylstra-
Wielinga en B. Olde Meierink (red.), 1000 jaar kastelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen, 
Utrecht 1996, p. 142-170, 152-159; Koen Ottenheym, Philips Vingboons (1607-1678), architect, Zutphen 1989, p. 
47-50; J.R. Jones, ‘De bouwwerken en hofstijl van Willem en Mary’ in: Dixon Hunt, John en Erik de Jong (red.), 
‘The Anglo-Dutch Garden in the Age of William and Mary’, Journal of Garden History 8 (1988) 2-3, p. 1-13.
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de voorgrond te staan in het culturele leven, terwijl particuliere opdrachtgevers de 
grootste opdrachtgevers voor architecten werden.264

Ik zal hierna eerst aandacht besteden aan de huizen op buitenplaatsen, daarna aan 
de samenhang met tuinen en tot slot aan die tuinen zelf: met name het streven naar 
symmetrie en de schaalvergroting. De vraag daarbij is hoe de eerder gesignaleerde 
functies van vermaak, profijt, macht en aanzien in de uiterlijke representatie van de 
buitenplaatsen tot uiting kwamen in deze periode.

3.6.1 Huizen

Vanaf ongeveer 1630 kwam rond Amsterdam een type buitenhuis in zwang dat ge-
bruik maakte van het Hollands classicisme. Deze huizen waren in de breedte ont-
worpen en achter de symmetrische gevel slechts een vertrek diep. Dit type kreeg 
een grote verspreiding, met name door de architectuurprenten van de Amsterdam-
se architect Philips Vingboons (1607-1678). Hij was een van de eerste architecten 
die min of meer gespecialiseerd raakte in het ontwerpen van buitens. Aan de bui-
tenzijde waren deze strikt symmetrisch vormgegeven, maar de indeling van ver-
trekken was meer gevarieerd. Daardoor kon het huis plaats bieden aan ruimtes voor 
verschillende doeleinden, van representatieve zalen tot dagelijkse woonkamers.

Over de architectuur van de Walcherse buitenplaatsen eind zeventiende eeuw 
bevatten de eerder genoemde eenentwintig prenten in de Nieuwe Cronyk van 
Zeeland veel informatie. De meeste van die huizen dateerden van voor 1670, dus 
ze geven niet de nieuwste smaak op architectuurgebied weer. Wel geldt dat voor 
de huizen Vrijburg, Molembaix, Het Huys ten Duyne, Wulpenburg en Swerf-
Rust of Den Dolphijn. Deze waren, gelet op de vormgeving, waarschijnlijk alle 
gebouwd in het laatste kwart van de zeventiende eeuw. Ze zijn allemaal blokvor-
mig, hebben ornamentloze gevels en schilddaken. Drie van de vijf hebben twee 
verdiepingen.

Een uitzonderlijk voorbeeld van een buitenhuis dat een rijk geornamenteerde 
gevel had, was het Huis te Oostkapelle, dat al eerder ter sprake kwam. De uitbundi-
ge versiering hoorde bij zijn status van ambachtsheerlijk huis. Ook edelen hadden 
dergelijke fraai versierde buitenhuizen, zoals Hogerzaal, een van oorsprong mid-
deleeuwse adellijke hofstede aan de Seisweg even buiten Middelburg.265 In het laat-
ste kwart van de zeventiende eeuw kwam deze in handen van David van der Nisse, 
gecommitteerde namens Goes in de Staten van Zeeland. Vermoedelijk was hij het 
die het omgrachte huis heeft laten herbouwen. Het werd eind zeventiende eeuw 
omschreven als ‘seer cierlijk nieuw gebouwt, vierkant rontom uit het water opge-
trokken; in de voor- en achter-gevel, en boven op deselve, staen verscheide schoone 
beelden en borststukken. Daer in zijn sommige bequaeme vertrekken, behalven 

264  Vergelijk Koen Ottenheym, Willem Terlouw en Rob van Zoest (red.), Daniel Marot. Vormgever van een 
deftig bestaan, Zutphen 1988, p. 9-16.
265  In 1672 was deze hofstede samen met het naastgelegen ‘bosken’ eigendom van Adriana de Vrieze, erfgename 
van Gillis de Vrieze. Overloper Oostwatering 1672 fol. 294.
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een seer groote en heerlijke zael, allesins de aengenaemste uitsichten verschaffen-
de’.266 Het was een blokvormig huis, versierd met nissen waarin beelden konden 
staan. Dat alleen de voor- en achtergevel versierd waren en de zijgevel niet, is iets 
wat met name bij de vroege blokvormige buitenhuizen veel voorkwam. De repre-
sentatieve zaal die Smallegange noemt, kon in een landhuis van allure niet ontbre-
ken. Zowel Van der Nisse als zijn echtgenote Clara van Borssele van der Hoog-
he werden als edelen gezien en hun buitenhuis moest die status helpen uitdragen.

Dergelijke huizen waren zeldzaam. Meer gebruikelijk was het blokvormige on-
diep huis zoals Vingboons dat in zijn publicaties presenteerde. Een Walchers voor-
beeld is Schoonenburg bij Oost-Souburg. Dit is afgebeeld op een schilderij uit 
1705, dat het huis van de voorzijde toont en ook een plattegrond van het hele park 
met bijbehorende landerijen laat zien. Het heeft een vlakke gevel en is vijf vensters 
breed. Boven de gootlijst rijst een verhoogd middendeel op, geflankeerd met ge-
beeldhouwde klauwstukken. Dit geeft het huis een ingetogen monumentaliteit. De 
plaatsing ervan aan het eind van de brede belommerde dorpsstraat, die daardoor in 
feite als een oprijlaan fungeerde, zal dat effect nog versterkt hebben. Gargon maakt 
in zijn reisverslag melding van deze buitenplaats en merkt op: ‘Zijn wij hier weder 
te Oostkapelle, en zie ik het zelfde, dat ik daar zag?’ Nu het huis te Oostkapelle, dat 
hierna nog ter sprake zal komen, in zijn tijd als vrijwel het mooiste en indrukwek-
kendste van het hele gewest gold, maakt Gargon hier een niet gering compliment 
aan het huis Schoonenburg. Het huis op het schilderij is in het laatste kwart van de 
zeventiende eeuw tot stand gekomen in opdracht van Gillis Thijssen, burgemeester 
van Vlissingen en bewindhebber van de voc.267

266  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 673.
267  Volgens Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 31 was het ‘zo heerlijk uit de verbrande assche van een ge-
meenen, doch vermaaklijken lusthof, Schoorenburcht genaamd, door den heer Thijssen opgebouwd, wien die bij 
houwlijk aangekomen was’. Dit was Gillis Thijssen (overleden 1709), oudburgemeester van Vlissingen en be-
windhebber van de voc, die ook op het schilderij als eigenaar wordt genoemd.

Den Dolphijn bij Middelburg. Gravure, circa 1690. Opgenomen in M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van 
Zeeland, Middelburg 1696.
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De vormgeving van het huis is afgeleid van een voorbeeld uit het modellenboek 
van Vingboons. Daar is het veel groter en kostbaarder, maar volgens de toelichting 
kon het ook op een andere schaal worden gerealiseerd zonder afbreuk te doen aan 
de harmonische verhoudingen: ‘de huysing kostelijck toegestelt, kan echter wel op 
een geringe en kleynder manier herstelt worden, en evenwel gelijke verdeelingen 
houden’.268

Tegen het eind van de zeventiende eeuw was het blokvormige landhuis met een 
sobere, ornamentloze gevel de norm geworden. Een bewaard gebleven bestek met 
twee ontwerptekeningen voor het buitenhuis van Johannes van de Claver kan in 
dat verband als representatief worden beschouwd. Deze Middelburgse koopman 
wilde een huis bouwen langs de Noordweg bij Brigdamme. Later kreeg dit de naam 
Leliëndale.269 De stukken zijn ongedateerd maar zijn waarschijnlijk vervaardigd 
rond 1680. De opdrachtgever Van de Claver was in dat jaar namelijk bezig om een 
dam over de sloot langs de weg voor zijn hofstede te leggen, wat kan wijzen op de 
aanleg van een oprijlaan vanaf de weg.270

268  Afbeelsels der voornaemste gebouwen uyt alle die Philips Vingboons geordineert heeft, Amsterdam 1648, nr. 58.
269  Zie daarover eerder: M. van den Broeke, ‘Een beknopte maar sierlijke hofstede: Leliëndale’ in: De Wete 23 
(1994) 4, p. 22-27.
270  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 10 (9 mei 1680).

Schoonenburg bij Oost-Souburg. Foto van een schilderij door Joannis de Neeff uit 1705 met daarop een 
opmeting en een vogelvluchtafbeelding van de buitenplaats.
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Een van de tekeningen toont het gebouw van drie zijden, met een doorsnee en 
een plattegrond. Het bestaat uit een doorlopende middengang, eindigend bij een 
bordestrap, waaronder de trap naar een kleine kelder. Links is de kamer met een 
grote schouw, en rechts de keuken met daarin een bedstede. De gevel is niet gede-
coreerd en heeft naast de voordeur aan beide zijden twee ramen met kruiskozijnen. 
De achtergevel heeft minder aandacht gekregen dan de voorgevel en heeft behalve 
een kleine deur met ovaal bovenlicht slechts twee ramen. De zolder heeft twee dak-
kapellen aan de voor- en achterzijde. Door zijn eenvoud is dit huis wel aangezien 
voor een boerenwoning. Het betreft hier echter het herenhuis van de buitenplaats 
zelf.271 Op het tweede ontwerp is de voorgevel te zien en staat in plaats van de dak-
kapellen een houten middenfronton op het dak, voorzien van beeldhouwwerk en 
een timpaan. Deze dakkapel lijkt een afgeleide van de verhoogde middenfrontons 
die op de modellen van Vingboons te zien zijn.

Terwijl de eerste ontwerptekening een ondiep blokvormig huis toont, beschrijft 
het bestek een huis dat twee rijen vertrekken achter elkaar zou krijgen. Het moest 

271  P.J. van Cruyningen, ‘Schone welbetimmerde hofsteden’. Boerderijbouw in Zeeland van de tiende tot de 
twintigste eeuw, Utrecht 2002, p. 128, noemt het een boerenwoning. Zie echter za, Familie Schorer, inv.nr. 647. 
Daniel Radermacher, de achterkleinzoon van de bouwheer, noteerde op de omslag van het bestek: ‘Het hof Le-
liëndale (…) is van loopend land in de vorige eeuw aangelegd door mijn oud-groot-vader en oud-groot-moeder 
Johannes van de Claver en Elisabeth Paris, zijnde het heerenhuys aldaar gebouwd 1686’.

Ontwerptekening voor Leliëndale bij Brigdamme. Tekening, circa 1685.
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46 voet breed en 30 voet diep worden, met muren tot een hoogte van 24 voet. Bin-
nenmuren verdelen het gebouw in zes ruimtes: een middengang met daarachter een 
‘galderije’, aan weerszijden daarvan een ruimte aan de voorzijde van 17 voet diep, 
en nog twee kleinere kamers aan de achterzijde. Onder de rechter voorkamer moest 
een verwulfde kelder komen, vanuit de gang bereikbaar met een spiltrap. Een bor-
destrap leidt naar de zolder.

De gevel krijgt een plint van tweeënhalve voet hoog met daarop een tweesteens 
rollaag, alles van rode ‘moppesteen’ aan de voor- en achterzijde, op de hoeken af-
gesloten met vierkante arduinstenen blokjes. De rest van de muren is van ‘grauwe 
moppesteen’. Het schilddak krijgt ‘goede blaauw Uytrechtse pannen’. Aan beide 
kanten moest een ‘vierpost’ in het midden komen, zoals op de tweede tekening is 
getoond. Die wordt getooid door een ‘frontespijs’ en aan de voorzijde geflankeerd 
door twee leeuwen. Daarnaast komen er ook de twee dakkapellen die op de andere 
tekening te zien zijn. De schoorsteen van de keuken aan de rechterkant wordt recht 
omhoog getrokken, die van de ‘salette’ en daarachter gelegen kamer aan de linker-
kant worden op de zolder ‘geleyt op beddingen’ en komen samen in een schoor-
steen die vijf voet boven de nok uitsteekt.

Het interieur krijgt in het bestek uitvoerige aandacht: alle wanden zijn gepleis-
terd en witgekalkt, de plafonds bestaan uit moer- en kinderbalken van eikenhout. 
In de ‘salette’ komt een vloer van grote rode achthoekige plavuizen en kleinere in 
het blauw. Een dergelijke vloer komt ook in de gang. De schouw wordt voorzien 
van ‘een Ytaliaansche schoorsteenmantel met Ionica’s order en boven met Coren-
ties ordre’. De kamer daarachter krijgt ‘een cierlijke schoorsteenmantel van Ionica’s 
ordre, in de midden met een wapenstuck en een paar uytgedroyeerde pylasters met 
sijn basement en Ionica’s cappitteel’. De vloer in dat vertrek bestaat uit vierkante 
rode en blauwe tegels ‘met een cierlijk werckje overhoecx’. De keuken tenslotte 
krijgt een vloer van gele en groene tegels en een plint van ‘mooy lantschapsteentjes’. 
De pomp wordt helemaal betegeld met deze siertegels. Een koperen knop siert de 
pompzwengel. Een bedstede en spinde krijgen van boven ‘een sierlijke lijste’.

De trapleuning begint beneden met een ‘stijl met een bolle daer opgedraayt’, en 
‘met een sierlijk ornament nevens den trap’. De wanden van de gang worden voor-
zien van zogeheten ‘lammeseersel’ met bogen en daarboven een ‘ercketrave’. In de 
vensters komen 24 ‘ovalen geschildert’ en nog vijftig ‘kleene geschilderde ruyten’. 
Alleen de bovendelen van de kruisvensters krijgen ‘gemeen glas’ in houten roeden, 
de rest wordt van ‘goet Frans glas en dat in goede stijve looden’. 

De bouw van het huis werd uitgevoerd door Jan Oostdijck. Uit het bestek rijst 
het beeld van een ingetogen luxe: een sobere vormgeving met weinig ornamenten, 
maar wel van de beste materialen.

Samengevat bleken er omstreeks 1700 ook op Walcheren buitenhuizen te verrijzen 
in de stijl die in Holland gebruikelijk was geworden: eenvoudige blokvormige hui-
zen met slechts een begane grond en een schilddak. Huizen met twee verdiepingen 
waren beduidend zeldzamer en eigenlijk alleen te vinden op de buitenverblijven 
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van de allerrijksten, voornamelijk regenten. Er is weinig aan deze huizen te vinden 
dat verwijst naar een specifieke functie zoals we die in het voorgaande hebben kun-
nen signaleren.

3.6.2 Tuinen

Samenhang van huizen en tuinen
Het Hollands classicisme dat vanaf de jaren dertig van de zeventiende eeuw ingang 
had gevonden in steeds bredere kringen van buitenplaatseigenaren, ging uit van een 
architectonische samenhang tussen huis en tuin. Dat gold niet alleen voor nieuwe 
buitenplaatsen, maar evenzeer voor bestaande. Uitbreidingen van huizen en de 
aanleg van een tuin werden op elkaar afgestemd om zo een samenhangend geheel te 
krijgen. 

Dat was bijvoorbeeld het geval op Steenhove, ten zuidwesten van Middelburg. 
Dit complex is in verschillende stadia tot stand gekomen. De prent in Speculum 
Zelandiae van rond 1660 laat zien dat het toegangshek zich naast het huis bevond 
en aan het eind van een weg leek te staan. De prent in Smallegange toont de ge-
metselde hekpijlers links van het huis, waar ze toegang geven tot een boomgaard. 
Toen Johan Honigh in de jaren tachtig zijn tuin wilde uitbreiden, liet hij de weg 
die uitkwam bij het hek een eindje noordwaarts verplaatsen zodat deze voorlangs 
het terrein zou lopen. In 1684 verzocht hij toestemming ‘om seker eynde wegh 
voor desselfs hofstede te mogen verleggen’.272 Dit was het stuk langs de noord-
grens van de tuin dat hij kaarsrecht en haaks op de lengteas van de tuin wilde leg-
gen. Vijf jaar na het rechttrekken van de weg ging Honigh nog ‘seeker eyndje 
wegh’ bij zijn hofstede verleggen. Dit betrof waarschijnlijk de weg aan de oost-
zijde, het uiteinde van zandweg dat nu binnen de grenzen van de nieuwe vergrote 
tuin kwam te liggen en daarom moest opschuiven.273 Deze operaties maakten deel 
uit van een ingrijpende verbouwing van het huis en een verandering van de tuin, 
waarbij de noordzijde van het gebouw de hoofdgevel werd. Oorspronkelijk, zo-
als op de prent in Speculum Zelandiae is te zien, was de zuidzijde oorspronkelijk 
de hoofdgevel.

Verder lag bij Steenhove het accent op het park aan de achterzijde van het huis: 
achtereenvolgens liggen er een plein, een kleine en tenslotte een grote tuin met par-
terres. Deze opzet komt overeen met Franse tuinarchitectuur uit die tijd. De de 
tuin richtte zich op de achterzijde van het hoofdgebouw. Ook de indeling van de 
parterres wijst op Franse inspiratie. Zo zijn de krullende patronen in de achterste 
parterres mogelijk afgeleid van de modellen van André Mollet uit diens Le jardin 
de plaisir uit 1651. De parterres die dichter bij het huis liggen, zijn anders van ka-
rakter en bestaan uit onderbroken banden van gras met daarbinnen krulpatronen. 
In het midden van elk van die perken staan beelden. 

272  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 11 (30 november 1684).
273  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 13 (29 september 1689).
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Een bijzonderheid is het kanaalvormige bassin. Het was in die tijd mogelijk het eer-
ste op Walcheren. Hoewel georiënteerd op de ingang van het huis, zat deze volgens de 
prent in Speculum Zelandiae niet in het midden. Vandaar dat het kanaal uit het mid-
den lag en de oostelijke parterre smaller is dan de westelijke. Een door twee beelden 
geflankeerd paviljoen staat aan het eind van de zichtas. Dit paviljoen bestond volgens 
de prent uit een verhoogd platform, overdekt door een koepeldak op vier pilaren.274

Deze buitenplaats droeg een sterk persoonlijk karakter, door enkele inscripties, 
een monument en antiquiteiten. Smallegange schreef dat het huis door Johan Ho-
nigh ‘tot den tegenwoordigen stand gebragt’ is.275 Honigh (1635-1692) was schepen 
en raad van Middelburg en werd wel ridder genoemd.276 Hij huwde met de Am-
sterdamse burgemeesterdochter Johanna Margaretha Schaep. Na haar overlijden in 
1674 trad hij in het huwelijk met Hillegonda van Vierssen, dochter van de rechtzin-
nige calvinist Ahasverus van Vierssen, gedeputeerde ter Staten-Generaal namens 
Friesland. Een zoon uit dit huwelijk overleed in 1681 op dertienjarige leeftijd als 
laatste van zijn geslacht.277

Honigh trok zich in datzelfde jaar terug uit het stadsbestuur en om dat te memo-
reren, richtte hij in de tuin een monument daarop met de tekst Numquam successu 
crescit honestum.278 Op een zuil stond geschreven:

Buyten Hoff en buyten Kerck
Besigh ick mijn eigen werck.
Soo te leven wensch ik Heer,
U te dienen en niet meer279

Na het overlijden van Hillegonda van Vierssen liet Honigh een obelisk oprichten 
voor haar nagedachtenis. Deze droeg de tekst ‘De gedaente deser werelt gaet voor 
bij’ en haar sterfdatum.280

Honigh was een beschermer van kunsten en wetenschappen en beschikte over 
een uitgebreid netwerk, zoals blijkt uit zijn Liber amicorum. Mattheus Smallegange 
droeg enkele door hem uitgebrachte boeken op aan hem en aan diens zoon Nico-
laes Johan Honigh.281 

De historische belangstelling bleek ook uit de twee Nehalenniastenen die op het 
hof werden bewaard. Een ervan was in 1647 bij Domburg op het strand gevonden. 

274  Volgens Ronald van Immerseel, ‘ “Het seer heerlijk en vermakelijk Lusthuis steenhove”: De geschiedenis 
van een verdwenen Walcherse buitenplaats’ in: idem en Nina Wijsbek (red.), Geschiedenis van drie buitenplaat-
sen en de KSHZ. Jaarboek Kastelenstichting Holland en Zeeland 2013-2014, p. 73-108, 84, moest dit vermoedelijk 
een Nehalenniatempel voorstellen. 
275  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 671.
276  Nagtglas, Levensberichten, deel 2 p. 407-409.
277  De Nederlandsche Leeuw XIII (1895), p. 153-156.
278  ‘Met succes neemt de deugd niet toe’.
279  Nagtglas, Levensberichten, deel 2 p. 408. 
280  Deze verkocht de toenmalige eigenaar van Steenhove in 1774 aan Daniel Radermacher die deze in de tuin 
van zijn buitenplaats Poppenroede Ambacht plaatste. In 1776 is de zuil afgebeeld door Jan Arends. Van den Broe-
ke, Jan Arends p. 161.
281  Verkruijsse, Mattheus Smallegange (1983), p. 199, 204, 256, 258, 493-494.
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Op Steenhove kregen ze een plaats in het tuinhuis aan het eind van de galerij achter 
het huis.282 

Nieuw aangelegde buitenplaatsen die een architectonische samenhang tussen huis 
en tuin vertonen, zijn het al genoemde Klarenbeek en Wulpenburg, beide in de loop 
van de jaren zeventig tot stand gekomen, en Vrijburg bij West-Souburg. Ook deze 
zijn afgebeeld in Smallegange. 

Schoonenburg in Oost-Souburg was eveneens als geheel ontworpen. Op het 
schilderij van deze buitenplaats is duidelijk te zien hoe zich achter het huis een tuin 
uitstrekte die bestond uit drie vierkante perken die elk weer verdeeld waren in vie-
ren. Het eerste perk werd van de andere gescheiden door een berceau. Achterin het 
park is een eiland te zien, dat de plaats aanduidt van de voorganger van het afgebeel-
de huis, dat door brand verloren was gegaan.283 Een laan langs de oostzijde van het 
park maakte een bocht op de plaats waar deze de voormalige molenberg raakte. De 
regelmatige afstand tussen de bomen suggereert dat het fruitbomen betreft. In dat 
geval zou bijna het gehele terrein van deze buitenplaats uit boomgaarden bestaan, 
zoals zovele van de buitenverblijven in de stadsrandzone. Tegelijk had Schoonen-
burg een imposante architectuur vanwege zijn representatieve functie en positie: 
het was het buitenhuis van een Vlissingse stadsbestuurder en werd vanuit de stad 
bereikt door de Oost-Souburgse dorpsstraat die ter plekke zeer breed en aan beide 
zijden beplant was. Daardoor fungeerde deze openbare straat tevens als oprijlaan 
voor dit buitenhuis, dat aan het eind ervan was geplaatst.

De tuinaanleg was in de opvatting van Gargon duidelijk Frans geïnspireerd: 
‘Niet verre van den ingang schiet een groene galderij dwars door den hof, na ’t 
voorbeeld van de Fransche vorstenhoven, en breekt het gezicht zeer aangenaam, of 
geeft, om beter te zeggen, een doorzicht, dat het keurigst oog bekoort’.284 

Lanen voor pronk en plezier
Na het midden van de zeventiende eeuw werden op enkele grote buitenplaatsen 
van Hollanders, tot in Friesland, lanen aangelegd die als wandelplaats dienden en 
bezoekers met hun lengte en sierlijkheid moesten imponeren.285 Die trend zette 
zich tot in het begin van de achttiende eeuw met kracht door. Niet langer waren la-
nen alleen te vinden op de allergrootste buitenverblijven maar gaandeweg ook op 
de kleinere.286 Aanzien, profijt en vermaak zijn de motieven die Huygens noemt 

282  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 671; Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. In 1732 waren ze nog in dat 
‘somerhuys’ aanwezig, zoals blijkt uit een boedelinventaris uit dat jaar. na, Collectie Van Toulon van der Koog 
inv.nr. 456, fol. 56.
283  Die eerdere hofstede was voor 1650 ontstaan uit een samenvoeging van verschillende stukken land. De 
stichter ervan was Cornelis van der Welle, die in dat jaar als eigenaar wordt genoemd. za, Handschriftenverzame-
ling inv.nr. 1206 (Overloper Zuidwatering 1650) fol. 162-162verso.
284  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 31.
285  Yme Kuiper en Annemarie Zijlstra, ‘ “Een yeder had te doen mit poten, planten en andere dingen”. Het bui-
tenleven van rijke en voorname Friezen in de Gouden Eeuw’ in: Kuiper en Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen 
in de Gouden Eeuw p. 98-127.
286  Een teken van het belang dat men aan lanen hechtte, is te lezen in het hofdicht Hofwijck van Constantijn  
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voor de aanplant van zijn laanbomen. Ook het Amsterdamse stadsbestuur noemde 
die als redenen voor de beplanting van grachten met opgaande bomen.287

Op Walcheren gingen buitenplaatseigenaren er ook toe over om lanen te plan-
ten en die liepen soms door tot buiten het terrein van de buitenplaats. Een in het 
oog springend voorbeeld van een laan die bedoeld was om indruk te maken, was 
de toegangsdreef van het ambachtsheerlijke huis te Oostkapelle. Deze kwam uit 
op het plein voor het huis en begon ruim een halve kilometer buiten het terrein van 
het park als een deel van de Noordweg. Zodra reizigers ter hoogte van buitenplaats 
’t Middenhof kwamen, maakte de weg een bocht en zo strekte deze semi-openba-
re laan zich meer dan een kilometer uit met aan het eind het imposante huis van 
de ambachtsheer. Halverwege splitste de laan zich, waarbij rechts een weg naar de 
duinen lag en links de dorpsstraat. Zij werden daardoor als het ware een onderdeel 
van de buitenplaats. De lange laan voor het huis diende slechts als doorkijk en niet 
als oprijlaan. Dat blijkt uit een verklaring uit 1695 waarin getuigen stellen dat door 
deze zogeheten Oostpoort ‘noyt of selden wert gereden en maar alleen schijnt ge-
set te zijn tot cieraat’.288 Dergelijke lanen die het landhuis en zijn park verbinden 
met de omgeving is een motief dat al in het werk van de Venetiaanse architect An-
drea Palladio te zien was.289 In de Republiek was het toen nog ongebruikelijk. In 
navolging van de parkarchitectuur van André Le Nôtre in Frankrijk ontstonden 
pas later lanen die als oneindige zichtassen naar de horizon liepen. Dit was het ge-
val in het vanaf 1691 vernieuwde park van paleis Het Loo. Andere voorbeelden uit 
deze tijd komen allemaal uit de hofkring van Willem III en dateren uit dezelfde tijd 
als het huis te Oostkapelle: Slot Zeist, vanaf 1677 gebouwd voor Willem Adriaen 
van Nassau-Odijk, en De Voorst bij Zutphen, in 1695-1697 aangelegd voor Arnold 
Joost van Keppel. Rond dezelfde tijd kwam het park van Middachten tot stand; 
dat gebeurde in opdracht van Godard van Reede van Ginckel, opperbevelhebber 
van de Engelse en Ierse legers van de koning-stadhouder.290 Al deze parken hadden 
zichtlanen die zich tot ver buiten de grenzen van het eigenlijke park uitstrekten. 

Een andere soortgelijke toegangsdreef op Walcheren was die van het eerder ge-
noemde Schoonenburg bij Vlissingen, de buitenplaats van een burgemeester. Het 
huis staat aan het einde van de dorpsstraat, die op zijn beurt een verlengde is van 
de straatweg vanaf de Ritthemsepoort van Vlissingen. De openbare weg liep regel-
recht naar de stoep van dit landhuis. Dat verleende de toegang ertoe een grote mo-
numentaliteit.

 
Huygens uit 1653. Daarin zegt hij tegen zijn iepen: ‘Om Eer, om Nutt, om Lust, die drij beroemde saken Daer all 
ons doen op loopt, staet ghy in ’t voor-gelid’. Constantijn Huygens, Vitaulium. Hofwijck, 1653, p. 80-81.
287  Jaap Evert Abrahamse, De Grote Uitleg van Amsterdam. Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw, Bus-
sum 2010.
288  za, raze inv.nr. 1181 (9 december 1695).
289  Gerrit Smienk en Johannes Niemeijer, Palladio, de villa en het landschap, Bussum 2011.
290  Catharina L. van Groningen, Slot Zeist. Een vorstelyk stuk Goet, Driebergen-Rijssenburg 2009; H.W.M. 
van der Wijck, De Nederlandse buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling, bescherming en herstel, Alphen aan den 
Rijn 1982, p. 141-155; H.M.J. Tromp, Middachten te De Steeg. Bijdragen tot het bronnenonderzoek naar de ont-
wikkeling van Nederlandse historische tuinen, parken en buitenplaatsen 1, Zeist 1980. 
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Ten slotte konden lanen een heel praktisch nut hebben als windbreker, zoals 
blijkt uit de beschrijving van Popkensburg door Smallegange: ‘Aen het westen te-
gens de sware winden zijn de velden perksche wijze met wilde boomen beplant, in 
een dreef of laen, ontrent tweehondert roeden lang, en ses breet, waerin ses rijen 
boomen, en aen weder zijden met ander plantsoen, tot weering van de strafste win-
den voorsien’.291

Symmetrie als ideaalbeeld
Een symmetrisch aangelegd park was in de tweede helft van de zeventiende eeuw 
het ideaal voor de bezitter van een buitenplaats. Het streefbeeld was een rechthoe-
kige aanleg. In de zeventiende eeuw was dat nog een vierkant, maar later kwam 
de rechthoek meer in zwang. Dit was bijvoorbeeld het geval met Lammerenburg, 
aan de zandweg van Vlissingen naar Koudekerke. Deze buitenplaats was begin ze-
ventiende eeuw gesticht door de schatrijke Vlissingse koopman en reder Cornelis 
Lampsins en later in bezit gekomen van zijn kleinzoon Johan Lampsins, heer van 
Brigdamme. Hoewel deze een buitenhuis had in de heerlijkheid Brigdamme, wilde 
hij Lammerenburg flink laten uitbreiden. Dit huis was al langer in familiebezit en 
we zien hier een voorbeeld van aristocratisering. Lampsins wilde in 1693 ‘een stuck 
wegh omtrent sijn hof bij Koukercke’ laten verleggen.292 Dit betrof het stuk voor-
langs het huis. De verlegging was nodig om er een rechthoekig park aan te leggen 
en dat is te zien op de Hattingakaart uit 1750. Het huis was op een dam komen te 
staan in een gracht rond een eiland met een siertuin, terwijl links en rechts van dat 
huiseiland rechthoekige bosvakken met zichtvijvers erin het geheel completeerden. 

Ook het Hof te Poppendamme kreeg een moderne parkaanleg. Deze buiten-
plaats was rond 1660 aangelegd voor Johan Huyssen, heer van Vossemeer, destijds 
een van de meest vooraanstaande Zeeuwse regenten en bovendien een met adellijke 
aspiraties. Zijn kleinzoon Johan de Mauregnault, heer van Sint Philipsland, gecom-
mitteerde in de Staten en de Admiraliteit van Zeeland namens Veere, liet eind zeven-
tiende eeuw het park uitbreiden. De prent daarvan in de Nieuwe Cronyk vertoont 
enkele opmerkelijke verschillen met de tekening van Daniel de Blieck van enkele 
decennia eerder toen Huyssen er nog woonde. Zo is aan weerszijden een groot bos-
vak toegevoegd, waardoor het park bijna vierkant is geworden. Achter het huis-
eiland is een vierkant tuingedeelte toegevoegd, dat mogelijk een fruitboomgaard 
was. De vergroting van het park vond waarschijnlijk plaats rond of vanaf 1693. In 
dat jaar verzocht De Mauregnault toestemming om ‘een stuck van een sprincke 
aan sijn hofstede’ te verleggen. Drie jaar later wenste hij een sloot te verleggen.293

Een taxatie uit 1717 vermeldt ‘het beeld met de pylaar, staande agter op het ge-
sigt van ’t huys, zal aan de grond volgen’.294 Het betreft hier een figuur op een zuil 
die kennelijk buiten de parkaanleg stond, in het verlengde van de middenas en dus 

291  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 669.
292  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 13 (30 juli en 24 september 1693).
293  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 13 (19 en 26 februari 1693) en 14 (20 september 1696).
294  za, raze inv.nr. 968 (23 november 1717).
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zichtbaar vanuit het huis. Dergelijke ornamenten werden wel gebruikt als blikvan-
ger, zoals die op paleis Het Loo: daar werd de middenas van de tuin tot ongeveer 
achthonderd meter buiten het park op de heidevelden voortgezet en afgesloten door 
een obelisk.295 Het is niet ondenkbaar dat de zuil op Poppendamme aan dat voor-
beeld was ontleend, gelet op de sympathie van De Mauregnault voor Oranje. Pop-
pendamme is een uitzonderlijk voorbeeld van een grootschalig park op Walcheren. 

Behalve deze monumentale parken waren er nog heel wat kleinere. Hun eigena-
ren streefden ook naar een symmetrische indeling. Engelenburg bij Groote Abeele 
is daarvan een voorbeeld. Dit park werd rond 1719 ingrijpend gewijzigd. Mattheus 
Gargon laat er in zijn Walchersche Arkadia zijn reisgezelschapje langs rijden: 

Maar wat hof word daar op nieuw aangelegt, zeide Ewoud, daar men zo bouwt, en meet, 
en poot, en plant en bezig is? Dit is Engelenburg, en ’t buiten-werk van den heer Caen, 
die het schoon huis, dat ‘er stond, merklijk schoonder heeft gemaakt, en nog daaglijks den 
hof door nieuw aangelegde wandelaarijen en plantagien verbetert, antwoorde Heerman.296 

295  Walter Harris, A Description of The King’s Royal Palace and Gardens at Loo, Londen 1699, p. 25.
296  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 18.

Het Hof te Poppendamme. Gravure, circa 1690. Opgenomen in M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van 
Zeeland, Middelburg 1696.
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De genoemde heer is Andries Caen, burgemeester van Vlissingen. Deze had de bui-
tenplaats in 1713 gekocht. Er was toen sprake van een herenwoning en boerenhuis, 
schuur, stal en bakkeet.297

Er is een tuinontwerp bewaard van Engelenburg.298 De tekening toont een heren-
huis aan het eind van een oprijlaan, met daar omheen een geometrische tuin. Aan de 
weg staat het tuinmanshuis. De opzet van de tuin is symmetrisch, waarbij de mid-
denas wordt gevormd door de oprijlaan, de gang door het huis heen en de laan ach-
ter het huis. De vorm van het terrein laat niet toe dat de tuin helemaal symmetrisch 
wordt, maar door de sterke nadruk op de middenas is voor het oog wel een zekere 
mate van symmetrie verkregen.

Het centrale element van de tuin is de ronde kom achter het huis, die volgens 
de aantekening een diameter van 11 roeden moest krijgen. Tussen de kom en het 
huis is plaats gereserveerd voor een siertuin. Het vak rechts van de oprijlaan zou 
de moestuin moeten bevatten. In de voorste helft van de tuin zouden dus alleen 
langs de lanen opgaande bomen komen, wat dit gedeelte een open karakter zou ge-
ven. Het deel achter het huis zou vervolgens bestaan uit lanen met daartussen twee 
bosvakken, en buiten de lanen zou een strook bos komen. Dit tuingedeelte zou een 
veel meer besloten karakter krijgen. 

Die beslotenheid wordt vervolgens doorbroken door uitzichten naar buiten. Van-
uit het huis is er een uitzicht op het platteland gecreëerd door de laan, die een breed-
te van 18 voeten zou krijgen. Verder zijn in de bosvakken stippellijnen getekend die 
de opties voor de lanen van een sterrebos weergeven. Opvallend is dat die lijnen 
zijn doorgetrokken naar buiten de tuin en daar uitkomen bij kerktorens. Bij elk van 
die torens is aangegeven van welk dorp of van welk Middelburgs gebouw die was. 

Engelenburg is een voorbeeld van een kleine buitenplaats in de stadsrandzone: 
gelegen aan een uitvalsweg van de stad, op niet te grote afstand van de poort. Door-
dat percelen in deze zone veelal klein en onregelmatig gevormd waren, was het niet 
altijd mogelijk om een rechthoekig terrein te verkrijgen en moest men het doen met 
wat er beschikbaar was. Ook andere buitens aan de rand van de stad waren onre-
gelmatig gevormd, zoals ten noorden van Middelburg te zien is. De Hattingakaart 
uit 1750 toont daar een cluster van dicht tegen elkaar gelegen buitens met asymme-
trisch gevormde percelen. 

Hoe belangrijk die toegangsdreef vanaf een doorgaande weg was, blijkt eruit hoe 
ver men ging om deze op de weg te laten aansluiten. 

De aanleg van grote geometrische parken noodzaakte tot aanpassing van het 
omringende landschap. Soms voegde men het tuinontwerp naar het beschikba-
re terrein, maar een enkeling nam daar geen genoegen mee en wilde wegen of wa-

297  za, raze inv.nr. 1298 (14 november 1713). Caen kocht de buitenplaats van de erfgenamen van Jacobus In-
gelsen.
298  Gemeentearchief Goes, Van Watervliet, de Perponcher Sedlnitzky inv.nr. 812A. Hoewel de naam van het 
buiten er niet op staat, net zomin als een datering, is wel duidelijk dat het hier om deze buitenplaats gaat. Onderaan 
de tekening is namelijk de straatweg van Middelburg naar Vlissingen aangegeven, wat het buiten lokaliseert, en het 
lanenstelsel met de ronde kom in het midden is in die vorm te zien op de Hattingakaart uit 1750. Het handschrift 
op de tekening lijkt vroeg achttiende-eeuws, welke datering overeenkomt met de beschrijving door Gargon.
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tergangen laten verleggen ten behoeve van zijn lusthof. De Staten van Walche-
ren ontvingen in de tweede helft van de zeventiende eeuw en een groot deel van 
de achttiende eeuw regelmatig verzoeken van buitenplaatseigenaren om delen van 
openbare vaar- en landwegen op te mogen schuiven.299

299  A.P. de Klerk, ‘Om recht te maken wat krom is. De bemoeienis van het Walcherse polderbestuur met de  

Ontwerptekening voor Engelenburg bij Groote Abeele. Tekening, circa 1715.
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Pieter Duvelaer fil. Petri bijvoorbeeld bezat een hofstede bij Poppendamme en 
wilde daar een tuin aanleggen. Daarvoor was het nodig om een stukje weg op te 
schuiven, ‘tot commoditeyt van een ieder’.300 Het resultaat van de ingreep is op de 
Hattingakaart uit 1750 te zien: achterlangs de tuin, aan de noordoostzijde, loopt de 
weg met een winkelhaak om het terrein heen. Het gevolg is dat binnen de grenzen 
van het terrein een rechthoekig lanenstelsel gemaakt kon worden met de symmetrie-
as door het huiseiland en de deels omgrachte tuin daarachter. Een laan markeert het 
laatste stuk van de middenas. Aan weerszijden van dit centrale gedeelte van de tuin 
liggen sterrebossen, en ook het onregelmatig gevormde stuk buiten het lanenstel-
sel, aan de noordwestzijde, is ingedeeld met sterrebossen. Merkwaardigerwijs is de 
watergang niet verlegd. Deze liep dwars door een van de twee achterste sterrebos-
sen, waardoor dat tuingedeelte vanuit de buitenplaats alleen met een brug bereik-
baar was. De sterrebossen die de Hattingakaart weergeeft, dateren waarschijnlijk 
van later. Oorspronkelijk waren het vermoedelijk slechts rechthoekige bosvak-
ken. Diagonale lanen zouden pas in de achttiende eeuw worden geïntroduceerd.

Ook andere buitenplaatseigenaren lieten gedeelten van wegen of watergangen 
omleggen teneinde hun tuin te kunnen aanleggen.301 Het argument van Duvelaer 
dat dit ‘tot commoditeyt van een ieder’ zou zijn, lijkt daarbij maar gedeeltelijk op 
te gaan. Weliswaar leidde de verlegging van een weg ertoe dat de vervangende weg 
hoger en beter berijdbaar was, maar de grootste belanghebbende was in de regel 
vaak de eigenaar van de buitenplaats.

Zo blijkt de vormgeving van de buitenplaats vooral het aanzien van de eigena-
ren uit te drukken. De mate van verfijning in de decoratie van parterres en tuinor-
namenten, alsmede de monumentaliteit van de toegangsdreef en het lanenstelsel 
van het park zie ik ook als middel voor buitenplaatseigenaren om hun onderlinge 

 
buitenplaatsen’ in idem, Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren. Histo-
risch-geografische en waterstaathistorische bijdragen, Utrecht 2003, p. 231-236.
300  In 1687 schreef hij aan het polderbestuur ‘hoe dat omtrent sijn suppliants hofstede bij Poppendamme is leg-
gende sekere laeghe rijwegh, comende tegen het boerehuys ende boomgaert van den suppliant, welcken wegh den 
suppliant gaerne tot commoditeyt van een yder soude verleggen’. De toestemming kreeg hij, op voorwaarde dat 
de weg tussen twee sloten kwam te liggen, ‘naer ordre van ’t landt’ en dat voor de omwonenden ‘met haere schuy-
tjens een bequame af- en toeganck van het dorp tot de waterganck werde gemaeckt’. Dit heeft betrekking op het 
deel van de watergang dat door Duvelaers terrein liep en uitkwam bij de korenmolen van Grijpskerke en door de 
inwoners van Poppendamme als route naar die molen werd gebruikt; za, Archief Polder Walcheren, inv.nr. 252. 
Overigens merkte men nog op dat de omlegging van de weg ‘met sulken crompte niet sou wesen’ als het aanvan-
kelijk leek, ‘maar dat alleen een winkelhaak van eenige weynige roeden daar in soude wesen’; idem inv.nr. 12 (27 
maart 1687).
301  Johan Ockerse, heer van Schoonewalle, verzocht in 1697 en 1698 twee keer om toestemming ‘om sekere 
wegh in Sandijck omtrent sijn hof aldaar te mogen verleggen’. De Hattingakaart toont inderdaad twee kaarsrech-
te wegen langs die hofstede aan de Veerseweg, die in een haakse hoek liggen rondom het bos. Een jaar later ver-
zocht hij ‘sekere wegh omtrent sijn nieuwe plantagie bij Sandijck met abeeleboomen mogen te beplanten’ omdat 
deze ‘maar door één lantman, buyten hem gebruickt [werd]’; za, Archief Polder Walcheren, inv.nr. 14 (9 juli en 
26 september 1697, 6 februari 1698, 3 december 1699 en 17 februari 1700). Deze verzoeken maakten deel uit van 
Ockerses plan om een buitenplaats aan te leggen. Hij liet een vierkante gracht graven, met een ronde kom midden 
op het eiland. Op een brede dam had het huis moeten verrijzen. Bij de verkoop door Ockersses weduwe Elisa-
beth van Bredehoff in 1735 was sprake van een ‘heere en boerewooninge, koetshuys, stallinge, schuur, backeete 
en verderen opstal’; za, raze, inv.nr. 1088 (4 juni 1735).
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positie te bepalen. Daar komt nog bij dat de functies van plezier, profijt, macht en 
aanzien op de buitenplaatsen van deze groep sterk met elkaar samenhingen waren 
verweven en dat ze elkaar over en weer beïnvloedden. Nu is ons beeld van de Wal-
cherse buitenplaatsen in deze periode enigszins vertekend doordat vrijwel alleen 
van de allergrootste afbeeldingen beschikbaar zijn. 

3.7 Conclusie

In het laatste kwart van de zeventiende eeuw vond een flinke toename plaats van het 
aantal buitenverblijven op Walcheren. Vooral in de stadsrandzone verschenen speel-
hoven of herenhuizen op hofsteden. Rond Vlissingen ging het om tenminste vijf-
tien voorbeelden, terwijl rond Middelburg er een onbekend aantal tot stand kwam.

Verder weg van de stad ondergingen hofsteden een uitbreiding tot buitenplaatsen 
doordat er parken bij verschenen en herenhuizen werden gebouwd. Er waren twee 
concentraties van buitenverblijven ontstaan: de grotere langs de duinrand in het 
noorden van het eiland; dichter bij de stad, vooral bij Vlissingen, lagen hofsteden en 
speelhoven. In de omgeving van de stad waren het vooral kooplieden, predikanten, 
militairen en zeelieden die buitenverblijven bezaten. Wel lagen daar enkele kleine 
buitenplaatsen tussen die in bezit waren van stedelijke regenten. Omgekeerd was 
het op het platteland: daar gaven de regenten op hun buitenplaatsen de toon aan.

De speelhoven langs de singel dienden uitsluitend voor het vermaak. Ook de 
hofsteden binnen de stadsrandzone dienden voor het grootste deel daartoe. Hoe 
verder weg van de stad, hoe meer er een element van profijt bij kwam. Zo waren 
hofsteden in de stadsrandzone vaak tevens in gebruik als tuinderij of boomgaard. 
Op het platteland was eind zeventiende eeuw een sterke groei waar te nemen van 
bossen. De dalende opbrengsten uit de landbouw, maar ook het aan bosbouw ver-
bonden prestige maakten dat het voor de bezitters van buitenverblijven op het plat-
teland aantrekkelijk werd om er hakhout en opgaande bomen te planten.

De politieke macht en machtsstrijd van de stedelijke regenten kwam tot uiting 
op buitenplaatsen. De hevige factiestrijd in Middelburg in 1672 en daarna leidde tot 
een machtsverschuiving binnen de stad. Een deel van de regenten die hun functie 
verloren, maakten gebruik van de veiling van de Middelburgse ambachtsheerlijkhe-
den in 1679 om hun machtsbasis naar het platteland te verplaatsen. De heerlijkhe-
den die de stad verkocht, kwamen in handen van regenten uit die stad. Ongeveer een 
derde van hen stichtte een buitenverblijf in de pas verworven heerlijkheid. Na het 
aantreden van Wilem III als stadhouder en vooral na diens benoeming tot koning 
van Engeland gingen Middelburgse en Vlissingse regenten die hun positie deels aan 
hem te danken hadden, ertoe over om rond hun hofsteden grote geometrische par-
ken aan te leggen en die op prenten te laten vastleggen. Het prestigieuze boek Nieu-
we Cronyk van Zeeland, dat een belangrijk propagandamiddel voor de Zeeuwse 
Staten vormde, bevatte een reeks vogelvluchtafbeeldingen van vooral Walcher-
se buitenplaatsen die de macht en rijkdom van hun eigenaren moest verbeelden.
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Toen na het overlijden van Willem III in 1702 de politieke strijd wederom op-
laaide, vooral in Middelburg, leidde de strijd tussen twee rivaliserende facties in het 
stadsbestuur tot een opmerkelijke geografische spreiding van stedelijke regenten 
over het platteland: rond Oostkapelle vormden zich verschillende clusters van bui-
tenplaatsen waarvan de eigenaren alle door politieke voorkeur en huwelijken met 
elkaar waren verbonden. Tegelijkertijd tekende zich een patroon af dat deze buiten-
plaatsen door vererving binnen de familie bleven en daardoor als het ware een dy-
nastiek goed gingen vormen. Dat was anders bij buitenverblijven van kooplieden.

Een buitenplaats was onderdeel geworden van het aanzien van een persoon en 
zijn familie. Dit aanzien vertaalde zich ook in de kunstzinnige vormgeving en de-
taillering van de buitenplaatsen. Een op Franse voorbeelden geïnspireerde archi-
tectuurstijl mengde zich met het al bestaande Hollands classicisme en resulteerde 
in een meer verfijnde vormgeving van vooral de tuinen. Ook hierin gaven de stede-
lijke regenten de toon aan.




