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6 Slotbeschouwing

Het buitenleven was in de Republiek gedurende de zeventiende en achttiende eeuw 
een cultuurverschijnsel dat zowel nationaal als internationaal de aandacht trok. De 
vele buitenverblijven die stedelingen op het platteland bewoonden, drukten hun 
stempel op het landschap, vooral in de kustgewesten. De buitens van Amsterdam-
mers, zoals die langs de Vecht, in het Kennemerland en in het Gooi, staan ook te-
genwoordig nog in de belangstelling als erfgoed dat de herinnering oproept aan een 
roemrijk, welvarend verleden. De buitenplaatscultuur in Zeeland is daarentegen 
veel minder bekend. Ooit was Walcheren daarvan het centrum: de handelssteden 
Middelburg en Vlissingen waren de bakermat van een cultuur van het buitenleven 
waarin stedelingen het platteland opzochten om daar een deel van het jaar door te 
brengen. Hun buitenhuizen varieerden van kleine optrekjes langs de stadssingels 
tot ruime herenhuizen op wat grotere afstand van de steden. Tegenwoordig is er uit 
de bloeiperiode van de buitenplaatscultuur van de zeventiende en achttiende eeuw 
zeer weinig meer in het Walcherse landschap te zien. Die bloei valt alleen nog af te 
lezen aan de vele fraaie tekeningen die ervan bewaard zijn gebleven. 

De vraag die in deze studie centraal stond, luidde: welke motieven en functies wa-
ren verbonden met het ontstaan, de groei en de teruggang van de buitenplaatscul-
tuur op Walcheren in de periode 1600-1820 en hoe bepaalden beiden – in onderlin-
ge samenhang – de aanleg en vormgeving van die buitenplaatsen? 

Een antwoord op die vraag begon met een verkenning van het landschap, waarna 
al gauw de vervolgvraag zich voordeed hoe de functies van vermaak en profijt zich 
tot elkaar verhielden en wat daarin de veranderingen waren. Daarna kwam de vraag 
aan de orde hoe een buitenplaats een uiting kon zijn van macht en van aanzien. Ver-
volgens bracht ik de gesignaleerde functies in verband met de vormgeving van de 
buitenplaatsen. 

6.1 Het buitenplaatsenlandschap van Walcheren: langetermijnontwikkeling

Op Walcheren lagen in de loop van de zeventiende eeuw zoveel buitenplaatsen 
dat met recht van een ‘buitenplaatsenlandschap’ gesproken kan worden. Het wa-
ren steden en hun elites die de inrichting van het Walcherse platteland domineer-
den, zodat hier in die eeuw sprake was van een verstedelijkt platteland: niet alleen 
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was veel grond eigendom van stedelingen, ook de bestuursfuncties ten plattelande, 
zoals in de waterschappen, waren voor een belangrijk deel in handen van stedelij-
ke regenten. Bovendien waren de steden Middelburg en Vlissingen eigenaren van 
een groot deel van de ambachtsheerlijkheden op het eiland. Toen eerstgenoemde 
stad in 1679 vrijwel al haar heerlijkheden verkocht, kwamen deze bijna zonder uit-
zondering in handen van particulieren uit die stad, zodat per saldo de macht op het 
platteland verschoof van steden naar vooraanstaande inwoners van die steden.

Maar al hadden de steden een stevige greep op het platteland, toch lagen de bui-
tenverblijven aanvankelijk dicht in de buurt van die steden en waagden stedelingen 
zich kennelijk nog niet ver het platteland op. Langs de uitvalswegen van Middel-
burg en Vlissingen ontstonden al voor 1600 enkele buitenverblijven. Rond Veere 
was dat eveneens het geval, maar dit aantal was beduidend kleiner. Verder weg van 
de steden lagen de hofsteden van vooral de leden van het stedelijke of gewestelij-
ke bestuur. Deze dienden niet alleen tot zomerverblijf maar waren eveneens in ge-
bruik als winterverblijf, wanneer de eigenaar daar verbleef om te gaan jagen.

Het buitenleven was voor de inwoners van de Walcherse steden vooral een sub-
urbane aangelegenheid en de verder weg gelegen hofsteden waren in de minder-
heid. Dit verschijnsel gold in nog veel sterkere mate voor de buitenverblijven op 
de andere eilanden. In de zeventiende eeuw (en in mindere mate in de achttiende 
eeuw) waren er ook inwoners van de Walcherse steden die buitenverblijven hadden 
buiten het eiland. Maar dat was slechts een kleine minderheid. Zo lagen er rond het 
midden van de zeventiende eeuw in het westelijke deel van Staats-Vlaanderen enke-
le hofsteden die in handen waren van Middelburgse en Vlissingse magistraten; ver-
der waren op Noord- en Zuid-Beveland incidenteel Walcherse stedelingen op bui-
tenverblijven te vinden. De moeilijke bereikbaarheid van de eilanden werkte echter 
niet stimulerend voor de verspreiding van de Walcherse buitenplaatscultuur over 
de rest van het gewest. Zelfs binnen Walcheren concentreerden de buitenverblijven 
zich op een bepaald deel van het eiland. Dit had vooral te maken met de beschik-
baarheid van land dat in de zomer en winter droog bleef en met de bereikbaarheid 
daarvan over land- en waterwegen. De kreekruggen tussen de steden en de voor-
naamste dorpen, enkele laatmiddeleeuwse polders in het noorden en de voet van 
de duinen langs de noordwestrand van het eiland waren de gebieden die het meest 
geschikt waren voor de aanleg van buitenplaatsen. Daar moesten deze complexen 
evenwel concurreren met andere, die meer gericht waren op de landbouw.

Vanaf ongeveer 1680 zijn er aanwijzingen dat er een toename plaatsvond van 
het aantal buitenverblijven op Walcheren. De grootste groei is waar te nemen in de 
stadsrandzone, zoals rond Vlissingen, waar omstreeks 1700 ruim dertig hofsteden 
gedocumenteerd zijn en vermoedelijk waren dat er nog aanzienlijk meer. Op het 
platteland, met name op de noordelijke helft van het eiland, was ook sprake van een 
groei van het aantal buitenverblijven.

Veel van de hofsteden die rond 1650 als buitenverblijf in gebruik waren, verloren 
in de eeuw daarna hun functie. Op het platteland bleef een beperkt aantal buiten-
plaatsen over, terwijl dichter bij de stad het aantal hofsteden eveneens afnam. Rond 
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West-Souburg waren dat er tussen 1730 en 1760 tenminste negen, maar in feite ver-
moedelijk nog meer. Langs de singels nam het aantal speelhoven iets af, mede door-
dat kleinere percelen werden samengevoegd tot grotere pleziertuinen. Deze ontwik-
keling gaat gelijk op met de opvatting die in het midden van de achttiende eeuw had 
postgevat, namelijk dat een buitenplaats het type buitenverblijf bij uitstek was. Hof-
steden werden als te oncomfortabel en te ouderwets ervaren. Speelhoven langs de sin-
gel bleven daarentegen onverminderd in trek bij vooral de stedelijke middenklasse.

Door afbraak verdwenen er vanaf het midden van de achttiende eeuw geleide-
lijk steeds meer buitenplaatsen uit het landschap. Aanvankelijk verliep dit proces 
gestaag, zonder opmerkelijke pieken. Wel valt op dat het vooral de buitenplaat-
sen van kooplieden waren die het onderspit delfden, terwijl die van de stedelijke 
regenten veelal bleven staan. Waar deze toch onder de slopershamer vielen, wa-
ren demografische factoren veelal de oorzaak daarvan, zoals het ontbreken van een 
meerderjarige erfgenaam of de vererving op een erfgenaam die buiten het eiland of 
buiten Zeeland woonde. Ook kwam het voor dat buitenplaatsen door erfenis in be-
zit kwamen van nazaten die zelf al een buitenplaats hadden en het geërfde bezit als 
overbodig van de hand deden.

Tegelijk met deze achteruitgang is in de eerste decennia van de negentiende eeuw 
een opleving te bespeuren van het buitenleven in de aanleg van kleine villa’s langs 
de uitvalswegen van Middelburg. Hoewel het om niet meer dan een dozijn gaat, is 
deze ontwikkeling opmerkelijk in het licht van de toen al sinds decennia bestaande 
terugloop in het aantal oude buitens. 

Een geheel andere ontwikkeling dan Middelburg vertoonde Vlissingen. Daar 
waren in de tweede helft van de achttiende eeuw de meeste kleine buitenverblijven 
langs de singel door afbraak verdwenen. De weinige die zich hadden gehandhaafd 
verdwenen na 1807 alsnog toen Vlissingen als uitvloeisel van de Franse bezetting 
werd ingelijfd bij Frankrijk. De aanleg van nieuwe vestingwerken leidde in 1811 tot 
onteigening van gronden en gebouwen buiten de stad en wat niet onteigend werd, 
moest wijken voor het vrije schootsveld buiten de vesting. 

6.2 Profijt en vermaak in drie zones 

De vraag waartoe al deze buitenplaatsen dienden, komt in hoofdzaak neer op een 
combinatie van profijt en vermaak. Dat blijkt met name bij een beschouwing over 
een langere periode. Telkens weer is het dit begrippenpaar dat de meest in het oog 
springende functies van buitenverblijven aangeeft. Wel verschoof in de loop van 
de hier onderzochte twee eeuwen de balans tussen beide. Vermaak was zowel in 
de praktijk van het buitenleven als in de beeldvorming daarvan bij stedelingen de 
voornaamste drijfveer om een woning buiten de stad in te richten. Al vanaf hun 
ontstaan in het begin van de zeventiende eeuw waren buitenverblijven bedoeld 
voor recreatie. Daarnaast konden buitenplaatsen ook geld opleveren, wanneer er 
een boerderij of ander bedrijf aan verbonden was.
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Om een nauwkeurig beeld te krijgen van de verhouding tussen profijt en ver-
maak op de Walcherse buitenplaatsen, heb ik een onderscheid gemaakt in drie zo-
nes rond de steden. De eerste is de singel, waarbij ik tevens tuinen binnen de stads-
wallen heb betrokken. Het tweede gebied heb ik stadsrandzone genoemd en dat 
strekte zich uit tot ongeveer drie tot vier kilometer buiten de stad. Het gebied ver-
der weg, het platteland, bestrijkt in ieder geval de rest van het eiland, maar ook de 
andere eilanden wanneer Walcherse stedelingen daar een buitenplaats hadden.

Langs de singels ontstonden al in de eerste helft van de zeventiende eeuw percelen 
die als ‘speelhof’ werden aangeduid en die een recreatieve functie hadden. Er ston-
den optrekjes daarop die een kort verblijf mogelijk maakten. De aanplant van fruit-
bomen die er vaak was te vinden, wijst op het bestaan van fruitkwekerijen. 

Modes in het vermaak stelden na verloop van tijd hogere eisen aan deze klei-
ne buitenverblijven. In de eerste helft van de achttiende eeuw verschenen er op de 
speelhoven langs de singel dan ook gebouwen die men als ‘herenhuis’ aanduidde. 
Het geheel van een herenhuis met de daarbij gelegen tuin van niet meer dan en-
kele honderden vierkante meters kreeg de functie van buitenverblijf. Wanneer er 
profijt elementen zoals een tuinderij bij hoorden, lagen deze op aparte percelen. Bij 
een klein aantal van dergelijke herenhuizen langs de singel werd na verloop van tijd 
een grotere tuin aangelegd. De koppeling met productiemiddelen zoals boomgaar-
den en moestuinen verdween uiteindelijk geheel en na het midden van de achttien-
de eeuw hadden buitenverblijven langs de singel alleen nog een vermaaksfunctie. 

In de stadsrandzone ontstonden al rond het begin van de zeventiende eeuw buiten-
verblijven. Dit waren aanvankelijk speelhoven, al dan niet met een optrekje voor 
de eigenaar en in de regel verbonden aan een boerderij. De grond die erbij hoorde, 
werd gebruikt als tuinderij, fruitboomgaard of als weide voor mestvee. De produc-
ten van de hofsteden vonden een afzetmarkt in de nabijgelegen stad. Dit soort klei-
ne buitenverblijven waren overwegend eigendom van kooplieden of scheepskapi-
teins en dienden hoofdzakelijk een economisch doel. De tuinderijen, boomgaarden 
en weilanden genereerden inkomsten, terwijl ze ook een veilige belegging vorm-
den. Daarnaast was een hofstede een teken van kredietwaardigheid en kon deze bij 
geldleningen als onderpand worden gebruikt. Voor deze groep eigenaren was hun 
hofstede dus primair een profijtelijke belegging. Het speelhof of buitenhuis dat er 
werd ingericht, moest niet ten koste gaan van die economische functie.

Daarnaast waren er echter ook hofsteden die wat groter van omvang waren en 
rijker gedecoreerd. In de regel waren zij in bezit van leden van het stedelijke of ge-
westelijke bestuur. Deze hofsteden werden tot ver in de zeventiende eeuw aan-
geduid als ‘hof’ (of huis) van ‘plaisantie’, een aan de buitenplaatscultuur van de 
Zuidelijke Nederlanden ontleende term die de voornaamste functie ervan precies 
uitdrukt: vermaak. Ook deze groep investeerde in grond en boerderijen, maar die 
waren minder nadrukkelijk onderdeel van het buitenverblijf. Het plezier stond 
voorop en juist het gegeven dat deze personen daar zoveel tijd en geld aan konden 
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besteden, maakte deel uit van het vertoon van aanzien en welvaart waarmee ze zich 
binnen de stedelijke gemeenschap wilden onderscheiden.

In het laatste kwart van de zeventiende eeuw kwam in de stadsrandzone een aan-
tal buitenplaatsen tot stand die voorzien waren van parken met lanen, siertuinen en 
bossen. De stichters ervan waren vrijwel zonder uitzondering leden van het stede-
lijke bestuur of van een van de grote handelscompagnieën. Zij golden in hun tijd 
als de meest aanzienlijke burgers van de stad. Rond Middelburg en Vlissingen ging 
het in de periode van omstreeks 1680 tot 1720 om ongeveer twintig buitenplaatsen. 
Deze waren niet zeer omvangrijk, maar wel groter dan die langs de singel. Ze waren 
voor het vermaak ingericht, al ontbrak soms ook een boerderij niet. Hun eigenaren 
bezaten ook landbouwgrond in de directe omgeving van deze buitenplaatsen. 

In het tweede en derde kwart van de achttiende eeuw bleven de buitenplaatsen 
in de stadsrandzone in bezit van leden van de stedelijke regentenelite. De kleine-
re speelhoven bij de hofsteden kwamen echter veelal in handen van lokale boeren. 
Rond Vlissingen ging het daarbij waarschijnlijk om meer dan de helft van de speel-
hoven die daar rond 1720 nog te vinden waren. Ook kregen enkele van die speelho-
ven een functie als herberg. De laatste hofsteden met speelhof of kamer voor de ei-
genaar verdwenen uit de stadsrandzone in het derde kwart van de achttiende eeuw. 
Toen waren alleen nog (kleine) buitenplaatsen als belangrijkste vorm van buiten-
verblijven overgebleven in deze streek. Tegen het eind van de achttiende eeuw wer-
den de meeste daarvan afgebroken. Rond Vlissingen bleef van de vijftien buiten-
plaatsen er maar één in stand en rond Middelburg waren er kort na 1820 ongeveer 
17 te vinden van de meer dan 35 die daar nog in 1750 lagen. 

Op het platteland, dat wil zeggen buiten de stadsrandzone, ontstonden de buiten-
verblijven al in het laatste kwart van de zestiende eeuw. Het merendeel van de hof-
steden die er in 1650 lagen, was echter tot stand gekomen in het tweede kwart van 
de zeventiende eeuw. Het waren boerderijen met een afzonderlijk woongedeelte 
voor de eigenaar. Dit betrof een kamer in de boerenwoning of een speelhuis. Net 
als in de stadsrandzone was hier het profijt een dominante functie, getuige de hoe-
veelheden grond die bij de hofsteden hoorden. De dichte bevolking op Walcheren 
maakte het echter niet goed mogelijk voor stedelingen om grote aaneengesloten 
grondgebieden te verwerven. Landgoederen zoals die in met name het oosten van 
de Republiek voorkwamen, konden in het sterk verstedelijkte Walcheren niet ge-
realiseerd worden. Toch slaagden enkele eigenaren erin om voldoende grond bij-
een te vergaren om daarbij een groot park met lanen en bossen aan te leggen. Deze 
werden vooral aangelegd in de periode 1680-1720, waarbij vooral het gebied aan de 
voet van de duinen van Domburg tot bij Vrouwenpolder, de zogeheten Manteling, 
de voorkeur genoot van Middelburgse regenten. De hofsteden die ze hier bezaten, 
groeiden in deze periode uit tot buitenplaatsen. Deze dienden naast het vermaak 
nog steeds voor een belangrijk deel voor het profijt: grote delen van de terreinen 
waren immers beplant met opgaande bomen en hakhoutbossen, waaruit onder 
meer rijshout werd gewonnen voor de kustversterking. Het profijt waarvoor een 
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buitenplaats diende, was vooral gericht op de opbrengst van landbouwproducten: 
groenten, fruit en hout. Verder kon een buitenverblijf dienen als onderpand voor 
geldleningen en de eigenaar een kredietwaardige uitstraling verschaffen. De buiten-
plaats zelf had niet als zodanig een functie als geldbelegging. Grond had die functie 
wel, maar dat was in de regel landbouwgrond en niet een buitenverblijf. 

In de loop van de achttiende eeuw verschoof de balans tussen vermaak en pro-
fijt ten gunste van het vermaak. Weliswaar werd er nog steeds hout geteeld dat op 
jaarlijkse veilingen werd verkocht, maar dit diende meer tot dekking van de onder-
houdskosten dan als zelfstandige bron van inkomsten. Uiteindelijk verdwenen de 
agrarische activiteiten geheel van de buitenplaats, afgezien van kleinschalige vee-
houderij of groenteteelt voor het vermaak. 

Buitenverblijven dicht bij de stad hadden in de zeventiende eeuw een nauwe 
func tionele band met de stad. Dat kwam voor een belangrijk deel doordat ze ge-
combineerd waren met fruitteeltbedrijven of boomgaarden, maar ook doordat ze 
dienden als geldbelegging of als onderpand voor geldleningen. Op het platteland 
dienden buitenplaatsen tevens als houtproducenten. Die economische activiteiten 
kwamen in de loop van de achttiende eeuw meer op de achtergrond te staan en kreeg 
het vermaak er uiteindelijk de voornaamste plaats.

6.3 Macht

Vervulden buitenplaatsen naast het vermaak en het profijt ook een functie als uiting 
van macht? Die vraag heb ik in elk van de hoofdstukken gesteld en daarbij vooral 
het verband gezocht met bestuurlijke macht die stedelingen op het platteland had-
den wanneer ze er ambachtsheerlijke rechten bezaten. 

Stedelijke eigenaren van ambachtsheerlijkheden bouwden in de late zeventiende 
eeuw inderdaad buitenplaatsen in hun heerlijkheden om daarmee hun bestuurlijke 
en rechterlijke macht zichtbaar te maken. Dit kwam in ongeveer een derde van de 
Walcherse heerlijkheden voor, al waren het niet alleen grote buitenplaatsen, maar 
soms ook hofsteden. In alle gevallen ging het om heerlijkheden waarvan het dorp 
langs een van de belangrijkste verkeersroutes op het eiland lag. Heerlijkheden waar 
geen dorp in lag of die een perifere ligging hadden, werden niet gebruikt om daar 
een ambachtsheerlijke buitenplaats in te richten. De stichting van buitenplaatsen 
door ambachtsheren vond vooral plaats in de laatste twee decennia van de zeven-
tiende eeuw, nadat de stad Middelburg in 1679 het grootste deel van haar heerlijk-
heden aan particulieren had verkocht. Deze activiteiten hingen nauw samen met 
het machtsverlies dat de nieuwe ambachtsheren hadden geleden in Middelburg tij-
dens toenmalige twisten. Binnen de stad waren ze in die periode hun machtspositie 
kwijtgeraakt en dat compenseerden ze door de aanschaf van heerlijkheden, die hun 
meer macht op het platteland opleverde. In de tweede helft van de achttiende eeuw 
werd het verband tussen heerlijkheid en buitenplaats minder sterk. Begin negen-
tiende eeuw zien we zelfs dat er bijna geen ambachtsheer meer was die nog een bui-
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tenplaats in zijn heerlijkheid bezat. Dit heeft deels te maken met de grootschalige 
afbraak van buitens daarvoor, maar ook met de afschaffing van de ambachtsheerlij-
ke rechten waardoor deze heren geen reële macht meer hadden. 

Tevens was de vraag of personen met veel politieke macht binnen de steden deze 
positie tot uiting brachten op hun buitenplaatsen. Dit bleek nauwelijks het geval te 
zijn: als teken van politieke macht binnen de stad of het gewest had de buitenplaats 
alleen een ondersteunende functie. Leden van de machtigste regentenfamilies be-
schikten wel over de meest aanzienlijke buitenplaatsen, maar dit was eerder uit-
vloeisel van hun hoge maatschappelijke positie dan de basis ervan. Een verband met 
hun politieke macht binnen de stad, die bovendien van invloed zou zijn op het ka-
rakter, de locatie of de vormgeving van de buitenplaats, is niet gevonden.

6.4 Aanzien

Een van de motieven voor stedelingen om een buitenplaats er op na te houden, was 
dat ze daarmee hun aanzienlijke positie wilden tonen. Wat was het verband tussen 
beide en hoe kon de buitenplaats een functie hebben als verbeelding van het aanzien 
van de eigenaar?

In de zeventiende eeuw ging het vooral om persoonlijk aanzien: een pas rijk ge-
worden koopman of een nieuwe bestuurder kon zijn buitenplaats gebruiken om 
zijn aanzien te onderstrepen. Niet alleen het bezit ervan maar ook de locatie en het 
soort gebruik telden mee: de meeste buitenplaatsen op Walcheren die in de Gouden 
Eeuw ontstonden, waren gelegen langs een van de uitvalswegen van Middelburg of 
Vlissingen, dus goed zichtbaar voor iedereen. Ook het gebruik van een buitenver-
blijf als jachthuis of als onderkomen voor een kunstverzameling droeg bij aan het 
prestige van de eigenaar. In deze periode waren er ook enkele personen die zichzelf 
een adellijke afstamming toeschreven en aannemelijk is dat zij buitenplaatsen ver-
wierven om die status tot uitdrukking te brengen. Opmerkelijk is dat zij niet per se 
een voormalig middeleeuws kasteel of klooster wensten te bezitten. Het was niet 
zo dat dit type gebouwen vanwege hun geschiedenis meer aanzien genoten dan 
nieuw gebouwde buitenverblijven. Pas eind zeventiende eeuw ontstond dat be-
sef wel, al werd de ouderdom van een buitenplaats niet of nauwelijks tot uiting ge-
bracht in de vormgeving ervan.

Dat het bezit van een buitenplaats niet alleen het prestige van een individu kon 
onderstrepen, maar ook een uiting was van een groepsidentiteit, is een ontwikke-
ling die zich op Walcheren manifesteerde in de eerste decennia van de achttiende 
eeuw. Deze hing samen met de hevige politieke strijd in de Zeeuwse hoofdstad na 
het plotselinge overlijden van koning-stadhouder Willem III in 1702, hoewel de 
complexe conflictsituatie al veel langer aan de gang was. Toen de rivaliserende re-
gentenpartijen hun onderlinge verstandhouding in 1715 bezegelden in een Con-
tract van Harmonie, betekende dit niet alleen een formeel einde van de openlijke 
strijd om de macht, maar het markeerde ook de sluiting van de gelederen van de ste-
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delijke regentenelite. Opmerkelijk is dat vrijwel in dezelfde periode alle prominen-
te leden van de twee dominante facties beschikten over een buitenplaats die ze veel-
al zelf hadden gekocht en aangelegd. Dat deze buitenplaatsen vervolgens tot ver in 
de achttiende eeuw overwegend door erfenis in andere handen overgingen, onder-
streept de geslotenheid van deze elite en de betekenis die de buitenplaats had in de 
veruitwendiging van hun maatschappelijke positie.

Deze regentenelite was de drager van de buitenplaatscultuur. Zij gaf de toon 
aan als het ging om de vormgeving en decoratie van de buitens. Rond 1750, toen er 
ruim 130 buitenplaatsen op Walcheren lagen, was verreweg het grootste deel daar-
van in het bezit van leden van de regentenelite uit Middelburg en in mindere mate 
uit Vlissingen. Daarbij ging het bijna alleen om de allerrijksten. Hoewel de buiten-
plaatscultuur door een ruimere groep stedelingen werd geïmiteerd, was het niet 
vanzelfsprekend dat welgestelden een buitenplaats bezaten. Er waren ook zeer rij-
ke regenten die niet over een buitenverblijf beschikten. Wel kan worden geconsta-
teerd dat binnen de groep van de allerrijksten het juist degenen waren met de meest 
vooraanstaande posities in de regering van stad of gewest voor wie een buitenplaats 
nauw was verbonden met hun prestige.

Toen in de tweede helft van de achttiende eeuw veel buitenplaatsen werden ge-
sloopt, bleven vrijwel alleen die van de regentenelite over. Deze kregen ook na-
drukkelijk een rol als familiebezit. Als onderdeel van de geschiedenis van de familie 
moesten ze daarom in stand worden gehouden. In dit streven om een buitenplaats 
van generatie op generatie over te leveren, onderscheidden de leden van de oude eli-
te zich van de nieuwere elite van geleerden die begin negentiende eeuw eveneens als 
collectief ‘naar buiten’ gingen. Zij hadden weliswaar ook buitenplaatsen, maar deze 
waren meer verbonden met burgerlijke voornaamheid in plaats van met het dynas-
tieke besef van de oude elites. Zo bleven de afstammelingen van de oude regenten 
ook in het begin van de negentiende eeuw een toonaangevende rol vervullen als 
dragers van de buitenplaatscultuur, maar vormden daarin een onderdeel van de no-
tabelenelite, waarbinnen verschillende deelelites met elkaar verweven raakten. Elk 
van hen gebruikte de buitenplaats om welstand en aanzien te tonen, maar dat ge-
beurde met wisselende motieven en vanuit verschillende achtergronden.

6.5 Vormgeving

Hoe kwamen de hiervoor vastgestelde functies van de buitenverblijven, namelijk 
plezier, profijt, machtssymbool en teken van aanzien, tot uiting in de vormgeving 
ervan? Veranderingen in de architectuur van landhuizen en tuinen zijn in het ver-
leden vaak verklaard met drie soorten oorzaken: ontwikkelingen op het gebied van 
esthetische opvattingen in binnen- en buitenland, verspreiding van kennis ervan 
door prenten en reizen óf samenwerking tussen opdrachtgever en vormgever. Het 
voorgaande heeft echter laten zien dat de buitenplaats is voortgekomen uit een sa-
menspel van motieven en dat geeft al aan dat de vormgeving van huizen en tuinen 
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aan meer factoren onderhevig zijn geweest dan alleen esthetische. Dat kwam al naar 
voren in de hofsteden van kooplieden en bestuurders die in de zeventiende eeuw 
rond de steden verrezen; zij combineerden het zakelijke en het vermakelijke. Deze 
waren eenvoudig van vormgeving: een kamer in een boerenwoning óf een pavil-
joenachtig gebouw op een boerenerf of in een speelhof, was de meest voorkomende 
vorm. Meer welgestelde personen lieten een apart herenhuis bouwen, dat wat gro-
ter was en ook meer versierd met natuurstenen ornamenten, een gebeeldhouwde 
ingangspartij en soms een traptoren. Als er een speelhof bij lag, was dit in de regel 
beplant met fruitbomen. Een siertuin met bloemperken en tuinbeelden kon er ook 
bij liggen, al lijkt dit beperkt gebleven te zijn tot de buitenverblijven van stadsbe-
stuurders. Het motief van profijt bleef gedurende het grootste deel van de zeven-
tiende eeuw voorop staan op de hofsteden rond de stad en op het platteland. Daar-
uit spreekt de zakelijke benadering van het buitenleven door stedelingen. Wel was 
er een kleine minderheid die het bezit van een op profijt gerichte hofstede aangreep 
als middel om het eigen aanzien te benadrukken. Daarbij ging het om personen die 
veronderstelden of pretendeerden van adellijke afkomst te zijn. Grondbezit en le-
ven van de opbrengst van de landerijen werd vanouds gezien als iets aanzienlijks en 
dat grepen deze personen ook aan om hun voorname afstamming te tonen.

Vanaf ongeveer 1670 verschenen op Walcheren de eerste geometrische parken 
rond de buitenhuizen. Deze waren in samenhang met het landhuis ontworpen. De 
totstandkoming ervan valt opvallend genoeg samen met de opkomst van stadhou-
der Willem III en het waren vooral leden van de stedelijke of het gewestelijke be-
stuur die dergelijke parken lieten aanleggen bij hun buitenverblijven. Op die ma-
nier konden ze laten zien dat ze aan de kant van de stadhouder stonden en dus 
behoorden tot de machthebbende elite in stad en gewest. Weliswaar vervulden de 
rechte lanen en bosvakken ook een heel praktische functie als houtleveranciers, 
maar de geometrische parken moeten we vooral begrijpen als een vorm van repre-
sentatie van de macht van de eigenaren. Dat er rond 1700 prenten van verschenen, 
onderstreept die ostentatieve functie nog eens.

Deze introductie van het geometrische park vond op de kleinere buitens veel na-
volging. Dat blijkt onder meer uit de vele omleggingen van wegen en watergangen 
die nodig waren om ruimte te creëren voor de aanleg van grotere, regelmatig ge-
vormde parken. Met name oprijlanen die vanaf de openbare weg het huis op enige 
afstand toonden, waren een belangrijk middel om de welstand van de eigenaar te 
tonen. 

Vanaf ongeveer 1730 kregen de buitenplaatsen op Walcheren een nieuwe impuls 
door de snel toegenomen populariteit van de Franse architectuur. Met name de 
Antwerpse architect Johan Pieter van Baurscheit de Jongere vond opdrachtgevers 
onder de allerrijksten in Middelburg en Vlissingen. Hij en de Middelburgse stads-
architect Jan de Munck leverden ontwerpen voor nieuwe landhuizen en parken in 
Franse stijl. Voor deze opdrachtgevers was het tonen van goede smaak een manier 
om zich binnen de stedelijke elite te onderscheiden. Kennis van architectuur vorm-
de daar een onderdeel van. Van Baurscheit was betrokken bij de aanleg of herin-
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richting van ten minste vier grote buitenplaatsen. Daarnaast leverde hij voor enkele 
tientallen andere opdrachtgevers tuinbeelden en hekken, alsmede ornamenten voor 
de gevels en interieurs van hun stadswoningen. Na 1750 taande zijn populariteit 
snel. Wel bleef Antwerpen nog enige tijd in trek als leverancier van interieurstuk-
ken en luxegoederen voor Walcherse opdrachtgevers.

In de tweede helft van de achttiende eeuw voltrokken veranderingen in de vorm-
geving van buitenplaatsen op Walcheren zich hoofdzakelijk in de tuinen. Er ver-
schenen slingerende paden, zogeheten Engelse bosjes met een ‘natuurlijke’ be-
planting en exotische tuingebouwen. Dit was de tijd van het rococo, een speelse 
vormgevingsstijl die ook in de tuinkunst zijn uitdrukking vond. Wat al in het be-
gin van de achttiende eeuw in gang gezet was, kreeg nu zijn voltooiing, namelijk de 
scheiding tussen plezier en profijt op de buitenplaats. Weliswaar bleef het hout in 
de parken periodiek gerooid worden voor de verkoop, maar de opbrengsten hier-
van kunnen nooit meer hebben bedragen dan de onderhoudskosten van de siertui-
nen en -parken. Het vermaak was het voornaamste geworden wat men op de bui-
tenplaatsen zocht en de speelse rococo-tuinstijl is een uiting ervan dat die scheiding 
in de tweede helft van de achttiende eeuw volledig was geworden. 

In het laatste decennium van de achttiende eeuw en tijdens de eerste decennia 
van de negentiende gingen enkele Walcherse buitenplaatsbezitters ertoe over om 
hun geometrische parken geheel, gedeeltelijk of stapsgewijs te veranderen in een 
park in zogenoemde landschapsstijl. Daarbij ging het om een imitatie van het agra-
rische of schilderachtige platteland maar dan zonder functionele agrarische acti-
viteiten. Omstreeks 1800 waren er ten minste vijf grote buitenplaatsen geheel in 
landschappelijke stijl aangelegd; in de twee decennia daarna ondergingen de par-
ken en tuinen van vrijwel alle nog bestaande buitens een wijziging in landschaps-
stijl. Ook op de speelhoven en rond de nieuwe villa’s in de stadsrandzone was de 
landschapsstijl toen de norm geworden. Hierin ontbraken profijtelementen, zoals 
hakhoutbossen of fruitboomgaarden, die voor de markt produceerden. Wel was 
er de nodige ruimte ingericht voor het verzamelen en cultiveren van bijzondere 
plantensoorten, zowel bloemen als groenten en fruitrassen. Tuinieren als vermaak 
was vooral in trek bij de nieuwe elite van stedelijke notabelen die op kleine buiten-
verblijven dicht bij de stad resideerden. De grote buitenplaatsen op ruime afstand 
van de stad waren toen bij lange na niet meer zo talrijk als dat een halve eeuw eer-
der het geval was. De overgebleven complexen waren onderdeel geworden van het 
vele groen waar Walcheren gedurende de hele negentiende eeuw om geprezen zou 
worden.

6.6 Buitenplaatscultuur

In het licht van het voorgaande kan ik nu, ten slotte, antwoord gaan geven op onze 
centrale vraag: welke motieven en functies waren verbonden met het ontstaan, de 
groei en de teruggang van de buitenplaatscultuur op Walcheren in de periode 1600-
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1820 en hoe bepaalden die de aanleg en vormgeving van die buitenplaatsen? Uit-
gangspunt daarbij is dat ik de motieven en functies die verbonden zijn met de buiten-
plaatscultuur ga onderscheiden in twee categorieën: ten eerste, de relatie tussen stad 
en platteland en, ten tweede, het uiten van aanzien van de buitenplaatseigenaren.

Het eerste cluster van motieven wordt gecontextualiseerd door de relatie tussen de 
stad en het platteland. Daarbij maak ik een onderscheid tussen deze relatie in the-
orie en die in de praktijk. De theoretische verhouding tussen stad en platteland be-
treft het beeld dat stedelingen hadden van het platteland. Al van oudsher werd het 
buitenleven verheerlijkt en voorgespiegeld als tegenpool van het leven in de stad. 
Buiten was het leven rustig, gezond, de mensen waren er eerlijk en eenvoudig. Bin-
nen de stad daarentegen heersten de verloedering en de drukte. Deze tegenstelling 
had literaire wortels, maar vormde voor velen toch een rechtvaardiging om het bui-
tenleven op te gaan zoeken. In hofdichten werd het leven op de buitenplaats gepre-
zen als vermakelijk maar evenzeer als deugdzaam en gezond. Deze opvatting was 
verbonden met het leven op de buitenplaats. In het begin van de achttiende eeuw 
verbreedde dit ideaal zich doordat ook het platteland zelf bij stedelingen in trek 
kwam als plaats van vermaak. Juist toen kregen de buitenplaatsen toeristische waar-
de, wat blijkt uit rijtoertjes en topografische tekeningen.

De praktische kant van de relatie tussen stad en platteland die invloed uitoefen-
de op de buitenplaatscultuur, gold de landbouw. De eerste buitenverblijven die in 
de zeventiende eeuw tot stand kwamen, lagen veelal dicht bij de stad en waren vaak 
verbonden met voor de lokale markt geproduceerde fruitteelt of tuinbouw. Ver-
der weg van de stad waren hofsteden meer verbonden met de akkerbouw. De com-
merciële fruitteelt, tuinbouw en akkerbouw vormden voor stedelingen een geld-
belegging en waren soms een aanvullende inkomstenbron. Het grootgrondbezit in 
Zeeland was echter sterk verspreid: er waren geen buitenhuizen die fungeerden als 
centrum van een groot aaneengesloten of samenhangend grondbezit. Dat betekent 
ook dat toen na het midden van de achttiende eeuw de landbouw als voornaamste 
economische drager van het gewest opkwam, zulke huizen zich niet ontwikkel-
den tot de kern van een landgoed. Ook al waren er rond het begin van de negen-
tiende eeuw verschillende leden van de stedelijke elites die waarschijnlijk een groot 
deel van hun inkomsten haalden uit grondbezit, dan nog had deze bemoeienis met 
grondeigendom en landbouw geen relatie met het bezit van buitenhuizen, noch 
met de vormgeving of het gebruik van die buitens.

Het tweede cluster van motieven die van invloed waren op de buitenplaatscul-
tuur, betreft het tonen van aanzien door stedelingen. Dit was door de hele onder-
zoeksperiode heen de functie die het meest in het oog springt. Kooplieden konden 
op die manier laten zien hoe welvarend ze waren. Dat was tevens van belang voor 
hun kredietwaardigheid. Voor 1670 ging het daarbij op Walcheren om veelal klei-
ne, eenvoudige hofsteden dicht bij de stad. Vanaf eind zeventiende eeuw manifes-
teerde zich in de steden een elite die zich ging specialiseren in bestuurlijke functies 
en die geen actieve rol in de koophandel meer vervulde. Hun nieuw aangelegde bui-
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tenplaatsen werden toonaangevend voor de buitenplaatscultuur op het eiland. Het 
gebruik van deze buitens loopt parallel met het proces van oligarchisering onder de 
stedelijke regentenelite. Het bezit van een buitenplaats raakte verbonden met deze 
groep. Gedurende een groot deel van de zeventiende eeuw waren hofsteden of bui-
tenplaatsen wel een manier voor de eigenaar om zijn persoonlijke aanzien te uiten, 
maar dit was meer gekoppeld aan het individu dan aan de familie. Naarmate de ste-
delijke elite vanaf het eind van de zeventiende eeuw een meer een gesloten groep 
werd, werden hun buitenplaatsen meer nadrukkelijk een middel om de onderlinge 
verhoudingen binnen de eigen groep te bepalen. Daar kwam nog bij dat deze elite 
zich vanaf die tijd ging specialiseren in bestuursfuncties en minder afhankelijk werd 
van de economische conjunctuur.

Niet alleen het bezit van een buitenplaats maar ook de locatie, de omvang en 
de kwaliteit van de vormgeving ervan speelden een rol. Buitenplaatsen werden in 
de loop van de achttiende eeuw een vorm van demonstratieve consumptie die het 
maatschappelijke aanzien van de eigenaren ging onderstrepen. Dit gebruik van een 
buitenplaats om aanzien te tonen, drong aan het eind van de zeventiende eeuw ook 
door tot de stedelijke middenklasse, bestaande uit ondernemers, kapiteins en pre-
dikanten. Het feit dat ze een buitenverblijf hadden, hoe bescheiden ook, was een 
teken dat ze in goeden doen waren én dat ze het zich konden veroorloven om een 
niet-productief verblijf buiten de stad er op na te houden. Hun buitentjes bevon-
den zich in de regel dicht bij de stad, langs de singel of in de stadsrandzone. Opval-
lend is wel dat deze buitenverblijven vaak waren gekoppeld aan een economische 
activiteit: fruitteelt, tuinbouw of een bedrijfsgebouw zoals een molen. In de twee-
de helft van de achttiende eeuw verdwenen deze buitenverblijven geleidelijk - gro-
tendeels als gevolg van de achteruitgang in de handel. Rond 1800 verdwenen deze 
koopmansbuitens zelfs in hoog tempo. Tegelijk kwamen kleine buitenverblijven in 
de stadsrandzone opnieuw in trek als teken van welstand; nu was dat vooral het ge-
val onder een elite van geleerde personen. Hun buitenverblijven waren landhuizen 
met een kleine tuin, alleen bestemd en ingericht voor het vermaak. Deze groep, die 
samen met het nageslacht van de oude elites, onderdeel van een nieuwe elite van no-
tabelen vormde, zou gedurende een groot deel van de negentiende eeuw de buiten-
plaatscultuur gaan bepalen en in stand houden. 

In de studie Hoven van plaisantie van Roland Baetens wordt duidelijk dat de Ant-
werpse buitenplaatscultuur in de zestiende en zeventiende eeuw nauw samenhing 
met onwikkelingen binnen de stad, maar evenzeer met die op het platteland. Mijn 
onderzoek heeft laten zien dat dit ook op Walcheren het geval was. De vele contac-
ten tussen Zeeland en de Zuidelijke Nederlanden op economisch, politiek en cultu-
reel gebied hadden hun weerslag op de buitenplaatsen.

De bundel Buitenplaatsen in de Gouden eeuw, onder redactie van Yme Kuiper 
en Ben Olde Meierink, brengt vele aspecten van de rijkdom van het buitenleven in 
de Republiek in de zeventiende eeuw met elkaar in verband. De sporen die dat boek 
uitzet, heb ik op Walcheren gevolgd en hier en daar kunnen aanvullen.
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In het begin van deze studie verwees ik naar de stelling van Paul Brusse en 
Wijnand Mijnhardt in hun essay Towards a New Template for Dutch History: bui-
tenplaatsen in de Republiek dienden voor hun eigenaren enkel om mede-stadgeno-
ten mee te imponeren. Zij zouden geen enkel economisch doel dienen en er alleen 
zijn voor het vermaak.

In het voorgaande heb ik duidelijk willen maken dat hun stelling weliswaar niet 
onjuist is, maar veel nuancering behoeft. Zo verenigden buitenplaatsen meerdere 
functies in zich en varieerde de verhouding daartussen al naar gelang de motieven 
van de eigenaar om een buitenverblijf te willen hebben. Plezier in het bezit ervan 
en het tonen van aanzien zijn constante factoren, maar we mogen niet vergeten dat 
met name in de zeventiende eeuw vele buitenverblijven wel degelijk onderdeel wa-
ren van het economisch verkeer. Verder kon een buitenplaats voor stedelingen met 
ambachtsheerlijkheden de verbeelding van die ambachtsheerlijke macht vormen. 

Bovendien is de verhouding tussen genoemde functies allerminst statisch. Over 
een langere onderzoeksperiode bezien, zijn er duidelijke verschuivingen waar te 
nemen, maar telkens blijken de functies van vermaak en aanzien naar voren te ko-
men. Een verdere nuancering van de stelling van Brusse en Mijnhardt heb ik willen 
aangeven door onderscheid te maken in drie zones rond de stad en daarna voor elk 
van deze afzonderlijk na te gaan welke motieven en functies waren verbonden met 
de buitenplaatscultuur op Walcheren.

Het Zeeuwse eiland Walcheren heb ik als casus gekozen omdat de voornaamste 
steden van Zeeland daar lagen en hier gedurende de hele zeventiende en achttiende 
eeuw een omvangrijke en markante buitenplaatscultuur bestond. Bovendien is er 
rijk bronnenmateriaal beschikbaar, zowel archieven als afbeeldingen. De manifes-
tatie van deze buitenplaatscultuur en de veranderingen die daarin optraden, hangen 
sterk samen met de regionale context, zo bleek uit het voorgaande. Zelfs in dit be-
perkte gebied valt op wat het buitenleven in de hele Republiek typeerde: de grote 
gevarieerdheid en rijkdom ervan. Niet alleen de allerrijksten en machtigsten on-
der de stedelijke elite trokken naar buiten, maar ook andere sociale groepen deden 
mee aan deze cultuur van het buitenleven. Agrarische en industriële bedrijvigheid 
maakten even zo goed deel uit van de buitenplaatscultuur als de zucht naar prestige. 

Op Walcheren, het ‘pryeel van Zeeland’, manifesteerde zich eeuwenlang een 
rijke buitenplaatscultuur die open stond voor menige invloed van buitenaf en die 
door geografische ligging en sociale netwerken meer dan die in andere gewesten 
van de Republiek een schakel vormde met het buitenleven in de Zuidelijke Neder-
landen, zoals dat daar al in de zestiende eeuw bloeide. De grote variatie in de bui-
tenplaatscultuur van Zeeland als onderdeel van die in de Republiek, zorgde met 
name in de Gouden Eeuw voor dynamiek en verleende haar nadien, ook nog in de 
achttiende eeuw, glans en rijkdom. 




