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5 Neergang 1770-1820

5.1 Inleiding

De Middelburgse tekenaar Johannes Hubertus Reijgers maakte in 1822 een teke-
ning van het kasteel Popkensburg bij Sint Laurens, die een kopie was van een ze-
ventiende-eeuws schilderij.1 De bewoner was Jacob Verheye van Citters, maire van 
de gemeente Sint Laurens. Vóór de Franse tijd was hij ambachtsheer van de gelijk-
namige heerlijkheid geweest. In 1795 maakte de nieuwe Bataafsche Republiek een 
einde aan de ambachtsheerlijkheden. Nadat Van Citters’ echtgenote in 1819 was 
overleden, bewoonde hij het oude slot nog samen met twee dienstbodes. Als teken 
van zijn oude en voorname afkomst koesterde Van Citters een collectie familiepor-
tretten. Tenminste 33 daarvan hingen in de grote zaal van het huis. Hij had een gro-
te historische belangstelling en legde een uitgebreide verzameling manuscripten en 
topografische afbeeldingen van Zeeland aan. De kopie van het oude schilderij van 
zijn kasteel vormde ook een onderdeel daarvan. Bijzonder gefortuneerd was Van 
Citters niet, maar, het kasteel dat al generaties in de familie was, wilde hij in stand 
houden.2

Overal elders op het eiland zaten buitenplaatseigenaren in vergelijkbare situaties 
terecht gekomen. In de voorgaande halve eeuw waren vele buitenhuizen onder de 
slopershamer gevallen. 

De periode 1770-1820 kenmerkt zich in Zeeland door een transitie van handels-
gewest naar landbouwgewest en in het verlengde daarvan door een culturele en po-
litieke emancipatie van het platteland ten opzichte van de steden.3 

Op Walcheren waren bijna alle ambachtsheerlijkheden in bezit van stedelingen 
en formeel lag de politieke macht bij hen. In de praktijk bemoeiden ze zich niet veel 
met de gang van zaken in hun heerlijkheden maar gebruikten deze vooral als pres-
tigemiddel. Na de Franse inval besloot het bestuur van de nieuw ingestelde Ba-
taafsche Republiek de ambachtsheerlijke rechten af te schaffen. Dat leidde tot veel 
protesten. Opmerkelijk was dat in Middelburg het verval van ambachtsheerlijke 
rechten en economisch verval gelijktijdig optraden. Stedelingen trachtten hun rech-

1  Zie voor het schilderij: veiling Christie’s Amsterdam 17-18 november 2015, nr. 31.
2  I.H. Vogel-Wessels Boer, ‘Jacob Verheye van Citters (1753-1823), magistraat, oudheidkundige en verzame-
laar’ in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1994), p. 109-144; 
idem, ‘Popkensburg’ in: Nehalennia 152 (2006), p. 26-42.
3  Paul Brusse en Jeanine Dekker (red.), Geschiedenis van Zeeland deel III 1700-1850, Zwolle 2013, p. 309-324.
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ten te behouden, niet zozeer om de macht in handen te houden maar veeleer voor 
de bescherming van hun inkomsten en bij wijze van demonstratieve consumptie.4

In economisch opzicht was er in het gewest sprake van stagnatie van de overzee-
se handel. Middelburg bleef tot het eind van de achttiende eeuw redelijk welvarend 
maar verarmde na 1795 in sterke mate. De stad was een handels- en dienstencen-
trum en die sectoren hadden veel te lijden door de Franse inval en bezetting. Niet 
alles was een gevolg daarvan, want het verval was al eerder ingezet. De voc steven-
de al veel langer op een faillissement af en was na 1795 ontmanteld. De bevolking 
van de steden liep mede als gevolg van deze ontwikkelingen sterk terug. Uit Mid-
delburg vertrokken in de Franse tijd ongeveer 4.600 personen, terwijl uit Vlissingen 
een kwart van de bevolking naar elders vertrok. Het ging om mensen uit alle gele-
dingen van de maatschappij. 

In 1807 werd Vlissingen en het gebied eromheen afgestaan aan Frankrijk, terwijl 
de rest van het eiland nog steeds veel te lijden had onder de inkwartiering van Fran-
se militairen. Twee jaar later was Walcheren afgesloten van de Noordzee en volgde 
een aantal ‘fatale jaren’ waarin de handel vrijwel stil kwam te liggen. De annexa-
tie van het Koninkrijk Nederland door Frankrijk in 1810 duurde tot 1813, waarna 

4  Jeanine Dekker, Onderdanig en opstandig. Desurbanisatie en de politieke verhoudingen op het platteland in 
Zeeland 1750-1850, Utrecht 2011, p. 47-56.

Kasteel Popkensburg in Sint Laurens. Kopie van een zeventiende-eeuws schilderij door J.H. Reijgers, 
1822.
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in 1814, met de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden, de Westerschel-
de weer werd opengesteld voor de handel. Voor Zeeland kwam dit te laat. Omdat 
van overzee rechtstreeks handel met Zuid-Nederland gevoerd kon worden, zonder 
tussenkomst van Zeeuwse stapelrechten en tolheffingen, herstelde de handel zich 
niet meer tot het niveau van voor 1795. 

De landbouw bevond zich daarentegen in deze periode in een gunstige situatie: 
een groeiende bevolking op het platteland, een stijgende vraag naar landbouwpro-
ducten en stijgende opbrengsten ervan leidden ertoe dat de welvaart onder land-
bouwers steeg. De behoefte om hun nieuwe welvaart te tonen, uitte zich in een 
veranderende materiële cultuur. Op Walcheren was die minder uitbundig dan in 
andere delen van Zeeland. Rond het midden van de negentiende eeuw had het eco-
nomische overwicht in Zeeland zich verplaatst van de stad naar het platteland: de 
grond was voor een groot deel in bezit van boeren gekomen, de opbrengsten ervan 
stroomden niet langer naar de stad en bovendien was de stad haar sleutelpositie in 
de graanhandel kwijtgeraakt.5

Wat betekende een en ander voor de buitenplaatsen? In het navolgende zal ik voor 
de periode 1770-1820 tegen de geschetste achtergrond de factoren onderzoeken die 
ontstaan, ontwikkeling en verdwijning van buitenplaatsen op Walcheren kunnen 
verklaren. 

5.2 Landschap 

Er veranderde veel voor de Walcherse buitenplaatsen in de laatste decennia van de 
achttiende eeuw. Het meest opvallende is dat er een groot aantal door afbraak uit 
het landschap verdween, zowel dicht bij de stad als op het platteland. Een belang-
rijke bron die inzicht geeft in de omvang van de sloopwoede is de ‘Lijst der buiten-
plaatsen gesloopt op Walcheren’ die in 1820 verscheen als bijlage bij een plaatskun-
dige beschrijving van de provincie. 

5.2.1 Sloop van buitenplaatsen

In Beschrijving van Zeeland geeft de Middelburger Zacharias Paspoort aanvullin-
gen op de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Daarvan waren de 
delen over Zeeland gepubliceerd in 1751 en 1753. Per ambachtsheerlijkheid geeft de 
auteur aan welke buitenplaatsen er nog lagen in 1820. Hij noemt er 36 bij naam.6 In 
vergelijking tot de situatie in 1753, toen nog ‘vele der voornaamste buitenplaatsen 
liggen in de nabuurschap van Domburg’ schrijft Paspoort: 

5  Paul Brusse, Gevallen stad. Stedelijke netwerken en het platteland Zeeland 1750-1850, Utrecht 2011, p. 76-96, 
116-130, 185-195.
6  Z. Paspoort, Beschrijving van Zeeland, zijnde het negende en tiende deel van den Tegenwoordigen Staat der 
Vereenigde Nederlanden ten dele vervolgd, Middelburg 1820.
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tegenwoordig maar twee, St. Jan ten Heere en Hazenberg; de overige zijn gesloopt’. Met 
spijt voegt hij daaraan toe: ‘Er vertoont zich dus betrekkelijk dit eiland, tusschen deze en 
de twee verloopene eeuwen, een groot onderscheid. Waar ergens zoude men op één eiland, 
in deszelfs middellijn niet veel wijder dan drie uren gaans, en in zijnen omloop omtrent 
negen uren, honderddertien buitenplaatsen hebben kunnen vinden? Hoe fraai en prach-
tig vele derzelve waren, kan men beoordelen uit een en twintig afbeeldingen van dezelve, 
te vinden bij Smallegange in zijn Kronijk van Zeeland, waarbij men tevens de toenmalige 
welvaart ziet.7

Achterin het boek heeft Paspoort een lijst opgenomen van 74 ‘buitenplaatsen ge-
sloopt op Walcheren’.8 Het Huis ter Linde bij Ritthem staat opmerkelijk genoeg 
niet op die lijst. Dit was de buitenplaats van Paspoort zelf, die hij van zijn vader had 
geërfd. In de tijd dat hij maire was van Ritthem (1810-1814) moet hij het huis per-
manent hebben bewoond.9 Volgens zijn eigen zeggen had Pieter Rombouts het in 
1627 gekocht van de nazaten van Adolf van Bourgondië en ‘onder zijn nakomelin-
gen is dat jagthuis (…) altoos voortdurend gebleven’. Desondanks liet Paspoort in 
1812 ‘het huis, met den daarop zijnden toren’ voor de helft afbreken. Hij noemt het 

7  Paspoort, Beschrijving van Zeeland p. 261-262.
8  Bijlage 5.1.
9  B.J. de Meij, De burgerlijke en kerkelijke geschiedenis van Ritthem, Welzinge en Nieuwerve, Middelburg 
1929, p. 54-58.

Het Huis ter Linde bij Ritthem. Tekening door de latere eigenaar Zacharias Paspoort, 1789.
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Huis ter Linde dan ook ‘laatstelijk een buitenplaats, thans meest bosch’.10 De spijt 
over het verlies van zovele buitenplaatsen op Walcheren weerhield hem er niet van 
om zijn eigen buitenhuis te slopen, terwijl dat nu juist een van oorsprong middel-
eeuws kasteel was. Opvallend is wel dat Paspoort het bezit van het terrein behield 
en een deel van het huis liet staan, uitgerekend het deel waarin zich een kamer be-
vond met ‘een voortreffelijk schilderij, vertoonende het gewezene jagthuis, en ge-
stoffeerd met al het geen tot eene jagt behoort, hebbende voorts de stad Vlissingen 
met het dorp Ritthem in het verschiet’.11 

In de literatuur is de lijst van Paspoort wel als bron gebruikt om de omvang van de 
afbraak te illustreren. Deze wordt dan voornamelijk aan de Franse tijd toegeschre-
ven.12 Bij nadere beschouwing blijkt dat niet alle genoemde buitenplaatsen daad-
werkelijk waren afgebroken of buiten gebruik gesteld. De afbraak blijkt veel gelei-
delijker te zijn verlopen. Op basis van de beschikbare gegevens over de afbraak van 
de buitenplaatsen levert een verdeling over de decennia tussen 1760 en 1820 het vol-
gende beeld op:13

Tabel 5.1 Samenvatting van de ‘Lijst der buitenplaatsen gesloopt op Walcheren’ 
uitgesplitst per decennium

Gesloopt voor 1760 8

Gesloopt 1760-1769 10

Gesloopt 1770-1779 8

Gesloopt 1780-1789 10

Gesloopt 1790-1799 5

Gesloopt 1800-1809 12

Gesloopt 1810-1819 4

Gesloopt na 1820 4

Jaar van afbraak onbekend 13

De piek van de slopingen lag al in de jaren zestig en tachtig van de achttiende eeuw. 
De slopingen in de jaren negentig vonden veelal plaats na 1795, terwijl de jaren 
1800-1810 wederom een piek laten zien. 

Niet alleen veel buitenplaatsen verdwenen in deze periode, ook in de steden 
vond met name in de latere jaren van de Franse tijd veel afbraak plaats. De al ge-
noemde teruggang van de stedelijke bevolking leidde tot leegstand; de vervallen 

10  Paspoort, Beschrijving van Zeeland p. 264.
11  Paspoort, Beschrijving van Zeeland p. 264-265.
12  Diana Westendorp-Frikkee, Arend Jan van der Horst en Jan Willem Jongepier, De tuinen en landschappen 
van Zeeland, Alphen aan den Rijn/Amsterdam 1989, p. 29-30; Elisabeth den Hartog, ‘Over de kastelen en bui-
tens van Zeeland’ in: Aspecten van Zeeuwse buitenplaatsen. Jaarboek Kastelenstichting Holland en Zeeland 2006-
2007, p. 38.
13  Bijlage 5.1.
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gebouwen ging men na verloop van jaren afbreken, waardoor grote gaten in de be-
bouwing ontstonden. In Veere bijvoorbeeld verdwenen in de jaren 1816-1828 in 
totaal 98 huizen en pakhuizen geheel of gedeeltelijk door afbraak. Weliswaar was er 
in 1814 een Koninklijk Besluit in werking getreden dat de sloop van gebouwen met 
fiscale maatregelen moest ontmoedigen, maar dit had in Veere weinig effect.14 Wel 
lijkt het erop dat vanaf dat jaar minder buitenplaatsen werden gesloopt.

Al in de jaren zestig van de achttiende eeuw vond een fors aantal slopingen plaats. 
Maar één ervan gebeurde wegens annexatie: Landlust bij Oostkapelle werd opge-
nomen in het naastgelegen Hoogduin.15

De vergrote buitenplaats werd op zijn beurt in de jaren zeventig geannexeerd 
door Duinvliet toen de nieuwe eigenaar Paulus Ribaut door faillissement gedwon-
gen was zijn bezit te verkopen.16 In 1775 kocht Paulus Ewaldus van de Perre de bui-
tenplaats. Hij had in datzelfde jaar de naastgelegen buitenplaats Duinvliet van zijn 
moeder geërfd.17 Eind 1776 bood deze in de krant te koop aan ‘den afbraak van het 
heerenhuis op Hoogduin’.18

Deze gang van zaken was uitzonderlijk. Weliswaar viel in 1773 ook het kleine 
buiten Woelvliet bij Middelburg onder de slopershamer omdat de overbuurman 
het terrein bij zijn buitenplaats Den Dolphijn wilde voegen, maar in de meeste ge-
vallen had de sloop een andere oorzaak.19 In het navolgende zal ik voor elk van de 
drie onderscheiden zones rond de stad nagaan welke factoren een rol speelden bij 
de verkoop en afbraak van de buitenplaatsen.

5.2.2 Singel 

Middelburg en Vlissingen vertoonden in deze periode geheel verschillende ontwik-
kelingen wat betreft de buitenverblijven aan de singel. Eerstgenoemde stad behield 
voor het grootste deel haar groene karakter, terwijl Vlissingen te maken kreeg met 
militair geweld, wat het buitengebied van de stad een heel ander aanzien gaf.

Binnen Middelburg lijken de meeste speelhoven verdwenen te zijn in de loop van 
de achttiende of begin van de negentiende eeuw. Op het kadastraal minuutplan van 
de binnenstad uit 1820 zijn nauwelijks meer kleine percelen of tuinhuizen te zien 
op de plaatsen waar ze zich volgens de eerder genoemde stadplattegrond uit om-
streeks 1750 bevonden. Het Molenwater was als concentratiegebied overgebleven 

14  Koninklijk besluit van 25 juni 1814, Stcrt. 156. Stichting Kadastrale Atlas van Zeeland 1832, Kadastrale At-
las van Zeeland 1832. Serie Walcheren deel 1. Veere/Vrouwenpolder/Serooskerke/Gapinge, Middelburg 1993, p. 
17-18, 36-37; P.J. Smallegange, De nood der tijden. Veere in de eerste helft van de negentiende eeuw, Middelburg 
1992, p. 121-125.
15  za, raze inv.nr. 1171 (6 april 1759); Middelburgsche Courant 20 november 1759; Martin van den Broeke, Jan 
Arends. Buitenplaatsen op Walcheren, Alphen aan den Rijn 2001, p. 70-73. 
16  H.M. Kesteloo, Oostkapelle in woord en beeld, Middelburg 1909, p. 76.
17  za, Familie Schorer inv.nr. 471; idem, raze inv.nr. 1172 (31 oktober 1775).
18  Middelburgsche Courant 2 januari en 19 en 21 december 1776. Verder verkocht men er ‘een partij schutzels, 
ijzere en houte hekkens’.
19  za, Familie Schorer inv.nr. 717 en 718.
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maar had wel aan aantrekkelijkheid ingeboet doordat het grotendeels verzand was. 
Een tekening uit 1802 toont het nog als een waterpartij, omzoomd met wandeldre-
ven. Na het graven van de Nieuwe Haven in 1817 en het uitdiepen van de binnen-
havens slibde het zozeer dicht dat het uiteindelijk grotendeels gedempt is: ‘Het is 
nu eene vlakte, en heeft aan de zijden beplante wandelpaden’, aldus een beschrij-
ving uit 1824.20 Toch bleef het gebied populair als wandelplaats en tuinengebied. In 
1807 lag er bijvoorbeeld achter een pakhuis een ‘zomerkamer, annexe thuin en ho-
venierswoning’.21 Elders binnen de stad bleven enkele speelhoven in gebruik, al zijn 
de gegevens erover zeldzaam. In 1799 was sprake van een plezierplaatsje bij een be-
drijfsgebouw binnen de wallen: ‘een sterke en welgebouwde chocolaat-molen, met 
zijn annexe stalling, pakhuis, speelhof en huizinge’, die lag aan de Sleperssingel.22

Langs de buitensingel bleven de meeste speelhoven bestaan. De Kanter en Ab 
Utrecht Dresselhuis beschreven het gebied in hun boek De provincie Zeeland uit 
1824 zo: ‘Hare wallen en buitensingels zijn beplant: de laatste leveren eene aange-
name wandeling langs de breede gracht, en voorbij de vele aldaar aangelegde lust-
hoven. De stad doet zich, van welke zijde ook bezien, altijd zeer goed voor’.23 Het 

20  J. de Kanter en J. ab Utrecht Dresselhuis, De provincie Zeeland, Middelburg 1824, p. 115.
21  Middelburgsche Courant 26 december 1807.
22  Middelburgsche Courant 11 juli 1799.
23  De Kanter en Ab Utrecht Dresselhuis, De provincie Zeeland p. 63, 64.

De singel van Middelburg. Tekening, circa 1820.
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kadastraal minuutplan van 1820 laat op meerdere plaatsen langs de singel kleine 
percelen zien die als speelhof dienst deden. Een van de concentraties daarvan lag 
langs de Jodengang. Ook langs de Segeerssingel tussen de Havenpoort en Segeers-
poort en buiten de Vlissingsepoort zijn kleine concentraties te vinden van buiten-
verblijven. Daar ging het in veel gevallen om percelen die door samenvoeging van 
kleinere stukken grond in de loop van de achttiende of het begin van de negentien-
de eeuw zijn vergroot en omgevormd tot kleine buitenplaatsen met slingerende vij-
vers en veelal kleine gebouwen zoals koepels.

Gegevens over de eigenaren van deze buitenverblijven zijn schaars omdat het 
rechterlijk archief over dit gebied ontbreekt.24 Wie waren dan degenen die in de ja-
ren van economische stagnatie en tijdens de Franse bezetting erin slaagden om een 
– zij het bescheiden – buitenverblijf erop na te houden?

Een aanwijzing daarvan vormt de verkoop van het huis Veldzigt buiten de Vlis-
singse poort in 1801, met een koepel en een koetshuis. De verkoopster was Anna 
Maria Steengracht, weduwe van Bonifacius Matthias Pous, heer van Geersdijk en 
Wissekerke, en kort tevoren in het huwelijk getreden met de predikant Johannes de 
Fremery.25 Pous, overleden in 1797, was lid geweest van het Middelburgse stadsbe-
stuur, griffier van de Leenhof en later de Raad van Vlaanderen, leenman van de gra-
felijkheid van Zeeland Bewesten Schelde, bewindhebber van de voc en in 1796, na 
de omwenteling, wederom op het pluche gekomen als lid van de Municipaliteit van 
Middelburg.26

Veldzigt kwam in 1811 door koop in bezit van Adriaan Isaac Snouck Hurgronje, 
die in 1820 zijn grondgebied uitbreidde met de aankoop van het zogeheten Potte-
wegeling. Zes jaar later voegde hij het ernaast gelegen complex van tuinen en ge-
bouwen eraan toe. Hij kocht dat van de handelaar in scheepsbenodigdheden Cor-
nelis Hondsmerk. Het bestond uit een speelhof met huis Het Paradijs, pakhuizen, 
koetshuis en stal en nog twee speelhoven die samen Zorgvrij heetten. Snouck 
Hurgronje was predikant en stamde af van Middelburgse en Vlissingse kooplieden 
en regenten. Deze liet rond 1820 een nieuw huis op Veldzigt bouwen en voegde de 
verschillende terreinen samen tot één buitenplaats.27

Het speelhof Roos en Doorn aan de Noordsingel tenslotte was van 1792 tot 1809 
eigendom van Adriaen Nouts, over wie weinig bekend is. Tot eerstgenoemd jaar 
deelde hij het bezit van dit speelhof met Adriaen Adriaense. In 1809 droeg hij het 

24  Dit maakte onderdeel uit van het Gemeentearchief van Middelburg en ging in mei 1940 verloren.
25  A.F. Wennekes, ‘Veldzigt: van buitenplaats tot kwekerij’ in: Zeeuws Tijdschrift 32 (1986) 6, p. 207-213.
26  P.D. de Vos, De Vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795, Middelburg 1931, p. 
629-630; P. Brood, P. Nieuwland en L. Zoodsma, Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795, 
Amsterdam 1993, p. 559-560.
27  Hondsmerk had het hof pas enkele weken daarvoor gekocht dus waarschijnlijk gaat het hier om iemand die 
naast zijn bedrijf ook wat probeerde te verdienen aan de handel in onroerend goed. Wennekes, ‘Veldzigt’; za, Fa-
milie Matthias Pous-Tak van Poortvliet inv.nr. 520 en 524. Predikant De Fremery had in 1794 de buitenplaats De 
Griffioen aan de Seissingel geërfd van Jacoba van den Brande; P.J. Smallegange, ‘De buitenplaats De Griffioen en 
zijn bewoners’ in: Zeeland 11 (2002) 1, p. 10-23. De verkoop van Veldzigt in 1801 door zijn echtgenote zal ermee 
te maken hebben gehad dat het echtpaar eerstgenoemde buitenplaats als voornaamste buitenverblijf zag en het 
kleinere Veldzigt van de hand wilde doen. 
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over aan de predikant Anthony van Deinse. Deze was sinds 1797 predikant in Mid-
delburg en daarnaast preceptor van de Latijnse School in die stad en sinds 1802 dis-
trictsschoolopziener.28

Uit dit beperkte overzicht komt naar voren dat het leden van de intellectuele ste-
delijke elite waren die naast regenten buitenverblijven bezaten.

De omgeving van Vlissingen onderging ingrijpende wijzigingen, vooral door ge-
weld. Bij de Rammekenspoort lag Lammerenvliet dat bij de onlusten in de zomer 
van 1787 werd vernield, toen Oranjegezinden de woningen van enkele vooraan-
staande patriotten plunderden. Daarop besloot eigenaar Nicolaas Cornelis Lam-
brechtsen om zijn buitentje af te breken. Ook verkocht hij zijn woning in de stad 
en vertrok vervolgens naar Antwerpen, waar meer patriots gezinden naartoe gin-
gen om de spanningen in eigen land te ontvluchten. Van daar trok hij verder naar 
Zwitserland, waar hij enkele jaren bleef totdat de rust was weergekeerd.29 Gega-
digden konden een bod doen op ‘den afbraak van het heerenhuys, staande op de 
buitenplaats Lamrenvliet’.30 De sloop werd ter hand genomen door Jan Vooreyt.31 
Zodra hij terug in het land was, kocht Lambrechtsen weer een buitenverblijf. Van 
zijn broer Anthonie Pieter nam hij in augustus 1791 een speelhof bij West-Souburg 
over.32 Na het verlies van wat hij betitelde als ‘mijn vaderlijk erfgoed Lamrenvliet’ 
hechtte hij er blijkbaar aan om toch weer een buitenverblijf te hebben, maar dan 
wel iets verder weg van de stad.33

De Franse bezetting van de stad en de versterking van de verdedigingswerken 
leidden tot verdere afbraak van de bebouwing langs de singel. Nog in 1801 maak-
te een krantenadvertentie melding van ‘een plaisant en welbeplant speelhofje’ aan 
de singel, waar een zekere F.A. Muller woonde.34 Dit was een van de laatste. In de 
zomer van 1803 luidde een bericht in de krant dat er voor de poorten nieuwe ver-
sterkingen aangebracht werden waarvoor de bebouwing had moeten wijken: ‘reeds 
heeft men een begin gemaakt met het opwerpen eener fleche voor de Middelburg-
sche en Rammekes Poorten; men heeft ook eenige huizen die in den weg stonden, 
afgebroken, en voor laatstgemelde poort de boomen op den grooten weg, tot op 
300 toises gekapt’.35 Deze ‘fleches’ waren driehoekige bastions voor de poorten. 

28  M.P. Dieleman, Roos & Doorn. Een Heerenhuis en tuin met sprink, Middelburg 2002. Dieleman noemt Van 
Deinse slechts lakenkoopman. Het gaat echter zeer waarschijnlijk om de genoemde predikant; vergelijk Nagt-
glas, Levensberichten van Zeeuwen, Middelburg 1878-1893 deel 2, p. 150-151.
29  N.C. Lambrechtsen, Levensberichten van N.C. Lambrechtsen 1752-1823, met een voorwoord van C.L.M. 
Lambrechtsen van Ritthem, Amsterdam 1913, p. 30.
30  gav, raze inv.nr. 1495 (28 november 1787); za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 67671. De verkoop van meu-
belen bracht 294 Vlaamse ponden op.
31  gav, raze inv.nr. 1495 (18 december 1787 en 26 januari 1788); za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 67671. 
Voor de verkoop van ‘afbraak’ in december 1787 ontving Vooreyt 48 Vlaamse ponden, terwijl hij de opstallen 
voor 155 ponden had gekocht.
32  za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69701. Lambrechtsen betaalde er 120 Vlaamse ponden voor.
33  Lambrechtsen, Levensberichten p. 84.
34  Middelburgsche Courant 2 juli 1801.
35  Utrechtsche Courant 26 augustus 1803; Peter van Druenen, Vissers, kapers, arbeiders. Vlissingen 700 jaar 
stadsrechten, Vlissingen 2015, p. 594.
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Op een opmeting van de stad is te zien dat een deel van de singel plaats had gemaakt 
voor een nieuw stuk gracht rondom deze verdedigingswerken.

De huizen, boerderijen en speelhoven die in 1807 nog langs de singel stonden, 
zijn na dat jaar alsnog gesloopt. De stad was toen bij het Verdrag van Fontaine-
bleau afgestaan aan Frankrijk en werd door de nieuwe machthebbers omgevormd 
tot een vesting. Rond de stad verschenen drie forten, de zogeheten Kroonwerken, 
samen met enkele batterijen en kleinere verdedigingswerken. In een wijde boog van 
1.200 meter rond de stad moesten alle gebouwen en beplantingen geruimd worden 
om schootsveld voor de stad en de forten te creëren.36 De speelhofjes aan de stads-
singels en het dorpje Oud-Vlissingen moesten geheel tegen de vlakte. De inventa-
risatie die in 1811 gemaakt werd ten behoeve van de onteigening noemt rondom de 
stad echter maar één speelhofje, dat toen niet meer als zodanig in gebruik was. De 
inventarisator noteerde over dit hofje: ‘l’un a jadis servi de maison de plaisance’. 
Daarnaast was er ‘un petit pavillon en assez bon état’. Ze werden getaxeerd, ontei-
gend en afgebroken.37 De opmetingskaart die bij deze taxatie hoorde, laat langs de 
singel verder alleen lege percelen zien met hier en daar een restant van een gracht of 
een bassin die herinneren aan de verdwenen buitenverblijven. Veel van de bebou-
wing was volgens de overzichten die er in 1811 van gemaakt werden, al in slechte 
staat van onderhoud en sommige waren nadat ze bij het bombardement op de stad 
in 1809 waren vernield, als bouwval blijven staan.38

36  T. de Kruijf e.a. (red.), Atlas van historische vestingwerken in Nederland. Zeeland, Utrecht 2004, p. 119-128; 
Van Druenen, Vissers, kapers, arbeiders p. 594-597.
37  za, Archief Prefectuur van Zeeland inv.nr. 150. Het hofje had nummer M85.
38  za, Archief Prefectuur van Zeeland inv.nr. 150.

De omgeving van Vlissingen. Kaart door de Franse Luitenant Prumel,  1811.



5.2 Landschap 317

Na onteigening en sloop van de bebouwing werd de stadsgracht flink uitgebreid 
met nieuwe fortificaties. Op het kadastrale minuutplan uit 1820 is van de stadssin-
gels en het gehuchtje Oud-Vlissingen zelfs de plaats niet meer te herkennen. In hun 
plaatsbeschrijving van Zeeland uit 1824 schreven De Kanter en Ab Utrecht Dres-
selhuis over deze ingrijpende veranderingen: 

Voormaals had de stad aan de landzijde rondom vele aangename speeltuinen en schoone 
weilanden, thans is zij naar buiten eene kale vesting: daar, waar men voorheen hier paradij-
zen zag, stuit nu het oog op eene breede gracht, heinde en verre op forten, schansen en de 
in dezelve gebouwde torens. – Dit deden de Franschen, ten koste van tien millioenen fran-
ken. – Zoodra men, van Middelburg komende, het eind van het dorp Oostsouburg heeft 
bereikt, valt reeds de stad en de eentoonige vesting-vlakte in het oog.39 

De verdwijning van de speelhoven en kleine buitenplaatsen rond Vlissingen heeft 
dus alles te maken met geweld: in 1787 de rellen die leidden tot de sloop van Lam-
merenvliet en in de Franse tijd de uitbreiding van de verdedigingswerken rond de 
stad. Rond Middelburg liep het aantal speelhoven waarschijnlijk eveneens terug, 
maar er groeiden er ook enkele uit tot kleine buitenplaatsen. De singel bleef in trek 
als wandelgebied. 

5.2.3 Stadsrandzone

Ook in de wat ruimere zone rondom de stad deed zich een opmerkelijk verschil voor 
tussen Middelburg en Vlissingen. Dat werd eveneens veroorzaakt door de aanleg 
van vestingwerken en het creëren van vrij schootsveld rond laatstgenoemde plaats. 
Als een van de laatste buitenplaatsen rond die stad verdween in 1818 Veldzigt.40 

Rond Middelburg waren nog wel enkele buitenverblijven te vinden langs de uit-
valswegen. Net als die aan de singel en binnen de stad, waren ze bescheiden van 
omvang. Dat nam niet weg dat ze als heuse buitenplaatsen werden gezien en ook 
die naam kregen. Zo rept een krantenadvertentie uit 1807 van de ‘buitenplaats De 
groote Bruinvisch’ op het Zand, aan de zandweg naar Koudekerke. Deze bestond 
uit een ‘heerenhuis, kookkeuken, zomerkamer, moestuin en vijver’.41

Maar ook in de stadsrandzone van Middelburg was de meest in het oog sprin-
gende ontwikkeling in de late achttiende en vroege negentiende eeuw de geleide-
lijke verdwijning van de buitenplaatsen. Het cluster van kleine buitenplaatsen ten 
noorden van Middelburg, tussen de Veerse straatweg en de Noordweg, verdween 
vrijwel volledig van de kaart. Van de buitens die Hattinga in 1750 met naam aan-
duidde, bleef alleen Ramsburg tot na 1820 in stand. Brandenburg, Steenvliet, Groot 
Proyen, Middel Proyen, Scheurwaters Hof, Boswijk en London verdwenen stuk 
voor stuk, evenals enkele kleinere exemplaren die niet met naam door Hattinga wa-
ren aangegeven. Op het eerste kadastrale minuutplan uit 1820 is bijna geen spoor 

39  De Kanter en Ab Utrecht Dresselhuis, De provincie Zeeland p. 141.
40  In 1818 werd er veiling gehouden van ‘eene partij afbraak, ribben, planken, zeilen’ en de gehele inboedel van 
het woonhuis. Middelburgsche Courant 24 november 1818. De toenmalige bewoner was F. Wissel.
41  Middelburgsche Courant 24 januari 1807.
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meer van deze buitenplaatsen te zien, behalve de perceelverdeling en enkele vijvers.
Opvallend is dat de slopingen in de stadsrandzone van Middelburg vooral kort 

na 1800 plaatsvonden. Torenhof bijvoorbeeld, dat net achter de singel lag, was in 
1800 in bezit van de firma Boursse, De Superville en Smit, die het in genoemd jaar 
verkochten aan de boer Willem Willemse. Bij de verkoop heette het ‘een welgelegen 
hofstede’ zodat aannemelijk is dat het toen al geen buitenverblijf meer werd gehou-
den. Waarschijnlijk waren het de firmanten die het buiten lieten slopen.42 Steenvliet 
kwam in 1801 in handen van de weduwe van Wouter Gillis Jansen. Twee jaar later 
kondigde een krantenadvertentie de veiling aan van ‘een party afbraak’.43 Het klei-
ne Thorenburg aan de Smoorsgang, net achter de singel tussen de Dampoort en de 
Koepoort, werd in 1802 verkocht aan Jacobus Pijpe. Deze liet het huis het jaar erna 
afbreken en organiseerde enkele maanden later een veiling van de sloopmateria-
len.44 Londen, aan de Proyenseweg, kwam in 1805 in handen van Adriaan Schippers 
Dz., bij welke gelegenheid het werd omschreven als een ‘aangename en welaange-
legde buitenplaats’.45 Schippers heeft het buitentje korte tijd later laten afbreken: op 
het kadastrale minuutplan is er niets meer van te zien.46 

Soms kocht een boer een buitenverblijf omdat hij geïnteresseerd was in de bijbe-
horende grond en liet het buiten zelf intact om het te kunnen verhuren. Dat deed 
bijvoorbeeld Jacob Reierse die een boerderij bewoonde aan het begin van de Vlis-
singseweg bij Middelburg. Toen in 1809 de kleine buitenplaats Essenveld aan de 
overzijde van de weg te koop kwam te staan, deed Reierse een bod en verwierf 
daardoor 42 gemeten grond, waarvan er ruim twee tot de buitenplaats behoorden.47 
In 1815 adverteerde hij in de krant dat ‘het buiten-verblijf’ te huur was.48 Niet veel 
later is het alsnog gesloopt, hoewel het kadastraal minuutplan uit 1823 nog wel een 
tuinhuis aangeeft op het voorterrein van de voormalige buitenplaats. Het herenhuis 
dat op een eiland in een gracht stond, was toen verdwenen.

42  za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69801 (22 mei 1800). In 1768 was nog sprake van de verkoop van ‘bomen 
op Thoornhof’ voor eigenaar Nebbens; za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69491.
43  za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69821. De verkoopster was de weduwe Bouman, die de buitenplaats Steen-
vliet op 6 oktober 1801 voor 787 Vlaamse ponden verkocht. Zie ook Middelburgsche Courant 5 en 7 mei 1803.
44  In 1768 werd dit omschreven als ‘een extraschoone en welgelegen buitenplaats’, voorzien van herenhuis, ‘vis-
rijke vijver’ en een complete boerderij; Middelburgsche Courant 7 augustus 1768. Torenburg werd op 12 augus-
tus 1802 verkocht aan Pijpe door Cornelis van Okkenburg c.s. q.q., voor een bedrag van 500 Vlaamse ponden. 
za, raze, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69821. De veiling in 1803 omvatte ‘verkooping van balken, ribben, ko-
zijnen, kapbinten, steenen, dorpels, noten, pedestallen, 14- en 9-duims steen, een partij deuren, 28 à 30.000 kleine 
steen’; Middelburgsche Courant 11 januari 1803.
45  za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69851. Schippers kocht het op 4 september 1805 voor 1.650 Vlaamse pon-
den van de weduwe van Jan van der Kruysse. Van der Kruysse had London op 17 juli 1780 gekocht voor 600 
Vlaamse ponden; za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69591. Gelet op de aanzienlijke stijging van de waarde, heeft 
Van der Kruysse vermoedelijk veel verfraaid aan het buitenplaatsje. Ook was het flink uitgebreid: in 1770 was het 
nog ruim drie gemeten groot (Middelburgsche Courant 31 mei 1770) en in 1805 was de oppervlakte ruim vijf ge-
meten; za, ga dtb inv.nr. 439 (15 augustus 1805).
46  De naam ging overigens over op een ander buitentje daar vlakbij, aan de singel. Dat laatste werd in 1833 ge-
sloopt; F. Nagtglas, Gids voor Middelburg en omstreken, derde druk, Middelburg 1884, p. 14.
47  Bram Silkens, J. Kaljouw m.m.v. Leo Hollestelle, ‘Essenvelt of Essenveld? Van buitenhof in Koudekerke tot 
woonwijk van Middelburg’ in: De Wete 37 (2008) 4, p. 26-32.
48  Middelburgsche Courant 4 en 7 maart 1815.



5.2 Landschap 319

Hogerzaal aan de Seisweg verdween eveneens in deze periode. Van 1796 tot 1805 
was het eigendom van Caspar van Citters. Deze leed flink verlies toen hij het bui-
tentje verkocht. Hoewel hij er 1.300 Vlaamse ponden voor had betaald, bracht het 
bij verkoop slechts 900 ponden op.49 De koper heeft het mogelijk nog wel enige tijd 
in gebruik gehouden als buitenplaats maar het kadastraal minuutplan uit 1820 geeft 
geen herenhuis meer aan.50 

Samengevat blijken in de stadsrandzone van Middelburg de meeste buitenplaat-
sen die de Hattingakaart in 1750 aangaf, gesloopt te zijn. Daar gebeurde dat vooral 
in de jaren kort na 1800. 

De stadsrandzone rond Vlissingen bleef nog lang haar aantrekkingskracht uitoefe-
nen op stedelingen die vermaak zochten. Het aantal speelhoven lijkt wel sterk afge-
nomen te zijn in de laatste decennia van de achttiende eeuw maar het herbergwezen 
floreerde er. Zo stond in het gehucht Oud-Vlissingen in 1784 de herberg Het Valk-
hof en werd de kleine buitenplaats Bon Répos aan de zandweg naar Koudekerke in 
gebruik genomen als herberg: in 1798 was sprake van ‘de geweze buitenplaats van 
de heer Herklots, doch onlangs door hem verkogt en nu eene herberg geworden’.51

Net als buiten Middelburg waren ook in de stadsrandzone rond Vlissingen in de 
laatste decennia van de achttiende eeuw veel buitenplaatsen afgebroken, nadat eerst 
de parken waren ontmanteld. Van de zeventien buitenplaatsen die de Hattingakaart 
uit 1750 noemde in de ambachtsheerlijkheid West-Souburg, vermeldt de lijst van 
Paspoort uit 1820 er elf die toen waren afgebroken.52 De kaalslag in het buitenplaat-
senlandschap rond Vlissingen was dus nog ingrijpender dan die rond Middelburg.

5.2.4 Platteland

Ook op het platteland vielen buitenplaatsen onder de slopershamer. Dit werd 
vooral zichtbaar in Oostkapelle, waar een belangrijke concentratie van grote bui-
tenplaatsen lag. In 1807 onderging het befaamde Huis te Oostkapelle dat lot, nadat 
het in 1805 aan een handelaar was verkocht. 

49  za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69751 en 69851.
50  De koper was L.C. van Sonsbeeck, mogelijk Leonard Constantijn. Deze was afkomstig uit Hulst en had tot 
1787 in Vlissingen deel uitgemaakt van het stadsbestuur. Nadat zijn huis in genoemd jaar was geplunderd toen 
Oranjegezinden de woningen van enkele patriotten vernielden, week hij uit naar Middelburg, waar hij tot zijn 
overlijden in 1812 bleef wonen; Brood, Nieuwland en Zoodsma (red.), Homines novi p. 576-577.
51  Middelburgsche Courant 1 juni 1784; za, Familie Matthias Pous-Tak van Poortvliet inv.nr. 331. Over Bon 
Répos: Jaco Simons, ‘Van Koudekerkse Speelhof tot Vlissingse Scoutingboerderij’ in: Den Spiegel 29 (2011) 1, 
p. 10-16. Simons stelt dat het tot 1814 een speelhof bleef.
52  Bijlage 5.1. Daarbij vermeldt hij niet de kleine hofsteden zoals Vijf Wegen, Rust is mijn Lust en andere die de Hat-
tingakaart ook met naam aanduidt. Deze zullen net zoals Altijd Wel ook in deze periode een agrarische bestemming 
hebben gekregen. Alleen ’t Park, gelegen aan het dorpsplein, bestond nog in 1820. Dit was sinds 1793 eigendom van 
Johannes Hermanus Waterlander, directeur van de Middelburgsche Commercie Compagnie. Waterlander had het 
gekocht van Pieter Jacob de Cliever, schepen en raad van Vlissingen, die het op zijn beurt had gekocht van de erfge-
namen van Adriaan Steengracht, heer van Oost- en West-Souburg. gav, raze inv.nr. 1480 (7 oktober 1780 en 31 au-
gustus 1793); za, Familie De Stoppelaar inv.nr. 3; Stichting Kadastrale Atlas van Zeeland 1832, Kadastrale Atlas van 
Zeeland 1832, Serie Walcheren deel 2. Vlissingen/West-Souburg/Oost-Souburg/Ritthem, Middelburg 1997, p. 25-26.
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De sloop van dit toonaangevende landhuis bracht verontruste reacties teweeg. 
Zo schreef Abraham van Doorn in december 1805 aan zijn zoon ‘dat de buiten-
plaats te Oostkapelle uit de hand voor 60.000 gulden verkogt is aan mijn collega 
den heere Marinus Tak, in compagnie met 3 à 4 boeren, deshalven met voornemen 
om dezelve te slopen, het geen jammer is voor dat kwartier, vooral voor alle die 
geenen, dewelke aldaar hunne buitenplaatsen hebben’.53 De laatste opmerking van 
Van Doorn maakt duidelijk dat de sloop van deze buitenplaats de omgeving ervan 
aantastte. Het aanzien van dit buiten speelde een rol voor de buurt. Het had een sta-
tusverhogend effect op de buitenplaatsen er omheen. 

Het Huis te Oostkapelle was niet het enige en evenmin het eerste in Oostkapelle dat 
onder de slopershamer kwam. Overduin was een van de eerste. Willem Jacob Huys-
sen, heer van Kattendijke, Wijtvliet en Ravels, had deze buitenplaats in 1791 geërfd 
van zijn moeder. Nadat hij in 1795 ambteloos burger was geworden, vertrok hij uit 
Zeeland. Maarten Ponse en Pieter Warre, die rond Brigdamme reeds enkele buiten-
plaatsen hadden gekocht om ze te laten afbreken, kochten het buiten in 1797. In de 
jaren daarna velden ze de bomen in het bos en verkochten die op jaarlijkse veilingen.54

In 1799 was ’t Middenhof in bezit gekomen van de koopman Leonard Cornelis 
Gregory, factor van de Schotse stapel te Veere. De verkoper was Kornelis van den 
Helm Boddaert, die in de jaren 1750 het hele park ingrijpend had laten verande-
ren en uitbreiden. Van den Helm Boddaert had fortuin vergaard met de handel op 
West-Indië en was bewindhebber van de wic. In 1795 was hij een van de allerrijk-
ste inwoners van Middelburg. De Franse blokkade van de Zeeuwse havens maakte 
handel met de plantages in Demerary en Essequebo echter onmogelijk en het was 
waarschijnlijk daardoor dat Van den Helm Boddaert in 1799 niet langer voor een 
inkomen van achtduizend gulden, maar nog voor slechts drieduizend gulden werd 
aangeslagen. Dat hij in datzelfde jaar zijn buitenplaats verkocht, zal te maken heb-
ben gehad met die snelle daling van zijn inkomsten en met het onzekere perspectief 
van de Franse bezetting. Hij stierf een jaar later op 74-jarige leeftijd.55

In 1805 deed de weduwe van de koopman Jan Pozoly haar buitenplaats Burgvliet 
van de hand. Haar echtgenoot was overleden in 1798. Boer Jan Wondergem kocht 
het en nam het buiten in gebruik als boerderij.56 Wondergem liet vervolgens de bo-
men rooien en veilen.57

Het kleine Duinhelm was na enkele generaties van de familie De Bruyn door 
vererving in bezit gekomen van Jacobus Johannes de Bruyn. Na zijn overlijden in 

53  za, VerzamelingVan Doorn inv.nr. 5 (25 december 1805).
54  R.H.M. van Immerseel m.m.v. A.M.M. van Haperen, ‘Dat de Overduinsche bloemhof bloei’: de geschiedenis 
van de buitenplaats Overduin te Oostkapelle, Middelburg 2010, p. 36-37.
55  Brusse, Gevallen stad p. 135.
56  za, raze inv.nr. 1174 (15 november 1805); Kesteloo, Oostkapelle p. 104-105.
57  za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69851. In november 1805 kocht Wondergem de buitenplaats en hield er 
houtveilingen op 3 en 20 december van dat jaar, op 28 december gevolgd door een verkoping van paarden en wa-
gens. Er zijn echter geen aanwijzingen dat hij ook het herenhuis heeft laten slopen. De acquitten op de 80e pen-
ning voor Oostkapelle zijn bijgehouden tot en met 1805; za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69851. Als het huis 
daarna is gesloopt, komt dat dus niet in deze stukken voor.
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1799 verkochten de erfgenamen de buitenplaats in 1801 aan de Oostkapelse boer 
Laurens Marinusse Duvekot, met inbegrip van het bijbehorende bouwland en de 
weilanden. De bossen werden gerooid en het complex werd een boerderij.58 

Duno ten slotte bleef als boerderij bestaan, maar verloor zijn functie als buiten-
huis toen de erfgenaam van de bewoonster het aan een Middelburgse ondernemer 
overdeed. De eigenaresse Digna Johanna van der Sloot, weduwe van de Middel-
burgse wijnhandelaar Joseph de Moor Grymalla, overleed in 1812 en liet de buiten-
plaats na aan haar enige erfgenaam. Dit was haar broer, de oudpredikant Johan Fre-
derik van der Sloot. Hij woonde in Baarsdorp op Zuid-Beveland. Al in hetzelfde 
jaar waarin hij Duno erfde, verkocht hij het aan Martinus Tak, die eerder het grote 
Huis te Oostkapelle had gekocht om het af te breken.59

Toen de grootste afbraakgolf voorbij was, waren er in Oostkapelle nog zeven 
van de 21 buitenplaatsen over die op de Hattingakaart waren te zien: Westhove, 
Duinbeek, Berkenbosch, Het Huys ten Duyne, Zeeduin, Rijnsburg en Molenwijk.60

Van de genoemde voorbeelden van gesloopte buitenplaatsen is alleen van ’t Mid-
denhof duidelijk dat er een verband bestond tussen de financiële problemen van de 
eigenaar en de verkoop aan een derde. Ook de onzekere vooruitzichten zullen daar-
bij een rol hebben gespeeld. Dit kan overigens ook waar zijn voor de weduwe Po-
zoly. Mogelijk noodzaakte de achteruitgang van de handel in Middelburg haar ertoe 
om de buitenplaats van de hand te doen om zo een grote kostenpost uit te kunnen 
sparen. Of ditzelfde geldt voor de erfgenamen van De Bruyn is daarentegen niet aan-
nemelijk omdat die familie hoog genoteerd stond onder de meest welgestelden van 
Middelburg. Dat zij de buitenplaats die ze hadden geërfd, verkochten, zal eerder te 
maken hebben gehad met het feit dat De Bruyns erfgenamen al eigen buitenplaat-
sen hadden: zijn zoon uit het eerste huwelijk Jan Jacob Leydekker de Bruyn (1751-
1811) was sinds 1793 door erfenis heer van Melis- en Mariekerke geworden en be-
zat de ambachtsheerlijke buitenplaats in Meliskerke.61 Twee zoons uit zijn tweede 
huwelijk hadden al een buitenplaats: Jacobus Johannes (1778-1831) bewoonde het 
huis De Brouwerij in Domburg, dat hij later overdroeg aan zijn broer die het in 1802 
aan een timmerman verkocht.62 Tevens was hij eigenaar van de buitenplaats Hazen-

58  Het herenhuis op deze buitenplaats bleef nog tot in het begin van de twintigste eeuw staan; Kesteloo, Oost-
kapelle p. 122; za, Archief Rekenkamer D, inv.nr. 69811. Duvekot kocht Duinhelm op 10 september 1801 en be-
taalde er 1.900 Vlaamse ponden voor. Zie ook Middelburgsche Courant 2 juli 1801 waarin de hofstede uit de hand 
te koop wordt aangeboden.
59  Tak was afkomstig uit een doopsgezinde familie uit Schouwen-Duiveland en oefende samen met zijn zoons 
een handelsbedrijf uit in Middelburg. Na zijn overlijden in 1815 bleef Duno in bezit van zijn zoons tot zij het in 
1829 verkochten aan de toenmalige eigenaresse van het ernaast gelegen Zeeduin; Ronald van Immerseel en Nina 
Wijsbek (red.), ‘Eene Aangename en Welgelegene Buitenplaats, genaamd Duino’. De geschiedenis van de hofste-
de Duno te Oostkapelle. Jaarboek Kastelenstichting Holland en Zeeland 2012, p. 80-81.
60  Van de veertien gesloopte waren er twee verdwenen doordat ze bij de buitenplaats ernaast gevoegd werden, 
te weten Landlust en Hoogduin. Cranestein en Zwanenburg waren al in de jaren zestig verdwenen.
61  Rob de Groot, ‘De ambachtsheerlijkheid Melis- en Mariekerke. Een korte genealogie van ambacht en am-
bachtsheren’ in: Wij van Zeeland en Van Zeeuwse Stam (red.), Het zit in de familie: 40 jaar genealogie in Zeeland, 
Nieuwdorp 2007, p. 20-33, 29-30.
62  Kesteloo, Domburg p. 103-104; za, raze inv.nr. 213 (10 juni 1800).
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berg bij Aagtekerke, die hij in 1813 verkocht. Eerder had hij hier het geometrische 
park in een landschappelijke parkaanleg laten omvormen. In 1805 kocht hij van zijn 
schoonmoeder Geertruida Johanna Frémaux, weduwe van Willem van Citters, de 
grote buitenplaats Rijnsburg bij Oostkapelle, groter en meer aanzienlijk dan Ha-
zenberg en op een meer aantrekkelijke locatie gelegen in Oostkapelle. Uiteindelijk 
ging deze zijn draagkracht te boven en als gevolg van zijn grote financiële problemen 
werd de buitenplaats in 1825 op verzoek van een van zijn schuldeisers gerechtelijk 
verkocht.63 Zijn broer Johan Cornelis (1770-1830) kocht in 1800 het fraaie Steenho-
ve aan de zandweg naar Koudekerke. Zijn vrouw had van haar vader de buitenplaats 
Duinenburg aan de rand van Domburg geërfd.64 Aan het kleine Duinhelm zullen 
deze erfgenamen dus geen behoefte hebben gehad, ook al lag het in Oostkapelle 
dat toch al van oudsher als een van de meer prestigieuze locaties op het eiland gold.

Op Walcheren was het vooral in de stadsrandzone en op het platteland waar veel 
buitenplaatsen werden gesloopt. De stadssingel van Middelburg bleef tot in de ne-
gentiende eeuw in trek als openbare wandeling en als plaats om er kleine plezier-
tuinen in te richten. Dat rond Vlissingen aan de singel en in de zone daarachter alle 
buitenverblijven verdwenen, werd veroorzaakt door oorlogshandelingen en de 
daarop volgende overdracht van die stad aan Frankrijk. 

5.3 Functies

Zowel speelhoven dicht bij de stad als buitenplaatsen die in de regel wat verder weg 
lagen, vervulden een functie als oord van vermaak. Daarnaast was de economische 
functie belangrijk. De balans tussen beide verschoof echter en de laatste decennia 
van de achttiende en de beginjaren van de negentiende eeuw zouden wat dat betreft 
een keerpunt zijn. In het navolgende wil ik die ontwikkeling zo nauwkeurig moge-
lijk reconstrueren. 

5.3.1 Singel

Een opvallend kenmerk van de kleine buitens of speelhoven bij de stad was dat er 
veel ruimte bestond voor tuinieren of cultiveren van planten.65

63  za, Rechterlijke Archieven Zeeland inv.nr. 393, akte 43 (28 februari 1813); R.H.M. van Immerseel, Hazen-
berg, Aagtekerke. Historisch onderzoek verborgen buitenplaats, Heerde 2010, p. 17 (waar verwezen wordt naar 
gav, Notariële Archieven Vlissingen I inv.nr. 431, akte 137 (22 februari 1813).
64  za, raze inv.nr. 1401 (18 juli 1800); idem, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69801. Voor ‘’t hoff Steenhove met 
deszelfs landen’ betaalde De Bruyn 3.666 Vlaamse ponden. Kesteloo, Domburg p. 102; in 1807 werd Duinenburg 
op naam van Jan Cornelis de Bruyn gezet; za, raze inv.nr. 208 (20 april 1807). Hij woonde er echter al in 1800, 
za, raze inv.nr. 213 (14 maart en 26 december 1800).
65  Dit gegeven sluit aan bij een trend die rond deze tijd in Engeland manifest was, zowel op de kleinere buitens 
van de middenklasse als op de landgoederen van de allerrijksten. Vergelijk Charles Quest-Ritson, The English 
Garden. A Social History, Londen 2001, p. 154-165.
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Dat op Walcheren in deze periode een toenemende belangstelling ontstond voor 
het cultiveren en verzamelen van planten, komen naar voren in boedelinventarissen 
van buitenplaatsen en krantenadvertenties. Hoewel plantenverzamelingen veel eer-
der op de Walcherse buitens aanwezig waren, dateren de meeste beschikbare gege-
vens erover uit de laatste decennia van de achttiende eeuw. 

Uit verschillende krantenadvertenties blijkt dat in en rond Middelburg in de 
tweede helft van de achttiende eeuw op meerdere speelhoven bijzondere planten 
en bollen waren te vinden. De speelhoven lijken vooral uitstalplaatsen geworden te 
zijn voor verzamelingen van bijzondere bollen en bloemen. Handboeken droegen 
bij aan de popularisering ervan. Een van de bekendste op dat gebied is The Garde-
ners Dictionary van de Engelse botanicus Philip Miller, intendant van de beroemde 
Chelsea Physics Gardens.66 Millers boek The Gardeners Kalendar uit 1734 kreeg in 
de Republiek grote bekendheid, mede door de Nederlandse vertaling die de Zierik-
zeese arts Job Baster ervan maakte en die in verschillende edities verscheen vanaf 
1767. Deze publicatie besteedde veel aandacht aan de verzorging van de Primula 
auricula, die destijds in Zeeland zeer gewild was. Men stelde die in de tuin tentoon 
in speciaal daarvoor vervaardigde bloemenrekken, soms voorzien van een tentje. 
Dit waren de zogenoemde bloemtheaters.67

Voorbeelden van dergelijke kleine plantenverzamelingen waren te vinden op 
speelhoven langs de Middelburgse singel. In de regel waren speelhoven, voor zover 
bekend, beplant met fruitbomen. Zo was er een in de Karelsgang in 1765 met een 
‘groot zomerhuis’ ‘beplant met allerleye jonge vruchtdragende boomen’.68 Latere 
berichten maakten melding van plantenverzamelingen, waarbij vooral bloemen en 
bollen de aandacht kregen. De weduwe Smoor had in haar speelhof in de Joden-
gang ‘een extra fraaye partij bloeyende auricolaas in potten, alsmede nog verscheide 
andere in den bloei staande bloemen, broeibakken en bloemtenten’. Ook stond er 
in de tuin ‘een extra fraaye partij tulpen, met de tenten’.69 

Op het Molenwater had Jacobus Outermans ‘een mooye verzameling van bloei-
ende aurucolaas, in potten, op naamen als meede differente soorten van trosnar-
cissen en jasinten’. Iets later veilde men in diezelfde tuin nog ‘een fraaye verzame-
ling van tulpaanen, bestaande in Primo Baguetten, Rigauts, Bisarden, Bibloemen 
en Triumphen, alle met hunne naamen, benevens eenige bloembakken en een tent 
voor twee bedden’.70 Dat hun namen er in de tuin bij vermeld waren, duidt erop dat 
de eigenaar gericht op zoek was geweest naar bepaalde variëteiten. In de tuin achter 
zijn woning aan de zuidzijde van de Dam had François Gaaswijk bloeiende auricu-
la’s, ‘alsmede een partij orange-, laurier-, granaat-, oliander-, mirthe-, lauwerstem-
mi- en jasmijnboomen, in houte tobben, met ijzere banden en aarde potten, voorts 

66  Quest-Ritson, The English Garden p. 154-156. 
67  Martin van den Broeke, ‘Een theater voor “tuinoefeningen”. Job Baster en zijn tuin Het Zonnehof in Zierik-
zee’ in: Zeeland 20 (2011) 1, p. 3-14.
68  Middelburgsche Courant 13 en 15 juni 1765.
69  Middelburgsche Courant 14 en 23 mei 1771.
70  Middelburgsche Courant 14 en 25 mei 1771.
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een overdekte aurucolatent’.71 In het speelhof van Johannes Carol tot slot waren 25 
tot 30 boompjes in tobben en potten uitgesteld en stonden er vier- tot vijfhonderd 
auricula’s, waarvan een deel was tentoongesteld in ‘een bloemtiater en tent’.72

Voor de stedelijke gegoede burgerij die zich geen buitenplaats kon veroorloven, 
werd in de tweede helft van de achttiende eeuw een tuin een vereiste.73 Een buiten-
verblijf dicht bij de stad, dat was vrijgemaakt van alle tekenen van profijt of bedrij-
vigheid om inkomsten te genereren, werd een manier om welstand te tonen. Niet 
langer alleen het bezit van productiemiddelen, maar ook consumptiepatroon werd 
een distinctiemiddel. Dat kwam tot uitdrukking in het bezit en in de inrichting van 
tuinen.

5.3.2 Stadsrandzone

In de stadsrandzone was een vergelijkbare ontwikkeling te zien waar het vermaak 
voorop stond, althans op de buitenverblijven die in stand bleven. Veel verdween 
door afbraak, zoals hiervoor is geconstateerd. Tegelijkertijd bleven er tot in de ne-
gentiende eeuw verschillende kleine plezierplaatsen bij bedrijfsgebouwen.

Langs de Vlissingseweg stond in 1798 bijvoorbeeld de oliemolen De Parel waar-
bij een deel van het erf voor het vermaak was ingericht. Het complex bestond naast 
de molen uit pakhuizen, twee personeelswoningen ‘alsmede een speelhof met des-
zelfs huysinge en landerijen’.74 Aan de overkant van de Vlissingseweg, schuin te-
genover De Parel, werd in 1777 de houten oliemolen De Verwachting gebouwd 
waarvan het bijbehorende woonhuis waarschijnlijk eveneens dienst heeft gedaan 
als buitenverblijf.75 

Bij de acht houtzaagmolens bij Nieuw- en Sint Joosland stond eveneens een koe-
pel, waar de vennoten zaken konden bespreken maar zich waarschijnlijk ook met 
vrouw en kinderen een zondagmiddag konden vermaken.76

Ook zonder dat er een apart vertrek voor de eigenaar was, kon een bedrijfsge-
bouw als locatie voor een plezierige dag buiten fungeren. Een huwelijksfeest van 

71  Middelburgsche Courant 14 mei 1772.
72  Middelburgsche Courant 15 mei 1784.
73  Vergelijk Quest-Ritson, The English Garden p. 154-165.
74  Adriaan Halffman kocht dit complex in genoemd jaar, maar kwam in financiële problemen en moest de mo-
len in 1802 verkopen. Deze kwam toen in handen van Jacob van Driel en Hendrik van den Broecke, ieder voor 
de helft. Deze heren hebben de molen gesloopt, want toen Van Driel later dat jaar het aandeel van zijn compag-
non kocht, was er nog slechts sprake van de grond ‘daar bevorens de olymolen De Paerel op had gestaan’. Daarbij 
is ook de speelhof verdwenen. Ten noorden van de molen stond nog een ‘huys’ met schuur, stal en bakkeet, dat 
voorzien was van een ‘speel- en moeshoff’ van bijna drie gemeten. Al in het volgende jaar werd dat huis te koop 
aangeboden: ‘de buitenplaats, genaamd De Paerel, met zijn huizinge, schoone moestuin en weyland’. Deze bui-
tenplaats was toen niet meer dan een woning met een nutstuin. za, raze inv.nr. 1400 (23 september 1798). A. van 
Santen, ‘Adriaan Halffman en de oliemolen “De Parel”’ in: Van Zeeuwsen stam 69 (1990), p. 91-94.
75  De molen is opgericht door een gezelschap ondernemers onder leiding van Jacob Poley jr. Poley werd later 
eigenaar van een tweede oliemolen, De Fortuyn, die in 1739 was opgericht en net als De Verwachting aan de Vlis-
singseweg stond. Hij was lid van de Sociëteit der Olieslagers te Middelburg. E. van Wijk, Molens in Middelburg. 
Geschiedenis der plaatselijke molens in de loop der eeuwen, Alphen aan den Rijn 1985, p. 79-80.
76  Middelburgsche Courant 14 april 1785.
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de Middelburgse wijnkoper Hendrik Brouwer en Johanna Jacoba Teijssen in 1798 
vond bijvoorbeeld deels plaats op de buskruitmolen van een familielid. De bruide-
gom noteerde in zijn dagboek: ‘Des namiddags zijn met eenige familie, vrienden 
vrolijk geweest, en onthaald geworden op de kruitmolen De Gouden Draak, door 
neef en nicht Van Hoornbeek’.77 Zelfs zonder dat er aparte woon- of verblijfsruim-
te voor de eigenaar was, kon een bedrijf dus worden gebruikt voor feesten of een 
kort verblijf op een zomerse dag. 

De eigenaren van dergelijke buitenverblijven op industriële complexen waren in 
bijna alle gevonden voorbeelden ondernemers. Leden van de regentenelite waren 
voor zover bekend niet op dergelijke verblijven te vinden.

De zoutkeet Land- en Water-Zigt langs het Middelburgse havenkanaal deed ook 
dienst als buitenverblijf en was in 1785 deze in het bezit van Elisabeth Wijbo. Ook 
in de jaren tachtig bleef het goed gaan met de Arnemuidse zoutnering en werden 
de zomerhuizen en hun omgeving steeds luxueuzer, zoals het ‘somerhuys aan de 
zoutkeete dezer stad’ dat Johannes van Soelen in 1785 kocht van de weduwe van 
Steven van den Bosch.78 Waarschijnlijk was dit dezelfde keet die genoemd werd 

77  za, Familiearchief Brouwer inv.nr. 1.
78  za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69651. Het gebouw kostte vijftig Vlaamse ponden.

Molen De Verwachting bij Mid-
delburg. Tekening door J.J. Lie-
vense, circa 1830.
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in een krantenadvertentie uit dat jaar. De zoutkeet aan de dijk bij Arnemuiden die 
toen te koop stond, beschikte over ‘een behangen zomerhuis, dito eetplaats, slaap-
kamer, kook-keuken, en verdere commoditeiten tot een aangenaam zomerver-
blijf’.79 Met name het feit dat er kamerbehangsels hingen, maakt dit tot een luxueus 
optrekje. Nog in hetzelfde jaar ging Van Soelen ertoe over om op zijn terrein een 
dreef aan te leggen en om daarlangs bomen te planten. Deze dreef liep van het zo-
merhuis bij de zoutkeet die hij al bezat, genaamd De Vergenoeging, naar zijn nieu-
we aanwinst.80 In hetzelfde jaar wilde Jacobus Mareeuw enkele bomen bij zijn zo-
merhuis op zoutkeet Den Dobbelsteen planten.81 Trouwens opvallend dat pas in 
deze periode de zoutketen namen kregen. De hoogtijdagen voor de Arnemuidse 
zoutnering waren echter al spoedig voorbij en toen in de nacht van 6 op 7 juli 1802 
een grote brand enkele keten in de as legde, werden deze niet herbouwd. De Kruit-
molen Grenadier kreeg een functie als boerderij.82 Daarmee was ook van het eraan 
verbonden buitenvermaak verdwenen.

In West-Souburg, het buitenstedelijke gebied tussen Vlissingen en Middelburg, 
werden vrijwel alle buitenplaatsen gesloopt en Vrijburg was een van de eerste. De 
gang van zaken rond deze slopingen werpt een licht op de veranderende verhou-
dingen op het platteland en tevens op de omstandigheden waarin stedelingen de 
keuze moesten maken om een buitenplaats wel of niet in stand te houden. 

Vrijburg, een huis uit het derde kwart van de zeventiende eeuw met daaromheen 
een uitgestrekt park met lange lanen en grote bosvakken, kwam in 1787 door koop 
in bezit van Johan David Ghijselin Le Sage, die ook eigenaar was van de er vlakbij 
gelegen buitenplaats Papegaayenburg.83 De bewoonster van Vrijburg, Maria Petro-
nella Meunicx, was in 1787 overleden en was sinds 1770 weduwe van Pieter Duve-
laer van Campen. Dit echtpaar was kinderloos en kennelijk hadden de erfgenamen 
geen of onvoldoende belangstelling om het oude huis in stand te houden.

De nieuwe eigenaar was niet van plan om Vrijburg als buitenplaats in stand te 
houden maar was kennelijk vooral geïnteresseerd in het hout en in de grond. Al 
voor de verkoop aan Ghijselin Le Sage hadden de erfgenamen van de vorige be-
woonster de inboedel van het huis verkocht, samen met de inventaris van de boer-
derij en het tuingereedschap.84 Tot en met 1792 was er jaarlijks een veiling op Vrij-
burg van zowel opgaande bomen als hakhout en boomwortels.85 Nadat het grootste 
deel van het bos was gerooid en verkocht, viel het huis onder de slopershamer. In 
november 1792 kwam op de veiling ‘tot afbraak het heerenhuis’ met nog een laat-

79  Middelburgsche Courant 14 april 1785.
80  J. Adriaanse, De Kroniek van Arnemuiden 1695-1794, Goes 1995, p. 272.
81  Adriaanse, De kroniek p. 272.
82  Van Wijk, Molens in Middelburg p. 129-138.
83  Over de bewoningsgeschiedenis: Jaco Simons, ‘Het Blauwe Hof of Vrijburg. Buitenplaats en boerderij onder 
West-Souburg’ in: De Wete 41 (2012) 1, p. 19-28.
84  gav, raze inv.nr. 1495 (28 april 1787).
85  gav, raze inv.nr. 1495 (22 december 1787, 5 december 1788, 2 december 1789, 1 december 1790, 30 novem-
ber 1791 en 15 december 1792).
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ste partij opgaande essen, eiken, linden en beuken, ‘essene- en willigetronken’.86

Ghijselin Le Sage overleed kinderloos en ongehuwd in 1793 en liet zijn bezittin-
gen na aan de twee dochters van zijn neef Evert van der Poort. De jongste dochter 
Johanna Petronella kreeg Vrijburg toebedeeld. Bij de verdeling van de nalatenschap 
in 1794 was nog slechts sprake van een ‘hofstede met huisinge, schuur, bakkeete, 
arbeiderswoonhuis en verderen timmer’.87 

De buitenplaats Papegaayenburg werd toebedeeld aan de oudste dochter Arnol-
dina Catharina van der Poort, die was gehuwd met Pieter Claude van Goethem, 
oud-schepen en -raad van Middelburg. Deze lieten het buiten niet lang in stand 
maar begonnen al spoedig met de ontmantelen van het park.88 Bij de laatste verko-
ping deden ze ook de onderdelen van de moestuin van de hand, de nog aanwezige 
meubelen uit het huis en de tuinsieraden. Tot slot verdween ook het ‘groot ijser hek 
en tuyninge’ naar een andere bestemming.89 Dat deze onderdelen als laatste ver-
dwenen, doet vermoeden dat het landhuis nog steeds als buitenverblijf in gebruik 
bleef, ook al werd van het omringende park ieder jaar een aanzienlijk deel gerooid. 
De erfgenamen droegen Papegaayenburg in juni 1798 over aan Jan Suurmond die 
er reeds als pachter woonde. Het geheel heette een hofstede en bestond uit een 
‘huyzinge, wooningen, stal en koetshuis’. Bij de koop hoorde een oppervlakte van 
65 gemeten land dat nu grotendeels landbouwgrond was geworden.90

Het was de vroegere pachter Suurmond die het herenhuis liet afbreken. In augus-
tus 1798 bood hij op een veiling de sloopmaterialen aan: ‘een groote partij afbraak’, 
bestaande uit kozijnen, dakpannen, ‘een trap, een partij banken, 4 à 5 glaze kassen’, 
‘groote blaauwe steen’ en twaalf- tot dertienduizend bakstenen.91 Toen in 1808 de 
erfgenamen van Suurmond Papegaayenburg overdroegen aan Gillis in ’t Anker, die 
gehuwd was met Suurmonds dochter Jacomina, stond er alleen nog ‘een hofstede 
met zijn huizinge, schuur, stallinge, bakkeete’ met 69 gemeten land.92 Van een bui-
tenverblijf of herenhuis was geen sprake meer.

In het geval van Vrijburg was het in eerste instantie het kinderloos overlijden van 
de bewoonster die het verval in gang zette: de erfgenamen waren onvoldoende be-
trokken bij de buitenplaats om deze in stand te willen houden als familiebezit en de 

86  gav, raze inv.nr. 1495 (11 november 1792); za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69721. De bomen brachten op 
dezelfde veiling 668 ponden op en het huis 215 ponden. 
87  gav, raze inv.nr. 1483 (16 april 1794). Bij de registratie van Vrijburg op naam van Arnoldina Catharina van 
der Poort heet het echter een ‘buitenplaats en hofstede’. Idem (3 mei 1794). Deze formulering kan zijn overgeno-
men uit eerdere documenten.
88  Al in 1794 kwam er een ‘groote partij extra zwaare olmeboomen, bekwaam tot alderhande werkhoud’ ter vei-
ling, met essebomen, hakhout en dito tronken. In 1796 was sprake van fruitbomen. In 1798 volgde een veiling van 
zes- tot zevenhonderd ‘extra zwaare olme-, esse- en lindeboomen’ met hakhout en tronken; gav, raze inv.nr. 
1495 (26 november 1794, 23 november 1796 en 17 januari 1798).
89  De tuinsieraden bestonden uit twee grote marmeren borstbeelden, ‘een groote partij marmere potten met 
derzelve pedestallen, twee groote vaaspotten met hunnen pedestallen’; gav, raze inv.nr. 1495 (27 januari 1798).
90  gav, raze inv.nr. 1400 (juni 1798).
91  gav, raze inv.nr. 1495 (21 augustus 1798).
92  gav, raze inv.nr. 1484 (12 mei 1808). Jaco Simons, ‘Papegaaienburg. Van West-Souburgse buitenplaats tot 
Vlissingse woonwijk’ in: Den Spiegel (2011) 4, p. 12-18, stelt echter zonder onderbouwing dat de buitenplaats tot 
na 1808 bleef bestaan en dat pas in 1825 de gebouwen zijn gesloopt.
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grote omvang van het park, met bijbehorende hoge onderhoudskosten, zal onge-
twijfeld ook een rol hebben gespeeld. Dat de buurman de buitenplaats kocht, heeft 
waarschijnlijk ermee te maken dat hij een kans zag om op korte termijn winst te 
kunnen maken door de verkoop van hout uit het park. Zelf ongehuwd en kinder-
loos, bestemde hij zijn vermogen om twee dochters van zijn neef een inkomsten-
bron te verschaffen die in de onzekere tijden aan het eind van de achttiende eeuw 
zeker niet onwelkom geweest zal zijn. Degene die het deel erfde waar de buiten-
plaats Papegaayenburg op stond, deed hetzelfde als haar erflater: ook zij gebruik-
te het park van dit buiten als houtleverancier en liet telkens delen ervan rooien om 
in haar inkomsten te voorzien. Gedurende de ontmanteling, een proces dat jaren 
duurde, bleef het landhuis wel in gebruik als buitenverblijf. Toen het hele park ge-
rooid was, verloor het huis ook zijn aantrekkelijkheid als buitenhuis en in 1798 
volgde dan ook verkoop aan de pachtboer die al op het hof woonde. Dat de echt-
genoot van de erfgename, Pieter Claude van Goethem, van zijn vader al de buiten-
plaats Schooneveld in Oost-Souburg had geërfd en tevens zicht had op De Triton, 
die zijn kinderloze tante in haar testament aan hem toebedeelde, vormde vast een 
van de redenen voor het echtpaar Van Goethem om niet teveel waarde te hechten 
aan de instandhouding van Papegaayenburg.93 

Door een samenloop van demografische omstandigheden waren dus meerdere 
buitenplaatsen bij hetzelfde echtpaar terecht gekomen, die vervolgens een keuze 
hebben gemaakt welke daarvan ze in stand wensten te houden. Het vooruitzicht 
dat Van Goethem De Triton zou erven, waarover later meer, kan hier een door-
slaggevende rol hebben gespeeld in de keuze. Geldgebrek was dus niet de directe 
of voornaamste aanleiding voor de sloop van deze buitenplaatsen, noch in het geval 
van Vrijburg, noch in dat van Papegaayenburg.

Rond dezelfde tijd verdween ook Noordbeek, dat lag tegenover Papegaayenburg. 
De gang van zaken rond de verkoop en ontmanteling van deze buitenplaats illus-
treert niet alleen de veranderende functie van de buitenplaats voor het aanzien van 
een familie uit de stedelijke elite maar ook de toegenomen welvaart van landbou-
wers en de manier waarop zij hun positie als machthebbers op het platteland tot ui-
ting brachten.

Al sinds de late zeventiende eeuw was Noordbeek in bezit geweest van de Vlis-
singse familie Van Hoorn. Jan Cornelis van Hoorn (1744-1786) erfde deze buiten-
plaats na het overlijden van zijn vader in 1772.94 De nieuwe eigenaar was tevens am-
bachtsheer van Burgh op het eiland Schouwen en werd in de kerk van Burgh in een 
familiegraf begraven. Van Hoorn bezat onder andere het in zijn ambacht gelegen 
huis Kraaijenstein dat hem in elk geval in de zomer van 1765 tot zomerverblijf dien-

93  Van Goethems vader François Pieter had Schooneveld in 1771 gekocht van de erfgenamen van Adriana van 
Dishoeck; za, raze inv.nr. 1307 (5 juli 1771). In 1766 had hij al Schoonenburg of Dorpzigt in Oost-Souburg ge-
kocht; za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69461.
94  gav, raze inv.nr. 1482 (23 september 1772).
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de.95 Of dit zomers het enige buiten was waar hij en zijn gezin verbleven, is ondui-
delijk. Het is niet ondenkbaar dat hij afwisselend op Kraaijenstein en Noordbeek 
verbleef. Dat hij te Burgh werd begraven, doet vermoeden dat hij meer met zijn 
ambacht verbonden was, dan met de plaats waar hij werd geboren en op het pluche 
zat. Dat bleek ook uit het feit dat na zijn overlijden in 1786 zijn oudste zoon Ni-
colaas Johan (1767-1804) de ambachtsheerlijkheid Burgh en het huis Kraaijenstein 
erfde.

Noordbeek ging over op zijn oudste dochter Johanna Margaretha, in 1785 ge-
huwd met Frans Reinier Radermacher, sinds 1780 heer van ’s-Gravenpolder (1765-
1816), waar hij de buitenplaats De Korenpolder bezat.96 Radermacher was de laatste 
mannelijke afstammeling van zijn familie en patriottisch gezind. In het revolutie-
jaar 1795 bekleedde hij korte tijd enkele functies in het nieuwe gewestelijke be-
stuur. Na dat jaar bleef hij ambteloos burger.

In de zomer van 1788 nam Radermacher Noordbeek van de mede-erfgenamen 
van zijn schoonvader over.97 Aanvankelijk hield hij zijn buitenplaats in goede 
staat, getuige de regelmatige veilingen van hakhout.98 Uiteindelijk maakte Rader-
macher de keuze om Noordbeek niet langer te gebruiken.99 In april 1799 ten slot-
te droeg Radermacher Noordbeek in zijn geheel over aan de Grijpskerkse boer 
Willem Wisse, die er 7.500 Vlaamse ponden voor neertelde. De verkoop omvatte 
Noordbeek, de boerderij Zuiderbeek en alle bijbehorende landerijen met een op-
pervlakte van 178 gemeten.100 Dat Noordbeek al gedurende vijf generaties in het 
bezit van zijn schoonfamilie was, weerhield Radermacher er niet van tot verkoop 
over te gaan.101 

De koper van Noordbeek, Willem Wisse, bewoonde zelf de vroegere buiten-
plaats Molembaix bij Grijpskerke en kocht Radermachers landgoed om er twee van 
zijn zoons te installeren.102 In de daarop volgende jaren liet Wisse telkens delen van 

95   Zijn oudste dochter Johanna Margaretha werd op 22 juli 1765 in Burgh gedoopt.
96   gav, raze inv.nr. 1482 (31 juli 1788).
97   gav, raze inv.nr. 1482 (31 juli 1788). Het hele landgoed met alles wat erbij hoorde werd getaxeerd op tien-
duizend Vlaamse ponden. Zie over Radermacher: Brood, Nieuwland en Zoodsma (red.), Homines novi p. 566-
567 en Nederland’s Adelsboek 43 (1950), p. 62-65. Dit vermeldt overigens wel de dochters van Radermacher maar 
niet zijn twee zoons Samuel Balthasar Elias (1800-1824) en Jan Cornelis (1802-1844). Deze bleven beiden onge-
huwd en kinderloos.
98   Deze brachten in de jaren 1787-1794 telkens ongeveer 150 Vlaamse ponden op, een bedrag dat normaal was 
voor die tijd. Zie voor de veilingopbrengsten za, Archief Rekenkamer D inv.nrs. 69681 (1788), 69691 (1789), 
69701 (1790), 69711 (1791), 69721 (1792), 69731 (1793), 69741 (1794), 69751 (1795), 69761 (1796), 69771 (1797).
99   In februari 1798 deed hij de meubels en de landbouwwerktuigen op Noordbeek van de hand. In maart van 
het volgende jaar ging de ‘groote orangerij’ onder de hamer. gav, raze inv.nr. 1495 (3 februari 1798 en 30 maart 
1799); idem, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69791 en 69791. Drie verkopingen van ‘bestialen etc.’ en meubels 
brachten respectievelijk 637, 137 en 197 ponden op.
100  gav, raze inv.nr. 1401 (11 april 1799) idem, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69791.
101  Mogelijk heeft ook meegespeeld dat hij sinds 1796 ambteloos burger was en dus geen deel meer had aan het 
Zeeuwse gewestelijke of stedelijke bestuur. Wellicht is hij zich daarom vermoedelijk vanaf omstreeks 1800 meer 
op Holland gaan oriënteren. Hij was tenslotte geboren in Den Haag en zou daar in 1816 ook overlijden. Zijn ori-
entatie op Holland bleek ook uit het feit dat hij van het Amsterdamse gemeentebestuur in 1803 een Acte van bur-
gerschap verkreeg. na, Archief familie Vosmaer inv.nr. 860.
102  Wisse had Molembaix in 1773 gekocht; za, raze inv.nr. 953 (18 maart 1773).



5 Neergang 1770-1820330

het park van Noordbeek rooien en veilde de opgaande bomen, het hakhout en de 
fruitbomen. Ook veilde hij de ijzeren hekken en ‘een partij marmere en steene beel-
den en pedestallen’ die Radermacher kennelijk niet had kunnen of willen verkopen. 

In zijn testament bepaalde Wisse dat degene die het aandeel van zijn nalatenschap 
zou krijgen ‘daar het heerenhuys op staat, indien hetzelve dan nog niet zal zijn af-
gebrooken’ vijfhonderd Vlaamse ponden aan de boedel zou moeten vergoeden. Na 
het overlijden van Wisse in 1804 erfden zijn zoons Jan en Simon Wisse, waarna de 
erfgenamen aan Simon toebedeelden ‘de heerenhuyzing, stalling, orangen, en een 
gedeelte in de schuur van het hof Noordbeek’. Tevens kreeg hij 156 gemeten land, 
bijna het gehele oorspronkelijke landgoed.103 In 1804 viel een gebouw onder de slo-
pershamer, waarna een veiling volgde van ‘een partij afbraak, steen, timmerhout’.104 
De eens zo kostbaar aangeklede buitenplaats werd een boerenbedrijf.

Willem Wisse was een van de meest welgestelde boeren op het Walcherse platte-
land en bezat met name rond Grijpskerke veel grond. Hij was een vertegenwoordi-
ger van de plattelandselite die had weten te profiteren van de gunstige tijden voor de 
landbouw en had zich weten op te werken tot een leidende figuur op het platteland. 
Zo was hij tijdens het zogenoemde Psalmenoproer in 1778 een van de aanvoerders 
van de boeren die protesteerden tegen de toen nieuw ingevoerde psalmberijming. 
De orthodox-gereformeerde beweging waar hij deel van uitmaakte, vormde een 
netwerk van politieke onderhandelaren, boerenleiders en opruiers. Wisse was een 
van de centrale personen in deze beweging en genoot veel aanzien onder de bevol-
king omdat men hem als een ‘kind Gods’ beschouwde, iemand die door beproe-
vingen en status als uitverkorene een leidende rol in de gemeenschap vervulde.105

In 1792 had Wisse samen met Pieter Dekker, ook een landbouwer, de ambachts-
heerlijkheid van Grijpskerke en Poppendamme gekocht. De aanleiding voor de 
vorige ambachtsheer, Galenus Dignus Steengracht, om deze heerlijkheid te verko-
pen, was een conflict met de kerkenraad over de aanstelling van de ontvanger van 
de armengelden. De toch al zwakke positie van Steengracht ten opzichte van het 
kerkbestuur werd door dat conflict nog verder aangetast en uiteindelijk deed hij de 
heerlijkheid van de hand.106

De ontwikkelingen in de stadsrandzone rond Middelburg en Vlissingen laten 
zien dat er voornamelijk buitenplaatsen werden afgebroken. Oorlogsgeweld rond 
Vlissingen betekende daar het einde voor het kleinschalige buitenvermaak. Wat in 
stand bleef, waren veelal de speelhoven langs de Middelburgse singel die in handen 
waren van mensen uit de gegoede burgerij.

103  za, raze inv.nr. 1484; idem, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69851. De twee partijen land die Simon Wisse 
erfde, hadden een waarde van respectievelijk 1.483 en 1.326 Vlaamse ponden. Simons broer Adriaan Wisse kreeg 
de hofstede Zuiderbeek toebedeeld met twintig gemeten land met een waarde van 388 ponden.
104  gav, raze inv.nr. 1495 (15 januari en 31 december 1800, 23 december 1801, 15 december 1802, 7 december 
1803 en 5 december 1804). 
105  Dekker, Onderdanig en opstandig p. 123-133.
106  Jeanine Dekker, ‘Het bezit van heerlijkheden op het Zeeuwse platteland, 1678-1848. Een verkenning van 
de macht van de stedelijke elite in het buitengebied’ in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Ge-
nootschap der Wetenschappen (2006), p. 123-162, 150-153.
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De kopers van buitenplaatsen waren bijna allemaal landbouwers. Sommige wa-
ren uitzonderlijk welgesteld, andere woonden reeds als pachter op de boerderij bij 
de buitenplaats die ze kochten. In de regel kochten ze het buiten als geheel, met in-
begrip van de tuinornamenten en de beplanting. Ze lieten deze vervolgens zelf ont-
mantelen en namen de grond in gebruik als akker of weiland. De voornaamste re-
den om een buitenplaats te kopen, was dat ze de grond wilden gebruiken voor hun 
bedrijf. Het is vrijwel onmogelijk om nauwkeurig vast te stellen hoeveel grond in 
deze periode overging van stedelijke eigenaren naar landbouwers. De verkoop en 
sloop van buitenplaatsen geeft een aanwijzing dat het om veel grond gegaan moet 
zijn.107 

5.3.3 Platteland

Op het platteland hadden buitenplaatsen in de loop van de achttiende eeuw hoofd-
zakelijk een vermaaksfunctie gekregen. Deze was tevens gericht op het tonen van 
aanzien, zoals in het vorige hoofdstuk betoogd. Het cultiveren van bijzondere 
planten, dat al sinds de zeventiende eeuw in de Republiek populariteit genoot on-
der stedelingen, had in de achttiende eeuw een hoge vlucht genomen.108 De groot-
ste en kostbaarste plantenverzamelingen die zich op Walcheren bevonden, waren te 
vinden op de buitenplaatsen op het platteland. Op enkele daarvan was er zelfs een 
speciaal gebouw voor ingericht, de zogeheten oranjerie. Deze benaming verwijst 
naar de citrusplanten die er aanvankelijk in werden bewaard, maar de plantenverza-
melingen omvatten meer dan sinaasappel- en citroenbomen.109 Alle uit de bronnen 
bekende oranjerieën waren te vinden op juist de allergrootste buitenplaatsen op 
Walcheren. Tegenwoordig zijn er nog achttiende-eeuwse oranjerieën op Duinbeek 
en Berkenbosch bij Oostkapelle.

Verreweg de meest imposante van de Walcherse oranjeriecollecties bevond zich 
op het Huis te Oostkapelle. De uit Duitsland afkomstige tuinbaas Johann  Christian 
Friedrichs was eerder in dienst geweest van Wilhelmina van Pruisen.110 Na het 
overlijden van de bewoonster Johanna Susanna van der Mandere in 1793 waren 
er druiven- en perzikenkassen te vinden, naast een groot aantal broeibakken. De 
oranjeriecollectie bestond verder uit 1.358 ‘bloempotten in soort met angelieren, 
auriculaas, flieren, aloës en andere gewassen in soort’ en nog eens 228 ‘potten met 
diverse soorten’. Een groot deel hiervan was van Friedrichs zelf. Sinaasappelbomen 
waren er niet te vinden, wel vier andere boompjes: de boedelinventaris vermeldt 
twee ‘granaatbomen’ en twee lauristimusbomen in tobben.111

107  Brusse, Gevallen stad p. 144-145. 
108  Vergelijk M. Prak, Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-180, Den Haag 1985, p. 
241; D.J. Noordam, ‘Leidenaren en hun buitenverblijven in de vroegmoderne tijd’ in: Jan de Jongste, Juliette Ro-
ding en Boukje Thijs (red.), Vermaak van de elite in de vroegmoderne tijd, Hilversum 1999, p. 15-39, 31.
109  Erik Geytenbeek, Oranjerieën in Nederland, Alphen aan den Rijn 1991.
110  Kesteloo, Oostkapelle p. 118.
111  na, Familie Steengracht inv.nr. 206 fol. 559-560.
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Verder telde de collectie maar liefst 120 twee- of driejarige en 108 eenjarige ana-
nasplanten, die waren ondergebracht in een ‘ananasbak met twaalf ramen’. Verder 
was Oostkapelle voor zover bekend de enige buitenplaats op Walcheren en zelfs 
in heel Zeeland waar ananassen werden geteeld. Deze planten kwamen oorspron-
kelijk uit Zuid- en Midden-Amerika en waren door handelsreizigers meegenomen 
naar Europa. Ze werden gewaardeerd vanwege hun bijzondere uiterlijk en hun 
prettige geur. Om ze te kweken, was veel warmte nodig, die werd verkregen door 
ze in potten te zetten die in eikenschors waren geplaatst. De schors geeft in het rot-
tingsproces veel warmte af. De bakken waarin ze stonden, hadden vrijwel plat lig-
gende ramen om zoveel mogelijk zonlicht te kunnen opvangen en daarnaast ook 
nog eens een stookinstallatie. 

Specialistische kennis over de teelt en het onderhoud van deze bijzondere plan-
ten was zeldzaam. Het enige handboek dat instructies erover bevatte, was By-
zondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en gemeene landhuizen, 
lusthoven, plantagien en aenclevende cieraeden (Leiden 1737) van de Leidse laken-
handelaar Pieter de la Court van der Voort. Daarin is een hoofdstuk gewijd aan de 
manier om ananassen te telen. Deze auteur werd in zijn tijd gezien als een van de 
eersten in heel Europa die erin waren geslaagd om een vrucht van de ananasplant te 
kweken.112

Andere oranjerieën waren weliswaar kleiner, maar qua samenstelling niet minder 
fraai. Zo bestond de plantencollectie van Petronella Maria Radermacher, weduwe 
van Galenus Tresel Bevers, op Toornvliet in 1780 uit ‘oranje-, mirte-, lauristhimus-
boomen, aloës en bijgewassen’.113 Een deel van de sinaasappelbomen was afkom-
stig van Ter Hooge en daar in 1764 na het overlijden van de eigenaar geveild.114 De 
erfgenamen boden deze te koop aan, maar een deel van de collectie bleef gehand-
haafd. In 1783 kondigde de tuinbaas namelijk aan dat bezoekers konden komen 
kijken naar ‘een om de 100 jaaren bloeiende Americaanschen aloë, hebbende de 
hoogte van circa 9 en een half voet, 14 stengen en over de 500 bloemknoppen, waar-
van er reeds over de 60 in den vollen bloei staan’.115 Op deze buitenplaats was een 
afzonderlijk gebouw te vinden voor deze oranjerie, dat tot stand was gekomen bij 
de grootschalige verbouwing van Toornvliet in de jaren zestig van de achttiende 
eeuw.116 Ook op Der Boede was een verzameling bijzondere planten te vinden die 
in 1781 bestond uit ‘een groote quantiteit oranje-, mirte-, granaat- en oleanderboo-
men, en verder bijgewassen, tot een orangerie behoorende’.117

De waarde van dergelijke verzamelingen kon behoorlijk oplopen, zo bleek bij de 
verkoop van Noordbeek bij West-Souburg in 1788. Toen Frans Reinier Raderma-

112  P. de la Court van de Voort, Byzondere Aenmerkingen p. 398-408; De burger-boer of land-edelman, zynde 
een beknopt zakwoordenboek van het buiten-leeven, 7 delen, Amsterdam 1750-1784, deel 1 p. 71; http://www.
geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/archiefstuk/440/1-landgoed-Illustratie-ananas-(1737).
113  Middelburgsche Courant 27 en 30 mei 1780.
114  Van den Broeke, Jan Arends p. 177.
115  Middelburgsche Courant 21, 23 en 28 augustus 1783.
116  Van den Broeke, Jan Arends p. 176.
117  Middelburgsche Courant 6 en 11 oktober 1781.
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cher deze van de mede-erfgenamen van Jan Cornelis van Hoorn van Burgh over-
nam, taxeerde men de plantencollectie op vierhonderd Vlaamse ponden, een bedrag 
waarvoor iemand in Middelburg een woonhuis aan een van de hoofdstraten kon 
kopen. Ook op Noordbeek was een apart gebouw voor deze collectie geplaatst.118

Westhove had een zeer grote oranjerie, die Johan Adriaen van de Perre en Jaco-
ba van den Brande omstreeks 1770 hadden laten plaatsen. Het is niet bekend welke 
planten zich hier bevonden, al waren er in ieder geval sinaasappelbomen. Onder het 
tuingereedschap bevond zich in 1796 ‘vier haken voor de oranje-boomen’.119 Deze 
dienden om de kuipen waarin de bomen stonden te kunnen verplaatsen.

Dit soort grote of kostbare plantencollecties waren alleen weggelegd voor de 
meest aanzienlijken. Niet iedereen beschikte over een dergelijke verzameling plan-
ten en al helemaal niet over een speciaal gebouw om ze te huisvesten. Hoewel in 
sterke mate persoonlijk bepaald, was de samenstelling van een plantenverzameling 
ook een middel om aanzien te onderstrepen.

Ondanks dat buitenplaatsen op het platteland nog steeds vooral het vermaak dien-
den, verdwenen er toch vele door afbraak. In Oostkapelle ging het zelfs om twee der-
de van het totaal. Welke overwegingen zouden eigenaren daar gehad kunnen heb-
ben om tot verkoop aan een boer of een sloper over te gaan? Wat voor licht werpt dat 
op de verhouding tussen de functies van vermaak, profijt of aanzien die ze hadden?

De meest prominente buitenplaats op het Walcherse platteland die in deze perio-
de verloren ging, was het Huis te Oostkapelle. De gang van zaken rond de afbraak 
kan ons dichter bij de betekenis brengen die deze grote buitenplaats had voor zijn 
eigenaar.

Johan Steengracht (1782-1846) was elf jaar oud toen hij de buitenplaats erfde. 
Zijn familie had diepe wortels in het Zeeuwse en leden van dat geslacht bekleedden 
generaties lang vooraanstaande functies in de gewestelijke en landelijke besturen. 
Zijn vader Nicolaas (1754-1840), heer van Oosterland, Sirjansland en Oosterstein, 
was in 1777 getrouwd met Johanna Petronella van der Poort (1754-1783), de enige 
dochter van Johan Gualtherus van der Poort, heer van Oostkapelle. Na het overlij-
den van haar vader in 1783 was zij de laatste van haar familie en waren de Van der 
Poorten in mannelijke lijn uitgestorven.

Kort na de geboorte van Johan overleed zijn moeder. Zo bleef Johan enig kind. 
Hierdoor hing het voortbestaan van de familie Steengracht even aan een zijden 
draad: door het uitblijven van mannelijk nageslacht waren enkele takken al uitge-
storven en ook de tak waar Johan uit stamde leek door het jong overlijden van zijn 
moeder die kant op te gaan. 

118  De oranjerie omvatte ‘3 oranjeboomen in hun tobben, 3 soete Curacao-appels of soete oranje met hun tob-
ben, 3 bergamotte oranje, 7 citroenboomen, 3 polpesmoesboomen, 2 olijfboomen en 5 fijne mirthasboomen, een 
aardbeiboom, twee geele jassemijnboomen, een olianderboom, 2 à la ternis, twee laurens timus, 3 laurierboomen, 
2 aloë en eenhondertentien bijgewassen met hun potten’. Verder nam Radermacher ‘alle tuinmansgereedschap-
pen’ over. gav, raze inv.nr. 1482 (11 juli 1788).
119  za, Familie Schorer inv.nr. 481.
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In 1795 vertrok Nicolaas met zijn zoon uit Zeeland en vestigde zich in Den 
Haag. De reden daarvoor moeten we waarschijnlijk zoeken in de kansen die deze 
stad kon bieden aan de jonge Johan: na de Franse inval in de winter van dat jaar was 
de regering van de Republiek omver geworpen en vervangen door een voorlopige 
regering die naar Frans model als centraal bewind van de nieuw uitgeroepen Ba-
taafse Republiek zou optreden. Den Haag was het centrum van dat nieuwe lands-
bestuur. Vader Steengracht was door de verwikkelingen een ambteloos burger ge-
worden maar voor zijn zoon zag hij wellicht mogelijkheden om toch nog in een 
bestuursfunctie terecht te komen.

Doordat andere takken van de familie uitstierven, kwam veel van het familie-
vermogen bij Johan Steengracht terecht. Hij bezat aan het eind van zijn leven een 
groot aantal landerijen in de Achterhoek, Zeeland en Holland en enkele ambachts-
heerlijkheden in Zeeland (Oostkapelle, Oosterland en Sirjansland) en rondom Kle-
ve (Moyland en de vrije heerlijkheden Till en Ossenbruch). Nadat hij de heerlijk-
heid en het huis Oostkapelle had geërfd, mocht hij zich op zijn jonge leeftijd al tot 
de meest aanzienlijken van Zeeland rekenen. Hij was een van de meest vermogende 
ingezetenen van dat gewest.

In de vroege zomer van 1796 kreeg het Huis te Oostkapelle te maken met de ge-
volgen van de bezetting van Walcheren door het Franse leger toen generaal Joseph 
Souham aankondigde het te vorderen voor militair gebruik.120 In 1803 kwam het 
opperbevel over Walcheren in handen van de nieuwe gouverneur van het eiland, 
Louis-Claude Monnet de Lorbeau, divisiegeneraal van het 31e regiment infante-
rie.121 Deze zette het gebruik van het huis te Oostkapelle als militair kwartier voort. 

Steengracht trouwde in 1804 in Leersum met Cornelia Johanna van Nellesteyn 
(1782-1842), afkomstig uit een Utrechtse burgemeestersfamilie. De 22-jarige eige-
naar wilde met zijn echtgenote zijn intrek kunnen nemen in het Oostkapelse land-
huis en richtte een protest tegen de militaire bezetting aan het lokale gezag. Dat 
haalde niet veel uit. Ook een brief van het Departementaal Bestuur van Zeeland aan 
de raadpensionaris had geen effect. Het Bestuur uitte zijn zorgen over de vernielin-
gen die Monnet en de zijnen hadden aangericht en het onvermogen van de eigenaar 
om gebruik te maken van zijn bezitting. De militairen hadden de buitenplaats vol-
komen onbruikbaar gemaakt: 

Het gevolg intussen van een zodanige violatie van eigendom en turbatie van beschikking 
over vrij en eigen goed, verwekt natuurlijk onvergenoegdheid en mismoedigheid en kan 
welligt aanleiding geeven dat den eigenaar ten laatsten eene dergelijke handelswijze moe-
de, tot het onaangename besluit overgaa, om het voorsz[egde] gebouw en de verdere pos-
sessie te sloopen, en alzoo dit eiland van een aanzienlijk cieraad te berooven.122 

120  na, Familie Steengracht inv.nr. 191.
121  L.W. de Bree, Walcheren onder vreemde heersers, Leiden 1945, p. 58-59.
122  na, Familie Steengracht inv.nr. 191 (20 mei 1805).
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Hoewel Steengracht bleef protesteren tegen de Franse bezetting van zijn landhuis, 
zijn er ook tekenen dat hij de strijd moe begon te worden. Vanaf 1804 begon hij na-
melijk met de ontmanteling van de buitenplaats en hield hij enkele veilingen van 
losse goederen en de bomen uit het bos. Zo veilde hij in 1804 bomen voor in totaal 
870 Vlaamse ponden. Dit was een groot bedrag en het ging vermoedelijk om veel 
bomen. In 1805 volgde een verkoping van meubels met een opbrengst van 410 pon-
den en in mei 1806 enkele losse goederen, tuingereedschap en timmerhout, waarvan 
de totale opbrengst 210 ponden bedroeg.123 

Eind 1805 verkocht Steengracht zijn buitenplaats tenslotte aan de handelaar 
Mar tinus Tak en zonen te Middelburg. De generaal was te kennen gegeven dat de 
voor hem gehuurde meubelen weggehaald zouden worden, maar dit lijkt niet uit-
gevoerd te zijn aangezien hij nog in 1806 het huis gebruikt lijkt te hebben.124 De ko-
per zette het protest tegen de bezetting voort en in december van dat jaar verliet de 
generaal Oostkapelle, het landgoed in deplorabele staat achterlatend.125 

Tak betaalde 56.000 gulden voor de gronden, gebouwen en bomen, en nog vier-
duizend gulden voor ‘de behangsels en schoorsteenstukken’ in het huis en ‘de beel-
den met derzelver pedestallen, in de plantage staande of leggende’.126 Tak hield ver-
schillende veilingen van de bomen en het hakhout uit het park. In 1807 is het huis 
afgebroken en bood de firma Van Buul en Compagnie te Middelburg, die de sloop 
ter hand had genomen, onderdelen ervan te koop aan: ‘eenige behangsels, marbre 
schoorsteenmantels, en verder binnen-werk, een bordes-trap, pomp, fournuizen, 
alsmede de stoep voor en ter zijde van het Huis te Oostkapelle’. Toen in juni een 
‘huis, schuur en erve’ op het dorp werd verkocht met iets meer dan twee gemeten 
(1 hectare) ‘hof, boomgaard en zaailand daar annex’ was er nog wel sprake van wat 
afbraakmateriaal dat waarschijnlijk van het grote landhuis afkomstig was. Het ging 
om ‘eenige duizend steen’ en ‘een groote partij timmerhout’. Het laatste bericht 
over de ontmanteling van het park dateert uit november en december 1807 toen 
er zevenhonderd iepen en honderd essen waren geveild, samen met ongeveer ne-
gen gemeten ‘kaphout en tronken’. Toen was er nog slechts sprake van ‘de hofstede 
Oostkapelle’ en niet langer van de buitenplaats.127

Dat Steengracht zelf met de ontmanteling van de buitenplaats was begonnen, 
sluit aan bij een praktijk waarvan in deze tijd op Walcheren meerdere voorbeelden 
zijn te vinden. Ondanks de onzekere tijden wilden de eigenaren toch hun buiten-
plaats behouden en lieten delen van de bossen rooien om er landbouwgrond van te 
maken en het hout te verkopen. Daarmee konden voor enige tijd de onderhouds-
kosten worden voldaan.

123  za, raze inv.nr. 1179 (10 mei 1806); idem, Archief Gewestelijke Besturen van Zeeland inv.nr. 832 (14 en 16 
april, 2 mei 1805).
124  za, Archief Gewestelijke Besturen van Zeeland inv.nr. 832 (9 en 16 december 1805).
125  Paspoort, Beschrijving van Zeeland p. 62-64.
126  za, raze inv.nr. 1174 (23 december 1805).
127  Middelburgsche Courant 10, 20 en 31 januari, 28 mei, 4 en 6 juni, 17 en 28 november, 3 en 24 december 1807. 
Het akkerland bij de woning die in juni werd verkocht, lag in Pastoorsblok op fol. 269verso van de overloper van 
de Vijf Ambachten. Dit is dus op het terrein van de voormalige buitenplaats.
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Dit alles laat zien dat het bezit van een buitenplaats meer was dan een materieel, 
zakelijk goed. Een buitenplaats was een onderdeel van een levensstijl van een stede-
lijke elite en Steengracht was daar een exponent van. Het wekt dan ook geen verba-
zing dat hij het huis tot het einde toe liet staan maar wel een deel van het park ont-
mantelde.128

De buitenplaats stond niet op zichzelf, maar was al sinds de aanleg ervan rond 
1680 verbonden met de ambachtsheerlijkheid. Als ambachtsheer mocht Steen-
gracht, althans zijn voogden, recht spreken en bepaalde belastingen innen. Samen 
met verpachting van de molen, delen van de duinen en enkele andere verpachtingen 
leverde de heerlijkheid aardig wat geld op. Ook was het bezit van deze grote heer-

128  Steengrachts grootmoeder had in haar testament van 17 mei 1784 bepaald dat ‘uit de revenuën van hunnen 
na te laten goederen gemelde huis en buitenplaats zoude moeten onderhouden worden’. Dat zal de reden zijn ge-
weest om de bomen te rooien. na, Familie Steengracht inv.nr. 190.

Het terrein van het voormalige Huis te Oostkapelle. Kadastraal minuutplan gemeente Oostkapelle sectie 
E, tweede blad, 1820.
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lijkheid, een van de meest aanzienlijke op Walcheren, van groot belang voor het 
aanzien van de familie Steengracht. De buitenplaats lag centraal in dat gebied, zelfs 
middenin het dorp en goed zichtbaar voor iedereen die er langs kwam.

De heerlijkheid bracht enige inkomsten op en die waren van belang voor het 
landhuis. Steengrachts grootmoeder had bij testament bepaald dat het huis en de 
buitenplaats uit de opbrengsten van hun nagelaten goederen moesten worden on-
derhouden.129 

Toen in 1795 in de Bataafsche Republiek de ambachtsheerlijke rechten waren 
afgeschaft, leidde deze maatregel tot een verlies van inkomsten voor Steengracht. 
Maar los van deze financiële kwestie was het verlies van de heerlijke rechten er ook 
een van prestige. Vooral de Zeeuwse ambachtsheren protesteerden fel tegen de af-
schaffing van hun rechten, een protest dat nog zou aanhouden tot de Grondwets-
wijziging van 1848 een definitief einde aan de heerlijke rechten maakte.130

Na het verlies van zijn rechten en inkomsten als ambachtsheer raakte Steengracht 
vanwege de Franse inkwartiering ook nog eens het gebruik van zijn buitenplaats 
kwijt. De jachtrechten van Oostkapelle, die blijkbaar wel in stand waren gebleven 
ondanks de afschaffing van de overige heerlijke rechten, bood hij in 1807 te huur 
aan.131 

Steengracht was en bleef een zeer vermogend man.132 Het was zeker niet geldge-
brek dat hem in 1806 ertoe noopte om de buitenplaats in zijn heerlijkheid Oostka-
pelle van de hand te doen. Wel kan hebben meegespeeld dat de afschaffing van de 
heerlijke rechten tot inkomstenverlies leidde en dat ingevolge het testament van 
zijn grootmoeder de buitenplaats moest worden onderhouden uit onder meer die 
inkomsten. Maar de werkelijke reden was vooral de voortdurende militaire bezet-
ting, in combinatie met het vooruitzicht van onzekere tijden. 

Nieuwe eigenaren
Wie waren nu de kopers van de buitenplaatsen, degenen die over voldoende krediet 
beschikten om een grote oppervlakte land te kopen met daarop een landhuis en een 
park? En is uit de handelwijze van deze personen iets af te leiden over de beteke-
nis, of het gebrek daaraan, die buitens in deze periode hadden voor plattelandsbe-
woners?

Het antwoord op deze vragen zoek ik bij degenen die in eerste instantie de bui-
tenplaats kochten toen deze nog intact was, compleet met bebouwing en beplan-
ting. Het valt immers op dat in de tot nu toe gegeven voorbeelden de stedelijke ei-
genaren in de regel de buitenplaats als geheel verkochten, met grond en al. Slechts 
het meubilair en de tuinornamenten lieten ze zelf veilen.

129  na, Familie Steengracht inv.nr. 191.
130  Dekker, Onderdanig en opstandig p. 28-57.
131  Middelburgsche Courant 3 november 1807.
132  Bij zijn overlijden in 1846 liet hij onder meer de voormalige vrije heerlijkheden Till en Ossenbruch en het 
kasteel Moyland bij Kleve na, een woonhuis aan de Lange Vijverberg in Den Haag, het kasteel Keukenhof bij Lis-
se dat hij als buitenplaats gebruikte en veel landerijen. De totale waarde ervan werd getaxeerd op 4.610.000 gul-
den. M. Hulkenberg, Keukenhof, Dordrecht 1975, p. 162.
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Op het platteland verdwenen veel buitenplaatsen doordat ze in handen kwa-
men van lokale boeren of kooplieden. De buitenplaatsen op het platteland vervul-
den een rol als houtkwekerijen, zoals ik eerder al aangaf. Het hakhout en met name 
de opgaande bomen vertegenwoordigden aan het eind van de achttiende eeuw een 
aanzienlijke waarde, mede omdat ze toen doorgaans veertig, vijftig jaar of nog ou-
der waren. Ze waren immers voor een groot deel aangeplant in de tijd dat de impo-
sante parken met hun lange lanen tot stand kwamen. Dat was, met wellicht een tus-
sentijdse vervanging van de beplanting, lang genoeg geleden om ze tot wasdom te 
laten komen en geschikt te maken als bouwmateriaal en werkhout. Bij de ontman-
teling van de buitens op het platteland valt dan ook op dat de bomen perceelsgewijs 
werden gerooid en geveild, wat wijst op een zorgvuldige planning van de houtver-
koop om tot een optimale opbrengst te komen.

Een voorbeeld van een buitenplaats die duidelijk vanwege het hout werd ge-
kocht door een ondernemer, was ’t Middenhof in Oostkapelle. Eerder kwam al aan 
de orde dat de eigenaar Kornelis van den Helm Boddaert vanwege financiële pro-
blemen genoodzaakt was om deze buitenplaats van de hand te doen, en de koper 
was de uit Veere afkomstige koopman Leonard Cornelis Gregory. Deze was uit op 
de landbouwgrond en het hout. Hij betaalde ruim 3.333 Vlaamse ponden voor de 
grond en gebouwen en maar liefst vierduizend pond voor 4.500 iepen, linden en an-
dere bomen ‘alle de losse goederen tot de huyzinge en verdere gebouwen behoor-
ende, mitsgaders de thuincieraden, thuynbanken, broeykassen, bakken en ramen, 
hoeveniers- en boeregereedschappen als anders.’ Een verkoping een maand later 
bracht al 2.401 pond op. Gregory zal vast uit de kosten gekomen zijn en mogelijk 
zelfs winst gemaakt hebben met de aankoop en ontmanteling van de buitenplaats.133 
Gregory deed zijn bezit vijf jaar later van de hand. De boer Willem Jacobse Ver-
hage uit Boudewijnskerke kocht het met 77 gemeten land erbij. Toen was er nog 
slechts sprake van een ‘hofsteede Middenhoff met sijn huyzinge, schuur, stallinge 
en verderen timmer en opstal daarop staande’. Het herenhuis en de kostbare bomen 
waren verdwenen.134

Gregory was een koopman maar onder de kopers van de buitenplaatsen die door 
regenten en kooplieden van de hand werden gedaan, komen we verder vooral na-
men tegen van boeren uit de omgeving. Deze verkochten vervolgens de gebouwen 
op de buitenplaats als afbraakmateriaal aan een aannemer, die het dan voor eigen 
rekening sloopte en de bouwmaterialen verkocht.

Soms kocht een aannemer zelf ook een hele buitenplaats. De naam van Maarten 
Ponse bijvoorbeeld duikt verschillende keren op rond de verkoop en afbraak van 
een buitenplaats. Hij kocht in de loop van de jaren enkele buitenplaatsen die hij 
vervolgens sloopte.135 Uit een krantenadvertentie uit 1778 bleek dat hij de hofstede 

133  za, raze inv.nr. 1174 (25 november 1799); Archief Rekenkamer D inv.nr. 69801. De veiling vond plaats op 
20 december 1799.
134  za, raze inv.nr. 1174 (4 mei 1804).
135  Speculeren en slopen zat in de familie: een zekere Jan Ponse kocht in 1784 het in afbraak zijnde Niet altijd  
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Sonneveld aan de Veerseweg bewoonde, waarvan toen juist het herenhuis was ge-
sloopt.136 Later woonde hij op Klein Brigdamme.137 Ponse was gehuwd met Elisa-
beth ’t Houtenhoofd.

In 1781 kocht Ponse de kleine buitenplaats Nieuwenhove, compleet met de 49 
gemeten landbouwgrond die erbij hoorden. Hoewel hij als enige de eigendom van 
het buiten verwierf, ondernam hij de afbraak in samenwerking met zijn compag-
non Adriaan Tilroe. Deze laatste was geen mede-eigenaar van de grond, maar blijk-
baar alleen van de af te breken gebouwen.138

In december van dat jaar deden de heren de druivenkas, tuinmansgereedschap-
pen en oranjerieplanten weg. In januari 1783 probeerden ze de buitenplaats als 
boerderij te verkopen. De krantenadvertentie omschreef Nieuwenhove toen als een 
hofstede ‘met zijn boerewooninge, schuure, stallinge, bakkeete, koetshuis en paar-
destal, varkens-hok en secreet’. Het herenhuis erop wordt niet genoemd en was 
toen mogelijk al afgebroken. Wel stond het koetshuis er nog, vrij ongebruikelijk 

 
Zomer en verkocht dit twee jaar later door. Ook deze Ponse werd in de transportakte timmerbaas genoemd en 
was afkomstig uit Brigdamme; za, raze inv.nr. 911 (16 september 1784 en 1 mei 1786).
136  Middelburgsche Courant 24 januari 1778.
137  Middelburgsche Courant 8 oktober 1782.
138  za, raze inv.nr. 911 (6 februari 1781) en Archief Rekenkamer D inv.nr. 69621 (5 mei 1783): ‘Op Nieuwen-
hoven verkooping van afbraak, paarden, beesten, bouw- en melkersgereedschappen &c. aankomende Maarten 
Ponse & Adriaan Tilroe’.

De boerderij ’t Middenhof bij Oostkapelle. Foto, circa 1920.



5 Neergang 1770-1820340

voor een boerderij maar het kon dienst gedaan hebben als stalling voor de boeren-
wagens.

De bouwmaterialen van het herenhuis werden in maart 1783 te koop gezet in de 
krant. Kennelijk trok deze niet veel aandacht, want een maand later organiseerde 
men een veiling om de spullen kwijt te raken. De moppen en Zeeuwse steen waren 
toen blijkbaar al verkocht. Wat overbleef, waren vooral kozijnen, balken en ander 
hout. Een maand later veilde men naast de overgebleven kozijnen, balken, dakpan-
nen en straatstenen en stenen paaltjes ook ‘een groote partij paarden, koeyen, bouw 
en melkers gereedschap, ook op het hof Nieuwenhove van Adriaan Tilroe’. Kenne-
lijk was toen het boerenbedrijf beëindigd.139

Twee jaar later ruimde men de laatste restanten van het sloopmateriaal op, samen 
met een partij overgebleven hout dat als ‘een goede parthij oud brandhout’ werd 
aangeprezen. In 1789 was er weer een grote veiling op ‘het Hof genaamd Nieuwen-
hove’, van een partij bouwmaterialen.140 Uiteindelijk werden alle gebouwen op het 
omgrachte terrein afgebroken. Op het kadastraal minuutplan is er dan ook geen 
spoor meer van te vinden.

Toen in 1786 Welgelegen bij Brigdamme te koop kwam te staan, kocht Ponse sa-
men met Pieter Bos het buitenplaatsje. Zij waren in het geheel niet geïnteresseerd in 
de vele ‘commoditeiten’ en ‘agrementen’ die het buitentje volgens het veilingbiljet 
had te bieden. Enkele maanden nadat ze het hadden gekocht, deden ze de losse goe-
deren van de hand, waarna de buitenplaats werd ontmanteld.141 Toen Bos in 1788 
het geheel overdeed aan Jan de Kok was er sprake van ‘een hofstede met zijn hui-
zinge, schuur, stallinge, bakkeete en verderen timmer (…) genaamt Welgelegen’ en 
niet meer van een herenhuis.142

In 1797 kocht Ponse samen met Pieter Warre de buitenplaats Overduin bij Oost-
kapelle.143 Tussen 1797 en 1799 werden daar de bossen gerooid, waarna Ponse en 
Warre de resterende boerderij met landbouwgrond verkochten.144 Onduidelijk is 
of ze ook het herenhuis lieten afbreken.145 Overduin was het eerste speculatieobject 

139  Middelburgsche Courant 15 maart, 18 april en 1 en 3 mei 1783.
140  Hieronder bevonden zich ook een tweelichtskozijn, dat nog uit de zeventiende eeuw gedateerd moet heb-
ben, evenals drie of vier schuifkozijnen en nog wat baksteen en dakpannen. Verder waren er vijf- tot zeshonderd 
rode en witte plavuizen te koop. De hoeveelheid Zeeuwse moppen, ongeveer vijfduizend, doet vermoeden dat 
het hier om een niet al te groot gebouw ging. Zeer waarschijnlijk was dit het afbraakmateriaal van de boerenwo-
ning; za, raze inv.nr. 917 (11 november 1785 en 15 april 1789).
141  za, raze inv.nr. 911 (19 september 1786). Ponse en Bos betaalden er 2.291 Vlaamse ponden voor; za, Ar-
chief Rekenkamer D inv.nr. 69651. Voor de verkoopcondities za, raze inv.nr. 917. De verkoop van de losse goe-
deren vond plaats op 4 oktober 1786; het affiche daarvoor bevindt zich in idem.
142  za, raze inv.nr. 911 (9 augustus 1788).
143  za, raze inv.nr. 1174 (10 april 1797). Zie ook Kesteloo, Oostkapelle p. 111.
144  In de genoemde jaren werden regelmatig verkopingen gehouden op Overduin, met telkens hoge opbreng-
sten. In 1797 was deze 218 Vlaamse ponden (za, Archief Rekenkamer D, inv.nr. 69761), in 1798 171 en 170 pon-
den (idem inv.nr. 69771). Op 16 november 1798 veilden ze hakhout en tronken voor 327 ponden, op 27 novem-
ber gevolgd door olmen voor 841 en niet nader gespecificeerd hout voor 888 ponden (idem inv.nr. 69791). Het 
grootste deel van het bos verdween eind 1798. Ze verkochten vervolgens op 10 december 1799 een oppervlakte 
van 49 gemeten en 286 roeden land aan Ericus de Lange, arts uit Middelburg, voor 1.523 ponden (idem inv.nr. 
69801).
145  In de opgaven voor de Rekenkamer is daarvan niets terug te vinden. Bovendien prijkt het herenhuis met zijn 



5.3 Functies 341

van Ponse dat buiten Brigdamme of de Stadsambachten lag. De meerderheid van 
zijn objecten lag in de onmiddellijke omgeving van zijn eigen woonplaats. Hoewel 
Ponse meerdere buitenplaatsen kocht en sloopte, zal dit niet zijn voornaamste bron 
van inkomsten zijn geweest. Daarvoor zat er teveel tijd tussen de verschillende acti-
viteiten. Zijn werk als timmerbaas of aannemer vormde waarschijnlijk zijn hoofd-
activiteit. Dat Kesteloo over Ponse en Warre schreef dat ze ‘deelmaakten van een 
sloopersgezelschap te Middelburg’ wordt niet bevestigd door de hierboven aange-
haalde bronnen, al heeft Ponse wel een beduidend aantal buitenplaatsen gesloopt 
en ontleende hij er zeker een deel van zijn inkomsten aan.146

Naast buitenplaatsen werden hier en daar ook wel woningen gesloopt, maar de 
markt was op Walcheren waarschijnlijk te beperkt voor speculanten of aannemers 
om zich in sloop te specialiseren. 

Rond Amsterdam sloopte de handelaar Frederik Kaal in de laatste decennia van 
de achttiende eeuw meerdere buitens en andere objecten en een grote handel in 
tweedehands bouwmaterialen dreef, maar ook hij was een uitzondering in zijn om-
geving.147 Het is aannemelijk dat degenen die buitenplaatsen op afbraak kochten 
en het sloopmateriaal verhandelden, gelegenheidsslopers waren, die daarnaast nog 
heel andere bronnen van inkomsten hadden, zoals Ponse die namelijk ook timmer-
baas was. 

Bij de buitenplaatsslopingen op het platteland speelden in grote lijnen dezelfde as-
pecten een rol als bij die in de stadsrandzone: vaak was het het kinderloos overlij-
den van de eigenaar die het verval in gang zette. Erfgenamen woonden ver weg, 
hadden zelf al een buitenplaats of hadden onvoldoende belangstelling om het bezit 
in staand te houden. Hoewel de onzeker economische vooruitzichten het bezit van 
een buitenplaats weinig aantrekkelijk maakten, zijn er weinig aanwijzingen dat de 
achteruitgang van inkomsten de voornaamste reden was om buitenplaatsen te ver-
kopen. Veeleer waren het een streven naar winst op korte termijn door verkoop 
van hout en grond, mogelijk als compensatie van verlies uit handelsonderneming 
of aandelen, zoals bij Van den Helm Boddaert aan de hand was. Evenmin is geble-
ken dat de bevolkingsdaling van Middelburg en Vlissingen in de beginjaren van de 
negentiende eeuw directe invloed had op het aantal slopingen van buitenplaatsen. 
Het waren namelijk in de regel niet de buitenplaatseigenaren die wegtrokken. Zelfs 
wanneer ze elders woonden, zoals Johan Steengracht, wilden ze soms om redenen 
van aanzien of familiebelangen hun Zeeuwse bezit, inclusief buitenplaats, in stand 
houden. Voor Steengracht was het de militaire bezetting van zijn buitenplaats die 
hem uiteindelijk deed besluiten deze voor afbraak te verkopen. Dat was ook voor 
andere buitens, en voor de resterende speelhoven rond Vlissingen de concrete aan-

karakteristieke zijvleugels nog op het kadastraal verzamelplan van Oostkapelle, dat vervaardigd is rond 1820. Op 
het minuutplan is het huis echter verdwenen en staat er een boerenschuur deels op de plaats ervan.
146  Kesteloo, Oostkapelle p. 111.
147  Roel Mulder, Op afbraak. De sloop van buitenplaatsen in de periode 1780-1830, scriptie Universiteit 
Utrecht 2006, p. 33-35.
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leiding om tot afbraak over te gaan: oorlogsgeweld in de vorm van bombardemen-
ten, militaire bezetting en rond Vlissingen de aanleg van zware verdedigingswerken 
op de plek van de stadssingel en daarbuiten. 

Mijn conclusie is dat op buitenplaatsen het vermaak weliswaar de belangrijkste 
functie was, maar dat de instandhouding ervan aan andere factoren onderhevig was 
dan alleen de wens om een aangenaam zomerverblijf te bezitten. Volgens Brusse 
waren de oorzaken voor het verval van de buitenplaatsen de volgende: eigenaren 
hadden geen geld meer voor het onderhoud, door de verkoop en sloop van een bui-
tenplaats zochten zij compensatie voor verlies van inkomsten uit de handel en tot 
slot de emigratie van stedelijke buitenplaatseigenaren naar elders.148 Volgens mij 
waren dit weliswaar in individuele gevallen factoren van belang, maar het is te sim-
pel om ze als algemene oorzaken voor het verdwijnen van de buitens op te voeren. 
Het ging niet alleen om de economische achteruitgang van het gewest in de late 
achttiende eeuw. Evenmin is de Franse bezetting als voornaamste oorzaak aan te 
wijzen, al betekende concreet militair geweld wel in menig geval het abrupte einde 
van het bestaan van buitenverblijven. Veeleer betrof het een samenloop van demo-
grafische omstandigheden: zoals het kinderloos overlijden van buitenplaatseigena-
ren of een gebrek aan belangstelling bij de erfgenamen. De wens van landbouwers 
om te investeren in de aankoop van landbouwgrond was daarnaast evenzeer een 
belangrijke factor die de achteruitgang van de buitenplaatsen bevorderde.

5.4 Macht

Ambachtsheerlijkheden bleven tot 1795 een belangrijk element in het aanzien dat 
een familie had of ambieerde. Zulk dit bezit kwam aan het eind van de achttiende 
eeuw wel onder grote druk te staan.149 Al in het eerste jaar van de Bataafse Repu-
bliek oordeelden de provisionele representanten van Zeeland dat deze in strijd wa-
ren met de rechten van burgers. Het grootste deel van de bevoegdheden schaften 
ze af. Later kwamen de representanten de ambachtsheren enigszins tegemoet door 
hen de inkomsten uit de heerlijkheden te laten behouden.

De Staatsregeling van 1798 deed de ambachtsheerlijke rechten geheel verdwij-
nen. Daarmee waren ook leenrechten zoals jacht, visserij en vogelarij vervallen. 
De Staatsregeling van 1801 bood weliswaar de mogelijkheid van een schadever-
goeding, maar deze is nooit geëffectueerd. Ook de constitutie van het Koninkrijk 
der Nederlanden in 1814 bood geen herstel van de heerlijke rechten. In plaats daar-
van werd het lokale bestuur een zaak van de overheid. Wel werd in 1816 een recht 
op inspraak gecreëerd wanneer een lokaal bestuur een verordening had ontwor-
pen. Uiteindelijk schafte de Grondwetswijziging van 1848 na veel discussie de am-

148  Brusse, Gevallen stad p. 193.
149  Dekker, Onderdanig en opstandig p. 28-57.



5.4 Macht 343

bachtsheerlijkheden definitief af. Daarmee eindigde de bevoegdheid van ambachts-
heren tot voordracht en aanstelling van personen in openbare betrekkingen en 
gingen ook de inkomsten uit de heerlijkheden grotendeels verloren.150

In Zeeland brak in 1795 al spoedig protest uit tegen de afschaffing van de am-
bachtsheerlijke rechten. Nog datzelfde jaar verscheen de Deductie en adstructive 
memorie van wege een aantal ambachtsheeren in Zeeland aan de provisionele re-
praesentanten van hetzelve volk ter voldoening aan de resolutien van den 3 april en 
4 augustus 1795 overgebracht. Dit betoog, gepubliceerd op 28 december 1795, was 
opgesteld door Jacob Verheye van Citters, heer van Sint Laurens, en Johan Canter 
de Munck, heer van Serooskerke (Walcheren). Beide heren waren fanatieke verde-
digers van het oude bestel en stoelden hun betoog op drie argumenten. In de eer-
ste plaats beschouwden ze de relatie tussen Staten en ambachtsheren als een zake-
lijke relatie zoals die in de middeleeuwen was ontstaan tussen leenheer en leenman. 
Deze zakelijke relatie schiep over en weer verplichtingen. Daarnaast beschouwden 
ze de ambachtsheer als een weldoener in de plattelandsgemeenschap. Tot slot was 
er het argument van de emotionele gehechtheid: zeker wanneer een heerlijkheid al 
generaties lang in de familie was, was deze eraan gehecht en vormde deze een on-
derdeel van de familiegeschiedenis. De meeste heerlijkheden die in de tweede helft 
van de achttiende eeuw van eigenaar verwisselden, deden dat door middel van ver-
erving. Ze werden steeds minder gezien als handelskapitaal maar meer als familie-
bezit, met name wanneer dit families waren uit Zeeland. Ambachtsheren zouden 
hun heerlijkheden niet in de eerste plaats aanwenden voor economische activiteiten 
of het halen van een zo hoog mogelijke winst. Het ging hen om andere dan econo-
mische belangen.151 

In de nieuwe organisatie van het Koninkrijk na 1814 werden ridderschappen 
naast steden en het platteland de derde pijler van het gewestelijk bestuur. Am-
bachtsheren kwamen daar niet in voor, hoewel een ambachtsheerlijke titel wel 
prestige verschafte. Bovendien werd in 1814 het recht van de ambachtsheer gecre-
eerd om kandidaten voor lokale bestuursposten voor te dragen voor benoeming. 
Dat leidde er echter in de praktijk toe dat ambachtsheren lokaal woonachtige per-
sonen voordroegen en uiteindelijk dus het lokaal bestuur weer een zaak van het 
platteland werd.152

Grondbezit werd des te belangrijker voor de elite om zich een machtspositie in 
het bestuur te verwerven. Dat stond voortaan formeel los van het bezit van am-
bachtsheerlijkheden. Wat overbleef, was de heerlijkheid als ‘een zakelijke inves-
tering in status’.153 Zo ging de ambachtsheer zijn naam uitbreiden met die van de 
heerlijkheid. Ook was de kerk een plaats bij uitstek waar de heer zijn status en be-
moeienis met het dorp kon laten zien, in de vorm van speciale herenbanken, rouw-
borden, grafzerken en avondmaalszilver met de familiewapens erop. Minder zicht-

150  Dekker, Onderdanig en opstandig p. 28-33. 
151  Dekker, Onderdanig en opstandig p. 44-46.
152  Dekker, Onderdanig en opstandig p. 66-67.
153  Dekker, Onderdanig en opstandig p. 47.
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bare manieren waren bijdragen aan de armenkas of aan de dorpsschool. Verder 
waren verschillende ambachtsheren eigenaar van huizen in het dorp, zoals in Kle-
verskerke.154 Op die manier waren heerlijkheden een onderdeel van een demon-
stratieve consumptie. Met de dagelijkse gang van zaken in de heerlijkheid bemoei-
den de ambachtsheren zich meestal niet. Zulke taken werden waargenomen door 
een notaris uit de stad of lokaal woonachtige personen die als onderdeel van in het 
heerlijkheidsbestuur zorgden voor het handhaven van orde, rust en vrede in de ge-
meenschap. Zij kwamen vaak uit welgestelde boerenfamilies en profiteerden van 
hoge opbrengsten en lage loonkosten. Hierdoor waren ze in staat om geld te inves-
teren in de aankoop van grond. Op die manier ontstond in de tweede helft van de 
achttiende eeuw een machtige politieke elite van eigenerfde boeren die zich ook in 
haar materiële cultuur onderscheidde.155 Op Walcheren was deze plattelandselite 
minder sterk als elders in Zeeland.156

In de eerste helft van de negentiende eeuw nam de macht van stedelingen op het 
Walcherse platteland weer toe, met name doordat deze in de waterschapsbesturen 
veel zeggenschap kregen. Ook dwongen dalende opbrengsten in de jaren 1817-1825 
de boeren om hun grond te verkopen, die vervolgens weer in handen kwam van 
stedelingen. Het stedelijk grondbezit bleef ook daarna nog lange tijd toenemen.157

Kortom, door het wegvallen van feitelijke macht van de ambachtsheren en de ge-
lijktijdige opkomst van het platteland als economische, politieke en culturele factor 
van belang, zagen ambachtsheren hun positie bedreigd. De veronderstelling is dat 
dit probleem nog ingrijpender was voor degenen onder hen die een buitenplaats in 
hun ambachtsheerlijkheid hadden, omdat zij een heel zichtbare positie innamen als 
machthebbers op het platteland.

Tegen deze achtergrond is het van belang om na te gaan wat het verband was dat 
ambachtsheren zagen tussen het bezit van een heerlijkheid en dat van een buiten-
plaats daarbinnen, en in hoeverre ze deze buitenplaats ook als uiting van hun lo-
kale macht en invloed beschouwden. Een antwoord zoek ik in de voorbeelden van 
Sint Laurens en Westkapelle en een drietal kleinere, omdat ze een heel verschillende 
ontwikkeling lieten zien. Bovendien zijn ze alle goed gedocumenteerd.

5.4.1 Popkensburg

Een ambachtsheer die veel moeite deed om zijn bezit in stand te houden, was de 
al genoemde Jacob Verheye van Citters (1753-1823), vanaf 1792 eigenaar van kas-
teel Popkensburg bij Sint Laurens en na 1795 een fel voorvechter van behoud van 

154  za, raze inv.nr. 1149 (15 juni 1780).
155  Brusse, Gevallen stad p. 146-184; P.J. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-
Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850, Wageningen 2000, p. 193-309; Zie voor respectievelijk Friesland en Groningen: 
Yme Kuiper, Adel in Friesland 1780-1880, Groningen 1993, p. 144-148; IJnte Botke, Boer en heer. ‘De Groninger 
boer’ 1760-1960, Assen 2002, p. 93-253.
156  Arno Neele, De ontdekking van het platteland. Culturele verhoudingen tussen stad en platteland in Zeeland 
1750-1850, Utrecht 2011, p. 26-64.
157  Brusse, Gevallen stad p. 144-145.
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ambachtsheerlijke rechten. Van Citters stamde uit een minder welgestelde tak van 
de familie.158 Ten tijde van zijn eerste huwelijk moesten zijn ouders en schoonou-
ders regelmatig financieel bijspringen. Hij studeerde rechten en werd na zijn pro-
motie benoemd tot lid van de Raad van Vlaanderen en in 1779 tot raad in het Hof 
van Holland, Zeeland en West-Friesland. Laatstgenoemde functie voerde hem naar 
Den Haag, waar hij als eigenaar het imposante Huygenshuis aan het Plein betrok. 
In 1795 werden bij decreet van de Provisionele Representanten van het Volk van 
Holland de Zeeuwse posten in het Hof vervallen verklaard en werden de Zeeuwse 
leden ontslagen. Van Citters kreeg meteen een plaats aangeboden als assistent van 
de Hollandse leden, van de Raad, maar weigerde, zich beroepend op formele argu-
menten en eeuwenoude gevestigde rechten. Door deze weigering bleef hij versto-
ken van een ambtelijk inkomen.

Zijn financiële situatie werd nog precairder door het uitblijven van dividen-
den op zijn aandelen in de voc en zijn beleggingen in Engeland. Toen Van Cit-
ters’ echtgenote Anna Jacoba de Witte van Elkerzee (1758-1796) in mei 1796 op 
38- jarige leeftijd overleed en in Middelburg begraven moest worden, gaf hij haar 
stoffelijk overschot mee met een beurtschipper. Van Citters’ zuster had een goed-
kope begrafenis geregeld.159

Het duurde tot het jaar 1800 voordat hij eindelijk zijn huis in Den Haag kon ver-
kopen aan de agent van Nationale Oeconomie Johannes Goldberg. Meteen hierna 
vertrok hij naar Zeeland en vestigde zich op Popkensburg, dat Van Citters na het 
overlijden van zijn vader Jacob van Citters (1708-1792) had geërfd. In eerste instan-
tie was het kasteel toebedeeld aan zijn zuster Magdalena, die het voor 7.500 gulden 
uit de boedel had moeten overnemen. Deze zag er echter vanaf, evenals haar broer 
Caspar.160 

Na zijn ontslag zette Van Citters zich vol energie in voor de belangen van am-
bachtsheren in Zeeland en schreef verschillende pamfletten en manifesten om hun 
zaak te bepleiten. Met het vervallen van de heerlijke rechten liepen de Zeeuwse am-
bachtsheren belangrijke inkomsten mis en verloren veel van hun macht op het plat-
teland. Van Citters weigerde hardnekkig de nieuwe orde te accepteren en sloeg ver-
schillende aanbiedingen van functies af. Toen hij in 1802 gevraagd werd president te 
worden van een nieuw Departementaal Gerechtshof van Zeeland, weigerde hij. Een 
hof dat de soevereiniteit van Zeeland miskende, kon zijn goedkeuring niet wegdra-
gen. Toch nam hij later deel aan een commissie die een Code Rural moest voorbe-
reiden. Tevens nam hij op verzoek van de Provisionele Representanten van het Volk 
van Zeeland de taak op zich om te assisteren bij het inventariseren van de Zeeuwse 
overheidsarchieven. In 1810 accepteerde Van Citters ten slotte toch een benoeming, 
namelijk die van maire van Sint Laurens. Twee jaar later werd hij gekozen als com-
missaris van de Directie van Walcheren, het polderbestuur, welke functie hij tot zijn 

158  Zie over Van Citters: Vogel-Wessels Boer, ‘Jacob Verheye van Citters’.
159  Vogel-Wessels Boer, ‘Jacob Verheye van Citters’ p. 114-116, 119.
160  Vogel-Wessels Boer, ‘Jacob Verheye van Citters’ p. 119-120.
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dood bleef vervullen. In het koninkrijk van Willem I bekleedde hij van 1815 tot zijn 
overlijden de functie van schout van de gemeente Sint-Laurens en Brigdamme.161

In 1805 was Van Citters hertrouwd met Christina van Soelen (1753-1819), we-
duwe van Henricus van de Vondel, directeur van de Middelburgse Commercie 
Compagnie. Dit huwelijk was volgens veel tijdgenoten beneden zijn stand. Boven-
dien had de dame in kwestie een dochter met een ‘disfavorabel karakter’ en was de 
man van haar zuster stadsbode en voormalige bediende van de familie Van Citters. 
Jaren eerder had Van Citters zijn schoonzuster de toegang tot zijn huis geweigerd 
omdat hij haar beneden zijn stand achtte, maar deze keer dacht Van Citters er mil-
der over. Roddel en afkeuring ten spijt, trouwde hij met de weduwe Van de Vondel 
in februari 1805. De kinderen van Van Citters waren geen voorstander van het hu-
welijk, maar staakten hun aanvankelijke verzet. Zijn echtgenote had van haar eerste 
echtgenoot de buitenplaats Golstein bij Brigdamme geërfd. Het echtpaar Van Cit-
ters bracht daar af en toe de zomers door.162 Van Citters’ tweede echtgenote over-
leed in november 1819, waarna hij alleen op Popkensburg bleef wonen, verzorgd 
door twee dienstbodes. Hij overleed op 17 juli 1823 en werd begraven op het kleine 
kerkhof van Sint Laurens.

Wat Van Citters met Popkensburg deed, is op te maken uit zijn gedetailleerde 
boekhouding. Zo was in 1795 sprake van de ‘aanleg van jong bos op de ingenome 
dreeven’. Kennelijk werd een aantal dreven dichtgeplant. In 1798 werd de voorma-
lige bloementuin op het Eiland volgezet met hakhout. In de boekhouding over de 
jaren 1806-1816 zijn grote aantallen ‘mustert’ (takkenbossen) genoteerd. Dank zij 
deze houtverkopingen en de verpachting van enkele landerijen kon hij het land-
goed in stand houden en ieder jaar met een positief saldo afsluiten.163

5.4.2 Westkapelle

De ambachtsheerlijke buitenplaats in Westkapelle was een van de eerste slachtof-
fers van de strijd tussen ambachtsheren en de nieuwe plattelandsbestuurders. In 
Westkapelle bestonden al langer spanningen tussen het lokale bestuur en de am-
bachtsheer Martinus Johan Veth van de Perre, die in 1795 tot een kookpunt kwa-
men. Op 10 maart 1795 ontsloegen de kiezers de burgemeesters en schepenen en 
benoemden in hun plaats een nieuwe magistraat. Daarbij bleven burgemeester Wil-
lem Leunis Roelse en secretaris Willem Serlé, een Middelburgse notaris, overigens 

161  Kossmann schrijft over de gewezen ambachtsheren: ‘dezen trokken zich na verloop van tijd mokkend in 
hun landhuizen terug om er te mijmeren over de oude jaren van glorie’. De handelwijze van Van Citters lijkt daar 
inderdaad op. E.H. Kossman, De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België, zesde druk, z.p. 
2001-2002, deel I p. 84.
162  Henricus van de Vondel had deze buitenplaats gekocht uit de boedel van Elisabeth Cornelia Plevier; za, 
raze inv.nr. 1091 (17 mei 1793). Van de Vondel betaalde er ruim 2.900 Vlaamse ponden voor; za, Archief Reken-
kamer D inv.nr. 69721. De transportakte vermeldt als oppervlakte 101 gemeten en 199½ roede; de Rekenkamer 
noteerde 77 gemeten en 244½ roede. Enkele dagen eerder had Van de Vondel al 23 gemeten en 253 roeden uit de-
zelfde boedel gekocht, gelegen in Stadsambachten.
163  za, Archief Ambachts heerlijkheid Popkensburg en Sint Laurens inv.nr. 1, 15 en 18.
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Kaart van het landgoed Popkensburg in Sint Laurens. Tekening door Jacob Verheye van Citters, circa 
1820.
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wel gehandhaafd. Een afvaardiging van de kiezers reisde naar Veth van de Perre om 
hem te verstaan te geven ‘dat men hem nu niet meer als hals-, vrij- en ambachtheer 
in aanmerking konde nemen’.164 Op 12 maart was Veth van de Perre in Westkapelle 
aanwezig, maar voor niemand te spreken. Het bericht dat ‘de burgerij niet meer van 
hem gediend wenschte te weezen’ kreeg hij daarom schriftelijk.165

In de weken erna volgden nog meer pesterijen tussen het nieuwe stadsbestuur aan het 
adres van de gewezen ambachtsheer, over uiteenlopende zaken zoals de bevoegdheid 
om functionarissen aan te stellen, inzage in rekeningen en de inning van accijnzen.166 

Een bijkomend probleem was de inkwartiering van Franse soldaten in Westka-
pelle vanaf 1796. Aanvankelijk had de dorpstimmerman daarvoor een barak ge-
bouwd maar die was al gauw te klein.167 Ook eisten de officieren een passende wo-
ning, waarvan er in het plaatsje weinig te vinden waren. Het buitenhuis van de 
ambachtsheer kwam wel in aanmerking voor een onderkomen voor de officieren, 
maar Veth van de Perre weigerde aan hun inkwartiering in zijn landhuis mee te 
werken. Daarom besloot het nieuwe, niet door hem benoemde, stadsbestuur om 
zich dan maar zelf toegang tot het huis te verschaffen en de maire liet de deur met 
geweld openen. Dat was uiteindelijk voor Veth van de Perre de doorslaggevende 
reden om zijn buitenplaats te willen verkopen. Dat deed hij eind 1798.168

De kopers waren vier inwoners van Westkapelle: Janus Roelse, Janus en Symon 
Lous Pz. en Pieter Jan Jakobse. De koopprijs van de buitenplaats bedroeg 16.200 
gulden, waarvan 6.794 voor de ‘bosschagie, boomgewassen, plantsoen, heiningen 
en verderen opstal in de moestuin’. Het herenhuis zelf bracht 1.700 gulden op. Een 
van de verkoopvoorwaarden was dat de kopers het herenhuis moesten slopen of 
voor afbraak verkopen. Het koetshuis kon desgewenst in stand blijven. 

Uitgezonderd van de koop waren ‘het tuynmanshuys en de zomerkamer met 
de daaragter liggende erve, groot 54 roeden vroonland, met de muuren, waarin het 
thans beslooten is’. Ook een pakhuis, bleekveld en enkele interieuronderdelen van 
het herenhuis bleven eigendom van de verkoper, zoals ‘het behangsel, de deuren en 
schoorsteenstukken, benevens de betimmering van de schoorsteen, met de steene 
mantel uyt de linker voorsalet’. Een opmerkelijke voorwaarde is verder dat voor 
twee jaar ‘in den eigendom zullen blijven de aspergen, leggende in den thuyn ag-
ter de stal’. Na die termijn mocht de verkoper de aspergemoeren laten uitgraven.169 
Merkwaardig is dat Veth van de Perre wel de ‘zomerkamer’ of koepel wilde behou-
den: deze stond aan de Zuidstraat, naast het stadhuis, op een prominente locatie. 
Wellicht had hij toch nog hoop of de verwachting dat zijn heerlijke rechten hersteld 
zouden worden en hij voor de uitoefening daarvan in de stad zou moeten verblij-
ven, waarvoor hij dan die kamer zou kunnen gebruiken.

164  K. Baart, Westkapelle, hare bevolking, Westkapelsche dijk, Middelburg 1889, p. 102.
165  Baart, Westkapelle p. 101-102.
166  Baart, Westkapelle p. 103-108.
167  Baart, Westkapelle p. 99-100.
168  Baart, Westkapelle p. 108.
169  za, raze inv.nr. 853 (3 december 1798).
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Het koetshuis was enige tijd in gebruik geweest als stalling voor de paarden van 
het Franse garnizoen en de tuinmanswoning, eigendom van de ambachtsheer, deed 
dienst als hoofdkwartier van het garnizoen.170 Mogelijk was het herenhuis van de 
buitenplaats toen al afgebroken of onbruikbaar geworden. Het koetshuis met de 
stal kwamen in 1801 in handen van de herbergier Bart Dikstaal, terwijl Janus Lous 
Pz. in datzelfde jaar van zijn compagnons een huis met twee schuren kocht die aan 
de achterzijde van het stadhuis stonden.171 

In dit geval was het duidelijk een combinatie van het verlies van zijn positie als 
ambachtsheer, pesterijen van het lokale bestuur en tot slot de inkwartiering van 
Franse militairen die Veth van de Perre deden besluiten om zijn buitenplaats van 
de hand te willen doen. De ambachtsheerlijkheid Westkapelle hield hij wel in bezit 
en die ging na zijn kinderloos overlijden in 1802 over op Adriana Wilhelmina Ma-
ria Schorer, een kleindochter van zijn zuster Barbara Adriana.172 Tot zijn overlijden 
bewoonde hij behalve een woning in Middelburg ook de buitenplaats Duinvliet bij 
Domburg, die na zijn dood in handen kwam van zijn weduwe Clasina Cornelia van 
Bronckhorst, die er tot haar overlijden in 1811 bleef wonen.173

5.4.3 Meliskerke, Kleverskerke en West-Souburg

De lotgevallen van drie kleinere ambachtsheerlijke buitenplaatsen laten zien dat 
ook personen die niet al generaties lang een heerlijkheid in bezit hadden, of die bui-
ten het gewest woonden, aanvankelijk weliswaar hun bezit koesterden maar dat 
ze na verloop van tijd toch voor de keuze kwamen of ze het buitenverblijf in hun 
heerlijkheid wilden behouden of niet. Het gaat hier om Meliskerke, Kleverskerke 
en West-Souburg. Deze voorbeelden zijn gekozen vanwege de beschikbare docu-
mentatie rond de afbraak ervan en omdat ze door een vergelijking met de eerder 
genoemde voorbeelden van Popkensburg en Westkapelle een meer nauwkeurig in-
zicht kunnen verschaffen in de afwegingen die de vroegere ambachtsheren maakten 
rond instandhouding van hun huis ter plaatse.

Het Huis te Meliskerke was na het overlijden van Daniel Tulleken in 1793 door 
vererving overgegaan op Jacobus Johannes de Bruyn, die tevens de ambachtsheer-
lijkheden Melis- en Mariekerke erfde.174 Deze was tot 1795 lid van het Middelburg-
se stadsbestuur als schepen, raad, burgemeester en thesaurier. Verder was hij on-
der meer bewindhebber van de wic. De familie De Bruyn had nog niet eerder een 
ambachtsheerlijkheid in bezit gehad. De Bruyn hechtte veel waarde aan zijn am-
bachtsheerlijke status en de daarbij horende buitenplaats. Ook al was dit huis de 

170  Baart, Westkapelle p. 108; Piet Minderhoud, ‘Restant van een buitenplaats. De historie van de woningen 
Markt 92, 94 en 96 te Westkapelle’ in: De Wete 34 (2005) 4, p. 20-30.
171  za, raze inv.nr. 853 (6 mei 1801).
172  M.F. Lantsheer, Zelandia Illustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platen, enz. betreffende de oud-
heid en geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middel-
burg 1866, p. 639.
173  Kesteloo, Oostkapelle p. 77.
174  za, raze inv.nr. 999 (19 november 1793).
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Het terrein van het voormalige Huis te Meliskerke. Kadastraal minuutplan gemeente Meliskerke sectie D, 
eerste blad, 1812.
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enige buitenplaats in de heerlijkheid en omgeving, dat weerhield hem er niet van 
om in een aankondiging van een houtveiling in 1793 met nadruk aan te geven dat 
hij de eigenaar ervan was: de verkoping zou plaatsvinden ‘op de buytenplaats aan-
komende den weled. gestr. hr. mr. J.J. de Bruyn, ambagtsheer van Melis- en Marie-
kerke, burgemeester der stad Middelburg’.175 Desondanks ging hij er toch toe over 
al spoedig het park voor een deel te ontmantelen.176 

Toen De Bruyn in 1799 overleed, erfde zijn zoon Jan Jacob Leydekker de Bruyn 
(1751-1811), oud-rekenmeester van Zeeland namens Goes, de heerlijkheden en de 
buitenplaats en ook de nieuwe ambachtsheer meldde met veel nadruk in veilingaan-
kondigingen dat hij de eigenaar van het buiten was. Zo omschreef die van de hak-
houtveiling in 1799 de veilinglocatie als: ‘op de buyteplaats te Meliskerke aanko-
mende de hr. mr. J.J. Leydekker de Bruyn, heer van Melis- en Mariekerke’.

Ook op andere manieren bracht Leydekker de Bruyn zijn betrokkenheid bij de 
heerlijkheden tot uiting. Zo schonk hij bij gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag 
in 1801 een zilveren doopvont aan de kerk in Melis- en Mariekerke. De inscriptie op 
de rand ervan memoreerde dat het geschenk was gegeven door hem ‘als ambagtsheer 
van Meliskerke, tot gedagtenis’. Hij hield het buitenverblijf in stand, al verkocht hij 
in 1799 wel enkele meubels.177 De verkoop in 1801 van honderd tot honderdtwin-
tig zware opgaande iepen kan ermee te maken hebben dat de imposante oprijlaan 
vanaf de kerk toen was geveld. Dit suggereert wel dat het bos kleiner werd, al is on-
duidelijk of dit vooruitliep op een beoogde ontmanteling van de buitenplaats.178

Leydekker de Bruyn overleed in 1811 en dat betekende het einde van de am-
bachtsheerlijke buitenplaats. Vermoedelijk overleed hij kinderloos en gingen de 
heerlijkheden met de buitenplaats daarom naar zijn jongere halfbroer Jan Cor-
nelis (1770-1831).179 Deze bewoonde in de zomermaanden het huis Steenhove bij 
Middelburg en zal geen behoefte hebben gehad aan een tweede buitenhuis dat 
bovendien veel kleiner was en verder weg lag. Op het kadastraal minuutplan van 
Melisker ke uit 1815 is van het herenhuis niets meer te zien en wijst de kaart nog 
slechts een boerderij aan. Wel zijn er nog met stippellijnen lanen weergegeven op 
de plaats van het park. Nog in 1815 meldde een krantenadvertentie de verkoop ‘op 
het Hof Meliskerke’ van opgaande iepen, waarvan er honderd ‘geschikt om te ver-
planten’.180

Na het overlijden van Jan Cornelis de Bruyn in 1830 erfde zijn oudste zoon Ja-
cob Pieter Noiret de Bruyn, geboren in 1794, deze bezittingen. De buitenplaats was 
toen al lang verdwenen. Toch bleven de heerlijkheden een gekoesterd familiebezit. 

175  za, raze inv.nr. 1006 (30 oktober 1793).
176  In 1793 was er ‘een groote partij afbraak’ geveild van een niet nader aangeduid gebouw. In de jaren erna veil-
de hij een grote partij opgaande iepen, essen en linden, wat erop wijst dat een deel van het bos verdween; za, raze 
inv.nr. 1006 (30 oktober 1793, idem 28 oktober en 30 december 1794, 1 december 1795, 25 oktober 1796, 26 janu-
ari en 16 oktober 1798).
177  Dit kan echter ook met de modernisering van de inrichting van het huis te maken hebben gehad.
178  za, raze inv.nr. 1006 (21 augustus 1799 en 22 december 1801).
179  De Groot, ‘De ambachtsheerlijkheid Melis- en Mariekerke’ p. 29.
180  Middelburgsche Courant 13 en 29 december 1814 en 5 januari 1815; za, raze inv.nr. 1006 (22 december 1801).
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Toen Jacobs jongere halfbroer Johan Willem deze in 1849 erfde na zijn kinderloos 
overlijden, voegde deze de namen toe aan zijn naam en ging zich De Bruyn van Me-
lis- en Mariekerke noemen. Een buitenplaats in zijn heerlijkheid had hij kennelijk 
niet nodig om zijn status als ambachtsheer te onderstrepen.

In Kleverskerke was al eerder de ambachtsheerlijke buitenplaats ontmanteld en ver-
anderd in een boerderij. Deze heerlijkheid en de buitenplaats waren in 1768 door er-
fenis in bezit gekomen van Johannis Adrianus Wilhelmius, heer van Brakel. Deze 
woonde in Middelburg, waar hij schepen en raad was.181 Zijn vader Wilhelmus Wil-
helmius was predikant in verschillende plaatsen buiten Zeeland en woonde na zijn 
emeritaat in 1765 in Utrecht en maakte niet of nauwelijks gebruik van zijn buiten in 
Kleverskerke. Johannis Adrianus deed dat wel: hij woonde dichterbij en het was voor 
hem makkelijker om naar zijn buiten te reizen. Ook liet hij het park eromheen ingrij-
pend veranderen. In 1775 had hij al ‘boome, kaphout, tronken en hagen’ verkocht.182 
Het jaar erna maakte de landmeter J.J. Klenée een opmeting van de nieuwe aanleg. 
Het was een opvallend sober park dat slechts bestond uit bospartijen met geometrisch 
vormgegeven paden en enkele kleine bassins. Kunstig aangelegde parterres ontbreken 
en achter het huis is alleen een kom met gazons als kern van de tuinaanleg te vinden. 

Dat Wilhelmius zich als ambachtsheer wenste te profileren, kan blijken uit de 
bouw van twee nieuwe woningen in het dorp in 1779. De buitenplaats bestond uit 
een ‘heerehofstede met derselver huysinge, koetshuys, stallinge’, een arbeiderswo-
ning en een schuurtje met de bijbehorende achttien gemeten ‘plantagies, vijvers, 
bos’, weilanden en akkers. Voorts hoorde een ‘boerehofsteedken’ met elf gemeten 
land erbij. Behalve de boerderij en de buitenplaats maakten ook enkele woonhui-
zen in het dorp deel uit van het complex. Een huis tegenover de kerk, ‘aan de zijde 
van de heerehofstede van vooren bij het koetsestal’ werd bewoond door de schout. 
De vijf huizen aan de overzijde van de weg, naast de dreef, ‘met de school daar an-
nex’ hoorden er ook bij, evenals twee genoemde nieuwe woningen.183 Kortom, de 
hele kern van het dorp was eigendom van de ambachtsheer. 

Aan die situatie kwam een einde nadat Wilhelmius in 1780 overleed. De heerlijk-
heid en de buitenplaats kwamen in handen van Anna Jacoba Gronovius, echtge-
note van Adriaan Crucius, burgemeester van Leiden. De band tussen heerlijkheid 
en buitenplaats werd verbroken toen ze de heerlijkheid verkocht aan Cornelis Vis. 
Deze verkocht Kleverskerke al spoedig aan Pieter Boudewijnse en in 1782 werd 
Bastiaan Nebbens de nieuwe ambachtsheer. Latere ambachtsheren van Klevers-
kerke bleven zich verbonden voelen met hun heerlijkheid. Dat blijkt uit de familie-
wapens op de herenbank in de kerk.184 Maar een buitenverblijf in hun heerlijkheid 
hadden ze na 1780 niet meer.

181  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 736.
182  za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69551.
183  za, raze inv.nr. 1149 (15 juni 1780).
184  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 736; za, raze inv.nr. 1149 (15 juni 1780).
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Mevrouw Gronovius’ echtgenoot verkocht de buitenplaats, de boerderij en acht 
huizen in 1780 aan de boer Aarnout Arendse.185 Hij kocht eveneens het ‘boerehof-
steedken’, waarschijnlijk met het doel dit te verpachten. Arendse liet al vrij kort na 
de aankoop het huis grotendeels slopen. De eerder genoemde advertentie uit 1782 
maakt melding van ‘een groote partij afbraak’ die te koop was bij de meestertim-
merman Jacobus Stroosnijder te Kleverskerke.186 

De aanleiding om de buitenplaats te willen verkopen, was zeer waarschijnlijk dat 
de nieuwe eigenaresse buiten Zeeland woonde en te weinig belangstelling had om 
in het kleine Kleverskerke te willen vertoeven. 

Het slot Sint Aldegonde in West-Souburg was samen met de heerlijkheid Oost- en 
West-Souburg in 1781 in bezit van ambachtsheer Cornelis Steengracht. Samen met 
de heerlijkheid Wehl en het kasteel Slangenburg bij Doetinchem gingen deze na 

185  za, raze inv.nr. 1149 (15 juni 1780). Arendse betaalde 1.400 Vlaamse ponden voor het geheel.
186  De advertentie noemt hout, planken en spanten en ‘een groote partij zwaare zolderbalken’. De materialen 
zijn duidelijk van een groot huis afkomstig dat bovendien vrij luxe geweest moet zijn, getuige het vervolg van de 
advertentie: behalve de hierboven genoemde raamkozijnen waren er nog ‘10 deurkosijnen, met paneeldeuren, 
en een porte-prisee met twee glase-deuren, best glas en paneelblinden, een groote partij ijzerwerk in zoort, een 
groote partij kamer-behangsel in zoort, een groote partij steen, Utrechtse moppen, boeregrauw en dito roode 
moppen, en een groote partij pannen’; Middelburgsche Courant 11 mei 1782.

Het vroegere herenhuis op het Hof te Kleverskerke. Foto M. van den Broeke 2012. 
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zijn overlijden over naar zijn enige nog levende dochter Cornelia Jacoba. Zij was 
geboren in Den Haag en gehuwd met Bernhard Wilhelm Freiherr, later Graaf, von 
der Goltz (1736-1795). Deze was kamerheer van koning Friedrich II van Pruisen 
en van 1772 tot 1792 Pruisisch gezant te Parijs.187 Nadat hij in 1795 in het Zwitserse 
Basel was overleden, trad zij in 1798 in Den Haag in het huwelijk met Guillaume 
François Daigremont d’Aubigny.188

Door haar huwelijk en de functies van haar echtgenoot woonde mevrouw Steen-
gracht vrijwel haar gehele leven niet in Zeeland. Met het oude kasteel dat haar va-
der kort voor zijn dood van zijn broer had geërfd, zal ze geen sterke binding heb-
ben gehad. De keuze om het oncomfortabele gebouw te laten afbreken, zal niet erg 
moeilijk zijn geweest. Het schijnt na de dood van haar oom Adriaan onbewoond 
gebleven te zijn en ook tijdens zijn leven zal het niet veel gebruikt zijn omdat hij de 
meer comfortabele buitenplaats ’t Park, tegenover het kasteel, bezat en die waar-
schijnlijk als voornaamste buitenverblijf gebruikte. Het is niet uitgesloten dat het 
kasteel in niet al te goede staat van onderhoud verkeerde en veel herstelwerk nodig 
zou hebben om het bewoonbaar te maken.189

Al kort nadat mevrouw Steengracht het kasteel in West-Souburg had geërfd, liet 
ze het ontmantelen. In 1782 konden belangstellenden er ‘een coupel, met lood en 
koper bekleed’ kopen, ‘om af te breken’. Verder verkocht men toen loden beelden, 
spiegels, schilderijen en stoelen.190 Het jaar daarna was het interieur aan de beurt: 
‘een groote partij afbraak’ met onder meer dubbele deuren, ‘een mooye eyke bos-
weeringe, twee geboende sederhoute trappen’ en ‘een mooye alkovie’ kwamen te 
koop.191 Later datzelfde jaar werd het ‘casteel voor den afbraak’ verkocht voor 255 
pond.192

Ook al liet de eigenaresse het kasteel slopen, de grond en het bos bleven in haar 
bezit en in ieder geval tot 1800 vonden er jaarlijks verkopingen van hout plaats.193 
De band met Zeeland verdween in 1824 toen de heerlijkheid door vererving in bezit 
kwam van Wilhelmina Cornelia von der Goltz, gehuwd met Jean Gabriel Lafont, 
predikant van de Waalse gemeente in Vlissingen. Zij verkocht West-Souburg nog 
in hetzelfde jaar. De grond waar het kasteel op had gestaan, ging eveneens in andere 
handen over.194

187  Over Von der Goltz onder meer: Friedrich von der Goltz, Nachrichten über die Familie der Grafen und 
Freiherren von der Goltz, Straatsburg 1885; Allgemeine deutsche Biographie, Band 9, Leipzig 1879, p. 353. Vol-
gens Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Steengracht, Den Haag 1889, p. 16, is zijn geboorte-
datum 6 oktober 1738.
188  Genealogische aanteekeningen p. 15-16.
189  J. van der Baan, Wolfaartsdijk. Geschiedenis als eiland en als ambachtsheerlijkheid, Goes 1866, p. 576, noot 
1, schrijft dat het na de dood van Adriaan Steengracht onbewoond bleef. Voor ’t Park: gav, raze inv.nr. 1482 (15 
oktober 1772 en 7 oktober 1780).
190  Middelburgsche Courant 13 augustus 1782.
191  Middelburgsche Courant 13 december 1783.
192  za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69621 en 69631; Middelburgsche Courant 7 augustus 1783.
193  za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69691 tot en met 69801.
194  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 697; volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel uit 1832 waren de per-
celen op de plaats van het vroegere kasteel toen eigendom van de toenmalige ambachtsheer Johan Cornelis Schorer.
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Mijn casussen illustreren een patroon dat duidelijk tot uiting komt wanneer we 
voor de jaren 1750, 1800 en 1850 vergelijken welke ambachtsheren en -vrouwen 
een buitenplaats in hun heerlijkheid bezaten. Dat aantal nam verhoudingsgewijs 
sterk af in deze periode.195

Voor die achteruitgang zijn verschillende verklaringen te geven. De spanningen 
tussen de heren en het lokale bestuur na de afschaffing van de ambachtsheerlijke 
rechten eisten hun tol, evenals de inkwartiering van Franse militairen. Een com-
binatie van deze factoren gaf soms de doorslag voor een heer om zijn buitenplaats 
te willen verkopen en zijn heerlijkheid de rug toe te keren, zoals Veth van de Perre 
deed met Westkapelle. Ook vererving van heerlijkheid en buitenplaats op erfgena-
men die buiten Zeeland woonden, vormt in een aantal gevallen een mogelijk beslis-
sende factor voor de vervreemding van de buitenplaats.

De heerlijkheden zelf bleven meestal wel in bezit van de familie. Kennelijk was 
het zelfs in de grotere heerlijkheden niet langer noodzakelijk voor de ambachtshe-
ren om er een buitenplaats te bezitten. De band tussen beide die in de late zeven-
tiende eeuw zo sterk aanwezig was, bestond aan het eind van de achttiende eeuw 
niet meer. Ook al hechtten de heren veel waarde aan hun ambachtsheerlijke rechten 
en protesteerden ze fel tegen de afschaffing ervan in 1798. In de hier onderzochte 
gevallen speelde mee dat degenen die in het laatste kwart van de achttiende en het 
begin van de negentiende eeuw heerlijkheden met buitenplaatsen erfden, veelal niet 
in Zeeland zelf woonden. Dit was zo met Steengracht, heer van Oostkapelle, even-
als met de gravin Von der Goltz die het kasteel in haar heerlijkheid West-Souburg 
liet slopen maar de gronden ervan behield. 

Hieruit leid ik af dat het bezit van een buitenplaats geen noodzakelijk element 
was in het vertonen van ambachtsheerlijke macht, zelfs niet wanneer die macht 
door politieke ontwikkelingen onder grote druk stond. In hoeverre hier ook eco-
nomische omstandigheden een rol speelden, is moeilijk te zeggen maar het ging hier 
veelal om zeer rijke personen en families, zoals Schorer (Westkapelle) en De Bruyn 
(Melis en Mariekerke). Ook Steengracht van Oostcapelle was een zeer vermogend 
man die goed in staat was om het Huis te Oostkapelle in bewoonbare staat terug te 
brengen na de vernielingen door de Franse bezetters. Wanneer een ambachtsheer 
over niet veel vermogen beschikte, kon deze door een verstandig beheer van zijn 
buitenplaats deze toch in stand houden, zoals blijkt in het geval van Popkensburg. 
En toch waren er steeds minder ambachtsheren die daar belang aan hechtten.

5.5 Aanzien

Hoe kon de buitenplaats een rol spelen in het bevestigen of vergroten van het aan-
zien van de eigenaren? Voor de hier onderzochte periode zijn twee bronnen van 
belang die ik als vertrekpunt voor mijn onderzoek heb gebruikt. De eerste is een 

195  Bijlage 5.2.
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aantal tekeningen van Walcherse buitenplaatsen die de kunstenaar Jan Arends in de 
jaren zeventig en tachtig vervaardigde. In de tweede plaats is er het boek De provin-
cie Zeeland, samengesteld door Johan de Kanter en Johannes ab Utrecht Dressel-
huis, dat in 1824 in Middelburg verscheen. Het bevat een overzicht van de buiten-
plaatsen die toen nog bestonden of kort tevoren nieuw waren aangelegd. 

5.5.1 Het Arkadisch Walcheren

In de jaren zeventig van de achttiende eeuw vatte de tekenaar Jan Arends (1738-
1805) het plan op om een serie prenten te publiceren onder de titel Het Arkadisch 
Walcheren.196 De tekeningen zou hij zelf maken. Het project is onvoltooid geble-
ven, maar wat ervan is gerealiseerd, geeft een beeld van de bekendheid die buiten-
plaatsen hadden gekregen en welke rol afbeeldingen ervan speelden voor het aan-
zien van de eigenaren.

Jan Arends was afkomstig uit Dordrecht en had zich omstreeks 1771 in Middel-
burg gevestigd. Hier hoopte hij onder de welgestelden klanten te vinden aan wie hij 
tekenles zou kunnen geven. Daarnaast meldde hij in een advertentie uit genoemd 
jaar: ‘Hij tekend ook gezigten van buitenplaatsen naar het leeven af, en heeft ‘er 
reeds veele voor de eerste luiden van deze stad tot genoegen gemaakt’.197 Of het er 
inderdaad zoveel waren als hij voorgeeft, is moeilijk te achterhalen. Inderdaad zijn 
er tekeningen bekend van Elsenoord, Duinbeek en Poppenroede Ambacht uit 1771. 
De advertentie werd blijkbaar goed gelezen, want van de thans bekende buiten-
plaatstekeningen dateert een groot aantal uit 1772. In de jaren zeventig tekende hij 
veertien buitenplaatsen en bracht hij prenten uit van Westkapelle met daarop even-
eens aandacht voor de buitenplaats aldaar. In de jaren tachtig vulde hij deze aan met 
tekeningen van Arnestein, Ter Hooge en Noordhout bij Serooskerke.

Wie de ‘eerste luiden’ waren die Arends in zijn advertentie noemt, blijkt uit een 
overzicht van de bewoners van de buitenplaatsen die hij tekende. Het merendeel van 
deze personen maakte deel uit van Middelburgse regentenfamilies, zoals Schorer, 
Van Citters, Van den Brande en Radermacher van Nieuwerkerke. Isaac Winckel-
man, eigenaar van De Triton bij Koudekerke, was in de tijd dat Arends zijn buiten 
portretteerde juist verhuisd van Vlissingen naar Middelburg.198 Johan Lodewijk Vo-
gel woonde waarschijnlijk eveneens in Middelburg, waar hij Goes vertegenwoordig-
de in de Zeeuwse Rekenkamer.199 Paulus Ribaut was als kiesheer onderdeel van het 
Middelburgse stadsbestuur maar stamde als enige van Arends’ opdrachtgevers niet 
uit een regentengeslacht. Dit bevestigt het al eerder geconstateerde verband dat er was 
ontstaan tussen afstamming en buitenplaatsbezit: het waren overwegend regenten 
die buitens hadden, terwijl kooplieden, predikanten en dergelijke kleinere buitenver-

196  H.W.M. van der Wijck, Het Arkadisch Walcheren getekend door Jan Arends 1770-1790, Alphen aan den 
Rijn 2001, p. 6-7, 28-31 en Van den Broeke, Jan Arends p. 201-203. Zie ook bijlage 5.3.
197  Middelburgsche Courant 7 maart 1771.
198  Van den Broeke, Jan Arends p. 188.
199  Van den Broeke, Jan Arends p. 67.
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blijven hadden dicht bij de stad. Die laatste vormden niet de doelgroep van Arends.
In 1780 bracht Arends samen met de Middelburgse boekhandelaar en uitgever Johan-
nes Abrahams een prospectus uit die de verschijning aankondigde van een ‘uitmun-
tende verzameling van heerlijk uitgevoerde kunstplaaten’, met afbeeldingen van ‘de 
schoonste gezichten van het bekoorlijke eiland Walcheren, doch meest van buiten-
plaatsen’. Het zou de titel Het Arkadisch Walcheren krijgen en de prenten zouden 
worden gemaakt door ‘de beste graveurs van Europa’ naar tekeningen van Arends.200 

Hoewel ook steden en dorpen in het prentwerk aandacht zouden krijgen, lag de 
nadruk op de buitenplaatsen: ‘de grootsheid der ongedwongen natuurlijkheid zon-
der gezogte sieraden dezer plaatzen levert overal bekoorlijke en grootsche gezich-
ten uit, welke den goeden smaak, zoo wel als het vermogen der aanleggeren en be-
zitteren, te kennen geven’, aldus de prospectus. Opvallend is dat de zo geprezen 
natuurlijke sieraden in feite tuinen waren in een geometrische stijl, die met meetlint 
en snoeischaar in bedwang waren gehouden. Arends’ opdrachtgevers prefereerden 
veelal een symmetrische afbeelding van hun huizen en tuinen. Daardoor dreigde 
‘eene al te regelmatige stijfheid’. In de prentenreeks wilde hij voor afwisseling zor-
gen en het gezichtspunt ‘nu eens in het midden, en dan eens wat uit het zelve, ne-
men’. De doelgroep waren ‘alle liefhebberen van prentkonst en lusthoven’. De in-
zet was hoog, want de prenten zouden worden gegraveerd door François-Denis 
Née en Louis-Joseph Masquelier in Parijs en voorzien van onderschriften in het 
Nederlands en het Frans. Deze graveurs hadden vooral hun sporen verdiend met 
prenten van Zwitserse landschappen.201

Het was Arends’ bedoeling om van elke buitenplaats één prent uit te geven, en 
wanneer ze allemaal waren afgebeeld zou van elk ervan een tweede prent worden 
vervaardigd, alle voorzien van een korte beschrijving van die buitenplaats. Hij wil-
de twaalf tot twintig prenten per jaar publiceren. De doelstelling van de onderne-
ming was de schoonheid van het landschap en vooral van de buitenplaatsen tonen.

Als eerste in de reeks verscheen in 1780 een gravure van Sint Jan ten Heere, tus-
sen Domburg, Aagtekerke en Westkapelle. De tekening daarvoor had Arends al in 
1775 gemaakt, met inbegrip van onderschriften in het Nederlands en Frans. De af-
beelding toont het ruime voorplein van deze buitenplaats met aan weerszijden de 
bijgebouwen en aan het eind het grote landhuis. 

De beschrijving gaat vrijwel alleen in op de geschiedenis. De tekst vermeldt de 
achtereenvolgende eigenaren en maakt met geen woord melding van hoe de bui-
tenplaats er uitzag. Zelfs wanneer de auteur, de Middelburgse predikant en hoog-
leraar Jona Willem te Water, vader en zoon Van den Brande noemt als de meest re-
cente eigenaren, laat hij onvermeld dat Van den Brandes vader de lusthof had laten 
aanleggen in zijn toenmalige staat. In zijn prospectus kondigt Arends aan dat elke 
prent vergezeld zou gaan van een ‘korte beschrijving van alle de afgebeelde buiten-
plaatzen, of waar toe de gezichten behoren’. Dat in de tekst over Sint Jan ten Hee-

200  Van der Wijck, Het Arkadisch Walcheren p. 6-7.
201  Van den Broeke, Jan Arends p. 201.
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re helemaal niets over het uiterlijk van die buitenplaats staat, kan te maken hebben 
met de voorkeuren van Te Water of van Van den Brande zelf en lijkt moeilijk te 
verenigen met de reden die Arends aangaf voor het project: in zijn beeld stond juist 
voorop om ‘de gadelooze gezichten van die heerlijke buitenplaatzen naar goede af-
teekeningen op een fraaye wijze in het koper te brengen’.202 

Volgens het onderschrift bij de prent droeg Arends deze op aan Johan Pieter van 
den Brande, burgemeester van Middelburg en eigenaar van Sint Jan ten Heere. Dat 
wijst erop dat hij de protectie van deze heer zocht, waarschijnlijk om met zijn steun 
andere leden van de stedelijke bovenlaag voor zijn project te interesseren en daarin 
te laten deelnemen als sponsor of opdrachtgever. In ieder geval kreeg hij steun van 

202  Van der Wijck, Het Arkadisch Walcheren p. 6-7.

Het voorplein op Sint Jan ten Heere bij Aagtekerke. Gravure door François-Denis Née en Louis-Joseph 
Masquelier naar Jan Arends, 1780.



5.5 Aanzien 359

Daniel Radermacher van Nieuwerkerke die een deel van de kosten voor het maken 
van de prent betaalde. In zijn kasboek noteerde deze in 1777 een betaling van ruim 
twee Vlaamse ponden ‘voor ’t graveeren van de plaat in Vrankrijk’.203

Arends probeerde zelf prenten te maken in de trant van die van Sint Jan ten Hee-
re. Daarop wijst althans de vormgeving van twee etsen die hij in 1778 vervaardigde 
naar tekeningen die hij drie jaar eerder van Westkapelle had gemaakt. De ene toont 
de Zuidstraat, de hoofdstraat van die plaats, ‘even verbij het stadhuis’ met aan het 
einde de kerktoren. De andere prent laat een zicht zien ‘in de bogt van de weg’ met 
eveneens de kerktoren in het verschiet. Ze zijn beide voorzien van onderschriften 
in het Nederlands en Frans en daardoor kennelijk bedoeld om als kunstprenten te 
worden verkocht. De op het eerste gezicht nogal willekeurig aandoende onder-
werpkeuze, een deel van de hoofdstraat en een stuk weg aan de rand van het stadje, 
kan te maken hebben met Arends’ pogingen om de gunst van een welgestelde cli-
entèle te winnen: op beide afbeeldingen zijn namelijk vooral elementen te zien van 

203  za, Verzameling Radermacher inv.nr. 3.

De Zuidstraat in Westkapelle. Ets door Jan Arends 1778, naar diens tekening uit 1775.
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de buitenplaats van de ambachtsheer van Westkapelle, Martinus Johan Veth van de 
Perre. Deze moet een belangrijke potentiële klant van Arends zijn geweest. 

De prent van de hoofdstraat toont het inrijhek van de buitenplaats met zijn zwa-
re gemetselde pijlers en ernaast de tuinmanswoning. Er tegenover, links in beeld, 
staat het koetshuis. De pomp die prominent midden op de straat staat, had Veth van 
de Perre daar in 1768 laten plaatsen.204 De gesnoeide bomen aan weerszijden van de 
straat geven deze het aanzien van een oprijlaan. De tweede prent laat ook dergelij-
ke gesnoeide bomen zien en de koepel aan de rand van het park van de ambachts-
heerlijke buitenplaats. Meer nog dan de plaats Westkapelle speelt hier het buiten-
verblijf van de ambachtsheer de hoofdrol. Het stadhuis van Westkapelle stond dan 
wel direct naast het inrijhek van de buitenplaats aan de hoofdstraat maar is door 
Arends buiten beeld gelaten ten gunste van de gebouwen van dat buitenverblijf.

Mogelijk had Cornelis Kien van Citters een eigen variant op het grootschalige pro-
ject voor ogen toen hij Arends tekeningen liet maken van zijn buitenplaats Ter 
Hooge. Kien van Citters (1732-1805) was een zoon van Wilhem van Citters die 
op Rijnsburg woonde en was naast bewindhebber van de voc lid van het Middel-
burgse stadsbestuur. Hij was in die stad enkele malen burgemeester. Verder was 
hij hoogbaljuw en rentmeester-generaal van Zeeland Bewesten Schelde, een van de 
meest gewichtige functies in het gewestelijke bestuur.

In de tijd dat Arends voorbereidingen trof voor Het Arkadisch Walcheren schreef 
Jona Willem te Water in 1774 een verhandeling over de geschiedenis van Ter Hooge 
en besteedde daarin tevens aandacht aan het nieuwe gebouw en zijn park. Dit ge-
schrift is vrijwel zeker opgesteld op verzoek van Kien van Citters, aan wie Te Wa-
ter de beschrijving opdroeg.205

Verder maakte Jan Arends negen tekeningen van Ter Hooge, waarvan er enke-
le het jaartal 1785 dragen. Deze waren hoogstwaarschijnlijk tot stand gekomen op 
initiatief van Willem Aarnoud Kien van Citters (1756-1794), zoon van Cornelis, 
die een van Middelburg bekendste kunstverzamelaars was. Een schilderij van zee-
schilder Willem van de Velde de Jonge dat zich in zijn collectie bevond, was door 
Arends gekopieerd en in 1783 door een andere kunstenaar gegraveerd.206 

De tekeningen van Ter Hooge hebben een klein formaat en zijn vervaardigd in 
grijze inkt, zonder onderschrift. Mogelijk betreft het hier kopieën van gekleurde 
tekeningen: Arends maakte immers vaker twee reeksen afbeeldingen van een bui-
tenplaats. Opvallend is dat ze op twee na alle een asymmetrische compositie heb-
ben. Daardoor brengen ze het geometrisch aangelegde park op een levendiger ma-
nier in beeld dan op de meeste andere van zijn bekende buitenplaatstekeningen het 

204  Van den Broeke, Jan Arends p. 192.
205  A.P. de Klerk, ‘Een achttiende-eeuwse beschrijving van het huis Ter Hooge op Walcheren’ in: Zeeuws Tijd-
schrift 20 (1970), p. 128-134.
206  Van den Broeke, Jan Arends p. 200-201, 236; E.J. Wolleswinkel, ‘Een jong talent, Willem Aernoud Kien van 
Citters, met zijn ouders door Aert Schouman geportretteerd’ in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor de Ge-
nealogie 39 (1985), p. 211-217.
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geval is. De serie van Ter Hooge hoort dan ook tot het beste wat Arends op dit ge-
bied heeft vervaardigd en het is duidelijk dat opdrachtgever en tekenaar elkaar op 
dit punt gevonden hebben. 

De combinatie van beide, de geschreven geschiedenis en de afbeeldingenreeks, 
komt overeen met wat Arends en boekhandelaar Abrahams van plan waren. Het is 
een voorbeeld van iets wat elders in de Republiek vaker voorkwam en overgekomen 
lijkt te zijn uit Engeland: particuliere landgoedeigenaren die een beschrijving van 
hun huis en park publiceren samen met een aantal afbeeldingen ervan.207 Of Kien van 
Citters de verhandeling van Te Water en de tekeningen door Arends ook wilde pu-
bliceren, is onbekend. Zijn vooraanstaande positie in de Middelburgse elite en onder 
kunstliefhebbers zal er zeker voor gezorgd hebben dat deze tekst en afbeeldingen bij 
velen bekend werden. Op die manier kon hij niet alleen zijn mecenaat en kunstkennis 
tonen, maar tegelijk de bezoekers van zijn kunstverzameling wijzen op de historie 
en fraaie vormgeving van zijn buitenplaats, een van de oudste en meest aanzienlijke 
van de provincie.208 Met zijn kennis van kunst als de geschiedenis en de kunstzin-
nige vormgeving van zijn buitenplaats wilde Kien van Citters zijn aanzien tonen.

De totstandkoming van de serie tekeningen van Poppenroede Ambacht tussen 1771 
en 1776 geeft inzicht in de relatie tussen Arends en een van zijn meest prominente 
opdrachtgevers. Radermacher was zoals eerder aangegeven een belangrijke figuur 
in het Middelburgse genootschapsleven en was een liefhebber van kunsten en we-
tenschappen. Radermacher kocht in de loop van vele jaren een opmerkelijk groot 
aantal tekeningen van Arends. In hoeverre de tekeningen van de Abdij in Middel-
burg en van de Westkapelse zeedijk, die hij in respectievelijk 1778 en 1779 aanschaf-
te, echt in zijn opdracht waren gemaakt, is onduidelijk.209 In de jaren tachtig kocht 
Radermacher voornamelijk tekeningen van zeegezichten en schepen van Arends.210

In de zomer van 1772 betaalde Radermacher 38 Vlaamse ponden voor ‘12 af-
teykeningen van mijn buytenplaats Popperoeden Ambagt, met lijsten en glazen, in 
couleuren, idem nog 12 copyen in Oostindische inkt’. Deze serie van twaalf omvat 
elf gezichten van het huis en het park en een plattegrond. Daarop staat met num-
mers aangegeven van waaruit de gezichten te zien zijn en diende duidelijk als be-
geleiding van de tekeningen. De plattegrond is een kopie van de grote kaart van de 

207  Vergelijk Martin van den Broeke, ‘Voor de kunst van landschap en tuin. Nieuwe gegevens over de Vieren-
twintig printtekeningen met couleuren, verbeeldende Hollandsche Buitenplaatzen van Hermanus Numan’ in: 
Delineavit & sculpsit 35 (2012), p. 42-61.
208  Vergelijk Martin van den Broeke, ‘Kunst verzamelen, mecenaat en statusvertoon. De verzamelingen van 
Hendrik van Slingelandt (1702-1759) als distinctiemiddel’ in: Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 19 (2012), 
p. 125-146.
209  za, Verzameling Radermacher inv.nr. 3, 22 Juli 1778 (10 pond voor ‘4 teikeningen van de Abdij te Middel-
burg’) en 1 jan 1779 (5 pond aan ‘Ahrens voor vier gezigten van Westkapelle’).
210  za, Verzameling Radermacher inv.nr. 3, 23 oktober 1783 (5 pond aan ‘Ahrens voor 5 tekeningen met water-
verf’), 25 juli 1785 (2 pond aan ‘Ahrens voor twee miniaturen’), 21 augustus 1786 (4 pond aan ‘Ahrens, 4 scheep-
stukjes’) en 15 oktober 1786 (1 pond aan ‘Ahrens, 2 zeestukjes’). Vergelijk voor deze belangstelling voor kunst 
ook Yme Kuiper en Harm Nijboer, ‘Between Frugality and Civility. Dutch Mennonite Taste for the “World of 
Arts” in the Eighteenth Century’ in: Journal of Mennonite Studies 27 (2009), p. 75-92.
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buitenplaats die J.J. de Freytag in 1772 had vervaardigd en die hing in de zogeheten 
Zaal in Radermachers woning in Middelburg.211

Zes van de twaalf tekeningen tonen de hoofdas van het park met de oprijlaan, het 
huis, het grote bassin en het kanaal daarachter. De andere vijf laten verschillende 
hoogtepunten van de rondgang door het park zien: de Engelse bloemparterre, vijvers 
en de driesprong bij de koepel. Ze zijn allemaal symmetrisch van opzet, door Arends 
zelf betiteld als ‘eene al te regelmatige stijfheid’. Een van de tekeningen van Poppen-
roede Ambacht liet de zijkant van het huis zien. Deze tekening beviel kennelijk niet, 
want in 1776 verving Radermacher haar door een afbeelding van het ronde gazon in 
het park. Ook daarvan maakte Arends zowel een gekleurde als een grijze versie.212

Radermacher liet de elf gekleurde tekeningen met de plattegrond van de buiten-
plaats inlijsten, waarna ze een plaats kregen in de lange bovengang van zijn woning 
aan de Dam in Middelburg.213 De kopieën in grijze inkt, eveneens voorzien van een 
plattegrond, borg hij op in een kistje. Hij voegde er een toelichting aan toe: ‘Tien 
origineele afteekeningen van mijne buytenplaats Popperoeden Ambagt (…) door 
mij ondergeschrevene ten jare 1762 gekogt, zijnde den aanleg der plantage, vijvers 

211  za, Familie Schorer inv.nr. 572, fol. 63.
212  za, Verzameling Radermacher inv.nr. 3, 22 juli 1776 (2 pond aan ‘Ahrens, 2 tekeningen P.R. Amb.’). Op het 
gazon was een vierkant van vazen met in het midden een obelisk. Deze had Radermacher tweedehands gekocht 
van Jan Frederik Lantsheer die op Steenhove woonde. De naald was gedateerd 1684 en diende oorspronkelijk als 
herinnering aan een bewoonster van die buitenplaats die in genoemd jaar was overleden; Van den Broeke, Jan 
Arends p. 155.
213  za, Familie Schorer inv.nr. 572 fol. 53. 

Het huis Poppenroede Ambacht bij Middelburg, gezien vanaf de Seisweg. Tekening door Jan Arends, 
1772.
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etc. door mij zelfs geconcipiëerd en werkstellig gemaakt, en ten jaare 1771 geheel 
voltooyt’. Om duidelijk te maken dat het hier ging om een belangrijk onderdeel 
van de geschiedenis van zijn familie, tekende Radermacher erbij aan dat de teke-
ningen ‘gedestineerd zijn om ter gedagtenisse bij de familliepapieren in dit kistje te 
blijven berusten’.214 Het was Radermacher blijkbaar evenzeer te doen om de emoti-
onele als de kunstzinnige waarde van de tekeningen. 

De ‘familliepapieren’ waarnaar Radermacher verwees, betrof uit een verzame-
ling genealogische informatie. Daarnaast bezat hij een grote verzameling fami-
lieportretten. Deze hingen zowel in zijn huis in Middelburg als op Poppenroede 
Ambacht. In Middelburg waren twee grote familieportretten en een kleiner van Ra-
dermacher zelf te vinden in de eetzaal, samen met een portret van zijn oom Pieter 
de la Rue, die in die tijd een van de bekendste Zeeuwse geschiedschrijvers was. In 
de bovengalerij stond een model van het grafmonument van admiraal De Wit, een 
van Radermachers voorouders.215 Van deze portretten maakte Radermacher een 
inventaris met een toelichting. Verder liet hij in 1770 een gedrukte genealogie uit-
brengen die was samengesteld door Jona Willem te Water.216

Dat Radermacher grote belangstelling voor zijn familiegeschiedenis koesterde, is 
geenszins uniek: het was een onderdeel van het bewustzijn van de stedelijke elite, 
van haar plaats in de maatschappij en van de betekenis die belangwekkende en aan-
zienlijke voorouders hadden. Opmerkelijk is dat hij de afbeeldingen van zijn bui-
tenplaats onder deze familiestukken schaarde en ze net zo koesterde als zijn por-
tretten en andere familiestukken. 

5.5.2 Buitenplaatsen na 1800

Het bezit van een buitenplaats was in de loop van de achttiende eeuw steeds meer 
een onderdeel geworden van een deftige leefstijl die leden van de stedelijke elite 
voerden. Daniel Radermacher van Nieuwerkerke bijvoorbeeld beschouwde zijn 
Poppenroede Ambacht als een belangrijk familiebezit. Hoe zat dat na de Franse 
tijd? Wie waren de eigenaren van de buitenplaatsen die toen waren overgebleven, 
en in hoeverre waren zij leden van de regentenfamilies die voor 1795 de dienst had-
den uitgemaakt in het stedelijk en gewestelijke bestuur? En wie waren de bewoners 
van de buitenplaatsen die rond die tijd nieuw waren gebouwd? Het antwoord op 
deze vragen werpt licht op de vraag in hoeverre de buitenplaats een rol bleef spelen 

214  za, Familie Schorer inv.nr. 549.
215  In het zogeheten salet en in de kamer daarachter bevonden zich respectievelijk elf en twintig familieportret-
ten. Deze ruimtes waren waarschijnlijk de voornaamste woonvertrekken van het gezin. Merkwaardig genoeg 
hingen er in de meidenkamer, waar de dienstboden sliepen, elf portretten en ook in het provisiekamertje waren 
er twaalf te vinden. Mogelijk waren dit schilderijen van oudere of minder voornaam geachte verwanten. Op Pop-
penroede Ambacht waren zes portretten ondergebracht in een zijkamer aan de achterkant van het huis en in de 
‘doorgaande kamer’, de voornaamste ruimte, waren ‘twee familiekaarten’ of stambomen te bewonderen. Ook 
hingen er zeven portretten. za, Familie Schorer inv.nr. 572.
216  Van den Broeke, Jan Arends p. 147, 158. Deze werd opgenomen in Abraham Ferwerda, Adelijk en aanzie-
nelijk Wapen-Boek van de Zeven Provinciën, waar bij gevoegt zijn een groot aantal genealogiën van voornaame 
adelijke en aanzienelijke familiën, Leeuwarden 1760-1781.
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in het aanzien van zijn eigenaar en in hoeverre daarin sprake was van continuïteit of 
verandering.

Zoals gezegd, een overzicht van buitenplaatsen die na de Franse tijd nog waren 
overgebleven, is te vinden in het boek De provincie Zeeland door Johan de Kanter 
en Johannes ab Utrecht Dresselhuis uit 1824. In totaal noemen zij 46 buitenplaat-
sen ‘behalve een aantal grootere en kleinere lusttuinen’ rond Middelburg.217

Om een beeld te krijgen van de positie van deze buitenplaatsen in de levensstijl 
van de eigenaren is het opnieuw zinvol een onderscheid te maken tussen de stads-
randzone en het platteland. Als platteland kunnen we de gemeenten Domburg, 
Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke en Vrouwenpolder beschouwen. 
De buitenplaatsen in het uitgestrekte Koudekerke vallen uiteen in twee groepen, 
waarvan Der Boede, Triton en Moesbosch ver genoeg van de stad liggen om ze als 
buitens op het platteland te beschouwen. Dicht bij Middelburg zijn Ter Hooge, 
Toornvliet, Vijvervreugd, Steenhove en De Parel te beschouwen als buitens in de 
stadsrandzone. Andere gemeenten in de stadsrandzone zijn Veere, Arnemuiden, 
Oost-Souburg, Sint Laurens, Brigdamme en West-Souburg. De verdeling is dan als 
volgt: van de 46 buitenplaatsen liggen er 26 in de stadsrandzone en 20 op het plat-
teland.

De stadsrandzone was in het begin van de negentiende eeuw opnieuw een popu-
laire plaats om een buitenverblijf te vestigen, net zoals het dat al in de zeventiende 
eeuw was geweest. Dat blijkt onder meer uit de locatiekeuze voor nieuw aangeleg-
de buitenverblijven: van de 46 buitenplaatsen op het eiland die De Kanter en Ab 
Utrecht Dresselhuis in 1824 noemen, waren er zeven nieuw gesticht in de twee of 
drie decennia daarvoor. Deze liggen zonder uitzondering in de onmiddellijke na-
bijheid van Middelburg. Doorn’s Lust ligt nog het verst daar vandaan, in het dorp 
Oost-Souburg. De omgeving van Vlissingen was nog steeds ontdaan van beplan-
ting, deels als gevolg van de kaalslag in de Franse tijd maar ook doordat de stad ten 
tijde van het Koninkrijk de status van vesting had gekregen. Dat hield in dat er rond-
om de stad een zone vrij gehouden moest worden om als schootsveld te dienen.218

De kleine buitenverblijven rond Middelburg concentreerden zich langs de uitvals-
wegen, terwijl de Jodengang waarschijnlijk nog een aantal pleziertuinen telde. Aan 
het begin van de Vlissingseweg, de Segeersweg, Noordweg en Seisweg lagen ver-
schillende kleine buitens. Bij de Vlissingsepoort lagen Veldzigt, Constantia, Gater-
nisse en enkele pleziertuinen waarvan een aantal uit de achttiende eeuw dateerde.219

Aan de Segeersweg was alleen Den Dolphijn overgebleven als oude buitenplaats. 
De andere buitens langs die weg waren allemaal nieuw en voortgekomen uit een sa-
menvoeging of uitbreiding van oudere speelhoven. Rozenburg bijvoorbeeld was 

217  Bijlage 5.4. De Kanter en Ab Utrecht Dresselhuis, De provincie Zeeland p. 189-193. Deze lijst komt uit op 
een ander aantal buitenplaatsen dan Paspoort. Het verschil tussen beide is mogelijk te verklaren doordat Paspoort 
niet de nieuwste villa’s net buiten de stad meetelde, terwijl De Kanter en Ab Utrecht Dresselhuis dat wel doen.
218  Studiecommissie Stichting Menno van Coehoorn (red.), Atlas van historische vestingwerken p. 119-128.
219  Wennekes, ‘Veldzigt’.
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in 1806 een ‘speelhoff’ met een herenhuis, koepel en tuinmanswoning met een op-
pervlakte van ruim tweehonderd roeden.220 In dat jaar kocht Hillegonda Catharina 
Schorer dit hof en voegde het samen met andere gronden in die buurt, waar ze sa-
men met haar zus Johanna Godefreia in 1802 een landhuis had laten optrekken dat 
de naam Rozenburg kreeg.221 Hun oudste zus Maria Petronella was gehuwd met 
Nicolaas Cornelis Lambrechtsen die op Den Dolphijn woonde, welke buitenplaats 
hij in 1793 had geërfd van zijn schoonvader Wilhelm Schorer.222

Van de andere speelhoven en kleine buitenplaatsen langs de Segeersweg en Se-
geerssingel zijn de omtrekken bekend die zijn weergegeven op het kadastraal mi-
nuutplan uit 1818. Over de eigenaren in dat jaar is vanwege het ontbreken van ar-
chieven vrijwel niets bekend. Pas in 1832, bij de inwerkingtreding van het kadaster, 
noemde de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel de eigenaren van deze percelen. 
Op het kadastraal minuutplan is langs de singel tussen de vroegere Dampoort en de 
Vlissingsepoort een vrijwel aaneengesloten reeks kleine percelen te zien met kleine 
opstallen en hier en daar een slingerende vijver. Enkele dragen een naam, zoals Zo-
merrust. Er tussenin liggen wat grotere buitenplaatsen zoals Rozenburg en Veld-
zigt. Over de indeling van deze percelen is verder niets uit de kaart af te leiden, 
behalve dan dat de aanwezigheid van de waterpartijen aangeeft dat het hier plezier-
tuinen betrof. 

Het totaal overziende, blijkt dat de nieuw gestichte buitenplaatsen in de stads-
randzone rond Middelburg omstreeks 1800 veelal waren gebouwd voor personen 
uit de gegoede burgerij: bijvoorbeeld predikanten, notarissen en industriëlen. Op-
vallend is dat twee zusters Schorer zich vestigden op Rozenburg, tegenover het bui-
tenverblijf van hun oudste zuster.

Hoezeer het buitenleven rond de stad in trek bleef bij de gegoede burgerij il-
lustreert de gang van zaken rond Lustenburg. Deze kleine buitenplaats was na het 
overlijden van de weduwe van wijnkoopman Christiaan Damme door vererving in 
bezit gekomen van Adriaan Leunissen en bleef vermoedelijk in de familie tot in ie-
der geval 1832.223 Het geheel was echter wel wat kleiner geworden: het herenhuis 
met zijn vier kamers was gesloopt en het park verkleind. Wat overbleef, was een 
koepel op het voormalige huiseiland. De gracht er omheen had een slingerend ver-
loop gekregen. Dat wijst op een tuinaanleg in landschappelijke stijl. Ook al behield 
men het herenhuis niet, de grond bleef wel in gebruik voor het buitenvermaak maar 
op een kleinere schaal dan voorheen.

 
De buitenplaatsen in de stadsrandzone die al langer bestonden, waren alle door 
koop in bezit van de eigenaren gekomen of waren door deze nieuw gesticht, met 

220  za, Familie Schorer inv.nr. 731.
221  J.A. van de Putte, De geschiedenis van Dauwendaele en andere buitenplaatsen en hofsteden ten z-o van 
Middelburg, Middelburg 1991, p. 34-35.
222  Van den Broeke, Jan Arends p. 56-57.
223  za, Familie Damme inv.nr. 5. De oat uit 1832 noemt Adrianus van de Graft als eigenaar. Hij was een zoon 
van Pieter van de Graft en Johanna Pieternella Leunissen (1771-1826). Adriaan Leunissen (1738 of 1739-1792) 
was mogelijk haar vader.
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uitzondering van Poppenroede Ambacht, Arnestein, Den Dolphijn, Toornvliet, 
Popkensburg en Brakenburg. Deze zes duiden op een patroon: op al deze bui-
tenplaatsen woonden namelijk nazaten van de families die in de achttiende eeuw 
tot de bovenlaag van de stedelijke elite hadden behoord. Poppenroede Ambacht 
was in 1803 na het overlijden van Daniel Radermacher van Nieuwerkerke in be-
zit gekomen van zijn dochter Petronella Maria en haar echtgenoot Johan Willem 
van Dusseldorp de Superville. Laatstgenoemde was afkomstig uit een familie van 
kooplieden, die tegen het eind van de achttiende eeuw ook enkele leden voor het 
stadsbestuur leverde.224

Na zijn overlijden in 1819 erfde hun dochter Jacoba Sara de buitenplaats. Zij was 
gehuwd met Reinbrand Johan Boddaert, officier van justitie in Middelburg.225 Ar-
nestein was in 1820 in bezit van de weduwe van Johan Willem Schorer, wiens voor-
ouders in rechte lijn al sinds het eind van de zeventiende eeuw op die buitenplaats 
woonden.226 Den Dolphijn was al generaties lang doorgegeven binnen de familie, 
laatstelijk door Wilhem Schorer aan zijn dochter, die was gehuwd met Nicolaas 
Cornelis Lambrechtsen.227 Toornvliet werd bewoond door Jacob Hendrik Scho-
rer, de eerste door koning Willem I benoemde gouverneur van Zeeland.228 Deze 
was in 1794 na het overlijden van zijn eerste echtgenote gehuwd met Johanna Maria 
van den Brande die deze buitenplaats in 1793 van haar vader had geërfd. Zij op haar 
beurt had deze geërfd van haar moeder, de weduwe van Galenus Tresel Bevers. Al 
sinds het eind van de zeventiende eeuw was dit huis in de familie Tresel geweest.229 
Het boerderij-achtige Brakenburg was het buitenverblijf van Willem Aarnout van 
Citters.230 Deze was bewindhebber van de voc en van 1788 tot aan de omwenteling 
in 1795 raadpensionaris van Zeeland. Na zijn ontslag bleef hij ambteloos burger.231 

Het kasteel Popkensburg, ten slotte, was sinds 1792 eigendom van Jacob Verheye 
van Citters, heer van Sint Laurens. Van Citters verzette zich zoals we eerder zagen, 
na 1795 hevig tegen de afschaffing van de ambachtsheerlijke rechten. Hij wilde het 
kasteel dat hij van zijn vader had geërfd en dat al sinds het midden van de zeventien-
de eeuw telkens door vererving naar de volgende generatie was overgegaan, beslist 
in stand te houden. Uit de boekhouding van het landgoed blijkt dat de balans over-
wegend op een positief slot uitkwam.232 De prijs daarvoor was hoog: Van Citters 
moest delen van de bossen en boomgaarden laten rooien en in gebruik nemen als 
akker of weiland om in pachtinkomsten te voorzien. Ook werd het onderhoud van 
de siertuinen rond het kasteel flink versoberd. In 1795 was sprake van aanplant van 

224  Nagtglas, Levensberichten, deel 1, p. 726-728.
225  Van den Broeke, Jan Arends p. 157-158.
226  Van den Broeke, Jan Arends p. 42-49.
227  Van den Broeke, Jan Arends p. 49-60.
228  Van den Broeke, Jan Arends p. 178-179; za, Familie Schorer inv.nr. 656.
229  Van den Broeke, Jan Arends p. 174-179.
230  Jaco Simons Siereveld, ‘Van braakliggend naar bulldozer. De bewogen geschiedenis van boerderij en buiten-
plaats Brakenburg’ in: Arneklanken 17 (2012) 4, p. 37-48.
231  Nagtglas, Levensberichten, deel 4, p. 125-126.
232  za, Archief Popkensburg en Sint Laurens inv.nr. 15.
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‘jong bos op de ingenome dreeven’ en op het Eiland verscheen een boomgaard.233

De eigenaren van deze zes buitenplaatsen overleden kort na elkaar: Verheye van 
Citters in 1823, de weduwe Schorer op Arnestein in 1820, Lambrechtsen van Den 
Dolphijn in 1823 en Jacob Hendrik Schorer van Toornvliet in 1822. Alle buiten-
plaatsen bleven in de familie en gingen door vererving over op de volgende generatie. 
Aarnout van Citters, eigenaar van Brakenburg, was de jongste van hen en geboren 
in 1768. Hij overleed in 1851 in zijn woonplaats Den Haag, waar hij in 1828 naartoe 
was verhuisd. Zijn vertrek luidde het einde in van Brakenburg als buitenverblijf.234 

Kortom, er was een tweedeling ontstaan in de buitenverblijven in de stadsrand-
zone: de kleine, villa-achtige buitenverblijven waren veelal van de gegoede burge-
rij, zoals predikanten, notarissen en industriëlen. De oudere buitenplaatsen waren 
in handen van afstammelingen van regentenfamilies die zelfs na de grote omwen-
telingen tot de maatschappelijke bovenlaag van Zeeland bleven behoren. Zij droe-
gen hun buitenplaats via vererving over aan hun nakomelingen, terwijl de eerstge-
noemden overwegend door koop in bezit van hun buitenverblijf kwamen. Het via 
vererving doorgeven van een buitenplaats hangt dus samen met het aanzien van de 
oude families die het bezit van een buiten koesterden als onderdeel van hun familie-
identiteit en hun status.

Op het platteland is een vergelijkbare ontwikkeling waar te nemen. Ook daar 
waren vele buitenplaatsen door afbraak uit het landschap verdwenen. Door sloop 
van buitenplaatsen elders op het eiland was nu het gebied langs de duinen bij Oost-
kapelle, de zogeheten Manteling, als concentratiegebied op het platteland overge-
bleven, ook al was in die gemeente zelf tweederde van het aantal buitens gesloopt. 
Gelijk in de stadsrandzone waren op het platteland de overgebleven buitens over-
wegend door erfenis van eigenaar veranderd.

Van de zeven buitenplaatsen in Oostkapelle waren er in 1824 zes die door verer-
ving in andere handen waren gekomen: alleen Zeeduin was door koop in bezit ge-
komen van de toenmalige eigenaresse Cornelia Martha de Bruyn, die was gehuwd 
met Adrianus van der Straten van den Hill.235 Op Molenwijk woonde Pieter Johan 
Boddaert, een Middelburgse ondernemer die medeëigenaar was van het handels-
huis Boddaert en Compagnie. Van 1814 tot 1824 was hij lid van Provinciale Staten 
van Zeeland en in laatstgenoemd jaar trad hij toe tot de Tweede Kamer. Zijn vader 
Phoenix Isaac, raad in de Raad van Vlaanderen, had dit buitenverblijf in 1788 ge-
kocht op een veiling. Berkenbosch en Duinbeek waren in respectievelijk 1777 en 
1793 door koop eigendom geworden van Gerard Francois Meyners Dz., raadsheer 
in het Hof van Vlaanderen te Middelburg. Na zijn overlijden in 1803 erfde zijn on-
getrouwde dochter Suzanna Petronella Berkenbosch en zijn dochter Digna Johan-
na, gehuwd met Johan Jacob Sprenger, erfde Duinbeek.236

Van de 46 buitenplaatsen in 1824 waren er 20 die al twee of meer generaties in bezit 

233  za, Archief Popkensburg en Sint Laurens inv.nr. 15.
234  Simons Siereveld, ‘Van braakliggend naar bulldozer’.
235  Kesteloo, Oostkapelle p. 106.
236  Kesteloo, Oostkapelle p. 98, 101.
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van dezelfde familie waren. Kan hieruit worden geconcludeerd dat buitenplaatsen 
slechts door een minderheid van de eigenaren als erfgoed werd gezien dat in de fa-
milie diende te blijven? Met die vraag wil ik me nu bezighouden.

Zowel dichtbij de stad als op het platteland waren de buitenplaatsen omstreeks 
1820 grotendeels in handen van een kleine groep onderling verwante families. Zij 
waren afstammelingen van met name Middelburgse regentengeslachten die al meer 
dan een eeuw functies in het stedelijke en gewestelijke bestuur hadden vervuld, zo-
als Schorer, Van Citters en Van der Mandere. Ook was er een aantal relatieve nieuw-
komers te vinden die eerder in de koophandel actief waren geweest en nu mede door 
huwelijken tot de elite en de oude regentenfamilies waren gaan behoren. Te denken 
valt hier aan Meyners, Sprenger, Snouck Hurgronje en Boddaert. Enkele oude re-
gentenfamilies waren rond het begin van de negentiende eeuw uitgestorven, zoals 
Veth, Van den Brande en Van der Poort in Middelburg en Ghijselin en Van Pere in 
Vlissingen. In Zierikzee stierven in deze periode eveneens regentengeslachten uit.237

Dit uitsterven van regentengeslachten deed zich niet alleen in Zeeland voor. In 
Friesland, Groningen en Holland vertoonde de adel in de periode 1550-1800 een 
sterke achteruitgang en ook in andere Europese landen is deze trend waarneem-
baar.238 De stedelijke regentenelite was op Walcheren door demografische factoren 
danig geslonken in omvang. Dat was nog eens versterkt doordat de laatste afstam-
melingen van andere regentenfamilies naar buiten het gewest waren vertrokken. 
Dit was bijvoorbeeld het geval met de families Steengracht en Huyssen. Een en an-
der betekende dat de vermogens van die families door erfenissen samengekomen 
waren bij een kleinere groep van personen die als gevolg daarvan puissant rijk wa-
ren geworden. Het vermogen van Jacob Hendrik Schorer bijvoorbeeld omvatte een 
erfdeel van dat van zijn schoonvader, de immens rijke Johan Pieter van den Brande 
(1734-1793), alsmede delen van het vermogen van zijn tante Jacoba van den Bran-
de (1735-1794) die was gehuwd met de eveneens zeer vermogende Johan Adriaen 
van de Perre (1738-1790). Bij zijn overlijden in 1822 bedroeg zijn vermogen ruim 
1,1 miljoen gulden.239

Leden van deze families bleven op enkele korte periodes van afwezigheid na, ge-
durende de Franse tijd een rol spelen in het bestuur van stad, gewest en land. Jacob 
Hendrik Schorer bijvoorbeeld was tot 1795 pensionaris van Middelburg en na de 
Franse inval werd hij een ambteloos burger. Hij genoot genoeg aanzien en vertrou-
wen om door het nieuwe gewestelijke bestuur te worden afgevaardigd naar hoge 
Franse militairen voor onderhandelingen. In 1802 werd hij aangesteld in de stedelij-
ke raad van Middelburg, waarvan hij later voorzitter werd. Koning Lodewijk Napo-
leon benoemde Schorer tot Staatsraad. Na de val van de Fransen en de instelling van 
het Koninkrijk der Nederlanden benoemde koning Willem I hem tot Commissaris-
Generaal en later tot Gouverneur van de provincie Zeeland. In 1816 werd Schorer in 

237  H. van Dijk en D.J. Roorda, Het patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek, Middelburg 1979, p. 89.
238  Yme Kuiper, Adel in Friesland 1780-1880, Groningen 1993, p. 91-92.
239  za, Familie Schorer inv.nr. 212.
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de adelstand verheven met het predicaat jonkheer. Zowel onder de Bataafsche Re-
publiek, onder het Koninkrijk ten tijde van Lodewijk Napoleon als in het nieuwe 
Koninkrijk der Nederlanden vervulde Schorer belangrijke posities, iets wat behal-
ve aan zijn afkomst en aanzien te danken was aan persoonlijk gezag en kundigheid.

Van de 38 personen die in 1820 burgemeester, raad of kiezer van Middelburg wa-
ren, beschikten er voor zover bekend vijftien over een buitenplaats. Meer dan de 
helft van de stedelijke magistraat had geen buitenplaats.240 Zij die wel een buiten 
hadden, behoorden voor het grootste deel tot families die al voor de omwentelin-
gen op het stedelijke pluche gezeten hadden, zoals Schorer en Lambrechtsen. Het 
merendeel was nog maar enkele generaties lid van de stedelijke bestuurlijke elite. 
Voor zowel de ‘oude’ als de relatief ‘jongere’ regentenfamilies was demonstratieve 
consumptie onderdeel van hun levensstijl geworden: van vrijwel elke regentenfa-
milie waarvan in Middelburg rond 1820 nog vertegenwoordigers woonden, was er 
wel een lid die een buitenplaats bezat. Die diende niet alleen voor het persoonlijke 
aanzien van die eigenaar maar was tevens een vorm van familiebezit dat als zodanig 
in stand gehouden moest worden. Buitenplaatsen waren onderdeel geworden van 
een notabelencultuur, een levensstijl van notabele burgers en nieuwe adel voor wie 
het buitenleven een cruciaal onderdeel was van hun levensstijl.241

De geschiedenis van de buitenplaats kreeg voor deze groep van notabelen zelfs 
meer betekenis, zo kan worden afgeleid uit enkele beperkte bronnen daarover. 
Wanneer een gewaardeerde voorouder eigenaar van dat buiten was geweest, droeg 
dit bij aan de waarde als familiebezit, zoals blijkt uit het testament van Susanna Ma-
ria de Chuy, weduwe van Isaac Winckelman, oud-burgemeester van Vlissingen. 
Van haar echtgenoot had ze in 1796 De Triton geërfd en aangezien ze kinderloos 
was, koos ze een familielid uit die de buitenplaats van haar zou erven. In haar wils-
beschikking bepaalde ze dat haar neef Pieter Claude van Goethem die van haar zou 
erven en als reden daarvoor schreef ze: ‘Ik twijfele niet of dit zal [hem] des te aange-
namer zijn, dewijl het van den heer generaal Evertsen, zijnen grootvader, afkomstig 
is’.242 Echter, ook zonder generaties lang familiebezit te zijn geweest, kon een bui-
tenplaats worden beschouwd als onderdeel van de familie-identiteit en als zodanig 
worden gekoesterd. Dat bleek al uit de aantekening die Daniel Radermacher van 
Nieuwerkerke maakte bij de tekeningen van Poppenroede Ambacht die hij had la-
ten maken. Ook al had hij deze buitenplaats zelf gekocht en voor een deel zelf ver-
fraaid, dan nog was zij een familiestuk. 

Een voorbeeld van hoe een eigenaar zijn buitenplaats meteen nadat hij die had 
gekocht, als familiebezit en erfgoed beschouwde, is Der Boede bij Koudekerke. 
Deze kwam door koop in handen van Abraham van Doorn (1760-1814). Van 

240  Bijlage 5.5.
241  Vergelijk Rob van der Laarse en Yme Kuiper (red.), Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabel-
encultuur in Nederland in de negentiende eeuw, Hilversum 2005.
242  za, Verzameling Winckelman inv.nr. 4.
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Doorn werd geboren in Essequebo (tegenwoordig in Guyana), waar zijn ouders en 
grootouders een plantage bezaten. Na zijn studie rechten vestigde hij zich in Vlis-
singen, waar hij verschillende bestuursfuncties bekleedde. Vanaf 1798 vervulde hij 
diverse hoge ambten in dienst van de Bataafse Republiek en later voor het Konink-
rijk Holland en het Franse Keizerrijk. In 1803, net na zijn vestiging in Middelburg, 
vorderde de Franse bezetter zijn Vlissingse woning die uiteindelijk in 1812 bij de-
creet aan het Franse bestuur werd verkocht.243

Van Doorn kocht Der Boede in mei 1805 van Jan Cornelis van der Mandere 
(1773-1810), wiens vrouw de buitenplaats na het overlijden haar moeder in 1790 
had geërfd. Der Boede was vanaf het eind van de zeventiende eeuw in handen ge-
weest van verschillende van hun voorouders.244 De totale oppervlakte aan landerij-
en was ruim honderd gemeten. Van Doorn schreef in mei aan zijn zoon: ‘geen vorst 
kan contenter zijn, dan ik op dit verblijf, en ik vat nog niet, hoe Van der Mandere er 
zoo gemaklijk van heeft kunnen afstappen’. 

243  Adri Meerman, Wim Hofman, Kees Steutel en Ad Tramper (red.), Slopen of niet. De stadhuizen van Vlis-
singen, Vlissingen 2005, p. 97-98.
244  Martin van den Broeke, ‘Een “fraay en aanzienlijk” stuk goed’ in: Arinda van der Does en Jan Holwerda 
(eindred.), Tuingeschiedenis in Nederland. Veelzijdig erfgoed in ’t groen, Utrecht 2009, p. 46-53. Zie voor de juis-
te gegevens omtrent de vererving van Der Boede in de familie Van der Mandere: A.C. Macaré, ‘Stamreeks Van 
der Mandere (Een Nederlandse tak van een oud Vlaams geslacht)’ in: Kronieken. Tijdschrift van de genealogische 
vereniging Prometheus 8 (1999) 3, p. 157-179. Van Doorn betaalde 3.700 Vlaamse ponden voor de buitenplaats 
met zijn park, bijgebouwen en een boerderij; za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69851 en raze inv.nr. 1402 (18 
april 1805).

Het voorplein op buitenplaats De Triton bij Koudekerke. Tekening door Jan Arends, 1772.
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In mei 1806 verwierf Van Doorn ook de westelijk van Der Boede gelegen buiten-
plaats Moesbosch. Hij begon meteen met het samenvoegen van beide parken: ‘Nu 
maakt het ensemble een fraay en aanzienlijk stuk goed, waarvan ik hoop dat een mij-
ner kinderen, na mij, mogen jouïsseeren, en dat het bestendig in onze famille zal mo-
gen verblijven’. Hieruit blijkt duidelijk dat Van Doorn Der Boede van meet af aan als 
toekomstige familiezetel beschouwde. Het toch al omvangrijke landgoed onderging 
enkele belangrijke uitbreidingen. Behalve Moesbosch werd het terrein van de vroe-
gere buitenplaats Westerbeek bij Der Boede getrokken. Op die gronden verscheen 
het zogenaamde overbos. Daar moest de boerenschuur van Moesbosch een nieuwe 
plek krijgen: ‘Ik ben druk bezig met het doen verplaatsen van de schuur naar het 
overbosch van Moesbosch’. De openbare weg van Vlissingen naar Koudekerke werd 
omgelegd zodat deze tussen het huis Moesbosch en het park ervan kwam te liggen. 
Op de plaats van de oude oprijlaan plaatste Van Doorn een van elders aangekocht 
hek met natuurstenen pilaren, dat tegenwoordig nog steeds is te bewonderen.245

Enkele jaren na de aankoop richtte Van Doorn op het terrein van zijn buiten-
plaats een grafkelder in. Deze lag tegenover het inrijhek, in de bocht van de weg. De 
gemetselde ingang wordt getooid door een arduinstenen plaquette met driehoekig 
bovenstuk. De tekst erop memoreert de aanleg in 1812. Waarschijnlijk was dit graf 
aan de achterkant beplant met stemmige, donkere bomen zoals sparren, populie-
ren of treuressen en -wilgen. Op die manier was het als ornament opgenomen in de 
parkaanleg en tevens vanaf de weg goed zichtbaar voor alle passanten. Deze bouw 
vond plaats in hetzelfde jaar waarin Van Doorn was benoemd tot Commandeur in 
de Ordre de la Réunion. Een jaar later verhief keizer Napoleon hem tot Chevalier 
de l’Empire.246

Na Van Doorns overlijden erfde zijn oudste zoon Hendrik Jacob (1786-1853) 
Der Boede, terwijl zijn jongere broer Anthonie Pieter (1791-1870) Moesbosch ver-
kreeg. Beide broers werden in 1829 met hun zuster in de Nederlandse adelstand 
verheven, de oudste zelfs met de titel van baron bij eerstgeboorte. Vanwege zijn 
functies verbleef baron van Doorn eerst in Gent en later in Den Haag. In 1836 ver-
kocht hij Der Boede, daarmee voorbij gaand aan de wens van zijn vader.247 Van 
Doorn zal niet zo aan Der Boede gehecht zijn geweest als zijn vader. Moesbosch 
bleef wel in de familie.

Wat betekent het voorgaande voor de betekenis die de buitenplaats in de periode 
1770-1820 had voor het aanzien van de eigenaar en zijn familie? Ik heb betoogd dat 
het bezit van een buitenplaats aan het eind van de achttiende eeuw een onderdeel 
was geworden van een deftige levensstijl die met name regentenfamilies voerden. De 
omvang van de stedelijke regentenelite op Walcheren was door demografische oor-
zaken afgenomen en bestond uiteindelijk uit slechts een beperkt aantal families die 

245  Van den Broeke, ‘Een “fraay en aanzienlijk” stuk goed’.
246  Otto Schutte, ‘Les titres du Premier Empire Français en relation avec les Pays-Bas’ in: De Nederlandsche 
Leeuw XCVII (1980), p. 323-358.
247  Van den Broeke, ‘Bestendig bezit’.
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onderling sterk verwant waren. Daarnaast was er een groep buitenplaatsbezitters 
die in de koophandel fortuin hadden gemaakt en door huwelijken of bestuursfunc-
ties tot de stedelijke elite waren doorgedrongen. Tot slot was er vooral rond Mid-
delburg een aantal kleine nieuwe buitenverblijven ontstaan die voor zover bekend 
met name in handen waren van personen uit de gegoede burgerij. Voor dit hele spec-
trum van oude regentenfamilies via nieuwkomers tot en met gerespecteerde burgers 
was het bezit van een buitenverblijf een vorm van demonstratieve consumptie: een 
op de eigen groep gerichte uiting van welstand en aanzien, tekenen die deze groep 
als sub-elites definiëren en onderscheiden van de rest van de stedelijke samenleving.

De nazaten van de oude regentenfamilies beschikten over buitenplaatsen die 
vaak al meerdere generaties in familiebezit waren. Ondanks de grote staatkundige 

De grafkelder van Abraham van Doorn en zijn nakomelingen in het park van buitenplaats Moesbosch bij 
Koudekerke. Foto G.J. Dukker, 1999.
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omwentelingen en de economische crisis in de Franse tijd, vertoonden deze fami-
lies een sterke mate van continuïteit in aanzien, macht en welstand. De buitenplaat-
sen van personen uit deze groep lagen verspreid over het hele eiland, zowel in de 
stadsrandzone rond Middelburg als wat verder weg in de Manteling bij Oostka-
pelle. Op een enkel geïsoleerd geval na waren elders op het eiland de buitenplaatsen 
in het laatste kwart van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw vrijwel 
overal door afbraak verdwenen.

Naast de continuïteit van voorname families die een buitenplaats als uiting van 
hun maatschappelijke positie en onderdeel van hun levensstijl beschouwden, was 
er niettemin verandering: dicht bij de stad waren nieuwe buitenverblijven versche-
nen die in het klein representeerden wat de oudere buitenplaatsen waren voor hun 
eigenaren. Hier ging het om mensen die recent tot welstand waren gekomen en het 
ligt voor de hand dat ook zij door het bezit van een buitenverblijf uiting wensten 
te geven aan hun welstand en hun wens om bij de stedelijke elite te gaan behoren. 
Het ging hier om kleine woningen die overeenkomsten vertoonden met de vroe-
gere speelhoven en in mindere mate om iets wat als familiebezit gekoesterd moest 
worden. 

5.6 Architectuur

De meest opvallende verandering in de Walcherse buitenplaatscultuur in de perio-
de 1770-1820 was de fundamentele wijziging in de vormgeving van tuinen en par-
ken. Geometrische patronen maakten plaats voor een meer ‘natuurlijk’ vormgege-
ven aanleg. Deze noemde men ‘landschapsstijl’ en kreeg aanvankelijk de toevoeging 
‘Engels’. Hoewel inderdaad in belangrijke mate van Engelse oorsprong, vond deze 
stijl in hoofdzaak via Frankrijk en Duitsland zijn weg naar de Republiek.248 

Naar de ontwikkeling van deze stijl is heel veel kunsthistorisch onderzoek ver-
richt. Hier zal ik de opkomst van de landschapsstijl op Walcheren plaatsen in het 
kader van de functies van buitenplaatsen die ik in het voorgaande beschreef. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de vormgeving van een buitenplaats mede wordt be-
paald door de mate waarin de eigenaar zijn welstand, aanzien en macht tot uiting 
wilde brengen. Het park is daarvoor bij uitstek een geschikt middel. 

Hoe belangrijk de vormgeving van een park was, blijkt al uit de eerder aange-
haalde formulering uit de prospectus waarmee Jan Arends in 1780 kopers wilde in-
teresseren voor zijn beoogde prentenreeks van Walcherse buitenplaatsen. Het gaat 
daarbij om de esthetische waarde en de maatschappelijke functie van een buiten-
plaats: ‘de grootheid der ongedwongen natuurlijkheid zonder gezogte sieraden de-
zer plaatzen levert overal bekoorlijke en grootsche gezichten uit, welke den goeden 
smaak, zoo wel als het vermogen der aanleggeren en bezitteren, te kennen geven’. 
Zowel goede smaak als rijkdom, twee aspecten waarmee de stedelijke elite zich als 

248  Heimerick M.J. Tromp, De Nederlandse landschapsstijl in de achttiende eeuw, Leiden 2012, p. 34.
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elite kon onderscheiden, komen op buitenplaatsen tot uiting door de mooie (‘be-
koorlijke’) en indrukwekkende (‘grootsche’) aanblik van de tuinen en parken. De 
manier waarop die beide effecten werden bereikt, veranderde grondig. De buiten-
plaatsen die Arends afbeeldde, waren alle nog voorzien van geometrisch aangeleg-
de parken, terwijl in diezelfde tijd een parallelle ontwikkeling op gang kwam waar-
bij ‘bekoorlijk’ en ‘grootsch’ juist stonden voor een zoveel mogelijk ‘natuurlijke’ 
vormgeving van tuinen en parken. 

Deze veranderingen zijn vooral te verklaren uit de ontwikkeling van een heel an-
dere beleving van natuur en landschap die zich in deze periode voltrok. De ‘land-
schapsstijl’ staat voor een manier van tuinaanleggen die gebruik maakt van geva-
rieerde beplanting van inheemse maar ook exotische planten. Die moesten een 
schilderachtig effect opleveren door verrassende scènes, bijzondere tuingebouwen 
en een breed palet aan geuren en kleuren.249 In Nederland voltrok de overgang van 
de geometrische tuinaanleg naar de landschapsstijl zich zeer geleidelijk over een pe-
riode van ongeveer een halve eeuw. In de jaren zestig van de achttiende eeuw dien-
den zich de eerste experimenten op kleine schaal aan en in het laatste kwart van 
die eeuw ondergingen hele tuinen een metamorfose.250 Een rondgang langs de bui-
tenplaatsen en speelhoven die zijn afgebeeld op de eerste kadastrale minuutplans, 
waarvan de bladen van Walcheren rond 1820 zijn getekend, laat zien dat ze vrijwel 
allemaal onregelmatig gevormde waterpartijen hebben. Dat wijst op een aanleg in 
landschapsstijl. Deze manier van vormgeven had in de eerste jaren van het Konink-
rijk der Nederlanden de geometrische stijl vrijwel geheel verdrongen, althans in de 
nieuw aangelegde of vernieuwde tuinen en parken.

Deze verandering in de tuinkunst is vaak verklaard aan de hand van de vorm-
geving, als een ontwikkeling in smaak en esthetische beleving van de tuin en van 
de natuur.251 Toch verklaart dat maar een deel van de opkomst en toepassing van 
deze tuinstijl. Hoewel tijdgenoten zelf vooral de vormgeving en de natuurlijk-
heid becommentarieerden, speelden milieu, opleiding, culturele belangstelling en 
niet te vergeten de buitenlandse reizen van de buitenplaatseigenaren een cruciale 
rol in de ontwikkeling van hun smaak en de vormgeving van hun tuinen.252 Ver-
der zaten er ook heel praktische kanten aan de nieuwe tuinmode. Zij waren er-
voor verantwoordelijk dat die juist in deze periode aansloot bij de behoefte van 
tuineigenaren.253 Daarom wil ik de opkomst van de landschapsstijl op Walcherse 

249  Tromp, De Nederlandse landschapsstijl p. 34; Dora Wiebenson, The Picturesque Garden in France, Prin-
ceton 1978; John Dixon Hunt, The Picturesque Garden in Europe, Londen 2002; Tim Richardson, The Arcadian 
Friends. Inventing the English Landscape Garden, Londen 2007. Vergelijk ook Iris Lauterbach, Der französische 
Garten am Ende des Ancien Régime. ‘Schöne Ordnung’ und ‘geschmackvolles Ebenmass’, Worms 1987.
250  Tromp, De Nederlandse landschapsstijl p. 35-76; Van den Broeke, Jan Arends p. 12-41.
251  Erik de Jong, ‘ “De jongste zuster der schoone kunsten”. Tuinkunst in 18e-eeuws Nederland’ in: Werkgroep 
achttiende eeuw, Nederlandse tuinen in de achttiende eeuw, Amsterdam/Maarssen 1985, p. 1-30.
252  Tromp, De Nederlandse landschapsstijl.
253  Vergelijk Charles Quest-Ritson, The English Garden. A Social History, Boston 2002; Richard Wilson en 
Alan Mackley, Creating Paradise. The Building of the English Country House 1660-1880, Londen/New York 
2000.
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buitenplaatsen juist ook bezien in het licht van het voorgaande, namelijk de eco-
nomische en sociale functies van de buitenplaats zoals ik die hiervoor in extenso 
beschreef.

5.6.1 Landschappelijke tuinen

De eerste praktijkvoorbeelden van de landschapstuin en de theorievorming daar-
van vonden plaats in Engeland, Frankrijk en Duitsland. Via vertalingen en prenten 
bereikte deze kennis de Republiek. Landschapstuinen kende men hier door reis-
verslagen van hen die ze met eigen ogen hadden gezien.254 Ook de handel in topo-
grafische prenten droeg bij aan de verspreiding van kennis over dit soort tuinen. 
In Engeland ging het vooral om enkele parken in en rond Londen en om de grote 
landhuizen in haar wijdere omgeving. In de loop van de achttiende eeuw was een 
heuse toeristenstroom op gang gekomen om die te gaan aanschouwen. In Frankrijk 
waren de parken en paleizen van de koning en de hoge adel in en rond Parijs in trek 
bij reizigers. Ook daarvan verschenen prenten die hun weg vonden onder kunst-
verzamelaars. In Duitsland waren het vooral recent gestichte badplaatsen zoals Bad 
Pyrmont en Burgsteinfurt die populaire reisbestemmingen waren voor Nederlan-
ders. Het Bagno bij laatstgenoemde plaats genoot door reisbeschrijvingen en pren-
ten zelfs grote bekendheid.255

Daarnaast was er een literatuurstroom ontstaan die een nieuw natuurgevoel ver-
woordde. Hierin stond de emotionele ervaring van de natuur centraal. Een be-
roemd voorbeeld daarvan is The Seasons (1726-1730) van James Thomson, dat 
vertaald werd in het Frans, Duits en, in 1766, in het Nederlands. In Frankrijk ver-
scheen tussen 1776 tot 1788 de serie Cahiers, ou Details des nouveaux jardins à la 
mode door George-Louis Le Rouge, met prenten van hedendaagse parken in de 
nieuwste mode in Frankrijk, Duitsland en Engeland. Verder bevatte deze reeks een 
serie prenten die waren ontleend aan de Designs of Chinese Buildings (1757) door 
William Chambers. In Zeeland was dit werk bekend: in ieder geval had Johan Adri-
aen van de Perre een exemplaar.256 Het gedicht L’art des jardins (1782) van Abbé De 
Lille genoot in de Republiek ook veel bekendheid. Zijn boek L’homme des champs 
(1800) werd in 1803 door Bilderdijk in het Nederlands vertaald.257

Niet alleen was men zich in de Republiek bewust van de buitenlandse oorsprong 
van de landschappelijke tuinstijl, het besef ontstond gaandeweg dat men hier met 
een kunstvorm van doen had: tuinen werden steeds vaker beschreven in termen 
als ‘schilderachtig’. Deze veranderde visie op tuinaanleg als wetenschap naar land-
schapsontwerpen als kunstvorm is een van de meest fundamentele in de waardering 
voor tuinarchitectuur in de achttiende eeuw.258

254  Tromp, De Nederlandse landschapsstijl p. 11-34.
255  Tromp, De Nederlandse landschapsstijl p. 31-34.
256  zb, Handschriften inv.nr. 1113 F 15.
257  De Jong, ‘De jongste zuster’ p. 14; Tromp, De Nederlandse landschapsstijl p. p. 15-34.
258  De Jong, ‘De jongste zuster’.
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De overgang van geometrisch aangelegde parken met geschoren bomen en ha-
gen naar een parkaanleg met slingerende paden en waterpartijen en ‘natuurlijke’ be-
planting verliep in de Republiek zeer geleidelijk. Het was in zijn vroegste vorm niet 
zozeer een alternatief voor de geometrische tuin maar een toepassing van bestaande 
principes in nieuwe vormen. Al in handboeken over de geometrische tuin was het 
advies om voor natuurlijkheid en variatie te zorgen.259 

Het eerste teken van een meer ‘natuurlijk’ bedoelde manier van tuinaanleggen 
was de slingerende paden. In Nederland verschenen die voor het eerst in parken in 
de jaren veertig van de achttiende eeuw. Aanvankelijk waren ze vooral in de mar-
ges daarvan te vinden. Of deze paden daadwerkelijk een uiting zijn van een streven 
naar meer natuur of ongedwongenheid in de tuin of dat ze voortkomen uit de be-
hoefte aan variatie en verrassingseffecten die ook in geometrische tuinen uit deze 
periode voorkomen, is niet geheel duidelijk. Vermoedelijk geldt het laatste. Wel 
waren dergelijke slingerpaden meestal wat ‘losser’ beplant dan de rechte lanen en 
wandelpaden, die in de regel omzoomd waren met geschoren hagen. De slingeren-
de paden hadden vaker een beplanting van bloeiende en geurende heesters en een 
mengeling van verschillende opgaande bomen.260

Vanaf de jaren zestig van de achttiende eeuw kregen hele tuingedeelten een in-
richting met slingerende paden. Deze zogenoemde ‘slingerbossen’ kenmerkten 
zich door hun gesloten karakter: ze moesten de wandelaar verrassen met hun 
kronkelende paden en afwisselende beplanting. De bloemdragende en geuren-
de heesters die langs slingerpaden en in slingerbossen stonden, kregen de bena-
ming ‘Engelsch hout’. Later kregen ook slingerbossen de naam ‘Engelsch bos-
je’.261 Men associeerde dit soort tuinen met Engeland, hoewel de daadwerkelijke 
oorsprong niet zonder meer aan Engelse voorbeelden valt toe te schrijven. In 
Frankrijk en Duitsland kwamen eveneens dergelijke tuinen voor, die in de Re-
publiek bekendheid genoten door eigen waarneming op buitenlandse reizen of 
door prenten.262

Ook op Walcheren waren de eerste landschappelijk aangelegde tuinen op buiten-
plaatsen kleinschalig en ingekaderd in een oudere geometrische aanleg. Een voorbeeld 
daarvan is Lammerenburg bij Vlissingen. Deze was in 1765 in bezit gekomen van Johan 
Steengracht, advocaat-fiscaal van de Zeeuwse Admiraliteit.263 Hij liet het park uitbrei-
den door een bos aan de overzijde van de weg in te richten met slingerende paden. Deze 
kregen een onregelmatige, maar wel geometrische vorm doordat ze waren samenge-
steld uit rechte stukken en cirkelfragmenten, zoals te zien is op de plattegrond van die 
buitenplaats uit 1785. Dergelijke zogenoemde ‘passer-en-lineaalpaden’ kwamen veel 
voor in parken in het derde kwart van de achttiende eeuw, zoals ook op De Griffi-

259  Van den Broeke, Jan Arends p. 12-41; Robinson, Arcadian Friends p. 157.
260  Tromp, De Nederlandse landschapsstijl p. 35-50.
261  Tromp, De Nederlandse landschapsstijl p. 51-60.
262  Tromp, De Nederlandse landschapsstijl p. 69-72, 15-34.
263  Van den Broeke, Jan Arends p. 110-111.
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oen en op Munnikenhof te zien is op plattegronden uit respectievelijk 1765 en 1768.264

Verder lag op Lammerenburg in een hoek van het park een bosje met slingeren-
de paden rond een rechthoekig bassin. Dit was een zogeheten Engels bosje en mar-
keerde een volgende stap in de ontwikkeling van de landschapsstijl. De paden in dit 
tuingedeelte hadden een iets vrijer verloop dan die in het overbos.

264  Afbeeldingen in hoofdstuk 4.

Lammerenburg bij Vlissingen. Kaart door H.A. van Guldener, 1785.
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Een ander Engels bosje was te vinden op Twistvliet. Dit huis was in 1776 in han-
den gekomen van Jan Bijlevelt, oudschepen en raad van Veere.265 Mogelijk is hij de-
gene die deze noviteit heeft aangelegd.266 Jan Arends tekende in 1780 het Martbos 
op Arnestein en ook dat is een afgezonderd tuingedeelte met een meer natuurlijke 
beplanting dan elders in het park. Het bosje is waarschijnlijk eveneens in de jaren 
zeventig tot stand gekomen, net als dat op Ter Hooge. Daarvan maakte Arends in 
1785 een tekening. Het ging hier om een cirkelvormig gazon, dat toegankelijk is 
door een recht pad van gazon, terwijl de omringende beplanting natuurlijk aan-
doet: geschoren hagen en bomen op regelmatige plantafstanden hebben er plaatsge-
maakt voor heesters en onregelmatig geplante bomen.

Mogelijk bevond zich een Engels bosje op Noordbeek. Bij de ontmanteling van 
die buitenplaats kwamen in 1801 enkele sparren op de veiling, een boomsoort 
die vaak als solitair in een dergelijk landschappelijk aangelegd tuingedeelte voor-
kwam.267 Een deel van het park bleef geometrisch van aanleg, getuige de aanwezig-
heid in 1788 van een palmschaar en ‘2 halve manen om haagen op te slaan’.268

265  za, raze inv.nr. 1203 (16 maart 1776).
266  Een perceel in de hoek van de voormalige buitenplaats droeg nog tot in de twintigste eeuw de veldnaam ’t 
Iengelse Bos; Heemkundige Kring Walcheren, De veldnamen van Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder, Middel-
burg 1989.
267  gav, raze inv.nr. 1495 (23 december 1801).
268  gav, raze inv.nr. 1482 (11 juli 1788).

De Chinese tempel op het Huis te Oostkapelle. Tekening door Jan Arends, 1772.
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Op Walcheren lijken de eerste slingerpaden iets later te zijn ontstaan dan elders 
in de Republiek. Toch was hier vanaf de jaren zestig op verschillende buitenplaat-
sen een slingerpad of Engels bosje te vinden. In de jaren zeventig bestonden er 
volop passer-en-lineaalpaden, slingerpaden en Engelse bosjes naast geometrische 
tuinen. Wat ze met elkaar gemeen hadden, is hun onregelmatige opzet en het ver-
rassingseffect dat ze maakten op de bezoekers: door het onregelmatige verloop van 
de slingerpaden of door parkonderdelen met zeer korte lanen en zichtassen aan el-
kaar te koppelen, ontstonden labyrintachtige tuinen in een stijl die aansloot bij het 
toen gangbare rococo, dat vooral in interieurs toepassing vond.269

Behalve in de vormgeving en beplanting kwamen ook in de tuingebouwen innova-
ties voor, zoals in de vorm van exotische en rustieke bouwwerken. Bijzonder po-
pulair in de jaren zeventig waren Chinese tuingebouwen.270 Een opmerkelijk voor-
beeld daarvan stond op Lammerenburg: de zogenoemde Chinese tempel op het 
terras bij het Grote Bassin. Dit is afgebeeld op een tekening door Jan Arends uit 
1772.

Hier zal wellicht een Engels voorbeeld als inspiratiebron gediend hebben. Steen-
gracht was namelijk in 1769 naar Engeland gereisd en had daar in en rond Londen 
de Chinese tuingebouwen gezien in bijvoorbeeld het Vauxhall en in de koninklijke 
tuinen van Kew.271

Twee andere Chinese tuingebouwen zijn eveneens bekend van tekeningen dor 
Jan Arends. Op het Huis te Oostkapelle stond een ‘Zineschen tempel’ in een geo-
metrisch aangelegd perkje terzijde van een donkere laan. De halve maan op het dak 
detoneert met het voor de rest Chinese uiterlijk van het gebouwtje maar geeft wel 
aan hoe speels er met de vormgeving van dit soort exotismen werd omgegaan. Op 
Sint Jan ten Heere stond een tuingebouw dat vermoedelijk dateerde uit de bouw-
tijd van de buitenplaats, de jaren veertig van de achttiende eeuw, en dat pas later een 
Chinees aandoend dak had gekregen.272 Ook dit stond in een geometrisch vorm-
gegeven tuingedeelte, in dit geval een hagentheater. Het is opmerkelijk dat ze in 
een dergelijke context stonden, want ze werden in de regel geassocieerd me een 
meer ongedwongen, speelse tuinaanleg. In de eerste landschapstuinen in Engeland, 
Frankrijk en Duitsland en ook in de Republiek verschenen dan ook heel vaak Chi-
nese elementen zoals bruggen of pagode-achtige tuingebouwen. 

Deze drie voorbeelden dateren uit het eind van de jaren zestig of begin jaren ze-
ventig van de achttiende eeuw. Een later voorbeeld van een Chinees tuingebouw 
was te vinden op Overduin bij Oostkapelle, waar aan de rand van het park een vier-
kant stenen gebouw verrees dat tegenwoordig nog bestaat en de Rode Tent heet. 
Het heeft rode muurvlakken en is versierd met gele biezen en raamomlijstingen. 
Het huidige puntdak had oorspronkelijk waarschijnlijk een koepelvorm. Ook dit 

269  Van den Broeke, Jan Arends p. 12-41.
270  Tromp, De Nederlandse landschapsstijl p. 60-69.
271  Bibliotheek Duivenvoorde inv.nr. 4-c-5.
272  Van den Broeke, Jan Arends p. 101.
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is een voorbeeld van een als Chinees bedoeld tuingebouw, zij het dat hier de vorm-
geving meer ontleend lijkt aan de gebruikelijke classicistische stenen tuingebouwen 
dan aan de meer frivole chinoiserieën.273

Naast deze exotische tuingebouwen, die voornamelijk de vroege landschapstuinen 
versierden, kregen gaandeweg ook rustieke elementen een plaats in de tuin. Het boe-
renland en het eenvoudige landleven werden verbeeld door bruggetjes en hutten van 
ruwe boomstammen en ook werden in afgelegen hoeken van het park kluizenaars-
hutten geplaatst. Deze elementen moesten bijdragen aan het naar voren halen van de 
natuur zelf, en van de agrarische en arcadische kenmerken ervan. De populariteit er-
van groeide in de jaren zeventig van de achttiende eeuw vooral onder buitenplaatsei-
genaren die de goede smaak in hun tuinen wilden tonen, en als reactie op de soms al te 
overladen en gekunstelde landschapstuinen met Chinese en andere exotische gebou-
wen. Het toenemende besef van een nationale smaak en identiteit in de schilderkunst 
hield daarmee verband en beide beïnvloedden elkaar dan ook, getuige bijvoorbeeld de 
prentenreeksen van landschapstuinen door Hermanus Numan en de Drentse land-
schappen door Egbert van Drielst die juist in de jaren tachtig en negentig verschenen.274

Een vroeg Walchers voorbeeld daarvan was het Hof te Domburg. In 1774 wan-
delde de Leidse student Frans Cornelis Hoogvliet door dit park en zag daar een 
kluizenaarshut in het park van ‘de lustplaats van Domburgs weledelgeboren heer, 
een fraaien en vruchtbaren hof achter welke een aangenaam bosch is met digten 
boomlommer beschaduwt’.275 De beschrijving ervan maakt duidelijk wat de bedoe-
ling van dit soort tuinornamenten was: 

Hier, hoorden we hield zig tans ook een eremiet van professie sedert eenigen tijd op. Be-
nieuwd naar zulk eene rariteit leidde men ons door verscheiden wandelpaden en kronkel-
dreven heenen tot wij na lang omloopen de woning deezes vreemdelings naderende zijne 
hut beschouwden. Het was een vierkant stulpje van verscheiden, onder anderen boom- 
en struikstof zeer aardig zamengestelt met deur- en glasvensters voorzien. Binnen deze 
wooning zagen wij eenen bejaarden vader met eenen donkerbruine pijrok aan eene tafel 
mediteerend zitten. Hij las zoo ’t scheen twee boeken op de tafel liggende, en welke? Le 
songe d’un eremite en La metamorphose d’Ovide’.276 Dees man, schoon van hout gefa-
briceerd, vertoonde volmaakt eenen waaren eremiet. Het gezelschap bewonderde de aar-
tigheid der schetze van het somber eenzaam leven. Zommigen zeiden dezen mensch zijn 
geluk te benijden, dan kwam er bij ‘voor eenen tijd’ dog men besloot met algemeene stem-
men, het geluk van ’t eremietenleven was louter schijn, het ware de mensch niet goed alleen 
te zijn! Zoo redekavelende raakten wij het bosch weer uit’.277 

273  R.H.M. van Immerseel m.m.v. A.M.M. van Haperen, ‘Dat de Overduinsche bloemhof bloei’. De geschiede-
nis van de buitenplaats Overduin te Oostkapelle, Amersfoort 2011, p. 56-57.
274  Van den Broeke, ‘Voor de kunst van landschap en tuin’; De Jong p. 14-19.
275  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. Over hermitages: Wim Meulenkamp, ‘Eene schilderach-
tige hermitage …’. Een inventarisatie van sierhermitages en kluizenaarspoppen in Nederland’ in: Antiek 21 (1986) 
5, p. 297-301; idem, ‘De cultus van de hermitage in Nederland’ in: Meta Bison (red.), Ô laage hut! Meer grootsch 
dan vorstelijke hoven. Het kluisje van Betje Wolff en Aagje Deken in Beverwijk, Beverwijk 1993, p. 57-74.
276  Kluiver, ‘Een zomerreis’ identificeert eerstgenoemd boek als Louis Sébastien Mercier, Songes d’un hermite, 
A l’hermitage de St. Amour (= Parijs, Hardy) 1770.
277  Kluiver, ‘Een zomerreis’ p. 143.
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Opmerkelijk aan deze beschrijving is de reactie van de bezoekers: op een speelse 
wijze ontlokte de hermitage aan hen een korte bespiegeling over het leven in een-
zaamheid. Dit soort overpeinzingen hoorden bij het effect dat dergelijke tuinge-
bouwen opwekten bij de beschouwer en vormen een illustratie van het begin van 
een romantische natuurbeschouwing, waarbij niet alleen de zintuigen maar ook de 
emotie werd geprikkeld.

Een van de best gedocumenteerde vroege landschappelijke parken op Walcheren 
was te vinden op Westhove en Duinvliet bij Oostkapelle. Van het park op deze bui-
tenplaats is een beschrijving bekend uit 1786 die een inzicht geeft in de indeling en 
in de functie ervan. Westhove was sinds 1765 in bezit van Jacoba van den Brande, 
die in 1760 was getrouwd met Johan Adriaen van de Perre, heer van Nieuwerve, 
Welsinge en Everswaard.278

Van de Perre breidde het terrein van Westhove in 1784 uit met dat van het ernaast 
gelegen Duinvliet.279 De echtgenote van zijn broer Paulus Ewaldus had namelijk in 
1780 het grote Der Boede geërfd. Het lijkt erop dat dit echtpaar van dat buiten hun 
voornaamste zomerverblijf wilde maken. Door de aankoop van Duinvliet beschik-
te Van de Perre nu over alle bossen van Domburg tot en met Westhove. Het heren-
huis op Duinvliet kreeg een functie als woning van zijn huispredikant Johannes 
Hendrikus van der Palm, die in 1788 in zijn dienst trad.280

De geschulpte kom in het midden van het sterrebos voor het hoofdgebouw kreeg 
een onregelmatige vorm en een uitloper waarover een brug kwam te liggen. Deze 
zogenoemde Romeinse brug kwam tot stand voor 1790.281 

Van de Perre ontving op 1 juli 1786 stadhouder Willem V met zijn echtgenote en 
kinderen toen deze een bezoek bracht aan Zeeland. De reis was vooral politiek van 
aard: de populariteit van de stadhouder was tanende en om die een positieve impuls 
te geven, bezocht het hof verschillende gewesten waaronder Zeeland. Verschillen-
de leden van de gewestelijke regentenelite ontvingen het gezelschap op hun buiten-
plaatsen en in hun stadswoningen. Het bezoek aan Duinvliet wordt van al deze vi-
sites het meest uitgebreid beschreven. Dat lijkt een teken dat het hier om een van de 
hoogtepunten van het stadhouderlijk bezoek ging.

278  Deze was van 1768 tot 1779 Representant van de Eerste Edele in de Staten van Zeeland geweest en gold mede 
daardoor als een van de meest vooraanstaanden van de Middelburgse en Zeeuwse regenten. Nadat hij in 1779 ont-
slag had genomen, ging hij zich geheel toeleggen op de bevordering van de wetenschappen. Kesteloo, Oostkapelle 
p. 89-91; H.J. Zuidervaart, ‘Mr. Johan Adriaen van de Perre (1738-1790). Portret van een Zeeuws regent, mecenas 
en liefhebber van nuttige wetenschappen’ in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap 
der Wetenschappen (1983), p. 1-169; 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;
279  Kesteloo, Oostkapelle p. 77; za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69631. Van de Perre betaalde 3.333 Vlaamse 
ponden voor Duinvliet. Zie tevens over Duinvliet: Lilian E.L. Kusters, ‘Hoogduin en de vervlechting van buiten-
plaatsen in de Manteling. De gezamenlijke geschiedenis van Landlust, Basseliershof, Hooge Duijn, ’t Hof Duijn-
vliet en het nieuwe Duinvliet’ in: E. den Hartog (hoofdred.), Aspecten van Zeeuwse buitenplaatsen. Jaarboek 
Kastelenstichting Holland en Zeeland 2006-2007, p. 147-164. 
280  Kesteloo, Oostkapelle p. 90; over Van der Palm als huisleraar Zuidervaart p. 56-61.
281  Geert Oldenmenger, ‘Bruggenspraak. Hoe Romeins is de Romeinse brug bij Westhove?’ in: De Wete 42 
(2013) 2, p. 24-33.
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Het bezoek dat het gezelschap aan Van de Perres buitenplaats bracht, begon 
met een ontvangst op het voorplein of ‘het groot terras’ dat met bloemen was be-
strooid.282 

Hierop volgde een jongetje en een meisje, gekleed als een tuinman en tuinierster, en brach-
ten eenige bloembouquetten aan de prinsessen, welke door het meisje overhandigd wier-
den. Beneden aan het terras stonden vier kinderen van Domburg, verbeeldende de vier 
getijden des jaars, hebbende de voortbrengselen, welke op deze plaats verbouwt worden, 
in de handen, namelijk aan de eene zijde een meisje, houdende een mandtje met bloemen, 
over haar een jongetje, houdende het graangewas, naast welke een meisje houdende de 
fruiten, en over haar een jongetje met dorre takkebosschen.283

Na deze ontvangst begaf het gezelschap zich naar het terrein van het voormalige 
Hoogduin dat Van de Perres broer in 1775 bij Duinvliet had gevoegd. Nadat het 
huis in 1776 was gesloopt, was het huiseiland blijven bestaan. Het gezelschap wan-
delde erlangs en kreeg daar opnieuw een pastoraal tafereel te zien: 

Op een eilandje waaren twee boerenkinderen, een jongetje en een meisje van Domburg, 
geplaatst, in herdersgewaad gekleed, welke kinderen met een bootje overgehaald zijnde, 
presenteerde aan haare koninklijke hoogheid een lam, ’t geene haare hoogheid met genoe-
gen aannam, het meisje bij de hand nemende en haar vragende hoe oud zij was etc. Van 
hier wandelde het gezelschap naar den grooten visvijver, alwaar met twee kinderen in vis-
schersgewaadjes gekleed, aantrof, bezig zijnde met hun hengelroeden en schepnetje, pre-
senteerende het meisje aan haare koninklijke hoogheid een fles met fraaye goudvischjes.284 

Het vorstelijke gezelschap werd getrakteerd op een wandeling langs idyllische, pas-
torale scènes waarin kinderen de rol speelden van plattelandsbewoners en de vruch-
ten van het land presenteerden aan de vorst. Meer nog dan een mooi plaatje was 
deze wandeling een veelbetekenende uitbeelding van een boodschap. Van de Perre 
liet met de verbeelding van de vier jaargetijden zien dat zijn landgoed in elk seizoen 
opbrengsten leverde. Dit valt te interpreteren als de goede zorg die Van de Perre als 
landeigenaar aan zijn bevolking geeft door haar het hele jaar rond van het nodige 
te voorzien. Tegelijkertijd was de oogst van vruchten en andere producten uit ei-
gen tuin al sinds de Oudheid een van de idealen die men in het buitenleven prees.

Dat Van de Perre kinderen inzette om als levende stoffering te dienen in zijn 
idylle, sluit hier goed bij aan. Hun onschuld kon model staan voor de onbevangen-
heid en puurheid die de plattelandsbevolking werd toegedicht. Het was de taak van 
de elite, van de meest vooraanstaanden in de maatschappij, om haar door onderwijs 
en weldoenerij te verheffen. Deels diende dit als legitimatie van de positie van de 

282  De prins werd door de dorpskinderen uit Domburg ‘in een daartoe gezette tent geleid, welke door den tui-
nier en arbeiders dier plaats sierlijk met bloemen en verstonnen opgepronkt was. De dochter van den tuinman 
presenteerde aan haare hoogheden wafels, schaapenkaas en boterhammen, toebereid uit de voortbrengselen van 
deeze plaats’; Het verheugd Zeeland bij het plechtig bezoek van zijne doorluchtige hoogheid Willem de Vijfde, 
prinse van Oranje en Nassau, erfstadhouder, kapitein en admiraal generaal der Vereenigde Nederlanden, bene-
vens deszelfs koninglijke gemalinne en vorstelijke spruiten. Den XVIIIden van zomermaand  MDCCLXXXVI, 
en volgende dagen, Amsterdam 1787, p. 66. ‘Verstonnen’ zijn festoenen of slingers.
283  Het verheugd Zeeland p. 68.
284  Het verheugd Zeeland p. 69.
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elite, deels had het te maken met het verlichtingsideaal van de landbouw als manier 
om het welzijn van het volk te verbeteren. Het was een vorm van politiek theater 
waarbij al dan niet werkelijk functionerende boerderijen, akkers en weilanden als 
decor dienden. Wat dat betreft vertoont de tuin van Van de Perre overeenkomsten 
met de idyllische schijnboerendorpjes en decoratieve melkhuisjes of laiteries van 
de Franse hofadel uit diezelfde periode.285 Sterker nog: zijn nichtje Jacoba Johanna, 
dochter van zijn broer Paulus Ewaldus, werd bij gelegenheid van het stadhouder-
lijk bezoek geportretteerd als herderinnetje. Het meisje is afgebeeld terwijl ze een 
lam een schoteltje melk voorhoudt, met voor zich een mandje bloemen. 

Behalve deze boerenidylle had Van de Perre nog meer in petto voor zijn gasten. 
Na de wandeling door Duinvliet ging men naar het belvedere in de duinen ach-
ter Westhove, waar hij ‘het vorstelijk gezelschap bezig hield, met eenige voorwer-
pen door het groot microscoop en andere observatieglaazen te laaten bezigtigen’.286 
Van de Perre was een hartstochtelijk natuurwetenschapper en beschikte zowel in 
zijn huis in Middelburg als op Westhove over een grote verzameling natuurkundi-
ge instrumenten. Ook verrichte hij meteorologische observaties, waartoe hij in het 
kasteel en in Middelburg windwijzers had laten installeren.287 Ook de wetenschap 
kreeg dus de aandacht tijdens de rondleiding. Dat was dus een tweede aspect dat de 
boodschap van Van de Perre duidelijk moest maken: Van de Perre als man van de 
wetenschap. 

Tot slot leidde de gastheer zijn bezoekers naar een afgelegen deel van het park 
waar men de hermitage bezocht, ‘in dewelke een arbeider, zijnde een Vlaminger 
van geboorte, als een capucijner monnik gekleed zich bevond’. Dit was een van de 
leden van het tuinpersoneel.288 

Deze prezenteerde aan het hooge gezelschap eenige verkwikking van fruit, en kruiderwijn 
etc. waarvan het doorluchtige gezelschap dan ook iets gebruikte, vindende een uitstekend 
vermaak om met den heremiet te spreeken, die ook op de bescheidenste wijze telkens op 
zijn Vlaams antwoorde. Zijn huiscieraad, bed etc. was alles zo naïf en welgelijkend, dat het 
eene goede poos de aandacht kon bezig houden.289 

Hieruit blijkt het theatrale dat de vroege landschapstuinen kenmerkte: ongetwij-
feld hadden de bezoekers door dat het geen echte kluizenaar was, maar zij speelden 
het spel mee en vonden het hoogst vermakelijk.290

285  Vergelijk Meredith Martin, Dairy Queens. The Politics of Pastoral Architecture from Catherine de’ Medici 
to Marie-Antoinette, Cambridge/Londen 2011, p. 158-213.
286  Het verheugd Zeeland p. 68-69.
287  Zuidervaart, ‘Mr. Johan Adriaen van de Perre’ p. 71-98.
288  Kesteloo, Oostkapelle p. 90.
289  Het verheugd Zeeland p. 68-69; Martin van den Broeke, ‘… naïf en welgelijkend’. De sierhermitage bij kas-
teel Westhove’ in: Cascade, bulletin voor tuinhistorie 3 (1994) 1/2, p. 18-19.
290  Vergelijk Wim Meulenkamp, ‘Kluizenaars, boeren en dagloners: levende en quasi-levende stoffering in de 
landschapstuin’ in: Caroline van Eck, Jeroen van den Eynde en Wilfred van Leeuwen (red.), Het schilderachtige. 
Studies over het schilderachtige in de Nederlandse kunsttheorie en architectuur 1650-1900, Amsterdam 1994, p. 
75-84.
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Met deze uitgebreide rondgang langs de verschillende onderdelen van zijn park 
had Van de Perre zijn bezoekers niet alleen vermaakt maar hun ook boodschappen 
meegegeven die ze zeker begrepen zullen hebben. Van de Perres positie als voor-
aanstaand lid van de Zeeuwse elite, als man van de wetenschap en als verlicht wel-
doener moet zo duidelijk mogelijk overkomen op de goede verstaander. Het park 
van zijn buitenplaats en zijn levende stoffering daarvan met kinderen en kluizenaar 
waren het middel om zijn boodschappen over te brengen.

Hoe deze betekenisvolle tuin er uitgezien heeft, is door gebrek aan afbeeldingen 
slechts bij benadering vast te stellen. Een tekening van het huis Duinvliet uit het be-
gin van de negentiende eeuw laat een eenvoudig eenlaags huis zien, symmetrisch en 
met aan weerszijden een aangebouwde kamer. Het park eromheen heeft nog ele-
menten uit de geometrische aanleg, zoals de gracht. Deze heeft wel wat meer na-
tuurlijke oevers gekregen en ook is de beplanting op de voorgrond asymmetrisch 
en ‘natuurlijk’. 

Van de geometrische lanenstelsels op de terreinen van Duinvliet en de gesloopte 
buitens Hoogduin en Landlust, evenals van het ernaast gelegen Loverendale zul-
len nog delen overgebleven zijn. In ieder geval was een bassin op Landlust en het 
huiseiland met gracht op Hoogduin nog intact, zij het dat het laatste in gebruik 
was als pittoresk weiland. Een deel van het park van Westhove behield eveneens 
zijn geometrische opzet: nog altijd liggen er in het park ervan enkele lanen uit de 
achttiende eeuw. Ook de aanwezigheid van gereedschap om bomen en hagen te 
scheren, wijst daarop.291 Aan het eind van de hoofdlaan staat tegenwoordig nog 
een vierkant van naaldbomen dat waarschijnlijk uit de tijd van Van de Perre da-
teert.292 De hermitage stond in een afgezonderd bosperceel in de zuidoosthoek 
van het terrein.293 Een stuk bouwland tussen dit bosgedeelte en de zandweg werd 
bij het park getrokken omdat er een slingerpad langs kwam te lopen, dat over een 
bergje voerde.294 

Eerste ‘grote’ landschapsparken
In hoeverre het park van Westhove en Duinvliet in de jaren tachtig uitzonderlijk 
was op Walcheren, is moeilijk na te gaan. Het vorstelijke gezelschap bracht in 1786 
bezoeken aan nog meer buitenplaatsen op Walcheren en op Zuid-Beveland maar 
nergens wordt uitgeweid over het uiterlijk van hun parken. Gelet op de grootscha-
lige sloop van buitenplaatsen in deze periode ligt het niet voor de hand dat er veel 
van dergelijke nieuwe landschapstuinen waren aangelegd. Wel kan van enkele an-

291  za, Familie Schorer inv.nr 481. Er bevonden zich in 1796 drie ‘scheersabels’, twee palmscharen, drie scheer-
banken en een scheerwagen.
292  Deze bomen staan in een parallellogramvorm om zo aan te sluiten op een voormalige dwarslaan die niet ge-
heel haaks op de hoofdlaan lag.
293  Thans ligt daar camping De Hermitage, zo genoemd naar de veldnaam Hermitage; Heemkundige Kring 
Walcheren, De veldnamen van Aagtekerke, Domburg, Meliskerke, Oostkapelle, Westkapelle, Vlissingen 1997. 
Het kadastraal minuutplan uit 1820 geeft op die plaats een klein onregelmatig gevormd perceel aan waar waar-
schijnlijk het gebouwtje heeft gestaan.
294  Dit is te zien op de Topografisch-Militaire Kaart van 1857.
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dere buitenplaatsen worden vastgesteld dat ze in de laatste twee decennia van de 
achttiende eeuw een gedeeltelijke herinrichting in landschapsstijl kregen. Ik be-
spreek hier achtereenvolgens Der Boede, Steenhove en Toornvliet. 

Dat op Der Boede in de jaren tachtig een deel van het park mogelijk een wijzi-
ging onderging, steunt slechts op vermoedens. Na het overlijden van Jacob van der 
Mandere in 1775 en van zijn weduwe Petronella Geertruijd van Berckel in 1780 
kwam deze buitenplaats in bezit van hun dochter Johanna Susanna (1747-1790), die 
was gehuwd met Paulus Ewaldus van de Perre (1745-1786).295 Al kort na de verkrij-
ging liet de nieuwe eigenaresse de inhoud van de oranjerie verkopen. Ook veilde ze 
in 1781 ‘een aanzienlijk getal groepen, vazen en beelden, benevens hunne pedestal-
len’.296 Dat ze de tuinsieraden weg deed, kan betekenen dat ze streefde naar een so-
berder ingerichte tuin. Misschien was ook een ingrijpende wijziging van het park 
op handen. Over het uiterlijk van dit park in deze periode is helaas niets bekend uit 
afbeeldingen of beschrijvingen. Het verheugd Zeeland, dat het bezoek vermeldt dat 
stadhouder Willem V in 1786 aan Der Boede bracht, maakt evenmin melding van 
hoe het park er uitzag.297 Van de Perre had van zijn moeder de buitenplaats Duin - 

295  Macaré, ‘Stamreeks Van der Mandere’ p. 169-170
296  Middelburgsche Courant 6 en 11 oktober 1781.
297  Het verheugd Zeeland p. 30-31.

Het huis Duinvliet bij Oostkapelle. Tekening, circa 1810.
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vliet geërfd en mogelijk is hij degene die daar een deel van het park in landschapsstijl 
heeft laten aanleggen waar het stadhouderlijk hof in 1786 naar kwam kijken. Hij ver-
kocht dit buiten echter in 1784 aan zijn broer Johan Adriaen, wat erop wijst dat hij 
Der Boede als voornaamste buitenverblijf voor zichzelf zag. Zijn plotselinge overlij-
den twee jaar later zal veel van de eventuele wijzigingsplannen voor het park onuit-
gevoerd hebben gelaten, al bleef zijn weduwe de buitenplaats in eigendom houden. 

Steenhove is wat dat betreft beter gedocumenteerd, want er is een plattegrond 
van bekend die de datering 1796 draagt. Het betreft een opmetingstekening en deze 
laat zien dat het terrein ten opzichte van de omvang die het op de Hattingakaart uit 
1750 had, aanzienlijk is uitgebreid. Achter het huis is een doorzicht gecreëerd over 
een weiland met daarin het langwerpige bassin dat nog uit de late zeventiende eeuw 
dateerde. Links achter het huis is een nieuw deel van het park verschenen met daar-
in een slingervijver en slingerende paden. Verder is de inrichting zeer eenvoudig en 
alleen aan de rand van een van de weilanden achter het huis staat een tuingebouw. 

Deze aanleg is waarschijnlijk tot stand gekomen na 1788, in welk jaar de eigenaar 
Johan Pieter de Kokelaer Lantsheer (1763-1797) in het huwelijk trad met Cecilia 
Maria Steengracht (1764-1816). De concrete aanleiding om tot uitbreiding en mo-
dernisering van het park over te gaan, zal in dit geval de wensen van de nieuwe ei-
genaren, nog jonge mensen, zijn geweest. Het park zoals ze dat aantroffen, was ver-
moedelijk ook aan de nodige vernieuwing toe.

Een zeer in het oog springende buitenplaats, Toornvliet aan de rand van Middel-
burg. Het complex onderging in de jaren negentig en kort na de eeuwwisseling in 
twee fasen een modernisering en een uitbreiding toen deze in bezit kwam van Jacob 
Hendrik Schorer (1760-1822). Hij was afkomstig uit een vooraanstaande familie 
van bestuurders en was zelf in 1802 toegetreden tot de Middelburgse raad. Zes jaar 
later werd hij burgemeester van die stad. Later werd hij zoals we al zagen de eerste 
gouverneur van de provincie Zeeland. Schorer bezat een grote bibliotheek met on-
der meer boeken over tuinarchitectuur, waaronder de serie Details des nouveaux 
jardins à la mode van G.L. Le Rouge en enkele handboeken over tuinonderhoud 
en landbouw. In 1798 was Schorer door erfenis in bezit gekomen van de buiten-
plaats Toornvliet. De tuin werd nog in het zelfde jaar voorzien van een slingerende 
waterpartij naar ontwerp van de Amsterdammer Johannes Montsché, die het jaar 
daarna overleed.298 Voor de flinke uitbreiding van de tuin naar het zuiden, die in 
1802 plaatsvond, vervaardigde Schorer vermoedelijk het ontwerp zelf. De slinge-
rende oevers vertonen een heel wat grilliger verloop dan de gestileerde bochten van 
de slingervijver in het noordelijke deel van de tuin. Dat doet vermoeden dat hier 
waarschijnlijk twee verschillende ontwerpers gewerkt hebben. In het nieuwe tuin-
gedeelte verscheen een grote slingerende waterpartij. Daarin lag een groot eiland, 

298  za, Familie Schorer inv.nr. 657. Hoewel de adressering op de brief ontbreekt, ligt het door de aanwezigheid 
ervan tussen de stukken met betrekking tot Toornvliet voor de hand dat het hier om de nieuwe tuinaanleg op deze 
buitenplaats gaat. Vergelijk Arinda van der Does, Johannes Montsché kon zelfs boomen planten daar nimmer 
boom en stond, Netterden 2012.
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Kaart van Steenhove bij Middelburg. Tekening, 1796.
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dat was ingericht als weiland, en een tweede, kleiner eiland dat met bos was beplant. 
De vorm van die waterpartij doet denken aan plaat XV uit het Magazijn van Tuin-
sieraaden, het beroemde modellenboek voor tuinen en tuingebouwen van Gijsbert 
van Laar dat tussen 1802 en 1809 verscheen in diverse afleveringen.299 Een tweede 
gelijkenis met diezelfde Plaat XV uit het Magazijn van Tuin-sieraaden is het stukje 
bouwland met een boerderij aan de rand ervan, dat in de zuidoosthoek van Toorn-
vliet is terug te vinden. Van Laar stelt in de toelichting bij de plaat voor om twee 
stukken bouwland, met verschillend graan en andere gewassen beplant aan te leg-
gen. Bij Van Laar is deze boerderij bedoeld als ornament.300 Die op Toornvliet was 
vermoedelijk een echt functionerend boerenbedrijf. Dat sluit niet uit dat die boer-
derij ook een decoratieve functie in de tuin had. Beide elementen staan op de eer-
ste tuinplattegrond van het tweede katern van het Magazijn, dat verscheen in 1802. 
Van de vijver is bekend dat deze in datzelfde jaar werd gegraven. Schorer moet met-
een met zijn pas verworven boek aan de slag zijn gegaan.301

299  Gijsbert van Laar, Magazijn van Tuin-sieraaden, Zaltbommel 1802. Het bijschrift bij deze plaat luidt: 
‘Plaat XV bevat het hoofdgedeelte van een aanleg, die verder naar de grootte van het terrein kan uitgebreid wor-
den, of wel binnen deeze bepaalingen zoude kunnen blijven’.
300  Van Laar, Magazijn: ‘[T]usschen deze landen, loopt een laantje, met L gemerkt, aan welks einde zich (…) 
Een boerewoningjen, aan het gezicht ontdekt; waarbij in ’t klein een hooibergjen, eene plaats voor het droogen 
van melkgereedschap, en al wat men op eene boere werf gewoonlijk vindt, geplaatst is’.
301  Martin van den Broeke, ‘De abonnees van Gijsbert van Laar. Middelburgse koper van het Magazijn van 
Tuin-sieraaden’ in: Cascade, bulletin voor tuinhistorie 19 (2010) 2, p. 25-38.

Toornvliet bij Middelburg. Kadastraal minuutplan gemeente Middelburg sectie K, eerste blad, 1823 
(voorheen gemeente Koudekerke sectie E, tweede blad).
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Plaat XV uit G. van Laar, Magazijn van Tuin-sieraaden, Zaltbommel 1802.
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Uit het voorgaande blijkt dat de eerste bekende landschappelijk aangelegde par-
ken op Walcheren in de jaren tachtig en negentig van de achttiende eeuw tot stand 
kwamen. Waarom gingen de eigenaren over tot een ingrijpende wijziging van hun 
parken? Een van die factoren is volgens mij een recente eigendomswisseling: enke-
le van de genoemde voorbeelden zijn van buitenplaatsen die kort tevoren in andere 
handen waren gekomen. De nieuwe eigenaar ging al kort na de verwerving ervan 
aan de slag om een deel van het park te moderniseren, zoals in het geval van Duin-
vliet, dat Paulus Ewaldus van de Perre in 1775 van zijn moeder had geërfd en kort 
daarna liet uitbreiden en, zeer waarschijnlijk, ook moderniseren. Diezelfde Van de 
Perre liet waarschijnlijk op Der Boede eveneens een deel van het park modernise-
ren. Ook op Steenhove vond de wijziging en uitbreiding van het park plaats kort 
nadat de buitenplaats in andere handen was overgegaan. 

Een tweede factor was de leeftijd van de bomen in het geometrische park: op 
Duinvliet bijvoorbeeld was het lanenstelsel tot stand gekomen rond 1715 en als de 
oorspronkelijke bomen er in 1775 nog stonden, waren deze ruimschoots kaprijp. 
Dit kan de keuze voor de aanleg van een nieuw park hebben vergemakkelijkt. Op 
Der Boede was het lanenstelsel deels vroeg achttiende-eeuws en rond het midden 
van die eeuw ingrijpend gewijzigd. Daar waren de bomen nog niet zo oud als ver-
moedelijk op Duinvliet. 

Ten slotte, de omvang en kwaliteit van een landschapstuin kon dienen als subtie-
le manier om onderscheid te maken tussen leden van de elite onderling. Dat blijkt 
onder meer doordat zowel grote buitenplaatsen als dicht bij de stad gelegen vil-
latuinen weliswaar alle in landschappelijke stijl waren aangelegd, maar onderling 
grote kwaliteitsverschillen vertoonden.302

Toch waren de hier door mij gegeven voorbeelden meer uitzondering dan regel. 
De grote trend in de tweede helft van de achttiende eeuw was er een van geleide-
lijke ontmanteling en afbraak van buitenplaatsen, zowel dicht bij de stad al sop het 
platteland. De landschapsstijl werd weliswaar toegepast in de kleine speelhoven en 
villa’s aan de rand van de stad, maar voor veel buitenplaatsen kwam deze nieuwe 
tuinstijl te laat omdat ze al waren afgebroken. Andere buitenplaatsen waren in ver-
val, zoals Sint Jan ten Heere. Jacob van Lennep schreef in zijn reisverslag uit 1823 
over het ‘bosch (…) waar zoovele boomen staan dat men er naauwlijks tusschen 
door kan, aangezien er nooit hoog hout gehakt mag worden’.303 Het kadastraal mi-
nuutplan toont het park in vrijwel dezelfde omvang als het had volgens de Hat-
tingakaart. Alleen een bosket in de zuidoosthoek had plaatsgemaakt voor een ak-
ker. Wel was het voorplein en een deel van het park naast het huiseiland aangelegd 

302  Vergelijk Tom Williamson, Polite Landscapes. Gardens & Society in Eighteenth-Century England, Stroud 
1995, p. 109, 113.
303  [Jacob 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-Nederland-
sche provintiën in den jare 1823, volgens het nagelaten manuscript van Mr. Jacob van Lennep verzorgd door M. 
Elisabeth Kluit, Utrecht 1942, p. 225.
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in landschapsstijl. Dit moet gebeurd zijn na 1794, in welk jaar Marinus Emanuel 
Cornelis Versluys door huwelijk met Petronella Jacoba van den Brande in bezit 
van deze buitenplaats was gekomen.304 Het verval was dus mogelijk maar gedeelte-
lijk. Op Rijnsburg bij Oostkapelle was een deel van het bos gerooid, vooral het stuk 
achter het huis. Ook voor het huis was een grote rechthoekige ruimte in het park 
leeggemaakt en in gebruik als akker. Die merkwaardige vorm en plaats kunnen te 
maken hebben met pogingen om delen van het terrein meer rendabel te maken, 
waarvoor ook een boerderij me de naam Klein Rijnsburg aan de weg is geplaatst. 
Veel andere buitenplaatsen waren gesloopt en de minuutplans tonen alleen nog de 
omtrekken van de kavels, enkele waterpartijen die zijn overgebleven en hier en daar 
wat resterende bebouwing, meestal boerderijen en arbeiderswoningen.

5.6.2 Landbouw als sierelement

Landbouw en buitenleven waren van oudsher met elkaar verbonden, zowel in de 
Republiek als in Zeeland. De eerste buitenverblijven waren veelal boerderijen waar-
van een deel was ingericht voor het vermaak van de eigenaar. In de loop van de tijd 
werden buitenplaatsen deels als plantages ingericht voor de teelt van hout of fruit, 
waarbij de houtpercelen dan werden ingekaderd in een geometrisch aangelegd park 
met lanen die zowel als wandeldreef dienden als om het hout gemakkelijk te kunnen 
afvoeren. Verder was er in de regel een boerderij op een buitenplaats te vinden, al 
dan niet binnen de grenzen van het terrein. Die waren slechts functioneel en hadden 
geen rol als siergebouw. Uitzichten op het platteland werden gewaardeerd, maar 
het boerenland werd niet opgenomen in de parkaanleg van buitenplaatsen. Park 
en boerenland bleven in architectonische en praktische zin gescheiden werelden. 

De landschapsstijl bood nieuwe kansen om het agrarische bedrijf en de plezier-
tuin met elkaar te verbinden, door ornamentele elementen van het agrarisch le-
ven in de tuin te incorporeren: akkers, weiden met vee en zelfs boerderijgebou-
wen verschenen in de landschapsparken als sierelementen.305 Mijn vraag is echter 
of er aanwijzingen zijn dat dergelijke onderdelen niet ook functioneel waren, en 
dat wanneer er een boerderij op een buitenplaats stond, die zowel ornamenteel als 
functioneel kon zijn? Zijn er voorbeelden van buitenplaatsen waar landbouwgrond 
werd opgenomen in de parkaanleg voor zowel sier als profijt?

304  Zijn schoonvader was het jaar tevoren overleden. Over Versluys: Nagtglas, Levensberichten, deel 4, p. 846-
847; Brood, Nieuwland en Zoodsma, Homines novi p. 583-584. 
305  Dit gebruik van het boerenland als decoratief element in een tuin was eerder toegepast in Frankrijk en En-
geland. Daarbij ging het meestal niet om werkelijk functionele landbouw. Sommige tuineigenaren hadden om 
uiteenlopende filantropische of economische redenen wel de bedoeling om een werkende boerderij te integreren 
met een decoratief landschap binnen de grenzen van de tuin. Deze vorm van tuinaanleg staat bekend als ferme or-
née. Zie Dora Wiebenson, The Picturesque Garden in France, Princeton 1978, p. 81-107. De literatuur hierover 
kent doorgaans een groot gewicht toe aan de theoretische onderbouwing die eigenaren zelf aan deze parken ga-
ven; vergelijk Simone Schulz, Gartenkunst, Landwirtschaft und Dichting bei William Shenstone und seine Ferme 
Ornée ‘The Leasowes’ im Spiegel seines literarischen Zirkels, proefschrift Freie Universität Berlin 2004. Het gaat 
in deze tuinen volgens mij meer om de decoratieve functie en idyllisch beeld van het boerenland. Vergelijk Timo-
thy Mowl, Gentlemen & Players. Gardeners of the English Landscape, Stroud 2004, p. 124-135.
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Om die vragen te kunnen beantwoorden, zal ik eerst nagaan in hoeverre en sinds 
wanneer stedelingen hun grondbezit als inkomstenbron gebruikten. Al vanaf de 
zestiende eeuw vormde landbouwgrond een nuttige investering voor met name ste-
delingen die in de handel hun vermogen hadden verdiend. Beleggen in grond ver-
deelde de financiële risico’s doordat de grond verpacht kon worden, en soms dien-
de het landbouwbedrijf zelf ook als inkomstenbron voor de stedelijke eigenaar. In 
de laatste decennia van de achttiende eeuw lijkt het grondbezit van stedelingen in 
Zeeland voor een groot deel in handen gekomen te zijn van landbouwers. Hoewel 
exacte gegevens ontbreken, geeft het feit dat stedelingen hun buitenplaatsen vaak 
met grond en al van de hand deden wel op een verschuiving in grondbezit tussen 
stad en platteland. 

Van de Walcherse buitenplaatsen die rond 1750 bestonden, was in de tweede 
helft van de achttiende eeuw een aanzienlijk deel door verkoop in handen gekomen 
van landbouwers, al dan niet via een opkoper of speculant die de bossen rooide en 
de gebouwen voor afbraak doorverkocht. In 1830 was daarentegen weer ongeveer 
60% van diezelfde buitens wederom in bezit van stedelingen. Vooral na 1817, toen 
de landbouwprijzen tijdelijk een scherpe daling vertoonden, moesten landbou-
wers een ‘terugtrekkende beweging’ maken. De stedelijke eigenaren gebruikten de 
grond van de voormalige buitens toen echter niet langer als buitenplaats maar als 
landbouwgrond die ze verpachtten. Hierin uitte zich de notabelencultuur, waarbij 
stedelingen hun aanzienlijke status mede onderstreepten door grootgrondbezit.306 
Omdat de onderzoeksperiode waar het hier om gaat, zich slechts tot het einde van 
de Franse tijd uitstrekt, gaat het hier dus vooral om de neerwaartse trend in stede-
lijk grondbezit tot ongeveer het genoemde jaar 1817. Toen de meeste buitenplaat-
sen door sloop waren verdwenen, was waarschijnlijk ook een groot deel van de 
landbouwgrond in bezit gekomen van boeren. Dit gold overigens vooral voor de 
oudlandpolders benoorden de Westerschelde. In de gebieden die rond het begin 
van de zeventiende eeuw waren ingepolderd, lagen de eigendomsverhoudingen be-
duidend anders en was veel grond nog wel in handen van stedelingen.307

Kortom, op Walcheren laat de tweede helft van de achttiende eeuw een terug-
gang zien in het aandeel dat stedelingen in het grondbezit op het platteland had-
den en dat wijst erop dat dit in mindere mate als duurzame inkomstenbron werd 
gebruikt. De eerder gegeven voorbeelden van buitenplaatseigenaren die hun bezit 
met grond en al verkochten, wijst er eerder op dat ze dit deden om op korte ter-
mijn inkomsten uit die verkoop te halen. Van een toekomstgericht beheer van het 
grondbezit was wel sprake wanneer het ging om grond in bijvoorbeeld Zeeuws-
Vlaanderen, waar ook de nodige Walcherse stedelingen grond bezaten. Dat stond 
echter los van de buitenplaatsen. Mijn eerste conclusie is dat als in deze periode 
grondbezit als inkomstenbron diende, er geen verband was met buitenplaatsen.

306  Brusse, Gevallen stad p. 143.
307  Peter Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1600-1900, Wageningen p. 144, 695-696.
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Wat betekent dit alles voor de vormgeving van buitenplaatsen: waren hun akkers, 
weilanden en boerderijen inkomstenbron of sierelement? De vraag is van belang om-
dat delen van de parken werden gerooid en de vrijgekomen grond een bestemming 
als akkerland kreeg. De ontwikkeling van de landschapsstijl met zijn voorkeur voor 
rustieke elementen, kan mogelijk een verklaring van die transformatie verschaffen. 

Twee voorbeelden van Walcheren kunnen dit illustreren: Het Huys ter Mee bij 
Serooskerke en Toornvliet bij Middelburg.

Een buitenplaats waar waarschijnlijk het echte boerenland een rol kreeg in de 
vormgeving van het park, is Het Huys ter Mee bij Serooskerke. Dit was in 1780 
door koop in bezit gekomen van Johan Canter de Munck.308 Hij kwam eerder ter 
sprake in verband met zijn felle verzet tegen de afschaffing van de ambachtsheer-
lijke rechten in 1795. Canter de Munck kocht in 1778 de ambachtsheerlijke rechten 
van Serooskerke en daardoor werd Het Huys ter Mee een ambachtsheerlijke bui-
tenplaats.309 Deze onderging een metamorfose, waarbij het grootste deel van het 
bos plaats maakte voor akkers en weilanden. 

De ontmanteling begon in 1780 met de verkoop van zware opgaande bomen en 
in de jaren erna volgden duizenden iepen, eiken, linden en andere boomen. In 1781 
en 1783 volgde sloopmateriaal.310 Daarnaast werd een ‘fraay ijzer hekken met zijn 
toebehooren’ van de hand gedaan.311 In 1784 was het bos gerooid en veilde men de 
‘tronken’ of boomwortels.312

Het imposante herenhuis met zijn galerij en twee koepels op het voorplein on-
derging een ingrijpende wijziging. Allereerst verdwenen de ‘twee complete stelsels 
met kappen en lijsten, die gemakkelijk met wagens kunnen worden vervoerd, tot 
het stellen van koepels’ die aan weerszijden van het gebouw stonden.313 Dezelfde 
krantenadvertentie noemt tevens twintigduizend ‘hartgrauwe Utrechtse moppen’ 
en ’24 schuyfkozijnen en ramen’. Dat aantal doet vermoeden dat het huis werd ver-
kleind in plaats van helemaal afgebroken.314 

Wat er van het park overbleef, kreeg vermoedelijk een aanleg in landschapsstijl. 
Het kadastraal minuutplan uit 1820 toont namelijk een onregelmatig vormgegeven 

308  za, raze inv.nr. 1174 (20 december 1780).
309  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 746.
310  Middelburgsche Courant 19 december 1780. In dezelfde advertentie is sprake van geiten, bokken en herten, 
terwijl eerder ook al herten en reeën waren verkocht; idem 11 november 1780, 25 december 1783, 10 april en 4 
december 1783.
311  Middelburgsche Courant 4 december 1783. 
312  Middelburgsche Courant 4 december 1783. Er was sprake van ‘14 à 15 voeren spaanders en tronken’ en ‘6 
à 7 gemeten essetronken’. Idem, 17 februari 1784: ’70 voeren geroeide drooge essetronken’. De inboedel van de 
boerderij werd eveneens verkocht, samen met sloopmateriaal van een gebouw; idem 6 en 22 januari 1784. 
313  Middelburgsche Courant 17 februari 1784.
314  Op een tekening van het huis na de nieuwbouw in het midden van de achttiende eeuw is namelijk te zien dat 
het twee verdiepingen hoog was boven een souterrain en dat het vijf vensters breed was en dit betekent dat er 39 
schuiframen in gezeten hebben – aan de voorzijde waren negen ramen en een voordeur te vinden. Als daar 24 van 
verwijderd worden, blijven er nog genoeg schuiframen over voor een huis van een souterrain en begane grond, 
met een breedte van vijf en een diepte van drie ramen. De verkoop van de 24 schuifkozijnen kan dus duiden op 
een verkleining van het huis waarbij de verdieping verdween en aan de achterzijde een rij vertrekken werd ge-
sloopt. za, Zel.Ill. deel 2 inv.nr. 953.
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waterpartij op een deel van de plaats waar oorspronkelijk de gracht rond het he-
renhuis lag. De geschulpte rand heeft plaatsgemaakt voor een slingerende oever. In 
combinatie met het verkleinen van het bos en de gedeeltelijke afbraak van het he-
renhuis levert dit het beeld op van een buitenplaats die radicaal van uitstraling ver-
anderde. Aanvankelijk was het een uitgestrekt domein met lange linden-, eiken- en 
iepenlanen, een groot herenhuis met verdieping, toren en twee koepels die met ga-
lerijen daarmee waren verbonden, dat bovendien was omgeven door een gracht. 

In zijn nieuwe gedaante was Het Huys ter Mee een middelgroot twee kamers 
diep landhuis met een hoog souterrain en begane grond, dat aan twee zijden was 
omgeven door een slingervijver. De koepels waren er niet meer en van het bos wa-
ren nog slechts delen over. Een aanzienlijk deel van het terrein was in akkerland of 
weiland veranderd. Of dit ook deel uitmaakte van een ornamentele aanleg is ondui-
delijk. Het ontbreken van onregelmatige, gebogen perceelgrenzen op het kadas-
traal minuutplan kan erop wijzen dat het terrein grotendeels als landbouwgrond 
in gebruik is genomen en dat het voor vermaak ingerichte gedeelte maar een fractie 
van de oorspronkelijke buitenplaats besloeg. Anderzijds had ook de grote ronde 
kom halverwege de voormalige oprijlaan een onregelmatige vorm gekregen. Deze 
kan een onderdeel geweest zijn van een landschappelijk ingericht park. 

Overigens hield deze situatie niet lang stand. Door het opheffen van de heerlij-
ke rechten in 1795 oefende Canter de Munck geen daadwerkelijke macht meer uit-
oefende in Serooskerke. Ondanks zijn protest tegen die maatregel, deed hij toch 
zijn buitenplaats van de hand. Als deze ooit heeft gefungeerd als symbool voor de 
macht van de ambachtsheer, dan had deze nu zijn functie verloren. Kennelijk had 
Canter de Munck ook niet om andere reden de behoefte of wens om zijn bezit te 
behouden. Canter de Munck verkocht zijn buitenplaats in 1796 met ‘herenhuysin-
ge’ en boerenwoning, stal en schuur aan Pieter Jansz. Louws. Deze transactie ging 
echter niet door. Hij liet daarna het huis slopen. Toen de boer Andries Duvekot 
twee jaar later de ‘hofstede genaamd ’t Huys ter Mee’ kocht, was er van een heren-
huis geen sprake meer.315 

Op Toornvliet bij Middelburg kwam in deze tijd een gebouw tot stand dat de 
voorliefde voor het boerse landleven goed illustreert. Een deel van de buitenplaats 
bestond uit een boomgaard, die in 1780 nog als ‘hoveniersbedrijf genaamd Vreeden 
Akker’ in de stukken voorkomt.316 In 1822 stond daar ‘het nieuw gebouw genaamd 
Den Hoek’. Op het kadastraal minuutplan is te zien dat dit een langwerpig gebouw 
was met aan de korte kant die uitkeek op de zandweg vanuit Middelburg een koe-
pelvormige beëindiging. Ernaast staat een tweede gebouw, terwijl het terrein er di-
rect achter als boomgaard in gebruik is. Het gebouw Den Hoek was een ‘heerenhuis’ 
dat bestond uit een ‘voorvertrek’, keuken en drie bovenkamers. In het voorvertrek 
stond een ‘een loketkast’ zodat het waarschijnlijk dienst deed als kantoor. De boven-
kamers waren alle gemeubileerd met een flink aantal stoelen en tafels en in de ach-

315  za, raze inv.nr. 1174 (1796 en 24 februari 1798).
316  za, Familie Schorer inv.nr. 656.
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terkamer stond een tombeau of rustbank. 317 Het lijkt erop dat dit een variant was op 
een tuinhuis of koepel zoals die bij veel buitenplaatsen voorkwamen, met het ver-
schil dat het hier om een ‘heerenhuis’ ging. Het ontbreken van bedden wijst erop 
dat de familie niet daar overnachtte maar alleen in het grote huis op Toornvliet zelf. 
Verder hoorde een boerderij bij de buitenplaats, die Klein Toornvliet heette en waar 
in 1822 Cornelis Meeuse woonde. In genoemd jaar stonden daar twee paarden, twee 
melkkoeien, negen vaarzen en twee kalveren. Samen met ‘een partij boer-, bouw- en 
melkersgereedschappen’ waren deze eigendom van Jacob Hendrik Schorer, de be-
woner van de buitenplaats. Dat het vee eigendom was van Schorer kan duiden op re-
creatief gebruik van de hofstede. Schorer had immers belangstelling voor landbouw 
en had in 1810 landerijen aangrenzend aan Toornvliet gekocht om zich daar ‘enigs-
zints te amuseeren met den landbouw’, zoals hij zelf noteerde in zijn dagboek.318

De activiteiten op landbouwgebied vonden plaats aan de randen van het park van 
Toornvliet: de boerderij Klein Toornvliet en het gebouw Den Hoek stonden bui-
ten het park en de gronden van Zeerust grensden aan de buitenplaats maar lagen er 
eveneens buiten. Wel lag er binnen het terrein een kleine boerderij maar deze lijkt 
geen rol te hebben gespeeld in de vormgeving van het park. Landbouw voor pro-
fijt of hobby bleven hier gescheiden van het wandelpark voor het plezier, zelfs al 
had dit laatste enkele rustieke elementen zoals een weiland en een akker binnen zijn 
grenzen.

Deze twee voorbeelden laten zien dat agrarische elementen niet primair op het 
profijt waren gericht, of zelfs geheel niet, al speelde in beide gevallen wel mee dat de 
eigenaren ieder voor zich belang hechtten aan de landbouw. 

De voorkeur voor agrarische elementen voor de sier en niet alleen voor pro-
fijt lijkt aan te sluiten bij twee ontwikkelingen die in een breder verband speelden: 
die van de schilderkunst en die van de wetenschappelijke bestudering van de land-
bouw. Op het gebied van schilderkunst was vooral het landschap in trek gekomen 
als onderwerp. Dit waren echter niet Italianiserende of aan de Klassieke Oudheid 
ontleende landschappen zoals eerder in de achttiende en vooral in de zeventiende 
eeuw, maar het Nederlandse, vaderlandse landschap zoals het in die tijd was. Ook 
in de prentkunst kreeg het landschap de aandacht van kunstenaars en verzamelaars, 
zoals eerder al bleek uit het geplande prentwerk van Walcherse buitenplaatsen door 
Jan Arends. In de jaren negentig gaf Hermanus Numan een reeks ‘print-teekenin-
gen’ uit van Hollandse buitenplaatsen om een vergelijkbare reden, namelijk het 
willen tonen van de schoonheid van buitenplaatsparken aan liefhebbers van tuin-
kunst en prentkunst. Van een andere orde, maar wel vergelijkbaar, zijn de land-
schapstekeningen en -prenten die toen voor de Nederlandse kunstmarkt werden 
vervaardigd. De landschapsschilderkunst zag men rond 1800 steeds meer als een 
manier om het eigen, nationale landschap in al zijn schoonheid te tonen en zo bij 
te dragen aan het kweken van een besef van nationale identiteit. Schilderkunst, 

317  za, Familie Schorer inv.nr. 659.
318  Deze waren van de voormalige buitenplaats Zeerust die rond 1783 was afgebroken. Van den Broeke, Jan 
Arends p. 180.
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prentkunst en een groeiend besef van nationale smaak en identiteit vloeiden zo sa-
men.319 Dat buitenplaatsparken in die stroming meegevoerd werden, geeft aan dat 
de vormgeving van deze tuinen en parken uiting was van een nationale smaak en 
identiteit maar evenzeer dat die vormgeving een eigen, Nederlands karakter had ge-
kregen. De landschapsparken uit de laatste decennia van de achttiende eeuw wijken 
dan ook in veel opzichten af van die uit eerdere decennia. De meest toonaangeven-
de parken hadden afgerekend met de Chinese en andere exotische tuingebouwen 
ten gunste van een heel palet aan tuingebouwen in allerlei stijlen, waaronder ‘Hol-
landsche’ melkhuisjes, weiden met koeien en een uitzicht op het platteland.320 Wel 
waren er nog referenties naar Zwitserland met zijn ruige bergen, dalen en rustieke 
bruggen en chalets in de parken te vinden, voornamelijk in Gelderland en langs de 
duinen van Kennemerland waar het landschap met zijn natuurlijke hoogteverschil-
len en beekjes een goede ondergrond daarvoor vormde.321

Mijn conclusie is dat in de landschappelijk aangelegde buitenplaatsparken op Wal-
cheren weliswaar agrarische elementen te vinden waren, maar dat deze geen functie 
hadden als profijtelement. Veeleer zoek ik een verklaring daarvoor in een voorkeur 
voor het rustieke boerenland als ideaal, dat zowel het nationale gevoel als de smaak 
van kunstverzamelaars aansprak. Landbouw voor het profijt en rustieke elementen 
in de landschapstuin vervulden geheel eigen functies en van een verband tussen bei-
de was geen sprake. 

Die scheiding tussen een park voor de sier en landbouwgrond voor het profijt 
wordt fraai geïllustreerd door een kaart die Jacob Verheye van Citters rond 1820 
maakte van zijn landgoed rond kasteel Popkensburg in Sint Laurens: waar voor-
heen grote hakhoutplantages lagen, laat de kaart bouwland of weilanden zien, ter-
wijl ook de meeste boomgaarden verdwenen zijn. Wat er ligt aan slingerende pa-
den, duidt niet op een samenhangende parkaanleg en van een verwevenheid van 
park en landbouwgrond is geen sprake. Hier was de landbouwgrond duidelijk niet 
voor de sier bedoeld maar enkel om opbrengsten te genereren voor de instandhou-
ding van de kern van het landgoed.

5.7 Conclusie

Het Walcherse landschap was in 1820 sterk veranderd, niet alleen fysiek maar ook in 
economisch en politiek opzicht. De overzeese handel en de ermee verbonden dien-

319  Bert Gerlagh en Eveline Koolhaas-Grosfeld, Egbert van Drielst 1745-1818, Zwolle 1995, p. 111-142; N.F.C. 
van Sas, ‘Vaderlandsliefde, nationalisme en vaderlands gevoel in Nederland 1770-1813’ in: Tijdschrift voor Ge-
schiedenis 102 (1989), p. 471-495; E. Koolhaas-Grosfeld, ‘Nationale versus goede smaak. Bevordering van natio-
nale kunst in Nederland: 1780-1840’ in: Tijdschrift voor Geschiedenis 95 (1982), p. 605-636.
320  De Jong, ‘De jongste zuster’ p. 12-19; Frans Grijzenhout, ‘Wandelingen door Hollands Arkadia’ in: De 
Achttiende Eeuw 36 (2004) 2, p. 132-142; Martin van den Broeke en Wim Meulenkamp, ‘Gijsbert van Laar (1767-
1829), tuinarchitect’ in: Cascade, bulletin voor tuinhistorie 12 (2003) 1.
321  Tromp, De Nederlandse landschapsstijl p. 67-70; De Jong, ‘De jongste zuster’ p. 17-18.
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sten, die de Walcherse handelssteden ooit groot hadden gemaakt, waren vrijwel ge-
heel verdwenen. Waarin het wel goed bleef gaan, was de landbouw. De vraag naar 
landbouwproducten steeg, de prijzen navenant en boeren waren er rijk mee gewor-
den. Dat uitte zich in een veranderende leefstijl onder hen en in de uitbreiding van 
hun grondbezit van de plattelandsbevolking. Deze twee ontwikkelingen vormen een 
verklaring voor het grote aantal buitenplaatsen dat tussen 1770 en 1820 verdween. 
Aan de singels van Middelburg en ook binnen die stad bleven de meeste speelhoven 
wel intact. Rond Vlissingen leidde oorlogsgeweld in de Franse tijd tot een kaalslag.

Het profijt dat op de buitenplaatsen altijd zo dominant aanwezig was geweest, 
verloor in deze periode aan belang. Weliswaar bleef grondbezit een belangrijke in-
komstenbron voor stedelingen, maar daarbij ging het alleen om landbouwgrond en 
boerderijen. De buitenverblijven zelf vervulden daar aan het einde van de achttien-
de eeuw geen rol meer in. 

De neergang van de buitenplaatsen op Walcheren kwam niet primair door de 
economische neergang in de Franse tijd, zoals zo vaak wordt beweerd. Weliswaar 
was de Franse bezetting voor een aantal buitenplaatsen de concrete aanleiding voor 
de afbraak, maar het verval was al veel eerder ingezet. Het ging lang niet alleen om 
economische achteruitgang. Ook het uitsterven van families speelde een rol. Het 
laatste zorgde ook voor cumulatie van vermogens.

Als uiting van macht vervulden buitenplaatsen enkel een rol wanneer ze in be-
zit waren van de ambachtsheer van de heerlijkheid waarin ze lagen. Het aantal am-
bachtsheren en -vrouwen die een buitenplaats in hun heerlijkheid bezaten, nam 
rond 1800 sterk af. De heerlijkheden zelf bleven wel in bezit van de familie. Kenne-
lijk was het zelfs in de grotere heerlijkheden niet langer noodzakelijk voor de am-
bachtsheren om er een buitenplaats te bezitten. De verbinding tussen beide die in 
de late zeventiende eeuw zo sterk aanwezig was, bestond aan het eind van de acht-
tiende eeuw niet meer. Het bezit van een buitenplaats was geen noodzakelijk ele-
ment in het vertonen van ambachtsheerlijke macht meer. 

Duidelijk blijkt dat het bezit van een buitenplaats aan het eind van de achttiende 
eeuw een onderdeel was geworden van een deftige levensstijl die met name regen-
tenfamilies voerden. De stedelijke regentenelite op Walcheren was door demogra-
fische oorzaken qua omvang ingekrompen en bestond uiteindelijk uit slechts een 
beperkt aantal, onderling sterk verwante families. Daarnaast was er een groep bui-
tenplaatsbezitters die in de koophandel fortuin hadden gemaakt en door huwelij-
ken of bestuursfuncties tot de stedelijke elite waren toegetreden. Tot slot was er 
vooral rond Middelburg een aantal kleine nieuwe buitenverblijven ontstaan die 
voor zover bekend met name in handen waren van personen uit de gegoede bur-
gerij. Voor dit hele spectrum van oude regentenfamilies, nieuwkomers en rijke ge-
leerde personen, was het bezit van een buitenverblijf een vorm van demonstratieve 
consumptie: een op de eigen groep gerichte uiting van welstand en aanzien.

Hier zou de toon voortaan worden gezet door notabelen, de stedelijke elite, die 
bestond uit zowel leden van de gevestigde regentenfamilies als uit mensen die re-
cent tot welstand en aanzien waren gekomen.
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Wat de architectonische vormgeving van de buitenplaats betreft, speelde zich in 
de Republiek een fundamentele verandering af in de vormgeving van tuinen en par-
ken die resulteerde in de ontwikkeling van de landschapsstijl. Deze tuinstijl maakt 
gebruik van schilderachtige effecten, aanvankelijk door verwijzingen naar exoti-
sche landen maar gaandeweg meer door gebruikmaking van agrarische elementen. 




