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4 Verfraaiing 1720-1770

4.1 Inleiding

In de zomer van 1743 maakte de Amsterdamse tekenaar Cornelis Pronk drie te-
keningen van de buitenplaats Rijnsburg bij Oostkapelle. Daarop zijn de voorzijde 
van het huis te zien, het nieuw gebouwde achterhuis en een bassin in het park. Het 
buitengoed was in 1732 gekocht door Wilhem van Citters (1685-1758). Hij was 
chef de famille van wat in de loop van de achttiende eeuw verreweg de machtigste 
familie in Zeeland zou worden. Leden ervan bekleedden de belangrijkste functies 
in het gewestelijke bestuur en in de Middelburgse magistraat.1 Rijnsburg heeft een 
uitstraling die past bij de status en het aanzien van zijn eigenaar: uitgestrekte lanen 
en doorzichten, een oud huis met een toren en aan de achterzijde een nieuwere aan-
bouw. 

De tekeningen van Pronk, zoals later die van Jan Arends, laten de grandeur zien 
van de Walcherse buitenplaatsen in de achttiende eeuw. Het hoge aantal buiten-
plaatsen in die tijd versterkt nog eens dat beeld.2 

In de decennia rond het midden van de achttiende eeuw handhaafden de Walcher-
se steden zich als handelssteden. Hoewel Middelburg het bestuurlijke centrum van 
het gewest was en daardoor een elite kende van bestuurders op zowel stedelijk als 
gewestelijk en landelijk niveau, drukte de handel het sterkts zijn stempel op de ste-
delijke economie. De werkgelegenheid werd grotendeels bepaald door de handels-
functie van de stad. Door haar goede handelsnetwerk met steden in het achterland 
kon Middelburg zich goed handhaven als doorvoerhaven van producten uit Oost 
en West naar de Zuidelijke Nederlanden.3 De handel op West-Indië deed het zelfs 
uitstekend in deze periode, mede geholpen door de oprichting van de Middelburg-
sche Commercie Compagnie in 1720. Deze richtte zich voornamelijk op Afrikaanse 
handel en later op transatlantische handel op Zuid-Amerika. Slavenhandel vormde 
daarvan een onderdeel. Kortstondig speelde de walvisvaart een rol van betekenis.4 

Vlissingen profiteerde in deze periode eveneens van de overzeese handel. Deze 

1  A.J.C.M. Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft 
van de achttiende eeuw, Den Haag 1999, p. 204-205; Paul Brusse en Jeanine Dekker (red.), Geschiedenis van Zee-
land deel III 1700-1850, Zwolle 2013, p. 169, 178, 179.
2  Paul Brusse en Jeanine Dekker (red.), Geschiedenis van Zeeland deel III p. 41.
3  Paul Brusse, Gevallen stad. Stedelijke netwerken en het platteland Zeeland 1750-1850, Utrecht 2011, 70-76.
4  Ruud Paesie, Geschiedenis van de MCC. Opkomst, bloei en ondergang, Zutphen 2014.
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nam in de jaren tussen 1750 en 1780 zelfs aanzienlijk toe. Zeeland behield een po-
sitie als handelsgewest. Middelburg en Vlissingen bleven de dominante handelsste-
den. Tegelijkertijd nam de vraag naar landbouwproducten toe. Als gevolg daarvan 
steeg de welvaart onder de plattelandsbevolking, vooral op Schouwen-Duiveland 
en Zuid-Beveland en in Staats-Vlaanderen.5 Desalniettemin bleven op het Wal-
cherse platteland bleven de steden domineren. Stedelijke ambachtsheren, grond-
eigenaren en niet te vergeten buitenplaatseigenaren maakten daar in feite de dienst 
uit. De landbouw stond grotendeels in het teken van productie voor de steden of de 
export markt die via de steden liep.6

In dit hoofdstuk zal ik voor de periode 1720-1770 de factoren onderzoeken die 
de ontwikkeling en transformatie van de buitenplaatsencultuur op Walcheren be-
paalden. Hoe zag het buitenplaatsenlandschap eruit en welke veranderingen zijn 
er waar te nemen? Daarna wil ik nagaan waar de buitenverblijven vooral voor ge-
bruikt werden. Vermaak en profijt neem ik daarbij als uitgangspunt: wat was de 
verhouding tussen die functies? De volgende twee vragen hebben betrekking op 
specifieke functies die de buitenplaats kon hebben voor de stedelijke elite: uiting 
van macht en teken van aanzien. Speelden deze functies eind achttiende eeuw nog 

5  Brusse, Gevallen stad p. 67-79, 185-195.
6  Jeanine Dekker, Onderdanig en opstandig. Desurbanisatie en de politieke verhoudingen op het platteland in 
Zeeland 1750-1850, Utrecht 2011, p. 19-57; Arno Neele, De ontdekking van het Zeeuwse platteland. Culturele 
verhoudingen tussen stad en platteland in Zeeland 1750-1850, Utrecht 2011, p. 144-147.

De achterzijde van het huis Rijnsburg bij Oostkapelle. Tekening door Cornelis Pronk, 1743.
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een rol en zo ja, hoe kwam die tot uiting in het gebruik en in de waardering van de 
buitenplaats? Tot slot wil ik nagaan hoe die mogelijke functies van buitenplaatsen 
tot uiting kwamen in de vormgeving ervan. 

4.2 Landschap

Buitenplaatsen domineerden in het midden van de achttiende eeuw het Walcherse 
landschap. Ze zijn nauwkeurig afgebeeld op de al eerder genoemde kaart die de gebroe-
ders Anthonie en David Willem Coutry Hattinga in 1750 vervaardigden. Deze negen-
delige kaart vermeldt alle ‘herenbuitenwoningen en lustplaatsen, met haare huysen, 
dreven, plantagien etc., benevens de namen derselve, en die der eygenaars’.7 De meeste 
buitenplaatsen zijn aangeduid met ‘hof’. Ook de namen van de eigenaars staan op de 
kaart. Brusse concludeert op basis van een vergelijking van de namen op de kaart met 
het register van de personele quotisatie terecht dat de buitenplaatsen die de Hattinga-
kaart noemt, voornamelijk in bezit waren van Middelburgers en dat het daarbij uitslui-
tend ging om personen uit de stedelijke elite en de bestuurlijke toplaag. In de aanslag 
voor het familiegeld werden ze ingedeeld in de hogere categorieën, met inkomens van-
af 1.500 gulden. Opmerkelijk genoeg waren er daarentegen ook zeer welgestelde per-
sonen die geen buitenplaats bezaten. Brusse geeft aan dat rond 1750 ongeveer 3% van 
de Middelburgse huishoudens een buitenplaats op het Walcherse platteland bezat.8

Voor een goed begrip van de Hattingakaart moet het volgende in acht worden 
genomen. Het eerste punt is dat het aantal buitenverblijven op het eiland niet eer-
der zo groot was en in dit opzicht kan het midden van de achttiende eeuw als hoog-
tepunt gelden van de buitenplaatsencultuur op Walcheren. Het werkelijke aantal 
hofsteden dat als buitenverblijf werd gebruikt, lag zelfs nog iets hoger dan wat de 
Hattingakaart aangeeft. Er lagen met name in de stadsrandzone nog enkele hofste-
den met ‘herenkamers’, zoals uit het voorgaande bleek en ook op het platteland wa-
ren er dergelijke kleine buitenverblijven te vinden.

De tweede constatering is dat de vaak grote oppervlakten van de buitenplaatsen 
niet zonder meer betekenen dat ze alleen maar voor het vermaak dienden. Grote 
delen ervan waren namelijk ingericht voor de productie van hakhout en opgaande 
bomen en vervulden daardoor een economische functie. Hier zal ik in de volgende 
paragraaf nader ingaan.

In de derde plaats liet de periode tot het midden van de achttiende eeuw niet al-
leen een toename zien in het aantal en in de verfraaiing van de buitenplaatsen maar 
ook hier en daar in kwantitatief opzicht een neergaande beweging: al voor 1750 
werden er buitens afgebroken of kwamen in handen van boeren waarna ze hun 
functie als buitenverblijf verloren. Dit gold zowel voor de stadsrandzone als voor 
het platteland. De mogelijke oorzaken daarvoor komen aanstonds aan de orde.

7  Bijlage 4.1.
8  Brusse, Gevallen stad p. 139-142.
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4.2.1 Singel

Langs de singel vonden in het tweede en derde kwart van de achttiende eeuw enkele 
verschuivingen plaats in de aard en omvang van de buitenverblijven. In het navol-
gende komen eerst de ontwikkelingen rond Middelburg aan de orde en vervolgens 
die rond Vlissingen.

In de loop van de achttiende eeuw nam in de Republiek het recreatieve gebruik 
van delen van de openbare ruimte binnen de stad toe. Met name de bolwerken trok-
ken veel wandelaars, ondanks de militaire functie van deze wallen.9 In Den Haag 
had het gebied rond de Hofvijver de functie van openbare wandelplaats, waarlangs 
grote representatieve woonhuizen tot stand kwamen. In de loop van de zeventien-
de eeuw was het een van de meest prestigieuze woonlocaties van de Hofstad ge-
worden.10 

Iets dergelijks vond plaats in Middelburg rond het Molenwater. Dit was een 
spuibekken dat omstreeks 1550 werd gegraven om de kaaien en havens te schuren 
en op diepte te houden. Oorspronkelijk lag het buiten de stad, maar bij de stads-
uitbreiding van 1593-1598 was het binnen de nieuwe omwalling komen te liggen. 
Gargon noemt het in zijn Walchersche Arkadia ‘het vermaaklijk Meulwater, dat 
met schoone huizen en hooge boomen vercierd was’. Een van de reizigers in dit 
boek merkte op dat het ‘zweemt na den Haagschen Vijverberg’.11 Deze vergelijking 
maakt duidelijk dat het niet alleen om een functionele waterberging ging, maar te-
vens om een gebied dat om zijn schoonheid werd geprezen en aantrekkelijk was als 
wandelplaats. Die waardering en het aanzien van het gebied gingen gelijk op met 
de bouw van enkele belangrijke gebouwen eromheen: als eerste daarvan verrees in 
1718 aan de oostzijde het Burgerweeshuis.12 Niet veel later werd het restant van de 
middeleeuwse stadsmuur aan de zuidzijde van het bassin, tussen de Zuidsingel en 
de Bree, gesloopt. De bestrating werd doorgetrokken zodat deze de hele waterpar-
tij kwam te omzomen.13

Een belangrijke stap in de verfraaiing van het Molenwater was de nieuwbouw 
van de Koepoort. Deze verbond de binnenstad met de belangrijkste concentra-
tie van speelhoven en buitenplaatsentussen de Noordpoort en de Dampoort en de 
route vanuit de stad naar deze poort liep langs de oever van het water. De poort 
kreeg de vorm van een triomfboog, naar ontwerp van de Antwerpse architect Jo-
han Pieter van Baurscheit die in die tijd als een zeer vooraanstaand kunstenaar gold 

9   Maurits van Rooijen, De wortels van het stedelijk groen. Een studie naar ontstaan en voortbestaan van de 
Nederlandse groene stad, Rotterdam 1990, p. 35-37.
10  Th. Wijsenbeek en E. van Blankenstein (eindred.), Den Haag. Geschiedenis van de stad. Deel 2. De tijd van 
de Republiek, Zwolle 2005, p. 47-49, 53-54.
11  M. Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2, Leiden 1717, p. 263-264. Gargon laat een van de reizigers opmer-
ken: ‘Daar staat nog een stuk muurs van den ouden omtrek der stad’.
12  W.S. Unger, De monumenten van Middelburg, Maastricht 1941, p. 106-107.
13  Deze aanleg vond plaats rond 1735, aangezien toen het huisje met hofje van muntmeester Pieter Kappeyne, 
genaamd Belvédère, gesloopt werd voor de aanleg van de Zuidsingel; H.M. Kesteloo, De stadsrekeningen van 
Middelburg IX. 1700-1810, Middelburg 1902, p. 19.
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in de Zuidelijke Nederlanden en ook in Zeeland vele opdrachtgevers had. De Koe-
poort was zijn eerste overheidsopdracht in Zeeland.14

Na deze nieuwe poort verrees vanaf 1742 een aantal gebouwen langs het nieuwe 
gedeelte van de Zuidsingel, zoals de Lutherse kerk met een school en pastorie en 
het IJkkantoor, alle naar ontwerp van stadsarchitect Jan de Munck die er ook zijn 
eigen woning bouwde.15 Later werd hier een manege gesticht, terwijl de zaal boven 
het IJkkantoor in 1754 als de eerste stedelijke concertzaal in gebruik werd geno-
men.16 ‘Alle deeze gebouwen geeven geen gering sieraad aan het Molenwater’, al de 
Tegenwoordige Staat in 1751, die over het Molenwater zelf opmerkt dat het ‘rond-
som sierlijk beplant is en omwandeld kan worden’ en ‘uitmuntende gezigten op de 
voornaamste gebouwen en torens der stad’ verschaft.17

Rond de tijd dat Gargon zijn gezelschap rondleidde langs het Molenwater, ont-
stonden binnen de stad en op de bolwerken speelhoven. De grootste concentra-
tie daarvan was te vinden tussen het Molenwater, de Koepoort, de stadswal en het 
Noordpoortplein zoals te zien is op de stadsplattegrond die is opgenomen in de Te-
genwoordige Staat uit 1751. Ook elders in de stad zijn speelhoven te zien, met name 
op de bolwerken. Deze waren net als de speelhoven aan de singel kleinschalig en de 
kaart beeldt ze af met sierlijke patronen die suggereren dat ze ingericht waren als 
siertuinen. Ze zijn echter nogal sjabloonachtig getekend en bovendien ontbreken 
gangen of paden die toegang tot alle tuinen verlenen. 

14  I.M. Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren. Het bedrijf van Jan Peter van Baurscheit (1699-1768) en de ar-
chitectuur in het tweede kwart van de achttiende eeuw, proefschrift Utrecht, 2002, p. 278.
15  Unger, De monumenten p. 84, 130.
16  Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, behelzende eene beschrijving van Zeeland, Amsterdam 
1751, p. 210-212;  Martin van den Broeke, Jan Arends. Buitenplaatsen op Walcheren, Alphen aan den Rijn 2001, 
p. 243-245.
17  Tegenwoordige Staat (1751) p. 214-215.

Het Molenwater in Middelburg. Tekening door Hendrik Spilman, 1773.
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Enkele speelhoven langs de singel ondergingen een uitbreiding tot kleine buiten-
plaatsen. Het buitenhuis van Hermanus van de Putte, dat later De Griffioen werd 
gedoopt, is een vroeg voorbeeld daarvan en kwam in het vorige hoofdstuk al aan de 
orde. In 1724 kwam dit na Van de Puttes overlijden in bezit van zijn dochter Ma-
ria Johanna, die gehuwd was met Johan Assuerus Schorer.18 Het buitenverblijf on-
derging in de jaren daarna ingrijpende wijzigingen. Het voorste gedeelte van het 
woonhuis dateert vermoedelijk uit die periode en heeft een vijf vensterassen bre-
de gevel met een verdieping. Het tuinhuis langs de Domburgse Watergang werd 
in 1733 vervangen door een ruime koepel met daaronder een schuitenhuisje.19 Het 
stond aan een van de belangrijkste vaarwegen van Walcheren en dat zal zeker heb-
ben bijgedragen aan de wens om het gebouw een verzorgd uiterlijk te geven.

Schorer was schepen en raad van Middelburg en vanaf 1726 ontvanger-generaal 
van Zeeland en daarmee de hoogste financiële ambtenaar van het gewest. Daarnaast 
was hij advocaat-fiscaal van de Raad van Vlaanderen, het orgaan dat onder recht-
streeks toezicht van de Staten-Generaal als rechtsprekend orgaan van het toenma-
lige Staats-Vlaanderen fungeerde.20 Dat Schorer juist het buitenhuis De Griffioen 
aan de singel inrichtte als zijn buitenplaats, heeft er niet alleen mee te maken dat hij 
daar via zijn echtgenote de beschikking over had gekregen: de prominente ligging 
in de bocht van de Seissingel, goed zichtbaar vanaf de brug naar de Seispoort waar-
over een van de belangrijkste uitvalswegen naar het platteland liep, zal ongetwijfeld 
ook een rol hebben gespeeld. Het huis stond op wat met een modern woord een 
‘zichtlocatie’ heet. 

In de jaren zestig van de achttiende eeuw onderging De Griffioen wederom een 
uitbreiding, toen het door vererving in bezit was gekomen van Jacoba van den 
Brande, gehuwd met Johan Adriaen van de Perre, heer van Nieuwerve, Welsinge en 
Everswaard. Dit echtpaar was een van de rijkste in heel Zeeland en liet vanaf 1765 
een riante woning optrekken aan het Oudekerkplein, het tegenwoordige Hofplein.21

Het resultaat van de veranderingen op De Griffioen is afgebeeld op een platte-
grond uit 1768.22 Het was uitgebreid met een wandelbos en aan de overzijde van 

18  P.J. Smallegange, ‘De buitenplaats De Griffioen en zijn bewoners’ in: Zeeland 11 (2002) 12, p. 10-23.
19  Schorer kreeg in 1732 toestemming van de Staten van Walcheren voor de bouw van de koepel die ‘op de helft 
des selve somerhuys op de Domburgse watergang willende uytspringe’; za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 20 
(20 februari en 21 augustus 1732). Het leistenen dak kreeg een versiering van loden patronen, een decoratie die 
typisch Middelburgs lijkt te zijn. Vergelijk ook de dakversieringen op de huizen van ’t Middenhof en Toornvliet, 
beide afgebeeld door Jan Arends in respectievelijk 1772 en 1783; H.W.M. van der Wijck, Het Arkadisch Walche-
ren getekend door Jan Arends 1770-1790, Alphen aan den Rijn 2001, p. 121, 122 en 175.
20  Smallegange, ‘De buitenplaats De Griffioen’ p. 13.
21  Na het overlijden van eigenaars Johan Assuerus Schorer in 1752 en zijn weduwe Maria Johanna van de Put-
te in 1762 kwam de buitenplaats uiteindelijk in handen van Maria van Reygersberge, vermoedelijk familie van 
laatstgenoemde; W.S. Unger, ‘De buitenplaats “De Griffioen” te Middelburg’ in: Heemschut (1932), p. 88-90; 
P.W. Sijnke, ‘De Griffioen en omgeving’ in: De Wete 15 (1986) 1, p. 20-23; Smallegange, ‘De buitenplaats De 
Griffioen’; Jeanine Dekker, Peter Don en Albert Meijer (red.), Een bijzonder huis op een bijzondere plek. Het 
Van de Perrehuis in Middelburg en zijn omgeving, Middelburg 2000, p.147-156.
22  Deze kaart is vervaardigd kort nadat de werkzaamheden hadden plaatsgevonden. Een advertentie uit 1765 
maakt namelijk melding van het dempen van een sloot; Middelburgsche Courant 13 juni 1765. In 1768 was er 
sprake van ‘eenig delfwerk, voorts het leggen van eenige aarde dammen, enz.’; Middelburgsche Courant 28 en 
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Kaart van De Griffioen bij Middelburg door J. Massol, 1768.
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de Domburgse Watergang was een perk aangelegd met daarin een ronde kom.23 
In het tweede kwart van de achttiende eeuw verschenen er nog enkele andere van 

dergelijke herenhuizen en kleine buitenplaatsen op de plaats van vroegere speel-
hoven. Aan de Noordsingel bijvoorbeeld kwam omstreeks 1730 een herenhuis tot 
stand dat tegenwoordig Roos en Doorn heet, op een perceel van slechts 210 roeden 
groot. Het heeft een verdieping en een symmetrische gevel van vijf vensterassen 
breed. Wat formaat betreft zou het huis ook op een buitenplaats verder weg van de 
stad gestaan kunnen hebben. Het werd in 1792 een speelhof genoemd.24 Meer dan 
een groot huis met een achtertuin was het niet. Vlakbij het latere Roos en Doorn aan 
de Noordsingel bevond zich in 1770 een ‘speelhof met zijn heerenhuyzinge en cou-
pel’ van ruim een gemet groot.25 Ook dit was weer een woonhuis met een grote tuin 
dat diende als buitenverblijf.

Een ander speelhof dat werd uitgebreid tot het formaat van een kleine buiten-
plaats was de ‘hof’ van Johannes Middelaar aan de Middelburgse singel. Deze was 
voorzien van een boomgaard, waarlangs een ‘dreve’ liep en aan het eind daarvan 
wenste de eigenaar in 1754 een sterrebosje aan te leggen.26 

Verder was Thoorenburg aan de Smoorsgang een ‘extraschoone en welgelegen 
buitenplaats’ van ruim zes gemeten groot.27 De Hattingakaart uit 1750 toont nog 
enkele andere tuinen die wat omvang betreft aangemerkt kunnen worden als kleine 
buitenplaatsen, vooral in het gebied tussen de Koepoort en de Veersepoort.

In en rond Vlissingen zijn in het tweede en derde kwart van de achttiende eeuw ver-
gelijkbare ontwikkelingen waarneembaar. Ook deze stad beschikte over een open-
bare wandelplaats binnen de omwalling. Dit ‘bosje’ lag aan het eind van het Dok, de 
grootste binnenhaven.28 Op de stadsplattegrond in de Tegenwoordige Staat uit 1753 
is het aangegeven als een met bomen beplant veld, dat een van de toegangen vormt 
tot een tuinengebied tussen het Dok en de stadswal. Net als in Middelburg lag in 
Vlissingen een concentratie van kleine tuinen aan de binnenzijde van de wallen.

De Hattingakaart toont in het speelhovengebied buiten de Rammekenspoort behal-
ve de genoemde kleine buitenplaatsen enkele ruime beplante percelen, wat niet over-
een lijkt te komen met de geringe oppervlaktes van de speelhoven die de zeventien-
de-eeuwse archivalia aangeven. De schaalvergroting die we in het vorige hoofdstuk 
al konden constateren, heeft zich tot het midden van de achttiende eeuw voortgezet.

30 juni 1768. In 1769 werd nog ‘eene groote sterke houte poort met deszelfs toebehooren, als ook eenige deuren, 
vensters, blinden, enz.‘ te koop aangeboden die waren overgebleven na de verbouwingen; Middelburgsche Cou-
rant 21 en 23 december 1769.
23  Dit dateert mogelijk uit 1767, toen een aanbesteding plaatsvond voor ‘het delven van een bassein en het ver-
groten van een vijver’. De vergroting betrof mogelijk het graven van de uitstulping aan de lange zijde van het 
dwarsbassin. Middelburgsche Courant 28 april 1767.
24  M.P. Dieleman, Een Heerenhuis en tuin met sprink, Middelburg 2002, p. 10-11.
25  Middelburgsche Courant 8 november 1770.
26  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 23 (18 juli 1754).
27  Middelburgsche Courant 7 augustus 1768.
28  Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, vervolgende de beschrijving van Zeeland, Amsterdam 
1753, p. 115.
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De hier geschetste voorbeelden van buitenverblijven langs de singels van Middel-
burg en Vlissingen geven een trend aan waarbij speelhoven geleidelijk werden sa-
mengevoegd tot grotere percelen die als hofstede of kleine buitenplaats werden in-
gericht. Opmerkelijk is dat deze buitenverblijven veelal in bezit waren van leden van 
het stadsbestuur, terwijl de speelhoven hoofdzakelijk bewoond bleven door perso-
nen uit de groep die al sinds het midden van de zeventiende eeuw dit soort hoven had 
bezeten: schippers, handelaren, predikanten en weduwen. Het buitenvermaak langs 
de singel vertoont een onderscheid in typen buitenverblijven voor verschillende ste-
delijke groepen: de bestuurlijke elite zetelde op buitenplaatsen en in herenhuizen, 
terwijl kooplieden en andere ‘middenstanders’ genoegen namen met een speelhof.

Tegelijk met deze schaalvergroting langs de singel ontstonden binnen de stads-
wallen concentraties van kleine pleziertuinen, in Middelburg rond het Molenwater 
en in Vlissingen langs het Dok. Deze gebieden kregen een toenemende waardering 
als openbaar wandelgebied. Het buitenvermaak had zich deels naar binnen de stad 
uitgebreid. Het duidelijkst komt dat tot uiting in de feestelijke Koepoort in Mid-
delburg, die als een triomfboog de verbinding legt tussen de binnenstedelijke speel-
hoven en wandelboulevards langs het Molenwater en de speelhoven en hofsteden 
aan de rand van de stad.

4.2.2 Stadsrandzone

In het buitenstedelijke gebied bleven hofsteden in trek als vestigingsplaats voor een 
buitenverblijf. Een voorbeeld daarvan is de hofstede met een klein herenhuis en een 
boerenwoning in de omgeving van Middelburg, die is afgebeeld op een tekening 
van Cornelis Pronk uit 1729: tegen de schuur aan staat een gebouw met een deur 
in het midden en aan weerszijden twee grote ramen. Daarnaast staat een kleine wo-
ning, die bedoeld geweest zal zijn voor de pachter. De haag en de vormboompjes 
op de voorgrond suggereren een siertuin. Deze hofstede was volgens het opschrift 
‘de tuin van Gillis Pauwelsz’. Pauwelsz, geboren rond 1680, was evenals Pronk 
doopsgezind. Hij was afkomstig uit Middelburg en gehuwd met Maria Kossement. 
Dit echtpaar heeft de hofstede overigens waarschijnlijk maar kort in eigendom ge-
had. De hofstede lag aan de oostzijde van de Vlissingseweg, tussen deze weg en de 
oude Welzingse watergang.29 Opmerkelijk is dat deze hofstede een ‘tuyn’ wordt 
genoemd. Het impliceert dat de speelhof het belangrijkste onderdeel ervan is en dat 
wijst erop dat dit een hofstede was die vooral het vermaak diende.

Een ander voorbeeld van een dergelijk buitenverblijf op een hofstede is Scher-
remannetje, die lag aan de Noordweg buiten Middelburg. Deze bestond uit een 
‘huyzinge, boerewooninge en verderen timmer’ en was eigendom van Elisabeth de 
Warem, weduwe van de Middelburgse wijnhandelaar Christiaan Damme. Bij haar 

29  Ad Beenhakker, ‘Cornelis Pronk en Abraham de Haen in Zeeland in 1729’ in: Zeeland 9 (2000) 2, p. 37-46. Ver-
gelijk ook Yme Kuiper, ‘ “Daar praalt het Landhuis in zyn’ deftige plantagie”. Hofsteden en herenkamers in het 
doopsgezinde buitenleven in Friesland, 1650-1800’ in: Doopsgezinde bijdragen, nieuwe reeks 40 (2015), p. 223-250.
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overlijden in 1764 werd er een boedelinventaris gemaakt, die een indruk geeft van 
de hofstede. Een verdeling in kamers noemt deze niet. De genoemde ‘huyzinge’ 
was vermoedelijk een kamer in de boerenwoning of een vrijstaande koepel. Negen 
stoelen, een hangoortafel en een hoekkastje maakten de meubilering uit. Verder 
waren er behalve een kapstok het nodige theegoed, stoven en rookwaar te vinden. 
Een ‘blek’ en een koperen tang wijzen op de aanwezigheid van een haard.30 Van 
kookgerei is in de boedelinventaris geen sprake. Er was trouwens ook geen tafel 
waaraan men had kunnen eten, hoewel mevrouw De Warem mogelijk gebruik kon 
maken van de keuken in de boerenwoning.31 Evenmin worden er bedsteden of bed-
degoed vermeld. Scherremannetje was een boerderij met een koepel of kamer voor 
een kort verblijf ter vermaak. 

Iets groter was Borndal, aan de weg van Veere naar Zandijk. Dit werd in 1770 
omschreven als ‘een hofstede met heerenhuisinge en boerewoning’. De eigenares 
was toen Adriana van der Poel, weduwe van de Veerse zeepzieder en oud-sche-
pen Paulus Meyn. Volgens de boedelinventaris die is opgemaakt na haar overlijden 
bestond het herenhuis uit een ‘groote kamer’, een klein kamertje en een keuken. 
Daarnaast was er nog een koepel te vinden.32 

De benamingen grote en kleine kamer kunnen verwijzen naar ruimtes in een gro-
tere woning, waarvan de rest door het boerengezin werd bewoond, of naar een klei-

30  za, Familie Damme inv.nr. 5, fol. 9 en 102.
31  Martin van den Broeke, Buitenplaatsen in Noordgouwe. Hofsteden, lusthoven en landhuizen, Delft 2014, p. 
59-60.
32  za, raze inv.nr. 711, fol. 45-48.

De tuin van Gillis Pauwelsz. bij Middelburg Tekening door Cornelis Pronk, 1729.



4.2 Landschap 223

ne woning voor de eigenaar. Dat laatste lijkt op Borndal het geval te zijn geweest: 
een herenhuis van twee kamers met een boerenwoning onder hetzelfde dak.33 

Naast koepels en kleine herenhuizen bleven op de hofsteden ook kamers in de 
boerenwoning een vorm van buitenverblijven, al zijn de voorbeelden hier zeldzaam. 
Een hofstede aan de Veerseweg was in 1769 ‘met een plaisante heerekamer voor-
zien’. De bijbehorende 55 percelen land lagen in Buttinge en elders op Walcheren.34 

Van alle als voorbeeld genoemde hofsteden is weinig bekend over hun pleziertui-
nen of ‘speelhoven’. Een omschrijving als ‘een playsant hofje met zijn huissinge en 
logie, en annex land’ geeft geen aanwijzing of er een siertuin bij lag. Dit hofje van 
152 roeden groot lag aan de Seisweg bij herberg ’t Wafeltje en was niet meer dan 
een speelhof met tuinhuis.35 Aan de Noordweg lag in 1768 een ‘thuin met zijn an-
nexe kamer’ die was voorzien van ‘de allerbeste vrugtboomen’.36 Dit was een koe-
pel in een boomgaard. Ook de andere speelhoven op hofsteden waren waarschijn-
lijk boomgaarden, hoewel in de eerder genoemde ‘tuin’ van Gillis Pauwelsz ook 
geschoren hagen en vormsnoeibomen stonden.

Hofsteden en buitenplaatsen
De hofsteden in de stadsrandzone waren niet altijd het enige buitenverblijf van hun 
eigenaren. Sommigen combineerden het bezit van een buiten dichtbij de stad met dat 
van een buitenplaats verder weg, op het platteland. Elisabeth de Warem bijvoorbeeld, 
de eigenares van de hofstede Scherremannetje in Brigdamme, bezat ook een buiten-
plaats, die aan de zuidwestkant van de stad lag: Lustenburg. Daar was een volledig 
huis te vinden, bestaande uit vier kamers en een gang en nog een zolderkamer, die 
ruimte bood om er te overnachten.37 De hofstede bij de stad diende voor korte bezoe-
ken, terwijl de buitenplaats voor wat langere verblijfsperioden gebruikt kon worden. 

Ook de Middelburgse burgemeester Jacob van Citters beschikte over twee buiten-
verblijven. In 1759 werd hij eigenaar van de hofstede Brakenburg bij Arnemuiden. 
Hij liet nog in datzelfde jaar een brug leggen over de watergang langs de singel van 
die plaats om de toegang tot zijn buitenverblijf te verbeteren.38 Van Citters’ vader 
Gaspar was eerder eigenaar van Brakenburg en had er in ieder geval een portret van 
de prins van Oranje hangen. Ook hield Van Citters twee pauwen die zijn tante eerder 
op haar buitenplaats in Oosterland op Schouwen-Duiveland had gehouden.39 Het 
portret van de prins en een koppel pauwen zijn duidelijke aanwijzingen dat Gaspar 

33  Het kadastraal minuutplan Gemeente Veere toont slechts één woning op Borndal terwijl in een advertentie 
uit 1830 de buitenplaats in twee delen te huur wordt aangeboden: eerst ‘de boerenwoning, schuur en stalling’ en 
daarnaast ‘de herenhuizing en stalling op dezelve buitenplaats staande’. Deze percelen konden gezamenlijk of 
apart worden gehuurd; Middelburgsche Courant 16 december 1830.
34  Middelburgsche Courant 2 november 1769.
35  Middelburgsche Courant 30 oktober 1764. De ‘logie’ was waarschijnlijk een stalling voor rijtuigen en paarden.
36  Middelburgsche Courant 10 februari 1768.
37  za, Familie Damme inv.nr. 5 fol. 103-106.
38  J. Adriaanse, De Kroniek van Arnemuiden 1695-1794, Goes 1995, p. 195.
39  De genoemde tante was Susanna Maria Loncque, vrouwe van Oosterland. Zij gaf Van Citters in 1750 twee 
portretten, ‘wenschende lange tot cieraad van Brakenburg sal mogen verstrecken.’ Utrechts Archief, fa Des 
Tombe inv.nr. 832 (brieven van 17 en 22 juni 1750).
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van Citters deze hofstede als buitenverblijf gebruikte. Zijn zoon zette dat gebruik 
voort, getuige de verbetering van de toegang die hij liet uitvoeren. Daarnaast wist hij 
het kasteel Popkensburg te verwerven. Na het overlijden van Anna Boudaen Cour-
ten in 1762 wilde zijn schoonzuster Anna Maria Boudaen de heerlijkheid Popkens-
burg of Sint Laurens met het gelijknamige kasteel Popkensburg verkopen. Van Cit-
ters maakte echter gebruik van het naastingsrecht dat aan zijn echtgenote Anna Sara 
Boudaen toekwam om de eigendom van die heerlijkheid en het kasteel te bemachti-
gen. Tot zijn overlijden in 1792 bleef hij Popkensburg als buitenverblijf gebruiken.40

Buitenplaatsen verder weg van de stad hadden een andere functie dan hofsteden 
of kleine buitenplaatsen dichter bij de stad, maar het bezit van de ene sloot het bezit 
van de andere niet uit. Toch waren er regenten die als ze de kans kregen, hun kleine 
hofstede in de buurt van de stad omwisselden voor een wat groter buitenverblijf op 
het platteland. Dit was bijvoorbeeld het geval met de Middelburgse burgemeester 
Johan Willem Thibaut. Hij verkocht in 1736 aan brigadier Johan Godin zijn hofste-
de bij West-Souburg. Het buitenverblijf bestond uit een ‘hofstede, heerewooninge, 
tooren, andere gebouwen, speelhof en plantasie’. Het lag aan de weg tussen de bei-
de Souburgen, op de hoek van de huidige Kanaalstraat en Braamstraat. Van de bij-
behorende 27 gemeten grond die verspreid in de buurt lagen, waren er zesenhalf in 
gebruik als hofstede.41 Godin bezat Het Huys ten Duyne bij Oostkapelle met zijn 
uitgestrekte park maar zocht kennelijk iets kleiners. Daarom droeg hij zijn Oost-
kapelse buitenplaats in hetzelfde jaar 1736 over aan Thibaut.42 Deze opmerkelijke 
ruil toont iets van de beleving die kennelijk verbonden was aan een buitenverblijf: 
de militair Godin en de regent Thibaut verwezenlijkten op deze manier hun wen-
sen en zo kon Thibaut zijn plaats innemen te midden van andere regenten die in het 
voorname Oostkapelle hun buitenplaatsen hadden. Godin bevond zich in West-
Souburg in het gezelschap van andere militairen zoals enkele scheepskapiteins in 
dienst van de Admiraliteit en enkele kapiteins van de Vlissingse burgerwacht die in 
West-Souburg een speelhof of hofstede bewoonden.

Buitenverblijven bij bedrijfsgebouwen
Hoe wijdverbreid het buitenwonen inmiddels was geworden, wordt goed geïllus-
treerd door een aantal buitenverblijven met bedrijfsgebouwen.43 Buitenverblijven 
kwamen rond Middelburg voor bij verschillende soorten bedrijven. Zo werd de 
suikerraffinaderij Niemand zonder Vijandt buiten de Middelburgse Dampoort in 
1759 een ‘playsant en welgelegen hof’ genoemd. Erbij hoorden een ‘huis, woonin-
gen, speelhof, boomgaard’ met enkele weiden en akkerland met een oppervlakte 

40  Brakenburg bleef nog tot na 1818 in bezit van de nakomelingen van Jacob van Citters; za, Verzameling Ver-
heye van Citters inv.nr. 138. Zie ook Adriaanse, De Kroniek van Arnemuiden p. 263; I.H. Vogel-Wessels Boer, 
‘Popkensburg’ in: Nehalennia 152 (2006), p. 26-42.
41  gav, raze inv.nr. 1480 (1 maart 1736).
42  za, raze inv.nr. 1170 (25 februari 1736).
43  Martin van den Broeke, ‘Rust en werk. Bedrijfsgebouwen met buitenverblijven op Walcheren’ in: De Wete 
36 (2007) 4, p. 28-35. 
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van ruim zes gemeten. Deze waren volgens een advertentie geschikt om te worden 
gebruikt als bleekveld of ‘moeserie’. Dat laatste woord duidt op een tuinbouwbe-
drijf.44 De enige lakenververij die Zeeland rijk was, gelegen aan de singel buiten de 
Vlissingse poort, was eveneens voorzien van ‘een speelhof met zijn huizinge en erve 
agter dezelve’. Later werd dit complex nog uitgebreid met een tuinmanswoning 
en enkele aangrenzende speelhoven, waarvan er een in 1775 een ‘schoone goud-
vischrijke vijver’ had.45 Uiteindelijk was een groot deel van het bedrijfsterreininge-
richt voor het vermaak. Een kleine linnenblekerij tussen de Seis- en de Noordpoort 
ten slotte was in 1774 voorzien van ‘een vermakelijk zomer-huis, uitzigt hebbende 
op de cingel; aan ’t einde van den hof een woonhuis, en nog een boerewooning’ met 
daarbij een ‘bleekveld, welput en regenbak’.46 

Deze voorbeelden tonen hoezeer het buitenleven langs de stadssingel verweven 
was met andere stedelijke functies zoals woningen en bedrijven. In hoeverre in het 
laatste voorbeeld de ‘hof’ een moestuin of een siertuin was, blijkt niet uit de om-
schrijving, maar de aanwezigheid van een zomerhuis of koepel maakt duidelijk dat 
het in ieder geval voor een deel een recreatieve functie had.

Ook bedrijven die om redenen van bereikbaarheid over water of vanwege stank-
overlast iets verder buiten de stad waren geplaatst, konden een buitenverblijfje op 
hun terrein hebben, zoals de zoutketen langs de havens van Middelburg en Arne-
muiden. Een zoutkeet is een bedrijf waar zout wordt gewonnen uit gedolven turf, 
die in Zeeland voor dat doel werd ingevoerd. Aan de noordzijde van het havenka-
naal van Middelburg lag een ‘extra sterke, welbetimmerde en op een zeer aange-
name en gelegen plaats staande zoutkeet’, waarbij zich ‘een annexe buitenplaats, 
genaamd Land- en Water-Zigt, met zijn stalling en koetshuis’ bevond. Het woord 
‘buitenplaats’ duidt in dit geval overigens enkel op een woonhuis, terwijl van een 
tuin of park geen sprake is.47 Mogelijk dateerde het huis uit 1744, toen eigenaar Jo-
han de Cliever verzocht om ‘van de ledige erve aan de keete daar Blaas Cornelisse 
in woont, de breedte van 22 voeten en dat van de steenen pad tot aan de kille [te ge-
bruiken], teneinde aldaar een somerhuys te doen bouwen’.48 Als het woord zomer-
huis hier dezelfde betekenis had als het woord ‘buitenplaats’, onderstreept dat dui-
delijk de noodzaak om voorzichtig te zijn bij de interpretatie van de contemporaine 
terminologie in verband met buitenverblijven. 

In de jaren 1730-1740 ging het goed met de zoutnering in Arnemuiden en daar-
door lieten steeds meer eigenaren van de zoutketen een tuin bij hun bedrijf aan-
leggen, waarin ze dan een koepel plaatsten.49 Al na enkele jaren liep de zaak uit de 
hand. In 1735 notuleerde men in de vergadering van het stadsbestuur: ‘alzo bevon-
den wordt dat sommige keet- of pannenbazen het bestaan bij en omtrent hun keet-

44  Middelburgsche Courant 8, 13, 17 en 22 februari 1759.
45  Middelburgsche Courant 28 mei, 4, 11, 18 en 22 juni 1764 en 9 september 1775.
46  Middelburgsche Courant 10 november 1774.
47  Middelburgsche Courant 19 januari 1775.
48  Adriaanse, De Kroniek van Arnemuiden p. 158.
49  Adriaanse, De Kroniek van Arnemuiden p. 117.
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en te bebouwen met zomerhuizen als anderszins op de ledige erven op grond dezer 
stad’. Het werd kennelijk nodig gevonden te benadrukken dat voor het optrekken 
van die bouwwerken toestemming nodig was.

Zulke zomerhuizen waren bedoeld voor de eigenaar, die veelal in Middelburg of 
in Arnemuiden woonde. Bij de zoutketen stonden vaak woningen voor de bazen. 
Zo vroeg eigenaar François Engelse in 1735 toestemming voor het bouwen van een 
zomerhuis. Bij de keet bevond zich toen al een woning die bewoond werd door 
Carel Cornelisse, waarschijnlijk de baas.50 De eigenaren Bastiaan van Pantegem en 
Pieter van de Weele kregen in 1740 toestemming om ‘een deur te mogen hangen 
aan hun keeten en zomerhuys voor de tijd als deselve met hun familie aan de keeten 
zijn en anders niet’. Dit bericht maakt duidelijk dat de eigenaren niet zelf op de keet 
woonden. Mogelijk betreft het hier een afscheiding tussen het bedrijfsgedeelte en 
de rest van het erf en de gebouwen. Niet alleen bij zomerhuizen, ook tuinen wer-
den aangelegd bij de keten. In 1740 legde Lieven Menschaart op ‘de ledige erve aan 
deszelfs zomerhuys, staande op het eiland aan de keten’ een speelhof aan.51 

In de jaren zeventig beleefde de zoutnering blijkbaar opnieuw een bloeiperiode, 
want er werd weer volop gebouwd. Eigenaar Engelbert Johan van der Mandere liet 

50  Adriaanse, De Kroniek van Arnemuiden p. 132-133.
51  Adriaanse, De Kroniek van Arnemuiden p. 140.

De zoutketen aan het eind van de Havendijk van Middelburg. Ongedateerde tekening, circa 1770.
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in 1773 een zomerhuisje bouwen bij zijn keet De Ketterye.52 Dat Van der Mandere, 
raad, schepen en thesaurier van Middelburg, uit de stedelijke elite kwam en zijn va-
der de uitgestrekte buitenplaats Der Boede bewoonde, sloot kennelijk niet uit dat 
hij voor zijn buitenvermaak genoegen nam met een tuinhuis bij een zoutkeet.53

Het voorgaande komt samengevat erop neer dat er drie opmerkelijke trends waar 
te nemen zijn in de stadsrandzone rond het midden van de achttiende eeuw. In de 
eerste plaats werden ook daar, net als direct langs de singel, de buitenverblijven ge-
leidelijk groter. Wel bleven er hofsteden in gebruik als buitenverblijf, waarbij zo-
wel kamers in het boerenhuis als koepels tot verblijf van de stedelijke eigenaar kon-
den dienen. Enkele eigenaren van dergelijke verblijven beschikten daarnaast over 
een grotere buitenplaats verder weg van de stad. In de tweede plaats werden de wo-
ningen op kleine buitenplaatsen vaker permanent in gebruik genomen door wedu-
wen en alleenstaande dames uit de stad, hoewel onduidelijk is of er in deze periode 
sprake was van een toename daarin. Ten slotte breidde de trend zich uit dat stede-
lijke ondernemers en een enkele stedelijke regent kleinschalige buitenverblijven in-
richtten op hun bedrijfsterreinen. 

4.2.3 Platteland

Het aantal buitenplaatsen was rond 1750 op een hoogtepunt, zo kunnen we uit de 
Hattingakaart van dat jaar afleiden. Op de functie van die buitens zal de volgende 
paragraaf ingaan, terwijl verderop in dit hoofdstuk de vormgeving nog ter spra-
ke komt. Voor zover kon worden nagegaan, bestaat de indruk dat de meeste bui-
tenplaatsen die de Hattingakaart toont, tot stand zijn gekomen in de periode voor 
1720. De ontwikkelingen van na dat jaar bestonden hoofdzakelijk in vergroting en 
verfraaiing van de bestaande buitens. 

Hofsteden
Behalve buitenplaatsen met afzonderlijke herenhuizen bleven er in de eerste helft 
van de achttiende eeuw hofsteden als buitenverblijf dienst doen. Een voorbeeld dat 
een goed inzicht geeft in de praktijk van het buitenleven is dat van Hermanus Wilt-
schut. De beschikbare documentatie over zijn buitenverblijven geeft inzicht in hoe 
deze werden gebruikt. 

Wiltschut was afkomstig uit een familie van militairen en trad in 1715 in dienst 
als kapitein bij de Zeeuwse Admiraliteit. Later werd hij achtereenvolgens schout 
bij nacht, vice-admiraal en luitenant-admiraal van Zeeland. De laatstgenoemde 
functie bekleedde hij tot zijn overlijden in 1748. Wiltschut woonde aanvankelijk in 
Arnemuiden maar verhuisde in 1731 naar Veere. Zijn bezittingen in Arnemuiden 

52  Adriaanse, De Kroniek van Arnemuiden p. 239.
53  In 1801 kocht Van der Mandere een speelhofje aan de singel buiten de Segeerspoort; A.C. Macaré, ‘Stamreeks 
Van der Mandere (Een Nederlandse tak van een oud Vlaams geslacht)’ in: Kronieken. Tijdschrift van de genealo-
gische vereniging Prometheus 8 (1999) 3, p. 157-179, 171-172.



4 Verfraaiing 1720-1770228

hield hij aan.54 Deze bestonden ten tijde van zijn overlijden uit meerdere woonhui-
zen waarvan er een ‘met sijn was- en somerhuys’ dat eerst zijn hoofdverblijf was 
geweest. Uit de inventaris van zijn nalatenschap blijkt dat het toen nog volledig 
gemeu bileerd was. Kennelijk gebruikte hij dit als zomerverblijf. Verder waren een 
klein huis en een woning die aan de predikant was verhuurd zijn eigendom, evenals 
twee schuren, een wagenhuis en een boerenwoning. Tegenover zijn woonhuis la-
gen ‘twee huysjes met een grooten hof daaragter en een schuertje’.55

Het buitenhuis zelf was een omvangrijk gebouw met op de begane grond vier ka-
mers: een ‘voorsalette’ en ‘kleen saletje’, een grote kamer, een eetkamer en een gang. 
Een ruimte heette ‘’t somerkamertje’. De inventaris noemt op de zolder alleen een 
bovenkamer, ‘agterbovenkamer’ en meidenkamer. Achter dit huis verrees in 1736 
een zogenoemde ‘kiekuyt’, een koepel op de stadswal die een uitzicht bood over 
het Arnemuidse Gat.56 In dit ‘somerhuys’ stonden bij Wiltschuts overlijden alleen 
een ‘bufet met een loode fonteyne’, een kleerkast en een oude tafel. Het buffet wijst 
erop dat dit tuinhuis als eetvertrek dienst heeft gedaan. Het ‘huis bij den grooten 
hoff’ was in gebruik als koepel en was gemeubileerd met zes stoelen en drie tafeltjes. 
Op het terrein bevonden zich verder nog een paardenstal, twee schuren, een ‘verf-
huys’, washok en ‘melckhuys’. Er liepen twee koeien op ‘de werft’ achter het huis.57

Behalve zijn buitenhuis binnen de wallen van Arnemuiden beschikte Wiltschut 
over een hofstede in de buurt van Colijnsplaat in de polder Oud Noord-Beveland 
die hij eveneens als buitenverblijf gebruikte. In 1734 stelde hij er zelf een inventa-
risbeschrijving van op.58 Het woonhuis bestond uit een gang, een keuken, daarnaast 
een bakkeet met zolder. Verder waren er een grote kamer, twee kleine kamers en 
een kamer boven de kelder. Op de zolder waren nog een gang en een knechtskamer. 
Mogelijk was dit huis groter dan de boedelinventaris weergeeft. De ruimtes waarin 
de boer met zijn gezin woonde en waar zich geen spullen van Wiltschut bevonden, 
zullen in die inventaris niet genoemd zijn.

Dit buitenverblijf was tevens een boerderij waar melkvee werd gehouden. Zo be-
vonden zich in de gang ‘2 kaerens’ of karntonnen, botervaten en melktonnen en an-
der gereedschap voor de zuivelbereiding. Het was in die tijd niet ongebruikelijk dat 
de gang van de boerenwoning daarvoor werd gebruikt. Pas later kwamen er aparte 
karnruimtes in gebruik.59 Dat deze gereedschappen stonden opgesteld in de gang 
van het buitenhuis van Wiltschut, geeft aan dat er in dit geval maar een heel dunne 
scheiding was tussen het boerenleven en het buitenleven.

Zitmeubelen in de keuken worden niet genoemd, wel een rechtbank of keuken-
tafel, een schenktafel, een theetafel en nog een opklapbare tafel. Op de schoorsteen 

54  J. Adriaanse, ‘Een bekend persoon uit Arnemuiden. Hermanus Wiltschut, admiraal van de Zeeuwse vloot’ in: 
Arneklanken 3 (1998) 4, p. 11-14.
55  za, Verzameling Ermerins en Wiltschut inv.nr. 80.
56  Adriaanse, ‘Een bekend persoon’.
57  za, Verzameling Ermerins en Wiltschut inv.nr. 80.
58  za, Verzameling Ermerins en Wiltschut inv.nr. 80.
59  P.J. van Cruyningen, ‘Schone welbetimmerde hofsteden’. Boerderijbouw in Zeeland van de tiende tot de 
twintigste eeuw, Utrecht 2002, p. 157-158.
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stonden wat aardewerken schotels. In de spinde stonden enkele tinnen borden, een 
olie- en azijnstel, theegoed en rookwaar. Ook Wiltschuts jachtgeweer hing er.

In grote boerenwoningen was naast de keuken vaak nog een bijkeuken te vinden. 
Mogelijk heeft Wiltschuts pachter daar gewoond en was de genoemde keuken eer-
der een siervertrek dan een ruimte die bedoeld was om er voedsel te bereiden. De 
afwezigheid van kookgerei in de genoemde keuken kan daarmee worden verklaard. 
Dit doet overigens vermoeden dat de pachter en zijn gezin als de eigenaar op be-
zoek kwam, optraden als zijn bedienend personeel. Behalve een bedstede voor de 
boerenknecht wordt namelijk geen melding gemaakt van verblijven voor eventuele 
dienstbodes.

Behalve de keuken waren er in het huis nog vier kamers voor de eigenaar. De 
‘groote caemer’ was het woonvertrek voor Wiltschut. Deze was voorzien van een 
haard en gemeubileerd met twaalf stoelen met kussens en twee tafels. Aan de wand 
hingen een spiegel en vier schilderijtjes. De twee ‘cleene caemerties’ dienden als 
slaapvertrekken. Er stonden twee ledikanten. Het ‘keldercaemertie’ was slechts 
voorzien van zes stoeltjes. Voor het enige raam hing een gordijn.

Uit alles blijkt hier dat het boerenbedrijf en het buitenverblijf nauw met elkaar 
in verband stonden. Zo was Wiltschut zelf eigenaar van het vee, pootgoed en boe-
rengereedschap op het bedrijf. Het kwam regelmatig voor dat een boerderijbezitter 
zulke zaken zelf bezat en de uitoefening van het bedrijf overliet aan een werknemer 
in plaats van aan een pachtboer die voor eigen rekening boerde.60

Verdwijning hofsteden als buitenverblijf
Hofsteden als die van Wiltschut werden in de loop van de achttiende eeuw gelei-
delijk zeldzamer en uiteindelijk verdween dit type helemaal. Het Hoge Duvekot 
bijvoorbeeld, een grote boerderij bij Oostkapelle die begin achttiende eeuw zeer 
waarschijnlijk in gebruik was als buitenverblijf, kwam in de jaren veertig door 
erfe nis in handen van een boer. De drie eigenaren: Jan Bernard Laurens de Vassy, 
commies-generaal bij de Admiraliteit van Zeeland en de zusters Johanna Levina 
en Maria Adriana de Beaufort, droegen het complex met vijftig gemeten akkers en 
weilanden in 1748 over aan Joos Marinusz. de Voogd, schepen van Oostkapelle.61

Van de hofstede Lugtenburg, eveneens een boerderij met waarschijnlijk een ka-
mer die als buitenverblijf dienst deed, werd in 1743 bedongen dat het huis niet 
mocht worden afgebroken, noch het hout gerooid.62 Uiteindelijk verloor deze hof-
stede de functie van buitenverblijf toen Adriaan Hendriksen en Catalijntje de Witte 
in het bezit ervan kwamen. Toen hun zoon Adriaan Hollebrantsen in 1752 de helft 
van Lugtenburg overdroeg aan zijn broer Jan was er nog slechts sprake van een hof-
stede. De boomgaard en vijver lagen er nog wel maar zes jaar later waren ook deze 
verdwenen.63

60  Vergelijk hoofdstuk 3.
61  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 944, fol. 950verso; raze inv.nr. 1171 (1 mei 1748).
62  za, raze inv.nr. 1171 (4 juli 1753).
63  za, raze inv.nr. 1171 (14 december 1752 en 1 juli 1758).
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Cranestein, dat in het tweede kwart van de zeventiende eeuw in gebruik was ge-
nomen als buitenverblijf, was in het midden van de achttiende eeuw eigendom van 
Herman de Keyser, presiderend raad in het Hof van Vlaanderen te Middelburg. Hij 
verkocht de hofstede met zijn ‘huyzinge, schuere, stallinge en verderen opstal’ in 
1757 aan de Middelburgse koopman Leendert Bomme en de Aagtekerkse boer Ni-
colaas van der Vorst. Erbij hoorden 57 gemeten wei- en akkerland.64 De nieuwe eige-
naren verhuurden de hofstede als buitenverblijf.65 In oktober van het volgende jaar 
echter droeg Bomme zijn helft over aan Van der Vorst die er toen kennelijk woon-
de. Daarmee werd Cranestein een gewoon boerenbedrijf en verloor het zijn functie 
als buitenverblijf. Het bos dat op de Hattingakaart uit 1750 is te zien, was toen al 
verdwenen, want in de overdrachtsakte is slechts sprake van akkers en weilanden.66

Van der Vorst zou later nogmaals een buitenplaats kopen om deze om te vormen 
tot boerderij en de bomen en houtopstanden te verkopen: hij kocht in 1773 samen 
met Adriaan of Willem Wisse de buitenplaats Zwanenburg.67 Nog in hetzelfde jaar 
verkochten ze het geheel aan Hermanus Siebrands voor bijna hetzelfde bedrag, onge-
twijfeld nadat ze een deel van de houtopstanden hadden laten rooien en verkopen.68

Kersenhof was het buitenverblijf van Cornelia Kruyft, weduwe van kapitein 
Adriaan Heijpe. Zij droeg de hofstede in 1749 over aan Pieter Meulenberg uit Co-
lijnsplaat. Het geheel bestond toen uit een ‘heerenhuys, boerewoninge, plantagien, 
hoven en vijvers, schuren en stallen, en verderen timmer’. Erbij hoorden 95 geme-
ten aan akkers en weilanden.69 Meulenberg bleef op Noord-Beveland wonen. Na 
zijn overlijden droegen zijn erfgenamen in 1775 Kersenhof over aan de Oostkapel-
se boer Adriaan Abrahamsz. Roose. De hypotheekakte omschrijft het als ‘zijn ge-
kogte hofstede genaamt Kersenhof met desselfs huysinge, schuure, stallinge en ver-
deren timmer’. Verder bestond het erf uit alleen een boomgaard, terwijl de rest van 
de landerijen in gebruik was als wei- en akkerland.70 Het bos dat er op de Hattinga-
kaart uit 1750 nog is te zien, was verdwenen. 

De factoren die in Oostkapelle ertoe leidden dat buitenverblijven hun functie 
verloren, zijn voor het belangrijkste deel te herleiden tot eigendomswisselingen: de 
eigenaar overleed en de erfgenamen toonden geen belangstelling om de hofstede in 
bezit te houden. Dit zal te maken hebben met de toegenomen wens naar comfort. 
In de stad was al een trend aan de gang waarbij woningen comfortabeler en fraaier 

64  za, raze inv.nr. 1171 (6 februari 1757).
65  Zo kwamen in de zomer van 1758 de erfgenamen van de Zierikzeese oudburgemeester Pieter Mogge bijeen 
op ‘het buytenhoff genaemt Craenesteyn’ voor onderhandelingen over de verdeling van de nalatenschap. P.D. de 
Vos, De Vroedschap van Zierikzee van het einde der 16de eeuw tot 1795, Middelburg 1931, p. 596.
66  za, raze inv.nr. 1171 (18 januari 1760).
67  H.M. Kesteloo, Oostkapelle in woord en beeld, Middelburg 1909, p. 124 noemt Willem Wisse als medekoper, 
terwijl za, Rekenkamer D inv.nr. 69531 Adriaan Wisse noemt. Ze betaalden ruim 2.200 Vlaamse ponden voor 
Zwanenburg.
68  za, Rekenkamer D inv.nr. 69531. De verkoopprijs van de hofstede bedroeg 2.100 Vlaamse ponden.
69  za, raze inv.nr. 1171 (14 juli 1749).
70  za, raze inv.nr. 1172 (5 oktober 1775). In de overdrachtsakte is daarentegen wel sprake van een ‘heerehuys’ 
en ‘boerewoning’. Dit kan worden veroorzaakt doordat bij het opstellen van de nieuwe overdrachtsakte de tekst 
uit de vorige akte is gebruikt, terwijl het herenhuis toen al was afgebroken.
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ingericht werden. Deze zette zich in de eerste helft van de achttiende eeuw voort 
op de buitenverblijven. Tegelijkertijd blijken de kopers van de hofsteden boeren te 
zijn, die kennelijk over voldoende kredietwaardigheid of vermogen beschikten om 
de hofsteden met hun soms omvangrijke grondbezit over te nemen. 

Ook elders op het Walcherse platteland lag een aantal hofsteden verspreid dat rond 
het midden van de achttiende eeuw hun functie als buitenverblijf verloren, zoals 
Duinwijk aan de Schelpweg buiten Domburg. In 1720 verkocht Gijsbert van Ho-
gendorp, vrijheer van Hofwegen, deze hofstede met herenhuis aan de Schelpweg in 
Domburg Buiten aan de boer David Antheunisse Jongepier. Erbij hoorden 46 ge-
meten grond waaronder ‘bos, plantagie, boomgaart’. Bij de koop inbegrepen waren 
verder ‘alle losse goederen in ’t heerenhuys’. Niet veel later was er een herberg ge-
vestigd.71

Een ander buitenhuis dat in deze periode als uitspanning dienst ging doen, stond 
aan de rand van Domburg. Het was in de zeventiende eeuw in gebruik geweest 
als buitenwoning maar uiteindelijk in verval geraakt. Eigenaar Jeremias Verwout 
Noiret, secretaris van Middelburg, verkocht het in 1738 aan de Domburgse am-
bachtsheer Ewoud van Dishoeck. Deze liet het herenhuis inrichten als herberg en 
gaf het gebouw de naam Het Schuttershof, ook al had het nooit een schuttersge-
nootschap gehuisvest.72 In streken die populair waren bij wat we nu ‘dagjesmensen’ 
noemen, kwam het vaker voor dat kleine buitenplaatsen in herbergen werden ver-
anderd. Soms wisten ze hun bestaan nog lang te rekken, soms ook was de functie-
verandering het begin van het einde.73

De kleine buitenplaats De Fruitberg bij Schellag was begin achttiende eeuw 
aangelegd door de overgrootvader van Johan Pieter Recxstoot. In 1754 verkocht 
Recxstoot deze ‘hofstede met sijn heerenhuys, boerenwooninge, schuure, etc.’ 
aan Adriaen Duflo, een van de 24 Commissarissen van de Polder Walcheren.74 
Recxstoot was van 1751 tot 1756 raadpensionaris van Zeeland, een van de hoogste 
ambten in het gewestelijke bestuur. Het zal niet uit armoede zijn geweest dat hij 
zijn buitenverblijf van de hand deed. Wel kan hebben meegespeeld dat hij een der-
gelijke kleine hofstede niet langer passend vond bij zijn functie en een groter buiten 
wenste. Het is echter niet bekend of hij elders op het eiland een andere buitenplaats 
kocht of huurde.

De hofstede Groot Valkenburg bij Meliskerke bleef nog tot in het derde kwart 
van de achttiende eeuw in gebruik als buitenverblijf maar was in de laatste decen-
nia niet langer het exclusieve bezit van een stedelijke eigenaar. Na het overlijden 
van Daniel Beukelaar, raad in het Hof van Justitie in Den Haag, droeg zijn weduwe 

71  za, raze inv.nr. 1129 (8 juni 1720); H.M. Kesteloo, Domburg in woord en beeld, Middelburg 1913, p. 116.
72  Kesteloo, Domburg p. 92-93.
73  Vergelijk Roel Mulder, Op afbraak. De sloop van buitenplaatsen in de periode 1780-1830, scriptie Universi-
teit Utrecht 2006, p. 36.
74  za, raze inv.nr. 1089 (19 november 1754); zie idem inv.nr. 1087 (8 september en 12 november 1707 en 2 ok-
tober 1719).
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Maria Susanna Gerlagh in 1754 de ‘landhofstede genaamt Groot Valkenburg, van-
ouds genaamt De Blauwe Poorte’ over aan Jacobus de Cliever, secretaris van Veere, 
en Laurens de Rijke uit Meliskerke.75 Deze merkwaardige combinatie van eigena-
ren bleef nog lang bestaan, want ook De Clievers weduwe Jacoba Wackier behield 
de eigendom samen met de genoemde landbouwer. Mogelijk gebruikte zij de hof-
stede na het overlijden van haar echtgenoot niet meer als buitenverblijf maar nog 
wel als inkomstenbron: de opbrengst van het verkochte hakhout kwam haar ten 
goede.76

Dit was eveneens het geval met het huis Waterlooswerve, dat in de zeventiende 
eeuw als een van de eerste hofsteden op het eiland als buitenverblijf in gebruik was 
genomen. Al aan het eind van die eeuw was het waarschijnlijk niet meer als buiten-
huis in gebruik, mede doordat de eigenaren andere buitenplaatsen elders hadden. 
Uiteindelijk kwam het na het overlijden in 1743 van Maria Nagtegael, weduwe van 
Johan van der Mandere, burgemeester van Vlissingen, in bezit van haar twee kin-
deren Johanna Susanna en Jacob. Eerstgenoemde was getrouwd met Johan Gual-
therus van der Poort en zij hadden het vooruitzicht dat ze de ambachtsheerlijke 
buitenplaats in die heerlijkheid zouden gaan bewonen. Jacob bezat tevens de bui-
tenplaats Der Boede bij Koudekerke, waar hij een groot nieuw landhuis liet optrek-
ken. Aan Waterlooswerve hadden geen van beide erfgenamen behoefte. In 1744 
verkochten ze het dan ook met honderd gemeten land aan Jan Schietekatte, gecom-
mitteerde van breegeërfden in de Polder Walcheren namens de Vijf Ambachten.77 
Deze gebruikt het als boerderij: op een afbeelding die Cornelis Pronk er in die tijd 
van maakte, prijkt een grote Vlaamse schuur op het erf en is de toren die er een 
eeuw eerder nog was, verdwenen.

Als een buitenplaats in handen kwam van lokale boeren betekende dat overigens 
niet altijd het einde van het buitenverblijf, zoals in het geval van het Hof te Dom-
burg. Dit werd na het overlijden van Anthonie Pieter van Dishoeck, heer van Oud-
huizen en Domburg en zoon van de al genoemde Ewoud, in 1769 door zijn erfge-
namen verkocht aan Adriaan Wisse uit Aagtekerke en compagnie. Een deel van het 
terrein bleef als buitenplaats in gebruik en kon in 1774 nog worden omschreven als 
‘de lustplaats van Domburgs weledelgeboren heer’, ook al werd het toen niet meer 
door de ambachtsheer bewoond. Er lag ‘een fraaien en vrugtbaren hof achter wel-
ke een aangenaam bosch is met digten boomlommer beschaduwd’.78 De nieuwe 
eigenaren probeerden aanvankelijk het hof als buitenplaats te verhuren.79 In 1795 

75  za, raze inv.nr. 996 (26 september 1754). 
76  In 1767 vond op Groot Valkenburg de verkoop plaats van twee koetspaarden, twee phaetons en een chais, 
alsmede van paardentuigen, ‘twee stel witte paardequasten’ en stalgereedschappen. Middelburgsche Courant16 
april 1767. Deze verkoop kan erop duiden dat de equipage niet meer nodig was. In 1774 en 1775 noteerde de Re-
kenkamer opbrengsten uit veilingen voor Jacoba Wackier en J. Benou; za, Rekenkamer D inv.nr. 69541 en 69551.
77  H.M. Kesteloo, Aagtekerke, Middelburg 1893, p. 61-67.
78  J.H. Kluiver (red.), ‘Een reis door Zeeland in 1774’, in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen (1980), p. 134-157, 143.
79  za, raze inv.nr. 212 (20 oktober 1769), Middelburgsche Courant 8 en 22 januari 1775. Zie ook Middelburg-
sche Courant 12 oktober 1769.
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verkocht Wisse het hof aan Andries Francke waarna het uiteindelijk een boerderij 
werd. Het herenhuis bleef echter bestaan en ging dienst doen als boerenwoning.80 

Het aantal hofsteden dat als buitenverblijf diende, nam in de loop van de achttien-
de eeuw geleidelijk af. Dit betrof niet alleen het gebied net buiten de steden maar 
evenzeer het platteland. Uiteindelijk verdween de hofstede met kamer als type bui-
tenverblijf bijna helemaal uit het Walcherse landschap. Een mogelijke oorzaak was 
dat de hofsteden na het overlijden van de eigenaar in bezit kwamen van weduwen 
of andere erfgenamen die onvoldoende belangstelling hadden om het buitenverblijf 
als zodanig in stand te houden, aangezien ze meer comfort wensten. Tegelijkertijd 
blijken er boeren te zijn die welvarend genoeg waren om het gehele landgoed, dat 
wil zeggen de hofstede met bijbehorende landbouwgronden, te kopen. Er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat deze nieuwe eigenaren pogingen deden om de hofstede 
als buitenverblijf in stand te houden en door te verkopen of te verhuren. Zij wilden 
alleen de grond en de boerderij en niet het buitenverblijf erbij. 

Waarschijnlijk ging het op de hofsteden ook om gebouwen die niet dermate 
luxueus, omvangrijk of aanzienlijk waren om aantrekkelijk te zijn voor kopers uit 

80  Kesteloo, Domburg p. 105, 106.

Het huis Waterlooswerve bij Aagtekerke. Ets door H. Spilman naar C. Pronk, 1745. Opgenomen in Het 
verheerlijkt Nederland, Amsterdam 1754.
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de stad zoals dat wel het geval was met de wat grotere buitenplaatsen die in deze 
tijd door koop van eigenaar verwisselden. Deze gang van zaken wijst op een veran-
derende houding ten aanzien van het buitenleven van stedelingen, waarbij de eisen 
die ze aan het buitenverblijf stelden, geleidelijk hoger werden: een buitenhuis op 
het platteland, dat zo ver van de stad lag dat men daar met een rijtuig naartoe moest 
reizen en waar de eigenaar bij voorkeur meerdere dagen achtereen wilde verblijven, 
moest aan andere eisen voldoen dan een hofstede of koepel dichter bij de stad, die 
te voet kon worden bereikt en waar de eigenaar in de regel alleen overdag zal heb-
ben verbleven. 

Op het platteland verdween de hofstede en werd de ‘buitenplaats’ de norm, zoals 
ook de Nederlandsche Spectator in 1754 opmerkte over het veranderde consump-
tiegedrag en buitenleven: degenen die wilden ‘uitblinken’ hadden ‘een hofstede, dat 
is een heerenhuis nabij de wooning van den boer, die ’t land in huur hadt, en met-
een op de boomgaard paste (…). Sedert vijftig jaaren is die manier van leeven zoo 
veranderd, dat zelf die naam niet alleen ’t onbruik, maar verachtelijk is geworden’. 
De schrijver vervolgt: ‘Het moet nu een buitenplaats heeten, en om te toonen waar-
toe het enkel dient, en dat het buiten alle uitzicht van menagie of interest is, het hiet 
een enkele plaizierplaats’.81 Deze ironisch bedoelde passage gaat over het buitenle-
ven van Amsterdammers, maar in dezelfde periode voltrok zich op Walcheren een-
zelfde ontwikkeling.

Sloop buitenplaatsen
Niet alleen in de directe omgeving van de stad verdwenen er kleine buitenverblij-
ven omdat ze in handen kwamen van lokale boeren. Ook op het platteland waren er 
in het tweede en derde kwart van de achttiende eeuw verschillende buitenplaatsen 
die hun functie hadden verloren en daarom werden gesloopt. Op de Hattingakaart 
zijn niet alleen buitenplaatsen in welstand te zien maar ook van enkele die waren af-
gebroken: bij Vlissingen geeft de kaart de plaats aan van het ‘geslegte slot Zwanen-
burg’. De van oorsprong middeleeuwse hofstede Nieuwerve bij Ritthem heet op de 
kaart ‘vervallen’. Ook de buitenplaats Wulpenburg bij Kleverskerke, waarvan in de 
Nieuwe Cronyk van Zeeland van Smallegange een gravure is opgenomen, werd in 
1750 ‘vervallen’ genoemd. 

Er zouden in de jaren na 1750 nog meer buitenplaatsen uit het Walcherse land-
schap verdwijnen: van de 132 buitenplaatsen die de Hattingakaart uit 1750 met 
naam aanduidt, zouden er in 1770 zeventien gesloopt zijn.82 Onder meer de naam-
loze buitenplaats tegenover het Hof te Poppendamme verdween, hoewel daar wel 
een huis bleef staan. Na het overlijden van eigenaar Aarnout van Citters in 1753 
bleef zijn weduwe Anna Barbara Duvelaer de buitenplaats aanvankelijk bewonen.83 
Ze overleed in juni van datzelfde jaar en liet minderjarige kinderen na. Het beheer 

81  De Nederlandsche Spectator 135 (1754), p. 33-40 , 37-38.
82  Hoofdstuk 5 en bijlage 5.1.
83  Ze liet althans in maart 1756 een voetpad verwijderen dat door het park liep. za, raze inv.nr. 944 (31 maart 1756).
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van de buitenplaats werd in deze tijd waarschijnlijk sterk versoberd. Op veilingen 
in 1756 en 1758 kwamen de veestapel en een hoeveelheid huisraad onder de hamer, 
evenals ‘allerhande hoveniersgereedschappen’. Wat er aan siertuinen lag, zal in deze 
tijd zijn verdwenen en vervangen door meer onderhoudsarme tuinen of door hak-
hout.84 De buitenplaats kwam in handen van de schoonzoon van de eigenaresse, 
Anthony Willem de Beveren, predikant in Middelburg. Deze verkocht de buiten-
plaats in 1773 aan de landbouwer Jan Hendrikse Coppoolse.85 Hier kan De Beve-
rens leeftijd een rol hebben gespeeld: in 1772 was hij 71 jaar oud en hij zou twee jaar 
later met emeritaat gaan. De buitenplaats in Poppendamme lag bovendien nogal ge-
isoleerd, niet aan een route waar veel stedelingen langs kwamen. Dat maakte deze 
plaats ook minder aantrekkelijk voor een oudere heer om er te wonen. De aan de 
gang zijnde ontmanteling van het grote Hof te Poppendamme zal eveneens hebben 
meegespeeld in het verlies van aanzien en aantrekkelijkheid van de locatie. De ene 
buitenplaats sleepte als het ware de andere mee in het verval. Coppoolse liet de bo-
men in het park en de boomgaarden rooien.86

84  za, raze inv.nr. 959 (1 november 1756 en 19 april 1758). In 1757 werd het afbraakmateriaal van een kleine 
stenen schuur verkocht, idem (8 april 1757).
85  za, raze inv.nr. 959 (29 december 1773): ‘op ’t hof van Jan Hendrik Coppoolse, laatst toebehoord hebbende 
aan de heer A.W. de Beveren onder Poppendamme’. In 1772 verkochten de erfgenamen van de weduwe Van Cit-
ters een ‘huys ende erve’ aan Pieter van Elven te Poppendamme; idem (9 juli 1772).
86  Coppoolse liet in 1773 ‘een groote partij’ bomen veilen, waaronder iepen en essen en appel- en perenbomen, 
samen met een schutting. za, raze inv.nr. 959 (29 december 1773).

Het huis op de voormalige buitenplaats bij Poppendamme. Foto G.J. Dukker, 1962.
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Toen het herenhuis in gebruik werd genomen als boerenwoning, werden de ra-
men gedeeltelijk dichtgemetseld en voorzien van kleinere kozijnen die waarschijn-
lijk tweedehands van elders waren betrokken. Van de achtervleugel verdween het 
schilddak en werd vervangen door een schuin afdak, terwijl de topgevels van de 
voorste vleugel een wolfseind kregen, zoals te zien is op foto’s uit het midden van 
de twintigste eeuw. Het huis zelf gaan bewonen, zoals ten tijde van de eigenaars uit 
de stad, ging voor Coppoolse kennelijk te ver, al kan de verbouwing mede zijn in-
gegeven door een toestand van achterstallig onderhoud. In dit geval was het een 
persoonlijke keuze van de op leeftijd zijnde eigenaar om de buitenplaats van de 
hand te doen. Daar stond tegenover dat de nieuwe eigenaar, landbouwer Coppool-
se, zichzelf kennelijk voornaam genoeg vond om het voormalige herenhuis van de 
buitenplaats te gaan bewonen in plaats van de boerenwoning.

Het Huys OM was een andere beeldbepalende buitenplaats die uit het landschap 
verdween. Deze buitenplaats was sinds de eerste aanleg rond 1640 steeds door ver-
erving in andere handen overgegaan. Na het overlijden van Johan Hieronymus 
Huyssen in 1754 was het eigendom geworden van Cornelis Godin, burgemeester 
van Veere en bewindhebber van de voc. Deze overleed als weduwnaar in 1767 met 
achterlating van een zoon en twee dochters. Godin bezat daarnaast een andere bui-
tenplaats in Kleverskerke, waarvan hij eveneens door erfenis eigenaar was gewor-
den. Bij zijn overlijden liet hij deze na aan zijn dochter Jacoba Johanna, die deze 
ondanks een testamentaire bepaling van haar vader om het als een fideï-commissair 
bezit te houden, al in 1768 schonk aan haar echtgenoot Jan Bijlevelt. Het jaar daar-
op ging deze buitenplaats naar zijn zwager Johannes Marinus Chalmers.87 

Godins zoon Guillaume Frederic verkocht Het Huys OM in 1774 aan Van de 
Perre en Meyners en compagnie, een consortium van stedelijke regenten en ande-
ren die handelden in onroerend goed. De nieuwe eigenaren lieten het uitstrekte bos 
rooien en het hout verkopen.88 In 1776 hielden ze een verkoping van ‘den afbraak 
van het heerenhuis’. Het jaar erna volgde de sloop van de brug over de vijver en 
werd het vermaarde ijzeren sierhek van de hand gedaan.89 

De familie Godin had het grootste deel van de zeventiende eeuw verschillende 
buitenplaatsen in bezit gehad, waaronder Rijnsburg en Het Huys ten Duyne bij 
Oostkapelle en kortstondig ook enkele andere waaronder een hofstede bij West-
Souburg.90 Het Huys OM, dat op een zeer prominente plaats lag aan een van de be-
langrijkste wegen van het eiland, was in het midden van de achttiende eeuw zon-
der twijfel een belangrijk element in het uiterlijk vertoon van de familie, die op een 
indrukwekkende geschiedenis kon bogen, inclusief een vermeende adellijke af-
stamming. Waarom Guillaume Frederic Godin dan toch ertoe overging om deze 
buitenplaats aan een speculant te verkopen, in de zekerheid dat deze het buiten-

87  za, raze inv.nr. 1149 (14 en 19 februari 1768). Jaco Simons Siereveld, ‘De drie buitenplaatsen op Kleversker-
ke (2) Hof Rustenburg’ in: Arneklanken 19 (2014) 2, p. 20-26.
88  za, Rekenkamer D inv.nr. 69541, 69551, 69561, 69591.
89  Middelburgsche Courant 16 maart 1776 en 23 december 1777. Over het hek, zie Gargon deel 1 p. 55.
90  Zie daarvoor hoofdstuk 2 en 3.
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goed zou slopen, is bij gebrek aan persoonlijke documenten moeilijk na te gaan.
Niet Altijd Winter aan de Veerseweg werd in de jaren zestig ontmanteld. Deze 

buitenplaats was eigendom van Jan Boudaen, heer van Schellag. Mogelijk liet hij 
een deel van het park rooien want in 1760 veilde hij er ‘een grote partij olme- en 
esse- opgaande boomen’.91 Na zijn huwelijk in 1762 met de Amsterdamse Maria 
Huydecoper verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij bewindhebber van de voc 
werd. Hij kocht de buitenplaats Annenhof bij Breukelen aan de Vecht, waar hij 
in 1768 overleed.92 Zijn Walcherse buitenplaats had hij in 1762 al verkocht aan de 
Middelburgse wijnkoopman Jan Nitzenberg. De nieuwe eigenaar liet het hof ont-
mantelen en organiseerde een veiling van ‘de orangerie, bestaande in diverse soor-
ten van boomen’, de boeren- en tuinmansgereedschappen en enkele rijtuigen.93 

Als ik het voorgaande samenvat, dan blijkt dat al omstreeks 1750 buitenplaatsen 
door afbraak uit het landschap verdwenen. Als redenen voor verkoop van buiten-
plaatsen door stedelingen komen demografische omstandigheden duidelijk naar 
voren als belangrijke, zo niet de belangrijkste, factor. Migratie was een andere be-
langrijke factor. Financiële overwegingen speelden waarschijnlijk een minder pro-
minente rol, want de genoemde voorbeelden zijn alle van personen die voor de 
belasting in de hogere inkomenscategorieën waren ingedeeld. Wel kan hebben 
meegespeeld dat men een buitenplaats als een te hoge kostenpost zag en er te weinig 
belangstelling voor had om die in stand te houden. Kennelijk was financiële wel-
vaart op zich nog geen reden om een buitenplaats in stand te houden. Bij de keuze 
of men wel of niet een buitenverblijf wilde handhaven, waren voor diegenen die het 
konden betalen andere factoren dan alleen materiële in het geding.

4.3 Functies

Duidelijk is inmiddels dat de functies van plezier en profijt in de zeventiende en vroe-
ge achttiende eeuw met elkaar samengingen op de buitenverblijven van stedelingen. 
Dat geldt voor zowel speelhoven langs de singel als voor hofsteden en buitenplaatsen 
wat verder van de stad. Was dat in het midden van achttiende eeuw nog steeds zo? 

4.3.1 Singel

Speelhoven langs de stadssingel waren op Walcheren alleen te vinden rond Middel-
burg en Vlissingen. Rond eerstgenoemde stad groeiden enkele daarvan uit tot klei-
ne buitenplaatsen, zoals we eerder zagen. Een daarvan heette London, die lag aan 
de Stijfselmolengang buiten de Koepoort. Deze werd ook buitenplaats genoemd en 
was drie gemeten groot. Hier stond behalve een herenhuis een tuinmanswoning en 

91  Middelburgsche Courant 10 januari 1760.
92  R. van Luttervelt, De Buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem 1948, p. 16.
93  za, raze inv.nr. 911 (1 oktober 1762); Middelburgsche Courant 13 mei 1762.
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op de Hattingakaart is te zien dat er een langwerpig bassin in de tuin lag.94 Dat er 
een personeelswoning was voor de tuinman, doet vermoeden dat hier een bewer-
kelijke tuin lag die specialistisch onderhoud vereiste. Overigens kan deze hovenier 
ook gewerkt hebben op andere, naastgelegen, buitenplaatsen of speelhoven. In ie-
der geval stond het vermaak voorop, getuige de vijver en tuinmanswoning.

Ook uit omschrijvingen van plantenverzamelingen komt naar voren dat de speel-
hoven langs de singel en directe omgeving voornamelijk voor het vermaak dienden. 
Zo kon men in 1765 op een speelhof van burgemeester Johan Constantijn Matthi-
as aan het Molenwater ‘een fraaye verzameling’ vinden van ‘oranje-, myrtus-, gra-
naat-, laurustimus- en andere boomen, alsmede van veelerley soorten van vreemde 
gewassen en planten, daaronder een extra groote aloë Americana major, alles bijeen 
verzameld door wijlen den heer burgemeester Matthias’.95

Toch werd het profijt niet uit het oog verloren. De door mij gevonden voorbeel-
den uit de omgeving van Middelburg suggereren dat het nut daar vooral bedoeld 
was om de onderhoudskosten van de tuin te dekken en niet om groente of fruit te 
telen voor de markt. Zo waren sommige speelhoven het middelpunt van een com-
plex waarvan ook woningen of bedrijven deel uitmaakten. De huuropbrengsten van 
de woningen zullen bedoeld zijn geweest om een deel van de onderhoudskosten van 
het speelhof te dekken. Een voorbeeld van een dergelijk speelhof lag aan de Veerse-
singel. Het perceel van 247 roeden groot had een ‘heerehuyzing en schuur’ en er was 
een ‘considerabele partij fraaye oranjeboomen’, laurierbomen en andere gewassen 
in de tuin te vinden. Erbij hoorden ‘twee wooningen, aan hetzelve annex’.96 In 1771 
lag aan de Havendijk buiten de Dampoort een speelhof ‘met zijn twee wooningen, 
die verhuurd kunnen worden’ en een zomerhuis.97 Dit wijst erop dat de verkave-
ling langs de singel grootschaliger was geworden: de overloper van de Oostwate-
ring uit 1672 noemt immers meer dan honderd kleine percelen langs de singel en 
die zullen geen ruimte hebben geboden voor zowel een speelhof met huisje en een 
of meerdere verhuurbare woningen. Er moeten percelen bij elkaar zijn gevoegd om 
tot dergelijke complexen te kunnen komen. Dit betekent dat het aantal speelhoven 
langs de singel na 1672 is afgenomen. Ook de Hattingakaart wijst in die richting.98

Ook langs de singel van Vlissingen waren enkele speelhoven uitgegroeid tot klei-
ne buitenplaatsen. De Hattingakaart noemt ze bij naam: Cingelsigt, Lammeren-
vliet, Weyevliet en tot slot een naamloos buiten. Lammerenvliet was eigendom van 
de oudschepen en raad Nicolaas Lambrechtsen en bestond bij zijn overlijden uit 
‘een schoon heerenhuys’ met daarnaast een complete boerderij: ‘boerehuys, schuu-
re, stallinge, wagenhuys, backkeete’. Van de iets meer dan tien gemeten grond die 

94  Middelburgsche Courant 24 en 26 mei 1770. 
95  Middelburgsche Courant 20 en 27 juni 1765.
96  Middelburgsche Courant 30 september en 3 oktober 1769.
97  Middelburgsche Courant 11 oktober 1771.
98  Indien deze de situatie langs de buitenrand van de stad nauwkeurig weergeeft, lagen er namelijk vrij ruime 
percelen die overwegend groter waren dan de omvang die de overloper aangeeft. Voor de overloper van de Oost-
watering uit 1672: hoofdstuk 3.
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erbij hoorden, bestond de helft uit de ‘hofstede en hoff van plaisance’. Aangren-
zend of er vlakbij lagen een boomgaard van twee gemeten en ongeveer drie gemeten 
‘zaai- en hovenierland’.99 Hier was weliswaar een aanzienlijk deel van het terrein 
voor het vermaak ingericht, maar de helft ervan bestond nog steeds uit moestuin en 
akkerland. Plezier en profijt bleven elkaar omarmen.

4.3.2 Stadsrandzone

In de stadsrandzone van Middelburg ontstond geleidelijk een scheiding tussen 
twee groepen buitenverblijven. Al eerder is geconstateerd dat de hofsteden met 
koepel of kamer bleven bestaan, al werden ze zeldzamer. Buitenplaatsen bleven 
over als meest gebruikelijke type buitenverblijf. Daarbinnen tekende zich een ver-
schil af tussen buitens die grotendeels uit agrarisch land bestonden en buitenplaat-
sen die geheel voor het vermaak dienden.

Een voorbeeld van eerstgenoemde is Middel Proyen, aan de Veerse straatweg. 
De erfgenamen van Jacoba Boele verkochten dit in 1761 aan de koopman Jan Seijs 
en toen heette het een ‘schoone en playsante hofstede’. De vermelding van een he-
renhuis, een speelhof, vijver en dreven wijzen op het vermaak, terwijl de rest van de 
honderd gemeten land erbij bestond uit bossen, ‘hoveniering’ ofwel een tuinderij, 
en landbouwgronden. Tevens was er een boerderij bij te vinden.100

Puttenboomgaard aan de Seisweg had een soortgelijke samenstelling. Toen de 
directeur van de Middelburgsche Commercie Compagnie Jan Joseph Nègre dit in 
1768 kocht, werd het ‘een extra fraay en welgelegen buitenplaatsje’ genoemd. 101 
Van de 55 gemeten grond waren er slechts vier in gebruik als buitenverblijf, de rest 
hoorde bij de boerderij die was verpacht. De nieuwe eigenaar liet meteen een paar 
honderd iepen vellen en ‘een partij haagen’ en appel- en perenbomen verkopen. Dit 
wijst op een ingrijpende verandering in de aanleg van het terrein en mogelijk werd 
toen een groter deel van het terrein in gebruik genomen voor het vermaak. 

Ook Bosbeque aan de Noordweg was niet meer dan een ‘huyzinge’ met een boom-
gaard. Toen Michiel Sifflé dit complex in 1770 verkocht aan Johan Marinus Chal-
mers, secretaris van de Staten van Zeeland, was het grootste deel van de 39 gemeten 
grond erbij in gebruik als landbouwgrond, terwijl de bebouwing naast de ‘huy-
zinge’ alleen bestond uit een boerderij. Chalmers verwierf ook de ‘hofsté genaamd 
Halfbeek’ die naast Bosbeque lag. Hij vormde ze om tot een nieuwe buitenplaats 
die hij Welgelegen doopte.102 Het profijt had hier plaats gemaakt voor vermaak.

Hoe een kleine buitenplaats in de stadsrandzone er in deze tijd uit kon zien, toont 
een reeks tekeningen van Den Dolphijn door Jan Arends uit de jaren zeventig.103 

99   gav, raze inv.nr. 1480 (16 februari 1751).
100  za, raze inv.nr. 910 (2 april 1761). Zie tevens idem (10 april 1724) en 911 (20 april 1776). 
101  Middelburgsche Courant 6 februari, 3, 5 en 8 maart 1768.
102  za, raze inv.nr. 911 (31 januari 1769, 6 april 1770 en 19 september 1786).
103  Van der Wijck, Het Arkadisch Walcheren p. 43-60; Van den Broeke, Jan Arends p. 49-60.
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Deze buitenplaats aan de Segeersweg was tot stand gekomen in de laatste decennia 
van de zeventiende eeuw en kort na het midden van de achttiende eeuw aanmerke-
lijk verfraaid. Nadat eigenares Sara Maria Schorer op jonge leeftijd was overleden, 
erfde haar pasgeboren dochter Sara Maria Vos in 1751 dit buiten. Haar weduwnaar 
Cornelis Anthony Vos was lid van het stadsbestuur van Utrecht en verhuurde Den 
Dolphijn aan Wilhelm Schorer, een neef van Sara Maria. 

Aanvankelijk lijkt het beheer van de buitenplaats een sober karakter te hebben 
gehad. In een overzicht van gedane uitgaven, onder meer aan een ‘houte trap en 
beschoeying bij de tuinmanswoning’, merkte Schorer op dat ‘er niets voor cieraad 
of plaisir op staat’. Daarom wenste hij dat de verhuurder die kosten zou dragen.104 
Nadat Schorer in 1767 de eigendom van het buiten had verworven, liet hij ingrij-
pende werkzaamheden verrichten zodat er een fraaie rococotuin ontstond.105 

De genoemde reeks tekeningen omvat twintig stuks, die elk onderdeel van de 
tuin afbeelden. Op een klein oppervlak is een ingewikkeld stelsel van lanen en 
doorzichten gerealiseerd, die de verschillende tuingedeelten met elkaar verbinden. 
Vanuit het huis bieden drie lanen een zicht op Middelburg, waarbij deze zijn ge-
projecteerd op respectievelijk een molen De Koning, de Abdijtoren en de koepel-
vormige Oostkerk.106 Naar de zijkant is er vanuit het huis een zicht over een par-

104  za, Familie Schorer inv.nr. 713.
105  za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69471.
106  Luurd Reinders, ‘Den Dolphyn. De reconstructie van een tuinplattegrond’ in: Cascade, bulletin voor histo-
rie 13 (2004) 2, p. 6-21.

Gezicht op de Portiek en Tent op Den Dolphijn bij Middelburg. Tekening door Jan Arends, 1774.
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terre en een gazon met het monogram van de naam van de eigenaar, ws, naar een 
waterpartij aan de overkant van de Segeersweg en nog verder naar de Havendijk. 
Een grote en een kleine goudviskom en enkele kabinetten waren eveneens in de 
tuin te vinden, terwijl aan het eind van de oprijlaan, dicht bij het huis, de zogeheten 
speelhof lag. Deze was boogvormig afgesloten door een verhoogd terras waarop 
een ‘portike’ stond met daarin een tentje. 

Het ingenieuze spel met doorzichten en de grote variatie aan tuingedeelten maakt 
Den Dolphijn een voorbeeld van een rococotuin. Alles is er ingericht voor het ver-
maak: er zijn zitjes, wandellanen en uitzichten, sierparterres, tentjes en een veelheid 
aan beelden en planten in potten.107

Den Dolphijn illustreert hoe een aanvankelijk kleine buitenplaats in de stads-
randzone in de loop van de achttiende eeuw was uitgebreid en uiteindelijk geheel 
in het teken van het buitenvermaak kwam te staan. De opmerking van de bewo-
ner dat ‘er niets voor cieraad of plaisir op staat’ was in ieder geval eind jaren zes-
tig niet meer van toepassing. Opmerkelijk is dat het hier ging om een buitenplaats 
van iemand uit de stedelijke regentenelite: Schorer was lid van de Raad van Vlaan-
deren. 

Hoewel de gegevens over de vormgeving en het gebruik van buitenplaatsen in 
de Middelburgse stadsrandzone zeer fragmentarisch zijn, wijzen de gevonden 
voorbeelden er op dat het vermaak voorop kwam te staan op de buitens van de re-
genten. Anderen hielden een deel van hun buitenverblijf in gebruik als tuinderij, 
akker of weiland, hoewel ook daar het vermaak een grotere rol kreeg ten koste van 
het boerenbedrijf. Hoewel er zoals eerder aangegeven nog tot in het derde kwart 
van de achttiende eeuw buitenverblijven op boerderijen bleven bestaan in het bui-
tengebied van Middelburg, waren het toch de buitenplaatsen die geheel voor het 
vermaak waren ingericht die uiteindelijk het beeld van het buitenwonen gingen 
bepalen. Dat geldt voor buitenplaatsen van leden van de stedelijke regentenelite 
maar ook voor een directeur van een grote handelsonderneming zoals de mcc.

Rond Vlissingen bleef de nutsfunctie ook op hofsteden in de stadsrandzone een 
belangrijke rol spelen, zoals op die van Jan Stavorinus, kapitein bij de Admirali-
teit. In 1750 verwierf hij een hofstede met ‘huys, speelhuys en schuure’ waarvan de 
bijbehorende grond helemaal bestond uit agrarisch land: de negen kleine percelen 
worden beschreven als ‘hovenierland’, een boomgaard van ruim een gemet, akkers 
en weilanden.108 Naast deze op het landbouwbedrijf gerichte hof had Stavorinus in 
1744 een ‘hofstede genaamd ’t Park gekocht, in het dorp West-Souburg, met een 
herenhuis, boerenhuis en speelhof. Deze was eveneens vooral voor het profijt inge-
richt want het perceel van tien gemeten bestond uit ‘hovenier- en weilanden’. Deze 
situatie zou niet lang meer duren, want de Hattingakaart uit 1750 geeft op het ter-
rein van ’t Park een bassin weer en een park met lanen. Terwijl deze hofstede werd 

107  Over rococotuinen: Van den Broeke, Jan Arends p. 12-41.
108  gav, raze inv.nr. 1480 (30 december 1750). Jacobus Robbregtse, de vorige eigenaar, had dit in 1731 gekocht; 
idem inv.nr. 1479 (17 oktober 1731).
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Het dorp Oud-Vlissingen. Ongedateerde kaart, midden achttiende eeuw (noorden onderaan).
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ingericht als buitenplaats, behield Stavorinus voor zijn inkomsten een andere hof-
stede waar hij naast landbouwgrond ook een klein buitenverblijf had.109

Uiteindelijk lijkt ook in de stadsrandzone de vermaaksfunctie de overhand te 
hebben gekregen op de kleine buitenverblijven. Steeds vaker komen in de rech-
terlijke archieven speelhoven voor waar geen boomgaard, tuinderij of hofstede bij 
hoorde. 

In de regel bleven kleine buitenverblijven in West-Souburg hoofdzakelijk als fruit-
kwekerij en tuinderij ingericht, of als boerenbedrijf, waarbij dan de veeteelt over-
heerste, gelet op het grote aantal weilanden dat in deze heerlijkheid lag. Kapitein 
Pieter van den Broeke kocht in 1738 een hofstede even buiten de stad met daarbij 
twaalf gemeten grond. Er stonden een ‘heeren- en boerewooningen’ en schuur op 
en het hele terrein erbij was in gebruik als ‘hovenier- en weylanden’.110 Verder was 
het buitenverblijf dat koopman Johan de Loose in 1749 kocht, slechts een ‘speel-
hof, bogaard, heere- en boerewooninge’ met een schuurtje erbij. De totale opper-
vlakte bedroeg niet meer dan een kleine drie gemeten.111 De ‘hofstede’ die genoem-
de Jan Stavorinus, in 1750 kocht, had behalve een speelhof een boomgaard van ruim 
een gemet, twee gemeten ‘hovenierland’ of tuinderij bij en nog ongeveer drie geme-
ten landbouwgrond.112 Op al deze buitenverblijven was het vermaak ondergeschikt 
aan het profijt, net zoals dat al in de zeventiende eeuw het geval was. Hetzelfde gold 
voor de twee hofsteden die Rombout van Doorn in 1749 verwierf uit de nalaten-
schap van kapitein Splinter van Doorn.113 Van de twee was er een, genaamd Altijd 
Wel, in gebruik als buitenverblijf. Dit blijkt uit de aanwezigheid van een ‘koets-
huys’. Van een speelhof of andere vermakelijkheden was echter geen sprake. De an-
dere hofstede heette Maldegem en lag een paar honderd meter van Altijd Wel. De 
Hattingakaart uit 1750 toont een bos of boomgaard aan de overzijde van de weg met 
daarin een korte laan. Dit kan wijzen op een bos voor het vermaak, al noemt de leve-
ringsakte niet eens een herenhuis of speelhuis ter plaatse. Deze twee hofsteden wa-
ren voornamelijk voor het profijt ingericht en het enige wat er voor vermaak stond, 
was het herenhuis op Altijd Wel. Dit werd in 1762 aangeprezen als zijnde ‘nieuw ge-
bouwd’. Nog later, toen koopman Jan Bekker er woonde, was er sprake van ‘druy-
ve-lessenaars’, een aanwijzing dat het vermaak er uiteindelijk een grotere rol had ge-
kregen.114 De moestuin kon voor het nodige buitenvermaak zorgen, zoals blijkt uit 
de dichtregels die Betje Wolff, dochter van genoemde Jan Bekker, aan Altijd Wel 
wijdde:

109  gav, raze inv.nr. 1480 (31 juli 1744).
110  gav, raze inv.nr. 1480 (18 juni 1738).
111  gav, raze inv.nr. 1480 (26 februari 1749).
112  gav, raze inv.nr. 1480 (30 december 1750).
113  Laatstgenoemde had in 1744 al zijn hofstede ’t Park in West-Souburg met zijn heren- en boerenhuizen ver-
kocht.
114  gav, raze inv.nr. 1480 (31 juli 1744, 27 en 29 januari 1749); Middelburgsche Courant 12 augustus 1762, 
17 april en 27 mei 1783; Ad Tramper, ‘ “Altyd wel”, een 18de-eeuwse buitenplaats onder West-Souburg’ in: Den 
Spiegel 14 (1996) 4, p. 2-7. 
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Gezonde Moestuin, die de keuken mild bedeelt,
Die door een ruim verschiet van planten d’oogen streelt.
Wat schoone Bloemkool, en wat kruidige Meloenen,
Hoe sierlijk wast hier d’Artisjok.
Hoe klimt de Boon hier om lat en stok.
Hoe zwellen d’Erten. Zie die frische Kruiden groenen!115

Het betreft hier luxe groenten. Niet zozeer het feit dat er een moestuin lag, maakte 
dit een vermakelijke plaats voor een stedeling, maar vooral de selectie aan groenten 
en fruit: naarmate ze meer exclusief waren of moeilijker te telen, konden ze bijdra-
gen aan het aanzien dat een dergelijk buitenverblijf kon verschaffen aan de eigenaar. 
Wat dat betreft doet zich hier hetzelfde voor als op de speelhoven binnen de stad 
en langs de singel, waar zoals we zagen, bijzondere plantensoorten en fruitbomen 
werden gecultiveerd. Dat het op Altijd Wel de groenten en vruchten waren die het 
vermaak verschaften, zal niet exclusief iets voor de speelhoven en hofsteden in de 
buurt van de stad zijn geweest; het is aannemelijk dat ook langs de singel dergelijke 
luxe producten werden verbouwd in de pleziertuinen van stedelingen. 

Overname van buitenplaatsen door boeren
Op een aantal hofsteden in de stadsrandzone verdween in deze periode het bui-
tenverblijf en bleef alleen het boerenbedrijf over. In West-Souburg was dat goed 
te merken.116 Rond 1720 lag in die heerlijkheid een behoorlijk aantal kleine bui-
tenverblijven, zoals in het vorige hoofdstuk is aangetoond. De meeste daarvan wa-
ren zogeheten speelhoven: boomgaarden of siertuinen met daarin een tuinhuis, of 
boerderijen met een of meerdere kamers voor de eigenaar uit de stad. Doorgaans 
hadden deze buitenverblijven geen omvangrijke geometrische parken of grote wa-
terpartijen. De meeste bestonden naast het boerenerf en een speelhof slechts uit 
fruitboomgaarden, moestuinen, weilanden en akkers.

Een van de meest opvallende karaktertrekken van de buitentjes in West-Sou-
burg is dat ze ingericht waren voor de kleinschalige landbouwproductie: fruit- en 
groenteteelt en het mesten van rundvee. West-Souburg was in feite een tuinbouw-
gebied met wat mestveehouderij en de buitenverblijven hadden zich daaraan aan-
gepast. Dat de buitenverblijven zoveel verwantschap vertoonden met commerciële 
landbouwbedrijven, maakte ook dat ze gemakkelijk door een boer konden worden 
overgenomen om vervolgens als boerderij door te gaan. Dit is precies wat er ge-
beurde in het tweede kwart van de achttiende eeuw. De hofsteden en speelhoven 
kwamen geleidelijk aan in handen van lokale boeren. De wat grotere buitenverblij-
ven bleven wel bestaan, maar vooral de kleinere verloren hun recreatieve functie.

Sommige boeren handelden in grond en kochten buitenplaatsen op om deze te 
slopen en de gronden door te verkopen, zoals Pieter Tapper uit West-Souburg. In 
1745 kocht hij samen met zijn compagnon Jan Janse van Maria Martha le Comte, 

115  E. Wolff-Bekker, Walcheren, in vier gezangen, Hoorn 1769, p. 187.
116  Bijlage 4.2.
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weduwe van de Vlissingse baljuw Cornelis de Normandie, ‘een hofstede genaamd 
Bossenburg met de gebouwen daar op staande’, inclusief 41 gemeten bouwland en 
weiden.117 Deze oorspronkelijk zeventiende-eeuwse buitenplaats, die ooit een toren 
en een gracht bezat, was nu als boerderij gaan functioneren, hoewel De Normandie 
een deel van het gebouw als buitenverblijf gebruikt kan hebben. Die vermaaksfunc-
tie zal verdwenen zijn toen Tapper de hofstede kocht. Diezelfde Pieter Tapper kocht 
in 1757 samen met een compagnon de buitenplaats Westerbeek van de erfgenamen 
Boesschot. Bij deze aankoop hoorde ook het ‘hofje en huyzinge’ Fleurenburgh dat 
aan de weg voor de buitenplaats lag. Ook deze moeten korte tijd later zijn afge-
broken.118 Hier waren het lokale boeren die buitenplaatsen kochten met het doel 
om ze te slopen en de vrijgekomen percelen als landbouwgrond door te verkopen.

De verkoop van een buitenplaats door een stedeling was, betekent echter niet 
altijd het einde. Aanvankelijk probeerden de eigenaren hun buitenplaats nog wel 
aan iemand te verkopen die het bestaan ervan zou willen voortzetten. De Vlissing-
se koopman Jan du Bon bijvoorbeeld was van plan om Paauwenburg van de hand 
te doen en plaatste daarvoor een advertentie in de krant, met de vraag of ‘iemand 
genegenheid hebbende uit de hand te koopen een extra welbeplante buitenplaats’. 
Het buiten vond geen gegadigde en uiteindelijk verkocht Du Bon het in 1765 aan 
de landbouwer Izaak Kluyfhout. Het is aannemelijk dat deze het buitenhuis liet 
slopen of inrichtte als boerenwoning.119

Maar wanneer iemand uit het dorp een buitenverblijf kocht van een stedeling, 
kon deze het ook als zomerhuis verhuren, zoals het geval lijkt met het hof van Pie-
ter van As uit Oost-Souburg. Deze verkocht in 1753 de ‘schoone, playsante en wel-
gelegen hofstede’ Patersburg, bestaande uit een herenhuis, koetshuis en boeren-
woning met tien gemeten aan landerijen.120 Dit hof lag in het dorp aan de weg naar 
Vlissingen. De nieuwe eigenaren boden het in 1765 te koop aan, toen het nog steeds 
een buiten was en de boerenwoning nu werd aangeduid als een ‘hovenierswo-
ning’.121 Dit wijst erop dat Patersburg het karakter van een kleine buitenplaats had 
gekregen en mogelijk dat het agrarische aspect naar de achtergrond was verdwenen.

In enkele gevallen waren het personen uit de stad die gezamenlijk een hofstede 
met buitenverblijf kochten om het als belegging en inkomstenbron te gaan gebrui-
ken. Dit was althans het geval met de hofstede van de Vlissingse koopman Jacobus 
Hayert. Na zijn overlijden droeg zijn zoon deze in 1747 over aan de Middelburgse 
koopman Tobias Tack en de arts Boudewijn Dobbelaer. Uit de omschrijving in de 

117  gav, raze inv.nr. 1480 (9 februari 1745).
118  In 1785 was namelijk nog slechts sprake van ‘een schone en welgelegen hofstede’ zonder dat er een heren-
huis wordt genoemd. Middelburgsche Courant 6 augustus 1785.
119  Middelburgsche Courant 14 juli en 10 oktober 1764; za, raze inv.nr. 1308 (13 februari 1765). Jaco Simons, 
‘Paauwenburg. Van boerderij te Koudekerke tot woonwijk van Vlissingen’ in: De Wete 38 (2009) 2, p. 9-14, stelt 
dat Kluyfhout de buitenplaats als zodanig in stand hield en dat deze pas rond 1816 zou zijn afgebroken. Dit is 
echter onwaarschijnlijk, gelet op de gang van zaken bij andere buitenplaatsen die door boeren werden gekocht. 
120  za, raze inv.nr. 1317 (24 augustus 1753).
121  Middelburgsche Courant 15 januari 1765.
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overdrachtsakte is op te maken dat er ingrijpende wijzigingen hadden plaatsgevon-
den rond dit kleine buitenverblijf. De kern van het landgoed bestond uit ‘een hof-
stede met zijn heere- en boerewoninge, bakkeet en verderen opstal’, met ruim vijf 
gemeten ‘hovenierland’. Daar hoorden nog een stuk hovenierland van ruim twee 
gemeten en twee weiden bij, en tot slot nog twee stukken van elk ongeveer twee 
gemeten, waarvan het ene ‘eertijds boomgaard en nu weye’ was. Het andere wordt 
omschreven als ‘eertijds boomgaard nu zaayland’.122

Van de koopman Jan Tack erfden Tobias en Cornelia, die was gehuwd met de 
genoemde Dobbelaer, in hetzelfde jaar nog een boerderij ‘met zijn huyzinge en 
schuure, stallinge, bakkeete (…) genaamd Drie Wegen’. De bijbehorende bijna 
negen gemeten land waren in gebruik als boomgaard, weiland en akkers. Verder 
hoorde er nog een kleine boerderij bij ‘met zijn huyzinge en bakkeet met (…) hove-
nier, zaey- als weylanden’ van ruim zeven gemeten. Tot slot maakten nog bijna vijf 
gemeten ‘hovenier- en boomgaartlanden’ deel uit van het bezit.123 Aan dit complex 
voegden Tack en Dobbelaer een hofstede toe die voordien waarschijnlijk eveneens 
als buitenverblijf had gediend. Het was ‘van ouds genaamd Soete lus[t]kens koo-
men’. Deze verwierven ze uit handen van de erfgenamen van Jan Reers, schepen 
van West-Souburg.124 Zo kwam een vroeger buitenverblijf uit handen van een boer 
terug in bezit van stedelingen, die dit echter niet kochten om er nog een keer een 
buitenverblijf van te maken.

Mijn overzicht van de ontwikkelingen in de stadsrandzone tussen 1720 en 1770 laat 
twee ontwikkelingen zien. Enerzijds werden bestaande speelhoven en hofsteden 
gaandeweg mooier vormgegeven en kreeg het vermaak er een grotere rol, waar-
bij het profijtelement meer naar de achtergrond verdween. Dit kwam niet alleen 
tot uiting in een fraaiere vormgeving van de tuinen en parken, maar ook in de teelt 
van bijzondere groenten en vruchten. Anderzijds verloren de hofsteden die wel als 
boerderij bleven bestaan in deze periode veelal hun vermaaksfunctie doordat ze in 
handen kwamen van een lokaal woonachtige boer. Daarbij ging het in de regel om 
hofsteden die toch al overwegend voor het profijt waren ingericht, met ‘hovenier-
land’, boomgaarden en akkers. 

4.3.3 Platteland

Op het platteland hadden, zoals hiervoor al bleek, de buitenplaatsen zogezegd de 
hofsteden met kamers verdrongen. Of daarmee ook het vermaak de dominante 
functie was geworden op die buitenverblijven, zal het navolgende duidelijk maken. 
Allereerst richt mijn blik zich op de elementen die duidelijk voor het plezier waren 
bedoeld, en daarna op de onderdelen die op een profijtfunctie wijzen. Daarna zal ik 
de balans opmaken van hoe beide functies zich tot elkaar verhielden.

122  gav, raze inv.nr. 1480 (25 januari 1747).
123  gav, raze inv.nr. 1480 (27 april 1757).
124  gav, raze inv.nr. 1480 (17 juni 1749).
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Vermaak
Het vermaak op de buitenplaatsen op het platteland uitte zich vooral in de ontspan-
ning van de buitenplaatsbewoners: wandelen, paardrijden, vissen en jagen. Op de 
fraaie tekeningen die Cornelis Pronk en Jan Arends maakten van Walcherse bui-
tens zijn overal in de parken wandelaars te zien. Dat is op prenten en andere afbeel-
dingen uit de zeventiende eeuw niet anders. Nieuw lijkt wel dat stedelingen ook 
te paard het platteland opzochten om daar van het fraaie landschap te genieten. In 
1750 had bijvoorbeeld Wilhelm Schorer, lid van de Raad van Vlaanderen en bewo-
ner van Den Dolphijn aan de Segeersweg buiten Middelburg, een rijpaard. Jan van 
Borssele van der Hooghe beschikte over een tweetal rijpaarden en was in 1751 op-
richter van de manege of paardrijschool aan het Middelburgse Molenwater. In to-
taal hadden toen zeven personen een rijpaard in een stal in Middelburg staan, vol-
gens een overzicht van de belastingontvanger.125 In 1775 was dit aantal gestegen 
tot 21, waaronder vrijwel uitsluitend buitenplaatsbezitters. Johan Steengracht, ei-
genaar van Lammerenburg, had er drie en spande daarmee de kroon. De meeste 
paardenbezitters hadden er één, zoals Jacobus Mersen, eigenaar van Berkenbosch 
bij Oostkapelle, en Anthonie Huisman, eigenaar van Zeeduin in diezelfde heerlijk-
heid.126 Dit aantal zal mogelijk nog iets hoger liggen, want het is aannemelijk dat in 
de stallen op de buitenplaatsen eveneens de nodige rijpaarden stonden. Zo is op een 
tekening van Rijnsburg door Jan Arends een ruiter te paard in het park te zien. De 
toenmalige eigenaar Willem van Citters hield in de stad twee rijpaarden, naast nog 
twee koetspaarden en een rijtuig.

Dieren voor het vermaak kwamen eveneens steeds meer voor op de buitenplaat-
sen. Niet alleen dicht bij de stad waren volières in de pleziertuinen te vinden, maar 
ook op het platteland. Dicht bij de stad hield Galenus Tresel Bevers enkele Oostin-
dische kroonvolgels op zijn buiten Toornvliet, die hij speciaal had laten importe-
ren uit de Oost. Op de buitenplaatsen die wat verder weg lagen, ging het om andere 
dieren. Zo hield Jan van Borssele van der Hooghe herten op Ter Hooge en waren er 
ook op Het Huys ter Mee bij Oostkapelle ‘eenige hartebeesten en andere (Westin-
dische) dieren’.127 Ook op ’t Middenhof en op Hoogduin bij Oostkapelle waren me-
nagerieën, die afgebeeld staan op tekeningen door Jan Arends uit 1772. Beide heb-
ben ze een paviljoenachtig gebouw dat waarschijnlijk als tuinhuis dienst deed, en 
op Hoogduin bestond de hele menagerie verder slechts uit een kom met een heining 
er omheen. De dieren die we op de tekening zien, zijn te identificeren als kippen, 
eenden en een paar pauwen. Op ’t Middenhof zijn dit de dieren die op het grasperk 
voor het paviljoen rondlopen, al wijzen de volières erop dat er ook andere, meer 
exotische dieren werden gehouden, vermoedelijk zangvogels. De menagerie op El-
senoord bij Vrouwenpolder is afgebeeld op een plattegrond van die buitenplaats uit 
1765 en bestond uit een vierkant klein bassin met een middenpad waarlangs klei-

125  za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 47701.
126  za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 47921.
127  Van den Broeke, Jan Arends p. 186; Middelburgsche Courant 26 augustus en 19 december 1780.



4 Verfraaiing 1720-1770248

ne bomen stonden, alles binnen een omheining. De menagerie van ’t Munnikenhof 
bij Grijpskerke ten slotte lag op een eiland en was geheel beplant met hakhout. Een 
afscheiding langs het water van de gracht moest de eenden of andere watervogels 
binnen houden. Deze voorbeelden laten zien dat menagerieën vooral bestonden 
uit verzamelingen vogels, waaronder de inheemse zoals kippen en eenden de voor-
naamste soorten waren. Wel is het goed mogelijk dat ook hier, net als met de groen-
ten in de moestuinen op de speelhoven, eigenaren zich van elkaar konden onder-
scheiden door bijzondere rassen te verzamelen of te kweken.

Vissen deed men ook graag op de buitenplaatsen. Begin achttiende eeuw merkte 
Mattheus Gargon al op dat de naar brood happende karpers in de vijvers voor groot 
vermaak zorgden en ongetwijfeld dienden ze ook als levende voedselvoorraad. Dat 
gebruik van visvijvers zette zich in de loop van die eeuw voort. Een van de tekeningen 
die Jan Arends in 1772 maakte van Overduin toont het ‘groote bassein’ waarop drie 
schuitjes drijven en een daarvan is in gebruik als vissersboot. Een andere wordt vanaf 
de kant voortgetrokken en diende kennelijk om mee te spelevaren. Op verschillen-
de andere tekeningen door Jan Arends zijn schuitjes op vijvers afgebeeld. De Mid-
delburgse wijnkoopman Christiaan Damme had op zijn buitenplaats Lustenburg 
bij Middelburg ‘visnetten, engelroën, stokken en touwen’ voor de visvangst. Op het 
Huis te Oostkapelle had men twee visnetten. Verder was er een ‘schuyt of schou’.128

Jagen was in beginsel een bezigheid die alleen was toegestaan aan ambachtsheren 
of grootgrondbezitters. Johan Gualtherus van der Poort, ambachtsheer van Oost-
kapelle, had dan ook in de gang van zijn landhuis bij dat dorp zijn ‘snaphaan’ of 
jachtgeweer opgehangen.129 De jacht werd goed bewaakt als privilege van de am-
bachtsheer, zo blijkt uit een pachtovereenkomst van een jachtgebied in Oostka-
pelle. In 1778 verpachtte Van der Poort, heer van Oostkapelle ‘de duynen en co-
nijnwarande genaamt de Abts- of Prelaatsduyne’ aan enkele buitenplaatsbewoners: 
de pachters waren Johan Adriaen van de Perre, heer van Nieuwerve, Welsinge en 
Everswaard en Representant van de Eerste Edele in de Staten van Zeeland, eigenaar 
van ‘’t bos genaamt Loverendale’, en zijn echtgenote Jacoba van den Brande, eige-
nares van kasteel Westhove, Paulus Ewaldus van de Perre, heer van de Vier Bannen 
van Duiveland en eigenaar van buitenplaats Duinvliet, Gerard François Meyners 
DVz., lid van de Raad van Vlaanderen en eigenaar van Berkenbosch en tenslotte 
Johan Willem Thibaut, burgemeester van Middelburg en eigenaar van Het Huys 
ten Duyne. Al deze buitens grensden aan het duingebied dat de ambachtsheer ver-
pachtte. Duinmeiers Adriaan en Jan Roose moesten ‘getrouwelijk hun best doen 
om de conijnen zo ras mogelijk uyt te roeyen’. De vangst mochten ze houden. Ver-
der legde de pachtovereenkomst vast dat het de heren pachters ‘geensints uyt hoof-
de van dese erfpagt vrijstaan in voorschreven duynen te jagen of door anderen laten 
jagen’: Van der Poort behield als ambachtsheer als enige ‘de faculteyd om selfs ten 
jagen of sulks door gequalificeerden te laten doen’.130 De aanleiding voor de ver-

128  za, Familie Damme inv.nr. 5; na, Familie Steengracht inv.nr. 206 fol. 558. 
129  na, Familie Steengracht inv.nr. 206 fol. 551.
130  za, raze 1172 (31 januari 1778).
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pachting was mogelijk dat Van der Poort al op leeftijd was en niet meer zelf kon of 
wilde jagen. Een zoon die hem had kunnen opvolgen, had hij niet en zijn schoon-
zoon Nicolaas Steengracht had als ambachtsheer van Oosterland en enkele andere 
heerlijkheden daar al jachtbevoegdheid. Uit dit geval kan gerust worden afgeleid 
dat de uitoefening van de jacht aan een zeer beperkte groep werd vergund en in het 
geval van de Oostkapelse duinen zelfs aan een professionele duinmeier was over-
gelaten. De praktijk was echter anders, zoals al in de zeventiende eeuw bleek toen 
verordeningen over de jacht herhaaldelijk opnieuw moesten worden vastgesteld. 

Het waren echter niet alleen ambachtsheren die jaagden. Jacobus de Cliever had op 
Groot Valkenburg bij Meliskerke enkele pistolen tot zijn beschikking.131 Erg popu-
lair lijkt de jacht onder achttiende-eeuwse regenten echter niet te zijn. Over de acht-
tiende-eeuwse situatie op Walcheren is nog te weinig bekend om er conclusies op te 
kunnen baseren. Het feit dat er meerdere buitenplaatsbewoners waren die jachtge-
weren in bezit hadden, wijst erop dat ze feitelijk gejaagd zullen hebben. Het is ech-
ter onduidelijk of ze dat deden met toestemming van de lokale ambachtsheer of niet. 

Een bijzondere activiteit op de buitenplaats was de vinkenvangst. Al eeuwenlang 
werden deze vogels gevangen voor consumptie, maar toen ook buitenplaatsbezit-
ters zich ermee gingen bezighouden, kreeg het een meer recreatieve functie. Vinken 
werden in de regel gevangen met grote netten die op banen stonden opgesteld. Men 
bediende ze vanuit hutten, zogenaamde vinkenhuizen.132 Op Walcherse buiten-
plaatsen waren dergelijke vinkenhuizen te vinden, zoals op Toornvliet, waar in 1761 
sprake was van ‘een houte vinken-huis met glazen en vensters, staande op wielen’. 
De meeste van dergelijke huisjes waren demontabel en werden buiten het seizoen 
opgeslagen. Andere Walcherse vinkenhuizen stonden bij Lammerenburg, Poppen-
roede Ambacht en op Noordhout bij Serooskerke. Ook bij Westkapelle was een 
vinkenbaan, die is te zien op een tekening van Jan Arends uit 1779 en die mogelijk 
eigendom was van de ambachtsheer van die plaats.133 Nicolaas van Hoorn, lid van 
het Vlissingse stadsbestuur, pachtte in 1746 ‘seker wegelink of uytweg, strekken-
de na de kleyput van Walcheren bij het West-Souburgsche wagthuys aan het Lan-
ge Rak’ voor de duur van vijf jaar om ‘tot een vinkenbaan te mogen gebruyken’.134

De hier gegeven voorbeelden geven aan dat het buitenvermaak op buitenplaatsen 
verschillende vormen kon aannemen die alle opgevat kunnen worden als een vorm 
van demonstratieve consumptie. Buitenplaatsen waren vakantiewoningen gewor-
den waar het plezier van het verblijf op het platteland een belangrijke rol vervul-
de. Dat de eigenaren beschikten over vrije tijd en dat ze die vulden met exclusieve 
bezigheden maakte onderdeel uit van de levensstijl van de stedelijke elite die deze 
groep onderscheidde van de rest van de stedelijke burgerij.135

131  Middelburgsche Courant 16 april 1767.
132  Ignaz Mattey, ‘Vincken moeten vincken locken’. Vijf eeuwen vangst van zangvogels en kwartels in Holland, 
Hilversum 2002.
133  Van den Broeke, Jan Arends p. 233-234.
134  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 23 (2 september 1746).
135  Vergelijk J.J. de Jong, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad. Gouda 1700-1780, p. 220-221; M. 
Prak, Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780, Den Haag 1985, p. 240-241.
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Profijt: houtteelt op buitenplaatsen
De Hattingakaart uit 1750 geeft bij vrijwel elke buitenplaats aan dat een deel ervan 
uit bos bestond. Dit was bij buitens op het platteland meer het geval dan bij die in 
de stadsrandzone. Met name de buitenplaatsen in de Manteling hadden grote op-
pervlakten bos. Al in de zeventiende eeuw zijn de bossen aan de voet van de duinen 
onder Oostkapelle gebruikt voor de houtproductie. Ook toen bij die bossen de eer-
ste buitenplaatsen verschenen, bleven ze hun functie als houtleverancier behouden. 
In de loop van de achttiende eeuw lijkt deze functie zelfs nog in belang te zijn toe-
genomen. Omdat er geen overzichten bekend zijn van de boekhouding van buiten-
plaatsen op Walcheren in deze periode, kan niet worden vastgesteld of de houtop-
brengst werd gebruikt om de onderhoudskosten te dekken of daarnaast ook diende 
als inkomstenbron voor de eigenaar.

De Hattingakaart uit 1750 laat zien hoe dominant deze nutsfunctie op de bui-
tenplaatsen was. Voor het kasteel Westhove lag weliswaar een parkgedeelte met 
bosketten in sierlijke patronen, maar het grootste deel van het park bestond uit 
eenvoudige bosvakken binnen rechte lanen. Dat de houtwinning een belangrijke 
factor vormde op de Oostkapelse buitenplaatsen, blijkt ook uit de waterpartijen 
die op merkwaardige plaatsen in de bossen lagen. Zo zijn er in het noordoostelij-
ke deel van Duno twee langwerpige bassins te ontwaren die nauwelijks een visu-
ele waarde gehad kunnen hebben: ze liggen in een uithoek van het park en hebben 
geen functie als zichtvijver of ornament. De ligging kan verklaard worden doordat 
ter plaatse een beek liep, en mogelijk zijn de vijvers ontstaan door vergraving van 
die beek. Behalve een functie in de waterhuishouding van het park, kunnen ze ook 
dienst gedaan hebben als berging van gerooide boomstammen, die daar konden in-
wateren.

Hetzelfde geldt mogelijk voor de twee kanaalvormige vijvers op het naastgele-
gen Burgvliet. Deze buitenplaats leverde al in de zeventiende eeuw rijshout voor 
de dijkversterking, en de vijvers kunnen gediend hebben voor het inwateren van 
boomstammen.136

Het belang van de houtopbrengst voor de buitenplaatseigenaar komt naar vo-
ren bij de verkoop van Zwanenburg uit 1758. Deze buitenplaats kwam met 152 ge-
meten bos, weiland en akkerland te koop te staan en een uitgebreide omschrijving 
in een krantenadvertentie geeft een goed beeld van het landgoed. Rond het kleine 
landhuis lag ‘een zeer aangename en voordeelige plantagie, met schoone wandel-
wegen en uitzigten’. Deze had een oppervlakte van tachtig gemeten en bestond uit 
een plein, een ‘fruithof met exquise vrugtboomen’, moestuin, visrijke vijvers en een 
ronde kom. De advertentietekst vervolgt: 

zijnde alles, zoo huizinge als plantagie, zedert 14 à 15 jaren ongemeen verbeterd, de planta-
gie merkelijk vergroot, zodanig, dat men in de laatste vijf jaren de plantagie-boerenlands-
pacht, na aftrek van alle ongelden hoe genaamd, alsook van alle schattingen en lasten, te 
samen hebben opgebragt 182 ponden Vlaams jaarlijks; en bijaldien men voor reparatie 

136  Zie hoofdstuk 2.
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daarvan wilde aftrekken 22 ponden Vlaams, dan zoude het zuiver revenu wezen 160 pon-
den Vlaams in ’t jaar, welke inkomsten nog eenige jaren staan te accresceren, vermits 6 à 8 
gemeten nieuw plantsoen is aangelegt, waar van de jegenwoordige bezitters weinig of niets 
kunnen trekken.137

Hoe dominant de houtproductie kon zijn, toont een opmeting van ’t Munnikenhof 
bij Grijpskerke uit 1768. Deze buitenplaats was in 1765 door koop in bezit geko-
men van Adriaan Steengracht, die in diezelfde tijd de heerlijke rechten van Grijps-
kerke en Poppendamme verwierf.138 De buitenplaats die Steengracht had verwor-
ven, bestond bijna helemaal uit productieve gronden. De zogenoemde ‘speelhof’ 
naast het huiseiland had in plaats van sierperken groentebedden en vakken met bo-
men, vermoedelijk fruitbomen. De menagerie daarnaast was beplant met hakhout. 
Verder lagen er percelen met opgaande bomen die de kaart als ‘boombos’ aanduidt 
en achter de boerenschuur bevond zich een vijver waar de gerooide stammen kon-
den inwateren.

Bij de kleine buitenplaatsen die verspreid over het westelijke deel van Walcheren 
lagen, lijken siertuinen geheel te ontbreken en is de hele aanleg gericht op produc-
tie van hout en mogelijk ook fruitteelt. De hofstede Valkenisse bijvoorbeeld, aan de 
voet van de duinen onder Biggekerke, was in de achttiende eeuw eveneens hoofd-
zakelijk een houtproductiebedrijf. Eind zeventiende eeuw was deze boerderij in 
gebruik gekomen als buitenhuis.139 In 1735 kwam Valkenisse in handen van vier 
Vlissingse compagnons: Simon Pilletier, de kapiteins Pieter en Jan de Ruyter, en 
Pieter van Goethem, schepen van genoemde stad. 

Van 1742 tot 1746 was de hofstede eigendom van Nicolaas Jan van Hoorn en 
na het kinderloos overlijden van zijn weduwe in 1763 erfde zijn neef Nicolaas van 
Hoorn de hofstede.140 Valkenisse diende waarschijnlijk slechts als pachtboerderij, 
waarbij de eigenaren niet of nauwelijks gebruik maakten van voor hen gereserveer-
de ruimten in de boerenwoning.

In 1773 schonk Nicolaas van Hoorn de hofstede aan zijn dochter Regina Johan-
na, bij gelegenheid van haar huwelijk met Leonard Constantijn van Sonsbeeck. Of 
Van Sonsbeeck de hofstede ook als buitenverblijf gebruikte, is moeilijk te bevesti-
gen. Wel staat vast dat hij de omliggende bospercelen gebruikte voor de houtwin-
ning. Ieder jaar leverden deze percelen een aanzienlijk bedrag op, vergelijkbaar met 
de bedragen die de houtverkoop op de buitenplaats Zwanenburg bij Oostkapelle 
jaarlijks opleverde. In 1774 was de opbrengst slechts 53 pond, maar na een jaar of 

137  Middelburgsche Courant 3 mei 1758. Erbij hoorde volgens de advertentie nog een boerderij van 74 gemeten 
met onder meer een schapenhok.
138  De vorige eigenaar van de buitenplaats, vice-admiraal Salomon Reynders, had in 1758 samen met de even-
eens in Middelburg woonachtige Adriaan Huyge de buitenplaats Molembaix gekocht. Nadat laatstgenoemde 
zijn aandeel in 1765 aan Reynders had overgedragen, deed deze ’t Munnikenhof van de hand om op Molembaix 
zijn intrek te nemen. za, raze inv.nr. 1171 (20 juni 1758) en 953 (19 februari 1765).
139  Zie over de bewoningsgeschiedenis: Jaco Simons, ‘Hof Valkenisse. Een buitenplaats tot leven gewekt’ in: De 
Wete 40 (2011) 1, p. 14-22.
140  gav, raze inv.nr. 1480 (29 oktober 1734, 5 november 1749) en 1482 (23 september 1772). Deze heren be-
zaten tevens de buitenplaats Noordbeek bij West-Souburg, waar ze hun voornaamste zomerverblijf gehad zul-
len hebben.
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tien kwamen de opbrengsten van het landgoed vrijwel telkens ruim boven de hon-
derd ponden uit, met uitschieters tot 170 pond.141

Ook andere buitenplaatsen hadden eerder trekken van een productiebos dan van 
een op het vermaak gericht buitenverblijf. Op Prelaathof in Westkapelle- Buiten 
bijvoorbeeld lag aan de noordzijde van het huiseiland een bos dat door lanen in 
rechthoekige vakken was verdeeld, maar dat op geen enkele manier verband lijkt te 
houden met het hoofdgebouw of de rest van het terrein. Aan de zuidkant van het 
eiland lag een aantal met bomen beplante percelen waartussen een oprijlaan lag.

Ook uit de namen van buitenplaatsen zou afgeleid kunnen worden dat het de ei-
genaren om de houtproductie was te doen, zoals die van Olmeveld onder Seroos-
kerke. De naam van het ten noorden van dat dorp gelegen Bomevelt suggereert 
eveneens een dergelijke functie. Hier lagen de gebouwen bijeen binnen een recht-
hoek van lanen die als een singel om het terrein heen lagen, en de rest van het bui-
tentje is door een eenvoudig lanenstelsel in vakken verdeeld. Sterrebossen en wa-
terpartijen ontbreken. Op de Hattingakaart is bij deze beide als eigenaar een heer 
Du Bon vermeld.

Driewegen bij Serooskerke had eveneens een groot rechthoekig bos, door twee 
elkaar kruisende lanen doorsneden en verder niet versierd met sterrebossen of vij-
vers. Wel lag er een waterpartij in een perceel aan de weg, met daarin een eiland. Dit 
zou de plaats van een later verdwenen huis geweest kunnen zijn. De eigenaar vol-
gens de Hattingakaart was J. Poppe, een lokaal woonachtige landbouwer die ver-
schillende plaatselijke bestuursfuncties bekleedde. Ondanks dat er een bos met la-
nen lag, was Driewegen waarschijnlijk niet meer in gebruik als buitenverblijf.142

Twistvliet bij Vrouwenpolder had een groot huis met twee verdiepingen, dat 
aan de voet van de dijk stond. Erachter lagen volgens de Hattingakaart drie vier-

141  za, Archief Rekenkamer D inv.nrs. 69531 t/m 69851.
142  Jopie de Klerk, ‘Driewegen. Korte wandeling door de geschiedenis van een boerderij te Serooskerke’ in: De 
Wete 32 (2003) 3, p. 18-23.

Fragment van een kaart van ’t Munnikenhof bij Grijpskerke door D.W.C. Hattinga, 1768.



4.3 Functies 253

kante tuinen, met daarlangs een kanaalvormig bassin. Aan de andere kant van dat 
bassin staat een boerderij en ten noorden ervan ligt mogelijk de moestuin. Aan de 
oostkant van het herenhuis is een perceel te zien dat door twee lanen in vakken is 
verdeeld en dat mogelijk, vanwege de nabijheid tot het huis, een boomgaard was. 
De rest van het terrein lijkt echter helemaal ingericht te zijn als productiebos: geen 
ornamenten, geen sterrebossen of waterpartijen, maar alleen met bomen beplan-
te vakken met daartussen enkele rechte lanen. Ook de omschrijving in de over-
drachtsakte laat weinig van vermaak zien: toen schepen en raad van Tholen Pieter 
Bernard de Beaufort deze hofstede in 1746 verkocht aan de Middelburgse koop-
man Lodewijk van den Boogaard was er alleen sprake van een herenhuis, boeren-
woning, schuur en bakkeet ‘met sijn bosschen, boomgaarden en beplantinge’. Erbij 
hoorde nog de erfpacht van een aangrenzende dijk met de daarop staande bomen.143 

Welke factoren de balans op buitenplaatsen deden omslaan van hout als opvulling 
van wandelparken voor het plezier naar een bos gericht op houtproductie komt 
niet eenduidig uit de gevonden voorbeelden naar voren. Wanneer het ging om een 
kleine buitenplaats of een hofstede met alleen bossen en – voor zover kon worden 
nagegaan – geen siertuin of kostbare aankleding, ligt de conclusie voor de hand dat 
de eigenaar wel met het buitenleven wilde meedoen, maar niet de financiële ruim-
te had of wilde gebruiken voor een kostbare plezierplaats. In die gevallen was het 
buitenwonen uitermate sober en bestond het terrein van de buitenplaats alleen uit 
bossen en lanen. Echter, ook de allerrijksten met de grootste buitenplaatsen reser-
veerden een aanzienlijk deel van hun parken voor de productie van hakhout en op-
gaande bomen. Dat de omvang van een park meespeelde in het aanzien dat de ei-
genaar wenste te genieten, zal een reden zijn geweest voor de aanleg van dergelijke 
grote bospercelen maar ook de opbrengst ervan zal aantrekkelijk genoeg geweest 
zijn om zoveel ruimte voor houtproductie te reserveren. Wellicht speelde voor 
deze categorie, veelal regenten, mee dat hout als product van een landgoed meer 
aanzien genoot dan bijvoorbeeld de teelt van granen. Min of meer grootschalige 
houtproductie, waarbij volgens een rotatieschema de hakhoutbossen en de lanen 
periodiek werden uitgedund, lijkt een van de bezigheden te hebben gevormd die 
onderdeel waren van een deftige levensstijl, net zoals het eerder genoemde paardrij-
den, vissen, jagen of vinken vangen.

De houtopstanden maakten buitenplaatsen ook aantrekkelijk voor handelaren die 
vooral in het hout geïnteresseerd waren. Het uitgestrekte Hof te Poppendamme kwam 
in 1752 na het overlijden van de eigenaar Johan Frederik de Mauregnault in handen 

143  za, raze inv.nr. 1089 (16 mei 1746). Later kreeg het vermaak een grotere rol, getuige de vermelding van een 
tuinmanswoning in een krantenadvertentie uit 1776. Dit duidt op een tuinaanleg die specialistisch onderhoud 
vereiste en op een deels voor het vermaak ingericht terrein. In een andere bron wordt diezelfde woning echter een 
boerenwoning genoemd en het is ook mogelijk dat de term ‘tuinmanswoning’ is gebruikt om kopers te interesse-
ren. De overdrachtsakte noemt het buitenverblijf een ‘welgelegen buytenplaats’. Middelburgsche Courant 27 fe-
bruari 1776; za, raze inv.nr. 1091 (16 maart 1776).



4 Verfraaiing 1720-1770254

van twee Middelburgse ondernemers die in de erop volgende jaren het bos stapsgewijs 
lieten rooien en het hout veilden. Deze kopers waren Johan Constantijn Matthias, 
burgemeester van Middelburg en bewindhebber van de voc, en Adriaan Steengracht, 
heer van Oost- en West-Souburg en raad van Middelburg. De koop omvatte een op-
pervlakte van ruim 184 gemeten aan bos, wei- en akkerland.144 Burgemeester Matthi-
as was voor een achtste deel medeëigenaar van de in 1722 opgerichte Middelburgsche 
Sociëteit der Zaagmolens, die acht houtzaagmolens bij Nieuwland exploiteerde.145

De nieuwe eigenaren hadden bij de aankoop kennelijk de grote hoeveelheid op-
gaande bomen en hakhout op het oog. Nadien lieten ze telkens een gedeelte daar-
van rooien en veilen. In de zuid-oostelijke hoek van het terrein lagen volgens het 
kadastraal minuutplan uit 1820 vijf langwerpige bassins, nodig voor de inwatering 
van de gerooide stammen, die daar waarschijnlijk verband mee hielden. Op de Hat-
tingakaart zijn er al een paar te zien. De houtproductie zal ook al een rol op het 
landgoed hebben gespeeld. 

144  za, raze inv.nr. 952 (19 juni 1753).
145  F.P. Polderdijk, ‘De houtzaagmolens bij Nieuwland (1632) 1722-1902, bijdrage tot de geschiedenis der 
houtzaagindustrie in Zeeland’ in: Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zee-
land (1936), p. 50-106. In de keuze voor verkoop aan deze heren speelden demografische omstandigheden van de 
verkopers een belangrijke rol. Eigenaar Johan Frederik de Mauregnault was kinderloos en als weduwnaar over-
leden en zijn broer had evenmin kinderen. De enige erfgename was een nicht, Anna Henrietta de Perponcher 
Maisonneuve, die ten tijde van De Mauregnaults overlijden achttien jaar en ongehuwd was. Het was niet te ver-
wachten dat zij spoedig de buitenplaats in gebruik zou nemen. Zo werd het hof een kostenpost en die deden de 
voogden van de erfgename dan ook snel van de hand; za, Familie Schorer inv.nr. 824.

Het Hof te Poppendamme. Fragment van de kaart van Walcheren door D.W.C. en A. Hattinga, 1750.
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Uit veilingadvertenties is het verloop van het afbraakproces te reconstrueren. In 
december 1753 boden de nieuwe eigenaren nog slechts hakhout ter veiling aan, zo-
als op vele buitenplaatsen gebruikelijk was. Het jaar erna begonnen ze echter met 
het rooien van het park. Te koop kwam ‘een groote partije opgaande olme- en esse-
boomen om te roeyen’. In 1755 was sprake van ‘een groote partije swaare opgaande 
olme en esse-boomen, seer bequaam voor wagenmakers, blokmakers, lademakers 
en stoeldrayers’. Deze formulering zou nog jarenlang bij de aangekondigde hout-
veilingen op het Hof te Poppendamme vermeld worden.

Naast dit hakhout en opgaande stammen werd een groot aantal appel- en peren-
bomen, iepenhagen en doornhagen en hakhout van essen, elzen en wilgen geveild.In 
1756 en 1757 veilden de eigenaars veel opgaande iepen en essen, maar ook opgaande 
wilgen en zelfs eiken, een boomsoort die niet vaak wordt genoemd in veilingadverten-
ties voor hout op Walcherse buitenplaatsen. In 1757 vond nog een veiling plaats van 
hakhout van iepen, elzen en wilgen dat ‘bequaam voor ertrijs en boon persen’ was.146

Toen het grootste deel van het bos was gerooid en verkocht, droegen Matthias en 
Steengracht in 1758 het terrein van de buitenplaats met de gebouwen en resterende 
beplanting over aan Cornelis Marinusse, schepen van Grijpskerke en Poppendam-
me. De koopprijs bedroeg 2.800 Vlaamse ponden. Marinusse woonde al op de hof-
stede als pachter.147 

Het nog niet gerooide deel van het park liet hij in de navolgende jaren kappen. 
Een paar maanden nadat hij de buitenplaats had gekocht, organiseerde hij een vei-
ling van wederom een ‘groote parthie extra swaare opgaande eykene-, olme-, esse-, 
willige- en lindeboomen’. In het najaar van 1759 en 1760 volgden nog drie soortge-
lijke veilingen. De laatste daarvan omvatte ook ‘een partije essetronken’, een teken 
dat het hout met wortel en al werd verwijderd. Verder kwam een partij jonge iepen-
bomen, ‘bequaam voor dilthouten en stijlen’ ter veiling.148

Het huis op het Hof te Poppendamme werd in 1759 gesloopt. Adriaan Boone 
kocht voor honderd Vlaamse ponden ‘om af te breken, den opstal van het heeren-
huys’. Hij had een jaar de tijd om het tot een voet onder het fundament te slopen. 
De sloper zou ‘een dam over de vijver in plaats van de brugge daar men nu over rijd, 
moeten leggen’ en de kelders en regenbakken vullen met puin.149

Andere gebouwen verdwenen in 1762, toen Marinusse Hollandse moppen en 
Zeeuwse baksteen van de hand deed, samen met een groot aantal grenenhouten 
dakspanten en zolderbalken, twaalfduizend straatklinkers en ‘voorts differente 
steen en houtmaterialen meer’. Dit betrof mogelijk de bijgebouwen.150

In de jaren 1761-1763 volgden nog drie houtveilingen. De eerste omvatte op-
gaande eiken, iepen en essen, mogelijk laanbeplanting. Verder appel- en perenbo-

146  za, raze inv.nr 959 (7 december 1753, 29 november 1754, 28 november en 20 december 1755, 3 december 
1756, 25 november en 9 december 1757).
147  za, raze inv.nr. 952 (17 augustus 1758).
148  za, raze inv.nr. 959 (17 november 1758, 3 december 1759, 24 november en 30 december 1760).
149  za, raze inv.nr. 958.
150  za, raze inv.nr. 959 (22 juni 1759 en 26 januari 1762).
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men en andere vruchtbomen, vier tot vijf gemeten hakhout van essen en een grote 
partij doornhagen. Eind 1762 was het de beurt aan nog meer opgaande iepen met 
nog wat notebomen. Deze stonden doorgaans dicht bij de boerderij; blijkbaar was 
de kap van het park tot daar gevorderd. Naast nog meer essenhakhout konden ge-
gadigden een bod doen op een groot aantal ‘essetronken, geroeyt en ongeroeyt’. 
Ook hier ging het om een deel van het park dat geheel werd kaalgemaakt. De laatste 
veiling waarvan een aankondiging bewaard is gebleven, was die van nogmaals een 
groot aantal eiken, iepen, essen en abeelen, die als ‘swaare’ bomen worden aange-
prezen, met nog een flink aantal ‘jonge off ligter olmeboomen, bequaam voor stij-
len en dilthouten’. Deze vond plaats in 1763.151

Vat ik het voorgaande samen, dan komt vooral naar voren dat de buitenplaats voor-
al diende als een toneel voor activiteiten die hoorden bij een aanzienlijke levensstijl 
van de stedelijke elite. Daarbij ging het vooral om regenten maar niet uitsluitend. 
Een op het eerste gezicht economische activiteit als de houtteelt diende weliswaar 
om opbrengsten te genereren, maar deze waren hooguit een aanvulling op het inko-
men van de eigenaar. De functie van de buitenplaats rond het midden van de acht-
tiende eeuw was er vooral een van het vermaak: stedelingen gebruikten de buiten-
plaats om er vrijetijdsactiviteiten te ontplooien die hoorden bij hun levensstijl. Wel 
is er een verschil waar te nemen tussen de hofsteden in de stadsrandzone enerzijds 
en de buitenplaatsen in die zone en op het platteland anderzijds. De hofsteden met 
speelhoven erbij, die zowel rond Middelburg als rond Vlissingen lagen, behielden 
hun oriëntatie op het profijt: wandelbossen of waterpartijen ontbraken er veelal, 
terwijl het grootste deel van de percelen die bij de huizen hoorden, in gebruik wa-
ren als ‘hovenierland’, akker of weiland. Buitenplaatsen daarentegen raakten vrij-
wel uitsluitend op het vermaak gericht. De boerderijen verdwenen van het terrein, 
er lagen vijvers en wandeldreven. Dit illustreert nogmaals de dominantie die de bui-
tenplaats rond het midden van de achttiende eeuw had gekregen als meest gangbare 
type buitenverblijf. Speelhoven dicht bij de stad en aan de singel werden eveneens 
helemaal op het plezier ingesteld. Plezier en profijt kwamen op de meeste buiten-
verblijven los van elkaar te staan, al bleven ze op hofsteden in de stadsrandzone nog 
enige tijd met elkaar verbonden totdat dit type buitenverblijf zou verdwijnen.

4.4 Macht

Bleef de buitenplaats in de loop van de achttiende eeuw ook als uiting van macht 
een element in de onderlinge verhoudingen van de bestuurlijke elite? Mijn verken-
ning voert eerst langs het buitenverblijf van de machtigste familie van Zeeland, Van 
Citters, en vervolgens langs de buitenverblijven van diverse ambachtsheren.

151  za, raze inv.nr. 959 (4 december 1761, 7 december 1762 en 20 december 1763).
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4.4.1 Buitenverblijf en politieke macht?

In het vorige hoofdstuk bleek dat de politieke machtsstrijd in Middelburg ook ge-
volgen had in Oostkapelle en Domburg. Daar vestigden leden van de strijdende 
facties zich op hun buitenplaatsen die enclaves van politiek gelijkgestemden vorm-
den. Ook na het overlijden van enkele kopstukken bleven hun buitenplaatsen me-
rendeels in bezit van hun nakomelingen.

Een van de nieuwkomers in de Zeeuwse politiek was Wilhem van Citters (1685-
1758). Deze stond na het overlijden van zijn vader aan het hoofd van deze familie 
die in korte tijd tot grote macht en aanzien was gestegen. Wilhem van Citters was in 
1685 in Londen geboren als jongste zoon van Aernout van Citters, toentertijd am-
bassadeur van de Staten van Zeeland. Toen zijn ouders in 1694 in die functie naar 
Spanje vertrokken, wilden ze Wilhem meenemen. Zijn oudere twee broers en twee 
zusters stuurden ze vanuit Engeland naar Holland. Deze kwamen om het leven 
toen het schip waarmee ze reisden, verging voor de kust bij Brouwershaven. Door 
dat noodlottige ongeval bleef Wilhem als enige zoon over. In 1708 kwam Van Cit-
ters in de Middelburgse stadsregering en werd in 1712 burgemeester, welk ambt hij 
twaalf maal bekleedde. Daarnaast was hij van 1713 tot 1757 bewindhebber van de 
voc. Hij huwde in 1713 Maria Kien, afkomstig uit een regentenfamilie uit Veere.152

In 1732 was hij door koop eigendom geworden van de buitenplaats Rijnsburg bij 
Oostkapelle.153 De buitenplaats speelde een belangrijke rol in de entourage van Van 
Citters. Toen hij zich op latere leeftijd liet portretteren, prijkte het landhuis met 
zijn toren dan ook fier op de achtergrond van het schilderij. Een dergelijk portret is 
uitzonderlijk in Zeeland.154 Ook verschenen er, vermoedelijk in zijn opdracht, af-
beeldingen van het huis in het prentwerk Het Verheerlijkt Nederland, dat rond het 
midden van de eeuw verscheen. Dit werk toonde naast stadsgezichten en dorpen 
vooral eerbiedwaardige oude kastelen, en in veel mindere mate hedendaagse bui-
tenplaatsen. Dat Rijnsburg erin staat, mag uitzonderlijk heten. Het eerste deel van 
de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden dat over Zeeland gaat, is door 
uitgever Isaak Tirion opgedragen aan Van Citters. In het voorwoord spreekt hij de 

152  F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, Middelburg 1888-1893, deel 2, p. 124-125; M. van der Bijl, Idee 
en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middel-
burg tussen 1702 en 1715, Groningen 1981, p. 307-309; I.H. Vogel-Wessels Boer, ‘Hetzelve anders. Rijnsburg’ in: 
Zeeland 4 (1995) 4, p. 148-154.
153  za, raze inv.nr. 1170 (25 juli 1732).
154  Andere voorbeelden zijn zeldzaam: op een portret van Josina Phoenix (1663-1711), rond 1750 postuum 
door Philips van Dijk geschilderd, prijkt Barbestein in Heinkenszand op Zuid-Beveland, het buitenhuis van haar 
echtgenoot Isaac Hurgronje (Coll. Zeeuws Museum), evenals op een portret van Isaac Hurgronje (1724-1776) 
door J. Appelius (Boddaert Stichting, Middelburg). Verder liet Johan Gualtherus van der Poort zich rond 1750 
door Van Dijk portretteren met het Huis te Oostkapelle op de achtergrond (Coll. Stichting Duivenvoorde). Ook 
is er een getekend portret van David Grenier Verwout Noiret (overleden 1778) door L.F. van Nieuwland uit 1764 
(za, Zel.Ill. deel 4 inv.nr. 6701) met een onbekend landhuis op de achtergrond. In de zeventiende eeuw was het 
afbeelden van een landhuis op een portret vooral iets voor edelen. Vergelijk Steven Coene, ‘Het geportretteerde 
huis. Landhuizen op de achtergrond van portretten uit de zeventiende eeuw’ in: Virtus. Jaarboek voor adelsge-
schiedenis 15 (2008), p. 101-120.
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wens uit dat ‘gelijk eertijds uw werkzaam stads- en staatsbewind, ook thans uw 
rustend buiten-leeven nog een reeks van jaaren tot nut en voordeel moge strekken 
van uw vaderland, uwe vrienden en aanzienlijk nageslagt’.155 Verschillende andere 
schrijvers en uitgevers droegen eveneens boeken op aan Van Citters, die zich met 
die opdrachten kon presenteren als een beschermer van kunsten en wetenschap-
pen. Daarbij ging zijn voorkeur uit naar publicaties over ‘den staat en de geschie-
denissen van ons dierbaar vaderland’, zoals Tirion opmerkt.156 De prenten gaan 
vergezeld van een toelichting die is geschreven door Lucas Schorer. De tekst luidt:

Dit is de Lusthof van onz’ oudsten Burger vader,
Der wezen steun en stut, der weêuwen Troost en Rader,
Daar hij den boog der zorg van Stad en Staat ontspant.
Rijnsburg zij lang zijn Lust, hij van ons Vaderland!

De voorstudies voor de twee prenten zijn gemaakt door Cornelis Pronk, van wie 
drie gedetailleerd uitgewerkte tekeningen op groot formaat bewaard zijn gebleven. 
Die tonen het huis en een bassin in het park.

De aparte juridische status en de geschiedenis van Rijnsburg waren een onder-
deel van het prestige dat deze buitenplaats genoot: in de Tegenwoordige Staat 
wordt daar zelfs bijna een hele pagina aan gewijd. De aankleding van de buiten-
plaats wijkt echter niet af van wat in de achttiende eeuw gangbaar was: er prijkte 
een familiewapen boven de ingang, parterres en sterrebossen waren vormgegeven 
volgens de meest recente Franse tuinmode en van een beeldenprogramma lijkt geen 
sprake. De tekeningen die Jan Arends in 1772 vervaardigde, tonen tuinbeelden die 
spelende kinderen voorstellen, wat een gangbaar thema was in de rococotuin.

Mijn conclusie luidt dat Rijnsburg weliswaar een belangrijk element was in het 
machtsvertoon van de familie Van Citters maar dat dit niet tot uiting kwam in spe-
cifieke elementen in de vormgeving van huis of park. De twee afbeeldingen die 
ervan gepubliceerd werden, zullen daarentegen hebben bijgedragen aan de on-
dersteuning van de positie van de familie. Het lijkt erop dat Van Citters een bui-
tenplaats had omdat hij een aanzienlijk man was, en niet dat hij zijn aanzien vooral-
eerst ontleende aan de naam en faam van zijn buitenplaats. 

4.4.2 Ambachtsheren

Een buitenplaats kon een symbool van macht zijn wanneer de eigenaar ervan am-
bachtsheer was van de heerlijkheid waarin deze lag. In de jaren tachtig en negentig 
van de zeventiende eeuw was dat de achtergrond voor de aanleg van enkele opval-
lend grote buitenplaatsen in Oostkapelle, Domburg en Westkapelle, zoals we eer-
der zagen. Nadat deze heerlijkheden in particuliere handen waren gekomen, lie-

155  Tegenwoordige Staat (1751) voorwoord.
156  Nagtglas, Levensberichten, deel 1, p. 124-125. 
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ten de nieuwe heren er een buitenplaats aanleggen. Die band tussen heerlijkheid en 
buitenplaats bleef in de achttiende eeuw in een aantal gevallen bestaan en het is de 
vraag of die combinatie nog dezelfde betekenis had als aan het eind van de voor-
gaande eeuw.

Een aanknopingspunt is de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, 
waarvan het tweede deel over Zeeland een beschrijving bevat van Walcheren. Deze 
uitgave dateert uit 1753. Van de 36 Walcherse heerlijkheden die het boek noemt, 
waren er elf waar de ambachtsheer een buitenplaats in zijn eigen heerlijkheid bezat. 
Dit beeld zou iets anders kunnen worden wanneer we ook de kleinere ambachts-
porties in het overzicht betrekken. De hoofdlijn is duidelijk: slechts de allergrootste 
en meest aanzienlijke heerlijkheden hadden een buitenplaats van de ambachtsheer 
binnen hun grenzen.157 Dit was het geval met alle heerlijkheden op de route van 
Middelburg naar Domburg: Brigdamme, Sint Laurens, Serooskerke, Oostkapelle 
en Domburg. Ook in West-Souburg was een buitenverblijf te vinden van de am-
bachtsheer. Daarbij kan eveneens de prominente ligging aan de weg tussen twee 
steden een rol spelen in het prestige van de heerlijkheid. 

Alle andere ambachtsheerlijke buitenplaatsen langs de belangrijke doorgaande 
wegen lagen duidelijk zichtbaar aan de weg. Damrust, de hofstede van de Brigdam-
se ambachtsheer Nicolaas d’Assonville, lag aan de rand van de dorpskern, vlakbij 
de kerkruïne.158 Popkensburg was zowel vanuit de dorpsstraat als vanaf de straat-
weg toegankelijk door een lange oprijlaan. Noordhout bij Serooskerke, sinds de 
late zeventiende eeuw in bezit van achtereenvolgende heren van Serooskerke, had 
een huis dat tegenaan de dorpskern lag maar de oprijlaan was zo aangelegd dat deze 
in het verlengde van de straatweg lag.159 Een tweede ingang vanaf de straatweg lag 
dichter bij het dorp en daar bood een oprijlaan zicht op het herenhuis. Het volgen-
de dorp op de route naar Domburg was Oostkapelle, waar een deel van de open-
bare weg eind zeventiende eeuw zodanig was aangelegd dat deze als een laan recht 
op het ambachtsheerlijke buitenhuis afliep.

Een goed zichtbare ligging was een belangrijke voorwaarde voor een ambachts-
heerlijke buitenplaats. Hierin wijken deze niet af van andere buitenplaatsen die het 
prestige van hun eigenaren moesten uitdrukken, zoals uit het voorbeeld van Rijns-
burg al bleek.

157  Zo geeft de Tegenwoordige Staat (1753) p. 249 aan dat Domburg-Buiten verdeeld was onder meerdere he-
ren, maar deze hadden rond het midden van de achttiende eeuw voor zover bekend geen buitenverblijf daar. 
Vergelijk M.F. Lantsheer, Zelandia Illustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platen, enz. betreffende de 
oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Mid-
delburg 1866, p. 764-766. Dat was aan het eind van de zeventiende eeuw anders, toen de drie aandeelhouders in 
die heerlijkheid elk een hofstede ter plaatse hadden. Zie vorig hoofdstuk.
158  Deze ‘sekere hoffsteede met sijn huysinge, schuure, stallingen en bakkeete’ had hij in 1743 gekocht; za, 
raze inv.nr. 910 (17 oktober 1743). Zijn weduwe verkocht deze in 1769 als zijnde ‘een hofsté genaamt Halfbeek’ 
met een herenhuis, schuur, stal en bakkeet; za, raze inv.nr. 911 (31 januari 1769). Kennelijk was de boerenwo-
ning in de tussengelegen tijd een herenhuis geworden.
159  Van den Broeke, Jan Arends p. 118-123.
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Van Dishoeck
Een buitenplaats was voor een ambachtsheer de manier om zijn macht ter plaatse 
tot uiting te brengen, zoals blijkt uit geval van het Hof te Domburg. Dit was de bui-
tenplaats van Ewoud van Dishoeck (1678-1744), die na een jarenlang verblijf in de 
Oost schatrijk was teruggekeerd naar de Republiek en zijn rijkdom gebruikte voor 
de aanschaf van een heerlijkheid, meerdere buitenplaatsen, een kasteel, een reusach-
tig huis in Middelburg en zo meer. Ook zijn zoon Anthonie Pieter was in de Oost 
rijk geworden en betoonde zich eveneens een big spender. De casus van deze twee 
heren illustreert hoe zeer rijke stedelingen hun buitenplaats en heerlijkheid inzet-
ten voor het etaleren van hun aanzien en belangrijke positie in de stedelijke elite.

In 1732 kocht Ewoud van Dishoeck de heerlijkheid van Domburg en verwierf 
in hetzelfde jaar een hofstede aan de rand van die plaats om tot buitenverblijf in te 
richten.

Van Dishoeck was geboren in Vlissingen. Zijn vader had in Batavia gediend voor 
de voc en was in 1674 naar de Republiek teruggekeerd. Ook zijn oom Pieter van 
Dishoeck was voor die compagnie werkzaam in Bengalen.160 Van Dishoeck ver-
trok in 1696 als onderkoopman naar India. Daar en in Bengalen heeft hij gedurende 
dertig jaar functies bekleed in dienst van de voc. In 1707 kreeg hij de post van op-
perkoopman en hoofdadministrateur van Hooghly. Later werd hij directeur van 
Bengalen. In 1724 kreeg hij toestemming om naar de Republiek terug te keren en 
vestigde zich daar niet in zijn geboortestad Vlissingen maar in Middelburg. Daar 
betrok hij het zogenaamde Groote Huis, dat stond aan de Lange Noordstraat. Van 
Dishoeck werd aangesteld als kiesheer van Middelburg. In 1733 werd hij aangesteld 
als bewindhebber van de voc ter Kamer Zeeland.161

Na zijn terugkeer schafte hij zich in 1726 de buitenplaats Zeerust aan, die lag aan 
de Abeelseweg buiten Middelburg.162 Dit kleine buitenverblijf onderging een in-
grijpende verandering toen Van Dishoek aan de overzijde van de weg een overtuin 
wilde aanleggen. In 1730 verzocht hij daartoe aan de Staten van Walcheren toe-
stemming om ‘een eynde wegh te verleggen aen zijn hoff genaemt Zeerust’.163 De 
verlegging van de weg maakte het mogelijk om een regelmatig gevormd park aan 
te leggen waar de weg op aansloot. Van Dishoeck verlegde al spoedig zijn aandacht 
naar een buitenplaats van grotere importantie.164

160  W. Wijnaendts van Resandt, De Gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare Buiten-Comptoiren 
in Azië, Amsterdam 1944, p. 35, 38.
161  Wijnaendts van Resandt, De Gezaghebbers p. 38; Doeke Roos, Zeeuwen en de VOC, Middelburg 1987, p. 
149-150.
162  za, raze inv.nr. 1299 (21 juli 1726). Na het overlijden van Ewouds weduwe Adriana van Dishoeck in 1749 
was Zeerust aanvankelijk toebedeeld aan haar minderjarige kleindochter Johanna van Dishoeck. De erfgenamen 
verkochten de buitenplaats in 1750 aan Hendrik Milet te Middelburg; za, raze inv.nr. 1303 (9 oktober 1750).
163  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 20 (8 juni 1730). De ‘caarte figuratif’ die landmeter Hermanus van der 
Leye vervaardigde, is niet in dat archief aangetroffen, wel het rapport dat hij op 17 augustus 1730 opstelde.
164  Van Dishoeck bevond zich in een verglijkbare positie als Jan Albert Sichterman in Groningen. Vergelijk 
Christiaan A. Jörg, Egge Knol en Denise A. Campbell, Jan Albert Sichterman 1692-1764. Een imponerende Gro-
ninger liefhebber van kunst, Groningen 2014.
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In november 1732 kocht Van Dishoeck de ambachtsheerlijkheid Domburg voor 
een bedrag van 19.500 gulden.165 De nieuwe heer wilde het prestige van zijn heer-
lijkheid luister bijzetten door de uitgave van een boek, waarin deze plaats zou wor-
den beschreven, zowel in het Nederlands als in het Latijn. Professor Hendrik Can-
negieter uit Arnhem zou een deel van dit werk op zich nemen. Pieter de la Rue 
beschreef de geschiedenis van de plaats. De tekst kwam gereed in 1741, maar Van 
Dishoeck slaagde er niet in om een uitgever te vinden. Uiteindelijk is het project 
onvoltooid gebleven.166

Van Dishoeck vatte na de aanschaf van de heerlijkheid Domburg het plan op om 
daar een buitenverblijf aan te leggen. In 1733 kocht hij dan ook een hofstede van de 
erfgenamen van Anna Cornelia van Borssele van der Hooghe.167 Dit was een kleine 
buitenplaats aan de Schelpweg, even ten zuiden van het dorp. In de jaren 1735-1743 
breidde hij in vier stappen zijn grondbezit uit, totdat hij een lange strook grond be-
zat vanaf het einde van de Weststraat.168

165  Kesteloo, Domburg p. 19.
166  Kesteloo, Domburg p. 29-30.
167  za, raze, inv.nr. 206 (akte van 15 juli 1733). De buitenplaats ‘met sijn plantagie en bos’ lag in Maarten 
Rooseblok, Pieter van de Voordensblok en Blok bewesten Domburg en had een totale oppervlakte van 32 geme-
ten en 175 roeden.
168  za, raze, inv.nr. 1129 (1 juni 1735, weiland in Maarten Rooseblok en in Philip van de Voordensblok, Dom- 

Het Hof te Domburg. Gravure door Hendrik Spilman naar Cornelis Pronk, 1743.
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Voor de modernisering van het park schakelde Van Dishoeck de Antwerpse ar-
chitect Johan Pieter van Baurscheit in. In 1735 leverde deze ‘twee plans voor Dom-
borgh’, samen met een ontwerp voor het huis van Van Dishoecks zoon in Vlissin-
gen. In datzelfde jaar leverde hij aan Van Dishoeck een tuinbeeld, een ‘groupjen van 
drij kinderkens van Bentemer steen’.169 Onbekend is of dit diende voor zijn grote 
tuin in Middelburg of voor een van zijn buitenplaatsen.

Naast de twee buitenplaatsen Zeerust en het Hof te Domburg, kocht Van Dis-
hoeck een derde buitengoed: in 1739 verwierf hij het kasteel Ter Hooge.170 Dit op 
een steenworp afstand van Zeerust gelegen kasteel onderging in de tijd dat hij er 
eige naar van was voor zover bekend geen ingrijpende wijzigingen. De aankoop van 
Ter Hooge is mogelijk verklaren uit de grote hoeveelheid land die erbij hoorde en 
die een bron van inkomsten vormde, terwijl ook de geschiedenis van het oude kas-
teel een rol zal hebben gespeeld in zijn keuze. Later kocht Van Dishoeck ook nog 
de kleine buitenplaats Schooneveld bij Oost-Souburg en een grote oppervlakte aan 
landerijen. Hij deed deze aankoop ten behoeve van zijn zoon Anthonie Pieter maar 
behield zelf de eigendom.171 Dit buiten was dan wel klein maar was vermaard van-
wege zijn muziekkamer met uitstekende akoestiek.172

Waarschijnlijk mede om bezoekers naar Domburg te trekken, kocht Van Dis-
hoeck in 1732 een groot herenhuis dat hij liet inrichten als herberg die de naam 
Het Schuttershof kreeg. Voor die tijd was er slechts één andere herberg in Dom-
burg, die De witte leeuw heette.173 Omdat Domburg al een populaire bestemming 
was voor stedelingen en bezoekers, zal de vestiging van een herberg onder toe-
zicht van de ambachtsheer voor deze het vooruitzicht van inkomsten hebben be-
tekend. Tevens vormde de herberg een manier om illegale tapperijen te voorko-
men.174

Van Dishoeck overleed in 1744. Van Dishoecks weduwe Adriana van Dishoeck 
hervatte echter het plan om de buitenplaats in Domburg te laten verbouwen. Daar-
toe kocht ze in 1746 ruim twaalf gemeten land in Domburg Buiten uit handen van 
Cornelis Steengracht. Dit terrein lag tussen haar eigen buitenplaats en de weg. Het 
meerendeel ervan was ‘jegenwoordigh bos en plantagien en het resterende land ge-
kapt en geroeyt bos’. De koop omvatte ‘mede alle opgaande boomen en plantagien 
op de voorseide landen jegenwoordigh staande, sijnde een gedeelte van de hofstede 
en landen aankomende den voornoemden heer Steengracht’.175 Kennelijk had de ver-

 
burg-Buiten), (11 juli 1737, weiland in Maarten Rooseblok), (28 april 1739, weiland in Maarten Rooseblok); 
idem, inv.nr. 1130 (30 maart 1743, weiland in Maarten Rooseblok).
169  saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2115 (rekeningenboek Van Baurscheit, 23 augustus 1735).
170  za, raze inv.nr. 1301 (13 november 1739).
171  za, raze inv.nr. 1301 (3 januari 1737). Na het overlijden van Anthonie Pieter van Dishoeck verkochten zijn 
erfgenamen deze buitenplaats; idem inv.nr. 1307 (5 juli 1771). Zie ook Van den Broeke, Jan Arends p. 92.
172  Gargon, Walchersche Arkadia p. 172.
173  Kesteloo, Domburg p. 92-93.
174  Tenminste eenmaal gedurende de achttiende eeuw was er sprake van een illegale herberg in het plaatsje; 
Kesteloo, Domburg p. 155.
175  za, raze, inv.nr. 1130 (akte van 7 september 1746). Cornelis Steengracht was gecommitteerde ter Genera-
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koper een deel van zijn buitenplaats gesplitst en het resterende deel zelf behouden. 
Het werk aan de buitenplaats kwam tijdelijk stil te liggen doordat Antwerpen 

van 1746 tot 1748 te lijden had onder een Franse bezetting, wat de contacten met 
Van Baurscheit bemoeilijkte. Zodra het contact met Zeeland weer mogelijk was, 
vervaardigde Van Baurscheit een nieuw tuinontwerp voor de buitenplaats inclusief 
‘alle de stucken met de welcke u die hebt vergroot’.176 Het was de bedoeling om het 
bestaande herenhuis aan de Schelpweg te slopen en te vervangen door een ‘nieuw 
te maecken huys’ op een andere plaats. Over het deel van de hofstede van Steen-
gracht die aan het bestaande park was toegevoegd, schrijft de architect: ‘alsoo de 
nieuwe plantagie van achter met te vele clijne wegen was aengelegt, soo hebbe (ik) 
daer eenige van deselve uytgelaten die connen toegeplant woorden’. Door de ver-
groting van het park waren de bestaande bosvakken tussen de lanen naar verhou-
ding ‘te clijn gecoupeert’ en maakten‘geen goede armonie in soo een groot werck’. 
Er zou na de vereenvoudiging genoeg wandelruimte overblijven: ‘naer mijn oor-
deel vallen daer wegen genoch in’. Van Baurscheit trachtte het goede te behouden: 
‘Hebbe oock mijn uyterste best gedaen om geen wegen met een slechte gratie te la-
ten sluyten en voorders aen het nieuw te maecken huys alle gesichte die mogelijck 
sijn toe te brengen’. Deze formulering sluit aan bij zijn uitgangspunt dat het huis op 
een buitenplaats een centrale positie moet hebben van waaruit naar alle kanten een 
mooi doorzicht te genieten valt.177 

In hoeverre de plannen zijn uitgevoerd, is onduidelijk. Het nieuwe huis is in ie-
der geval niet tot stand gekomen. De Hattingakaart toont een parkaanleg met lan-
ge rechte lanen, en daartussen vakken die deels zijn ingericht als sterrebossen. Ook 
zijn er enkele doodlopende lanen te zien, wat kan duiden op een park in aanleg. In 
de punt tegen het dorp aan zijn twee kanaalvormige bassins haaks op de centrale 
laan te ontwaren. Die middenlaan had volgens de beschrijving door Van Baurscheit 
de hoofdas van het park moeten worden, waarop ook het huis had moeten verrij-
zen. Het meest westelijke deel van dit park is de oorspronkelijke buitenplaats van 
de heer Steengracht. Zijn huis moet tussen het park en de weg hebben gestaan, op 
de plek die de Hattingakaart als open ruimte aanduidt. Kennelijk was het toen al 
gesloopt. 

De buitenplaats van de ambachtsheer droeg volgens de Tegenwoordige Staat bij 
aan de verfraaiing van Domburg. Dit plaatsje was volgens deze publicatie uit 1753 
in de voorgaande jaren ‘in veele opzigten zeer verbeterd, en met eene daar naast aan 
leggende plantagie versierd, door haaren laatst overleedenen heere’.178

Na het overlijden van Adriana van Dishoeck in 1749 erfde zoon Anthonie Pieter 
de heerlijkheid Domburg met de buitenplaats. Anthonie Pieter was in 1709 gebo-

liteitsrekenkamer namens Zeeland en verbleef vaak in Den Haag. Dat vormde mogelijk de reden om zijn Dom-
burgse buitenverblijf van de hand te doen. Overigens vermeldt de Hattingakaart bij de hofstede Sotteghem buiten 
Vlissingen ook een C. Steengracht als eigenaar, die mogelijk deze zelfde persoon is.
176  saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2117 (brief van 18 november 1748).
177  Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren p. 227.
178  Tegenwoordige Staat (1753) p. 226-227.
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ren in Hooghly in Bengalen. Naast heer van Domburg was hij ook heer van Oud-
huizen, naar welke heerlijkheid hij zich noemde. Als proost en aartsdeken van het 
kapittel van Sint Jan in Utrecht was hij tevens vrijheer van Mijdrecht, Thamen, Wil-
nis, Uithoorn, Sevenhoven, Achttienhoven, Kudelstaart, Blokland en Vrouwenak-
ker. Deze heerlijkheden in het Sticht, tegenaan de grens met Holland, zou hij heb-
ben verworven met de winsten die hij in Bengalen had gemaakt.179

Rond 1730 had hij Van Baurscheit ingeschakeld bij het ontwerp en de bouw van 
zijn reeds genoemde woonhuis aan het Dok in Vlissingen.180 De nieuwe heer heeft 
de plannen van zijn moeder voor een nieuw huis en park in Domburg onvoltooid 
gelaten. Wel schakelde hij Van Baurscheit weer in om een passend hek te ontwer-
pen. De lange laan die op de Hattingakaart is te zien en die vanaf de punt van het 
terrein aan het eind van de Weststraat naar het andere eind van de buitenplaats liep, 
had waarschijnlijk de middenas van de nieuwe parkaanleg moeten worden. Het hek 
dat Van Dishoeck bij Van Baurscheit bestelde, zal dan ook voor die laan bedoeld 
zijn geweest. In 1751 zond hij de architect een ‘teekeninge van twee blouwe steene 
pilaeren om te doen voor een heck voor de groote dreve op Domborg’, en vroeg de 
architect om advies daarover. In plaats van ‘vasen ofte potten’ wilde de opdracht-
gever twee leeuwen op de pilaren hebben. De ene moest het wapen van Domburg 
vasthouden, de ander dat van de familie Van Dishoeck. Twee jaar later werd het hek 
geleverd en op zijn plaats gezet.181

Anthonie Pieter van Dishoeck had de ambitie die zijn vader en moeder tentoon-
spreidden niet voortgezet. Weliswaar was ook hij heer van Domburg net als zijn 
vader, maar zijn betrokkenheid bij de heerlijkheid was veel geringer. Kennelijk 
speelde zijn grote huis in Vlissingen een grotere rol in zijn vertoon van aanzien dan 
de buitenplaats in Domburg. 

Uit het voorbeeld van Van Dishoeck kan worden afgeleid dat het bezit van een 
heerlijkheid met daarin een buitenplaats weliswaar onderdeel kon zijn van een pro-
ces van aristocratisering, maar dat dit geen noodzakelijk element in het vertoon van 
aanzien was. Er waren nog andere manieren om te laten zien dat men bij de boven-
laag van de maatschappij hoorde, zoals het tonen van belangstelling voor en kennis 
van architectuur en goede smaak. Hierop kom ik later in dit hoofdstuk terug.

179  Wijnaendts van Resandt, De Gezaghebbers p. 38.
180  Vanaf de vroege jaren dertig was Van Baurscheit actief voor Van Dishoecks zoon Anthonie Pieter, heer van 
Oudhuizen. Deze liet aan het Dok in Vlissingen een reusachtig woonhuis optrekken naar ontwerp van de Ant-
werpse architect. Op de gevel prijkte het jaartal 1733, zodat de samenwerking tussen de twee heren in ieder ge-
val van ongeveer die tijd moet dateren. Vader en zoon Van Dishoeck traden vanaf 1735 min of meer gezamenlijk 
op als opdrachtgevers. In de rekeningen van Van Baurscheit blijkt die relatie: vaak worden werkzaamheden voor 
beide in één gezamenlijke rekening gepresenteerd, uitgesplitst naar opdrachtgever.
181  Van Baurscheit oordeelde over het ontwerp: ‘raekende de pilaeren: sal die ingevolge uw orders veerdich 
maecken, te weten van hoogden, maer raeckende het fatsoen en teekeninge [decoratie] sal dat op een ander ma-
nier maeken, alsoo de teekeninge dien aengaende seer slecht is’. saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2117 (brief 
van 21 juni 1751). 
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Kleinere heerlijkheden
De kleinere heerlijkheden vertonen een ander beeld: voor zover ze in particuliere 
handen waren, lag er in vrijwel geen van alle een buitenverblijf van de ambachts-
heer. De naam van het Hof te Sint Janskerke kan doen vermoeden dat deze een 
band met de heerlijkheid had, maar Nicolaas Jan van Hoorn, heer van Burgh, die 
de Hattingakaart als eigenaar noemt, bezat geen aandeel in Sint Janskerke.182 Johan 
Pieter van den Brande, rekenmeester van Zeeland namens Middelburg, was heer 
van Poppekerke en hij bezat de buitenplaats Sint Jan ten Heere die op een steen-
worp afstand van de voormalige dorpskern van die heerlijkheid lag, maar daaruit 
kan niet worden afgeleid dat dit buiten ook als huis van de heer van Poppekerke ge-
zien kan worden. 

Veel duidelijker was het verband tussen huis en heerlijkheid in Kleverskerke, een 
van Van den Brandes andere ambachten. Daar stond het huis in de dorpskern en 
hoorde een park en zelfs een deel van het dorp bij de buitenplaats. Volgens de Te-
genwoordige Staat bezat hij er ‘een groot nieuw huis in het dorp over de kerk’.183 
Het verband tussen heerlijkheid en dorp bleef bestaan na het overlijden van Van 
den Brande, toen zijn zuster Aletta Maria de nieuwe ambachtsvrouwe werd.184 Ze 
maakte echter weinig gebruik van de buitenplaats: in 1760 bood ze het herenhuis 
met de daarachter gelegen tuin te huur aan, ‘met of zonder stal en koetshuis’ en ‘met 
of zonder verder moesland, wandeldreven etc.’. Met deze laatste wordt de overtuin 
bedoeld.185 De reden voor de ze verhuur was zeer waarschijnlijk dat de ambachts-
vrouwe buiten Zeeland woonde: haar echtgenoot Wilhelmus Wilhelmius was heer 
van Brakel en predikant in verschillende plaatsen buiten Zeeland. Uit de genoemde 
advertentie waarin ze de buitenplaats te huur aanbood, blijkt dat het beheer van de 
heerlijkheid toen in handen was van de Middelburgse notaris Andries Boudewijn-
sen, die als secretaris van Kleverkerke optrad.

Toen Johannis Adrianus Wilhelmius, de zoon van de ambachtsvrouwe, na het 
overlijden van zijn ouders heer van Kleverskerke was geworden, vermeldde hij in 
zijn testament ‘de bij opgemelde heerlijkheid van Cleverskerke behoorende buy-
tenplaats (…) alsmede agt huysjes, en een hofstede’. Bij de verkoop van bomen en 
hakhout in 1777 noemde de aankondiging als locatie ‘de buitenplaats van den am-
bachtsheer’.186 Het lijkt erop dat Wilhelmius wel gebruik maakte van zijn buiten-
verblijf in zijn heerlijkheid. Hij was schepen en raad van Middelburg en de nabij-
heid van heerlijkheid en buitenverblijf zal het gebruik ervan gemakkelijker hebben 
gemaakt.

Het bezit van een heerlijkheid op een van de andere Zeeuwse eilanden of zelfs 
buiten het gewest was voor slechts weinig ambachtsheren aanleiding om daar een 
buitenverblijf in te richten. Weliswaar had Nicolaas van Hoorn, heer van Burgh 

182  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 723-724.
183  Tegenwoordige Staat (1753) p. 242.
184  za, raze inv.nr. 1149.
185  Middelburgsche Courant 5 februari 1760.
186  za, raze inv.nr. 1149 en Middelburgsche Courant 6 december 1777.
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op Schouwen, het kasteelachtige buitenverblijf Kraaijenstein bij dat dorp in bezit, 
maar hij was een uitzondering.187 Van geen van de andere Middelburgse of Vlis-
singse heren en dames van wie de Tegenwoordige Staat in 1753 vermeldt dat ze een 
heerlijkheid op Zuid-Beveland of Schouwen-Duiveland hadden, is gebleken dat zij 
ter plaatse ook over een buitenhuis beschikten.188 Ze concentreerden zich op Wal-
cheren.

Zelfs wanneer iemand twee buitenplaatsen bezat, kon het verband van een daar-
van met een ambachtsheerlijkheid een reden vormen om ze allebei in stand te hou-
den. Meliskerke lag op een van de doorgaande routes over het eiland en dat kan 
voor de ambachtsheer de reden zijn geweest om het landhuis bij het dorp in stand 
te houden, ook al had hij elders een grotere buitenplaats. Rond het midden van de 
achttiende eeuw was het Huis te Meliskerke eigendom van Daniel Tulleken, heer 
van Meliskerke en Mariekerke. Dit van oorsprong vroeg zeventiende-eeuwse land-
huis was al vanaf zijn ontstaan telkens verbonden geweest met de heerlijkheid en 
de achtereenvolgende ambachtsheren en –vrouwen waren dan ook steeds eigenaars 
ervan.189 Het was in het midden van de achttiende eeuw echter in een slechte staat 
van onderhoud gekomen, zoals twee prenten door Hendrik Spilman uit die tijd to-
nen. Het lijkt er niet op dat Tulleken er vaak verbleef. Zijn voornaamste zomerver-
blijf was Het Huys ter Mee aan de zandweg tussen Serooskerke en Oostkapelle, 
waar hij in de jaren rond 1750 een groot nieuw huis had laten optrekken en waar 
uitgestrekte lanen en fraaie tuinen omheen lagen. Wel lag er vanaf het herenhuis 
een lange laan naar het dorp Meliskerke, die uit de tijd van Tulleken dateerde en 
nadrukkelijk de dorpskern met het huis verbond. De laan begon pal naast de kerk 
en liep recht op het huis af. De Hattingakaart uit 1750 toont deze laan als een brede 
dreef met meerdere rijen bomen.

Soms droeg een ambachtsheerlijk verblijf alleen een praktisch karakter, zoals in 
Grijpskerke. Deze heerlijkheid was in bezit van Johan Carel van Cattenburg. Hij 
was lid van het stadsbestuur van Gouda en zal vanwege de reisafstand niet veel ge-
bruik hebben gemaakt van zijn heerlijkheid. Wel beschikte hij er over een klein 
verblijf in het dorp. Toen hij in financiële problemen kwam en zijn schuldeisers in 
1768 de heerlijkheid lieten verkopen, hoorde bij zijn bezittingen ter plaatse behalve 
de korenmolen een ‘huis en erve’. Dit stond in het dorp op de hoek van de Middel-
burgse Zandweg. Hierin bevonden zich naast het nodige serviesgoed zes keuken-
stoelen en een tafel en een ledikant voor twee personen. Het hele herenhuis van Van 

187  Tegenwoordige Staat (1753) p. 388; W.P. de Vrieze, ‘Het slot Kraaijenstein te Burgh’ in: Kroniek van het 
Land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 5 (1980), p. 4-23.
188  Krabbendijke (p. 278-279), eigendom van Jacob van Reygersberge, gecommitteerde raad en raad ter Admi-
raliteit van Zeeland namens Middelburg; het ambacht Maire (p. 280-281), eigendom van een juffrouw Meeuwsen, 
vermoedelijk uit Middelburg of Vlissingen; Kattendijke (p. 286-287), eigendom van Alexander Johan Hierony-
mus Huyssen, burgemeester van Middelburg; Wissenkerke (p. 294), eigendom van mevrouw De Normandie, ge-
boren Anna van Sonsbeeck, uit Vlissingen; De Vier Bannen van Duiveland, eigendom van Johan van der Mandere 
uit Vlissingen (p. 500-501), het leengoed en voormalig kasteel Oosterstein (p. 515), eigendom van Jacob Willem 
Bosschaard, rekenmeester van Zeeland namens Vlissingen. Zie ook bijlage 4.3.
189  Martin van den Broeke, ‘Een heerlijk buitenverblijf. Het Huis te Meliskerke, ambachtsherenhuis en buiten-
verblijf’ in: De Wete 39 (2010) 4, p. 3-14.
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Cattenburg bestond waarschijnlijk uit slechts een kamer in een woning die deels 
door anderen werd bewoond, mogelijk een lid van het heerlijkheidsbestuur. Als 
attri buten van de ambachtsheer waren in het huis een vishengel te vinden en een 
‘basterwindhond’ voor de jacht.190

Een soortgelijk verblijf had Adriaan Steengracht, heer van Oost- en West-Sou-
burg. Steengracht was vrijheer van Wisch, heer van Moyland, Till, Ossenbruch, 
Huet bij Kleef, Wehl, Slangenburg, Ter Borgh in Gelderland, schepen en raad van 
Middelburg later hoogbaljuw en rentmeester-generaal der domeinen in Zeeland 
Bewester Schelde. Hij overleed ongehuwd te Middelburg in 1773.191

Hij had in zijn Walcherse heerlijkheden de beschikking over meerdere wonin-
gen. In de eerste plaats was dit het kasteel Sint Aldegonde, de verbouwde voor-
burcht van het laatmiddeleeuwse kasteel waarvan het hoofdgebouw in het begin 
van de Nederlandse Opstand verloren was gegaan. Het zogeheten ’t Park aan de 
overkant van de straat, de vroegere hertenkamp van het kasteel, was begin acht-
tiende eeuw in gebruik genomen als buitenverblijf. Dat kocht Steengracht in 1772 
van Jan Splinter Stavorinus. Het bestond toen uit een ‘heeren- en boerewooninge, 
koetshuys, speelhof en bossen’ en was uitgebreid met het aangrenzende Westersigt, 
een voormalig buitenverblijf ‘zijnde afgebroken met zijn gebouwen’.192

Kennelijk wenste Steengracht ook een verblijf te hebben in de heerlijkheid Oost-
Souburg, want hij kocht ‘een heerehuys en speelhof er agter’ op het zuideinde van 
het dorp.193

In 1772, kort voor zijn overlijden, kocht hij het kasteel Slangenburg bij Doetin-
chem, dat samen met de meeste heerlijkheden in bezit kwam van zijn broer Corne-
lis. Deze was zijn loopbaan begonnen in het Vlissingse stadsbestuur maar vertrok 
al spoedig naar Den Haag, waar hij namens Zeeland zitting had in de Generaliteits-
rekenkamer.

Na het overlijden van zijn broer Adriaan nam Cornelis Steengracht zijn intrek 
op kasteel Slangenburg en liet er ‘considerabele reparatiën en timmeragiën’ uitvoe-
ren. Ook werd in 1774 in zijn opdracht een grote bedrijfskaart van het landgoed 
vervaardigd, wat erop wijst dat hij dit als een belangrijke bron van inkomsten be-
schouwde.194

Desondanks hield hij in Souburg zijn bezittingen aan: zowel het kasteel Sint Al-
degonde als de er tegenover liggende buitenplaats ’t Park. Laatstgenoemde ver-
kochten de erfgenamen van Adriaan Steengracht echter in 1780.195 Toen Cornelis in 
1781 overleed, bezat hij in West-Souburg nog het kasteel.

190  za, raze inv.nr. 944 (21 april, 17 juni en 1 juli 1768).
191  Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Steengracht, Den Haag 1899, p. 15.
192  gav, raze inv.nr. 1480 (15 oktober 1772).
193  De verkoper was schoolmeester Cornelis Pleyte, die het huis een jaar eerder had gekocht van Aletta Ude-
mans die in Middelburg woonde en het als buitenverblijf gebruikt kan hebben. za, raze inv.nr. 1307 (23 februari 
1773 en 30 april 1774). Laatstgenoemde overdrachtsakte is pas na het overlijden van Steengracht opgesteld maar 
heeft ongetwijfeld betrekking op een aankoop die hij bij zijn leven heeft gedaan.
194  H.W. Hoppenbrouwers, G.B. Janssen en Trudi Woerdeman, De Slangenburg. Kasteel, park en bewoners, 
Doetinchem 1989, p. 68-70, 102-113.
195  gav, raze inv.nr. 1480 (7 oktober 1780).



4 Verfraaiing 1720-1770268

Ook als een ambachtsheer geen buitenplaats in zijn heerlijkheid had, beschikte 
hij meestal over een klein verblijf ter plaatse, zoals in het geval van Steengracht en 
Van Cattenburg. Mogelijk waren ook in andere Walcherse heerlijkheden dergelijke 
woningen te vinden met daarin een of meer kamers waar de ambachtsheer een paar 
dagen per jaar verblijf kon houden om de bestuurlijke en financiële zaken te regelen.

Vervulde een buitenplaats rond het midden van de achttiende eeuw nog een belang-
rijke functie in het vertoon van macht van een stedelijke eigenaar? Grote politieke 
macht en het bezit van een grote buitenplaats konden samengaan. Een meer voor 
de hand liggend verband tussen buitenplaatsen en macht vinden we in het geval 
van ambachtsheren. Ook voor hen was het bezit van een buitenverblijf in de am-
bachtsheerlijkheid echter geen conditio sine qua non. Wanneer een ambachtsheer 
in een van de Walcherse steden woonde en zijn heerlijkheid binnen korte tijd kon 
bereiken, was het bezit van een buitenplaats in die heerlijkheid vaak wel onderdeel 
van de entourage. Maar als de heer of vrouwe buiten het eiland of buiten het ge-
west woonde, ging de reisafstand een rol spelen. Het algemene beeld is dat een bui-
tenplaats in de eigen heerlijkheid voor een ambachtsheer vooral aantrekkelijk was 
wanneer deze lag op een plaats waar veel verkeer langs kwam en die door veel men-
sen gezien kon worden. Dat kan verklaren waarom de heerlijkheden waar de weg 
van Middelburg naar Domburg doorheen liep, wel alle een ambachtsheerlijk bui-
tenverblijf langs die weg hadden maar de meer perifeer gelegen heerlijkheden niet 
of nauwelijks. Kortom, er was geen duidelijk verband tussen het bezitten van po-
litieke of ambachtsheerlijke macht en dat van een buitenplaats die die macht moest 
symboliseren.

4.5 Aanzien

Al vele malen is hiervoor aangegeven dat buitenplaatsen een onderdeel waren van 
een aanzienlijke levensstijl. Activiteiten die stedelingen op hun buitens onderna-
men, illustreerden de vrije tijd die ze tot hun beschikking hadden en dat onder-
scheidde hen als een elite binnen de stedelijke samenleving. Om na te gaan hoe de 
buitenplaats ook zelf ingezet werd als middel om het aanzien van de eigenaar ten-
toon te spreiden, wil ik ruim aandacht besteden aan twee zaken die specifiek zijn 
voor de achttiende eeuw: de ingrijpende verfraaiingen die enkele buitenplaatsen 
ondergingen (waarin eigenaren een flink aandeel hadden), en de afbeeldingen die 
daarvan werden vervaardigd en door prenten verspreid.

4.5.1 Architectuur als distinctiemiddel

In de jaren dertig en veertig van de achttiende eeuw ondergingen ongeveer tien bui-
tenplaatsen op Walcheren ingrijpende verbouwingen. Er werden nieuwe huizen 
gebouwd en de bestaande parken kregen een flinke uitbreiding en een gedeeltelijk 
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nieuwe aanleg. Door hun omvang springen deze buitens eruit. Dat is al te zien op 
de Hattingakaart die in 1750 tot stand kwam, kort nadat de grote werkzaamheden 
waren afgerond. Het gaat hier met name om het Hof te Domburg, het Huis te Oost-
kapelle en Ter Hooge. De opdrachtgevers schakelden voor de verbouwing van hun 
buitenplaatsen niet de minsten in: de Antwerpse architect Johan Pieter van Baur-
scheit (1699-1768), de Middelburgse stadsarchitect Jan de Munck (1687-1768) en 
mogelijk zelfs Pieter de Swart, de architect van stadhouder Willem IV. 

Deze buitenplaatsen illustreren een ontwikkeling die zich in de loop van de acht-
tiende eeuw voordeed onder de stedelijke elite: naast een groot huis in de stad, een 
aanzienlijke buitenplaats en een indrukwekkende stamboom werd goede smaak in 
de kunsten steeds meer een vereiste om bij de topelite te horen.196 Regenten legden 
kunstverzamelingen aan met schilderijen en tekeningen van belangrijke meesters, 
of ze legden zich toe op de muziek en vergaarden een collectie muziekinstrumen-
ten. Ook de architectuur, die in deze tijd steeds meer als een kunstvorm werd be-
schouwd, kwam in de belangstelling bij de elite. Kennis daarvan was steeds meer 
een middel geworden om goede smaak en daarmee maatschappelijke distinctie 
te tonen. Op deze gebieden ontstond een subtielere, meer verfijnde smaak en die 
werd een graadmeter voor het aanzien dat men had of wenste te hebben.197

Huis te Oostkapelle
Het proces van nieuwbouw van het Huis te Oostkapelle, een van de meest aanzien-
lijke van alle Walcherse heerlijkheden geldt, toont iets van de verhouding tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer en de concessies die de architectuur moest doen 
vanwege de uitstraling die de eigenaar aan zijn buitenverblijf wenste te geven.

Johan Gualtherus van der Poort kocht in 1755 het derde deel van de heerlijk-
heid van zijn broer, nadat hij eerder zelf tweederde deel had geërfd. Daarmee werd 
hij heer van heel Oostkapelle.198 Van 1744 tot zijn overlijden in 1784 was Van der 
Poort bewindhebber van de voc ter Kamer Zeeland. Hij trad in 1745 in het huwe-
lijk met Johanna Susanna van der Mandere (1714-1793).199

De plannen voor een nieuw huis en park in Oostkapelle waren waarschijnlijk al 
enige tijd in de maak toen Van Baurscheit in 1748 informeerde naar de stand van za-
ken.200 In september 1748 schreef Van Baurscheit aan De Munck dat hij ‘van over 

196  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/Am-
sterdam 1987, p. 93-103; Yme Kuiper, ‘Adel in de achttiende eeuw: smaak en distinctie. Een verkenning van het 
veld’ in: Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 16 (2009), p. 9-18.
197  Freek Schmidt, Paleizen voor prinsen en burgers. Architectuur in Nederland in de achttiende eeuw, Zwolle 
2006, p. 19-63.
198  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 752.
199  Zij was de jongste zuster van Jacob van der Mandere van Ouwerkerk die een nieuw huis op Der Boede liet 
bouwen. Het echtpaar bewoonde aanvankelijk de buitenplaats De Triton, gelegen naast Der Boede en afkomstig 
uit het bezit van haar grootouders. Van den Broeke, Jan Arends p. 188.
200  saa, Insolvente boedelskamer inv.nr. 2117 (brief van 7 juli 1748). De architect was de hele voorgaande win-
ter ziek geweest en niet in staat om te werken, en bovendien bemoeilijkte de Franse bezetting van Antwerpen 
al sinds mei 1746 de contacten met zijn Zeeuwse opdrachtgevers. De Munck antwoordde kennelijk niet en Van 



4 Verfraaiing 1720-1770270

eenigen tijt een begin gemaeckt heeft’ met het maken van een ontwerp voor het huis 
van Van der Poort. De wensen van de opdrachtgever maakten het tot ‘een moye-
lijcke questie’.201

Van Baurscheit zond op 28 november 1748 eindelijk een plan voor het nieuw aan 
te leggen park van Oostkapelle naar zijn Middelburgse collega. Het had hem veel 
moeite gekost om op het onregelmatige terrein een deugdelijke aanleg te ontwer-
pen: 

Naer dat ick lanck geprobeert hebbe om het nieuw te maecken huys (…) te brengen op 
het midel van de groote dreve die als nu daer geplant is, soo hebbe noyt eene linie con-
nen crijgen van de geheel buyten plaets die eenigh regulier gesicht aen het huys conde toe-
brengen’. Het gevolg was dat ‘het huys in eenen hoeck van de buyteplaets soude moeten 
liggen alwaer men noyt eenigh regulier werck en soude connen van maecken’. De buiten-
plaats zou‘altijt eene plaets van aengelapte stucken moeten blijven’. Dit was zeer tegen de 
zin van de architect, want die wenste samenhang en regelmaat in een tuinontwerp te zien: 
‘een buytenhuys diende geplaets te sijn gelijck het herte in des mensche lichaem,waer aen 
alle princiaale gesichte van de heele plaetse soo veel het doendelijck is moeten toegebrocht 
woorden. 

Ondanks de wens van de opdrachtgever om het huis aan de rand van het terrein te 
zetten, op de plaats van het oude, heeft Van Baurscheit een plan naar zijn eigen in-
zichten opgesteld. Deze tekening is niet in de archieven gevonden, maar de toelich-
ting in de brief bij ‘den nevensgaende generaelen plan’ kan wel een beeld geven van 
zijn voorstel. Het plan toonde:

hoe dese buyteplaets met tijt can aengelegt woorde en wat aengenaeme gesichten aen het 
huys connen toegebrocht woorden. De middenas, de ‘linie van gravitijt’, was ‘het midel 
van den buytensten wegh van de nieuwe aengelegde plantagie ende (…) de cruys linie het 
midel van den wegh van den agtercant derselve plantagie dewelcke oock het midelpunt 
maeckt ten naesten bij op de straet van het dorp’. Dit maakte het mogelijk dat ‘de nieuwe 
aengelegde plantagie in alle haere reguliere linien gecontinueert [kan] woorden.

Het is niet geheel duidelijk hoe deze twee elkaar kruisende hoofdlijnen liepen. 
Aangenomen dat de ‘nieuwe aengelegde plantagie’ het grote vierkante deel ten 
noorden van het huiseiland is en niet het driehoekige deel ten oosten daarvan, zal 
de ‘linie van gravitijt’ in zijn plan oost-west gelopen hebben. De lange laan vanaf 
de buitensingel van het huiseiland noordwaarts tot achteraan het park zal dan de 
‘cruyslinie’ gevormd hebben. Dit zou betekenen dat het nieuwe huis volgens Van 
Baurscheit ongeveer in het midden van het terrein had moeten komen, halverwege 
het hek aan het kerkplein en de noordrand van het park. Vanaf het kerkplein moest 
het huis dan aan het eind van een oprijlaan zichtbaar geweest zijn. Het gevolg van 
deze nieuwe positionering was dat het oude huiseiland tegenaan het dorp verlaten 
zou worden en de gracht worden gedempt. Ook de imposante oprijlaan die in het 
verlengde van de Noordweg lag en recht op het oude huis afliep, werd in dit plan 

Baurscheit schreef aan de Vlissingse metselaarsbaas Spruyt: ‘ick worde gewaer dat die heer met mij wat serieus 
handelt sedert die passagie die ick met hem op het hoff Der Boede hebbe gehadt daer u present waert’.
201  saa, Insolvente boedelskamer inv.nr. 2117 (brief van 29 september 1748).



4.5 Aanzien 271

overbodig.202 Het nieuw te bouwen huis zou op een terras komen te staan ‘commu-
niquerende langs vier seyden aen de respective stucken daer tegens paelende’. Ook 
dit bevestigt het vermoeden dat het huis midden op het terrein had moeten komen, 
met naar zowel de voor- en achterzijde als naar de beide zijkanten een zicht door 
een laan. De precieze afmetingen liet de architect afhangen van de wensen van de 
opdrachtgever.203

De vasthoudendheid van de opdrachtgever aan de plaats van het huis maakte dit 
geen gemakkelijke opdracht voor Van Baurscheit. Het herinnerde hem aan eerdere 
soortgelijke onmogelijke opgaven: 

Hebbe oock menighvuldige rijse geëxprimenteert dat eene buytenplaets altijt vergroot 
woordt hetsij door dien die deselve aenlegt ofte door sijne naersaeten, ende dat men dan 
dickwijls buyten staet gestelt woorde om daer een stuck met goede gratie bij te maecken’. 

202  Het is merkwaardig om te zien hoe weinig rekening Van Baurscheit kennelijk hield met de al bestaande in-
frastructuur en mogelijke zichtlijnen van en naar het omringende platteland en de doorgaande wegen. Het is dan 
ook de vraag of de architect wel ter plaatse is geweest om de situatie op te nemen, of dat hij hier enkel op basis van 
hem toegezonden opmetingstekeningen te werk ging. Dat laatste was vermoedelijk het geval.
203  saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2117 (brief van 28 november 1748). Idem: ‘De groote van het huys 
ofte sijne particuliere verdeelinge moet in mijnen plan onbepaelt gehouden woorden en dependeert ganschelijck 
aen het gebruyck van den heere eygenaer’. De opdrachtgever moest ‘expliceren hoe veel caemers en voordere co-
moditijten sijnedele daer in gelieft tot sijn gebruyck te hebben en ofte de caemers groot oft midelbaer moete sijn, 
want ider bewoont sijn huys naer sijn eygen genoegen waer van veele differente sentimenten sijn’.

Ontwerp voor het park van het Huis te Oostkapelle. Tekening, circa 1750.
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Dit was hem ‘differente keeren gebeurt’. In zo een geval was ‘men dickwils genootsaeckt 
(…) schoone plantagien die van de voorsaeten met wijnigh omsicht gemaeckt sijn heel en 
gaens te moeten uytroyen, soo dat men wel voorsichtigh diende te sijn van buyten de rech-
te hoecken niet te gaen.204 

Hieruit komt naar voren dat het ideaal was om een park aan te leggen volgens de 
smaak van de eigen tijd en zo weinig mogelijk rekening te moeten houden met al 
aanwezige onderdelen uit eerdere fasen.205

Een ongesigneerd tuinontwerp (waarschijnlijk van de hand van Van Baurscheit) 
toont een andere opzet van het nieuwe park. Veel daarvan is volgens de wens van de 
opdrachtgever gebaseerd op de aanleg die er al lag: de plaats van het huis is onveran-
derd, de hoekige vorm van het huiseiland, de ligging van de toegangsdreef die vanaf 
de Noordweg achterlangs de huizen van het dorp naar de voorzijde van het heren-
huis loopt zijn alle onveranderd. 

De opdrachtgever stelde het ontwerp niet op prijs en besloot om verder geen ge-
bruik te maken van de diensten van de architect. Toen Van Baurscheit voor zijn 
werk een rekening indiende van 147 Zeeuwse guldens, ontstond een langdurige 
briefwisseling omdat Van der Poort betwistte dat hij het bedrag verschuldigd was. 
Pas in 1758 betaalde hij de architect 120 guldens, nadat De Munck had bemiddeld 
in de kwestie.206

Van het nieuw te bouwen huis bestaat een ontwerptekening van de voorgevel. Het 
is een vijf vensters breed gebouw, op de hoeken voorzien van geblokte lisenen en 
met een vooruitspringende middenpartij waarin de voordeur is geplaatst. Het mid-
delste raam op de verdieping loopt uit in een boog die enigszins doet denken aan 
het werk van Van Baurscheit, zoals de gevels van Sint Jan ten Heere en Van den 
Brandes huis aan de Lange Delft in Middelburg. Ook de getoogde dakvensters lij-
ken geïnspireerd op het werk van deze architect. De algehele opzet van de gevel 
en enkele ornamenten verraden vooral de hand van Jan de Munck. Zijn eigen huis 
aan het Molenwater in Middelburg leek daar opvallend veel op. Zo komen de op-
zet met geblokte hoeklisenen en de plint met daarin kelderramen van beide huizen 
met elkaar overeen. De gevel van het Huis te Oostkapelle was uiteraard rijker uitge-
voerd, met meer ornamenten, dan het eigen huis van De Munck. 

De eerste steen van het nieuwe huis werd gelegd in 1749. Tot aan de voltooiing 
in 1755 kostte de nieuwbouw en afwerking ervan dertienduizend Vlaamse ponden, 
bijna tachtigduizend Zeeuwse guldens, een voor die tijd enorm bedrag. Daar kwam 
nog bij wat er aan de aanleg van het nieuwe park werd uitgegeven.

Twee schetsen geven ontwerpen voor het huiseiland. In de oorspronkelijke aan-
leg liep de oprijlaan schuin op het huis aan, maar het nieuwe huis werd recht op 

204  saa, Insolvente boedelskamer inv.nr. 2117 (brief van 28 november 1748).
205  Vergelijk ook de discussie die Van Baurscheit had met Johan Adriaen van de Perre over de incorporatie van 
onderdelen van zijn oude huis in het ontwerp van het nieuwe woonhuis. Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren 
p. 211-218.
206  Van den Broeke, Jan Arends p. 128.
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de as van deze laan geplaatst, en het eiland kreeg een symmetrische vorm, met aan 
de achterkant een halfcirkelvormige verbreding van de gracht, die voor een grote 
ruimtewerking zorgt. Gelet op het hierboven gestelde dat Van Baurscheit slechts 
twee tuinontwerpen in zijn rekeningen en brieven noemt, kan verondersteld wor-
den dat de aanwezige plannen, twee voor de huisplaats en een voor het achthoekige 
bassin, van de hand van iemand anders zijn. Daarbij komt Jan de Munck in beeld 
als mogelijke vervaardiger: hij was al bekend met Van der Poort als contactpersoon 
voor Van Baurscheit en gold als de bekendste en belangrijkste bouwmeester van 
Zeeland. Bovendien was hij iemand die op min of meer gelijke voet stond met zijn 
opdrachtgevers.207

Haagse architectuur
Tot de meest opvallende buitenplaatsen die rond het midden van de achttiende 
eeuw in Zeeland tot stand kwamen, behoorde het kasteel Ter Hooge bij Middel-
burg, waar Jan van Borssele van der Hooghe, een nazaat van vroegere bewoners, 
een nieuw landhuis liet optrekken.208 Van Borssele van der Hooghe was weliswaar 

207  Breedvelt Boer, Teekenen en vasseren p. 83, 90.
208  Van den Broeke, Jan Arends p. 73-94.

Ontwerp voor de voorgevel van het Huis te Oostkapelle. Tekening, circa 1750.
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van 1749 tot 1764 representant van de Eerste Edele in de Staten van Zeeland en door 
afkomst met dat gewest verbonden, maar had het grootste deel van zijn jeugdjaren 
doorgebracht in Den Haag. Later bracht hij veel tijd in die plaats door vanwege zijn 
functies in de Staten-Generaal en aan het stadhouderlijk hof.209 Het nieuwe land-
huis en het park die onder zijn opdrachtgeverschap op Ter Hooge tot stand kwa-
men, zijn eerder een uitvloeisel van de Haagse buitenplaatsencultuur zoals die be-
stond in kringen van diplomaten en hofadel en in mindere mate van die in Zeeland. 

Het van oorsprong middeleeuwse kasteel bestond in het midden van de acht-
tiende eeuw nog steeds uit een verzameling kleine gebouwen binnen een gracht. 
Het was in bezit gekomen van Adriaen Jacob Claeszsz. (overleden 1496) en de fa-
milie ging zich na enkele generaties Van der Hooghe noemen. Op grond van ver-
meende verwantschap met het geslacht Van Borssele voegde men later die naam aan 
de familienaam toe, een praktijk die in 1761 nieuw leven werd ingeblazen toen de 
predikant Willem te Water in zijn boek Het hoogadelrijk en adelijk Zeeland (Mid-
delburg 1761) de familie Van Borssele van der Hooghe een adellijke afstamming 
toedichtte.210

Tot 1713 bleef het kasteel Ter Hooge door vererving in bezit van deze familie, 
totdat het in genoemd jaar werd verkocht aan derden.211 In 1739 kwam het zoals ge-
zegd door koop in bezit van Ewoud van Dishoeck, heer van Domburg en zijn zoon 
verkocht het in 1751 aan Van Borssele van der Hooghe.212 

Van Borssele van der Hooghe was geboren in Den Haag en werd in 1736 raad 
van Middelburg. Hij was 1749 in door stadhouder Willem IV benoemd als zijn re-
presentant van de Eerste Edele in de Staten van Zeeland. Hij genoot veel vertrou-
wen bij de prins en zijn echtgenote Anna van Hannover, mede doordat zijn vader 
eerder als een trouw aanhanger van koning-stadhouder Willem III had gegolden 
maar vooral doordat Jan zelf een graag geziene gast aan het stadhouderlijk hof was. 
Tijdens het regentschap van Anna van Hannover van 1751 tot 1759 hoorde hij tot 
de zogenoemde conferentie, terwijl de prinses zelf hem namens Zeeland benoemde 
tot lid van de voogdijraad over de minderjarige prins Willem V. Prins Willem IV 
speelde een bemiddelende rol in Van Borsseles huwelijk in 1750 met de schatrijke 
Anna Margaretha Elisabeth Coninck, vrouwe van Ritthem, Lemhove en St. Pie-
tersdamme. 

Van Borssele van der Hooghe beschikte binnen Zeeland en aan het hof over een 
groot ‘credit’ en geen andere representant van de Eerste Edelen in Zeeland in de 
tweede helft van de achttiende eeuw genoot zoveel macht en aanzien als hij.213 Bij 

209  Van Borssele was geboren in Den Haag en werd later gedeputeerde ter Staten-Generaal namens Zeeland. 
Nederland’s Adelsboek 80 (1989), p. 279-290; Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaar als heer p. 202-204.
210  R.G. de Neve, ‘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.
211  za, Archief van de Zeeuwse tak van de familie Van Lynden inv.nr. 126.
212  De overdrachtsakte dateert van 27 mei 1753. za, Archief van de Zeeuwse tak van de familie Van Lynden  
inv.nr. 126. Er hoorden 101 gemeten land bij het kasteel.
213  Gabriëls, De heren als dienaren p. 202-204.
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een dergelijke status hoorde natuurlijk een representatief buitenhuis, dat niet alleen 
de persoonlijke status van Van Borssele moest uitstralen maar tevens de luister van 
zijn oude, en vermeend adellijke, afkomst eer moest aandoen. Dat hij zich actief 
daarvoor inzette, blijkt niet alleen uit de aankoop van het oude familiekasteel maar 
ook uit de aankoop van de ambachtsheerlijkheid Borsele in 1750.214 Aan deze heer-
lijkheid was de hogere rechtspraak verbonden, wat deze een uitzonderlijke status 
gaf te midden van de andere Zeeuwse heerlijkheden waar doorgaans alleen de lage-
re rechtspraak aan verbonden was.

Het huis dat Van Borssele van der Hooghe liet optrekken, kwam in de plaats van 
het oorspronkelijke kasteel. Hoewel het nieuwe gebouw een moderne vormgeving 
kreeg, handhaafde hij de toren. Ernaast verrees zelfs een tweede toren naar model 
van de eerste. Ze moeten worden opgevat als een verwijzing naar de ouderdom van 
Van Borsseles familie en de riddermatige status die leden van dit geslacht in de acht-
tiende eeuw claimden.215

De rest van de vormgeving is modern te noemen en duidelijk gebaseerd op Fran-
se voorbeelden, met name die van de Parijse architect Jacques-François Blondel. 
Een tweetal ontwerptekeningen voor het huis Ter Hooge vertoont zelfs een grote 
mate van gelijkenis met een van de modellen uit zijn voorbeeldenboek De la distri-
bution des maisons de plaisance uit 1737.216

214  Nagtglas, Zelandia Illustrata deel 2, p. 112.
215  Vergelijk De Neve, ‘Genealogiebeoefening en adellijke pretenties’.
216  J.F. Blondel, De la distribution des maisons de plaisance et de la décoration des édifices en général, Parijs 

De voorzijde van het huis Ter Hooge bij Middelburg. Tekening door Jan Arends, circa 1780.



4 Verfraaiing 1720-1770276

De verbouwing van het kasteel vond plaats tussen 1754 en 1757.217 Het is niet on-
mogelijk dat het ontwerp het werk was van Pieter de Swart, die tot 1753 architect in 
dienst van Willem IV was en na zijn dood zich als zelfstandig architect vestigde. De 
Swart vond veel klanten in de entourage van de vroegere stadhouder en hij zal Van 
Borssele ongetwijfeld persoonlijk gekend hebben. De tekenstijl van de ontwerpen 
en de sterke oriëntatie op het werk van Blondel van de ontwerptekeningen voor het 
huis Ter Hooge maken dat ze aansluiten bij De Swarts oeuvre in de jaren dat hij net 
als zelfstandige werkzaam was.218

Tegelijk met de bouw van het huis kwam een grootschalig park tot stand waar-
voor Jean de Lage in 1751 een ontwerp tekende. Deze luitenant-kolonel in het 
Staatse leger was opzichter van de paleizen en parken van stadhouder Willem IV.219

Dit ‘Plan général du château près de Midelbourg apartenant à monsieur de Bor-
sel’ toont een grootschalig park rond de plaats van het oude kasteel. Het gebouw 
zelf ontbreekt op het plan omdat daar toen nog geen nieuw ontwerp voor was ge-
maakt. In de bosketten zijn enkele elementen te zien die afgeleid zijn van voorbeel-
den in het handboek van Dezallier d’Argenville. Voor het grootste deel getuigt het 
ontwerp van een originaliteit die de hand van een vakman verraadt. Het is niet be-
kend of De Lage nog meer tuinontwerpen voor andere opdrachtgevers heeft ver-
vaardigd. Zijn signatuur doet vermoeden dat hij deze presentatietekening naar ei-
gen ontwerp heeft gemaakt. Het plan bleef vrijwel geheel onuitgevoerd.

Een tweede ontwerp, in een andere stijl getekend, draagt de datering 1753. 
Hierop is een park te zien dat in grote lijnen overeenkomt met het eerdere ont-
werp. Tekeningen die Jan Arends rond 1780 van het kasteel en zijn park maakte, 
geven aan dat dit ontwerp wel grotendeels is uitgevoerd. De combinatie van slin-
gerende paden en geometrisch vormgegeven bosketten is ook te zien op tuinont-
werpen die Pieter de Swart maakte voor het Huis ten Bosch in opdracht van stad-
houder Willem IV. De tekenstijl van het ontwerp komt eveneens overeen met die 
van deze Haagse architect. Daarom is het aannemelijk dat dit tuinontwerp voor 
Ter Hooge is getekend door Pieter de Swart. Daarmee is dit het enige van deze 
ontwerper in Zeeland. De Swart had een clientèle onder diplomaten en hofadel en 
zijn ontwerpen zijn niet alleen in Den Haag en omgeving gerealiseerd maar ook 
verder weg. Een werk voor een Zeeuwse opdrachtgever was tot op heden nog niet 
gevonden.220

1737, p. 117-144; Matthijs J. Burger, Slot ter Hooge op Walcheren, architectuur en interieur, scriptie Rijkuniver-
siteit Leiden 1989.
217  Van den Broeke, Jan Arends p. 80-81.
218  Vergelijk F.H. Schmidt, Pieter de Swart. Architect van de achttiende eeuw, Zwolle/Zeist 1999, p. 151-153.
219  Schmidt, Pieter de Swart p. 107, 144, 196, 197; idem, Paleizen voor prinsen en burgers p. 86. Onder deze vor-
stelijke woningen bevonden zich het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof in Den Haag, Huis ten Bosch, 
Het Kleine Loo in Voorburg, Paleis Het Loo in Apeldoorn, Soestdijk, het Huis ter Nieuburch in Rijswijk, het Hof 
te Dieren, Oranjewoud bij Heerenveen en het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden.
220  Schmidt, Pieter de Swart p. 153, 115-141.
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Kortom, Ter Hooge is uiterst relevant voor een goed begrip van de Zeeuwse elite 
in het derde kwart van de achttiende eeuw en hun oriëntatie op het Stadhouderlij-
ke hof in Den Haag, maar moet tegelijkertijd als een uitzondering worden gezien: 
uit andere gevonden voorbeelden blijkt immers dat buitenplaatseigenaren uit de 
Walcherse steden weliswaar voor hun interieurdecoraties en meubilair een beroep 
deden op handelaren en vormgevers uit Den Haag maar evenzeer op die uit ande-
re steden. Regionaal werkzame bouwploegen en aannemers vormden waarschijn-
lijk de meerderheid van de bouwlieden die op Walcheren buitenplaatsen tot stand 

Ontwerp voor het park van kasteel Ter Hooge. Tekening, 1753.
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brachten en van de jaren dertig tot en met de jaren vijftig genoot Van Baurscheit uit 
Antwerpen ook bij Zeeuwse opdrachtgevers grote faam als ontwerper van huizen, 
interieurs en tuinen.221 De bijzonder sterke band van Van Borssele van der Hooghe 
met het hof in Den Haag kan de Haagse en indirecte Franse invloeden op het Wal-
cherse Ter Hooge verklaren, maar, nogmaals, het blijft op dat eiland zelf een uit-
zonderlijk bouwproject.

Dilettanten
De zojuist besproken voorbeelden toonden de samenwerking tussen gerenom-
meerde ontwerpers enerzijds en opdrachtgevers met (al dan niet vermeende) kennis 
van zaken anderzijds. Er waren echter ook eigenaren die zelf een nog duidelijker 
stempel op hun buitenplaats wensten te drukken en soms zelf de benodigde bouw-
ploeg samenstelden of zelf het ontwerp leverden.222 

Een voorbeeld van een buitenplaats waar de eigenaar, Daniel Radermacher, zelf 
een duidelijk stempel op zette, is Poppenroede Ambacht. Door zijn reizen had deze 
zich zelf een beeld kunnen vormen van de meest toonaangevende tuinen in Enge-
land en Frankrijk en die kennis gebruikte hij voor het ontwerp dat hij voor zijn ei-
gen buitenplaats maakte.

Poppenroede Ambacht lag aan de Seisweg even ten westen van Middelburg en 
ontleende zijn naam aan de gelijknamige heerlijkheid, waarvan de rechten overi-
gens sinds 1762 in handen van de stad Middelburg lagen. Het park was nog onvol-
tooid toen de erfgenamen van eigenaar Michiel Adriaan van Pantegem Pille de bui-
tenplaats in 1762 overdroegen aan Daniel Radermacher, heer van Nieuwerkerke.223

Radermacher was een vooraanstaande figuur in het Middelburgse sociëteits- en 
verenigingsleven. Hij was in 1761 zijn vader opgevolgd als bewindhebber van de 
voc en trad in de jaren daarna als schepen en raad toe tot het Middelburgse stads-
bestuur. Hij zou zich al spoedig daaruit terugtrekken en zich helemaal richten op 
de wetenschappen. Hij verkoos het nut boven ambten en vormde samen met zijn 
vriend Johan Adriaen van de Perre de drijvende kracht achter het Middelburgse 
genoot schapsleven. Hij was actief in het Collegium Musicum en in de vrijmetse-
laarsloge Le Philantrope. Verder ondersteunde hij het in 1769 opgerichte Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen, de Middelburgsche Teeken-Academie en parti-
cipeerde in het Practisijnscollege en het Natuurkundig Gezelschap. Hij was initia-
tiefnemer van de oprichting van de Groote Sociëteit, die bijeenkomsten hield in het 
Schuttershof van Sint Joris. Daarnaast was hij lid van verschillende genootschappen 
zoals de Oeconomische Tak, de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie Soci-
eteit en het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte. Tevens 
werd hij in 1771 was hij directeur van de Hollandsche Maatschappij der Weten-

221  C. Willemijn Fock, ‘Zeeuwse kasboeken in het midden van de achttiende eeuw. De interieurs van ’t Huis te 
Oostkapelle, Heerenhof in Oosterland en Toornvliet’ in: E. den Hartog (hoofdred.), Aspecten van Zeeuwse bui-
tenplaatsen. Jaarboek Kastelenstichting Holland en Zeeland 2006-2007, p. 49-76.
222  Schmidt, Paleizen voor prinsen en burgers p. 19-63.
223  Van den Broeke, Jan Arends p. 146-161; za, raze inv.nr. 910 (22 februari 1762).
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schappen. Zijn bibliotheek getuigde van een brede belangstelling voor onder meer 
de kunsten en de natuurwetenschappen.224

Radermacher trad in 1756 in het huwelijk met de Rotterdamse Susanna Libertina 
Boogaert. Na haar overlijden in 1780 trouwde hij in 1782 met de uit Amsterdam af-
komstige Clasina Petronella de Kokelaar.

Van 7 april tot 31 mei 1750 reisde Radermacher door Engeland, vergezeld door 
zijn knecht Frederik en de heer en mevrouw Ferleman. Behalve enkele concerten 
en vele kennissen in Londen bezocht hij tuinen en parken. De grote huizen zoals 
Hampton Court, Windsor Castle, Cliveden en Blenheim Palace bezocht hij, evenals 
Woburn Abbey en in Londen Kensington Gardens. Van deze laatste merkte hij op 
dat het ‘het bekoorlijkste park [was] van alle die ik nog gezien heb’.225

Het jaar erna vertrok hij naar Parijs. Op weg naar Parijs bezocht hij Chantilly en 
Senlis. In Parijs zelf bracht hij een bezoek aan de Jardin des Tuileries. Behalve het 
park van Versailles zag hij ook het Petit Parc en het Trianon bij dat paleis. Verder 
ging hij naar Marly, waar hij de beroemde waterpomp bezocht, en naar Triel, l’Isle 
Belle, Saint Cloud, Belle Vue, Meudon, het Bois de Vincennes, Choisy en Sceaux. 
Het landgoed van de markies de Joucourt vond hij ‘een van de fraayste en regulier-
ste die [ik] nog gezien heb’.226

Radermachers commentaar in zijn reisverslagen beperkt zich voor wat betreft de 
tuinen vaak tot ‘zeer aangenaam’ en dergelijke opmerkingen. Toch moet hij meer 
van zijn vele tuinbezoeken hebben opgestoken, getuige ook zijn nog te noemen 
tuin ontwerp voor Poppenroede Ambacht. Hij lette vooral op ‘reguliere’ ofwel geo-
metrische aanleggen. Uit de opmerkingen over Stowe in Buckinghamshire, waar 
een veelheid aan tuingebouwen was te bewonderen, is af te leiden dat hij ook oog 
had voor de verhouding tussen de omvang van de tuin en de decoratie in de vorm 
van tuingebouwen. Kensington en Marly lijken de voornaamste inspiratiebronnen 
te zijn geweest voor zijn latere eigen buitenverblijf. Een concreet voorbeeld van in-
vloed van Marly op Poppenroede Ambacht is namelijk de vorm van het bassin met 
de vier grasperken achter het huis: die zijn afgeleid van de centrale waterpartij op 
Marly, zij het sterk vereenvoudigd.

In zijn bibliotheek bevond zich onder meer een Receuil des figures, groupes, vases 
de Versailles uit 1695, een reisgidsje van het Engelse park van Stowe, getiteld Stowe 
Gardens in Buckinghamshire, belonging to the Right Honorable the Lord Viscount 
Cobham, delineated in a large plan and 15 perspective Views (Londen 1746). Daar-
naast had Radermacher een aantal bouwkundige tekeningen en boeken over meet-
kunde: J. Morgenster, Werkdadige meetkonst (Den Haag 1744 en 1784), N. Ypey, 
Grondbeginselen der kegelsneden (Amsterdam 1769) en een anoniem werk met de 
titel Nieuwe beginselen der meetkonst.227 Hij beschikte over enige kennis van meet-

224  za, Familie Schorer inv.nr. 575; Nagtglas, Levensberichten, deel 3, p. 460-462; Van den Broeke, Jan Arends 
p. 146-161. 
225  za, Familie Schorer inv.nr. 518.
226  za, Familie Schorer inv.nr. 518. Radermacher vertrok op 6 augustus en kwam op 16 oktober terug.
227  zb, Kluis inv.nr. 1113 F 22.
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kunde en architectuur. In 1763 vervaardigde Radermacher een ontwerp voor het 
park van Poppenroede Ambacht. Dit toont een vrijwel geheel symmetrische opzet, 
waarbij aan een kant zelfs een strook en een dreef zijn toegevoegd om het terrein als 
geheel rechthoekig te maken. Mogelijk bouwde Radermacher voort op een situatie 
die deels al bestond. De uiteindelijk gerealiseerde parkaanleg is afgebeeld op een op-
meting door de militair ingenieur J.J. de Freytag uit 1772 en komt op hoofdlijnen 
overeen met het plan, zij het dat de achterste twee vakken niet zijn aangelegd en dat 
binnen de vakken meer variatie is aangebracht. Hoewel de lanenstructuur symme-
trisch is, zijn de ruimtes daarbinnen dat niet. Rechts achterin het park is een vier-
kante bloementuin aangelegd die op een tekening van Arends als ‘Engelsche bloem-
partaire’ wordt aangeduid. Het Engelse bestond erin dat er geen geschoren hagen of 
krulpatronen van steenslag waren, maar in plaats daarvan een patroon van bloeiende 
planten en heesters binnen geometrische vakken. Een ander tuingedeelte bevatte een 
ronde kom, terwijl aan de linkerkant van de oprijlaan twee visbassins lagen waar-
van er een met goudvissen. Verder naar achteren bevond zich nog een rond gazon. 
De ruimtes werden met elkaar verbonden door een combinatie van rechte en slin-
gerende paden, wat tijdens de wandeling voor verrassingseffecten zorgde. Hoewel 
de geometrische hoofdstructuur, die deels was overgebleven uit de tijd voordat Ra-
dermacher Poppenroede Ambacht kocht, gaf de gevarieerde invulling ervan in com-
binatie met slingerende paden en Engelse parterre er een eigentijdse uitstraling aan.

Kaart van Poppenroede Ambacht bij Middelburg. Kopie door Jan Arends naar J.J. de Freytag, 1772.
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Een ander voorbeeld van een buitenplaats die naar alle waarschijnlijkheid is aange-
legd naar ontwerp van de eigenaar is ’t Middenhof bij Oostkapelle. Deze was kort 
na 1750 in bezit gekomen van Kornelis van den Helm Boddaert (1727-1800).228 

Hij kocht ’t Middenhof in 1753 met in totaal 69 gemeten land.229 Tussen 1754 en 
1755 breidde hij het grondbezit rond ’t Middenhof uit.230 Een deel van de grond-
aankopen diende voor de vergroting van zijn park. In 1754 liet hij de openbare weg 
achterlangs het park en de daar gelegen zandput verleggen. Twee jaar later vroeg 
hij wederom toestemming aan het polderbestuur ’om een weg en sprinke omtrent 
gem[eld] Middenhof gelegen tot zijnen koste en tot vergrooting en verbeetering zij-
ner gem[elde] buytenplaets te mogen verleggen’.231 Latere grondaankopen hadden 
betrekking op het gebied aan de overkant van de zandweg, tegenover ’t Middenhof. 
Tussen 1755 en 1758 verwierf Van den Helm Boddaert daar kleine stukken akker-
land.232

De aanleiding om te veronderstellen dat Van den Helm Boddaert zelf een sterke 
inbreng heeft gehad in het ontwerp van zijn park, is dat hij een aantal hand boeken 
bezat op het gebied van architectuur en tuinonderhoud. Zo had hij van Philips 
Vingboons zijn Gronden en afbeeldsels der voornaamste gebouwen (Amsterdam 
1688), evenals van Pieter de la Court van der Voort zijn veelgelezen handboek Bij-
zondere Aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en gemeene landhuizen, 
lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden (Leiden 1737). Ook verschillen-
de handleidingen voor tuinonderhoud maakten deel uit van zijn boekenbezit, zo-
als Nouveau theatre d’Agriculture et Ménage des Champs (Parijs 1713) van Louis 
 Liger. Verder bezat hij boeken als Oeconomie Générale de la campagne, ou nouvel-
le maison rustique (Amsterdam 1701), Den Nederlandsen hovenier van Jan van der 
Groen (Amsterdam 1721), Nieuwe en naauwkeurige Nederlandsche hovenier (Lei-
den 1721) en van Johann Hermann Knoop zijn Beschouwende en werkdadige hove-
nierskonst (Leeuwarden 1753). Een van de meest opvallende boeken in zijn verza-
meling was La Théorie et la Pratique du Jardinage van Antoine-Joseph Dezaillier 
d’Argenville, waarvan hij de Haagse editie uit 1739 bezat. Zo een verzameling 
wijst op een belangstelling voor architectuur en tuinaanleg die verder gaat dan de 
praktische behoefte om te weten hoe planten en bomen verzorgd moeten worden. 

De gerealiseerde parkaanleg van ’t Middenhof is afgebeeld op enkele tekeningen 
die Jan Arends in 1772 ervan maakte. Hoewel de grondvormen van de tuinonder-

228  Van den Broeke, Jan Arends p. 114-118.
229  za, raze inv.nr. 1171 (28 juli 1753).
230  Eerst verwierf hij ruim 36 gemeten in Duno Poortenblok, grenzend aan zijn park, later aangevuld met nog 
eens ruim twaalf gemeten; za, raze inv.nr. 1171 (14 januari, 1 mei 1754, 12 en 13 mei 1755). In 1757 kocht hij van 
Susanna Jacoba en Jacoba Petronella Winckelman, de voorgaande eigenaren van ’t Middenhof, 7 gemeten akker-
land in Duno Poortenblok, dat hij doorverkocht aan Jan Jorissen Schreuder, de eigenaar van Zeeduin dat achter 
’t Middenhof lag; za, raze inv.nr. 1171 (18 april 1757 en 8 juni 1758). In totaal ging het om vijftig gemeten met 
nog een boerderij.
231  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 23 (21 februari en 11 april 1754 en 29 januari 1756).
232  za, raze inv.nr. 1171 (13 mei 1755, 1 mei en 8 juli 1757, 5, 10 en 21 juni 1758, 17 september 1759 en 6 april 
1762).
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delen zoals het perk achter het huis of de aanleg rond het ‘Groot bassein’ niet di-
rect op een model van Dezallier zijn terug te voeren, is aannemelijk dat zijn hand-
boek bij de aanleg is gebruikt. Met name de noble simplicité die hij aanbeveelt, het 
gebruikmaken van de beplanting zelf als bouwmaterialen voor de tuin, wijst daar-
op. Ook de zeer spaarzame decoratie met tuinbeelden is een kenmerk van een op 
Franse voorbeelden geïnspireerde parkaanleg zoals die in het genoemde handboek 
is uiteengezet. Het Bowling green is een verdiept aangelegd grasperk in een ruim-
te die wordt begrensd door een dubbele rij bomen waarvan de voorste vrij staat en 
de andere onderdeel is van de haag. Deze constructie komt voor op enkele model-
len in Dezallier, die ze palissades noemt. Het grondplan voor het Bowling green op 
’t Middenhof is in hoofdlijnen hetzelfde als dat van een Grand boulingrin comparti 
avec de la broderie in het boek van Dezallier.

Kennis van architectuur was een onderdeel van de goede smaak onder de stedelijke 
elite. Deze kwam tot uiting in de keuze van de architect, in de actieve bemoeienis 
met het ontwerp voor huizen en tuinen die deze leverde en in het vervaardigen van 
eigen ontwerpen voor met name tuinen. De voorkeur van Walcherse buitenplaats-
bezitters ging uit naar op Franse voorbeelden geïnspireerde architectuur, zoals die 
te vinden was in de handboeken of in het werk van de stadhouderlijke architect Pie-
ter de Swart. Maar vooral was het de Antwerpse architect Van Baurscheit die waar-
dering genoot onder de Middelburgse en Vlissingse regentenelite. Hoewel in En-
geland in deze periode al volop werd geëxperimenteerd met nieuwe manieren van 
tuinaanleg, de zogeheten landschapsstijl, vonden deze vernieuwingen nog geen in-
gang in de Walcherse buitenplaatsen. Deze was in Zeeland hooguit in kleine kring 
bekend.

4.5.2 Afbeeldingen: ouderdom en status

De functie die buitenplaatsen hadden in het tonen van de status van de eigenaar, 
komt mede tot uiting in afbeeldingen ervan. Omstreeks 1730 verschenen vier pren-
tenreeksen van de omgeving van Amsterdam met daarop tal van buitenplaatsen. 
Hun eigenaren, die met naam genoemd worden, ongetwijfeld bijdroegen aan hun 
aanzien.233 

Toen in 1754 in de reeks prentwerken met de titel Het Verheerlijkt Nederland 
een deel over Zeeland verscheen, nam de uitgever daarin afbeeldingen op van tien 
Walcherse buitenplaatsen. Het doel van het boek was om samen met de reeks Te-
genwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden een beeld te geven van de geschie-
denis, staatsinrichting en tegenwoordige toestand van de gewesten van de Repu-

233  A. Rademaker, Het Zegenpralent Kennemerlant, Amsterdam ca. 1730, idem, Hollands Arcadia, of de ver-
maarde Rivier den Amstel, Amsterdam ca. 1730; idem, De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden, Amsterdam ca. 
1730; idem, Rhijnlands fraaiste gezichten, Amsterdam ca. 1730; idem, Spiegel van Amsterdams zomervreugd op 
de dorpen Amstelveen, Slooten, Overtoom, Amsterdam ca. 1727; D. Stoopendaal, Het verheerlijkt Watergraafs- 
of Diemermeer, Amsterdam ca. 1730. 



4.5 Aanzien 283

bliek en de overzeese handelsnederzettingen. Zo vervaardigde de tekenaar Cornelis 
Pronk voor uitgever Isaac Tirion in Amsterdam in het begin van de jaren veertig 
tekeningen van steden, dorpen en opmerkelijke gebouwen en plaatsen op het plat-
teland.234 Nieuw in de weergave van de dorpen en markante gebouwen is dat deze 
in arcadische landschappen zijn geplaatst, met grazend vee en wandelaars die van 
de fraaie uitzichten genieten. Deze manier van presentatie valt samen met een toe-
nemende belangstelling van stedelingen voor het platteland als een plaats van ver-
maak.235

De keuze voor de tien buitens op Walcheren laat zien wat men in die tijd waardeer-
de als bijzonder. Oudheidkundige interesse speelde zeker een rol bij die selectie. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor het in verval geraakte Huis te Meliskerke, dat toen een 
‘kasteel’ werd genoemd.236 In werkelijkheid ging het om een landhuis dat pas in het 
begin van de zeventiende eeuw was gebouwd.237 De tekst van de Tegenwoordige 
Staat noemt dit huis overigens niet. Arnestein bij Middelburg wordt evenmin in de 
tekst genoemd maar daarvan is wel een afbeelding opgenomen in Het verheerlijkt 
Nederland. Ook hier speelde mogelijk mee dat het huis zowel van hoge ouderdom 
was als bewoond werd door een persoon met aanzien, in dit geval de Middelburgse 
burgemeester Johan Guilielmus Schorer.238

Iets anders geldt voor het Hof te Domburg. Ondanks de bescheiden uitstraling 
was het eraan verbonden prestige kennelijk voldoende om het in de prentenreeks 
op te nemen. De tekst meldt: ‘De stad, schoon niet zeer groot van omvang, is re-
delijk wel bebouwd en in veele opzigten zeer verbeterd, en met eene daar naast aan 
leggende plantagie versierd, door haaren laatst overleedenen heere’.239

Dat prestige de aanleiding kon zijn om een prent van een ambachtsheerlijke bui-
tenplaats in de reeks op te nemen, geldt ook voor het Huis te Oostkapelle, dat zelfs 
met twee afbeeldingen in het boek staat en dat in de tekst een ‘heerlijke lustplaats 
en pragtig huis’ wordt genoemd. Verder zijn van Westhove en Rijnsburg bij Oost-
kapelle elk twee prenten opgenomen. Hun prestige dateerde al van het begin van de 
zeventiende eeuw.240

Van de kastelen komen Ter Hooge en Sint Aldegonde in West-Souburg zowel in 
de tekst als in het afbeeldingendeel voor. De tekst rept slechts over de geschiedenis 
van de kastelen. Dat wijst erop dat het inderdaad juist de historie was die deze ge-
bouwen zo belangwekkend maakte en niet hun tegenwoordige uiterlijk. Ter Hooge 

234  Jan J.B. Kuipers, Een zomerreis door 18de-eeuws Zeeland, Goes 1992.
235  Vergelijk Leonard Kasteleyn, ‘Alom begeerd, en niet vergeefs gezocht. Het topografische tekenwerk van 
Cornelis Pronk in Noord-Holland van 1725 tot 1759’ in: L. Kooijmans, E.A. de Jong en H.M. Brokken (red.), 
Pronk met pen en penseel. Cornelis Pronk (1691-1759) tekent Noord-Holland, Amsterdam 1997, p. 67-108.
236  De Hattingakaart uit 1750 noemt het een ‘kasteel’.
237  Van den Broeke, ‘Een heerlijk buitenverblijf’.
238  Deze overleed in 1747, vier jaar nadat Pronk zijn buitenplaats had getekend en enkele jaren voor het ver-
schijnen van die tekening en de Tegenwoordige Staat. Van den Broeke, Jan Arends p. 42-49.
239  Tegenwoordige Staat (1753) p. 226.
240  Hoofdstuk 2; Tegenwoordige Staat (1753) p. 245-247.
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dateerde toen Pronk het tekende nog grotendeels uit de vroege zeventiende eeuw 
en het kasteel van West-Souburg was de verbouwde voorburcht van het verdwenen 
hoofdgebouw dat erachter stond. Geen van beide waren in de tijd dat de Tegen-
woordige Staat tot stand kwam ingrijpend gemoderniseerd.241 Van Waterlooswer-
ve, waar in de vroege zeventiende eeuw een buitenverblijf tot stand kwam op de 
restanten van het voormalige klooster, wordt die voorgeschiedenis wel genoemd, 
met de toevoeging: ‘Naderhand is het in eene heerenlustplaats, en nu in eene ge-
meene landhoeve veranderd, zijnde een gedeelte van het gebouw, benevens den 
tooren, afgebroken’.242 Moderne huizen zoals dat van Rijnsburg werden wel in de 
afbeeldingenreeks opgenomen maar ook hier zal het aanzien van de bewoner, Wil-
hem van Citters, een doorslaggevende rol hebben gespeeld bij de keuze. Opvallend 
is dat verder noch de tekst, noch de afbeeldingen aandacht besteden aan nieuwe 
buitenplaatsen die geen band hebben met het verleden, zoals heerlijke rechten of 
een voorgeschiedenis als kasteel of klooster.

In hoeverre bij de selectie van buitenplaatsen om af te beelden de eigenaren zelf 
ook een rol hebben gespeeld, is onduidelijk. Dat in de tekeningen soms wel in sa-
menspraak met de buitenplaatseigenaar tot stand konden komen, blijkt uit de gang 
van zaken rond Oosterland op Schouwen-Duiveland. Ambachtsvrouwe Susanna 
Maria Loncque, tevens bewoonster van de ambachtsheerlijke buitenplaats in dat 
dorp, schreef in 1746 aan haar neef Jacob van Citters in Middelburg: 

Van de week heeft Pronk mij de Oosterlandse gesighten toegesonden. Deselve sijn nett-
jes geëxecuteert. Hij heeft mij rijkelijk bedeelt, want daar ik dry teykeningetjes van mijn 
plaats hadde doen maken, heeft hij der nog twe van Oosterlandt en een van Sirjanslandt 
bijgevought. Twintig gulden voor sijn reyskosten gerekent. Facit tweehonderd gulden. 
Dat hiet sijn gelt vermorsen. Hadt ik het genougen dik gesightjes in de Staadt der Volke-
ren wierden ingelast, dan soude ik mijn gedane kosten nog niet beclagen. Dog vreese daar-
ontrent bedrogen uyt te sullen koomen.243 

Uiteindelijk verschenen in de prentenreeks twee afbeeldingen van het dorp en een 
van de buitenplaats. De twee andere ‘teykeningetjes van mijn plaats’ zijn niet als 
prent uitgebracht. Net als in het geval van Rijnsburg, waarvan Pronk ook drie af-
beeldingen maakte, is niet de hele reeks in het prentenboek terecht gekomen. Gelet 
op het voorgaande, ligt de reden voor de hand: het belang van een buitenplaats van-
wege zijn geschiedenis of de eraan verbonden heerlijke of andere rechten.

In zeker opzicht was de prentenreeks van Het Verheerlijkt Nederland al enigs-
zins achterhaald. Enkele decennia eerder hadden Rademaker en Brouerius van 
Nidek in hun vier prentenreeksen van de omgeving van Amsterdam helemaal de 
nadruk gelegd op het vermaak op het platteland. Ook de reeks prenten naar teke-
ningen van Hendrik Spilman en Cornelis van Noorde die in 1763 uitkwam onder 

241  Tegenwoordige Staat (1753) p. 234-238.
242  Tegenwoordige Staat (1753) p. 248-249.
243  Het Utrechts Archief, Familie Des Tombe inv.nr. 832 (26? oktober 1746). In 1747 volgde nog een ongespe-
cificeerde betaling aan Pronk van 35 Vlaamse ponden; na, Familie Steengracht inv.nr. 248.
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de titel Verzaameling van zes-en-zestig aangenaame gezichten in de vermakelijke 
landsdouwen van Haarlem bijvoorbeeld legt de nadruk op de vermakelijke aspec-
ten van het platteland. In de selectie van afbeeldingen in het Zeeuwse deel van Het 
Verheerlijkt Nederland valt op dat er geen buitenplaatsen in zijn opgenomen enkel 
als illustratie van vermaak of van architectonische schoonheid.244

4.6 Architectuur

Uit het voorgaande bleek dat buitenplaatsen in de loop van de achttiende eeuw 
steeds meer als oord van vermaak dienst gingen doen. Dat kwam ook tot uiting in 
de vormgeving, die meer verfijnd werd en meer ruimte toeliet voor het plezier. 

Uit archiefgegevens en afbeeldingen is een klein aantal bouwprojecten op Wal-
cherse buitenplaatsen uit deze periode bekend, die alle van grote omvang waren en 
werden uitgevoerd in opdracht van vertegenwoordigers van de meest invloedrijke 
en welgestelde families. In het voorgaande zijn daarvan al het Huis te Oostkapelle 
en Ter Hooge aan de orde gekomen. Ook is een aantal keren de namen van de ont-
werpers Johan Pieter van Baurscheit en Jan de Munck genoemd. Deze grote pro-
jecten waren echter uitzonderlijk. De mate van verfijning en kostbaarheid en ook 
de uitzonderlijke posities van de betrokken opdrachtgevers maakt het niet aanne-
melijk dat deze navolging op hetzelfde niveau en in dezelfde omvang zullen heb-
ben genoten. Desondanks ware ze toonaangevend, als ‘trendsetters’ die op beschei-
dener schaal navolging kregen bij andere buitenplaatseigenaren. Daarnaast komen 
deze grote projecten voort uit een veranderende houding ten aanzien van het bui-
tenvermaak. Die kwam al aan de orde in verband met het verdwijnen van de hof-
steden in de stadsrandzone en op het platteland. Men nam niet langer genoegen 
met een kamer in een boerderij of met een klein herenhuis op het boerenerf maar 
wenste een groter buitenverblijf, met dezelfde mate van comfort als men in de stad 
gewend was. De schrijver van De Nederlandsche Spectator noteerde het al in 1754 

244  Prenten van Walcherse buitenplaatsen in Het Verheerlijkt Nederland (Amsterdam 1754).

Naam Aantal prenten

1 Arnestein 1

2 Hof te Domburg 1

3 Popkensburg 2

4 Waterlooswerve 1

5 Huis te Meliskerke 2

6 Slot Sint Aldegonde 1

7 Ter Hooge 2

8 Huis te Oostkapelle 2

9 Westhove 2

10 Rijnsburg 2
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voor Holland en uit vele gevonden voorbeelden op Walcheren blijkt dat ook daar 
eenzelfde trend zich afspeelde.

Een van de kenmerken van de verfijning van het verschijnsel buitenwonen was 
dat er meer aandacht kwam voor de architectonische vormgeving van huizen en 
tuinen. Over interieurs is veel minder bekend maar ook daar blijkt, althans bij de 
allergrootste buitenhuizen zoals het Huis te Oostkapelle en andere toonaangeven-
de zoals Poppenroede Ambacht en Toornvliet, dat de interieurafwerking en meu-
bilering van deze huizen nauwelijks meer onderdeed voor die van stadswoningen.

 
De architectuurmode rond het midden van de achttiende eeuw was sterk georiën-
teerd op Frankrijk. Zowel via de Antwerpse architect Van Baurscheit als via inci-
dentele aankopen van meubilair en interieuronderdelen bij leveranciers in de Zui-
delijke Nederlanden of rechtstreeks in Parijs drong de Franse stijl, die later rococo 
genoemd zou worden, het land binnen.245 Ook via architectuurtractaten konden 
Zeeuwse opdrachtgevers kennis nemen van de meest recente mode en inzichten 
op het gebied van architectuur van gebouwen en tuinen. Deze waren in het Frans 
en daardoor voor een beperkt publiek toegankelijk: Van Baurscheit las Frans en 
ook zijn welgestelde opdrachtgevers in de Zeeuwse steden waren die taal machtig. 
Voor ambachtslieden die vooral de lokale markt bedienden zullen dergelijke bron-
nen minder makkelijk toegankelijk zijn geweest.246 Om een meer gedetailleerd in-
zicht te krijgen in de rol die de ontwerper of een architectuurtraktaat kon hebben 
in de vormgeving van een buitenplaats en welke hun opvattingen waren, is het van 
belang om hier nader in te gaan op de biografie van Van Baurscheit en die van Jan 
de Munck. Vervolgens wordt nagegaan hoe de onderlinge verhouding is geweest in 
de inbreng van deze beide ontwerpers op de totstandkoming van enkele opvallende 
projecten waar ze samen aan gewerkt hebben. Tot slot zal ik aan de hand van enke-
le kleinere voorbeelden deze grote bouwprojecten in een context plaatsen om na te 
kunnen gaan in hoeverre deze als representatief beschouwd mogen worden.

4.6.1 Johan Pieter van Baurscheit

Johan Pieter van Baurscheit werd in 1699 in Antwerpen geboren en was de zoon 
van Johan Pieter van Baurscheit de Oudere, in zijn tijd een vooraanstaand beeld-
houwer.247 Ook Van Baurscheit junior is opgeleid in de beeldhouwkunst, maar is 
vooral bekend geworden als architect. In de jaren dat hij samen met zijn vader in 
zijn atelier werkte, richtte de jonge Van Baurscheit zich steeds meer op het ontwer-
pen van ornamenten en gebouwen. Toen hij na het overlijden van zijn vader in 1728 

245  Vergelijk Reinier Baarsen e.a. (red.), Rococo in Nederland, Amsterdam/Zwolle 2001.
246  Vergelijk Schmidt, Paleizen voor prinsen en burgers p. 52, 53.
247  Breedtveldt Boer, Tekenen en vasseren; F. Baudouin, ‘Jan Peter van Baurscheit de jonge, architect, 1699-
1768’ in: Lira elegans 4 (1997), p. 11-333; Herma M. van den Berg, ‘Het architectonisch werk van J.P. van Baur-
scheit in de Noordelijke Nederlanden’ in: Opus musivum, aangeboden aan Professor Doctor M.D. Ozinga ter ge-
legenheid van zijn zestigste verjaardag op 10 november 1962, Assen 1964, p. 316-347.
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zelfstandig het bedrijf voortzette, concentreerde hij zich vrijwel uitsluitend op het 
ontwerpen en vervaardigde hij nog maar zeer zelden zelf een beeldhouwwerk. Hij 
leidde ook jonge vaklieden op, onder wie zijn twee neven Francis en Engelbert 
Baets. Nog voordat ze hun opleiding hadden voltooid, gingen ze weg en begonnen 
voor zichzelf.

Vanaf 1741 was Van Baurscheit als directeur en docent bouwkunde verbonden 
aan de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten. Zijn streven om samen met en-
kele andere vooraanstaande collega’s het kunstonderwijs voort te zetten zonder de 
bemoeienis van de dekens van het Sint Lucasgilde lijkt verband te houden met de 
grote architectuuropdrachten die hij in de jaren veertig kreeg. Zijn opdrachtgevers 
deelden zijn opvattingen over architectuur en zagen hem als een serieuze gespreks-
partner. Ook enkele Walcherse heren consulteerden hem inzake ontwerpen die 
door anderen of wellicht door henzelf waren ontwikkeld. 

Van Baurscheit werkte vooral in de jaren dertig en na het midden van de jaren 
veertig voor Walcherse opdrachtgevers. Tussendoor leverde hij wel verschillen-
de goederen, beelden en interieuronderdelen, maar was niet betrokken bij grote 
bouwprojecten. Eind jaren veertig had hij veel gezondheidsproblemen en ook be-
moeilijkte de Franse bezetting van Antwerpen van 1746 tot eind 1748 de commu-
nicatie met Zeeland. Daardoor liepen zijn opdrachten vanuit dat gewest terug. Ver-
der stelden de hoge eisen die hij stelde aan de kwaliteit van zijn werk het geduld van 
meerdere opdrachtgevers danig op de proef. Het vertrouwen van zijn opdrachtge-
vers daalde en hij werd steeds minder gevraagd. Zijn laatste grote project in Zee-
land was het ontwerpen van een stadswoning voor de jonge Johan Adriaen van de 
Perre, een naaste verwant van enkele van zijn eerdere opdrachtgevers.248 Van de 
Perre bleek een moeilijke opdrachtgever wiens eigen opvattingen over architectuur 
niet strookten met die van de oude meester. Uiteindelijk ging de opdracht naar Van 
Baurscheits neef en oud-leerling Engelbert Baets, die het grootste deel van het ont-
werp voor het huis leverde.249 Toen Anthonie Pieter van Dishoeck van Oudhuizen 
hem in 1765 benaderde in verband met de voorgenomen plaatsing van een orgel in 
de Sint Jacobskerk in Vlissingen, moest de architect wegens ziekte afzeggen.250 Van 
Baurscheit overleed in de nacht van 9 op 10 september 1768.

De Antwerpse schrijver en kunstkenner Jacobus van der Sanden nam in zijn 
boek Oud Konsttoneel daar een lijst van op. Daarop prijken drie Walcherse bui-
tenplaatsen: ‘het buytenhof van mijnheer Van Dishoeck, heere van Domborgh, ge-
legen tot Domborgh in Zeeland’, voor Johan Pieter van den Brande ‘het buyten-
hof van den voornoemden heer, genaemt St. Jan ten Heere’ en ‘het buytenhuys van 
mijnheer vander Mander, heere van Ouwerskercke, borgermeester der stad van 
Vlissingen, tot Terboode’.251

248  Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren p. 90.
249  Baudouin ‘Jan Peter van Baurscheit de jonge’ p. 318-326; Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren p. 211-218; 
Dekker, Don en Meijer, Een bijzonder huis op een bijzondere plek p. 159-183.
250  Baudouin ‘Jan Peter van Baurscheit de jonge’ p. 326.
251  Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren p. 359.
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4.6.2 Jan de Munck

Veel van de contacten met de Walcherse opdrachtgevers van Van Baurscheit verlie-
pen via Jan de Munck.252 Deze werd in 1687 geboren te Hulst. In 1713 werkte hij als 
landmeter op Walcheren en vervaardigde onder meer een opmeting van de buiten-
plaats Het Huys OM, eigendom van Johan Hieronymus Huyssen. Mogelijk was het 
ook deze heer die ervoor zorgde dat De Munck zich in 1715 als poorter van Mid-
delburg kon inschrijven. Daar werd hij lid van het Ambachts- en Timmermansgil-
de. In datzelfde jaar trouwde hij met Catharina Dunewey, de dochter van de deken 
van dat gilde. In 1717 kreeg De Munck een aanstelling als landmeter bij de Ge-
committeerde Raden van Zeeland en in 1728 benoemden de Staten-Generaal hem 
tot ‘examinateur’ van de landmeters. De stad Middelburg benoemde hem in 1730 
tot stadsarchitect. Hij bracht een aantal in het oog springende projecten tot stand, 
waaronder enkele verbouwingen in het stadhuis in 1731 en 1739-1740 en de reno-
vatie van de Abdijtoren of Lange Jan in 1732-1734. In 1735 kwam zoals eerder ge-
zegd de nieuwe Koepoort tot stand naar ontwerp van Van Baurscheit, waarbij De 
Munck optrad als opzichter van de werkzaamheden. 

In dezelfde tijd kwam De Muncks eigen woonhuis naar zijn ontwerp tot stand. 
Het kreeg de naam De Globe, een verwijzing naar zijn belangstelling voor astrono-
mische observaties. Naast het huis verrees een toren van waaruit De Munck ster-
renkundige waarnemingen kon doen. In 1747 benoemde stadhouder Willem IV 
hem tot zijn ‘astronomus’.253

Het IJkkantoor aan het Molenwater, vrijwel naast zijn woning, verrees naar zijn 
ontwerp in 1739. Verder was De Munck verantwoordelijk voor het ontwerp in dat-
zelfde jaar van een groot pakhuis voor de Middelburgsche Commercie Compagnie 
aan de Balans. Ook ontwierp hij in 1739-1742 de Lutherse kerk, waarvoor hij in 
Rotterdam de kerk van de Lutherse gemeenschap bestudeerde. In zijn tijd was hij 
onder Middelburgse opdrachtgevers een gerespecteerde vormgever en een gedenk-
steen in de Lutherse kerk prijst hem als ‘een beroemd architect’.254

De Munck trad voor Walcherse opdrachtgevers vaak op als tussenpersoon voor 
de Antwerpse Johan Pieter van Baurscheit. In de jaren dertig was het nog vooral 
deze Antwerpse architect die de ontwerpen en adviezen leverde voor de aanleg of 
verandering van grote parken op Walcherse buitenplaatsen. Latere grote projecten, 
uit de jaren veertig en vijftig, dragen meer de signatuur van De Munck. Dit had er 
waarschijnlijk mee te maken dat in de loop van de jaren veertig de verstandhouding 
tussen de beide heren bekoelde.255 De Munck overleed op 24 februari 1768.

252  Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren p. 89-90.
253  H.J. Zuidervaart, ‘Astronomische waarnemingen en wetenschappelijke contacten van Jan de Munck (1687-
1768), stadsarchitect van Middelburg’ in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen, jaargang 1987, p. 103-170.
254  Unger, De monumenten p. 128-130.
255  Dit blijkt onder meer uit een brief die Van Baurscheit in 1748 schreef aan metselaarsbaas Spruyt te Vlissin-
gen: ‘Ick woorde gewaer dat die heer met mij wat serieus handelt sedert die pasagie die ick met hem op het hoff 
Der Boede hebbe gehadt daer u present waert’; saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2117 (brief van 7 juli 1748).
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4.6.3 Sint Jan ten Heere

In het genoemde overzicht door Van der Sanden wordt Sint Jan ten Heere ge-
noemd als een werk van Van Baurscheit. Deze grote buitenplaats tussen Domburg, 
Westkapelle en Aagtekerke kwam tot stand in de jaren dertig en veertig van de 
achttiende eeuw op de plaats van een voormalig klooster met diezelfde naam. Op 
de oeuvrelijst van Van Baurscheit staan twee projecten die hij voor deze opdracht-
gever heeft gerealiseerd: zijn huis in Middelburg en zijn buitenplaats Sint Jan ten 
Heere in Domburg Buiten.

De hofstede Sint Jan ten Heere was in 1732 door erfenis in bezit gekomen van Jo-
han Pieter van den Brande (1707-1758). Deze voerde het Engelse predikaat baro-
net, dat hij had geërfd van zijn grootvader Johan Pieter van den Brande die in 1694 
als ambassadeur naar Engeland was gegaan en daar door koning-stadhouder Wil-
lem III tot baronet was verheven. De ambachtsheerlijkheid Kleverskerke erfde hij 
in 1746 van zijn oom Cornelis. Hij was vele malen schepen, raad en burgemeester 
van Middelburg en was bewindhebber van de wic vanaf 1740.256 In hetzelfde jaar 
waarin hij de buitenplaats erfde, was Van den Brande in het huwelijk getreden met 
Maria van Reygersberge. Zij was een van de laatste telgen van een invloedrijke en 
vermogende Middelburgse familie. Al op de leeftijd van 25 jaar was hij in het bezit 
van een groot fortuin, ruim voldoende om zich van een fraaie entourage te voorzien.

Rond 1730 liet Van den Brande twee huizen aan de Lange Delft in Middelburg 
samenvoegen en van een nieuw interieur voorzien. De hoge smalle traptoren die 
boven het dak uitstak, bleef gehandhaafd. Voor beide gebouwen verrees een impo-
sante natuurstenen gevel naar ontwerp van Van Baurscheit. 

Van den Brande schakelde de architect niet alleen in voor de verfraaiing van zijn 
woonhuis, maar ook voor genealogische werkzaamheden. Als lid van een vooraan-
staande Middelburgse familie die bovendien van adel was, had hij behoefte aan een 
stamboom waaruit zijn oude afstamming moest blijken. Daarom liet hij Van Baur-
scheit in Antwerpen aan een notaris opdracht geven om familiegegevens in de ar-
chieven op te zoeken, en liet hij kopieën maken van grafzerken.257

Op Sint Jan ten Heere verrees in plaats van het bestaande boerenhuis met ka-
mer een groot nieuw landhuis, waarvan twee ontwerpplattegronden bewaard zijn 
gebleven. Ze geven ieder een ander voorstel voor met name de vorm van de grote 
koepelzaal aan de achterzijde. Een van de tekeningen is voorzien van met potlood 
aangebrachte wijzigingen. Hierop is ook te zien dat een gedeelte van de bestaande 
bebouwing behouden bleef aan de achterzijde van het nieuwe huis.258 Het huis dat 
architect en opdrachtgever voor ogen stond, had een grondplan dat sterk afweek 

256  Anders dan in Van den Broeke, Jan Arends p. 96, was Van den Brande geen bewindhebber van de voc maar 
van de wic. Kesteloo, Stadsrekeningen p. 145.
257  In 1741 bracht de architect een bedrag in rekening voor de schilder Pieter Geeraerts ‘voor het schilderen van 
parkemente waepens, twee met sestien quaertieren en twee andere om differente sercken, waepens en andere din-
gen rackende uw famillie, ter plaetsen uyt te teekenen, dewelcke ick daernaer in ’t net (…) geteekent’.
258  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnr. ve-1595 en ve-1596.
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van het geijkte model. Verreweg de meeste buitenhuizen die in die tijd werden ge-
bouwd, hadden een blokvorm. Dat van Sint Jan ten Heere daarentegen bestond uit 
een koepelzaal met daarvoor twee vleugels. Deze waren niet in de as van het mid-
denpaviljoen geplaatst maar bogen iets naar elkaar toe. De gebogen voorgevel die 
zo ontstond, liep vooruit op de concave gevels die later in de rococo-periode va-
ker werden toegepast. Van Baurscheit ontleende zijn idee wellicht aan het tegelijk 
met de bouw van Sint Jan ten Heere in verbouwing zijnde Huis ten Bosch bij Den 
Haag. Dit werd uitgebreid en voorzien van schuin geplaatste zijvleugels.259 Van de 
gepleisterde voorgevel van Sint Jan ten Heere werden de middelste drie vensteras-
sen voorzien van een timpaan, gesteund door twee pilasters.

Boven de voordeur verscheen een rondboognis, een typisch kenmerk van Van 
Baurscheits stijl. Op het fronton prijkten de wapens van Van den Brande en zijn 
echtgenote Maria van Reygersberge. De grote zaal of ‘sallon’ aan de achterzij-

259  Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren p. 227, 230.

Ontwerp voor het park van Sint Jan ten Heere bij Aagtekerke. Tekening, circa 1740.
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de, van waaruit men een zicht had door de hoofdas van het park, strekte zich uit 
over de eerste verdieping en eindigde in een koepelplafond met stucwerk. In 1823 
schreef Jacob van Lennep dat de zaal wel zestig voet hoog was ‘en in een wit gestu-
kadoorde fraai bewerkte koepel uitloopt en een heerlijken omgang met vergulde 
balustraden heeft, benevens acht ramen’.260

De twee bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein zijn eenvoudig van vorm-
geving. De ongelede gevels hebben een vooruitspringend middendeel met daarin 
de hoofdingang. Dit middenstuk wordt bekroond door een gebroken fronton met 
aan de uiteinden ornamenten die de functie van het gebouw aanduiden: links wij-
zen paarden erop dat daar de stal zit, en rechts duiden sierpotten op de functie van 
oranjerie. De sterk inzwenkende en opbollende frontons wijken dermate af van de 
verder strakke en klassieke vormgeving van de bijgebouwen en het hoofdgebouw 
dat deze welhaast door iemand anders ontworpen lijken te zijn. De gelijkenis met 
het fronton boven de gevel van het Huis te Oostkapelle, dat rond 1752 zou wor-
den opgeleverd, is opvallend en mogelijk van dezelfde hand. De ornamenten van 
dat buitenhuis waren vervaardigd door de Middelburgse houtsnijder Hendrik van 

260  J. van Lennep, Nederland in den goeden ouden tijd, zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit 
en per diligence, van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche pro-
vintiën in den jare 1823. Volgens het nagelaten manuscript van Mr. Jacob van Lennep verzorgd door M. Elisabeth 
Kluit, Utrecht 1942, p. 225-226.

Gezicht op de achterzijde van het huis Sint Jan ten Heere. Tekening door Jan Arends, 1777.
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Diest.261 Deze werkte veel samen met Jan de Munck. Het is niet uitgesloten dat ook 
op Sint Jan ten Heere Van Diest enkele onderdelen van de decoratie leverde.

Van het park is een ontwerptekening uit omstreeks 1730 bewaard gebleven, waar-
op het handschrift van Van Baurscheit is te zien.262 Op de tekening zijn diverse ele-
menten aan te wijzen die aangeven dat Van Baurscheit goed op de hoogte geweest 
moet zijn met La Théorie et la Pratique du Jardinage, het handboek voor tuin-
aanleg van Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville dat in 1709 in Parijs was uitge-
bracht. De algehele opzet van het park is terug te voeren op de eerste voorbeeldte-
kening zij het dat rekening is gehouden met de eisen die het terrein stelt. 

Dezallier geeft een model voor een groot park. Het bestaat uit verschillende on-
derdelen, die in de aanleg op Sint Jan ten Heere in ongeveer dezelfde rangschikking 
voorkomen. Allereerst valt dit op bij de entourage rond het huis. Vanaf een avant-
cour kan men over een smal watertje naar de cour du chateau. Links van het voor-
plein zijn de stallen en het koetshuis ondergebracht en rechts de oranjerie. Deze 
constructie, inclusief de functie van de bijgebouwen, is ook op Sint Jan ten Heere 
terug te vinden. Op Dezalliers plan komen achter het huis parterres voor. Op Sint 
Jan ten Heere waren deze er ook, zij het in een eenvoudiger vorm. Op het eiland 
middenin het park liggen nog vier moestuinen, een dwarsbassin en een boomgaard-
je. Buiten de gracht ligt weer een onderdeel dat uit het boek afkomstig is: vanuit de 
halvemaanvormige uitstulping van de gracht ontspringt een patte d’oie. Tussen de 
paden zijn nissen voor beelden uitgespaard. Er achterlangs loopt een halfcirkelvor-
mig pad. Dit is een vereenvoudigde variant van Dezalliers voorstel dat op zowel 
het eerste als op het tweede plan in zijn boek is afgebeeld. Opvallend is dat de twee 
grote bosketten achter het eiland op Sint Jan ten Heere en de vier kleine ernaast, alle 
een andere indeling hebben. Voor degene die door de dreven wandelde, deed alles 
zich keurig symmetrisch voor, maar in de zijpaden gekomen, ontmoette hij telkens 
iets anders. Dit is een principe dat door Dezallier gehuldigd werd.263 

Behalve dat de leidende principes bij deze aanleg aan Dezalliers handboek waren 
ontleend, zijn er ook enige tuinelementen aanwijsbaar die rechtstreeks uit het boek 
afkomstig zijn. Achterin het park ligt een langwerpig dwarsbassin met een halfcir-
kelvormige uitstulping en omgeven door paden, geheel ontleend aan een model in 
Dezallier.264

261  Van den Broeke, Jan Arends p. 129.
262  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnr. 284595.
263  Dezallier d’Argenville, La Théorie et la Pratique p. 23-24: ‘On ne doit répéter les mêmes pièces des deux cô-
tés que dans les lieux découvertes, où l’oeil en les comparant ensemble, peut juger de leur conformité (…) dans les 
bosquets formés de palissades & d’arbres de haute-futaie, il faut au contraire varier les desseins & les parties déta-
chées, qui néanmoins quoique différentes, doivent toutes avoir un rapport & une convenance entre elles, de sorte 
qu’elles s’alignent & s’enfilent l’une l’autre’.
264  Dezallier d’Argenville, La Théorie et la Pratique p. 76: ‘(…) la salle [est] cintrée dans son milieu, [présente] 
une patte d’oie de chaque coté, avec quatre piédestaux pour des figures ou vases. Les allées de cettes pattes d’oie 
viennent aboutir chacune aux trois jets de la pièce d’eau qui est d’un dessin fort particulier & située au milieu de la 
grande allée plantée d’arbres isolés’.
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Het sterrebos, oostelijk buiten de centrale aanleg ontworpen, is niet uitgevoerd. 
Op de Hattingakaart is een ander bosket aangegeven, dat terug te vinden is in het 
boek. De details kunnen in Dezalliers bijschrift bij de plaat worden gevonden: de 
centrale, achthoekige figuur was op vier punten voorzien van ronde carrefours en 
op de overige hoeken vond men nissen met banken. Vanaf die zitjes werd een zicht 
op de centrale ruimte verschaft, waar nog eens vier banken vis-à-vis stonden. In het 
midden lag een minuscuul vijvertje, grotendeels opgevuld door en eiland, waarop 
een beeld. Een bruggetje voerde ernaartoe.265

Het kleine bosje ten noorden daarvan bevat een ruim kabinet met een patte d’oie 
in de richting van het centrale parkgedeelte. Het middenlaantje van deze ganzevoet 
vormde overigens een zichtas over de gehele breedte van het terrein en sloot aan 
op de vensters aan de zijkant van de uitstekende koepelzaal van het huis. Genoemd 
paden patroon is ook te vinden op een verzamelplaat met Desseins de bosquets de 
moienne futaie in het boek. Het verschil is wel dat het pleintje in het park op Sint 
Jan niet voorzien was van een gazon en een kommetje.266 Uit de verschillende mo-
dellen voor boulingrins die Dezallier voorstelt, is voor deze buitenplaats het eer-
ste gekozen en ingepast in het westelijke parkgedeelte. Een eindje verderop ligt een 
ovale vijver, aan het eind begrensd door een terras. De boulingrin op Sint Jan ten 
Heere kon volgens Dezallier zeer goed middenin een nog groter grasveld worden 
ingepast. Hier is het omgeven door hakhoutbosjes. Het ligt iets verdiept ten op-
zichte van de paden eromheen. Op de hoeken zijn vier kleine ronde gazons waarop 
beelden van de vier jaargetijden niet zouden misstaan, aldus Dezallier.

Ik concludeer dat de tuinaanleg op Sint Jan ten Heere zoals die rond 1740 werd 
ontworpen, in hoge mate is beïnvloed door het handboek van Dezallier. De voor-
stellen zijn duidelijk nagevolgd, zij het dat ze aangepast zijn aan de gesteldheid van 
het terrein en de aanwezigheid van oudere elementen, met name de gracht rond het 
huis en een oudere vliedberg aan de oostrand van het terrein.

De realisatie van het immense project vond plaats in de jaren dertig, ongeveer nadat 
de verbouwing van de woning in Middelburg was voltooid. Dat blijkt uit een ver-
zoek van Van den Brande aan het polderbestuur uit 1734. Hij verzocht toen om van 
een stuk grond van iets meer dan drie gemeten, gelegen in het Kerkwervenblok in 
Domburg Buiten, er twee over te nemen. In 1737 diende hij bij het polderbestuur 
een verzoek in ‘om een voetpad dat door zijn plantagie loopt nevens aen over zijn 
land mogt verleggen’. In 1738 liet hij nog twee kerkepaadjes verleggen die aan de 
oost- en westkant van zijn park lagen.267 Ten slotte liet Van den Brande in 1744 de 
weg ‘strekkende van desselfs hofstede na den duyne bij Domburg’ bezanden.268 Dit 
is de weg vanaf de achteruitgang van het park, op de noordoosthoek van het terrein. 

265  Dezallier d’Argenville, La Théorie et la Pratique p. 77.
266  Dezallier d’Argenville, La Théorie et la Pratique p. 79.
267  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 21 (18 maart 1734, 19 december 1737 en 26 juni 1738).
268  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 22 (8 oktober en 5 november 1744). Van den Brande moest de nieuwe 
weg ‘tot zijnen kosten t’allen tijden te onderhouden’.
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Dat er in de loop van de jaren dertig aan de parkaanleg werd gewerkt, versterkt het 
vermoeden dat het jaartal 1744 op de bijgebouwen betrekking heeft op de voltooi-
ing van de hele buitenplaats.

Een en ander betekent dat Van Baurscheit of zijn opdrachtgever gebruik heb-
ben gemaakt van een Franse uitgave van het werk van Dezallier d’Argenville. De 
Franstalige uitgave die in Den Haag verscheen, dateert uit 1739 en toen moet het 
ontwerp voor Sint Jan ten Heere al gereed geweest zijn. Of Van den Brande zelf op 
de hoogte was van de Franse literatuur over tuinarchitectuur is moeilijk na te gaan 
omdat onbekend is of hij een grand tour naar Frankrijk ondernomen heeft. Van 
Baurscheit kende wel de meest recente publicaties over Franse architectuur en ligt 
het voor de hand dat hij het grootste aandeel heeft gehad in het ontwerp van Sint 
Jan ten Heere. 

4.6.4 Rijnsburg

Rijnsburg bij Oostkapelle was in de loop van de zeventiende eeuw uitgegroeid tot 
een buitenplaats van formaat. Het huis was rond het eind van die eeuw met een ver-
dieping verhoogd en er waren sterrebossen en lange lanen verschenen. 

In de zomer van 1732, kort nadat Van Citters in het bezit van Rijnsburg was ge-
komen, liet hij een opmeting van het terrein maken door de Middelburgse stadsar-
chitect Jan de Munck. Het was het begin van een grootse verbouwing. Vooralsnog 
lijkt het erop dat die zich in twee fasen heeft voltrokken. Het park kwam het eerst 
in aanmerking voor modernisering, samen met het achterhuis. Enkele jaren later 
werd het voorste deel van het huis ingrijpend gewijzigd.

De genoemde opmeting door De Munck bestaat uit twee bladen. Op het ene is de 
omtrek van de hele buitenplaats te zien, terwijl het andere een detailopname is van 
alleen het centrale eiland met het herenhuis en de bijgebouwen. Waarschijnlijk heb-
ben deze opmetingen gediend als uitgangspunt voor de verandering van de tuinaan-
leg. Op de Hattingakaart is een aanleg weergegeven die grote verschillen vertoont 
met de kaart van Anthony van Meyren uit 1688 en met de vogelvluchtafbeelding in 
de Nieuwe Cronyk van Zeeland van Smallegange van rond 1700.

Het bosket in het noordoosten, op het grondgebied van de heerlijkheid Seroos-
kerke, dateert waarschijnlijk uit deze tijd. De weel die er al lag, is vergraven tot 
een ovale kom. De singel langs de zuidrand van het eiland werd doorgetrokken en 
vormde de middenas van een aanleg die verdeeld was in een viertal sterrebossen. De 
daar gebruikte padenpatronen komen vrijwel overeen met die op Sint Jan ten Hee-
re. Het park van die buitenplaats is aangelegd naar ontwerp van Van Baurscheit. In 
hoeverre hij ook het ontwerp voor Rijnsburg vervaardigde, is onbekend. De werk-
zaamheden vonden vermoedelijk plaats in de vroege jaren dertig, en over die peri-
ode vertoont Van Baurscheits boekhouding een leemte.

Het woonhuis op Rijnsburg had volgens de opmeting door De Munck een L-
vormig achterhuis. Dat is te zien op een tekening die Cornelis Pronk er in 1743 van 
maakte: een laag gebouw met een verhoogd middendeel dat was versierd met pi-
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lasters en bekroond door een boogvormig fronton. Waarschijnlijk dateerde het uit 
het laatste kwart van de zeventiende eeuw. Het mansardedak en boogvormig tim-
paan zijn later toegevoegd en droegen het jaartal 1742. Deze wijzigingen duiden op 
Zuidnederlandse invloed.

Aan de zijkant van het huis, in de ruimte tussen voor- en achterhuis, verrees om-
streeks dezelfde tijd een vierkant gebouw dat waarschijnlijk een hoge koepelzaal 
bevatte. Van daaruit werd er een uitzicht gecreëerd helemaal naar de zandweg (nu 
Noordweg), over een komvormige verbreding van de gracht en door een lange laan. 
De gevel van deze koepelzaal lijkt sterk op die van Sint Jan ten Heere. Een verschil 
is dat de middendeur en het raam daarboven op laatstgenoemde iets verfijnder is 
gedecoreerd en voorzien is van vier pilasters. De zaal op Rijnsburg had alleen op de 
hoeken pilasters, en ook zijn de ramen aan de bovenzijde recht in plaats van getoogd 
zoals op Sint Jan ten Heere. Deze verschillen geven te denken dat hier niet Van 
Baurscheit aan het werk is geweest, maar iemand die wel heel dicht bleef bij zijn stijl. 
Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de ontwerper De Munck is geweest, 
ook vanwege zijn betrokkenheid bij de opmetingen van het terrein. Het ontwerp 
van de laan en het tuingedeelte voor de koepelzaal zijn waarschijnlijk van zijn hand. 

Ook de voorgevel onderging een ingrijpende wijziging. Die zal na 1743 heb-
ben plaatsgevonden, omdat op een tekening van Cornelis Pronk uit dat jaar nog de 
zeven tiende-eeuwse gevel met natuurstenen speklagen is te zien. De nieuwe gevel 
was vijf vensters breed en getooid door een gebeeldhouwd fronton, waarop fami-
liewapens waren bevestigd. Bij deze gevel valt de gelijkenis op met die van het Huis 

Rijnsburg bij Oostkapelle, bassin in het park. Tekening door Cornelis Pronk, 1743.
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te Oostkapelle, dat hiervoor al ter sprake kwam. De schoorsteenkappen zijn zelfs 
helemaal hetzelfde, evenals de dakkapellen op de koepelzaal. Het lijkt erop dat hier 
dezelfde ambachtslieden bij betrokken zijn geweest.

De Tegenwoordige Staat meldt dat Van Citters ‘het huis en de plantagie, beiden 
onder de schoonsten van ’t gansche eiland, merkelijk verbeterd heeft’.269 De inspan-
ningen om van Rijnsburg een architectonisch pronkstuk te maken, bleven niet on-
opgemerkt en zo kon deze buitenplaats zijn functie vervullen in het uiterlijke ver-
toon van de familie Van Citters: als zetel van de familie en als onderdeel van het 
leven dat een belangrijk bestuurder wilde leven. 

4.6.5 Der Boede

Het kasteel Der Boede bij Koudekerke was in de late zeventiende eeuw grondig 
verbouwd en het resultaat was een omgracht landhuis van één bouwlaag met een 
torentje. Er omheen was een tuinaanleg tot stand gekomen met lanen, waartussen 
vooral boomgaarden, akkers en moestuinen lagen.

Eind zeventiende eeuw was het kasteel eigendom van Jacob Nagtegael, burge-
meester van Vlissingen en gecommitteerde raad van Zeeland. Zijn dochter Maria 
trouwde met Jean Baptiste (Johan) van der Mandere (1668-1721), die afstamde van 
een oud Vlaams geslacht en geboren was in Gent. In 1710 vertrok deze met zijn 
tweede echtgenote Maria Nachtegael naar haar geboorteplaats Vlissingen, waar hij 
benoemd werd tot raad. Later werd hij er burgemeester. Daarnaast was hij hoofd-
participant van de voc. Van zijn schoonvader erfde hij in 1718 Der Boede.270 

Nadat Van der Mandere in 1721 was overleden, erfde zijn toen achttienjarige 
zoon Johan het huis Der Boede. Ook hij was geboren en opgegroeid was in Gent, 
maar hij verwierf snel een plaats in de hoogste kringen van de Republiek. Hij trad 
in 1727 in Utrecht in het huwelijk met Cornelia Philipina de Boodt. Haar moeder 
Charlotta Wilhelmina van Arkel stamde af van een oude Hollandse adellijke fami-
lie. Hij zou in 1727 kiesheer en het volgende jaar raad van Middelburg worden.271

Zijn moeder had in 1725 voor haar beide zoons Johan en Jacob voor 83500 gul-
den de heerlijkheden van de Vier Bannen op Duiveland gekocht, bestaande uit 
Ouwer kerk, Nieuwerkerk, Capelle en Botland. Johan kreeg de laatstgenoemde 
drie heerlijkheden en noemde zich vanaf toen Van der Mandere van Nieuwerkerk. 
Ouwerkerk ging naar zijn jongere broer.272

Johan van der Mandere overleed in 1729. Zijn jongere broer Jacob van der Man-
dere erfde zijn bezittingen, waaronder de Duivelandse heerlijkheden. Door de na-
latenschap van zijn broer werd Jacob ambachtsheer van alle vier de baanderheer-
lijkheden op Duiveland. 

269  Tegenwoordige Staat (1753) p. 247.
270  Macaré, ‘Stamreeks Van der Mandere’ p. 167-171.
271  Macaré, ‘Stamreeks Van der Mandere’ p. 167, 168.
272  Macaré, ‘Stamreeks Van der Mandere’ p. 167, 168.
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Deze was eveneens geboren in Gent in 1707 en in 1724 ingeschreven als poorter 
van Vlissingen. Hij was vanaf 1726 lid van de Vlissingse vroedschap, eerst als sche-
pen en later enkele malen als burgemeester. Daarnaast was hij vanaf 1737 bewind-
hebber van de voc ter Kamer Zeeland. In 1739 trad hij in Rotterdam in het huwe-
lijk met Petronella Geertruijd van Berckel (1716-1780). Jacob van der Mandere 
overleed in 1775.273

Een noodlottige brand legde rond het midden van de achttiende eeuw het landhuis 
Der Boede in de as. Herstel was niet aan de orde. Wanneer precies dit is gebeurd, is 
onduidelijk. De Tegenwoordige Staat meldt in 1753 dat het ‘voor weinige jaaren’ 
was.274 Van der Mandere besloot tot algehele nieuwbouw. Er moest een modern 
landhuis komen, waarvoor de gracht werd gedempt. 

Baudouin neemt aan dat Van Baurscheit het huis op Der Boede heeft ontworpen. 
Een ontwerptekening voor vier tuinbeeldjes van zijn hand draagt de datering 1728 
en zou verband houden met het huis.275 De architect zelf noemt als een van zijn cre-
aties ‘het buytenhuys van mijnheer van de Mandre, heer van Ouwerskercke, borge-
meester van Vlissingen’.276 Het gaat hier om Jacob van der Mandere en niet om zijn 
oudere broer voor wie hij de beeldjes tekende. Dit betekent dat de opdracht voor 
het ontwerpen van het buitenhuis moet dateren van na 1729, in welk jaar Jacob van 
der Mandere in bezit kwam van Der Boede. Uit een brief van Van Baurscheit blijkt 
dat de bouw van het huis in volle gang was in 1746, in welk jaar de opdrachtgever 
de architect had verzocht om ‘eene oculaire inspectie’ van het gebouw uit te voe-
ren.277 Van der Mandere had de architect om advies gevraagd ’na diversche consul-
ten daarover in Zeelant genomen te hebben, principael met de heer de Munck’. Van 
Baurscheit, die al eerder een ‘visitatie’ had gepleegd, was niet de enige aan wie de 
opdrachtgever om advies had gevraagd.278 

273  Macaré, ‘Stamreeks Van der Mandere’ p. 169.
274  Tegenwoordige Staat (1753) p. 236.
275  Baudouin, ‘Jan Peter van Baurscheit de jonge’ p. 57. Het opschrift van die tekening luidt: ‘Jn. Van der Man-
dere v. Nieuwerkerk gedraege mij aen mijne brief van de 2 octob. 1728’. Deze brief is niet gevonden in het brie-
venboek van Van Baurscheit in saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2117. Het betreft hier Johan van der Man-
dere, die zoals opgemerkt reeds in 1729 overleed.
276  Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren p. 359. In Van Baurscheits rekeningen in saa, Insolvente Boedelska-
mer inv.nr. 2117 komen geen betalingen voor die verband houden met Der Boede. Dit kan betekenen dat Van der 
Mandere de rekeningen nimmer betaald heeft. 
277  Van der Mandere had in 1746 om hulp van de Antwerpse architect verzocht: meerdere malen, zo schreef 
deze, ‘versocht u mij (…) al waer het maer voor eene dach eens over te comen, want u tot dit werck niet en can 
resolveren bevorens dat ick daer van eene oculaire inspectie hebbe genomen’. Toen de architect uiteindelijk een 
keer kwam kijken, werd zijn advies echter niet op prijs gesteld en Van der Mandere ontkende zelfs hem ontboden 
te hebben. Enkele jaren later, eind april 1751, was de rekening van het advies nog steeds niet betaald. Van Baur-
scheit schreef aan zijn Vlissingse opdrachtgever ‘dat u niet weet van mij te hebben ontboden tot het examineren 
van uw buytenhuys. Het moet u ontgaen sijn dat u mij alhier tot Antwerpen de importantie van dat exaem hebt 
voorgestelt’. Van der Mandere bood aan om vijftig gulden te betalen, wat de architect uiteindelijk accepteerde. 
Het is echter onduidelijk of dit bedrag ooit daadwerkelijk betaald is; saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2117 
(brief van 25 april 1751).
278  saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2117 (brief van en 27 december 1761).
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Voor het nieuwe huis heeft Van Baurscheit in ieder geval de hekken van de stoep 
en de balkons ontworpen, zoals hij in een brief memoreert: ‘het ordoneren van het 
ijserwerck, soo van de balcons als van de balustrade van den trap van uw huys Der 
Boede’.279 In de zomer van 1746 was ‘een different’ ontstaan met de opdrachtge-
ver.280 Nadien was van advisering of leverantie van ontwerpen aan Van der Man-
dere geen sprake meer. Waarschijnlijk heeft de Vlissingse metselaarsbaas Spruijt of 
De Munck die taken op zich genomen.281

Het nieuwe huis op Der Boede verrees op de plaats van het oude landhuis. De 
gracht werd gedempt. Het nieuwe gebouw kreeg een rechthoekige vorm en een ei-
gentijdse vormgeving, waarbij alle herinneringen aan het kasteel verdwenen. De 
voor- en achtergevel zijn zeven vensters breed, waarbij de middelste drie worden 
getooid door een timpaan. De rollaag tussen het souterrain en de begane grond, en 
de middelste vensteras zijn uitgevoerd in natuursteen. De trap aan de voorkant is 
halfrond en voorzien van smeedijzeren hekken, aan de achterzijde is de trap recht-
hoekig met inzwenkende hoeken. 

279  saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2117 (brief van 27 december 1761).
280  saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2117 (brief van 7 juli 1748).
281  Vergelijk Baudouin, ‘Jan Peter van Baurscheit de jonge’ p. 53-61.

Het huis Der Boede bij Koudekerke. Foto C. Steenbergh, circa 1900.
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Enkele ornamenten duiden op de hand van Van Baurscheit, zoals de ronde vensters 
van de dakkapellen aan de achterzijde, en de grote dakkapellen aan de voorzijde en 
boven de zijgevels. Ook opvallend is de verwantschap van de balkons aan de voor- en 
achterzijde met hun ijzeren hekwerk en flankerende stenen beelden met ander werk 
van Van Baurscheit. Deze kwamen ook voor aan de gevel van het huis van Anthonie 
Pieter van Dishoeck in Vlissingen, dat rond 1733 werd opgetrokken naar ontwerp 
van de Antwerpse architect. De rechthoekige kozijnen van de balkondeuren, met in-
zwenkende hoeken, zijn een motief dat in de eerste decennia van de achttiende eeuw 
veel in Antwerpen werd toegepast.282 Op Der Boede vormen ze daarentegen een late 
toepassing, aangezien dit huis waarschijnlijk pas in de jaren veertig werd afgebouwd.

De pilasters, tegenaan de gootlijst voorzien van paarsgewijs geplaatste consoles, 
verlenen de gevel een rustige ritmiek en accentueren de middelste vensteras. Het is 
architectuur van een hoge kwaliteit die destijds gold als ‘architectuur voor fijnproe-
vers’.283 Het blijft de vraag in hoeverre het geheel naar ontwerp van Van Baurscheit 
tot stand is gekomen. De sterke gelijkenis van het gebouw met ander werk wijst ze-
ker in zijn richting, maar de afwezigheid van rekeningen en correspondentie houdt 
de mogelijkheid open dat de architect weliswaar benaderd is voor advies, maar dat 
de opdrachtgever het werk door iemand anders heeft laten uitwerken en uitvoeren.

282  Baudouin, ‘Jan Peter van Baurscheit de jonge’ p. 59.
283  Baudouin, ‘Jan Peter van Baurscheit de jonge’ p. 59; Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren p. 232-237.

Kart van Der Boede door J.J. de 
Freytag, 1771 (fragment).
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Over de totstandkoming van het park is nog minder bekend dan over de bouw van 
het huis. Het park onderging tegelijk met de nieuwbouw van het huis een ingrij-
pende wijziging. De Hattingakaart geeft daarvan het resultaat weer. Een kaart van 
de buitenplaats met zijn landerijen uit 1771 laat de aanleg in meer detail zien.284

De oude oprijlaan was gehandhaafd, maar kwam uit bij de achterzijde van het 
nieuwe huis. Daarom was er meer naar het westen, tegenaan de grens met Moes-
bosch, een nieuwe toegang gecreëerd: een ruime halve cirkel vormde de inleiding 
tot een dreef die langs de rand van het terrein liep en halverwege de hoofdas kruiste.

Het huis stond een kwartslag gedraaid ten opzichte van de oprijlaan. Er werd 
niet voor gekozen om de voorgevel van het huis in die oprijlaan te plaatsen. Dat zou 
een imposant beeld opgeleverd hebben. Op deze manier kon de lengte van het ter-
rein optimaal tot zijn recht komen.

De symmetrieas van het huis is tevens die van het centrale deel van het park en 
wordt geaccentueerd door een laan aan de voorzijde, omzoomd met grasperken 
waarlangs bomen staan. Aan de achterzijde ligt direct achter het huis een parterre, 
met aan het eind een graskom met geschulpte rand, van waaruit twee paden straals-
gewijs vertrekken. De vorm van deze parterre komt ook voor in een plaat uit het 
bekende werk La Théorie et la Pratique du Jardinage van Dezallier d’Argenville.285

Meer naar achteren liggen weer met bomen omzoomde grasperken, daarach-
ter een moestuin en een rechthoekig bassin. Voor de ruimtewerking heeft dit aan 
de achterzijde een halfrond terras gekregen, onderbroken door een laantje naar de 
weg. Van daaruit is er een uitzicht naar het platteland. 

Het bassin aan het eind van die zichtas zal als een soort spiegel hebben gewerkt, 
om zodoende de ruimtewerking te versterken. Naar de zijkanten was geen door-
zicht gemaakt. Ook al lag Der Boede aan de zuid- en westzijde ingeklemd tussen 
andere buitenplaatsen, de andere zijden lagen vrij en het is daarom opvallend dat 
daar niet meer gebruik van gemaakt is om uitzichten naar buiten te realiseren.

Aan de zuidkant van de middenas lag een aantal moestuinen. Er waren verschil-
lende gebouwen te vinden waarvan de functie niet uit de kaart blijkt, en er lag een 
hertenbaan, in deze tijd nog een zeldzaamheid op Walcheren. Deze was voorzien 
van een hertenstal en een uitkijkbergje. 

Anders was de situatie aan de noordkant van de middenas: dat gedeelte van het 
park was bijna helemaal volgeplant met hakhoutbossen, waarbinnen enkele bosket-
ten waren aangelegd. De verspringende assen komen ook voor in het park van Rijns-
burg, waarvan het vermoeden bestaat dat Jan de Munck daarvoor de ontwerpen heeft 
geleverd. Het is niet uit te sluiten dat deze architect ook voor het park van Der Boede 
verantwoordelijk was, temeer daar hij door Van der Mandere eveneens was gecon-
sulteerd over het nieuwe huis. Het park werd gestoffeerd met beelden. In 1781 was 
sprake van ‘een aanzienlijk getal groepen, vazen en beelden, benevens hunne pede-
stallen’.286 

284  Een foto ervan is aanwezig in Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnr. 36863.
285  Dezallier d’Argenville, La Théorie et la Pratique plaat 4e A.
286  Middelburgsche Courant 6 oktober 1781.
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Hoewel het park duidelijk in verschillende fasen tot stand is gekomen, heeft de 
ontwerper geprobeerd door middel van het doortrekken en laten verspringen van 
assen er een samenhangend geheel van te maken. Het uitgangspunt, de laat zeven-
tiende-eeuwse geometrische tuin, en de uiteindelijke vorm van het terrein zullen 
voor heel wat hoofdbrekens hebben gezorgd. Het resultaat was een heel eigen-
tijds park, waarin slechts een deel van de oudere lanen, waaronder de oude op-
rijlaan, waren gehandhaafd. Het nieuwe huis en de op het traktaat van Dezallier 
d’Argenville geïnspireerde park verwezen verder in niets naar de geschiedenis van 
de locatie. Ooit had daar een middeleeuws kasteel gestaan. 

Deze drie voorbeelden, Sint Jan ten Heere, Rijnsburg en Der Boede, laten zien dat 
voor het tonen van aanzien de architectonische vormgeving van een buitenplaats 
een belangrijke rol kon spelen. Daarbij richtten zowel opdrachtgevers als ontwer-
pers zich in belangrijke mate op Franse voorbeelden zoals die bekend waren uit 
prentenboeken en architectuurtraktaten. Een moderne vormgeving was populair, 
meer nog dan het bewaren van oude bouwfragmenten of grachten. Op Sint Jan ten 
Heere, dat weliswaar van oorsprong een klooster van de Johanniterorde was ge-
weest, was van een lange geschiedenis weinig te merken in de vormgeving die Van 
den Brande eraan gaf. Alleen de gracht rond de vroegere hofstede bleef gehand-
haafd. Ook bij Rijnsburg zal de geschiedenis een rol hebben gespeeld in de beleving 
van tijdgenoten, maar daar blijkt uit de beschrijvingen weinig van. Evenmin kan de 
vormgeving van het landhuis en het park zoals die ten tijd van Van Citters tot stand 
kwamen, worden gezien als een verwijzing naar de bijzondere juridische status van 
Rijnsburg of de geschiedenis als uithof van een Hollandse abdij. Hetzelfde geldt in 
nog sterkere mate voor Der Boede: het daar aanwezige middeleeuwse kasteel ver-
dween geheel toen Van der Mandere er een nieuw landhuis liet optrekken. Zelfs de 
gracht werd gedempt en de oude oprijlaan verloor zijn functie, alles ten gunste van 
een buitenplaats in de heersende, voornamelijk Frans georiënteerde, architectuur- 
en tuinmode. De Zuidnederlandse oorsprong van de opdrachtgever zal hier een 
doorslaggevende rol hebben gehad en kan ook verklaren waarom Der Boede zo-
zeer afwijkt van buitenhuizen elders op Walcheren en in Zeeland in dezelfde perio-
de. Overigens kan datzelfde worden gezegd over Sint Jan ten Heere, want ook daar 
ging het om een opdrachtgever die, weliswaar wat meer generaties geleden, ook af-
komstig was uit een familie met Zuidnederlandse wortels.

Mijn conclusie bij deze drie casussen is dat in ieder geval een moderne, Frans ge-
oriënteerde vormgeving van de buitenplaats een belangrijke rol speelde bij de ver-
toonde hang naar prestige. De mate van verfijning van huis en park, de keuze voor 
een bepaalde ontwerper, uitvoerder en decorateurs, en de mate waarin de eigenaar 
zelf zijn stempel op het project kon drukken, vormden alle tezamen een beeld van 
de opdrachtgever als iemand van goede smaak met kennis van wat in eigen kring en 
internationaal de heersende smaak was. 
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4.6.6 Kleinere voorbeelden

Was het hierboven gesignaleerde hechte verband tussen welvaart, status en macht 
ook van toepassing op de kleinere buitenplaatsen, zoals die langs de uitvalswegen 
van de steden lagen of langs de duinrand bij Oostkapelle en Domburg? Al eerder 
heb ik aangegeven dat in het midden van de achttiende eeuw slechts ongeveer 3% 
van de Middelburgse huishoudens over een buitenplaats beschikte. Dat percentage 
zou wat hoger uitvallen wanneer we alle speelhoven en hofsteden in de telling be-
trekken, maar dan gaat het nog steeds om een beperkt aantal. In hoeverre kwam die 
rijkdom nu tot uiting in een kleinere buitenplaats? 

Al eerder kwam aan de orde dat de buitenverblijven op de Hattingakaart uit 1750 
merendeels een functioneel bepaalde inrichting hadden. Lanen met hakhoutbossen 
of houtplantages daartussen domineren het beeld. Siertuinen komen slechts in be-
perkte mate voor. De rijkdom kwam voornamelijk tot uiting in de keuze van be-
planting en in de detaillering van de siertuinen. Linden waren niet zo rendabel als 
hak- of werkhout en daarom diende een lindenlaan meer om bezoekers een indruk 
te geven van de rijkdom van de eigenaar.287 Op verschillende Walcherse buiten-
plaatsen waren dan ook lindenlanen te vinden, zoals op ’t Middenhof bij Oostka-
pelle. Voor het huis stonden twee grote oude linden en van de 4.500 bomen in het 
park was een deel ook van deze soort.288

Sierelementen in de tuin zoals natuurstenen vazen en beelden vormden de de-
taillering van de tuin en waren een van de belangrijkste manieren om goede smaak 
en rijkdom ten toon te spreiden. Voor de aankoop ervan deden Walcherse buiten-
plaatseigenaren een beroep op zowel leveranciers in de Zuidelijke Nederlanden als 
in Den Haag of Parijs.289

Tuinbeelden werden nieuw vervaardigd maar er bestond ook een grote markt in 
tweedehands tuinsieraden, zoals blijkt uit advertenties in de Middelburgsche Cou-
rant. Deze maakt herhaaldelijk melding van beelden die rondreizende handelaren 
aanboden of die samen met inboedels en dergelijke op de buitenplaatsen werden 
geveild. In 1770 adverteerden de gebroeders Ferrari bijvoorbeeld dat ze hun intrek 
hadden genomen in de Lange Geere om ‘pleisterbeelden’ te maken ‘van zoodanige 
sterkte, dat zij in de opene lugt bestaan kunnen’.290

Niet alleen de huizen en tuinen, ook de interieurs van buitenplaatsen kenden 
vaak een fraaie vormgeving. Daarvoor deden buitenplaatseigenaren vaak een be-
roep op lokale ambachtslieden, terwijl men interieurversieringen als beschilderde 
behangsels en schilderijen voor boven deuren of op schoorsteenmantels in Ant-
werpen, Den Haag of Amsterdam kocht. Uit de achttiende eeuw zijn kasboeken 

287  Vergelijk J. Buis, Historia Forestis. Nederlandse bosgeschiedenis, Utrecht 1985, p. 868-871.
288  za, raze inv.nr. 1174 (25 november 1799).
289  Katie Heyning, ‘Eindelijk vald het de Beurs te lastig’. Aankopen voor Walcherse buitenplaatsen in de zeven-
tiende en achttiende eeuw’ in: E. den Hartog (hoofdred.), Aspecten van Zeeuwse buitenplaatsen. Jaarboek Kaste-
lenstichting Holland en Zeeland 2006-2007, p. 77-97 .
290  Middelburgsche Courant 6 mei 1770, 3 augustus 1771; Heyning, ‘Eindelijk vald het de Beurs te lastig’.
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bewaard gebleven die een gedetailleerd inzicht geven in de samenstelling van interi-
eurs en meubilair en de leveranciers daarvan. Zo is van de nieuwbouw van het Huis 
te Oostkapelle de boekhouding overgeleverd die eigenaar Johan Gualtherus van 
der Poort bijhield in de jaren 1749-1755. Verder verschaft een boedelinventaris, op-
gemaakt na het overlijden van zijn weduwe in 1793, een nauwkeurig inzicht in de 
indeling van dit huis en de functie van de vertrekken.

Dergelijke kasboeken en boedelinventarissen betreffen meestal de grotere bui-
tenplaatsen, waarvan de eigenaar tot het stedelijke regentenpatriciaat behoorde. 
Deze documenten kregen een plaats in uitgebreide familiearchieven. Ook van 
Toornvliet bij Middelburg zijn kasboeken bewaard die eigenaar Galenus Tresel Be-
vers bijhield in de jaren 1749-1770. Ze geven inzicht in de uitbreiding van het huis, 
de afwerking van het interieur, de aankoop van meubels en de inrichting van de 
tuin. Voor Poppenroede Ambacht geldt hetzelfde. Eigenaar Daniel Radermacher 
van Nieuwerkerke hield het grootste deel van zijn leven een kasboek bij en daarin 
is veel te vinden over de verbouwing en afwerking van zijn buitenplaats in de jaren 
1762-1771 en volgende jaren.291

De meest vooraanstaande leden van het Middelburgse regentenpatriciaat be-
schikten over de financiële middelen en over een netwerk buiten het gewest dat hen 
in staat stelde om het beste te verwerven dat de markt te bieden had. Toch is het 
maar de vraag in hoeverre deze een representatief beeld geven van de zogeheten ge-
middelde Walcherse buitenplaats in de achttiende eeuw. Het Huis te Oostkapelle 
was bijvoorbeeld een van de grootste van het gewest en de bewoners ervan hoorden 
tot de rijkste personen van heel Zeeland.

Over de interieurs van de kleinere buitenplaatsen is veel minder bekend. Al eer-
der is de boedelinventaris aangehaald die het buitenhuis van admiraal Hermanus 
Wiltschut in Arnemuiden beschrijft, evenals zijn hofstede op Noord-Beveland. 
Daaruit kwam naar voren dat de inrichting van de woonvertrekken eenvoudig was 
en dat er weinig kostbare stukken stonden.292

De buitenplaats Lustenburg ten zuidwesten van Middelburg kan worden be-
schouwd als een representatief voorbeeld van een buitenhuis van een welgestelde 
koopman. Deze was in het midden van de achttiende eeuw eigendom van de Mid-
delburgse wijnhandelaar Christiaan Damme en na zijn overlijden bleef zijn we-
duwe Elisabeth de Warem het buitenhuis bewonen. De boedelinventaris die is op-
gemaakt na het overlijden van zijn weduwe in 1764 geeft een goed beeld van een 
dergelijke buitenwoning.293 Het huis stond op een eiland in een gracht en het terrein 
erbuiten was beplant met bos en fruitbomen. De boedelinventaris meldt dat de ei-
genaresse ‘heeft gebruykt het heerenhuys met het speelhofje en een bosch’. Van de 
46 gemeten land waren er negen in gebruik als buitenplaats en de rest was verpacht.

Het herenhuis bestond uit een ‘galderij’ met aan weerszijden een kamer en daar-
achter het ‘kleine kamertje’ en een keuken. Op de zolder bevonden zich een ‘mid-

291  Fock, ‘Zeeuwse kasboeken’.
292  za, Verzameling Ermerins en Wiltschut inv.nr. 82.
293  za, Familie Damme inv.nr. 5.
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denkamertje’ en er is sprake van ‘de andere kamers’. Het was een symmetrisch ge-
bouw met aan beide kanten van de deur twee ramen. Dat wordt bevestigd door de 
twee gordijnen die in de kamer links hingen. 

In de gang stonden vier banken en hingen drie schilderijen aan de wand. De 
kamer rechts was gemeubileerd met vier stoelen, een ‘tafelkasje’, theetafel en een 
rustbank. Het kostbaarste stuk was een ‘verlakt kabinet’. Verder stond er een le-
dikant. De kamer links bevatte slechts ‘drie tafels in soort’, zes stoelen, een spie-
gel met zwarte lijst en een ledikant. Twaalf stoelen en twee tafels maakten de 
meubilering van het kleine kamertje uit. De middenkamer op zolder fungeerde 
als rommelhok en behalve acht ‘stoelen in soort’ stonden er geen meubels. Even-
eens stond er een oud ledikant en dat was dan het volledige meubilair van deze 
buitenplaats. De gebruiksvoorwerpen zoals serviesgoed, keukengerei en koffie- 
en theegoed waren grotendeels van koper of tin. Het aanwezige porselein had 
vooral een sierfunctie, zoals de 28 borden in de kamer rechts en ‘een porceleyn 
stelletje van vijf stux’ dat op het kabinet gestaan zal hebben. Verlichting kreeg 
men door kandelaars, terwijl alleen in het kleine kamertje een ‘kroone’ hing. De 
vermelding van stoelen ‘in soort’ geeft aan dat er zitmeubelen van verschillende 
herkomst stonden. Ook de vermelding van koper en tin geeft aan dat het huis niet 
kostbaar was ingericht. Het is duidelijk een tweede woning die diende voor een 
kort verblijf buiten de stad. Het huis was zeker niet berekend op de ontvangst 
van grote gezelschappen. Kookgerei of bestek nam het echtpaar kennelijk mee 
vanuit de stad. 

Het huis Lustenburg was klein en de inrichting was spaarzaam te noemen. De 
vermelding dat de eigenaresse het herenhuis met speelhof ten tijde van haar over-
lijden nog in gebruik had, betekent dat de boedelinventaris een betrouwbaar beeld 
geeft van de praktijk van het buitenleven zoals een gegoede koopman dat invulde. 
Het huis vormt een tegenwicht tegen de prachtige en kostbare inrichting van hui-
zen als die op het Huis te Oostkapelle of Toornvliet die weliswaar beter gedocu-
menteerd zijn, maar niet beschouwd kunnen worden als representatief voor de al-
gehele buitenplaatscultuur op Walcheren in deze periode.

4.7 Conclusie

Langs de singel van Middelburg en Vlissingen lagen aanvankelijk nog voorname-
lijk speelhoven, die daar al in de zeventiende eeuw tot stand waren gekomen. Deze 
hoven kregen steeds meer het karakter van pleziertuinen. Tegelijkertijd werden 
verschillende van dergelijke speelhoven samengevoegd tot kleine buitenplaatsen. 
Bij Vlissingen waren het leden van de stedelijke magistraat die op die manier een 
buiten plaats inrichtten. Ook langs de singel van Middelburg lijken het vooral re-
genten te zijn geweest die kleine buitenplaatsen tot stand brachten. Voor andere 
stedelingen bleef een speelhof volstaan, waartoe ook binnen de stadswallen terrei-
nen werden ingericht. Het buitenleven had zich deels naar binnen de stad uitge-
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breid, waarbij tevens een deel van de openbare ruime als wandelplaats in gebruik 
werd genomen.

In de stadsrandzone voltrok zich een vergelijkbare ontwikkeling. Daar kregen de 
bestaande kleine buitenplaatsen meer een recreatief dan een utilitair karakter door 
de aanleg van siertuinen en bosketten. Het type buitenverblijf dat tot begin acht-
tiende eeuw de toon aangaf in deze zone, de hofstede met een boomgaard en speel-
huis voor de eigenaar, verdween. Hofsteden verloren in het tweede kwart van de 
achttiende eeuw hun functie doordat ze in bezit kwamen van lokaal woonachtige 
boeren die de hofstede als boerenbedrijf in gebruik namen. Verder waren bedrijfs-
gebouwen voor hun eigenaren een plaats waar ze van het buitenleven konden ge-
nieten en die daarbij speelhuizen en siertuinen aanlegden. 

Op het platteland waren buitenplaatsen al enige tijd de norm, dat wil zeggen 
landhuizen voor meerdaags verblijf, omgeven door parken met lanen, bospercelen 
en bassins. De grootste groei van het aantal buitenplaatsen op het platteland was 
achter de rug. Rond het midden van de achttiende eeuw zette zelfs het eerste ver-
val in doordat er enkele buitenplaatsen onder de slopershamer vielen. Net als in de 
stadsrandzone raakten ook op het platteland hofsteden hun functie als buitenver-
blijf kwijt doordat ze in bezit kwamen van boeren. Op de buitenplaatsen die ble-
ven bestaan, kreeg het vermaak een grotere rol dan voorheen, in ieder geval in de 
beleving van het buitenverblijf. De ontwikkeling van hofsteden naar buitenplaatsen 
ging gepaard met een vergroting van de terreinen rond de buitenverblijven, waar la-
nen werden aangelegd en de ruimte tussen die lanen werd ingeplant met hakhout en 
opgaande bomen. Daarbij werd het aangename met het nuttige gecombineerd. De 
teelt van hout was een economische activiteit die op de meeste buitenplaatsen een 
dermate grote plaats innam dat de parken eerder het karakter van houtplantages en 
productiebossen hadden dan dat ze er uitzagen als plezierplaatsen.

De buitenplaats als uiting van macht beperkte zich tot die heerlijkheden die op 
een prominente locatie lagen. De meer perifere heerlijkheden hadden doorgaans 
geen buitenverblijf. Voor heerlijkheden die Middelburgse of Vlissingse heren op 
de andere Zeeuwse eilanden bezaten, geldt dit in nog sterkere mate. In de hier on-
derzochte periode blijkt dat zowel heerlijkheden als de daarmee verbonden buiten-
plaatsen in de regel door vererving in andere handen overgingen. Dit wijst erop dat 
beide als onderdeel werden gezien van het aanzien van de eigenaar. De gang van za-
ken rond enkele grote ambachtsheerlijke buitens laat zien dat de mate waarin een 
ambachtsheer zijn buiten wilde gebruiken als onderstreping van zijn lokale macht 
sterk persoonlijk bepaald was: binnen dezelfde familie konden vader en zoon heel 
anders omspringen met hun buiten en met hun zichtbaarheid als heer van die heer-
lijkheid. 

Vormgeving van huis en park was een belangrijke graadmeter voor aanzien van een 
persoon of familie. Met name de keuze van de ontwerper of de rijkdom van de tuin-
elementen en de smaak die de eigenaar tentoon spreidde in de vormgeving van huis, 
park en interieur gaven de positie aan van de eigenaar binnen de stedelijke elite. In 



4 Verfraaiing 1720-1770306

het bijzonder kennis van architectuur, die vanaf die tijd vooral als kunstvorm werd 
gezien, maakte onderdeel uit van een gedistingeerde levensstijl en onderscheidde de 
elite in culturele zin van andere groepen in de samenleving. Een buitenplaats leende 
zich voor experimenten op architectuurgebied en er waren dan ook eigenaren die 
zelf tuinontwerpen maakten. Dat ze eigen opvattingen koesterden over de vormge-
ving van hun buitenhuizen en parken kon leiden tot scherpe conflicten met profes-
sionele ontwerpers. Afbeeldingen van een buitenplaats, en de verspreiding daarvan 
in topografische prentwerken, beklemtoonden het aanzien van een buitenplaats.

In de hier onderzochte periode zijn veel speelhoven en buitenplaatsen meer in 
het teken komen te staan van het vermaak, wat tot uiting kwam in de aanleg van 
siertuinen met tuingebouwen en ornamenten zoals beelden. Deze ontwikkeling 
heeft een hoge vlucht genomen tussen 1720 en 1770 en mijn hoofdconclusie is dat 
de vermaaksfunctie op de buitenverblijven een grotere en nadrukkelijker plaats 
heeft gekregen. Dat wordt ondersteund doordat in deze periode de hofstede als 
buitenverblijf uit de gratie raakte, ten gunste van de buitenplaats. Dat is een ont-
wikkeling die in Holland ook door tijdgenoten werd waargenomen. Tegelijkertijd 
valt bij veel buitenplaatsen op het platteland op dat ze voor een belangrijk deel in 
het teken stonden van houtproductie. 

In de hier onderzochte periode 1720-1770 blijkt het aanzien van een persoon of fa-
milie het voornaamste motief te zijn voor het bezit van een grote buitenplaats. De 
kleinere hofsteden en speelhoven dicht bij de stad konden nog wel dienen als in-
komstenbron door de combinatie met een boomgaard of tuinderij, maar de trend is 
toch dat die geleidelijk in aantal afnamen. Buitenplaatsen werden vooral iets voor 
de allerrijksten, terwijl de welgestelde middenklasse uit de steden op speelhoven 
dicht bij de stad een buitenverblijf hield. In de omvang, locatie en kwaliteit van de 
buitenplaats tekenden zich gradaties af van de mate van aanzien die de eigenaren 
hadden of wensten te hebben. Daarbij gold altijd dat een buitenplaats ook een za-
kelijk bezit was, dat erfgenamen niet ten koste van alles in stand hielden. 




