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Woord vooraf

Dit boek komt voort uit een belangstelling voor buitenplaatsen die al zo lang duurt 
als ik me kan herinneren. Het begon spelenderwijs: op een vroegere buitenplaats 
aan de rand van mijn geboortedorp Grijpskerke, ’t Munnikenhof. Volgens overle-
vering stamde die uit de late middeleeuwen, toen monniken van de Middelburgse 
abdij er een uithof hadden. Of dat verhaal waar is, betwijfel ik met de kennis van 
nu, maar toen was het genoeg om mijn fantasie te prikkelen. Vast staat dat Jacob 
Cats in de zeventiende eeuw de bewoner van het huis is geweest. Hij noemde zijn 
‘buytenhuys niet verre van de stad’ zelfs in een van zijn gedichten. Lokaal wordt 
het gebouw ‘het Kasteeltje’ genoemd. Het schilderachtige gebouw met zijn toren, 
gelegen aan de rand van een eilandje met bos en vroeger toegankelijk over een ver-
vallen bruggetje, vormde een ideaal speelterrein voor me. 

Een groot zeventiende-eeuws schilderij van ’t Munnikenhof leerde me dat deze 
buitenplaats vroeger veel groter was dan nu. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en 
het duurde niet lang voordat ik op zoek ging naar meer informatie over die fraaie 
buitenplaatsen. Zo kwam ik ook in aanraking met Stichting Tuinhistorisch Ge-
nootschap Cascade. Veel heb ik geleerd van de talrijke excursies en andere bijeen-
komsten, die immer een waardevolle gelegenheid waren en zijn tot het uitwisselen 
van ideeën en kennis.

Tegelijkertijd begon ik met het verzamelen van gegevens over de Walcherse bui-
tenplaatsen in het Rijksarchief in Zeeland, tegenwoordig het Zeeuws Archief: eerst 
afbeeldingen en kaarten, later ook schriftelijke documenten. Kort nadat ik mijn 
eerste stappen in het archief had gezet, kwam ik in contact met Pieter van der Veen, 
destijds bewoner van Duinbeek in Oostkapelle. Het was hij die me stimuleerde om 
jhr.dr. H.W.M. van der Wijck eens te benaderen. 

Voor Van der Wijck waren buitenplaatsen onlosmakelijk verbonden met de 
mensen die ze bewoonden, bezochten en bewaarden, een benadering die moeite-
loos aansloot bij mijn eigen beleving. Ook deelden we een bewondering voor de 
tekeningen van Jan Arends, die de rijkdom van de Walcherse buitenplaatsen in de 
late achttiende eeuw zo fraai weergaven. De kennismaking resulteerde uiteindelijk, 
in de zomer van 2001, in de publicatie van het tweedelige boek over Jan Arends, dat 
verscheen bij Uitgeverij Canaletto. Ik beschouw het als een voorrecht dat de stich-
ting die de naam van Van der Wijck draagt, mij nu in staat stelt om mijn verdere 
zoektocht naar de fascinerende Walcherse buitenplaatsgeschiedenis te kunnen be-
kronen met een promotie.
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In de loop van de jaren heb ik van velen informatie en goede raad mogen ontvan-
gen en met hen ideeën kunnen delen. Graag wil ik enkelen van hen hier in het bij-
zonder dank zeggen.

In de eerste plaats zijn dat mijn promotoren Yme Kuiper en Theo Spek. Hun be-
geleiding heeft me in staat gesteld om de wondere wereld van de buitenplaatsen op 
een wetenschappelijke manier in beeld te brengen en tot nieuwe inzichten te ko-
men. Toen ik me in 2012 meldde met mijn plan om een proefschrift te schrijven, 
bracht dat mijn onderzoek in een heel nieuwe fase. Ooit was ik begonnen als ver-
zamelaar van gegevens, en nu kwam het erop aan om het verzamelde materiaal met 
een vraaggestuurde blik te onderzoeken. Veel heb ik geleerd over het structureren 
van een onderzoek, het formuleren van een onderzoeksvraag en het selecteren van 
de relevante informatie. Bij de afronding van mijn proefschrift en de voorbereiding 
van de boekuitgave ervan heb ik van Yme veel steun mogen ontvangen. 

In een vroeg stadium van dit promotieonderzoek heb ik over de opzet en afbake-
ning van gedachten gewisseld met Johan Carel Bierens de Haan, destijds als bijzon-
der hoogleraar Erfgoed van monument, tuin en landschap verbonden aan de Vrije 
Universiteit. Ook hebben Jaap Evert Abrahamse en Bert Groenewoudt me waar-
devolle adviezen gegeven in de aanloopfase van dit project.

Laura Fokkema vervaardigde voor dit boek de overzichtskaarten. Martin Streng-
holt vervaardigde de Engelse vertaling van de slotbeschouwing. Jan Holwerda is 
een niet aflatende steun geweest bij het zoeken naar afbeeldingen en gegevens. Met 
Wim Meulenkamp heb ik jarenlang alle aspecten van historische buitenplaatsen be-
sproken, wat me veel waardevolle inzichten heeft opgeleverd.

Verder wil ik mijn hartelijke dank uitspreken aan de medewerkers van het 
Zeeuws Archief in Middelburg, die al meer dan twee decennia tal van archiefstuk-
ken voor me ter beschikking hebben gesteld, hebben meegezocht naar moeilijk 
vindbare stukken en me met raad en daad terzijde hebben gestaan. Ook hartelijk 
dank aan de medewerkers van het Gemeentearchief Vlissingen, het Rijksbureau 
voor Kunsthistorische Documentatie en de andere archiefinstellingen waar ik in de 
loop van mijn onderzoek te gast was.

Voor het ter beschikking stellen van de afbeeldingen in dit boek gaat mijn dank 
uit naar het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, het Zeeuws 
Archief, het Zeeuws Museum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting 
Duivenvoorde en de Zeeuwse Bibliotheek. 

In de loop van dit project hebben mijn ouders me telkens gesteund. Tot slot wijd 
ik een warm woord van dank aan mijn allerliefste Anneke. Zonder haar was dit 
boek er niet gekomen. Mijn belofte om na de afronding van mijn grote boek meer 
tijd samen door te brengen, ga ik vanaf nu inlossen.



1 Inleiding

1.1 Buitenplaatsen als cultuurverschijnsel

Historische buitenplaatsen vormen al eeuwenlang bijzondere monumenten in het 
Nederlandse landschap. Op plaatsen waar vroeger stedelingen neerstreken om hun 
zomerverblijf op het platteland te bouwen, ontstonden soms omvangrijke concen-
traties van buitenhuizen. Ze spreken bij omwonenden en bezoekers nog altijd tot 
de verbeelding en roepen associaties op van rijkdom, welvaart en een roemrucht 
verleden. Ze maken vaak een belangrijk deel uit van de identiteit van een streek. De 
representatieve landhuizen met hun bijgebouwen, tuinen, parken en waterpartijen 
die tegenwoordig nog langs de Vecht, op de Utrechtse Heuvelrug of in Kennemer-
land vallen te bewonderen, zijn in dit verband bekende voorbeelden.

De geschiedenis van buitenplaatsen is sterk verweven met die van het cultuurland-
schap, ook al resteert thans nog maar een klein deel van dit ooit wijd verbreide ver-
schijnsel. De aparte vermelding van de buitenplaatscultuur in de Canon van de Ne-
derlandse geschiedenis is een erkenning van het belang van dit bijzondere erfgoed.1

Buitenplaatsen vervullen niet alleen voor ons natuurschoon een belangrijke func-
tie, maar ook zijn ze door de eeuwen heen van grote invloed geweest op de inrich-
ting van het landschap. De organische groei van de gebouwen met hun interieurs, 
tuinen, parken en omgeving maken buitenplaatsen tot complexe monumenten. De 
instandhouding en het beheer ervan vergen een grote hoeveelheid kennis op uiteen-
lopende gebieden.2

In de afgelopen decennia is de kennis over een groot aantal Nederlandse buiten-
plaatsen sterk toegenomen. Duidelijk is dat ze belangrijke graadmeters zijn van 
onze culturele, sociaal-economische en ruimtelijke geschiedenis. Daarmee vormen 
ze een belangrijk onderdeel van ons culturele erfgoed. Om ze te kunnen begrijpen, 
is het nodig om ze als uiting van een cultuur te zien. Dat gebeurt nu nog te weinig: 
te vaak worden ze als individueel object bestudeerd en niet in hun bredere land-
schappelijke, sociaal-economische en culturele context beschouwd. Tegelijkertijd 
worden buitenplaatsen te vaak vanuit een monodisciplinaire, lees: kunsthistori-
sche, invalshoek onderzocht en te weinig vanuit een integraal interdisciplinair per-
spectief.  Tot slot is de verhouding tussen stad en platteland een perspectief dat ten 

1  Roelof Bouwman (red.), Canon van Nederland. Onze geschiedenis in 50 thema’s, Amsterdam 2014.
2  Themanummer Buitenplaatsen, Jaarboek voor de monumentenzorg 1998, Zwolle/Zeist 1998.
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onrechte nog nauwelijks bij het buitenplaatsonderzoek wordt betrokken. Dit boek 
wil verandering brengen in de manier van onderzoek naar buitenplaatsen.

1.1.1 Buitenplaatsen in Zeeland

Ooit vormden buitenplaatsen een essentieel onderdeel van het Zeeuwse landschap. 
Nu zijn ze grotendeels verdwenen en lijken niet meer te zijn dan een welhaast ver-
geten onderdeel van de Zeeuwse geschiedenis. Zeker op Walcheren en Schouwen-
Duiveland, waar de steden lagen die in vroeger tijden voor het kapitaal zorgden, 
ontstonden in de loop van de zeventiende eeuw vele buitenplaatsen. Vele daarvan 
zijn in de loop van de tijd verdwenen: afbraak, herverkaveling, oorlogs- en over-
stromingsgeweld hebben hun tol geëist. Veel buitens maakten daarbij plaats voor 
boerderijen. De moderne eisen van bedrijfsvoering op het boerenbedrijf leidden er 
vaak toe dat oude structuren en gebouwen het veld moesten ruimen.

De weinige buitenplaatsen die op de Zeeuwse eilanden nog te bewonderen zijn, 
maken nu deel uit van het collectieve erfgoed van de provincie. Het besef dat wat 
nu rest nog maar een fractie is van wat er ooit geweest is, maakt dat velen de waarde 
van de nog resterende buitenplaatsen inzien. Die belangstelling komt bijvoorbeeld 
ook tot uiting in de straatnamen van een nieuw aangelegde wijk bij het gehucht 
Schuddebeurs op Schouwen-Duiveland, die alle vernoemd zijn naar voormalige 
buitenplaatsen in die buurt. Namen als Weltevree, Schapenburg en Vriendhoven 
verwijzen nog naar de geschiedenis van die streek.

In 2010 heeft Landschapsbeheer Zeeland in samenwerking met de voormalige 
Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen het project ‘Ver-
borgen buitens’ uitgevoerd. Kleine landschapselementen die herinneren aan ver-
dwenen buitenplaatsen werden hersteld of nieuw aangelegd. Bij enkele boerderijen 
die voorheen buitenplaatsen waren, zijn informatieborden geplaatst en op sommi-
ge plaatsen zijn laanbeplanting en waterpartijen hersteld.3

Verder is recent bij Domburg een ‘nieuwe buitenplaats’ gebouwd in een stijl die 
moet verwijzen naar de vroegere grote buitenhuizen. De naam van dit huis, ‘’t Hof 
Hooge Duyn’ herinnert aan een buitenplaats die daar eerder lag maar nu is verdwe-
nen. De spelling suggereert een hoge ouderdom en legt het verband met de buiten-
plaatsen waar het noorden van Walcheren om bekend staat, de zogeheten Mante-
ling.

De buitenplaatsen van Zeeland hebben dus in toenemende mate een plek gekre-
gen in de collectieve herinnering als waardevol erfgoed. Daarom is het des te ver-
rassender dat er nog geen overzichtsstudie is verricht naar de ontwikkeling van die 
buitenplaatsen in hun bredere landschappelijke, sociaal-economische en cultuur-
historische context. Altijd lag de nadruk op individuele buitenplaatsen en op sterk 
disciplinair opgezet onderzoek.4

3  http://www.landschapsbeheerzeeland.nl/informatie-voor/particuliere-erfeigenaren/verborgen-buitens.
4  Yme Kuiper, ‘Meer cultuurhistorie, maar hoe’ in: Kasteel en buitenplaats 16 (2014) 47, p. 9-10.
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1.2 Stand van het onderzoek

Hoewel deze studie een specifieke streek behandelt, kan deze niet los worden ge-
zien van onderzoek naar andere varianten van het verschijnsel landhuis of buiten-
huis in andere regio’s van Nederland en ook in andere landen in Europa. Literatuur 
over landhuizen elders maakt het mogelijk om te benoemen wat karakteristieke as-
pecten zijn van de buitenplaatsen op Walcheren maar evenzeer in welk opzicht ze 
een uiting zijn van een breder in Europa bestaande cultuur. Bovendien kan zij een 
methodologische handreiking bieden doordat ze ontwikkelingen op verschillende 
vakgebieden met elkaar in verband brengt en daardoor een breed spectrum aan ver-
klaringen voor het fenomeen kan verschaffen.

1.2.1 Nederland

Het onderzoek naar de Nederlandse buitenplaats kwam rond de oorlogsjaren lang-
zaam op gang vanuit de geschiedwetenschap.5 In 1941 verscheen Nederland’s be-

5  Y.B. Kuiper, De hofstede – ‘tot vermaeck en voordeel aengeleyt’. Beelden van de Nederlandse buitenplaats 
vanaf de zeventiende eeuw, oratie Rijkuniversiteit Groningen 2012.

Het hek van de hofstede Zandvoort bij Middelburg. Foto M. van den Broeke, 2012.
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schaving in de 17e eeuw van Johan Huizinga, waarin hij wijst op de cultuurhisto-
rische betekenis van buitenplaatsen.6 Voorop stond volgens hem het ideaal van het 
rustige leven op het platteland: ‘dat verlangen naar de behaaglijke rust van een blij 
buitenleven, met boeken en bezoek van vrienden, zoals het eens Erasmus bezield 
had, en telkens doorklinkt in Huygens, Cats en Vondel’.7 Het rustige landleven 
vormde een tegenwicht voor de actieve rol die kooplieden, zeelieden, militairen, 
ambtenaren en ambachtslui in het dagelijks leven in de steden speelden. In de acht-
tiende eeuw was dit voor velen binnen handbereik gekomen en dat resulteerde in de 
aanleg van talloze buitenverblijven: 

Ganse streken des lands waren bedekt met de buitenhuizen, dicht bij de stad, waar men het 
beste jaargetij sleet, gevarieerd van het kasteel en het grote landgoed van de aanzienlijksten 
en rijksten, met hun heerlijkheden, titels en wapenborden, tot de koepel aan de vaart van 
de voorspoedige neringdoende toe (…) De vreemde reiziger moest dit land wel voorko-
men als een soort burgerlijke Hof van Eden.8 

Voor de landedelen in het oosten van het land ging dat evenwel niet op: Huizinga 
plaatste hen buiten de culturele dynamiek van de Republiek en schetst een beeld 
van edelen die zich op hun ouderwetse kastelen bezighouden met elementaire agra-
rische belangen.9

Aan dat perspectief op buitenplaatsen werd al spoedig de kunstgeschiedenis toe-
gevoegd. De kunsthistoricus Remmelt van Luttervelt promoveerde in 1943 op een 
studie over buitenplaatsen aan de Vecht, waarvan in 1948 een bijgewerkte versie 
verscheen.10 Centraal daarin staat de notie dat de eigenaren van de buitenplaatsen 
stadsmensen bleven, ook al woonden ze in de zomermaanden op het platteland. Hij 
betitelt de Vechtstreek dan ook als een ‘dépendance’ van Amsterdam. De vormge-
ving van huizen en interieurs waren een afgeleide van wat in de stad gangbaar was. 
Alleen de tuinkunst kon er iets meer zijn eigen ontwikkeling volgen omdat er op 
het platteland meer ruimte beschikbaar was.

Van Luttervelt introduceert naast het kasteel, de hofstede en het buitenhuis naar 
Frans model een type buitenhuis dat hij aanduidt als het ‘stadshuis-buiten’. De le-
vensstijl van de stedelingen, zo betoogt Van Luttervelt, zette zich voort in het bui-
tenleven. ‘Het nagestreefde ideaal voor hen werd de stadswoning in haar geheel 
naar buiten over te brengen’.11 Eenvoudige hofsteden met ‘herenkamer’ zoals die 
in de Beemster kwamen naar zijn mening aan de Vecht minder voor. Daar was het 
juist het Hollands-classicistische landhuis, gebaseerd op de modellen voor de bre-

6   J. Huizinga, Nederland’s beschaving in de 17e eeuw, Haarlem 1941. Het navolgende is mede ontleend aan 
Yme Kuiper, ‘Onderzoek naar de buitenplaats in de Gouden Eeuw. Een vogelvluchtperspectief’ in: Idem en Ben 
Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw. De rijkdom van het buitenleven in de Republiek, Hil-
versum 2015, p. 12-41.
7   Huizinga, Nederland’s beschaving p. 147.
8   Huizinga, Nederland’s beschaving p. 148.
9   Huizinga, Nederland’s beschaving p. 14-16, 133.
10  R. van Luttervelt, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem 1948. Zie ook idem, Schoonheid aan de Vecht, 
Amsterdam 1944 en De Stichtse Lustwarande, Amsterdam 1949.
11  Van Luttervelt, De buitenplaatsen aan de Vecht p. 95.
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de grachtenpanden in Amsterdam dat de toon zette.12 De gelijkvormigheid van de 
Vechtbuitens die hij constateerde, werd nog eens versterkt door de afbraak van de 
oudere buitenverblijven op hofsteden. De architectuur van de gebouwen en tuinen 
bleef eenvoudig en dat had vooral te maken met de achtergrond van de opdracht-
gevers: ‘de zeer rijk geworden, niet academisch gevormde en ongekunstelde, de-
gelijke Amsterdamse burgerstand, die op den duur tot de regentenklasse opklom; 
een eigengevormde beschaving van stedelingen dus, enig in haar soort, gegroeid 
zonder druk van buitenaf, van een hof of een kerk’.13 Hiermee sluit Van Luttervelt 
zich duidelijk aan bij het beeld van de koopman op zijn buiten zoals Huizinga dat 
schetste.

Vrijwel gelijktijdig met het proefschrift van Van Luttervelt verscheen in 1943 
postuum Oude Hollandsche tuinen van Anna Bienfait.14 Haar studie in twee delen 
geeft een caleidoscopisch beeld van de Nederlandse tuinarchitectuur vanaf de mid-
deleeuwen tot en met de achttiende eeuw. Bienfait werkt de geschiedenis van de 
tuinkunst aanvankelijk chronologisch uit, waarna een tour langs de verschillende 
provincies volgt. Daardoor ontstaat een beeld van de verscheidenheid van tuinen 
en parken. Ook besteedt zij nadrukkelijke aandacht aan de stadhouderlijke tuinen.

Gezamenlijk benadrukken deze publicaties het vaderlandse in de tuinkunst: wel-
iswaar liet men zich in de zeventiende eeuw inspireren door de grote buitenlandse 
voorbeelden zoals het park van Versailles, maar de schaal waarop die werd nage-
volgd, was veel kleiner. De geometrische tuinen van de buitenplaatsen waren het 
resultaat van noeste ijver en een afkeer van pronkzucht. De elementen die de Hol-
lander ter beschikking stonden om zijn tuin aan te leggen, waren vlak land, vette 
aarde, water en hoge hemelen. ‘Hun som betekende in klein bestek vergezichten te 
bezitten, waarin het omgevend weiland betrokken werd’, aldus I.Q. van Regteren 
Altena in zijn voorwoord in Bienfait. Deze beeldvorming sluit nauw aan bij die van 
Huizinga. 

Een belangwekkende stap in de ontwikkeling van het onderzoek is De Nederlandse 
buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling, bescherming en herstel van jhr. H.W.M. 
van der Wijck, waarop deze in 1974 promoveerde. In 1982 verscheen een bewer-
king van dat proefschrift.15 Hij ging uit van een integrale visie op de buitenplaats, 
waarbij hij deze zag als een eenheid van huis, bijgebouwen, tuin en park. Hiermee 
bracht hij de lijnen bij elkaar die tot die tijd los van elkaar hadden gelegen. De een-
heid tussen huis en park is vooral een architectonische, die de basis vormt voor de 
creatie ervan. Tegelijkertijd stelt Van der Wijck dat de geschiedenis van het land-

12  Later onderzoek liet echter zien dat er eerder sprake was van een omgekeerde invloed van het Amsterdamse 
buitenhuis op het stadshuis. Vooral het proefschrift van Koen Ottenheym over de Amsterdamse architect Phi-
lips Vingboons uit 1989 toonde dat aan. Koen Ottenheym, Philips Vingboons (1607-1678) architect, Amsterdam/
Zutphen 1989.
13  Van Luttervelt, De buitenplaatsen aan de Vecht p. 262.
14  Anna G. Bienfait, Oude Hollandsche tuinen, Den Haag 1943.
15  H.W.M. van der Wijck, De Nederlandse buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling, bescherming en herstel, 
1974, later uitgegeven Alphen aan den Rijn 1982.
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huis bezien moet worden in samenhang met ‘de mens in zijn hoedanigheid van 
“bouwheer”, “bewoner”, “bewaarder” en “genieter” ’. Dat betekent ook dat al-
les wat bij het huis hoort, ook in verband met die bewoners moet worden gezien 
en met de ‘herinnering’ die het mogelijk maakt om tot een historisch verantwoord 
beeld van een huis te komen.16

Van der Wijck schetst een tegenstelling tussen de patricische eigenaren van bui-
tenplaatsen in het westen van het land en de bewoners van landgoederen in het oos-
ten, die meer belang hechtten aan traditie en familiegoed. Utrecht was in die op-
vatting een overgangsgebied met zowel ridderhofsteden als buitenplaatsen. Ook 
Friesland, Groningen en Zeeland betrok hij bij zijn onderzoek. Voor Van der 
Wijck vormden oorspronkelijke bronnen, archiefstukken, historische afbeeldingen 
en kaarten, aangevuld met genealogische gegevens over de eigenaren en bewoners, 
de basis van zijn onderzoek. Zijn zienswijze is inmiddels overgenomen door alle 
professionele Nederlandse buitenplaatsenonderzoekers.

Met deze reeks onderzoeken was de betekenis van de buitenplaats voor de Neder-
landse cultuur, de kunst en het landschap wel aangetoond. De literatuur die vanaf 
de jaren tachtig van de twintigste eeuw aan onderzoek verscheen op het gebied van 
buitenplaatsen, bestaat voor een groot deel uit talloze publicaties over afzonderlij-
ke buitenplaatsen. Daarvan is het proefschrift van J.C. Bierens de Haan over Ro-
sendael bij Arnhem een belangrijk voorbeeld omdat het nadrukkelijk verschillende 
vakgebieden met elkaar combineert om tot een volledig beeld van de geschiedenis 
van dit landgoed te komen en vooral omdat het de bewoners centraal zet.17 Deze 
studie onderzoekt de achtereenvolgende generaties bewoners en benadert Rosen-
dael daarbij als ensemble: een eenheid van ten eerste het huis zelf, met zijn vaste in-
terieurdecoratie, ten tweede de meubilering en andere roerende zaken en ten derde 
de tuinaanleg met zijn ornamenten. Ook besteedt dit onderzoek aandacht aan de 
praktische kanten van het beheer van Rosendael als landgoed. Recentere monogra-
fieën hanteren eveneens deze interdisciplinaire aanpak, benadering van het com-
plex als een ensemble en streven naar compleetheid.18

Naast dergelijke studies van afzonderlijke kastelen of buitenplaatsen zijn er ook 
verschillende regiostudies. Deze geven een beeld van buitenplaatsen in een bepaal-
de provincie, regio of gemeente. Veel van dergelijke publicaties zijn eerder beschrij-

16  Van der Wijck, De Nederlandse buitenplaats p. 7.
17  J.C. Bierens de Haan, Rosendael. Groen hemeltjen op aerd. Kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579 (1994).
18  Om er enkele te noemen: het themanummer Constantijn Huygens van Historisch Voorburg 2 (1996) 2 en 
Ton van Strien en Kees van der Leer, Hofwijck. Het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens, Zut-
phen 2002; Elizabeth den Hartog en Marca Bultink, De historie van Dykenburch. De geschiedenis van de buiten-
plaatsen aan het Westeinde in Noordwijkerhout, Noordwijkerhout 2007; Catharina L. van Groningen, Slot Zeist. 
Een vorstelyk stuk Goet, Driebergen-Rijssenburg 2009; Jorien Jas e.a. (red.), Kasteel Waardenburg. Weerbaar en 
veelzijdig, Zwolle/Arnhem 2009; Paul Rem e.a. (red.), Paleis Soestdijk. Drie eeuwen huis van Oranje, Amster-
dam/Zwolle 2009; Annette de Vries e.a. (red.), Duivenvoorde. Bewoners, landgoed, kasteel, interieur en collectie, 
Zwolle/Voorschoten 2009; R.L.P. Mulder-Radetzky en B.H. de Vries, Geschiedenis van Oranjewoud. Van vor-
stelijk lustslot tot voorname buitenplaatsen, zesde druk, Alphen aan den Rijn 2010; Heimerick Tromp e.a., Kas-
teel Groeneveld. Buitenplaats voor stad en land, Bussum/Baarn 2012. 
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vend dan analyserend van karakter. Het boek Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-
Holland uit 2000 is daar een voorbeeld van.19 Het proefschrift van Henk Rijken 
over buitenplaatsen rond Leiden gaat wat dat betreft een stap verder. Weliswaar 
presenteert ook hij een lange reeks beschrijvingen van buitenplaatsen, maar de in-
leidende hoofdstukken beogen een overzicht daarvan te geven en daarin ligt de na-
druk op tuinkunst en de relatie met het landschap.20 

Tuingeschiedenis is een vakgebied dat onlosmakelijk is verbonden met het on-
derzoek naar buitenplaatsen.21 Al van oudsher waren hofsteden voorzien van sier-
tuinen en in de loop van de zeventiende eeuw groeide de tuinkunst van de Repu-
bliek uit tot een internationaal erkend fenomeen. Voor de ontwikkeling van de 
tuingeschiedenis als wetenschappelijke onderzoeksrichting is het proefschrift van 
Erik de Jong van groot belang. Deze beschouwt in zijn Natuur en kunst uit 1993 de 
Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur in de zeventiende en achttiende eeuw 
als een vorm van kunst.22 Deze onderhield relaties met de toenmalige literatuur, po-
litiek, godsdienst, schilder- en beeldhouwkunst, architectuur, de studie van de na-
tuur, horticultuur en de wetenschap van mathematiek en perspectief. Hij schetst de 
opkomst van het buitenleven als kader voor de ontwikkeling van de tuinkunst. Uit-
gangspunt daarbij is dat vorm, betekenis en functie van tuinen onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn.

Dat blijkt ook uit bestudering van de tuinen van de stadhouders. De studie van 
Vanessa Bezemer Sellers, Courtly Gardens in Holland 1600-1650, toont aan dat 
het stadhouderlijke hof in de eerste helft van de zeventiende eeuw een nieuwe stan-
daard zette voor tuinarchitectuur en iconologie. De paleizen en parken van Frede-
rik Hendrik betitelt zij zelfs als ‘an emblem of the Dutch Golden Age’.23 Dit noopt 
tot bijstelling van de visie van Huizinga op het buitenleven, die de invloed van het 
stadhouderlijke hof juist zo klein mogelijk wil houden.24 

Aan deze factoren die van invloed waren op de locatiekeuze, de vormgeving en 
het gebruik van buitenplaatsen kan het landschap nog worden toegevoegd: in het 
westen van de Republiek bijvoorbeeld, waar het land werd gedomineerd door pol-
ders, dijken en waterwegen, speelde deze fysieke omgeving een grote rol in de ont-
wikkeling van het buitenplaatsenlandschap. Voor een verklaring daarvan is dus be-

19  Jos Stöver e.a. (red.), Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, Zutphen 2000.
20  Henk Rijken, De Leidse Lustwarande. Geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Lei-
den, 1600-1800, Leiden 2005.
21  Yme Kuiper, ‘Balans van tuinhistorisch onderzoek. Een uitleiding’ in: Arinda van der Does en Jan Holwer-
da (red.), Tuingeschiedenis in Nederland II. Denken en doen in de Nederlandse tuinkunst 1500-2000, Ulven-
hout 2016, p. 223-233.
22  Erik de Jong, Natuur en kunst. Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650-1740, Amsterdam 1993. 
23  Vanessa Bezemer Sellers, Courtly Gardens in Holland 1600-1650. The House of Orange and the Hortus Ba-
tavus, Amsterdam/Woodbridge 2001, p. 262-268.
24  In zijn voorwoord in Bienfait wijst I.Q. van Regteren Altena erop dat Bienfait nadrukkelijk aandacht be-
steedt aan de stadhouderlijke hoven, ‘in vele opzichten toonaangevend voor andere grootsche ontwerpen’. Ver-
gelijk het boekje van J.T.P. Bijhouwer, Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen, Amsterdam 1943, dat verscheen 
in de populaire Heemschutreeks. Ook hij onderkent de invloed van het stadhouderlijk hof in de zeventiende 
eeuw op de ontwikkeling van de tuinkunst in de Republiek. 
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grip nodig van hoe dat landschap over een langere periode zo tot stand is gekomen 
en welke eigenschappen het heeft.25

Amsterdam, zo werd al in de studie van Van Luttervelt duidelijk, had een sterke 
stimulerende werking op de ontwikkeling van de buitenplaatsencultuur. Dat blijkt 
ook uit de studie Amsterdams Arcadia van Marc Glaudemans uit 2000.26 Deze ver-
bindt landschapsgeschiedenis met mentaliteits- en ideeëngeschiedenis om de ont-
wikkeling Amsterdam tot ‘territoriumstad’ te tonen. Hij maakt daarbij de vergelij-
king met de polis in de Griekse Oudheid: daar markeerden tempels de grenzen van 
het territorium van de stedelijke gemeenschap en de regelmatige gang daar naartoe 
was een rituele vorm van inbezitneming van het land buiten de stadsmuren. Op 
diezelfde wijze, stelt Glaudemans, zijn de buitenplaatsen die in de loop van de ze-
ventiende eeuw in een wijde boog rond Amsterdam werden gevestigd, de markeer-
palen van het mentale territorium van de stad. In deze benadering van Amsterdam 
als territoriumstad staat de relatie tussen de stad en haar achterland centraal en wor-
den de buitenplaatsen beschouwd als een vorm van verstedelijking: de vlucht uit de 
stad, zoals het buitenleven in de negentiende en twintigste eeuw veelal is geïnter-
preteerd, is een anachronisme. De trek naar buiten was voor stedelingen juist een 
toeëigening van het platteland en daarmee een vergroting van het mentale territo-
rium van de stedelijke ruimte. Daarbij hoorde dat de natuur moest worden ‘opge-
schikt, opgepronkt’ en ‘in goede ordre, çierlijk en vermakelijk’ gemaakt.27 Geome-
trie en kunst waren de middelen om dat te realiseren, niet alleen in de vele polders 
die eind zestiende, begin zeventiende eeuw tot stand kwamen, maar evenzeer in de 
aanleg van tuinen rond buitenhuizen. Glaudemans stelt het aantal buitenplaatsen 
rond Amsterdam in de periode 1700-1730 op ruim vijfhonderd. De prentenreeksen 
die er begin achttiende eeuw van verschenen, maken duidelijk dat deze buitens ook 
voor bezoekers een recreatieve waarde hadden.28

Tot slot van dit overzicht noem ik twee bundels die evenals de voorgaande studies 
verschillende vakgebieden met elkaar combineren, maar die nadrukkelijk ook een 
regio-overstijgend karakter hebben. In de eerste plaats is dat Beelden van de bui-
tenplaats onder redactie van Rob van der Laarse en Yme Kuiper. Deze artikelen-

25  Het concept ‘landschapsbiografie’ is een middel om de verschillende menselijke en natuurlijke factoren die 
gezamenlijk de ontwikkeling van een landschap bepalen, in onderling verband te onderzoeken. Vergelijk daar-
voor Theo Spek, Hans Elerie, Jan Bakker en Ineke Noordhoff (red.), Landschapsbiografie van de Drentsche Aa, 
Assen 2015. Een voorbeeld van hoe de landschapsbiografie is toegepast op onderzoek naar een buitenplaats is 
Fred Vogelzang en Rieja Raven (red.), Van wildernis tot oase. Landschapsgeschiedenis van landgoed Oostbroek 
bij De Bilt, Utrecht 2013. 
26  Marc Glaudemans, Amsterdams Arcadia. De ontdekking van het achterland, Nijmegen 2000.
27  Glaudemans, Amsterdams Arcadia p. 13.
28  Zie voor een overzicht van prenten en andere afbeeldingen van buitenplaatsen in een deel van Noord-Hol-
land: Christian Bertram, Noord-Hollands Arcadia. Ruim 400 Noord-Hollandse buitenplaatsen in tekeningen, 
prenten en kaarten uit de Provinciale Atlas Noord-Holland, Alphen aan den Rijn 2005, met daarin een bijdrage 
van Erik de Jong, ‘Tuin en park: “topographia” en “topothesia” over de verhouding tussen ideaal en werkelijk-
heid in de verbeelding van de buitenplaats’.
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bundel beschouwt de buitenplaats als een onderdeel van de notabelencultuur in de 
negentiende eeuw.29 Hierin wordt duidelijk dat de vorm en betekenis van buiten-
plaatsen, villa’s en landgoederen nauw samenhangen met de vorming van een no-
tabelencultuur. Ook in processen van nationale, regionale en lokale elitevorming 
speelden het leven op een buitenplaats en de beeldvorming daar omheen een be-
langrijke rol. 

In de tweede plaats is de in 2015 verschenen bundel Buitenplaatsen in de Gouden 
Eeuw, onder redactie van Yme Kuiper en Ben Olde Meierink, van belang voor deze 
studie.30 Diverse auteurs behandelen in elf bijdragen ieder de buitenplaatsencultuur 
in de Gouden Eeuw in een gewest van de Republiek, terwijl zij ook het onderwerp 
vanuit verschillende vakgebieden benaderen. De bundel laat zien dat de opkomst 
van de buitenplaatscultuur in de eerste helft van de zeventiende eeuw een complexe 
achtergrond kent, waarin naast kooplieden ook de adel en het stadhouderlijk hof 
van invloed waren op de aanleg en vormgeving van buitenplaatsen, hofsteden en 
jachthuizen. Tevens maakt deze bundel door vergelijking tussen de regio’s inzich-
telijk hoezeer vanuit het verstedelijkte Holland invloeden uitging op het buitenle-
ven in de andere gewesten, maar evenzeer hoe in die gewesten een eigen vorm van 
buitenleven bleef bestaan, ingegeven door regionale tradities en verhoudingen tus-
sen stad en platteland. Door de brede interdisciplinaire benadering ontstaat een ze-
kere synthese van de kennis over de opkomst van de buitenplaatscultuur in de Re-
publiek in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Uit deze bundel komt naar voren 
dat er globaal drie aspecten een bepalende rol speelden bij de opkomst en bloei van 
de buitenplaatsen in de zeventiende eeuw. Het ging om beleggingen in grond, om 
de genoegens van het buitenleven en om een hang naar status en representatie.

Uit deze studies blijkt dat het beeld dat Huizinga en Van Luttervelt van het buiten-
leven in de Republiek neerzetten, als te eenzijdig beschouwd kan worden. Dat koop-
lieden uit de steden hun geld gebruikten om er een buitenverblijf van aan te leggen, 
lijdt geen twijfel. Evenmin is het onjuist om te stellen dat deze lieden het platteland 
opzochten om er te genieten van rust die ze in de steden niet konden vinden. Maar het 
hiervoor gegeven overzicht maakt duidelijk dat de opkomst, ontwikkeling en uit-
eindelijke achteruitgang van de buitenplaatscultuur in de Republiek een veel com-
plexere achtergrond heeft. Dat betekent ook dat de buitenplaats niet louter als een 
oord van vermaak voor een rijke koopman gezien kan worden, maar dat de dragers 
van de cultuur van het buitenleven een bredere groep vormden en dus ook de func-
ties van hun buitenplaatsen veelzijdiger waren. Verder valt op dat de relatie tussen 
stad en platteland in het buitenplaatsonderzoek een telkens terugkerend thema is.

Het door Huizinga en Van Luttervelt geschetste beeld bleef evenwel nog lan-
ge tijd in stand. Het wordt nog eens herhaald in de Canon van de Nederland-

29  Rob van der Laarse en Yme Kuiper (red.), Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in 
Nederland in de negentiende eeuw, Hilversum 2005.
30  Kuiper en Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw.
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se geschiedenis die in 2006 uitkwam. Goudestein bij Maarssen fungeert daarin als 
schoolvoorbeeld van de Nederlandse buitenplaats: gesticht in het begin van de ze-
ventiende eeuw door de Amsterdamse koopman Joan Huydecoper en eeuwenlang 
in bezit gebleven van zijn nakomelingen. De Canon rept daarentegen bij de behan-
deling van de Beemster, ook een van de iconen van de vaderlandse geschiedenis, 
met geen woord over de vele buitenverblijven die Amsterdammers bij hun pacht-
boerderijen inrichtten.31 

1.2.2 Europa: Italië en Verenigd Koninkrijk

De buitenlandse literatuur over villa’s en landhuizen levert verschillende voorbeel-
den op waarin verschillende vakgebieden met elkaar worden gecombineerd om zo 
tot een duiding van het verschijnsel te komen. De architectuurgeschiedenis is vaak 
het vertrekpunt van het onderzoek naar buitenverblijven, zoals in het standaard-
werk van James Ackerman The Villa. Form and Ideology of Country Houses uit 
1985. Dit plaatst het landhuis wel in een bredere context dan alleen de architecto-
nische en is daarom belangrijk voor deze studie. Centraal in deze benadering staat 
dat een villa gezien wordt als een ‘building in the country designed for its owner’s 
enjoyment and relaxation’.32 De villa fungeert als een vertrekpunt voor onderzoek 
naar de relatie tussen stad en platteland, alsook tussen sociale, culturele, economi-
sche en politieke invloeden op het architectonische ontwerp.

Daarbij moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende be-
naderingen van de villa. In de klassieke opvatting was de villa het centrum van een 
landgoed dat gericht was op de landbouw. In de Oudheid was het agrarische as-
pect van villa’s dominant, zoals ook blijkt uit de geschriften van klassieke auteurs 
als Plinius, Vergilius, Cato, Varro en Columella.33 De ‘villeggiatura’ zoals die zich 
in de veertiende en vijftiende eeuw rond Rome en Florence ontwikkelde en vervol-
gens ook rond handelssteden als Genua en Venetië, bouwde op dat idee voort. Ook 
daar ging het om vooral voor de landbouw ingerichte complexen die eigendom wa-
ren van stedelingen die er slechts een deel van het jaar verbleven. Plezier en status-
vertoon speelden wel een rol, maar het bleven centra van agrarische productie.34 De 
vroegmoderne tijd, vanaf begin zeventiende eeuw, vertoont echter een verschui-
ving in de opvattingen over de villa en het landleven. Van niet te onderschatten be-
lang daarbij is de beeldvorming van platteland en stad. Deze beelden hebben veelal 
hun wortels in literaire conventies en houden niet noodzakelijkerwijs verband met 
de feitelijke relatie tussen stad en platteland.35

31  www.entoen.nu/beemster.
32  James Ackerman, The Villa. Form and Ideology of the Country House, Washington 1985. Zie tevens diens 
Palladio. Baltimore 1966, p. 9.
33  Ackerman, The Villa p. 35-61.
34  David R. Coffin, The Villa in the Life of Renaissance Rome, Washington 1987; Amanda Lillie, Florentine Vil-
las in the Fifteenth Century. An Architectural and Social History, Cambridge 2005. Zie tevens Monique Chatenet, 
Maisons des Champs dans l’Europe de la Renaissance, Parijs 2006.
35  Raymond Williams, The Country and the City, Londen 1973. Vergelijk ook Willemien B. de Vries, Wande- 
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Het Verenigd Koninkrijk telt grote aantallen landhuizen of country houses, en 
over de geschiedenis daarvan is een rijke literatuur voorhanden. Het Britse onder-
zoek naar landhuizen kwam vooral sterk op gang vanaf het midden van de jaren ze-
ventig.36 In zijn Life in the English Country House uit 1978 legt Mark Girouard het 
verband tussen de functie van het landhuis, zijn architectonische vormgeving en 
zijn indeling. Landhuizen, zo betoogt hij, zijn power houses. Ze drukken de maat-
schappelijke ambities van hun eigenaren uit. Weliswaar zijn er genoeg landhuizen 
die hoofdzakelijk voor het vermaak zijn gebouwd, zoals hunting lodges en de villa’s 
rondom steden, maar op de achtergrond speelde toch altijd het aanzien en de ambi-
tie mee. Daar komt nog bij dat landhuisbewoners niet alleen maar op het platteland 
woonden: door sociale en ambtelijke betrekkingen speelde een deel van hun leven 
zich af in de stad. De ontwikkeling van het gebruik en de vormgeving van landhui-
zen vanaf de middeleeuwen tot in de twintigste eeuw onderzoekt Girouard dan 
ook in relatie tot de levensstijl van hun bewoners.37

Het echtpaar Stone stelde vervolgens de vraag aan de orde hoe open de landhui-
zen bezittende elite in Engeland was van de late zestiende tot de late negentiende 
eeuw.38 Er bleek sprake van een hoge mate van continuïteit doordat families sterk 
gericht waren op aanzien, inkomsten en macht, die ze generaties lang behielden. 
Wat de elite in stand hield, was niet een systeem van juridisch vastgelegde voor-
rechten of barrières tussen de standen. Veeleer was het een conglomeraat van 
morele opvattingen en gedrag die de landadel weliswaar deelde met welgestelde 
kooplieden en bankiers, maar waarbinnen subtiele verschillen deze maatschappe-
lijke bovenlaag verdeelden in vele dunne lagen, ‘subtly separated from each other 
by the delicate but infinitely resistant lines of snobbery’.39 De landhuizen waren in 
deze elite een manier om ambities of onderlinge standsverschillen tot uitdrukking 
te brengen.

Veel Britse literatuur over landhuizen kiest voor een interdisciplinaire aanpak, al 
overheersen daarbij verschillende invalshoeken van de kunstgeschiedenis. De bun-
del The Georgian Villa bijvoorbeeld, onder redactie van Dana Arnold, toont aan 
dat achter de variatie in vorm en locatie een breed gedeeld concept schuilging van 
een wijdverbreide villacultuur.40 

 
ling en verhandeling. De ontwikkeling van het Nederlandse hofdicht in de zeventiende eeuw (1613-1710), Hil-
versum 1998. 
36  Van belang daarbij was de tentoonstelling The Destruction of the Country House 1875-1975 in het Victoria 
& Albert Museum in Londen, en de verschijning van Roy Strong, Marcus Binney en John Harris, The Destructi-
on of the English Country House 1875-1974, Londen 1974. Deze aandacht voor de meer dan duizend historische 
landhuizen die in de voorgaande eeuw gesloopt waren, leidde tot een sterke groei van het publieke bewustzijn 
van het historische en landschappelijke belang van landhuizen.
37  Mark Girouard, Life in the English Country House. A Social and Architectural History, New Haven 1978. 
Zie ook Olive Cook, The English Country House. An Art and a Way of Life, Londen 1974. Recenter: Mark Gi-
rouard, Life in the French Country House, Londen 2000.
38  Lawrence Stone en Jeanne C. Fawtier Stone, An Open Elite? England 1540-1880, Oxford 1984.
39  Stone en Fawtier Stone, An Open Elite? p. 423.
40  Dana Arnold (red.), The Georgian Villa, Stroud 1996; zie ook idem, The Georgian Country House. Architec-
ture, Landscape and Society, Stroud 1998.
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Naast architectuurhistorie en elitegeschiedenis kan ook de historische geografie 
bijdragen aan een veelzijdig perspectief op het verschijnsel landhuis. Een inspire-
rende studie op dat gebied is Polite Landscapes. Gardens & Society in Eighteenth-
Century England van Tom Williamson.41 Daarin stelt hij de ontwikkeling van de 
zogeheten landschapsstijl centraal, de aanleg van parken in een stijl die in de acht-
tiende eeuw als ‘natuurlijk’ werd ervaren. Deze ontwikkeling is eerder door tuin-
historici vaak verklaard aan de hand van individuele gevallen, in de regel de toon-
aangevende landgoederen. Na de constatering dat de individuele landeigenaar een 
cruciale rol speelde in de evolutie van zijn landgoed, stelt Williamson de vraag of de 
wensen en belangen van landeigenaren als groep dan niet de bepalende factor waren 
in de ontwikkeling van een tuinstijl. Daarom schetst hij de context van veranderin-
gen in het landschap en de landeigenaarschap: de lotgevallen van de voornaamste 
grondbezittende groepen en de verdeling van land en welvaart vormen de nood-
zakelijke achtergrond voor de studie van ontwikkelingen in de tuinarchitectuur. 
Daarnaast plaatst Williamson de grondeigenaren in de sociale en politieke con-
text van hun tijd: veranderende gedragspatronen moesten standsverschillen tus-
sen grondeigenaren, de lokale plattelandselite en middle class minimaliseren, met 
als doel een gezamenlijk stelsel van waarden te creëren, een polite society die deze 
groep zou onderscheiden van de gewone man. Die sociale ontwikkeling is eveneens 
onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van het tuinontwerp en de architec-
tuur in de tweede helft van de achttiende eeuw.42

In een studie over de landscape gardener Humphry Repton (1752-1818) toont 
de cultureel geograaf Stephen Daniels aan hoe de tuinontwerpen van Repton aan-
sloten bij de verschillende krachten die het Engeland van zijn tijd transformeerden. 
Voor de polite society vervaardigde Repton fraai getekende ontwerpen voor de ver-
betering van hun parken en tuinen. Samen met zijn theoretische geschriften droe-
gen deze in sterke mate bij aan de ontwikkeling van de smaak op het gebied van 
tuinaanleg. Daniels laat echter zien dat de ontwikkeling van de Engelse landschaps-
tuin ook door heel andere factoren werd beïnvloed. Zo leidde de verbetering van 
het wegennet tot een andere manier van landschapsbeleving en werd het bovendien 
voor een groter publiek mogelijk om buiten de steden te wonen of voor het ple-
zier te reizen. Tegelijkertijd lieten landeigenaren de wegen door en langs hun par-
ken verfraaien of omleggen als onderdeel van de aanleg van een landschapspark. Dit 
sloot aan bij een nieuwe landschapsbeleving die de natuur en het agrarische land 
waardeerde. Park en landschap raakten in de esthetische beleving en in het prakti-
sche gebruik meer verweven en de vormgeving door een tuinarchitect als Repton 
was daar de concrete uitwerking van.43

41  Tom Williamson, Polite Landscapes. Gardens & Society in Eighteenth-Century England, Stroud 1995.
42  Williamson, Polite Landscapes p. 1-18.
43  Stephen Daniels, Humphry Repton. Landscape Gardening and the Geography of Georgian England, New 
Haven/Londen 1999. Zie ook Timothy Mowl, Gentlemen & Players. Gardeners of the English Landscape, 
Stroud 2000, p. 177-190. 
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Voor een onderzoek naar buitenplaatsen in de Republiek is het van belang om de 
blik te werpen op ontwikkelingen in de Zuidelijke Nederlanden. Ottenheym wees 
al op de Italiaanse invloed op de architectuur van buitenhuizen in de Republiek via 
de publicatie van Italiaanse architectuurtraktaten van met name de architect Vin-
cenzo Scamozzi.44 In hoeverre deze ook door immigranten werd verspreid, is nog 
nauwelijks onderzocht. Van Luttervelt beschouwde de Amsterdamse kooplieden 
op hun Vechtbuitens als homogene groep en stelde dat de immigratie van veel lie-
den uit het zuiden haar invloed deed gelden voordat de buitens werden gesticht.45 

De literatuur over buitenplaatsen in de Zuidelijke Nederlanden is beperkt. Een 
belangrijke publicatie is Hoven van plaisantie, onder redactie van Roland Baetens, 
dat in 2013 verscheen en de buitenplaatscultuur van Antwerpen als onderwerp 
heeft.46 De buitenplaatsen hebben het landschap rond Antwerpen in sterke mate 
gevormd, maar zijn op hun beurt ook gevormd door het landschap. De oorsprong 
van de villa’s zoekt Baetens in de stedelijke expansie en in de opvattingen over stad 
en platteland in de Renaissance. Deze studie behandelt buitenplaatsen tegen de ach-
tergrond van maatschappelijke veranderingen, ontwikkelingen in architectuur van 
huizen en parken, oorlogsgeweld en de verbeelding van de buitenplaats op histori-
sche afbeeldingen. Op die manier ontstaat een breed, multidisciplinair perspectief 
op de Antwerpse buitenplaatsen.

1.2.3 Zeeland

Buitenplaatsen in Zeeland komen er in de wetenschappelijke literatuur bekaaid 
vanaf. Hoewel er in het verleden talrijke buitens in dat gewest hebben gelegen, is 
de Zeeuwse buitenplaatsencultuur buiten de provinciegrenzen nauwelijks bekend. 
Dat wordt mede veroorzaakt doordat er in het landschap nog zo weinig van de 
buitenplaatsen is overgebleven, maar ook een gebrek aan onderzoek draagt daar-
aan bij. Van de Zeeuwse buitenplaatsen hebben die op Walcheren en Schouwen- 
Duiveland de meeste aandacht in publicaties gekregen. 

In zijn standaardwerk De Vroedschap van Zierikzee van het midden der zes-
tiende eeuw tot 1795 uit 1932 nam de Zierikzeese archivaris Pieter de Vos ook ge-
gevens op over de eigenaren van verdwenen buitenplaatsen. Dit werk bevat talloze 
genealogische gegevens over de leden van de regentenpatriciaat van deze stad, die in 
de polder Noordgouwe ten noorden ervan en elders op Schouwen-Duiveland over 
enkele tientallen buitenplaatsen beschikten.47

44  Koen Ottenheym, Schoonheid op maat. Vincenzo Scamozzi en de architectuur van de Gouden Eeuw, Am-
sterdam 2010. Zie ook Krista de Jonge en Konrad Ottenheym (red.), Unity and Discontinuity. Architectural Re-
lationships between the Southern and Northern Low Countries (1530-1700), Turnhout 2007.
45  Van Luttervelt, De buitenplaatsen aan de Vecht p. 246.
46  Roland Baetens (red.), Het ‘soete’ buitenleven. Hoven van plaisantie in de provincie Antwerpen 16de-20ste 
eeuw, Antwerpen 2013. Eerder: R. Baetens, ‘La “Belezza” et la “Magnificenza”: symboles du pouvoir de la vil-
la rustica dans la région anversoise aux temps modernes’ in: R. Baetens en B. Blondé (red.), Nouvelles approches 
concernant la culture de l’habitat, Turnhout 1991, p. 159-179. 
47  P.D. de Vos, De Vroedschap van Zierikzee van het midden der zestiende eeuw tot 1795, Zierikzee 1932. Dit 
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Over de Zeeuwse buitenplaatsen is merkwaardigerwijs tot ver in de twintigste 
eeuw zo goed als geen noemenswaardige publicatie verschenen. Bienfait besteedde 
er in haar boek uit 1943 kort aandacht aan, waarbij ze vooral Walcherse voorbeel-
den beschreef.48 Ook is van de hand van jhr. Van der Wijck in de Encyclopedie van 
Zeeland uit 1982 een beknopt overzicht verschenen. Daarin wees hij onder meer 
erop dat ondanks het vrijwel geheel verdwijnen van de buitenplaatsen in Zeeland, 
er toch belangwekkende historische afbeeldingen van bewaard bleven.49 

Enkele Zeeuwse buitenplaatsen zijn in afzonderlijke publicaties beschreven, zo-
als Watervliet bij Heinkenszand, twee buitenplaatsen in Kloetinge, Overduin bij 
Oostkapelle en de Kruisdijkschans bij Aardenburg.50 Ook in de Canon van de 
Zeeuwse geschiedenis vormen buitenplaatsen een thema. Daar gaat het echter voor-
al over Walcheren.51

Een later werk dat een aantal buitenplaatsen beschrijft, is het tweeluik van jhr. 
H.W.M. van der Wijck en Martin van den Broeke uit 2001 over de tekeningen-
reeks van Walcherse buitenplaatsen door Jan Arends (1738-1805) uit de periode 
1770-1790.52 De tekeningen van buitenplaatsen en hun parken worden door ve-
len beschouwd als het beeldmerk van de rijkdom van de Walcherse buitenplaats-
cultuur. Dit werk bevat beschrijvingen van de zeventien Walcherse buitenplaat-
sen waarvan tekeningen van Arends bekend zijn, samen met een overzichtsartikel 
over de ontwikkeling van de tuinarchitectuur in de tweede helft van de achttiende 
eeuw. 

Het proefschrift van A.P. de Klerk uit 2003 bevat enkele artikelen over het Wal-
cherse landschap en de buitenplaatsen.53 Niet alleen in kwantitatieve zin drukten de 
buitens hun stempel op het landschap, maar ze waren er ook in meerdere opzich-
ten mee verweven. Het landschap stelde beperkingen aan de mogelijkheden maar 
kon door buitenplaatseigenaren ook naar hun hand worden gezet. Dat de bui-
tenplaatsen een integraal onderdeel van het landschap vormen, is mede de bood-

werk vormde mede de basis voor H. van Dijk en D.J. Roorda, Het patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek, 
Middelburg 1979.
48  Bienfait, Oude Hollandsche tuinen p. 117-133. Op de voorkant van het afbeeldingendeel is een tekening 
weergegeven van de buitenplaats Elsenoord in Vrouwenpolder, getekend door Jan Arends in 1771.
49  Encyclopedie van Zeeland, 3 delen, Middelburg 1982-1984, deel 1 p. 248-253. Zie ook Diana Westendorp-
Frikkee, ‘De buitenplaatsen op Walcheren van de 17de tot de 19de eeuw’ in: De woonstede door de eeuwen heen 
73 (1987) 1, p. 38-59; Diana Westendorp-Frikkee, Arend-Jan van der Horst en Jan Willem Jongepier, De tuinen 
en landschappen van Zeeland (1989).
50  M.J. van den Berge, Watervliet, een verdwenen landjuweel, Goes 1977; M.C. Lenshoek-Smeets en R.H.M. 
van Immerseel, De geschiedenis van twee buitenplaatsen in Kloetinge, Goes 2006; 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; Nanda van den Berg en Karin van Veggel (red.), Kruisdijkschans in oude glorie 
hersteld, Groede 2013. Zie ook M.P. Dieleman, Roos & Doorn. Een herenhuis en tuin met sprink, Middelburg 
2002.
51  Jan J.B. Kuipers en Johan Francke, Geschiedenis van Zeeland. De Canon van het Zeeuws verleden, Zutphen 
2009.
52  H.W.M. van der Wijck, Het Arkadisch Walcheren getekend door Jan Arends 1770-1790 en Martin van den 
Broeke, Jan Arends. Buitenplaatsen op Walcheren, Alphen aan den Rijn 2001.
53  A.P. de Klerk, Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren. Historisch-geo-
grafische en waterstaathistorische bijdragen, Utrecht 2003.
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schap van de Landschapsatlas Walcheren door Kees Bos en Jan Willem Bosch uit  
2008.54 

In 2014 verscheen het boek Buitenplaatsen in Noordgouwe. Hofsteden, lustho-
ven en landhuizen van Martin van den Broeke, dat voor het eerst buitenplaatsen in 
een hele regio in Zeeland in beeld bracht en het verband van hun ontwikkeling met 
ontwikkelingen in de stad en op het platteland aantoonde. De polder Noordgouwe 
was vanuit de handelsstad Zierikzee goed bereikbaar en verschillende stedelingen 
richtten daar dan ook een buitenverblijf in. De achteruitgang van de stad in de twee-
de helft van de achttiende eeuw vond plaats in de tijd dat het met de landbouw goed 
ging en rijk geworden boeren namen op de buitenplaatsen de plek in van stedelin-
gen. Alleen een kleine stedelijke elite bleef een buiten in Noordgouwe bewonen.55

Het onderzoek naar de geschiedenis van Zeeland kreeg in 2011 een belangrijke im-
puls met de verschijning van Towards a New Template for Dutch History van Paul 
Brusse en Wijnand Mijnhardt.56 Kern van dit essay is een oproep tot een andere pe-
riodisering van de Nederlandse geschiedenis. Niet politieke cesuren zoals de Op-
stand of de instelling van het Koninkrijk der Nederlanden moeten het uitgangspunt 
zijn, maar de balans tussen stad en platteland. Die benadering zou meer recht moe-
ten doen aan regionale verschillen. Bovendien maakt dit concept het mogelijk om 
de economische, politieke en culturele ontwikkelingen in onderlinge samenhang te 
beschouwen. Het essay maakt deel uit van een vierdelige studie naar de balans tus-
sen stad en platteland in Zeeland in de periode 1750-1850, waarvan de andere delen 
respectievelijk de economische, politieke en culturele relatie tussen beide behande-
len. Deze zijn geschreven door Paul Brusse, Jeanine Dekker en Arno Neele.57 

Brusse en Mijnhardt stellen het einde van de zeventiende-eeuwse urbanisering 
op omstreeks 1680. De periode die daarop volgde, van 1700 tot 1850, was er een van 
desurbanisatie en groei van de agrarische sector. Een plattelandselite ontstond, die 
uiteindelijk meer te vertellen kreeg op het platteland dan steden en adel. Tegelijker-
tijd zagen veel steden een geleidelijke achteruitgang door terugloop van de bevol-
king en afname van handel en scheepvaart. Dit leidde tevens tot een verschuiving 
van de politieke macht van de stad naar het platteland. Dat gaf een andere betekenis 
aan de buitenplaats: deze ging nog nadrukkelijker een rol spelen in de maatschap-
pelijke positionering van de bewoners. Adel en patriciaat vormden voor de stad-
houder een clientèle die zijn macht kon helpen vergroten en hun buitenplaatsen 

54  Kees Bos en Jan Willem Bosch, Landschapsatlas Walcheren. Inspirerende sporen van tijd, Middelburg 2008, 
p. 112-181.
55  Martin van den Broeke, Buitenplaatsen in Noordgouwe. Hofsteden, lusthoven en landhuizen, Delft 2014. Zie 
ook idem, ‘Huizen van papier. Verdwenen buitenplaatsen van Noordouwe (Schouwen-Duiveland) uit de archie-
ven gehaald’ in: Vitruvius 8 (2015) 30, p. 10-14.
56  Paul Brusse en Wijnand Mijnhardt, Towards a New Template for Dutch History, Utrecht 2011.
57  Paul Brusse, Gevallen stad. Stedelijke netwerken en het platteland Zeeland 1750-1850, Utrecht 2011;  Jeanine 
Dekker, Onderdanig en opstandig. Desurbanisatie en de politieke verhoudingen op het platteland in Zeeland 
1750-1850, Utrecht 2011; Arno Neele, De ontdekking van het Zeeuwse platteland. Culturele verhoudingen tus-
sen stad en platteland in Zeeland 1750-1850, Utrecht 2011.
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vormden een uiting van hun maatschappelijke positie. In deze periode ontwikkel-
de de Republiek en vanaf 1813 het Koninkrijk zich van een handelsnatie naar een 
hoofdzakelijk agrarisch land, van een republiek naar een monarchie met een natio-
nale adel en provinciale ridderschappen en van een verstedelijkt gebied naar een 
plattelandssamenleving. Ook voor de buitenplaatsen had dat gevolgen: Brusse laat 
zien dat veel buitenplaatsen op Walcheren vanaf 1750 in handen kwamen van boe-
ren en werden gesloopt.58

De derde periode begint rond 1850 en kenmerkt zich door industrialisatie en op-
nieuw toenemende verstedelijking. De dominantie van burgers in staat en politiek 
keerde terug. De landbouw, die zo belangrijk was in de tweede periode, bleef dat 
ook na 1850 en is tot op de dag van vandaag een grote economische pijler. 

Het beeld van Huizinga van de burgerlijke buitenplaatsencultuur vullen Brusse en 
Mijnhardt aan met de stelling dat buitens in de zeventiende eeuw er alleen waren ‘to 
impress fellow city-dwellers’. Ze stellen: 

Country estates – for the first time in history – were pleasure resorts and nothing else. 
They served no agricultural purpose whatsoever – they were never centres of a commercial 
production system. That does not alter the fact that the Netherlands’ commercial and po-
litical élite certainly derived profits from commercial agriculture on the land they owned. 
But these were rarely related to country houses.59

Hieraan gekoppeld stellen de auteurs dat de aristocratiseringsthese, de veronder-
stelling dat welgestelde burgers de adel zouden trachten te imiteren, niet opgaat. 
Ondanks ambachtsheerlijkheden en grondbezit legden stedelingen in het verste-
delijkte westen van de Republiek geen landgoederen aan en hadden ze geen voor-
vaderlijke binding met hun buitenplaats. Kooplieden vormden in het westen van 
de Republiek de toonaangevende groep, en het stadsleven was de norm. Ondanks 
dat de stad in contemporaine literatuur als verdorven werd neergezet en het plat-
teland werd verheerlijkt, was de stad de basis voor mensen met macht, aanzien en 
rijkdom. Een verblijf op het platteland was in wezen een voortzetting van het leven 
in de stad.60

1.3 Begrippenkader

Buitenplaatsen staan centraal in deze studie. Het gebruik van de term ‘buitenplaats’ 
kwam pas in de achttiende eeuw op.61 Wie voor een betekenis van dat woord te 
rade gaat bij woordenboeken, komt in ieder geval langs enkele synoniemen: buiten, 

58  Brusse, Gevallen stad p. 207-215.
59  Brusse en Mijnhardt, Towards a New Template p. 77.
60  Brusse en Mijnhardt, Towards a New Template p. 75-80.
61  Heimerick M.J. Tromp, De Nederlandse landschapsstijl in de achttiende eeuw, Leiden 2012, p. 35-37.
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buitengoed, buitenhuis, buitenverblijf en, tamelijk misleidend, landgoed.62 Defini-
ties van buitenplaats omvatten steevast deze elementen: een groot huis, al dan niet 
met een park, dat buiten de stad ligt en in het verleden bedoeld was als zomerver-
blijf voor welgestelde stedelingen. Zowel het object als de vroegere functie maken 
deel uit van het begrip buitenplaats. Pogingen om de diversiteit aan verschijnings-
vormen van buitenplaatsen in een definitie of omschrijving te vangen, leiden in de 
regel tot lange zinnen die vaak meer vragen oproepen dan ze beantwoorden. Dat 
geldt met name voor de typologie van het huis en de elementen die het park wel of 
niet zou moeten bezitten.63 De hedendaagse behoefte aan nadere definiëring houdt 
vooral verband met wetgeving en beleidsontwikkeling inzake monumentenbe-
scherming, ruimtelijke ordening en subsidiëring. De historische werkelijkheid zo-
als die neergeslagen is in afbeeldingen, archiefstukken en literatuur, geeft echter 
een veel rijker geschakeerd beeld. Daarom is verstandig om niet te streven naar al te 
strikte definities. Het werken met voorlopige omschrijvingen is een vruchtbaarder 
onderzoeksstrategie.64 

1.3.1 Hofsteden

Het woord ‘hofstede’ was in de zeventiende en het grootste deel van de achttiende 
eeuw het meest gebruikte woord om een buitenverblijf aan te duiden. Het woord 
kan duiden op boerderijen waarvan een kamer in de boerenwoning als buitenver-
blijf dient, maar evenzeer op een buitenplaats met een herenhuis, bijgebouwen, 
siertuin, park en vijvers.

Voor onderzoek naar de vroegste buitenverblijven vormt de ruime terminolo-
gie een complicerende factor omdat er met ‘hofstede’ zowel een boerderij als een 
buitenverblijf kan worden bedoeld. Als een gebouwencomplex met bijbehorende 
grond in de bronnen wordt omschreven als ‘hofstede’ is de voor de hand liggende 
interpretatie dat het een boerderij betreft. Er kan echter ook een verblijf voor een 
eigenaar uit de stad aan gekoppeld zijn, of het complex kan zelfs helemaal in het te-
ken staan van een verblijf voor een stedeling. Toch komen we al deze varianten in 
de bronnen tegen. Aanvullende informatie zoals pachtcontracten, omschrijvingen 
in eigendomspapieren of afbeeldingen kunnen duidelijkheid geven over de precieze 
functie van het complex.65 Waar die bronnen ontbreken, is echter grote voorzich-

62  Het Woordenboek der Nederlandsche taal definieert buitenplaats als: ‘lustverblijf op het land, gewoonlijk 
groter dan een optrekje of villa, kleiner dan een buitengoed’. Dit lemma dateert uit 1902; www.gtb.inl.nl. Van 
Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal geeft als definitie: ‘herenhuis met park op het land’ en als syno-
niem ‘buitenverblijf’. Wolters’ woordenboek Nederlands Koenen definieert buitenplaats als: ‘landgoed, buiten’. 
63  Vergelijk Ronald van Immerseel en Heimerick Tromp, ‘Wonen in Arcadië’ in: Paul Huys Janssen e.a. (red.), 
Wonen in Arcadië. Het interieur van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen, Zwolle 1998, p. 15-16; Ben Olde 
Meierink, ‘De buitenplaats’ in: Edzard Gelderman en Jaap Hagedoorn (red.), Een aardsch paradijs. De buiten-
plaatsen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk nabij Zwolle, Zwolle 1994, p. 13-15.
64  Yme Kuiper, ‘Onderzoek naar de buitenplaats in de Gouden Eeuw. Een vogelvlucht perspectief’ in: Kuiper 
en Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw p. 12-41.
65  Vergelijk voor de complicaties bij de identificatie van vroege buitenverblijven Van den Broeke, Buitenplaat-
sen in Noordgouwe.
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tigheid geboden in de interpretatie. Veel stedelingen in de zeventiende en achttien-
de eeuw belegden hun vermogen in grond en boerderijen, dus het enkele feit dat 
een hofstede in bezit was van een stedeling, zegt nog niets over de functie ervan. 
Het kan een boerderij zijn, maar ook een buitenverblijf. Dat maakt het tellen van 
buitenplaatsen een hachelijke zaak.

Een aanzet tot categorisering van buitenverblijven gaf de uit Middelburg afkom-
stige uitgever en kunsttheoreticus Willem Goeree (1635-1711). Deze onderscheidt 
in zijn handboek over bouwkunde uit 1681 drie soorten ‘lanthuizen’: ‘gemeene’, 
‘eerlijke’ en ‘adelijke’. Eerstgenoemde dient tot een ‘gemeen gebruik en stille bui-
tenwoning’. De tweede is bedoeld ‘voor vermogende luiden, die niet al te veel wil-
len laten blijken, daar glorie in te stellen’. De adellijke landhuizen tot slot zijn er 
‘voor die met pragt en hoflijke omslag, hun naam en geslagt pogen in aanzien te 
houden’.66 De termen ‘hofstede’ en ‘landhuis’ bestonden naast elkaar. Goeree ba-
seert de verschillen in vorm van de landhuizen op de functie die ze voor hun eigena-
ren hadden en met het daarmee verbonden decorum. Er zat dus een zekere hiërar-
chie in de naamgeving van buitenverblijven. Voor alle huizen gold echter dat ze niet 
alleen geld moesten kosten, maar ook opbrengen: ‘Die dan verstandig willen bou-
wen, zullen hun landhuis aan zoodanigen vruchtbaren oord stichten, dat ‘er wel 
een lusthof tot vermaak en een moeshof tot de keuken, maar ook boomgaarden, 
weyen en zaylanden tot voordeel en jaarlijkze inkomsten, rontsom gelegen zijn’.67

1.3.2 Diversiteit van benamingen

Het woord ‘buitenplaats’ werd aanvankelijk naast ‘hofstede’, ‘plaats’ of ‘lustplaats’ 
gebruikt, zoals in enkele prentwerken van omstreeks 1720. In De zegenpraalende 
Vecht heet het Huis te Loenen een ‘buyten-plaets’, terwijl vrijwel alle andere bui-
tenverblijven hofstede of lustplaats heten. Dit kan te maken hebben met aanzien: 
genoemd buiten was immers het huis van de ambachtsheer van Loenen. Het nabij-
gelegen Nieuwerhoek heet echter ook buitenplaats, terwijl die aanmerkelijk klei-
ner was en niet in bezit van een ambachtsheer. Ook Over-Holland, Rupelmonde 
en Sterreschans heten buitenplaatsen.68 Van alle ‘lustplaatsen’ en hofsteden in het 
werk Hollands Arcadia of de vermaarde rivier den Amstel uit 1730 komen er maar 
twee in aanmerking voor de benaming buitenplaats. De reden voor dit onderscheid 
wordt niet duidelijk.69 

66  W. Goeree, d’Algemeene bouwkunde volgens d’Antyke en hedendaagse manier, Amsterdam 1681, p. 175.
67  Over de architectuurtheorie van Goeree: Charles van den Heuvel, ‘Willem Goeree (1635-1711) en de ont-
wikkeling van een algemene architectuurtheorie in de Nederlanden’ in: Bulletin KNOB 96 (1997) 5, p. 154-176.
68  De zegenpraalende Vecht, uitgegeven door Andries de Leth met gravures door Daniel Stoopendaal, Amster-
dam 1719. Later uitgegeven door Hendrik de Leth als De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden, Amsterdam z.j. 
(ca. 1740) en nogmaals in 1791, deze keer met de naam van Abraham Rademaker op het titelblad; Spiegel van Am-
sterdams zomervreugd op de dorpen Amstelveen, Slooten, Overtoom, Amsterdam z.j.
69  G. Tysens, A. Rademaker en L. Schenk, Hollands Arcadia, of de vermaarde rivier den Amstel, Amsterdam 
1730. Het betreft de (naamloze) ‘buitenplaats van mevrouwe de weduwe Maria van Loon’ en de ‘buitenplaats van 
den heer Christiaan Orsoy’ (platen 41 en 42).
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De grote kaart van Walcheren door de gebroeders Hattinga uit 1750 noemt in de 
titel ‘heerenbuytenwoningen en lustplaatsen met hare huysen, dreven, plantagiën 
etc.’. Deze zinsnede suggereert wel dat er sprake was van verschillende categorieën. 
Alle buitenplaatsen die met naam worden aangeduid, krijgen het predicaat ‘hof’, 
een verkorte vorm van ‘hofstede’.70 

Illustratief voor de verscheidenheid in benamingen is verder een reisverslag uit 
1774, waarin Frans Cornelis Hoogvliet, zoon van een Leidse hoogleraar, een rond-
reis met zijn ouders door Zeeland beschrijft. Op Zuid-Beveland bezoeken ze en-
kele kennissen op hun zomerverblijven die Hoogvliet aanduidt met ‘lusthof’, ‘lust-
plaats’, ‘landhoeve’, ‘lusthoeve’, ‘zomerverblijfplaats’, ‘hofstede’, ‘hoeve’, ‘huis’ en 
zelfs ‘boerenhoeve’.71 Het ging daarbij vermoedelijk om kleine buitenverblijven. 
De verschillende termen lijken in dit verslag geen vastomlijnde betekenis te hebben 
maar daarentegen vrij willekeurig door elkaar te worden gebruikt. 

Na het midden van de achttiende eeuw lijkt het woord ‘buitenplaats’ evenwel een 
meer omlijnde betekenis te hebben gekregen en al vrij snel was voor menigeen dui-
delijk waar de buitenplaats stond in de hiërarchie van buitenverblijven. Het Am-
sterdamse satirische tijdschrift De denker wijdde er in 1765 een kritische noot aan. 
‘Nauwlijks is een vreemdeling zoo verre gekomen, dat hij op de Princengraft kan 
woonen, of hij tracht naar de Heere-, of Keizers-; een tuin in de Plantage, of even 
buiten de Muiderpoort in de Meer, of aan den Amstel maakt zijn grootste verlan-
gen uit’. Zodra de koopman een heer is geworden, wordt zo gauw mogelijk ‘de tuin 
haast als onnut verkogt en tegen een klein plaatsje tot een uitvlugt verwisseld’. Nóg 
fatsoenlijker was het om een ‘plaats’ te hebben in de Haarlemmerhout of aan het 
Wijkermeer. Een ‘buitenplaats’, zo stelt de auteur, is er niet om van de stilte en de 
natuur te kunnen genieten: ‘De redenen, welke de rijke inwoonders van uwe we-
reldstad tot het land trekken, zijn binnen in dezelven: het is ijdele roem, pracht en 
verwaandheid’.72 Deze notie van standsbesef, verbonden aan een type buitenver-
blijf of de aanduiding daarvan, noopt tot nader onderzoek naar het verband tussen 
aanzien en het bezit van een buitenplaats.

Kortom, het lijkt erop dat in de eerste helft van de achttiende eeuw het woord 
‘buitenplaats’ weliswaar opgang maakte, maar dat dit nog steeds op gelijke voet 
stond met andere benamingen van buitenverblijven zoals ‘hofstede’ en ‘lustplaats’.

Behalve hofsteden of buitenplaatsen waren er vooral dichtbij de steden kleine tui-
nen te vinden, meestal voorzien van een optrekje of koepel, die bedoeld waren voor 
een kort, eendaags verblijf. Ze werden ‘buitentuin’ of simpelweg ‘tuin’ genoemd en 
in Zeeland heetten ze ‘speelhoven’. Over deze vorm van buitenleven is vrijwel al-
leen in lokale tijdschriften iets geschreven. In het onderzoek naar buitenplaatsen 
krijgen ze meestal weinig aandacht. Rond Amsterdam en Rotterdam, rond steden 

70  Zeeuws Archief, Atlas Hattinga inv.nr. 16.
71  J.H. Kluiver, ‘Een reis door Zeeland in 1774’ in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Ge-
nootschap der Wetenschappen (1980), p. 134-157.
72  De denker 129 (17 juni 1765).
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als Dordrecht, Haarlem en Leiden en vele andere plaatsen waren grote aantallen 
van dergelijke tuinen te vinden, vermengd met kleine bedrijvigheid en woningen. 
Soms lagen ze aan speciaal aangelegde lanen net buiten de stad.73 Dit is de klassieke 
‘koepel aan de vaart’ die zo centraal staat in het beeld dat de historicus Johan Hui-
zinga schetste van het Hollandse buitenleven.74 

De koepel is een voorwerp van lichte spot in het verhaal ‘Een goede kennis’ uit de 
Camera Obscura van Hildebrand. Daar figureert een tuin met koepel als een oord van 
kleinburgerlijk buitenvermaak. In de achttiende eeuw keken sommige buitenlandse 
bezoekers ook met verwondering naar het kleinschalige buitenleven. Zo noteerde de 
Franse abt Delaporte omstreeks 1770, in de vertaling van Alexander VerHuell: ‘Wan-
neer de Hollander buiten is, brengt hij al den tijd, dat hij niet aan tafel zit, door in een 
koepel van geverwd hout met vensters, aan den kant van een sloot met groen en stin-
kend water, en verbeeldt zich dan gedompeld te zijn in de genietingen van het bui-
tenleven. Hij zit daar, de pijp in den mond, naast zijne vrouw, die geen woord zegt’.75 

Ook in een reisbeschrijving van Drenthe uit 1843 wordt dit kleinschalige bur-
gerlijke buitenvermaak op de hak genomen: na de kerkdienst drinkt men thuis een 
kopje thee en rookt een pijp en daarna ‘maken Koevoordens bejaarde burgers zich 
tot hunne wandeling gereed. Met vrouw en kinderen trekken de bezadigde huis-
vaders de poort uit, om hunne tuinen te bezoeken, en daar, in de vrije natuur, eenige 
uuren temidden van aardappelen en boonen, doperwten en kool door te brengen’. 
De kinderen snoepen stiekem van het fruit ‘als vader en moeder hunnen buurman 
op eene ontzettend groote koolraap aandachtig maken. (…) Zoo verloopt de achter-
middag in eenzelvig genot, en men keert bij ’t vallen van den avond huiswaarts, met 
het heilige voornemen om den eerstkomenden zondag hetzelfde vermaak op dezelf-
de wijze te genieten’.76 

Deze spottende beschrijvingen vormen een kritiek op de ambitie van burgers om 
een notabele levensstijl te voeren, zonder zich bewust te zijn van de codes die daar-
bij horen, een thema dat in andere Nederlandse literatuur over het buitenleven va-
ker naar voren kwam.77

73  J.T.P. Bijhouwer, Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen, Amsterdam 1943, p. 127-135; Anna G. Bienfait, 
Oude Hollandsche tuinen, Den Haag 1943, p. 253-267 [over Dordrecht]; A. Alberts e.a., De Plantage als sieraad 
aan de Amstel, Amsterdam 1972; L.J.C.J. van Ravesteyn, Rotterdam tot het einde van de achttiende eeuw. De 
ontwikkeling der stad, Rotterdam 1933, p. 127-140; Machteld van Limburg Stirum, De Muizenpolder in Rotter-
dam met zijn buitens en bewoners in de 18e en 19e eeuw, Rotterdam 2001, p. 245-255; B.C. Sliggers, ‘Tuinen rond 
de Haarlemmerhout’ in: Werkgroep Achttiende eeuw, Nederlandse tuinen in de achttiende eeuw, Amsterdam/
Maarssen 1985, p. 43-54; D.J. Noordam, ‘Leidenaren en hun buitenverblijven in de vroegmoderne tijd’ in: Jan de 
Jongste, Juliette Roding en Boukje Thijs (red.), Vermaak van de elite in de vroegmoderne tijd, Hilversum 1999, 
p. 15-39; Patricia Debie, ‘Van tuinpaviljoen naar koepelkamer. Geschiedenis en ontwikkeling van de Utrechtse 
Maliebaan’ in: Bulletin KNOB (2011) 2, p. 68-79; Martin van den Broeke, ‘Buiten in de stad. Pleziertuinen in en 
rond Zierikzee’ in: Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 36 (2011), p. 5-20.
74  J. Huizinga, Nederland’s beschaving in de 17e eeuw. Een schets, Haarlem 1941, p. 148. Vergelijk ook Yme 
Kuiper, ‘Onderzoek naar de buitenplaats in de Gouden Eeuw. Een vogelvluchtperspectief’ in: Kuiper en Olde 
Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw p. 12-41.
75  A. VerHuell, ‘Een wandeling door een boek’ in: De oude tijd, Haarlem 1870, p. 129-133, 132.
76  Drenthe in vluchtige en losse omtrekken geschetst, door drie podagristen, eerste deel, Coevorden 1843, p. 105-106.
77  Peter van Zonneveld, ‘ “Een verkwikkende wijkplaats”. Het Hollandse buitenleven in de Nederlandse litera-
tuur’ in: Van der Laarse en Kuiper (red.), Beelden van de buitenplaats p. 211-220. 
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1.3.3 Buitenplaatsen

Tegen het eind van de achttiende eeuw werd ‘buitenplaats’ nog steeds gebruikt 
naast andere woorden. Zo kondigt een prospectus uit 1791 een prentwerk aan van 
‘Nederlandsche hofsteden en landhuizen’ terwijl de zes jaar later door de kunste-
naar Hermanus Numan gerealiseerde reeks volgens de titel betrekking had op ‘bui-
tenplaatzen’. Een Engelse prentenverzameling die daarvoor als inspiratie had ge-
diend, ging over ‘Seats of the Nobility and Gentry’, wat in het Nederlands werd 
vertaald als ‘lusthuizen van edellieden en heeren’.78 In het boek Beschrijving van 
Zeeland van Johan de Kanter en Johannes ab Utrecht Dresselhuis uit 1824 ver-
melden deze bijvoorbeeld per gemeente welke buitenplaatsen er lagen en rondom 
Middelburg noemen zij er ook een aantal, maar opmerkelijk genoeg blijven enkele 
kleinere plezierplaatsen en villa’s onvermeld.79 Ook dit is een aanwijzing dat de ter-
minologie niet geheel willekeurig was maar dat het woord ‘buitenplaats’ welover-
wogen werd gebruikt om een specifiek type buitenverblijf aan te duiden. Dat sluit 
aan bij de woorden die Wopke Eekhoff in 1840 gebruikte in zijn beschrijving van 
Friesland: hij noemt zowel ‘state’, ‘huis’, ‘hofstede’, ‘buitengoed’ en ‘buiten’, hoe-
wel ‘state’ specifiek een oud adellijk huis aanduidde. Voor de overige landhuizen 
lijkt het woord ‘buiten’ de voorkeur te hebben.80 

Ook in de negentiende eeuw was niet ieder buitenverblijf een buitenplaats, zo 
blijkt uit deze beschrijvingen. Alleen de meer omvangrijke lijken die naam te heb-
ben. Maar niet alleen de omvang was bepalend, ook de al dan niet adellijke status 
van de bewoner en diens relatie met de stad of met bestuursfuncties speelden daarin 
een rol. De ontwikkeling van de terminologie lijkt na 1800 aan te sluiten bij de op-
komst van een notabelencultuur, waarin het buitenwonen een belangrijke plaats in-
nam. Het leven op de buitenplaats kreeg in de negentiende eeuw een belangrijke rol 
in de vorming van elites op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Families uit oude 
en nieuwe elites raakten sterk met elkaar verweven door onderlinge huwelijken, za-
kelijke en culturele verbanden en door de vorming van een netwerk van bestuurders 
op verschillende niveaus. Een buitenplaats kreeg daarin een functie als familiezetel 
en als uiting van een leven op stand. Deze elitevorming leidde tot veranderende op-
vattingen over de binding en identificatie met de buitenplaats door hun eigenaren 
en die gaf aan de negentiende-eeuwse buitenplaatscultuur een heel eigen karakter.81

Een laatste transformatie onderging de buitenplaatscultuur rond 1900, toen op 
ruime afstand van de steden villadorpen en -wijken ontstonden, die door goede 

78  Martin van den Broeke, ‘Voor lieden van goede smaak. Nieuwe gegevens over de Vierentwintig printtekenin-
gen met couleuren, verbeeldende Hollandsche Buitenplaatzen van Hermanus Numan’ in: Delineavit & sculpsit 
35 (2012), p. 42-61.
79  J. de Kanter en J. ab Utrecht Dresselhuis, De provincie Zeeland, Middelburg 1824, p. 189-193.
80  W. Eekhoff, Friesland. Handboekje voor reizenden door de steden en voornaamste oorden van de provincie 
Friesland, Leeuwarden 1840, zie bijv. p. 64-65; Yme Kuiper, ‘Onder notabelen. Buitenplaatscultuur in Friesland 
in de korte negentiende eeuw’ in: Van der Laarse, Beelden van de buitenplaats p. 149-174.
81  Yme Kuiper en Rob van der Laarse, ‘Inleiding’ in: Van der Laarse en Kuiper (red.), Beelden van de buiten-
plaats p. 9-24.
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vervoersmogelijkheden het mogelijk maakte om in de stad kantoor te houden en 
buiten de stad te wonen. Dit was een meer burgerlijke variant van het buitenleven. 
Tegelijk hiermee gingen gearriveerde renteniers er steeds meer toe over om hun 
buitenplaatsen permanent te gaan bewonen.

Aan de hegemonie van notabelen kwam rond 1900 een einde. Nieuwe zake-
lijke en bestuurlijke elites verdrongen de oude en daarmee eindigde de integratie 
van economisch, sociaal en cultureel vermogen die de basis vormde van de notabe-
lencultuur. De wereld van de notabelen ging daarmee verloren. De buitenplaatsen 
die bleven, roepen nog altijd de herinnering op aan de notabele levensvormen van 
weleer. Thans zijn ze getransformeerd tot erfgoed. Voor een verklaring van de op-
komst en achteruitgang van buitenplaatsen is studie nodig van de elites die de dra-
gers waren van de buitenplaatscultuur waar ze uit voortkwamen.

1.3.4 Hier gebruikte begrippen

Al enkele malen is hier het begrip ‘buitenplaatscultuur’ gebruikt. In deze studie 
vormt dit een kernbegrip en daarom verdient het hier nadere toelichting. Veel li-
teratuur over buitenplaatsen behandelt, zoals eerder aangestipt, vooral de objec-
ten zelf. Deze bestaan echter niet los van de sociale context waarin ze tot stand zijn 
gekomen. In mijn studie zal veel aandacht zijn voor de huizen en tuinen, maar de 
verklaring voor hun ontwikkeling moet toch worden gezocht bij de mensen die er 
de eigenaren, gebruikers en bezoekers van waren. Buitenplaatsen zijn de fysieke ui-
ting van een cultuur waarin het voor bepaalde groepen mensen wenselijk of gebrui-
kelijk was om het platteland op te zoeken. Hoe waren die groepen samengesteld, 
hoe veranderden ze door de tijd? Welke eisen stelden zij aan de representativiteit 
van hun buitenverblijven? Is er sprake van specifieke regionale kenmerken van die 
cultuur of sluit deze aan bij die in andere gewesten van de Republiek? Dergelijke 
vragen dragen bij aan een inzicht in de geschiedenis van de objecten zelf, de buiten-
plaatsen.82 

In een studie naar de buitenplaatsen zijn strikte definities weinig aantrekkelijk. 
De diversiteit aan buitenverblijven en de veelheid aan verschillende benamingen 
wijst er al op dat een onderverdeling in categorieën het risico in zich draagt van een 
al te statische benadering van het onderwerp. Toch is het wel nuttig om enkele be-
grippen van een voorlopige betekenis te voorzien, om een eerste ordening in het 
onderwerp te kunnen aanbrengen. Het gaat daarbij om categorieën die wel van el-
kaar te onderscheiden zijn, maar die in de praktijk soms nauw aan elkaar grenzen 
en in elkaar kunnen overlopen.

Als eerste is er het begrip buitenplaats. Hieronder versta ik in het navolgende een 
huis buiten de stad, dat gebruikt wordt als zomerverblijf door mensen uit de stad. 
Een tuin of park van enige omvang is een kenmerkend onderdeel ervan.

82  Vergelijk Yme Kuiper en Hanneke Ronnes, ‘Onderweg naar nieuw onderzoek van de buitenplaatscultuur in 
Nederland en België. Een inleiding op het recensiedossier kastelen en buitenplaatsen’ in: Virtus. Jaarboek voor 
adelsgeschiedenis 20 (2013), p. 128-131
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Het tweede begrip is hofstede. Ondanks dat dit ook in contemporaine bronnen 
als verzamelbegrip voorkomt voor allerlei vormen van buitenverblijven, gebruik ik 
het in deze studie als naam voor een buitenverblijf dat verbonden is met een boer-
derij. Een kamer in een boerenwoning of een koepel of tuinhuis op het erf of in de 
boomgaard, valt hieronder. Zodra er een afzonderlijk herenhuis staat dat als zo-
merverblijf wordt gebruikt, komt de benaming buitenplaats eerder in aanmerking 
hiervoor.

Tot slot het woord speelhof. Dit zijn kleine tuinen, al dan niet met een optrek-
je erin, die als buitenverblijf worden gebruikt. Soms waren ze verbonden met een 
boerderij, maar vaker nog waren ze op zichzelf staande percelen met een haag of 
schutting eromheen, die dienden voor een kort verblijf.

1.4 Afbakening van het onderzoek

1.4.1 Thematische afbakening

Centraal in dit onderzoek staat dat buitenplaatsen een uiting zijn van een cultuur. 
De functies die ze hadden, hangen samen met de redenen waarom mensen een bui-
tenplaats wilden hebben. De wens om zich te kunnen vermaken, is een voor de 
hand liggend motief, maar dat kan op zich niet het hele cultuurverschijnsel ver-
klaren. De eigenaars van buitenplaatsen waren vaak kooplieden, zoals we al zagen. 
Daarom heb ik ook de economische betekenis ervan bij dit onderzoek betrokken. 
Bovendien gaat het om personen en groepen met macht en aanzien. Die kenmer-
ken betrek ik ook in mijn onderzoek, om het verband te kunnen nagaan met bui-
tenplaatsen. Tot slot bekijk ik de architectuur van huizen en tuinen. Daarin komen 
esthetische opvattingen tot uiting en die komen vaak voor een deel voort uit de so-
ciale omgeving waarin de buitenplaatseigenaar zich bevond.83

1.4.2 Chronologische afbakening

Het onderzoek beperkt zich tot de periode 1600-1820, omdat ik die beschouw als 
het hoogtepunt van de buitenplaatscultuur. Vóór het begin van de zeventiende 
eeuw waren er op Walcheren bijna geen buitenverblijven te vinden. Degene die er 
lagen, kunnen het best worden begrepen vanuit de buitenplaatscultuur rond Ant-
werpen, die in de zestiende eeuw een bloeiperiode kende. De Gouden Eeuw is voor 
buitenplaatsen een periode met veel dynamiek. De cultuur van het buitenleven die 
toen tot bloei kwam, bleef in de achttiende eeuw bestaan; Huizinga stelt dat juist 
ook in die eeuw deze cultuur breed werd gedragen. Het jaar 1820 heb ik als einde 

83  In dit onderzoek laat ik de interieurs van buitenplaatsen grotendeels buiten beschouwing, omdat dit een an-
der specialisme vergt. Enkele belangrijke publicaties op dit gebied zijn: Paul Huys Janssen e.a. (red.), Wonen in 
Arcadië. Het interieur van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen, Zwolle 1998; C. Willemijn Fock (red.), Het 
Nederlandse interieur in beeld 1600-1900, Zwolle 2001. Verder ga ik niet specifiek in op de beplanting.
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gekozen omdat in dat jaar het boek Beschrijving van Zeeland verscheen, waarin de 
auteur Zacharias Paspoort een lijst opnam met Walcherse buitenplaatsen die toen 
gesloopt waren. 

Deze lange periode stelt mij in staat om de longue durée van de Zeeuwse buiten-
plaatscultuur in beeld te brengen. Om de veranderingen in die lange termijnont-
wikkeling nauwkeuriger te kunnen onderzoeken, heb ik een verdeling gemaakt 
in vier kortere perioden: ontstaan (1600-1670), expansie (1670-1720), verfraaiing 
(1720-1770) en neergang (1770-1820). De indicatieve begrenzing daarvan is geba-
seerd op kenteringen in de cultuur van het buitenleven. De toe- en afname van het 
aantal buitenplaatsen vormt daarvoor de belangrijkste leidraad. Ik heb deze inde-
ling bewust niet gekoppeld aan economische of politieke cesuren omdat ik niet één 
bepaalde factor voorop wil stellen als stuwende kracht achter de ontwikkeling van 
de buitenplaatscultuur.

1.4.3 Geografische afbakening

De grootste buitenplaatsenconcentratie van Zeeland lag op Walcheren. Daarom 
richt ik mijn onderzoek op dat eiland. De ‘dichtheid’ aan buitenplaatsen is verge-
lijkbaar met die rond Amsterdam, waar in het eerste kwart van de achttiende eeuw 
ruim vijfhonderd buitens lagen, nog afgezien van de vele kleinere pleziertuinen. 
Ook Friesland kende in de tweede helft van de zeventiende eeuw rond de driehon-
derd voorname huizen.84 Dat getal betreft echter de hele provincie, terwijl enkel op 
Walcheren rond 1680 al ruim vijftig buitenverblijven lagen en in het midden van de 
achttiende eeuw zelfs meer dan 130.85 

Het grote aantal buitenverblijven droeg voor bezoekers bij aan het beeld van een 
platteland dat voor het vermaak was ingericht. Al in de late zeventiende eeuw werd 
Walcheren daarom ‘het pryeel van Zeeland’ genoemd en schreef kroniekschrijver 
Mattheus Smallegange dat de dorpen, heerlijke huisen en lusthoven zo dicht op 
malkander liggen, dat die den anderen ‘als met een steen konnen bewerpen’.86

Enkele decennia later, in 1715 en 1717, beschreef het boek Walchersche Arkadia 
de rondrit die een fictief gezelschap over het hele eiland maakte, waarbij de bui-
tenplaatsen volop aandacht kregen. Na een bezoek aan de tuin van het kasteel Der 
Boede bij Koudekerke ging de tocht met het rijtuig verder naar het zuiden, in de 
richting van Vlissingen: 

Niet verre waren zij gereden, of Ewoud, ziende ter rechterhand hof aan hof, en voor uit 
drie of vier hooge torens nevens eenige huizingen in ’t geboomte, begon weder te vragen, 

84  Yme Kuiper en Annemarie Zijlstra, ‘ “Een yeder hadt te doen mit poten, planten en andere dingen”. Het bui-
tenleven van rijke en voorname Friezen in de Gouden Eeuw’ in: Kuiper en Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen 
in de Gouden Eeuw, p. 96-127.
85  Glaudemans, Amsterdams Arcadia p. 184-185. René Dessing, De Amsterdamse buitenplaatsen. Een vergeten 
stadsgeschiedenis, Utrecht 2015, p. 11, 18, vermeldt het aantal van 50 buitenplaatsen in de Beemster en wijst ook 
op andere concentratiegebieden.
86  Mattheus Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, Middelburg 1696, p. 674.
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wat dit voor plaatzen waren, en of het gantsche land hier in lusthoven en heeren-huizen 
bestond. De eerste plaats, die aan het einde van de lange dreef, een schoon huis vertoonde, 
heeft een schoonen en net beplanten hof achter, en een grooten vruchtbaren boomgaard 
op zijde, en komt den heer Boeschot toe, die na schipbreuk geleden, en eene oogschijnlijke 
dood voor ’t land ontworstelt te hebben, hier zijne rust en verlustinge zoekt. De tweede 
plaats is van den heer De Vos, en legt niet min vermaaklijk in haar geboomte en boom-
gaarden. De plaats, die voor ons legt, is den heer Du Bon eigen, en heeft behalven haaren 
bloem-, moes- en kruid-hof den schoonsten en visrijken vijver-kom, die met opgaande 
hagen rondom çierlijk bezet is, en in ’t heetste van de zon schaduwe verleent, om met ver-
maak en gemak de snakkende karpers het ingeworpen brood te zien vangen en onder halen.

Deze opsomming vervolgt met het hof van de heer Lampsins, ‘in zijnen tijd een van 
de grootste en magtigste kooplieden van Zeeland’ en het vlakbij Vlissingen gelegen 

Frontispice van M. Gargon, 
Walchersche Arkadia, Lei-
den 1715.
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‘heerlijk lusthuis’ Swanenburg, met ‘schoone kameren, moeshoven, bloem-perken 
en wandelaarijen’.87 Hoewel de titel van dit boek verwijst naar een literair genre, 
spelen de daarin genoemde buitenplaatsen een prominente rol in de waardering van 
het eiland. Steeds weer worden ze hoog geprezen om hun mooie aanleg en het vele 
groen dat de landhuizen omgeeft. Ook staat in de titel vermeld dat ‘lusthoven’ een 
van de onderwerpen zijn die ‘op een zoetvoerigen trant’ zullen worden beschreven.

Tegenwoordig wordt er vanuit gegaan dat Walcheren de Tuin van Zeeland heet 
vanwege de vele buitenplaatsen die er ooit hebben gelegen.88 Oorspronkelijk sloeg 
de benaming Tuin van Zeeland echter niet op Walcheren maar op het vruchtbare 
Noord-Beveland, totdat het in de zestiende eeuw lange tijd onder water kwam te 
liggen: dat eiland was ‘soo slaende, dat het de eere hadde van de naem van de lusthof 
van Zeelandt, met groote reden mochte dragen’. Tot in de achttiende eeuw bleef de 
naam verband houden met dit eiland.89 

Pas na het midden van de negentiende eeuw komt de benaming voor in relatie 
tot Walcheren. In 1863 schreef iemand over ‘het schoone eiland, dat ten volle den 
naam van Zeelands tuin verdient’.90 In het boek Hoofdtrekken der aardrijkskunde 
van een jaar later heet Walcheren eveneens ‘Zeelands tuin’.91 Het was in die tijd ech-
ter niet langer de rijkdom aan buitenplaatsen, maar het waren vooral de beplante 
boerenerven en perceelsrandbeplantingen die tot aan de inundatie in 1944 het ei-
land zijn faam als groen, paradijselijk land bezorgden. De vele bloeiende meidoorns 
langs de velden vormden een belangwekkende toeristische trekpleister.

Dat blijkt ook uit het rapport ‘Iets over Domburg en zijne badinrigting’ uit 1867. 
Over het uitzicht vanaf de duinen bij die plaats meldt het: ‘Wendt men zich om, 
dan aanschouwt men een heerlijk panorama over het eiland Walcheren, met regt 
den tuin van Zeeland geheten, de torens van zijne steden en onderscheidene dor-
pen omringd door rijke bouwlanden, bezaaid met onderscheidene soorten graan 
en vruchten, afgewisseld met weilanden, ruim van vee voorzien’.92 Hier waren het 
dus niet de buitenplaatsen die het eiland tot een tuin maakten, maar de uitbundige 
beplanting van de velden. Ook de wegbeplanting zal daartoe hebben bijgedragen.93

87  Mattheus Gargon, Walchersche Arkadia, waar in op een zoetvoerigen trant, onder zedige lief-kozerijen en 
stichtelijke bespiegelingen, oorspronk, heerlijkheden, ambachten, vliedbergen, dijken, stroomen, zeeden, rechten, 
aanwassen, grondbraken, lusthoven, oudheden, en hedendaagsche vermaaklijkheden van Walcheren, inzonder-
heid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkapelle, en andere zeldzaamhe-
den van dit eiland, en de buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden, deel 2, Leiden 1717, p. 78-81.
88  Bijvoorbeeld in Elizabeth den Hartog, ‘Over de kastelen en buitens van Zeeland’ in: E. den Hartog (hoofd-
red.), Aspecten van Zeeuwse buitenplaatsen. Jaarboek Kastelenstichting Holland en Zeeland 2006-2007, p. 7-48.
89  M.Z. Boxhorn, Chroniik van Zeelandt, Middelburg 1644, p. 426; Smallegange p. 293; Tegenwoordige Staat 
der Vereenigde Nederlanden, vervolgende de beschrijving van Zeeland, Amsterdam 1753, p. 332; A.P. de Klerk, 
Wegbeplanting in de Tuin van Zeeland. Aspecten van het ontstaan en het vroegere beheer van de wegbeplanting 
op Walcheren, Middelburg 2011, p. 5-6. 
90  J.H. de Stoppelaar, Willem III in Zeeland, Middelburg 1863, p. 134.
91  I. Dornseifen en J. Kuijper (bewerking), Hoofdtrekken der aardrijkskunde. Voorbereiding voor het hand-
boek der aardrijkskunde van Von Seydlitz, tweede druk, Gorinchem 1864, p. 37.
92  Commissie voor Zeeland van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van geneeskunde, Iets over 
Domburg en zijne badinrigting, z.p. 1867, p. 3.
93  De Klerk, Wegbeplanting.
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Walcheren vormt met zijn grote aantal buitens een geschikte casus om de hier ge-
schetste inzichten te toetsen en leemtes in de kennis aan te vullen. In de eerste plaats 
lag er een groot aantal buitenplaatsen, dat ook nog eens een aanzienlijke variatie 
vertoonde in karakter en omvang. In de tweede plaats lagen zowel de steden waar 
de stichters en eigenaren hun basis hadden, als hun buitenverblijven op hetzelfde 
eiland. De relatie tussen stad en platteland is daardoor op vrij kleine schaal in detail 
te onderzoeken. Tot slot is er, vooral in de archieven, voldoende bronnenmateriaal 
beschikbaar over een lange periode. 

1.5 Probleemstelling en onderzoeksvragen

Brusse en Mijnhardt hebben in hun Towards a New Template duidelijk gemaakt 
dat de lotgevallen van buitenplaatsen gezien kunnen worden als het resultaat van 
economische, politieke en culturele ontwikkelingen zowel in de stad als op het 
platteland. In onderhavig onderzoek zal die hypothese als uitgangspunt worden 
genomen. Zij verdient echter nog wel nadere uitwerking. Met name archiefonder-
zoek kan worden benut om die aanname verbreding en diepgang te geven en aan de 
hand van nieuw onderzoeksmateriaal te toetsen. 

Wat daarnaast in elitestudies en het recente historisch onderzoek nog ontbreekt, 
is hoe de ontwikkelingen in de stad en op het platteland hun weerslag hadden op 
de functie van de buitenplaats in het maatschappelijk verkeer en hoe die functie tot 
uiting komt in de vormgeving van de buitenplaats. Het belang van die benadering 
voor een verklaring van vorm, functie en betekenis van de buitenplaats heeft Erik 
de Jong al aangetoond.94

Uit het tot nu toe beschikbare onderzoek naar buitenplaatsen blijkt dat in ieder 
geval de tweede helft van de zeventiende en eerste helft van de achttiende eeuw als 
de hoogtijdagen van de buitenplaats gezien kunnen worden.95 

Uit voorgaand literatuuroverzicht komt naar voren dat er inderdaad veel feiten-
materiaal is, maar nog weinig literatuur die vanuit een integrale benadering een ver-
klaring beoogt te geven van ontwikkelingen op langere termijn. Elitestudies, eco-
nomische en agrarische geschiedenis en historische geografie geven wel delen van 
een verklaring, maar een geïntegreerd onderzoek naar de wisselwerking tussen ver-
schillende ontwikkelingen in de stad en op het platteland en zijn weerslag daarvan 
op de buitenplaatsen is niet voorhanden. Aan die leemte beoogt het navolgende on-
derzoek invulling te geven.

In dit onderzoek staat deze vraag centraal: Welke motieven en functies lagen ten 
grondslag aan het ontstaan, de groei en de teruggang van de buitenplaatscultuur op 
Walcheren in de periode 1600-1820 en hoe bepaalden die motieven en functies de 
aanleg en vormgeving van die buitenplaatsen?

94  De Jong, Natuur en kunst.
95  Vergelijk Brusse, Gevallen stad p. 132.
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De beantwoording van die vraag zal gebeuren op basis van de volgende deelvragen:

1  Wat was de ruimtelijke ligging van buitenplaatsen op Walcheren ten opzichte 
van de stad en welke veranderingen op de lange termijn zijn daarin waar te ne-
men in de periode 1600-1820? 

2  Hoe lag de verhouding tussen buitenplaatsen als oord van vermaak en hun eco-
nomische betekenis voor de eigenaren? Wat was de functionele verhouding tus-
sen stad en platteland? En hoe veranderden die in de periode 1600-1820?

3  Hoe kon de buitenplaats een uiting zijn van de macht die de eigenaar had door 
zijn bezit van een ambachtsheerlijkheid op het platteland of bestuurlijke functies 
in de stad, het gewest of de Republiek?

4  Hoe kon een individuele buitenplaats een uiting zijn van het aanzien van de eige-
naar, zowel binnen zijn eigen kring als daarbuiten?

5  Hoe kwamen de gesignaleerde functies (plezier, profijt, macht en aanzien) tot ui-
ting in de vormgeving van huizen, tuinen en andere ruimtelijke elementen? 

Met al deze vragen wordt zowel aandacht besteed aan de materiële kanten (vorm) 
van de buitenplaats als ook aan het gebruik (functie) en de immateriële kant ervan 
(betekenis). Op die manier is gestreefd een adequater en meer compleet beeld van 
de algehele buitenplaatscultuur op Walcheren te verkrijgen en met name in de ver-
anderingen daarvan, en dat gezien over een langere periode. Belangrijk is daarbij 
zicht te krijgen op de bredere (landschappelijke, economische, politieke en cultu-
rele) context waarin die veranderingen plaatsvonden. 

1.6 Methoden en bronnen

1.6.1 Methoden

Om te komen tot een verfijndere analyse van de motieven en functies die het voort-
bestaan, de groei en teruggang van de buitenplaatscultuur in de zeventiende en 
achttiende eeuw, is het gebruik van deelperiodes wenselijk. 

Door een groter aantal buitenplaatsen in de studie te betrekken, zijn de hiaten in 
de biografieën van de afzonderlijke buitenplaatsen minder van belang en kan er een 
overzicht ontstaan van patronen. Dat is in versterkte mate het geval wanneer ook 
de niet in het oog springende, kleinere buitenverblijven in het onderzoek worden 
betrokken. Die kunnen immers een meer representatief beeld van de buitenplaat-
scultuur in een bepaalde periode geven dan alleen de grote voorbeelden die ruim 
gedocumenteerd zijn.

Behalve die chronologische indeling introduceer ik ook een ruimtelijke driede-
ling. In elk van de hoofdstukken zal voor wat betreft de belangrijkste deelvraag, 
namelijk naar de functie van buitenplaatsen, een onderscheid worden gemaakt 
tussen drie zones: ten eerste, langs de stadssingel, ten tweede, binnen de stadsrand-
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zone en, ten derde, op het platteland. Deze driedeling behoeft enige toelichting.
Om te beginnen wordt er in dit onderzoek van uitgegaan dat buitenplaatsen on-

derdeel vormen van processen van verstedelijking. Ze werden door stadsbewoners 
aangelegd en vervullen dus een rol in het functioneren van de stedelijke samenle-
ving, ook al liggen ze buiten de stad. Om het fenomeen vanuit een ruimtelijk per-
spectief te kunnen benaderen, is het daarom nodig om aan te sluiten bij de analyse 
van processen achter de ontwikkeling van de ordening van de stad.96 Niet zozeer de 
vormen waarin steden zich ontwikkelden geven inzicht in het systeem van het ste-
delijke landschap, maar veeleer zijn het de processen daarachter die een verklaring 
geven van stedelijke ontwikkeling. Enerzijds zijn pre-stedelijke structuren zoals 
waterlopen en hoogteverschillen en anderzijds functies en hun locaties in grote lij-
nen bepalend voor de ruimtelijke ontwikkeling van een stad.97 Datzelfde geldt voor 
het platteland voor zover zich daar stedelijke invloed manifesteert in met name de 
vestiging van op de stad gerichte functies of de aanleg van buitenplaatsen. De ruim-
te waarin buitenplaatsen ontstonden en zich ontwikkelden, wordt beschouwd als 
stedelijke ruimte die onderhevig is aan dezelfde processen die binnenin de stad de 
structuur en functiespreiding beïnvloedden.

Voor het onderzoek naar buitenplaatsen is dit model bruikbaar, omdat het uit-
gaat van dynamiek tussen stad en stadsrandzone. Naar die dynamiek is hier ge-
zocht om juist het ontstaan, de ontwikkeling en de neergang van buitenplaatsen 
te verklaren. Wanneer een buitenplaats wordt gezien als een vorm van verstedelij-
king, zijn de buitens in de stadsrandzone vergelijkbaar met andere stedelijke func-
ties waarnaar in de stedenbouwkundige literatuur over de urban fringe-belt al on-
derzoek is gedaan.98 Dat onderzoek heeft enkele exogene en endogene factoren in 
beeld gebracht die de verplaatsing van stedelijke functies naar buiten de fixatielijn 
of stadsgrens kunnen verklaren. Wellicht dat ook een combinatie van opvattingen 
over het buitenleven en de functies van buitenverblijven in het economisch verkeer 
en op het gebied van macht en aanzien hier bij elkaar gebracht kunnen worden in 
relatie tot de andere functies in de stadsrandzone, en in relatie tot buitenplaatsen 
buiten die zone. Kortom, het model kan een kader bieden om enkele lijnen bij el-
kaar te brengen die tot op heden nog niet of nauwelijks met elkaar in verband zijn 
gebracht. De interactie tussen of samenloop van die lijnen kan mogelijk de ontwik-
keling van buitenplaatsen verklaren. 

De combinatie van genoemde inzichten over de symbolische betekenis en het 
feitelijke gebruik van de ruimte rond de stad maakt duidelijk dat ontwikkelingen 
in het gebruik van de stedelijke buitenruimte een uiting zijn van processen die zich 

96  F.M. Dieleman, R.B. Jobse, G.A. Hoekveld en J. van Wessep, Geografie van stad en platteland in de westerse 
landen, Bussum 1975, p. 43-44.
97  Hans Renes, ‘De stad in het landschap’ in: Reinoud Rutte en Hildo van Engen (red.), Stadswording in de Ne-
derlanden. Op zoek naar overzicht, Hilversum 2005, p. 15-46.
98  Bijvoorbeeld Busso von der Dollen, ‘An historico-geographical perspective on urban fringe-belt phenome-
na’ in: T.R. Slater (red.), The Built Form of Western Cities. Essays for M.R.G. Conzen on the occasion of his eigh-
tieth birthday, Leicester/Londen 1990, p. 319-345.
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zowel binnen de stad als op het platteland afspelen. De betekenis en het gebruik van 
die buitenruimte varieerde al naar gelang de afstand tot de stad, en het is daarom dat 
er in dit onderzoek naar buitenverblijven onderscheid in ruimtelijke zones is ge-
maakt. De zonering maakt een meer nauwkeurig onderzoek naar functie en beteke-
nis van buitenverblijven mogelijk dan wanneer het gehele gebied buiten de stads-
muur als een egale ruimte zou worden benaderd.

1.6.2 Bronnen

Zoals gezegd, met name de recente literatuur over Zeeland door Brusse en Mijn-
hardt vormen het kader voor dit onderzoek. Hoewel Brusse stelt dat er over de 
Walcherse buitenplaatsen veel bekend is, blijkt bij nadere beschouwing dat heel 
veel feitenmateriaal juist nog niet is onderzocht is.99 

Voor dit onderzoek vormen oorspronkelijke, contemporaine archiefbronnen de 
basis. Daar moet echter meteen bij worden aangetekend dat heel veel materiaal niet 
meer beschikbaar is. Overheidsarchieven die werden bewaard in het stadhuis van 
Vlissingen, waaronder het gehele notariële archief, gingen verloren bij het bombar-
dement op die stad in 1809. Bij de beschieting van Middelburg op 17 mei 1940 ging 
een deel van het Rijksarchief in Zeeland verloren, waaronder een grote kaartencol-
lectie en veel middeleeuwse en zestiende-eeuwse stukken. Het gemeentearchief dat 
zich in het stadhuis bevond, is toen geheel vernietigd, evenals de stedelijke Oud-
heidkamer. Dat betekent dat in beide steden geen onderzoek meer kan worden ge-
daan in rechterlijke archieven en weeskamerstukken, terwijl ook veel genealogische 
gegevens zoals lidmatenboeken en begrafenisregisters niet meer raadpleegbaar zijn.

Toch is er nog voldoende archiefmateriaal voorhanden. Ik heb vooral veel ge-
bruik gemaakt van de nog aanwezige overheidsarchieven, die meestal betrekking 
hebben op de ambachtsheerlijkheden op het platteland. Ook de archieven van de 
gewestelijke Rekenkamer vormen een belangwekkende bron, evenals die van het 
polderbestuur. Een specifiek Zeeuwse bron daarin zijn de zogeheten overlopers. 
Dit zijn registers van percelen waarover geschot, een polderbelasting, moest wor-
den betaald. De overlopers bevatten gegevens over oppervlakte, eigenaren en soms 
grondgebruik, en bestrijken voornamelijk de late zestiende en eerste helft van de 
zeventiende eeuw.100 Daarnaast zijn er enkele familie-, heerlijkheids- en huisarchie-
ven in zowel het Zeeuws Archief als elders die veel informatie over Walcherse bui-
tenplaatsen bevatten. 

De keuze om bepaalde buitenplaatsen in het navolgende als casus te behande-
len, is gebaseerd op het streven om een beeld te geven van de buitenplaatscultuur 
op Walcheren als geheel. Waar voldoende archiefmateriaal voorhanden was, heb ik 
een selecte steekproef gemaakt op basis van dit criterium. Dat betekent ook dat en-
kele zeer rijk gedocumenteerde buitenplaatsen niet in dit boek aan de orde komen. 

99   Brusse, Gevallen stad p. 131.
100  Bijlage 1.1. 
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Het archiefonderzoek wordt verder aangevuld met onderzoek in kaarten en af-
beeldingen. Die zijn voornamelijk te vinden in de collectie Zelandia Illustrata van 
het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, in de collectie van het 
Zeeuws Archief, de Zeeuwse Bibliotheek en de beeldbank van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed.

In het landschap zelf is van buitenplaatsen uit mijn onderzoeksperiode niet veel 
meer te zien. Bijna alle buitenplaatsen zijn afgebroken en de parken gerooid. Ver-
der is in oktober 1944 Walcheren geïnundeerd, waarbij vrijwel alle beplanting stierf 
en veel gebouwen beschadigd raakten. De onderwaterzetting heeft meer dan een 
jaar geduurd. 

Bij de droogmaking en het herstel keerde de oude verkaveling uiteindelijk niet 
terug. Het eiland kreeg een nieuwe inrichting, die weliswaar op hoofdlijnen aan-
sloot bij de vroegere, maar toch een heel eigen vormgeving kreeg. Daardoor gingen 
veel details verloren zoals kavelpatronen, microreliëf en waterpartijen die van de 
buitenplaatsen resteerden. Weliswaar zijn er nog enkele buitenplaatsen in wezen, 
die na de droogmaking opnieuw zijn beplant, maar van de meeste is vrijwel niets 
meer in het landschap te zien. Er zijn nog wel delen van bijgebouwen of bouwfrag-
menten terug te vinden in bestaande boerderijen.

Sinds de inundatie en herinrichting van Walcheren zijn vele oude gebouwen uit 
het landschap verdwenen. Soms was de toegebrachte waterschade te groot voor be-
houd, soms leidde verwaarlozing tot onherstelbare schade. Op die manier zijn en-
kele zeventiende-eeuwse landhuizen in de jaren zestig en zeventig gesloopt, en zijn 
zelfs zeer recent nog een van oorsprong zeventiende-eeuws bijgebouw van een bui-
tenplaats onder de slopershamer gevallen en een negentiende-eeuws houten tuin-
huis ingestort en opgeruimd. Tot op de dag van vandaag blijven de restanten van 
buitenplaatsen dus kwetsbaar erfgoed. 
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2.1 Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Landschap

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

2.2.1 Singel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.2 Stadsrandzone

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40  Overloper Oostwatering 1672 fol. 252. Eerder had haar echtgenoot, de Middelburgse burgemeester Corne-
lis Claesz. Elfsdijck, een hofstede bij Domburg bezeten, op de plaats van het latere Loverendale. H.M. Kesteloo, 
Oostkapelle in woord en beeld, Middelburg 1909, p. 71-72.
41  Overloper Oostwatering 1672 fol. 252verso-253. Als voorgaande eigenaren noemt de overloper respectieve-
lijk Pouwelina Geleijns erfgenamen en Wouter Lourissen. Over de buitenplaats bestond in de achttiende eeuw 
het verhaal dat de graveur Hubertus Goltzius deze bewoond zou hebben; M.F. Lantsheer, Zelandia Illustrata. 
Verzameling van kaarten, portretten, platen, enz. betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebe-
hoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg 1866, Middelburg 1866, p. 660-661; 
R.H.M. van Immerseel, Historische verkenning het Hof Golstein en het Hof de Fortuin aan de Golsteinseweg, 
Middelburg, Heerde 2010.
42  Overloper Oostwatering 1672 fol. 254verso. Als voorgaande eigenaar van beide hofsteden noemt de overlo-
per de weduwe van Jan Pieterse Cortes.
43  Overloper Oostwatering 1672 fol. 297. Als voorgaande eigenaar van de hofstede noemt de overloper Abra-
ham Davits.
44  Overloper Oostwatering 1672 fol. 296-296verso. Het perceel Steenputtenboomgaard wordt in de overloper 
niet een hofstede genoemd. 
45  Overloper Oostwatering 1672 fol. 34. De voorgaande eigenaar was Philip Leunisse, vermoedelijk een boer.
46  Overloper Oostwatering 1672 fol. 24. De voorgaande eigenaar was Jacob Adriaense, vermoedelijk een boer.
47  Overloper Oostwatering 1672 fol. 39.
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De hier genoemde hofsteden waren vermoedelijk voor een deel kamers op of te-
genaan een boerenwoning, Aan de Segeersweg lag een bijvoorbeeld een dergelijke 
hofstede, die tegenwoordig Dauwendaele heet. Bovenop de boerenwoning staat 
een verdieping met daarin een grote ruimte voor de eigenaar. Tegenaan dit gebouw 
staat een schuur die thans met pannen is gedekt die het jaartal 1635 aangeven. Deze 
hofstede was in 1637 in bezit van de Middelburgse koopman Hendrik Ritters.48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3 Platteland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

72  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 275 (Overloper Oostwatering 1672), fol. 253verso.
73  Kesteloo, Aagtekerke p. 61-67.
74  Kesteloo, Aagtekerke p. 65.
75  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 760.
76  Ook in de Nieuwe Cronyk van Zeeland uit het eind van de zeventiende eeuw wordt van het klooster geen 
melding gemaakt. Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 670.
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kapelle, een buitenverblijf. Dit was oorspronkelijk een gasthuis of klooster van de 
Johannieter Orde of Ridders van Sint Jan.77 Het complex was na de confiscatie in 
1574 in handen gekomen van Arend van Dorp, een belangrijke raadsman en ver-
trouweling van prins Willem van Oranje. Deze droeg het nog datzelfde jaar over 
aan Nicolaes Diericxz. Het bestond toen uit 133 gemeten land, ‘met alsulcken hu-
singe, stallen, schueren, bogaerden, ende alle anderen zijne toebehoirten, als nu 
ter tijt daerop staet ofte leght’. Het klooster was toen al gedeeltelijk afgebroken.78

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.1 Singel

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.2 Stadsrandzone

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

130  gav, raze inv.nr. 1477 (22 juli 1667).
131  gav, raze inv.nr. 1511 (26 september 1677).
132  gav, raze inv.nr. 1511 (18 juli 1698) en 1479 (ongedateerd, ca. 1688).
133  gav, raze inv.nr. 1511 (19 maart 1694).
134  gav, raze inv.nr. 1477 (3 oktober 1675).
135  gav, raze inv.nr. 1479 (27 oktober 1698).
136  za, Boerderijenonderzoek inv.nr. 5. Oillaerts bezat ook een speelhof aan de singel van Vlissingen. gav, 
raze inv.nr. 1477 (28 februari 1664).



2 Ontstaan 1600-167082

joenachtige herenhuis was oorspronkelijk voorzien van twee ramen aan elke zijde 
en versierd met lagen en bogen boven de ramen van rode baksteen. 

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

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

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

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

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

2.3.3 Platteland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Macht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

162  Dekker, ‘Het bezit van heerlijkheden’ p. 137; Kesteloo, Domburg p. 15-16.
163  Dekker, ‘Het bezit van heerlijkheden’ p. 138.
164  za, Verzameling Verheye van Citters inv.nr. 42d; ‘Keur van Zeeland’ uit 1495, hoofdstuk 3, artikel 27. Op-
genomen in R. Fruin, De keuren van Zeeland, Den Haag 1920 p. 229; Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 739-740.
165  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 679, 681, 718-719.
166  Simon Groenveld, ‘De Oranjes als markiezen van Veere. Hun politieke invloed in Zeeland en de stad Veere, 
1581-1702’ in: G. van Herwijnen (eindred.), Borsele Bourgondië Oranje. Heren en markiezen van Veere en Vlis-
singen 1400-1700, Hilversum 2009, p. 126. K. Wielemaker, Biggekerke. Zijn burgerlijke en kerkelijke geschiede-
nis, Middelburg 1904 p. 27 noemt de De Vrieses een familie van kooplieden. Nagtglas, Levensberichten, deel 4, 
p. 901-902 daarentegen noemt hen edelen. Arie van Steensel, Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in een 
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het Huis te Meliskerke is dat het twee voordeuren had en dus waarschijnlijk ook 
een woonruimte voor de pachtboer bevatte. Voor een landhuis is dit uitzonder-
lijk want in de regel was dat exclusief voor de eigenaar gereserveerd en beschikte de 
boer over een eigen woning.

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

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

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

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

2.2.4 Machtsstrijd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

174  Nagtglas, Levensberichten, deel 2, p. 552-555.
175  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 959 (16 februari 1643) en 252. Dit is het later zo genoemde Het Huys 
OM.
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Het Huys OM bij Serooskerke Kaart door Joseph Massol, 1758.



2.4 Macht 97

Rond het huis werd een rechthoekige park aangelegd. De overloper van de Oost-
watering uit 1672 noemt een ‘hofstede, vijvers, dreve en boomgaert’ met een op-
pervlakte van twaalf gemeten. Verder lag er een ‘hofstede met de dreve’ en had De 
Knuyt verschillende percelen samengevoegd tot een groter geheel. Hieruit kan 
worden afgeleid dat dit park inderdaad al voor dat jaar tot stand is gekomen.176 Op 
de Hattingakaart en op een opmeting uit 1758 van de buitenplaats, die toen Het 
Huys OM heette, is te zien dat de kern van de aanleg bestaat uit het eiland met het 
huis daarop.177 Aan beide zijden daarvan lag eveneens een vierkant gedeelte, en naar 
het zuiden toe een groot vierkant, waarbinnen een eveneens vierkante moestuin ligt 
en een drietal bassins. Deze laatste zijn moeilijk te verenigen met de symmetrie van 
de aanleg en dateren mogelijk uit een latere fase. Het geheel maakt een rechthoek, 
met een indeling die overeenkomt met die van Honselersdijk.178 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5.1 Kastelen

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

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

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

186  Den Hartog, ‘Over de kastelen en buitens van Zeeland’ p. 17-18.
187  Van Steensel, Edelen in Zeeland p. 391-397.
188  Van Steensel, Edelen in Zeeland p. 158-159; Groenveld, ‘De Oranjes als markiezen van Veere’ p. 105-152, 
125-126.
189  Bijvoorbeeld J.P. van den Broecke, Middeleeuwse kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen 
burchten en ridderhofsteden, Delft 1978, p. 21-28, 186-193, 196-202.
190  Marcus Zuerius van Boxhorn, Chroniick van Zeelandt, Middelburg 1644, p. 299.



2.5 Aanzien 101

de bewoonde in haar ambachtsheerlijkheid, was de familie De Vriese. Deze bezat 
al eeuwenlang de ambachtsheerlijke rechten op Biggekerke en richtte na de om-
wenteling een verblijf in op de plaats van het voormalige middeleeuwse ambachts-
heerlijke huis achter de kerk. Dit was al rond 1433 vernield. De kunstmatige kas-
teelberg waar het op stond, en een stuk van de gracht daar omheen waren blijven 
bestaan. Rond 1577 werd op die plaats vermoedelijk een woning gebouwd voor de 
ambachtsheer Dirk de Vriese. Voor de berg, direct aan de weg, verscheen een breed 
huis dat mogelijk het huis van de ambachtsheer is geweest.191

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5.2 Vroegere geestelijke goederen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6.1 Stedelijke architectuur

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

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

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

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

232  Krista de Jonge en Konrad Ottenheym (red.), Unity and Discontinuity. Architectural Relations between the 
Southern and Northern Low Countries (1530-1700), Turnhout 2007.
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van Campen en Pieter Post maakten als ontwerpers van de stadhouderlijke palei-
zen en tuinen het classicisme populair in hofkringen en bij regentenfamilies. De 
klassieke leer van Scamozzi leende zich er goed voor om hiërarchie in typen ge-
bouwen uit te drukken en was daardoor populair in kringen rond het hof: de keu-
ze van bouwmaterialen en -vormen was een uitdrukking van het verschil in sociale 
hiërarchie tussen adel, hoge ambtenaren, vooraanstaande regenten, en rijke bur-
gers.233 Ook in Amsterdam, waar veel bouwactiviteit plaatsvond in verband met 
de uitbreiding van de stad en de aanleg van de grachtengordel, vond het classicisme 
breed ingang. Hier was het meer de financiële draagkracht die het verschil maakte. 
De bovenlaag van deze stad had een meer open karakter dan die van de Hofstad 
Den Haag en mede daardoor konden welgestelde leden van getolereerde religieu-
ze minderheden eveneens opvallende grote woonhuizen en buitenplaatsen laten 
bouwen.234

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

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

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

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

2.6.2 Buitenhuizen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6.3 Tuinen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6.4 Een casus: Vrijburg

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7 Conclusie

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

Buitenplaatsen, het landbouwbedrijf en grondbezit hingen in het zeventiende-
eeuwse Zeeland sterk met elkaar samen. Het verwerven en exploiteren van grond 
was voor stedelingen een economische activiteit: financiële risico’s konden zo wor-
den gespreid, verpachting van de grond leverde een regelmatig inkomen op en het 
onroerend goed kon dienen als onderpand voor zakelijke leningen. Het inrichten 
van een buitenverblijf op een boerderij moest niet ten koste gaan van de agrarische 

262  gav, raze inv.nr. 1511 (11 februari 1687).
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activiteit. Het profijt van de hofstede stond voorop. De landbouw in Zeeland was 
sterk gericht op produceren voor de markt en dat is ook wat er gebeurde op boer-
derijen waar een buitenverblijf aan verbonden was. Lokale specialisaties zoals ak-
kerbouw, fruitteelt of tuinbouw drukten daardoor hun stempel op de omvang en 
inrichting van deze buitens.

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

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

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



3 Expansie 1670-1720

3.1 Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Landschap

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

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

3.2.1 Singel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2 Stadsrandzone

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

47  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 17 (11 april 1715).
48  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 39.
49  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 40.
50  Merkwaardigerwijs wordt deze buitenplaats niet genoemd in Gargon, terwijl deze wel de twee naastgelegen 
buitens vermeldt, overigens zonder de namen te noemen. Dit komt waarschijnlijk doordat Gargons reisgezel-
schapje naar Der Boede reed vanuit de richting van Noordbeek. Vermoedelijk betraden ze het terrein door de zij-
ingang aan de oostzijde en verlieten ze het park door de hoofdingang aan de zandweg naar Vlissingen. Ze kwa-
men net niet langs Moesbosch. 
51  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 78. Zie tevens Jaco Simons, ‘Hof Westerbeek’ in: Klaver Vier 19 
(2013) 5.
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kele percelen ter plaatse.52 Deze plaats lag volgens Gargon ‘niet min vermaaklijk in 
haar geboomte en boomgaarden’.53 

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

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

3.2.3 Platteland

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

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

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

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

Een van de reizigers, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De boerderij Klein Berkenbosch in Oostkapelle, met het in 1691 aangebouwde gedeelte. Foto 
G.J. Dukker, 2001.



3 Expansie 1670-1720142

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Functies

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

3.3.1 Singel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.2 Stadsrandzone

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

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

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

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

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

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

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

107  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 62-63.
108  Erik de Jong, Natuur en kunst. Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650-1740, Amsterdam 1993, 
p. 144.
109  Jan van der Groen, Den Nederlandtsen hovenier (met een voorwoord van Carla S. Oldenburger-Ebbers en 
een plantenlijst van D. Onno Wijnands), Utrecht 1988. 
110  J. Kuijlen, C.S. Oldenburger-Ebbers en D.O. Wijnands, Paradisus Batavus. Bibliografie van plantencata-
logi van onderwijstuinen, particuliere tuinen en kwekerscollecties in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 
(1550-1839), Wageningen 1983; D.O. Wijnands, ‘Hortus auriaci: the Gardens of Orange and their place in 17th-
century botany and horticulture’ in: Garden History 8 (1988) 2, p. 61-86.
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ving van Noordbeek bij West-Souburg in de Walchersche Arkadia. Daaruit blijkt 
mede de populariteit van fruit en groente in de tuin. Gargons reisgezelschapje kwam 
het park binnen aan de zuidkant door ‘eene groene poort en dreeve, die wederzijds 
een langen vijver had, en aan ’t einde een schoon huis vertoonde door eene door-
zichtige deur’. In een ander tuingedeelte vlakbij het huis vonden ze een ‘vischrijken 
waterkom’, met daaromheen ‘zinlijk staketsel van tralywerk met schoone bloem-
potten vercierd’. Bij een andere vijver was ‘een uitkijk’ over het water uitgebouwd. 
Opmerkelijk is de aandacht voor fruitbomen en akkerbouwgewassen op het terrein 
van de buitenplaats: ‘groene wandelpaden, die aan den eenen kant met eene hooge 
opgeschotene hage, en aan den anderen met allerhande boom- en aardvruchten be-
zet waren’. Mogelijk betrof dit leifruit. Naast bloemkool, artisjok en meloen noemt 
Gargon appels, kersen, peren, blauwe en witte pruimen en tenslotte ‘persik- en 
abrikoosbomen die tegen heining en muur geleid, voller als vol, stonden’.111 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

113  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 76.
114  gav, raze inv.nr. 1479 (1 oktober 1701); idem inv.nr. 1479 (1714); A.C. Macaré, ‘Macaré’ in: Kronieken Ge-
nealogische Vereniging Prometheus 2 (1993) 2, p. 57-92, 65-66.
115  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 179. E. van Wijk, Molens in Middelburg. Geschiedenis der plaatselij-
ke molens in de loop der eeuwen, Alphen aan den Rijn 1985, p. 129-138, merkt de functie als buitenverblijf niet op.
116  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2 p. 179.



3.3 Functies 151

ting diende om in geval van een ontploffing de klap op te vangen, maar tevens voor 
de leverantie van houtskool, die nodig was bij de buskruitfabricage. Tegelijk vorm-
den de lanen en bossen een fraai geheel, aldus de beschrijving. De bomen waren 
nauwelijks tien jaar eerder aangeplant en moet nog een laag bos zijn geweest waar 
de gebouwen duidelijk boven uitstaken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.3 Platteland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De jacht speelde daarnaast een rol in de verbeelding van de buitenplaats. In het 
vorige hoofdstuk wees ik al op de prenten en schilderijen van buitenhuizen waarop 
jachthonden zijn te zien, en ook op de prenten van Walcherse buitenplaatsen in de 
Nieuwe Cronyk van Zeeland uit omstreeks 1700 zijn hier en daar jagende gezel-



3.3 Functies 159

schappen te zien. Op die van Het Huys ten Duyne, Steenhove en Vrijburg zijn op 
de voorgrond jagers afgebeeld met jachthonden. Onduidelijk is in hoeverre deze ter 
decoratie dienden of een verwijzing zijn naar de jachtrechten van de eigenaar. Het 
gaat in deze gevallen niet om ambachtsheerlijke buitenplaatsen en de figuren zullen 
voornamelijk als decoratie hebben gediend, of een associatie willen oproepen tussen 
het landleven en het adellijk vertier van de jacht. Veel hierover is nog onduidelijk.149

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

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

149  Over de jacht op Walcheren is nog weinig bekend. Uit de hier aangehaalde casus spreekt dat stedelingen, al-
thans in de late zeventiende eeuw, daadwerkelijk jaagden. In hoeverre anderen, die geen ambachtsheerlijke rech-
ten of stedelijke ambten hadden om hun jachtrecht – al dan niet terecht – mee te onderbouwen, is nog niet on-
derzocht, net zomin als de vraag of de verbeelding van de jacht op buitenplaatsprenten beschouwd moet worden 
als teken dat de eigenaren werkelijk gingen jagen. Vergelijk voor enkele bronnen za, Archief Polder Walcheren  
inv.nr. 145; idem, Familie De Jonge inv.nr. 560.
150  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 311.
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productie te nemen en te gaan bebossen.151 De aantekening van Boudaen Courten 
ondersteunt die veronderstelling. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4 Macht

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

3.4.1 Ambachtsheerlijkheden

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

167  Jeanine Dekker, ‘Het bezit van heerlijkheden op het Zeeuwse platteland, 1678-1848. Een verkenning van 
de macht van de stedelijke elite in het buitengebied’ in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Ge-
nootschap der Wetenschappen (2006), p. 123-161.
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tingen aan de hoogste bieder te verkopen. Het faillissement van de Wisselbank en 
de ondergang van de Westindische Compagnie had de stad in grote financiële pro-
blemen gebracht, die nog eens werden verergerd door de oorlogen met Engeland. 
Door deze verkopingen kwamen veel landerijen, tienden en heerlijkheden op Wal-
cheren in particuliere handen. 

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

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

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

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

168  Dekker, ‘Het bezit van heerlijkheden’ p. 139.
169  Bijlage 3.3.
170  M. van der Bijl, Idee en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zee-
land en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715, Groningen 1981, p. 22-36.
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in de magistraat te verwerven. Zo werd Johan Le Sage die in 1672 was afgezet, het jaar 
daarop alweer burgemeester. Hierbij zal diens goede verstandhouding met Willem 
Adriaen van Nassau-Odijk een rol gespeeld hebben. Deze was als representant van de 
Eerste Edele de vertegenwoordiger van prins Willem III in het gewestelijke bestuur. 

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

3.4.2 Ambachtsheerlijke buitenplaatsen

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

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

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

171  Dekker, ‘Het bezit van heerlijkheden’ p. 143-149.
172  Kesteloo, De stadsrekeningen p. 125.
173  Kesteloo, De stadsrekeningen p. 92. Johan Le Sage overleed in 1681.



3 Expansie 1670-1720168

helft uit de verpachting van de molen, een kwart uit verpachting van de duinen, zes-
tien ponden aan recognitiegeld van de secretaris en de rest uit cijnzen.174

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

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

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

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

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

177  Smallegange, Nieuwe Cronyk p. 667.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

182  M. van der Bijl, Idee en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zee-
land en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715, Groningen 1981, p. 22-36.
183  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 112.
184  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 111.
185  J. Ermerins, Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgeheldert en in het licht gebragt, deel 4, Mid-
delburg 1782, p. 127. Op de prent in Smallegange komt het zonlicht evenwel uit het westen, tegengesteld dus aan 
het wapen. Het is onduidelijk of hier betekenis aan gehecht kan worden.
186  Gargon, Walchersche Arkadia, deel 1 p. 113.
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met de engelen die hun vleugels spreiden en zo een symbool zijn van de dageraad en 
de zon der gerechtigheid.187

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

200  za, raze inv.nr. 1148 (15 augustus 1685 en 31 augustus 1694); Tegenwoordige Staat der Vereenigde Neder-
landen, vervolgend de Beschrijving van Zeeland, Amsterdam 1753, p. 242.
201  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 12 (14 augustus 1687).
202  Later in de achttiende eeuw zijn deze ook gerealiseerd. De Hattingakaart geeft bebouwing weer langs die 
zuidelijke weg. Een akte uit 1780 noemt naast de vijf huizen en een school twee huizen aan die weg, ‘zijnde ten 
jaare 1779 nieuw gebouwd’. za, raze inv.nr. 1149. 
203  F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, Middelburg 1888-1893, deel 1, p. 73-75.
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Van den Brande hoorde bij dezelfde politieke groep als Willem Le Sage en Marti-
nus Veth. Zijn neef Philips was in 1672 ontslagen als raad maar in 1674 ontving Jo-
han Pieter een benoeming als schepen. Later vervulde hij deze functie afwisselend 
met die van raad en thesaurier.204 In 1694 was hij ambassadeur in Engeland en werd 
in 1699 verheven tot baronet.

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

3.4.3 Ambachtsheerlijke hofsteden

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

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

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

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

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

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

3.4.4 Factievorming en de buitenplaats

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De samenstelling van buitenplaatsbezitters in Oostkapelle rond 1715 kan mogelijk 

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

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

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

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

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

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

222  Vergelijk Rob van der Laarse, ‘Amsterdam en Oranje. De politieke cultuur van kasteel en buitenplaats in 
Hollands Gouden Eeuw’ in: Yme Kuiper en Ben Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw. De 
rijkdom van het buitenleven in de Republiek, Hilversum 2015, p. 66-95.

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

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

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

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

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

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

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

3.5.1 De buitenplaats in prent

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Molembaix bij Grijpskerke. Gravure, circa 1690. Opgenomen in M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van 
Zeeland, Middelburg 1696.
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zien. Het huis, als belangrijkste element van de buitenplaats, is door de tekenaar 
waarschijnlijk afgebeeld zoals het werkelijk was, terwijl de aankleding er omheen 
vooral symbolisch moet worden opgevat.

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

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

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

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

237  Vergelijk Sara M. Wages, ‘Ideaal en werkelijkheid Feit en fictie bij het afbeelden van tuinarchitectuur op ze-
ventiende-eeuwse Hollandse schilderijen’ in: Erik de Jong en Marleen Dominicus-van Soest (red.), Aardse Para-
dijzen I. De tuin in de Nederlandse kunst 15de tot 18de eeuw, Gent 1996.
238  Boudewijn Bakker, ‘Nederland naar ’t leven: een inleiding’ in: Boudewijn Bakker en Huigen Leeflang, Ne-
derland naar ’t leven. Landschapsprenten uit de Gouden Eeuw, Zwolle/Amsterdam 1993, p. 6-17.
239  Henri-Jean Martin en David Gerard, Print, Power and People in 17th Century France, Lanham 1993.
240  Vergelijk daarvoor Tim Clayton, ‘Publishing Houses: Prints of Country Seats’ in: Dana Arnold (red.), The 
Georgian Country House. Architecture, Landscape and Society, Stroud 1998, p. 43-60. Zie ook Stefan Schweizer 
en Christof Baier (red.), Illusion und Imagination. André Le Nôtres Gärten im Spiegel barocker Druckgraphik, 
Düsseldorf 2013.
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en Het Loo. Ook zijn hofhouding liet uitgebreide afbeeldingenreeksen met vogel-
vluchtprenten en tuingezichten publiceren. Zo verschenen er in de jaren tachtig en 
negentig reeksen van Zorgvliet bij Den Haag en van kastelen en buitens rond de 
Veluwe, zoals Middachten, Rosendael en De Voorst. Ook deze kwamen tot stand 
in een tijd dat Willem III als boegbeeld van de Republiek fungeerde en door zijn 
benoeming tot koning van Engeland, Schotland en Ierland op het internationale 
machtstoneel een belangrijke speler was geworden. De prenten van zijn paleizen, 
jachthuizen en entourage onderstreepten dat prestige. Om het publieke beeld van 
Willem III te beïnvloeden, ontwikkelde zich een uitgebreide politieke propaganda 
die zich mede uitte in prenten en pamfletten. In dat licht bezien kunnen we vaststel-
len dat de prenten die de Walcherse regenten van hun buitenplaatsen lieten maken, 
weliswaar op kleinere schaal en van mindere kwaliteit, eveneens een uiting waren 
van het zelfvertrouwen van personen die aan de kant van de machthebbers stonden 
en zo deel uitmaakten van de regentenelite die de Republiek bestuurde en daarin de 
toon aangaf.241

3.5.2 Geschiedenis en status 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.3 Aankoop of vererving

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6 Architectuur

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

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

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

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

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

3.6.1 Huizen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6.2 Tuinen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.7 Conclusie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2 Landschap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.2 Stadsrandzone

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

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

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

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

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

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

De tuin van Gillis Pauwelsz. bij Middelburg Tekening door Cornelis Pronk, 1729.
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ne woning voor de eigenaar. Dat laatste lijkt op Borndal het geval te zijn geweest: 
een herenhuis van twee kamers met een boerenwoning onder hetzelfde dak.33 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.3 Platteland

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

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

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

52  Adriaanse, De Kroniek van Arnemuiden p. 239.
53  In 1801 kocht Van der Mandere een speelhofje aan de singel buiten de Segeerspoort; A.C. Macaré, ‘Stamreeks 
Van der Mandere (Een Nederlandse tak van een oud Vlaams geslacht)’ in: Kronieken. Tijdschrift van de genealo-
gische vereniging Prometheus 8 (1999) 3, p. 157-179, 171-172.
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hield hij aan.54 Deze bestonden ten tijde van zijn overlijden uit meerdere woonhui-
zen waarvan er een ‘met sijn was- en somerhuys’ dat eerst zijn hoofdverblijf was 
geweest. Uit de inventaris van zijn nalatenschap blijkt dat het toen nog volledig 
gemeu bileerd was. Kennelijk gebruikte hij dit als zomerverblijf. Verder waren een 
klein huis en een woning die aan de predikant was verhuurd zijn eigendom, evenals 
twee schuren, een wagenhuis en een boerenwoning. Tegenover zijn woonhuis la-
gen ‘twee huysjes met een grooten hof daaragter en een schuertje’.55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

80  Kesteloo, Domburg p. 105, 106.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De familie Godin had het grootste deel van de zeventiende eeuw verschillende 
buitenplaatsen in bezit gehad, waaronder Rijnsburg en Het Huys ten Duyne bij 
Oostkapelle en kortstondig ook enkele andere waaronder een hofstede bij West-
Souburg.90 Het Huys OM, dat op een zeer prominente plaats lag aan een van de be-
langrijkste wegen van het eiland, was in het midden van de achttiende eeuw zon-
der twijfel een belangrijk element in het uiterlijk vertoon van de familie, die op een 
indrukwekkende geschiedenis kon bogen, inclusief een vermeende adellijke af-
stamming. Waarom Guillaume Frederic Godin dan toch ertoe overging om deze 
buitenplaats aan een speculant te verkopen, in de zekerheid dat deze het buiten-

87  za, raze inv.nr. 1149 (14 en 19 februari 1768). Jaco Simons Siereveld, ‘De drie buitenplaatsen op Kleversker-
ke (2) Hof Rustenburg’ in: Arneklanken 19 (2014) 2, p. 20-26.
88  za, Rekenkamer D inv.nr. 69541, 69551, 69561, 69591.
89  Middelburgsche Courant 16 maart 1776 en 23 december 1777. Over het hek, zie Gargon deel 1 p. 55.
90  Zie daarvoor hoofdstuk 2 en 3.
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goed zou slopen, is bij gebrek aan persoonlijke documenten moeilijk na te gaan.
Niet Altijd Winter aan de Veerseweg werd in de jaren zestig ontmanteld. Deze 

buitenplaats was eigendom van Jan Boudaen, heer van Schellag. Mogelijk liet hij 
een deel van het park rooien want in 1760 veilde hij er ‘een grote partij olme- en 
esse- opgaande boomen’.91 Na zijn huwelijk in 1762 met de Amsterdamse Maria 
Huydecoper verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij bewindhebber van de voc 
werd. Hij kocht de buitenplaats Annenhof bij Breukelen aan de Vecht, waar hij 
in 1768 overleed.92 Zijn Walcherse buitenplaats had hij in 1762 al verkocht aan de 
Middelburgse wijnkoopman Jan Nitzenberg. De nieuwe eigenaar liet het hof ont-
mantelen en organiseerde een veiling van ‘de orangerie, bestaande in diverse soor-
ten van boomen’, de boeren- en tuinmansgereedschappen en enkele rijtuigen.93 

Als ik het voorgaande samenvat, dan blijkt dat al omstreeks 1750 buitenplaatsen 
door afbraak uit het landschap verdwenen. Als redenen voor verkoop van buiten-
plaatsen door stedelingen komen demografische omstandigheden duidelijk naar 
voren als belangrijke, zo niet de belangrijkste, factor. Migratie was een andere be-
langrijke factor. Financiële overwegingen speelden waarschijnlijk een minder pro-
minente rol, want de genoemde voorbeelden zijn alle van personen die voor de 
belasting in de hogere inkomenscategorieën waren ingedeeld. Wel kan hebben 
meegespeeld dat men een buitenplaats als een te hoge kostenpost zag en er te weinig 
belangstelling voor had om die in stand te houden. Kennelijk was financiële wel-
vaart op zich nog geen reden om een buitenplaats in stand te houden. Bij de keuze 
of men wel of niet een buitenverblijf wilde handhaven, waren voor diegenen die het 
konden betalen andere factoren dan alleen materiële in het geding.

4.3 Functies

Duidelijk is inmiddels dat de functies van plezier en profijt in de zeventiende en vroe-
ge achttiende eeuw met elkaar samengingen op de buitenverblijven van stedelingen. 
Dat geldt voor zowel speelhoven langs de singel als voor hofsteden en buitenplaatsen 
wat verder van de stad. Was dat in het midden van achttiende eeuw nog steeds zo? 

4.3.1 Singel

Speelhoven langs de stadssingel waren op Walcheren alleen te vinden rond Middel-
burg en Vlissingen. Rond eerstgenoemde stad groeiden enkele daarvan uit tot klei-
ne buitenplaatsen, zoals we eerder zagen. Een daarvan heette London, die lag aan 
de Stijfselmolengang buiten de Koepoort. Deze werd ook buitenplaats genoemd en 
was drie gemeten groot. Hier stond behalve een herenhuis een tuinmanswoning en 

91  Middelburgsche Courant 10 januari 1760.
92  R. van Luttervelt, De Buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem 1948, p. 16.
93  za, raze inv.nr. 911 (1 oktober 1762); Middelburgsche Courant 13 mei 1762.
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op de Hattingakaart is te zien dat er een langwerpig bassin in de tuin lag.94 Dat er 
een personeelswoning was voor de tuinman, doet vermoeden dat hier een bewer-
kelijke tuin lag die specialistisch onderhoud vereiste. Overigens kan deze hovenier 
ook gewerkt hebben op andere, naastgelegen, buitenplaatsen of speelhoven. In ie-
der geval stond het vermaak voorop, getuige de vijver en tuinmanswoning.

Ook uit omschrijvingen van plantenverzamelingen komt naar voren dat de speel-
hoven langs de singel en directe omgeving voornamelijk voor het vermaak dienden. 
Zo kon men in 1765 op een speelhof van burgemeester Johan Constantijn Matthi-
as aan het Molenwater ‘een fraaye verzameling’ vinden van ‘oranje-, myrtus-, gra-
naat-, laurustimus- en andere boomen, alsmede van veelerley soorten van vreemde 
gewassen en planten, daaronder een extra groote aloë Americana major, alles bijeen 
verzameld door wijlen den heer burgemeester Matthias’.95

Toch werd het profijt niet uit het oog verloren. De door mij gevonden voorbeel-
den uit de omgeving van Middelburg suggereren dat het nut daar vooral bedoeld 
was om de onderhoudskosten van de tuin te dekken en niet om groente of fruit te 
telen voor de markt. Zo waren sommige speelhoven het middelpunt van een com-
plex waarvan ook woningen of bedrijven deel uitmaakten. De huuropbrengsten van 
de woningen zullen bedoeld zijn geweest om een deel van de onderhoudskosten van 
het speelhof te dekken. Een voorbeeld van een dergelijk speelhof lag aan de Veerse-
singel. Het perceel van 247 roeden groot had een ‘heerehuyzing en schuur’ en er was 
een ‘considerabele partij fraaye oranjeboomen’, laurierbomen en andere gewassen 
in de tuin te vinden. Erbij hoorden ‘twee wooningen, aan hetzelve annex’.96 In 1771 
lag aan de Havendijk buiten de Dampoort een speelhof ‘met zijn twee wooningen, 
die verhuurd kunnen worden’ en een zomerhuis.97 Dit wijst erop dat de verkave-
ling langs de singel grootschaliger was geworden: de overloper van de Oostwate-
ring uit 1672 noemt immers meer dan honderd kleine percelen langs de singel en 
die zullen geen ruimte hebben geboden voor zowel een speelhof met huisje en een 
of meerdere verhuurbare woningen. Er moeten percelen bij elkaar zijn gevoegd om 
tot dergelijke complexen te kunnen komen. Dit betekent dat het aantal speelhoven 
langs de singel na 1672 is afgenomen. Ook de Hattingakaart wijst in die richting.98

Ook langs de singel van Vlissingen waren enkele speelhoven uitgegroeid tot klei-
ne buitenplaatsen. De Hattingakaart noemt ze bij naam: Cingelsigt, Lammeren-
vliet, Weyevliet en tot slot een naamloos buiten. Lammerenvliet was eigendom van 
de oudschepen en raad Nicolaas Lambrechtsen en bestond bij zijn overlijden uit 
‘een schoon heerenhuys’ met daarnaast een complete boerderij: ‘boerehuys, schuu-
re, stallinge, wagenhuys, backkeete’. Van de iets meer dan tien gemeten grond die 

94  Middelburgsche Courant 24 en 26 mei 1770. 
95  Middelburgsche Courant 20 en 27 juni 1765.
96  Middelburgsche Courant 30 september en 3 oktober 1769.
97  Middelburgsche Courant 11 oktober 1771.
98  Indien deze de situatie langs de buitenrand van de stad nauwkeurig weergeeft, lagen er namelijk vrij ruime 
percelen die overwegend groter waren dan de omvang die de overloper aangeeft. Voor de overloper van de Oost-
watering uit 1672: hoofdstuk 3.
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erbij hoorden, bestond de helft uit de ‘hofstede en hoff van plaisance’. Aangren-
zend of er vlakbij lagen een boomgaard van twee gemeten en ongeveer drie gemeten 
‘zaai- en hovenierland’.99 Hier was weliswaar een aanzienlijk deel van het terrein 
voor het vermaak ingericht, maar de helft ervan bestond nog steeds uit moestuin en 
akkerland. Plezier en profijt bleven elkaar omarmen.

4.3.2 Stadsrandzone

In de stadsrandzone van Middelburg ontstond geleidelijk een scheiding tussen 
twee groepen buitenverblijven. Al eerder is geconstateerd dat de hofsteden met 
koepel of kamer bleven bestaan, al werden ze zeldzamer. Buitenplaatsen bleven 
over als meest gebruikelijke type buitenverblijf. Daarbinnen tekende zich een ver-
schil af tussen buitens die grotendeels uit agrarisch land bestonden en buitenplaat-
sen die geheel voor het vermaak dienden.

Een voorbeeld van eerstgenoemde is Middel Proyen, aan de Veerse straatweg. 
De erfgenamen van Jacoba Boele verkochten dit in 1761 aan de koopman Jan Seijs 
en toen heette het een ‘schoone en playsante hofstede’. De vermelding van een he-
renhuis, een speelhof, vijver en dreven wijzen op het vermaak, terwijl de rest van de 
honderd gemeten land erbij bestond uit bossen, ‘hoveniering’ ofwel een tuinderij, 
en landbouwgronden. Tevens was er een boerderij bij te vinden.100

Puttenboomgaard aan de Seisweg had een soortgelijke samenstelling. Toen de 
directeur van de Middelburgsche Commercie Compagnie Jan Joseph Nègre dit in 
1768 kocht, werd het ‘een extra fraay en welgelegen buitenplaatsje’ genoemd. 101 
Van de 55 gemeten grond waren er slechts vier in gebruik als buitenverblijf, de rest 
hoorde bij de boerderij die was verpacht. De nieuwe eigenaar liet meteen een paar 
honderd iepen vellen en ‘een partij haagen’ en appel- en perenbomen verkopen. Dit 
wijst op een ingrijpende verandering in de aanleg van het terrein en mogelijk werd 
toen een groter deel van het terrein in gebruik genomen voor het vermaak. 

Ook Bosbeque aan de Noordweg was niet meer dan een ‘huyzinge’ met een boom-
gaard. Toen Michiel Sifflé dit complex in 1770 verkocht aan Johan Marinus Chal-
mers, secretaris van de Staten van Zeeland, was het grootste deel van de 39 gemeten 
grond erbij in gebruik als landbouwgrond, terwijl de bebouwing naast de ‘huy-
zinge’ alleen bestond uit een boerderij. Chalmers verwierf ook de ‘hofsté genaamd 
Halfbeek’ die naast Bosbeque lag. Hij vormde ze om tot een nieuwe buitenplaats 
die hij Welgelegen doopte.102 Het profijt had hier plaats gemaakt voor vermaak.

Hoe een kleine buitenplaats in de stadsrandzone er in deze tijd uit kon zien, toont 
een reeks tekeningen van Den Dolphijn door Jan Arends uit de jaren zeventig.103 

99   gav, raze inv.nr. 1480 (16 februari 1751).
100  za, raze inv.nr. 910 (2 april 1761). Zie tevens idem (10 april 1724) en 911 (20 april 1776). 
101  Middelburgsche Courant 6 februari, 3, 5 en 8 maart 1768.
102  za, raze inv.nr. 911 (31 januari 1769, 6 april 1770 en 19 september 1786).
103  Van der Wijck, Het Arkadisch Walcheren p. 43-60; Van den Broeke, Jan Arends p. 49-60.
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Deze buitenplaats aan de Segeersweg was tot stand gekomen in de laatste decennia 
van de zeventiende eeuw en kort na het midden van de achttiende eeuw aanmerke-
lijk verfraaid. Nadat eigenares Sara Maria Schorer op jonge leeftijd was overleden, 
erfde haar pasgeboren dochter Sara Maria Vos in 1751 dit buiten. Haar weduwnaar 
Cornelis Anthony Vos was lid van het stadsbestuur van Utrecht en verhuurde Den 
Dolphijn aan Wilhelm Schorer, een neef van Sara Maria. 

Aanvankelijk lijkt het beheer van de buitenplaats een sober karakter te hebben 
gehad. In een overzicht van gedane uitgaven, onder meer aan een ‘houte trap en 
beschoeying bij de tuinmanswoning’, merkte Schorer op dat ‘er niets voor cieraad 
of plaisir op staat’. Daarom wenste hij dat de verhuurder die kosten zou dragen.104 
Nadat Schorer in 1767 de eigendom van het buiten had verworven, liet hij ingrij-
pende werkzaamheden verrichten zodat er een fraaie rococotuin ontstond.105 

De genoemde reeks tekeningen omvat twintig stuks, die elk onderdeel van de 
tuin afbeelden. Op een klein oppervlak is een ingewikkeld stelsel van lanen en 
doorzichten gerealiseerd, die de verschillende tuingedeelten met elkaar verbinden. 
Vanuit het huis bieden drie lanen een zicht op Middelburg, waarbij deze zijn ge-
projecteerd op respectievelijk een molen De Koning, de Abdijtoren en de koepel-
vormige Oostkerk.106 Naar de zijkant is er vanuit het huis een zicht over een par-

104  za, Familie Schorer inv.nr. 713.
105  za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69471.
106  Luurd Reinders, ‘Den Dolphyn. De reconstructie van een tuinplattegrond’ in: Cascade, bulletin voor histo-
rie 13 (2004) 2, p. 6-21.

Gezicht op de Portiek en Tent op Den Dolphijn bij Middelburg. Tekening door Jan Arends, 1774.
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terre en een gazon met het monogram van de naam van de eigenaar, ws, naar een 
waterpartij aan de overkant van de Segeersweg en nog verder naar de Havendijk. 
Een grote en een kleine goudviskom en enkele kabinetten waren eveneens in de 
tuin te vinden, terwijl aan het eind van de oprijlaan, dicht bij het huis, de zogeheten 
speelhof lag. Deze was boogvormig afgesloten door een verhoogd terras waarop 
een ‘portike’ stond met daarin een tentje. 

Het ingenieuze spel met doorzichten en de grote variatie aan tuingedeelten maakt 
Den Dolphijn een voorbeeld van een rococotuin. Alles is er ingericht voor het ver-
maak: er zijn zitjes, wandellanen en uitzichten, sierparterres, tentjes en een veelheid 
aan beelden en planten in potten.107

Den Dolphijn illustreert hoe een aanvankelijk kleine buitenplaats in de stads-
randzone in de loop van de achttiende eeuw was uitgebreid en uiteindelijk geheel 
in het teken van het buitenvermaak kwam te staan. De opmerking van de bewo-
ner dat ‘er niets voor cieraad of plaisir op staat’ was in ieder geval eind jaren zes-
tig niet meer van toepassing. Opmerkelijk is dat het hier ging om een buitenplaats 
van iemand uit de stedelijke regentenelite: Schorer was lid van de Raad van Vlaan-
deren. 

Hoewel de gegevens over de vormgeving en het gebruik van buitenplaatsen in 
de Middelburgse stadsrandzone zeer fragmentarisch zijn, wijzen de gevonden 
voorbeelden er op dat het vermaak voorop kwam te staan op de buitens van de re-
genten. Anderen hielden een deel van hun buitenverblijf in gebruik als tuinderij, 
akker of weiland, hoewel ook daar het vermaak een grotere rol kreeg ten koste van 
het boerenbedrijf. Hoewel er zoals eerder aangegeven nog tot in het derde kwart 
van de achttiende eeuw buitenverblijven op boerderijen bleven bestaan in het bui-
tengebied van Middelburg, waren het toch de buitenplaatsen die geheel voor het 
vermaak waren ingericht die uiteindelijk het beeld van het buitenwonen gingen 
bepalen. Dat geldt voor buitenplaatsen van leden van de stedelijke regentenelite 
maar ook voor een directeur van een grote handelsonderneming zoals de mcc.

Rond Vlissingen bleef de nutsfunctie ook op hofsteden in de stadsrandzone een 
belangrijke rol spelen, zoals op die van Jan Stavorinus, kapitein bij de Admirali-
teit. In 1750 verwierf hij een hofstede met ‘huys, speelhuys en schuure’ waarvan de 
bijbehorende grond helemaal bestond uit agrarisch land: de negen kleine percelen 
worden beschreven als ‘hovenierland’, een boomgaard van ruim een gemet, akkers 
en weilanden.108 Naast deze op het landbouwbedrijf gerichte hof had Stavorinus in 
1744 een ‘hofstede genaamd ’t Park gekocht, in het dorp West-Souburg, met een 
herenhuis, boerenhuis en speelhof. Deze was eveneens vooral voor het profijt inge-
richt want het perceel van tien gemeten bestond uit ‘hovenier- en weilanden’. Deze 
situatie zou niet lang meer duren, want de Hattingakaart uit 1750 geeft op het ter-
rein van ’t Park een bassin weer en een park met lanen. Terwijl deze hofstede werd 

107  Over rococotuinen: Van den Broeke, Jan Arends p. 12-41.
108  gav, raze inv.nr. 1480 (30 december 1750). Jacobus Robbregtse, de vorige eigenaar, had dit in 1731 gekocht; 
idem inv.nr. 1479 (17 oktober 1731).
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Het dorp Oud-Vlissingen. Ongedateerde kaart, midden achttiende eeuw (noorden onderaan).
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ingericht als buitenplaats, behield Stavorinus voor zijn inkomsten een andere hof-
stede waar hij naast landbouwgrond ook een klein buitenverblijf had.109

Uiteindelijk lijkt ook in de stadsrandzone de vermaaksfunctie de overhand te 
hebben gekregen op de kleine buitenverblijven. Steeds vaker komen in de rech-
terlijke archieven speelhoven voor waar geen boomgaard, tuinderij of hofstede bij 
hoorde. 

In de regel bleven kleine buitenverblijven in West-Souburg hoofdzakelijk als fruit-
kwekerij en tuinderij ingericht, of als boerenbedrijf, waarbij dan de veeteelt over-
heerste, gelet op het grote aantal weilanden dat in deze heerlijkheid lag. Kapitein 
Pieter van den Broeke kocht in 1738 een hofstede even buiten de stad met daarbij 
twaalf gemeten grond. Er stonden een ‘heeren- en boerewooningen’ en schuur op 
en het hele terrein erbij was in gebruik als ‘hovenier- en weylanden’.110 Verder was 
het buitenverblijf dat koopman Johan de Loose in 1749 kocht, slechts een ‘speel-
hof, bogaard, heere- en boerewooninge’ met een schuurtje erbij. De totale opper-
vlakte bedroeg niet meer dan een kleine drie gemeten.111 De ‘hofstede’ die genoem-
de Jan Stavorinus, in 1750 kocht, had behalve een speelhof een boomgaard van ruim 
een gemet, twee gemeten ‘hovenierland’ of tuinderij bij en nog ongeveer drie geme-
ten landbouwgrond.112 Op al deze buitenverblijven was het vermaak ondergeschikt 
aan het profijt, net zoals dat al in de zeventiende eeuw het geval was. Hetzelfde gold 
voor de twee hofsteden die Rombout van Doorn in 1749 verwierf uit de nalaten-
schap van kapitein Splinter van Doorn.113 Van de twee was er een, genaamd Altijd 
Wel, in gebruik als buitenverblijf. Dit blijkt uit de aanwezigheid van een ‘koets-
huys’. Van een speelhof of andere vermakelijkheden was echter geen sprake. De an-
dere hofstede heette Maldegem en lag een paar honderd meter van Altijd Wel. De 
Hattingakaart uit 1750 toont een bos of boomgaard aan de overzijde van de weg met 
daarin een korte laan. Dit kan wijzen op een bos voor het vermaak, al noemt de leve-
ringsakte niet eens een herenhuis of speelhuis ter plaatse. Deze twee hofsteden wa-
ren voornamelijk voor het profijt ingericht en het enige wat er voor vermaak stond, 
was het herenhuis op Altijd Wel. Dit werd in 1762 aangeprezen als zijnde ‘nieuw ge-
bouwd’. Nog later, toen koopman Jan Bekker er woonde, was er sprake van ‘druy-
ve-lessenaars’, een aanwijzing dat het vermaak er uiteindelijk een grotere rol had ge-
kregen.114 De moestuin kon voor het nodige buitenvermaak zorgen, zoals blijkt uit 
de dichtregels die Betje Wolff, dochter van genoemde Jan Bekker, aan Altijd Wel 
wijdde:

109  gav, raze inv.nr. 1480 (31 juli 1744).
110  gav, raze inv.nr. 1480 (18 juni 1738).
111  gav, raze inv.nr. 1480 (26 februari 1749).
112  gav, raze inv.nr. 1480 (30 december 1750).
113  Laatstgenoemde had in 1744 al zijn hofstede ’t Park in West-Souburg met zijn heren- en boerenhuizen ver-
kocht.
114  gav, raze inv.nr. 1480 (31 juli 1744, 27 en 29 januari 1749); Middelburgsche Courant 12 augustus 1762, 
17 april en 27 mei 1783; Ad Tramper, ‘ “Altyd wel”, een 18de-eeuwse buitenplaats onder West-Souburg’ in: Den 
Spiegel 14 (1996) 4, p. 2-7. 
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Gezonde Moestuin, die de keuken mild bedeelt,
Die door een ruim verschiet van planten d’oogen streelt.
Wat schoone Bloemkool, en wat kruidige Meloenen,
Hoe sierlijk wast hier d’Artisjok.
Hoe klimt de Boon hier om lat en stok.
Hoe zwellen d’Erten. Zie die frische Kruiden groenen!115

Het betreft hier luxe groenten. Niet zozeer het feit dat er een moestuin lag, maakte 
dit een vermakelijke plaats voor een stedeling, maar vooral de selectie aan groenten 
en fruit: naarmate ze meer exclusief waren of moeilijker te telen, konden ze bijdra-
gen aan het aanzien dat een dergelijk buitenverblijf kon verschaffen aan de eigenaar. 
Wat dat betreft doet zich hier hetzelfde voor als op de speelhoven binnen de stad 
en langs de singel, waar zoals we zagen, bijzondere plantensoorten en fruitbomen 
werden gecultiveerd. Dat het op Altijd Wel de groenten en vruchten waren die het 
vermaak verschaften, zal niet exclusief iets voor de speelhoven en hofsteden in de 
buurt van de stad zijn geweest; het is aannemelijk dat ook langs de singel dergelijke 
luxe producten werden verbouwd in de pleziertuinen van stedelingen. 

Overname van buitenplaatsen door boeren
Op een aantal hofsteden in de stadsrandzone verdween in deze periode het bui-
tenverblijf en bleef alleen het boerenbedrijf over. In West-Souburg was dat goed 
te merken.116 Rond 1720 lag in die heerlijkheid een behoorlijk aantal kleine bui-
tenverblijven, zoals in het vorige hoofdstuk is aangetoond. De meeste daarvan wa-
ren zogeheten speelhoven: boomgaarden of siertuinen met daarin een tuinhuis, of 
boerderijen met een of meerdere kamers voor de eigenaar uit de stad. Doorgaans 
hadden deze buitenverblijven geen omvangrijke geometrische parken of grote wa-
terpartijen. De meeste bestonden naast het boerenerf en een speelhof slechts uit 
fruitboomgaarden, moestuinen, weilanden en akkers.

Een van de meest opvallende karaktertrekken van de buitentjes in West-Sou-
burg is dat ze ingericht waren voor de kleinschalige landbouwproductie: fruit- en 
groenteteelt en het mesten van rundvee. West-Souburg was in feite een tuinbouw-
gebied met wat mestveehouderij en de buitenverblijven hadden zich daaraan aan-
gepast. Dat de buitenverblijven zoveel verwantschap vertoonden met commerciële 
landbouwbedrijven, maakte ook dat ze gemakkelijk door een boer konden worden 
overgenomen om vervolgens als boerderij door te gaan. Dit is precies wat er ge-
beurde in het tweede kwart van de achttiende eeuw. De hofsteden en speelhoven 
kwamen geleidelijk aan in handen van lokale boeren. De wat grotere buitenverblij-
ven bleven wel bestaan, maar vooral de kleinere verloren hun recreatieve functie.

Sommige boeren handelden in grond en kochten buitenplaatsen op om deze te 
slopen en de gronden door te verkopen, zoals Pieter Tapper uit West-Souburg. In 
1745 kocht hij samen met zijn compagnon Jan Janse van Maria Martha le Comte, 

115  E. Wolff-Bekker, Walcheren, in vier gezangen, Hoorn 1769, p. 187.
116  Bijlage 4.2.
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weduwe van de Vlissingse baljuw Cornelis de Normandie, ‘een hofstede genaamd 
Bossenburg met de gebouwen daar op staande’, inclusief 41 gemeten bouwland en 
weiden.117 Deze oorspronkelijk zeventiende-eeuwse buitenplaats, die ooit een toren 
en een gracht bezat, was nu als boerderij gaan functioneren, hoewel De Normandie 
een deel van het gebouw als buitenverblijf gebruikt kan hebben. Die vermaaksfunc-
tie zal verdwenen zijn toen Tapper de hofstede kocht. Diezelfde Pieter Tapper kocht 
in 1757 samen met een compagnon de buitenplaats Westerbeek van de erfgenamen 
Boesschot. Bij deze aankoop hoorde ook het ‘hofje en huyzinge’ Fleurenburgh dat 
aan de weg voor de buitenplaats lag. Ook deze moeten korte tijd later zijn afge-
broken.118 Hier waren het lokale boeren die buitenplaatsen kochten met het doel 
om ze te slopen en de vrijgekomen percelen als landbouwgrond door te verkopen.

De verkoop van een buitenplaats door een stedeling was, betekent echter niet 
altijd het einde. Aanvankelijk probeerden de eigenaren hun buitenplaats nog wel 
aan iemand te verkopen die het bestaan ervan zou willen voortzetten. De Vlissing-
se koopman Jan du Bon bijvoorbeeld was van plan om Paauwenburg van de hand 
te doen en plaatste daarvoor een advertentie in de krant, met de vraag of ‘iemand 
genegenheid hebbende uit de hand te koopen een extra welbeplante buitenplaats’. 
Het buiten vond geen gegadigde en uiteindelijk verkocht Du Bon het in 1765 aan 
de landbouwer Izaak Kluyfhout. Het is aannemelijk dat deze het buitenhuis liet 
slopen of inrichtte als boerenwoning.119

Maar wanneer iemand uit het dorp een buitenverblijf kocht van een stedeling, 
kon deze het ook als zomerhuis verhuren, zoals het geval lijkt met het hof van Pie-
ter van As uit Oost-Souburg. Deze verkocht in 1753 de ‘schoone, playsante en wel-
gelegen hofstede’ Patersburg, bestaande uit een herenhuis, koetshuis en boeren-
woning met tien gemeten aan landerijen.120 Dit hof lag in het dorp aan de weg naar 
Vlissingen. De nieuwe eigenaren boden het in 1765 te koop aan, toen het nog steeds 
een buiten was en de boerenwoning nu werd aangeduid als een ‘hovenierswo-
ning’.121 Dit wijst erop dat Patersburg het karakter van een kleine buitenplaats had 
gekregen en mogelijk dat het agrarische aspect naar de achtergrond was verdwenen.

In enkele gevallen waren het personen uit de stad die gezamenlijk een hofstede 
met buitenverblijf kochten om het als belegging en inkomstenbron te gaan gebrui-
ken. Dit was althans het geval met de hofstede van de Vlissingse koopman Jacobus 
Hayert. Na zijn overlijden droeg zijn zoon deze in 1747 over aan de Middelburgse 
koopman Tobias Tack en de arts Boudewijn Dobbelaer. Uit de omschrijving in de 

117  gav, raze inv.nr. 1480 (9 februari 1745).
118  In 1785 was namelijk nog slechts sprake van ‘een schone en welgelegen hofstede’ zonder dat er een heren-
huis wordt genoemd. Middelburgsche Courant 6 augustus 1785.
119  Middelburgsche Courant 14 juli en 10 oktober 1764; za, raze inv.nr. 1308 (13 februari 1765). Jaco Simons, 
‘Paauwenburg. Van boerderij te Koudekerke tot woonwijk van Vlissingen’ in: De Wete 38 (2009) 2, p. 9-14, stelt 
dat Kluyfhout de buitenplaats als zodanig in stand hield en dat deze pas rond 1816 zou zijn afgebroken. Dit is 
echter onwaarschijnlijk, gelet op de gang van zaken bij andere buitenplaatsen die door boeren werden gekocht. 
120  za, raze inv.nr. 1317 (24 augustus 1753).
121  Middelburgsche Courant 15 januari 1765.
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overdrachtsakte is op te maken dat er ingrijpende wijzigingen hadden plaatsgevon-
den rond dit kleine buitenverblijf. De kern van het landgoed bestond uit ‘een hof-
stede met zijn heere- en boerewoninge, bakkeet en verderen opstal’, met ruim vijf 
gemeten ‘hovenierland’. Daar hoorden nog een stuk hovenierland van ruim twee 
gemeten en twee weiden bij, en tot slot nog twee stukken van elk ongeveer twee 
gemeten, waarvan het ene ‘eertijds boomgaard en nu weye’ was. Het andere wordt 
omschreven als ‘eertijds boomgaard nu zaayland’.122

Van de koopman Jan Tack erfden Tobias en Cornelia, die was gehuwd met de 
genoemde Dobbelaer, in hetzelfde jaar nog een boerderij ‘met zijn huyzinge en 
schuure, stallinge, bakkeete (…) genaamd Drie Wegen’. De bijbehorende bijna 
negen gemeten land waren in gebruik als boomgaard, weiland en akkers. Verder 
hoorde er nog een kleine boerderij bij ‘met zijn huyzinge en bakkeet met (…) hove-
nier, zaey- als weylanden’ van ruim zeven gemeten. Tot slot maakten nog bijna vijf 
gemeten ‘hovenier- en boomgaartlanden’ deel uit van het bezit.123 Aan dit complex 
voegden Tack en Dobbelaer een hofstede toe die voordien waarschijnlijk eveneens 
als buitenverblijf had gediend. Het was ‘van ouds genaamd Soete lus[t]kens koo-
men’. Deze verwierven ze uit handen van de erfgenamen van Jan Reers, schepen 
van West-Souburg.124 Zo kwam een vroeger buitenverblijf uit handen van een boer 
terug in bezit van stedelingen, die dit echter niet kochten om er nog een keer een 
buitenverblijf van te maken.

Mijn overzicht van de ontwikkelingen in de stadsrandzone tussen 1720 en 1770 laat 
twee ontwikkelingen zien. Enerzijds werden bestaande speelhoven en hofsteden 
gaandeweg mooier vormgegeven en kreeg het vermaak er een grotere rol, waar-
bij het profijtelement meer naar de achtergrond verdween. Dit kwam niet alleen 
tot uiting in een fraaiere vormgeving van de tuinen en parken, maar ook in de teelt 
van bijzondere groenten en vruchten. Anderzijds verloren de hofsteden die wel als 
boerderij bleven bestaan in deze periode veelal hun vermaaksfunctie doordat ze in 
handen kwamen van een lokaal woonachtige boer. Daarbij ging het in de regel om 
hofsteden die toch al overwegend voor het profijt waren ingericht, met ‘hovenier-
land’, boomgaarden en akkers. 

4.3.3 Platteland

Op het platteland hadden, zoals hiervoor al bleek, de buitenplaatsen zogezegd de 
hofsteden met kamers verdrongen. Of daarmee ook het vermaak de dominante 
functie was geworden op die buitenverblijven, zal het navolgende duidelijk maken. 
Allereerst richt mijn blik zich op de elementen die duidelijk voor het plezier waren 
bedoeld, en daarna op de onderdelen die op een profijtfunctie wijzen. Daarna zal ik 
de balans opmaken van hoe beide functies zich tot elkaar verhielden.

122  gav, raze inv.nr. 1480 (25 januari 1747).
123  gav, raze inv.nr. 1480 (27 april 1757).
124  gav, raze inv.nr. 1480 (17 juni 1749).
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Vermaak
Het vermaak op de buitenplaatsen op het platteland uitte zich vooral in de ontspan-
ning van de buitenplaatsbewoners: wandelen, paardrijden, vissen en jagen. Op de 
fraaie tekeningen die Cornelis Pronk en Jan Arends maakten van Walcherse bui-
tens zijn overal in de parken wandelaars te zien. Dat is op prenten en andere afbeel-
dingen uit de zeventiende eeuw niet anders. Nieuw lijkt wel dat stedelingen ook 
te paard het platteland opzochten om daar van het fraaie landschap te genieten. In 
1750 had bijvoorbeeld Wilhelm Schorer, lid van de Raad van Vlaanderen en bewo-
ner van Den Dolphijn aan de Segeersweg buiten Middelburg, een rijpaard. Jan van 
Borssele van der Hooghe beschikte over een tweetal rijpaarden en was in 1751 op-
richter van de manege of paardrijschool aan het Middelburgse Molenwater. In to-
taal hadden toen zeven personen een rijpaard in een stal in Middelburg staan, vol-
gens een overzicht van de belastingontvanger.125 In 1775 was dit aantal gestegen 
tot 21, waaronder vrijwel uitsluitend buitenplaatsbezitters. Johan Steengracht, ei-
genaar van Lammerenburg, had er drie en spande daarmee de kroon. De meeste 
paardenbezitters hadden er één, zoals Jacobus Mersen, eigenaar van Berkenbosch 
bij Oostkapelle, en Anthonie Huisman, eigenaar van Zeeduin in diezelfde heerlijk-
heid.126 Dit aantal zal mogelijk nog iets hoger liggen, want het is aannemelijk dat in 
de stallen op de buitenplaatsen eveneens de nodige rijpaarden stonden. Zo is op een 
tekening van Rijnsburg door Jan Arends een ruiter te paard in het park te zien. De 
toenmalige eigenaar Willem van Citters hield in de stad twee rijpaarden, naast nog 
twee koetspaarden en een rijtuig.

Dieren voor het vermaak kwamen eveneens steeds meer voor op de buitenplaat-
sen. Niet alleen dicht bij de stad waren volières in de pleziertuinen te vinden, maar 
ook op het platteland. Dicht bij de stad hield Galenus Tresel Bevers enkele Oostin-
dische kroonvolgels op zijn buiten Toornvliet, die hij speciaal had laten importe-
ren uit de Oost. Op de buitenplaatsen die wat verder weg lagen, ging het om andere 
dieren. Zo hield Jan van Borssele van der Hooghe herten op Ter Hooge en waren er 
ook op Het Huys ter Mee bij Oostkapelle ‘eenige hartebeesten en andere (Westin-
dische) dieren’.127 Ook op ’t Middenhof en op Hoogduin bij Oostkapelle waren me-
nagerieën, die afgebeeld staan op tekeningen door Jan Arends uit 1772. Beide heb-
ben ze een paviljoenachtig gebouw dat waarschijnlijk als tuinhuis dienst deed, en 
op Hoogduin bestond de hele menagerie verder slechts uit een kom met een heining 
er omheen. De dieren die we op de tekening zien, zijn te identificeren als kippen, 
eenden en een paar pauwen. Op ’t Middenhof zijn dit de dieren die op het grasperk 
voor het paviljoen rondlopen, al wijzen de volières erop dat er ook andere, meer 
exotische dieren werden gehouden, vermoedelijk zangvogels. De menagerie op El-
senoord bij Vrouwenpolder is afgebeeld op een plattegrond van die buitenplaats uit 
1765 en bestond uit een vierkant klein bassin met een middenpad waarlangs klei-

125  za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 47701.
126  za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 47921.
127  Van den Broeke, Jan Arends p. 186; Middelburgsche Courant 26 augustus en 19 december 1780.
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ne bomen stonden, alles binnen een omheining. De menagerie van ’t Munnikenhof 
bij Grijpskerke ten slotte lag op een eiland en was geheel beplant met hakhout. Een 
afscheiding langs het water van de gracht moest de eenden of andere watervogels 
binnen houden. Deze voorbeelden laten zien dat menagerieën vooral bestonden 
uit verzamelingen vogels, waaronder de inheemse zoals kippen en eenden de voor-
naamste soorten waren. Wel is het goed mogelijk dat ook hier, net als met de groen-
ten in de moestuinen op de speelhoven, eigenaren zich van elkaar konden onder-
scheiden door bijzondere rassen te verzamelen of te kweken.

Vissen deed men ook graag op de buitenplaatsen. Begin achttiende eeuw merkte 
Mattheus Gargon al op dat de naar brood happende karpers in de vijvers voor groot 
vermaak zorgden en ongetwijfeld dienden ze ook als levende voedselvoorraad. Dat 
gebruik van visvijvers zette zich in de loop van die eeuw voort. Een van de tekeningen 
die Jan Arends in 1772 maakte van Overduin toont het ‘groote bassein’ waarop drie 
schuitjes drijven en een daarvan is in gebruik als vissersboot. Een andere wordt vanaf 
de kant voortgetrokken en diende kennelijk om mee te spelevaren. Op verschillen-
de andere tekeningen door Jan Arends zijn schuitjes op vijvers afgebeeld. De Mid-
delburgse wijnkoopman Christiaan Damme had op zijn buitenplaats Lustenburg 
bij Middelburg ‘visnetten, engelroën, stokken en touwen’ voor de visvangst. Op het 
Huis te Oostkapelle had men twee visnetten. Verder was er een ‘schuyt of schou’.128

Jagen was in beginsel een bezigheid die alleen was toegestaan aan ambachtsheren 
of grootgrondbezitters. Johan Gualtherus van der Poort, ambachtsheer van Oost-
kapelle, had dan ook in de gang van zijn landhuis bij dat dorp zijn ‘snaphaan’ of 
jachtgeweer opgehangen.129 De jacht werd goed bewaakt als privilege van de am-
bachtsheer, zo blijkt uit een pachtovereenkomst van een jachtgebied in Oostka-
pelle. In 1778 verpachtte Van der Poort, heer van Oostkapelle ‘de duynen en co-
nijnwarande genaamt de Abts- of Prelaatsduyne’ aan enkele buitenplaatsbewoners: 
de pachters waren Johan Adriaen van de Perre, heer van Nieuwerve, Welsinge en 
Everswaard en Representant van de Eerste Edele in de Staten van Zeeland, eigenaar 
van ‘’t bos genaamt Loverendale’, en zijn echtgenote Jacoba van den Brande, eige-
nares van kasteel Westhove, Paulus Ewaldus van de Perre, heer van de Vier Bannen 
van Duiveland en eigenaar van buitenplaats Duinvliet, Gerard François Meyners 
DVz., lid van de Raad van Vlaanderen en eigenaar van Berkenbosch en tenslotte 
Johan Willem Thibaut, burgemeester van Middelburg en eigenaar van Het Huys 
ten Duyne. Al deze buitens grensden aan het duingebied dat de ambachtsheer ver-
pachtte. Duinmeiers Adriaan en Jan Roose moesten ‘getrouwelijk hun best doen 
om de conijnen zo ras mogelijk uyt te roeyen’. De vangst mochten ze houden. Ver-
der legde de pachtovereenkomst vast dat het de heren pachters ‘geensints uyt hoof-
de van dese erfpagt vrijstaan in voorschreven duynen te jagen of door anderen laten 
jagen’: Van der Poort behield als ambachtsheer als enige ‘de faculteyd om selfs ten 
jagen of sulks door gequalificeerden te laten doen’.130 De aanleiding voor de ver-

128  za, Familie Damme inv.nr. 5; na, Familie Steengracht inv.nr. 206 fol. 558. 
129  na, Familie Steengracht inv.nr. 206 fol. 551.
130  za, raze 1172 (31 januari 1778).



4.3 Functies 249

pachting was mogelijk dat Van der Poort al op leeftijd was en niet meer zelf kon of 
wilde jagen. Een zoon die hem had kunnen opvolgen, had hij niet en zijn schoon-
zoon Nicolaas Steengracht had als ambachtsheer van Oosterland en enkele andere 
heerlijkheden daar al jachtbevoegdheid. Uit dit geval kan gerust worden afgeleid 
dat de uitoefening van de jacht aan een zeer beperkte groep werd vergund en in het 
geval van de Oostkapelse duinen zelfs aan een professionele duinmeier was over-
gelaten. De praktijk was echter anders, zoals al in de zeventiende eeuw bleek toen 
verordeningen over de jacht herhaaldelijk opnieuw moesten worden vastgesteld. 

Het waren echter niet alleen ambachtsheren die jaagden. Jacobus de Cliever had op 
Groot Valkenburg bij Meliskerke enkele pistolen tot zijn beschikking.131 Erg popu-
lair lijkt de jacht onder achttiende-eeuwse regenten echter niet te zijn. Over de acht-
tiende-eeuwse situatie op Walcheren is nog te weinig bekend om er conclusies op te 
kunnen baseren. Het feit dat er meerdere buitenplaatsbewoners waren die jachtge-
weren in bezit hadden, wijst erop dat ze feitelijk gejaagd zullen hebben. Het is ech-
ter onduidelijk of ze dat deden met toestemming van de lokale ambachtsheer of niet. 

Een bijzondere activiteit op de buitenplaats was de vinkenvangst. Al eeuwenlang 
werden deze vogels gevangen voor consumptie, maar toen ook buitenplaatsbezit-
ters zich ermee gingen bezighouden, kreeg het een meer recreatieve functie. Vinken 
werden in de regel gevangen met grote netten die op banen stonden opgesteld. Men 
bediende ze vanuit hutten, zogenaamde vinkenhuizen.132 Op Walcherse buiten-
plaatsen waren dergelijke vinkenhuizen te vinden, zoals op Toornvliet, waar in 1761 
sprake was van ‘een houte vinken-huis met glazen en vensters, staande op wielen’. 
De meeste van dergelijke huisjes waren demontabel en werden buiten het seizoen 
opgeslagen. Andere Walcherse vinkenhuizen stonden bij Lammerenburg, Poppen-
roede Ambacht en op Noordhout bij Serooskerke. Ook bij Westkapelle was een 
vinkenbaan, die is te zien op een tekening van Jan Arends uit 1779 en die mogelijk 
eigendom was van de ambachtsheer van die plaats.133 Nicolaas van Hoorn, lid van 
het Vlissingse stadsbestuur, pachtte in 1746 ‘seker wegelink of uytweg, strekken-
de na de kleyput van Walcheren bij het West-Souburgsche wagthuys aan het Lan-
ge Rak’ voor de duur van vijf jaar om ‘tot een vinkenbaan te mogen gebruyken’.134

De hier gegeven voorbeelden geven aan dat het buitenvermaak op buitenplaatsen 
verschillende vormen kon aannemen die alle opgevat kunnen worden als een vorm 
van demonstratieve consumptie. Buitenplaatsen waren vakantiewoningen gewor-
den waar het plezier van het verblijf op het platteland een belangrijke rol vervul-
de. Dat de eigenaren beschikten over vrije tijd en dat ze die vulden met exclusieve 
bezigheden maakte onderdeel uit van de levensstijl van de stedelijke elite die deze 
groep onderscheidde van de rest van de stedelijke burgerij.135

131  Middelburgsche Courant 16 april 1767.
132  Ignaz Mattey, ‘Vincken moeten vincken locken’. Vijf eeuwen vangst van zangvogels en kwartels in Holland, 
Hilversum 2002.
133  Van den Broeke, Jan Arends p. 233-234.
134  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 23 (2 september 1746).
135  Vergelijk J.J. de Jong, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad. Gouda 1700-1780, p. 220-221; M. 
Prak, Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780, Den Haag 1985, p. 240-241.
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Profijt: houtteelt op buitenplaatsen
De Hattingakaart uit 1750 geeft bij vrijwel elke buitenplaats aan dat een deel ervan 
uit bos bestond. Dit was bij buitens op het platteland meer het geval dan bij die in 
de stadsrandzone. Met name de buitenplaatsen in de Manteling hadden grote op-
pervlakten bos. Al in de zeventiende eeuw zijn de bossen aan de voet van de duinen 
onder Oostkapelle gebruikt voor de houtproductie. Ook toen bij die bossen de eer-
ste buitenplaatsen verschenen, bleven ze hun functie als houtleverancier behouden. 
In de loop van de achttiende eeuw lijkt deze functie zelfs nog in belang te zijn toe-
genomen. Omdat er geen overzichten bekend zijn van de boekhouding van buiten-
plaatsen op Walcheren in deze periode, kan niet worden vastgesteld of de houtop-
brengst werd gebruikt om de onderhoudskosten te dekken of daarnaast ook diende 
als inkomstenbron voor de eigenaar.

De Hattingakaart uit 1750 laat zien hoe dominant deze nutsfunctie op de bui-
tenplaatsen was. Voor het kasteel Westhove lag weliswaar een parkgedeelte met 
bosketten in sierlijke patronen, maar het grootste deel van het park bestond uit 
eenvoudige bosvakken binnen rechte lanen. Dat de houtwinning een belangrijke 
factor vormde op de Oostkapelse buitenplaatsen, blijkt ook uit de waterpartijen 
die op merkwaardige plaatsen in de bossen lagen. Zo zijn er in het noordoostelij-
ke deel van Duno twee langwerpige bassins te ontwaren die nauwelijks een visu-
ele waarde gehad kunnen hebben: ze liggen in een uithoek van het park en hebben 
geen functie als zichtvijver of ornament. De ligging kan verklaard worden doordat 
ter plaatse een beek liep, en mogelijk zijn de vijvers ontstaan door vergraving van 
die beek. Behalve een functie in de waterhuishouding van het park, kunnen ze ook 
dienst gedaan hebben als berging van gerooide boomstammen, die daar konden in-
wateren.

Hetzelfde geldt mogelijk voor de twee kanaalvormige vijvers op het naastgele-
gen Burgvliet. Deze buitenplaats leverde al in de zeventiende eeuw rijshout voor 
de dijkversterking, en de vijvers kunnen gediend hebben voor het inwateren van 
boomstammen.136

Het belang van de houtopbrengst voor de buitenplaatseigenaar komt naar vo-
ren bij de verkoop van Zwanenburg uit 1758. Deze buitenplaats kwam met 152 ge-
meten bos, weiland en akkerland te koop te staan en een uitgebreide omschrijving 
in een krantenadvertentie geeft een goed beeld van het landgoed. Rond het kleine 
landhuis lag ‘een zeer aangename en voordeelige plantagie, met schoone wandel-
wegen en uitzigten’. Deze had een oppervlakte van tachtig gemeten en bestond uit 
een plein, een ‘fruithof met exquise vrugtboomen’, moestuin, visrijke vijvers en een 
ronde kom. De advertentietekst vervolgt: 

zijnde alles, zoo huizinge als plantagie, zedert 14 à 15 jaren ongemeen verbeterd, de planta-
gie merkelijk vergroot, zodanig, dat men in de laatste vijf jaren de plantagie-boerenlands-
pacht, na aftrek van alle ongelden hoe genaamd, alsook van alle schattingen en lasten, te 
samen hebben opgebragt 182 ponden Vlaams jaarlijks; en bijaldien men voor reparatie 

136  Zie hoofdstuk 2.
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daarvan wilde aftrekken 22 ponden Vlaams, dan zoude het zuiver revenu wezen 160 pon-
den Vlaams in ’t jaar, welke inkomsten nog eenige jaren staan te accresceren, vermits 6 à 8 
gemeten nieuw plantsoen is aangelegt, waar van de jegenwoordige bezitters weinig of niets 
kunnen trekken.137

Hoe dominant de houtproductie kon zijn, toont een opmeting van ’t Munnikenhof 
bij Grijpskerke uit 1768. Deze buitenplaats was in 1765 door koop in bezit geko-
men van Adriaan Steengracht, die in diezelfde tijd de heerlijke rechten van Grijps-
kerke en Poppendamme verwierf.138 De buitenplaats die Steengracht had verwor-
ven, bestond bijna helemaal uit productieve gronden. De zogenoemde ‘speelhof’ 
naast het huiseiland had in plaats van sierperken groentebedden en vakken met bo-
men, vermoedelijk fruitbomen. De menagerie daarnaast was beplant met hakhout. 
Verder lagen er percelen met opgaande bomen die de kaart als ‘boombos’ aanduidt 
en achter de boerenschuur bevond zich een vijver waar de gerooide stammen kon-
den inwateren.

Bij de kleine buitenplaatsen die verspreid over het westelijke deel van Walcheren 
lagen, lijken siertuinen geheel te ontbreken en is de hele aanleg gericht op produc-
tie van hout en mogelijk ook fruitteelt. De hofstede Valkenisse bijvoorbeeld, aan de 
voet van de duinen onder Biggekerke, was in de achttiende eeuw eveneens hoofd-
zakelijk een houtproductiebedrijf. Eind zeventiende eeuw was deze boerderij in 
gebruik gekomen als buitenhuis.139 In 1735 kwam Valkenisse in handen van vier 
Vlissingse compagnons: Simon Pilletier, de kapiteins Pieter en Jan de Ruyter, en 
Pieter van Goethem, schepen van genoemde stad. 

Van 1742 tot 1746 was de hofstede eigendom van Nicolaas Jan van Hoorn en 
na het kinderloos overlijden van zijn weduwe in 1763 erfde zijn neef Nicolaas van 
Hoorn de hofstede.140 Valkenisse diende waarschijnlijk slechts als pachtboerderij, 
waarbij de eigenaren niet of nauwelijks gebruik maakten van voor hen gereserveer-
de ruimten in de boerenwoning.

In 1773 schonk Nicolaas van Hoorn de hofstede aan zijn dochter Regina Johan-
na, bij gelegenheid van haar huwelijk met Leonard Constantijn van Sonsbeeck. Of 
Van Sonsbeeck de hofstede ook als buitenverblijf gebruikte, is moeilijk te bevesti-
gen. Wel staat vast dat hij de omliggende bospercelen gebruikte voor de houtwin-
ning. Ieder jaar leverden deze percelen een aanzienlijk bedrag op, vergelijkbaar met 
de bedragen die de houtverkoop op de buitenplaats Zwanenburg bij Oostkapelle 
jaarlijks opleverde. In 1774 was de opbrengst slechts 53 pond, maar na een jaar of 

137  Middelburgsche Courant 3 mei 1758. Erbij hoorde volgens de advertentie nog een boerderij van 74 gemeten 
met onder meer een schapenhok.
138  De vorige eigenaar van de buitenplaats, vice-admiraal Salomon Reynders, had in 1758 samen met de even-
eens in Middelburg woonachtige Adriaan Huyge de buitenplaats Molembaix gekocht. Nadat laatstgenoemde 
zijn aandeel in 1765 aan Reynders had overgedragen, deed deze ’t Munnikenhof van de hand om op Molembaix 
zijn intrek te nemen. za, raze inv.nr. 1171 (20 juni 1758) en 953 (19 februari 1765).
139  Zie over de bewoningsgeschiedenis: Jaco Simons, ‘Hof Valkenisse. Een buitenplaats tot leven gewekt’ in: De 
Wete 40 (2011) 1, p. 14-22.
140  gav, raze inv.nr. 1480 (29 oktober 1734, 5 november 1749) en 1482 (23 september 1772). Deze heren be-
zaten tevens de buitenplaats Noordbeek bij West-Souburg, waar ze hun voornaamste zomerverblijf gehad zul-
len hebben.
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tien kwamen de opbrengsten van het landgoed vrijwel telkens ruim boven de hon-
derd ponden uit, met uitschieters tot 170 pond.141

Ook andere buitenplaatsen hadden eerder trekken van een productiebos dan van 
een op het vermaak gericht buitenverblijf. Op Prelaathof in Westkapelle- Buiten 
bijvoorbeeld lag aan de noordzijde van het huiseiland een bos dat door lanen in 
rechthoekige vakken was verdeeld, maar dat op geen enkele manier verband lijkt te 
houden met het hoofdgebouw of de rest van het terrein. Aan de zuidkant van het 
eiland lag een aantal met bomen beplante percelen waartussen een oprijlaan lag.

Ook uit de namen van buitenplaatsen zou afgeleid kunnen worden dat het de ei-
genaren om de houtproductie was te doen, zoals die van Olmeveld onder Seroos-
kerke. De naam van het ten noorden van dat dorp gelegen Bomevelt suggereert 
eveneens een dergelijke functie. Hier lagen de gebouwen bijeen binnen een recht-
hoek van lanen die als een singel om het terrein heen lagen, en de rest van het bui-
tentje is door een eenvoudig lanenstelsel in vakken verdeeld. Sterrebossen en wa-
terpartijen ontbreken. Op de Hattingakaart is bij deze beide als eigenaar een heer 
Du Bon vermeld.

Driewegen bij Serooskerke had eveneens een groot rechthoekig bos, door twee 
elkaar kruisende lanen doorsneden en verder niet versierd met sterrebossen of vij-
vers. Wel lag er een waterpartij in een perceel aan de weg, met daarin een eiland. Dit 
zou de plaats van een later verdwenen huis geweest kunnen zijn. De eigenaar vol-
gens de Hattingakaart was J. Poppe, een lokaal woonachtige landbouwer die ver-
schillende plaatselijke bestuursfuncties bekleedde. Ondanks dat er een bos met la-
nen lag, was Driewegen waarschijnlijk niet meer in gebruik als buitenverblijf.142

Twistvliet bij Vrouwenpolder had een groot huis met twee verdiepingen, dat 
aan de voet van de dijk stond. Erachter lagen volgens de Hattingakaart drie vier-

141  za, Archief Rekenkamer D inv.nrs. 69531 t/m 69851.
142  Jopie de Klerk, ‘Driewegen. Korte wandeling door de geschiedenis van een boerderij te Serooskerke’ in: De 
Wete 32 (2003) 3, p. 18-23.

Fragment van een kaart van ’t Munnikenhof bij Grijpskerke door D.W.C. Hattinga, 1768.
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kante tuinen, met daarlangs een kanaalvormig bassin. Aan de andere kant van dat 
bassin staat een boerderij en ten noorden ervan ligt mogelijk de moestuin. Aan de 
oostkant van het herenhuis is een perceel te zien dat door twee lanen in vakken is 
verdeeld en dat mogelijk, vanwege de nabijheid tot het huis, een boomgaard was. 
De rest van het terrein lijkt echter helemaal ingericht te zijn als productiebos: geen 
ornamenten, geen sterrebossen of waterpartijen, maar alleen met bomen beplan-
te vakken met daartussen enkele rechte lanen. Ook de omschrijving in de over-
drachtsakte laat weinig van vermaak zien: toen schepen en raad van Tholen Pieter 
Bernard de Beaufort deze hofstede in 1746 verkocht aan de Middelburgse koop-
man Lodewijk van den Boogaard was er alleen sprake van een herenhuis, boeren-
woning, schuur en bakkeet ‘met sijn bosschen, boomgaarden en beplantinge’. Erbij 
hoorde nog de erfpacht van een aangrenzende dijk met de daarop staande bomen.143 

Welke factoren de balans op buitenplaatsen deden omslaan van hout als opvulling 
van wandelparken voor het plezier naar een bos gericht op houtproductie komt 
niet eenduidig uit de gevonden voorbeelden naar voren. Wanneer het ging om een 
kleine buitenplaats of een hofstede met alleen bossen en – voor zover kon worden 
nagegaan – geen siertuin of kostbare aankleding, ligt de conclusie voor de hand dat 
de eigenaar wel met het buitenleven wilde meedoen, maar niet de financiële ruim-
te had of wilde gebruiken voor een kostbare plezierplaats. In die gevallen was het 
buitenwonen uitermate sober en bestond het terrein van de buitenplaats alleen uit 
bossen en lanen. Echter, ook de allerrijksten met de grootste buitenplaatsen reser-
veerden een aanzienlijk deel van hun parken voor de productie van hakhout en op-
gaande bomen. Dat de omvang van een park meespeelde in het aanzien dat de ei-
genaar wenste te genieten, zal een reden zijn geweest voor de aanleg van dergelijke 
grote bospercelen maar ook de opbrengst ervan zal aantrekkelijk genoeg geweest 
zijn om zoveel ruimte voor houtproductie te reserveren. Wellicht speelde voor 
deze categorie, veelal regenten, mee dat hout als product van een landgoed meer 
aanzien genoot dan bijvoorbeeld de teelt van granen. Min of meer grootschalige 
houtproductie, waarbij volgens een rotatieschema de hakhoutbossen en de lanen 
periodiek werden uitgedund, lijkt een van de bezigheden te hebben gevormd die 
onderdeel waren van een deftige levensstijl, net zoals het eerder genoemde paardrij-
den, vissen, jagen of vinken vangen.

De houtopstanden maakten buitenplaatsen ook aantrekkelijk voor handelaren die 
vooral in het hout geïnteresseerd waren. Het uitgestrekte Hof te Poppendamme kwam 
in 1752 na het overlijden van de eigenaar Johan Frederik de Mauregnault in handen 

143  za, raze inv.nr. 1089 (16 mei 1746). Later kreeg het vermaak een grotere rol, getuige de vermelding van een 
tuinmanswoning in een krantenadvertentie uit 1776. Dit duidt op een tuinaanleg die specialistisch onderhoud 
vereiste en op een deels voor het vermaak ingericht terrein. In een andere bron wordt diezelfde woning echter een 
boerenwoning genoemd en het is ook mogelijk dat de term ‘tuinmanswoning’ is gebruikt om kopers te interesse-
ren. De overdrachtsakte noemt het buitenverblijf een ‘welgelegen buytenplaats’. Middelburgsche Courant 27 fe-
bruari 1776; za, raze inv.nr. 1091 (16 maart 1776).
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van twee Middelburgse ondernemers die in de erop volgende jaren het bos stapsgewijs 
lieten rooien en het hout veilden. Deze kopers waren Johan Constantijn Matthias, 
burgemeester van Middelburg en bewindhebber van de voc, en Adriaan Steengracht, 
heer van Oost- en West-Souburg en raad van Middelburg. De koop omvatte een op-
pervlakte van ruim 184 gemeten aan bos, wei- en akkerland.144 Burgemeester Matthi-
as was voor een achtste deel medeëigenaar van de in 1722 opgerichte Middelburgsche 
Sociëteit der Zaagmolens, die acht houtzaagmolens bij Nieuwland exploiteerde.145

De nieuwe eigenaren hadden bij de aankoop kennelijk de grote hoeveelheid op-
gaande bomen en hakhout op het oog. Nadien lieten ze telkens een gedeelte daar-
van rooien en veilen. In de zuid-oostelijke hoek van het terrein lagen volgens het 
kadastraal minuutplan uit 1820 vijf langwerpige bassins, nodig voor de inwatering 
van de gerooide stammen, die daar waarschijnlijk verband mee hielden. Op de Hat-
tingakaart zijn er al een paar te zien. De houtproductie zal ook al een rol op het 
landgoed hebben gespeeld. 

144  za, raze inv.nr. 952 (19 juni 1753).
145  F.P. Polderdijk, ‘De houtzaagmolens bij Nieuwland (1632) 1722-1902, bijdrage tot de geschiedenis der 
houtzaagindustrie in Zeeland’ in: Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zee-
land (1936), p. 50-106. In de keuze voor verkoop aan deze heren speelden demografische omstandigheden van de 
verkopers een belangrijke rol. Eigenaar Johan Frederik de Mauregnault was kinderloos en als weduwnaar over-
leden en zijn broer had evenmin kinderen. De enige erfgename was een nicht, Anna Henrietta de Perponcher 
Maisonneuve, die ten tijde van De Mauregnaults overlijden achttien jaar en ongehuwd was. Het was niet te ver-
wachten dat zij spoedig de buitenplaats in gebruik zou nemen. Zo werd het hof een kostenpost en die deden de 
voogden van de erfgename dan ook snel van de hand; za, Familie Schorer inv.nr. 824.

Het Hof te Poppendamme. Fragment van de kaart van Walcheren door D.W.C. en A. Hattinga, 1750.
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Uit veilingadvertenties is het verloop van het afbraakproces te reconstrueren. In 
december 1753 boden de nieuwe eigenaren nog slechts hakhout ter veiling aan, zo-
als op vele buitenplaatsen gebruikelijk was. Het jaar erna begonnen ze echter met 
het rooien van het park. Te koop kwam ‘een groote partije opgaande olme- en esse-
boomen om te roeyen’. In 1755 was sprake van ‘een groote partije swaare opgaande 
olme en esse-boomen, seer bequaam voor wagenmakers, blokmakers, lademakers 
en stoeldrayers’. Deze formulering zou nog jarenlang bij de aangekondigde hout-
veilingen op het Hof te Poppendamme vermeld worden.

Naast dit hakhout en opgaande stammen werd een groot aantal appel- en peren-
bomen, iepenhagen en doornhagen en hakhout van essen, elzen en wilgen geveild.In 
1756 en 1757 veilden de eigenaars veel opgaande iepen en essen, maar ook opgaande 
wilgen en zelfs eiken, een boomsoort die niet vaak wordt genoemd in veilingadverten-
ties voor hout op Walcherse buitenplaatsen. In 1757 vond nog een veiling plaats van 
hakhout van iepen, elzen en wilgen dat ‘bequaam voor ertrijs en boon persen’ was.146

Toen het grootste deel van het bos was gerooid en verkocht, droegen Matthias en 
Steengracht in 1758 het terrein van de buitenplaats met de gebouwen en resterende 
beplanting over aan Cornelis Marinusse, schepen van Grijpskerke en Poppendam-
me. De koopprijs bedroeg 2.800 Vlaamse ponden. Marinusse woonde al op de hof-
stede als pachter.147 

Het nog niet gerooide deel van het park liet hij in de navolgende jaren kappen. 
Een paar maanden nadat hij de buitenplaats had gekocht, organiseerde hij een vei-
ling van wederom een ‘groote parthie extra swaare opgaande eykene-, olme-, esse-, 
willige- en lindeboomen’. In het najaar van 1759 en 1760 volgden nog drie soortge-
lijke veilingen. De laatste daarvan omvatte ook ‘een partije essetronken’, een teken 
dat het hout met wortel en al werd verwijderd. Verder kwam een partij jonge iepen-
bomen, ‘bequaam voor dilthouten en stijlen’ ter veiling.148

Het huis op het Hof te Poppendamme werd in 1759 gesloopt. Adriaan Boone 
kocht voor honderd Vlaamse ponden ‘om af te breken, den opstal van het heeren-
huys’. Hij had een jaar de tijd om het tot een voet onder het fundament te slopen. 
De sloper zou ‘een dam over de vijver in plaats van de brugge daar men nu over rijd, 
moeten leggen’ en de kelders en regenbakken vullen met puin.149

Andere gebouwen verdwenen in 1762, toen Marinusse Hollandse moppen en 
Zeeuwse baksteen van de hand deed, samen met een groot aantal grenenhouten 
dakspanten en zolderbalken, twaalfduizend straatklinkers en ‘voorts differente 
steen en houtmaterialen meer’. Dit betrof mogelijk de bijgebouwen.150

In de jaren 1761-1763 volgden nog drie houtveilingen. De eerste omvatte op-
gaande eiken, iepen en essen, mogelijk laanbeplanting. Verder appel- en perenbo-

146  za, raze inv.nr 959 (7 december 1753, 29 november 1754, 28 november en 20 december 1755, 3 december 
1756, 25 november en 9 december 1757).
147  za, raze inv.nr. 952 (17 augustus 1758).
148  za, raze inv.nr. 959 (17 november 1758, 3 december 1759, 24 november en 30 december 1760).
149  za, raze inv.nr. 958.
150  za, raze inv.nr. 959 (22 juni 1759 en 26 januari 1762).
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men en andere vruchtbomen, vier tot vijf gemeten hakhout van essen en een grote 
partij doornhagen. Eind 1762 was het de beurt aan nog meer opgaande iepen met 
nog wat notebomen. Deze stonden doorgaans dicht bij de boerderij; blijkbaar was 
de kap van het park tot daar gevorderd. Naast nog meer essenhakhout konden ge-
gadigden een bod doen op een groot aantal ‘essetronken, geroeyt en ongeroeyt’. 
Ook hier ging het om een deel van het park dat geheel werd kaalgemaakt. De laatste 
veiling waarvan een aankondiging bewaard is gebleven, was die van nogmaals een 
groot aantal eiken, iepen, essen en abeelen, die als ‘swaare’ bomen worden aange-
prezen, met nog een flink aantal ‘jonge off ligter olmeboomen, bequaam voor stij-
len en dilthouten’. Deze vond plaats in 1763.151

Vat ik het voorgaande samen, dan komt vooral naar voren dat de buitenplaats voor-
al diende als een toneel voor activiteiten die hoorden bij een aanzienlijke levensstijl 
van de stedelijke elite. Daarbij ging het vooral om regenten maar niet uitsluitend. 
Een op het eerste gezicht economische activiteit als de houtteelt diende weliswaar 
om opbrengsten te genereren, maar deze waren hooguit een aanvulling op het inko-
men van de eigenaar. De functie van de buitenplaats rond het midden van de acht-
tiende eeuw was er vooral een van het vermaak: stedelingen gebruikten de buiten-
plaats om er vrijetijdsactiviteiten te ontplooien die hoorden bij hun levensstijl. Wel 
is er een verschil waar te nemen tussen de hofsteden in de stadsrandzone enerzijds 
en de buitenplaatsen in die zone en op het platteland anderzijds. De hofsteden met 
speelhoven erbij, die zowel rond Middelburg als rond Vlissingen lagen, behielden 
hun oriëntatie op het profijt: wandelbossen of waterpartijen ontbraken er veelal, 
terwijl het grootste deel van de percelen die bij de huizen hoorden, in gebruik wa-
ren als ‘hovenierland’, akker of weiland. Buitenplaatsen daarentegen raakten vrij-
wel uitsluitend op het vermaak gericht. De boerderijen verdwenen van het terrein, 
er lagen vijvers en wandeldreven. Dit illustreert nogmaals de dominantie die de bui-
tenplaats rond het midden van de achttiende eeuw had gekregen als meest gangbare 
type buitenverblijf. Speelhoven dicht bij de stad en aan de singel werden eveneens 
helemaal op het plezier ingesteld. Plezier en profijt kwamen op de meeste buiten-
verblijven los van elkaar te staan, al bleven ze op hofsteden in de stadsrandzone nog 
enige tijd met elkaar verbonden totdat dit type buitenverblijf zou verdwijnen.

4.4 Macht

Bleef de buitenplaats in de loop van de achttiende eeuw ook als uiting van macht 
een element in de onderlinge verhoudingen van de bestuurlijke elite? Mijn verken-
ning voert eerst langs het buitenverblijf van de machtigste familie van Zeeland, Van 
Citters, en vervolgens langs de buitenverblijven van diverse ambachtsheren.

151  za, raze inv.nr. 959 (4 december 1761, 7 december 1762 en 20 december 1763).
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4.4.1 Buitenverblijf en politieke macht?

In het vorige hoofdstuk bleek dat de politieke machtsstrijd in Middelburg ook ge-
volgen had in Oostkapelle en Domburg. Daar vestigden leden van de strijdende 
facties zich op hun buitenplaatsen die enclaves van politiek gelijkgestemden vorm-
den. Ook na het overlijden van enkele kopstukken bleven hun buitenplaatsen me-
rendeels in bezit van hun nakomelingen.

Een van de nieuwkomers in de Zeeuwse politiek was Wilhem van Citters (1685-
1758). Deze stond na het overlijden van zijn vader aan het hoofd van deze familie 
die in korte tijd tot grote macht en aanzien was gestegen. Wilhem van Citters was in 
1685 in Londen geboren als jongste zoon van Aernout van Citters, toentertijd am-
bassadeur van de Staten van Zeeland. Toen zijn ouders in 1694 in die functie naar 
Spanje vertrokken, wilden ze Wilhem meenemen. Zijn oudere twee broers en twee 
zusters stuurden ze vanuit Engeland naar Holland. Deze kwamen om het leven 
toen het schip waarmee ze reisden, verging voor de kust bij Brouwershaven. Door 
dat noodlottige ongeval bleef Wilhem als enige zoon over. In 1708 kwam Van Cit-
ters in de Middelburgse stadsregering en werd in 1712 burgemeester, welk ambt hij 
twaalf maal bekleedde. Daarnaast was hij van 1713 tot 1757 bewindhebber van de 
voc. Hij huwde in 1713 Maria Kien, afkomstig uit een regentenfamilie uit Veere.152

In 1732 was hij door koop eigendom geworden van de buitenplaats Rijnsburg bij 
Oostkapelle.153 De buitenplaats speelde een belangrijke rol in de entourage van Van 
Citters. Toen hij zich op latere leeftijd liet portretteren, prijkte het landhuis met 
zijn toren dan ook fier op de achtergrond van het schilderij. Een dergelijk portret is 
uitzonderlijk in Zeeland.154 Ook verschenen er, vermoedelijk in zijn opdracht, af-
beeldingen van het huis in het prentwerk Het Verheerlijkt Nederland, dat rond het 
midden van de eeuw verscheen. Dit werk toonde naast stadsgezichten en dorpen 
vooral eerbiedwaardige oude kastelen, en in veel mindere mate hedendaagse bui-
tenplaatsen. Dat Rijnsburg erin staat, mag uitzonderlijk heten. Het eerste deel van 
de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden dat over Zeeland gaat, is door 
uitgever Isaak Tirion opgedragen aan Van Citters. In het voorwoord spreekt hij de 

152  F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, Middelburg 1888-1893, deel 2, p. 124-125; M. van der Bijl, Idee 
en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middel-
burg tussen 1702 en 1715, Groningen 1981, p. 307-309; I.H. Vogel-Wessels Boer, ‘Hetzelve anders. Rijnsburg’ in: 
Zeeland 4 (1995) 4, p. 148-154.
153  za, raze inv.nr. 1170 (25 juli 1732).
154  Andere voorbeelden zijn zeldzaam: op een portret van Josina Phoenix (1663-1711), rond 1750 postuum 
door Philips van Dijk geschilderd, prijkt Barbestein in Heinkenszand op Zuid-Beveland, het buitenhuis van haar 
echtgenoot Isaac Hurgronje (Coll. Zeeuws Museum), evenals op een portret van Isaac Hurgronje (1724-1776) 
door J. Appelius (Boddaert Stichting, Middelburg). Verder liet Johan Gualtherus van der Poort zich rond 1750 
door Van Dijk portretteren met het Huis te Oostkapelle op de achtergrond (Coll. Stichting Duivenvoorde). Ook 
is er een getekend portret van David Grenier Verwout Noiret (overleden 1778) door L.F. van Nieuwland uit 1764 
(za, Zel.Ill. deel 4 inv.nr. 6701) met een onbekend landhuis op de achtergrond. In de zeventiende eeuw was het 
afbeelden van een landhuis op een portret vooral iets voor edelen. Vergelijk Steven Coene, ‘Het geportretteerde 
huis. Landhuizen op de achtergrond van portretten uit de zeventiende eeuw’ in: Virtus. Jaarboek voor adelsge-
schiedenis 15 (2008), p. 101-120.
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wens uit dat ‘gelijk eertijds uw werkzaam stads- en staatsbewind, ook thans uw 
rustend buiten-leeven nog een reeks van jaaren tot nut en voordeel moge strekken 
van uw vaderland, uwe vrienden en aanzienlijk nageslagt’.155 Verschillende andere 
schrijvers en uitgevers droegen eveneens boeken op aan Van Citters, die zich met 
die opdrachten kon presenteren als een beschermer van kunsten en wetenschap-
pen. Daarbij ging zijn voorkeur uit naar publicaties over ‘den staat en de geschie-
denissen van ons dierbaar vaderland’, zoals Tirion opmerkt.156 De prenten gaan 
vergezeld van een toelichting die is geschreven door Lucas Schorer. De tekst luidt:

Dit is de Lusthof van onz’ oudsten Burger vader,
Der wezen steun en stut, der weêuwen Troost en Rader,
Daar hij den boog der zorg van Stad en Staat ontspant.
Rijnsburg zij lang zijn Lust, hij van ons Vaderland!

De voorstudies voor de twee prenten zijn gemaakt door Cornelis Pronk, van wie 
drie gedetailleerd uitgewerkte tekeningen op groot formaat bewaard zijn gebleven. 
Die tonen het huis en een bassin in het park.

De aparte juridische status en de geschiedenis van Rijnsburg waren een onder-
deel van het prestige dat deze buitenplaats genoot: in de Tegenwoordige Staat 
wordt daar zelfs bijna een hele pagina aan gewijd. De aankleding van de buiten-
plaats wijkt echter niet af van wat in de achttiende eeuw gangbaar was: er prijkte 
een familiewapen boven de ingang, parterres en sterrebossen waren vormgegeven 
volgens de meest recente Franse tuinmode en van een beeldenprogramma lijkt geen 
sprake. De tekeningen die Jan Arends in 1772 vervaardigde, tonen tuinbeelden die 
spelende kinderen voorstellen, wat een gangbaar thema was in de rococotuin.

Mijn conclusie luidt dat Rijnsburg weliswaar een belangrijk element was in het 
machtsvertoon van de familie Van Citters maar dat dit niet tot uiting kwam in spe-
cifieke elementen in de vormgeving van huis of park. De twee afbeeldingen die 
ervan gepubliceerd werden, zullen daarentegen hebben bijgedragen aan de on-
dersteuning van de positie van de familie. Het lijkt erop dat Van Citters een bui-
tenplaats had omdat hij een aanzienlijk man was, en niet dat hij zijn aanzien vooral-
eerst ontleende aan de naam en faam van zijn buitenplaats. 

4.4.2 Ambachtsheren

Een buitenplaats kon een symbool van macht zijn wanneer de eigenaar ervan am-
bachtsheer was van de heerlijkheid waarin deze lag. In de jaren tachtig en negentig 
van de zeventiende eeuw was dat de achtergrond voor de aanleg van enkele opval-
lend grote buitenplaatsen in Oostkapelle, Domburg en Westkapelle, zoals we eer-
der zagen. Nadat deze heerlijkheden in particuliere handen waren gekomen, lie-

155  Tegenwoordige Staat (1751) voorwoord.
156  Nagtglas, Levensberichten, deel 1, p. 124-125. 



4.4 Macht 259

ten de nieuwe heren er een buitenplaats aanleggen. Die band tussen heerlijkheid en 
buitenplaats bleef in de achttiende eeuw in een aantal gevallen bestaan en het is de 
vraag of die combinatie nog dezelfde betekenis had als aan het eind van de voor-
gaande eeuw.

Een aanknopingspunt is de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, 
waarvan het tweede deel over Zeeland een beschrijving bevat van Walcheren. Deze 
uitgave dateert uit 1753. Van de 36 Walcherse heerlijkheden die het boek noemt, 
waren er elf waar de ambachtsheer een buitenplaats in zijn eigen heerlijkheid bezat. 
Dit beeld zou iets anders kunnen worden wanneer we ook de kleinere ambachts-
porties in het overzicht betrekken. De hoofdlijn is duidelijk: slechts de allergrootste 
en meest aanzienlijke heerlijkheden hadden een buitenplaats van de ambachtsheer 
binnen hun grenzen.157 Dit was het geval met alle heerlijkheden op de route van 
Middelburg naar Domburg: Brigdamme, Sint Laurens, Serooskerke, Oostkapelle 
en Domburg. Ook in West-Souburg was een buitenverblijf te vinden van de am-
bachtsheer. Daarbij kan eveneens de prominente ligging aan de weg tussen twee 
steden een rol spelen in het prestige van de heerlijkheid. 

Alle andere ambachtsheerlijke buitenplaatsen langs de belangrijke doorgaande 
wegen lagen duidelijk zichtbaar aan de weg. Damrust, de hofstede van de Brigdam-
se ambachtsheer Nicolaas d’Assonville, lag aan de rand van de dorpskern, vlakbij 
de kerkruïne.158 Popkensburg was zowel vanuit de dorpsstraat als vanaf de straat-
weg toegankelijk door een lange oprijlaan. Noordhout bij Serooskerke, sinds de 
late zeventiende eeuw in bezit van achtereenvolgende heren van Serooskerke, had 
een huis dat tegenaan de dorpskern lag maar de oprijlaan was zo aangelegd dat deze 
in het verlengde van de straatweg lag.159 Een tweede ingang vanaf de straatweg lag 
dichter bij het dorp en daar bood een oprijlaan zicht op het herenhuis. Het volgen-
de dorp op de route naar Domburg was Oostkapelle, waar een deel van de open-
bare weg eind zeventiende eeuw zodanig was aangelegd dat deze als een laan recht 
op het ambachtsheerlijke buitenhuis afliep.

Een goed zichtbare ligging was een belangrijke voorwaarde voor een ambachts-
heerlijke buitenplaats. Hierin wijken deze niet af van andere buitenplaatsen die het 
prestige van hun eigenaren moesten uitdrukken, zoals uit het voorbeeld van Rijns-
burg al bleek.

157  Zo geeft de Tegenwoordige Staat (1753) p. 249 aan dat Domburg-Buiten verdeeld was onder meerdere he-
ren, maar deze hadden rond het midden van de achttiende eeuw voor zover bekend geen buitenverblijf daar. 
Vergelijk M.F. Lantsheer, Zelandia Illustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platen, enz. betreffende de 
oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Mid-
delburg 1866, p. 764-766. Dat was aan het eind van de zeventiende eeuw anders, toen de drie aandeelhouders in 
die heerlijkheid elk een hofstede ter plaatse hadden. Zie vorig hoofdstuk.
158  Deze ‘sekere hoffsteede met sijn huysinge, schuure, stallingen en bakkeete’ had hij in 1743 gekocht; za, 
raze inv.nr. 910 (17 oktober 1743). Zijn weduwe verkocht deze in 1769 als zijnde ‘een hofsté genaamt Halfbeek’ 
met een herenhuis, schuur, stal en bakkeet; za, raze inv.nr. 911 (31 januari 1769). Kennelijk was de boerenwo-
ning in de tussengelegen tijd een herenhuis geworden.
159  Van den Broeke, Jan Arends p. 118-123.
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Van Dishoeck
Een buitenplaats was voor een ambachtsheer de manier om zijn macht ter plaatse 
tot uiting te brengen, zoals blijkt uit geval van het Hof te Domburg. Dit was de bui-
tenplaats van Ewoud van Dishoeck (1678-1744), die na een jarenlang verblijf in de 
Oost schatrijk was teruggekeerd naar de Republiek en zijn rijkdom gebruikte voor 
de aanschaf van een heerlijkheid, meerdere buitenplaatsen, een kasteel, een reusach-
tig huis in Middelburg en zo meer. Ook zijn zoon Anthonie Pieter was in de Oost 
rijk geworden en betoonde zich eveneens een big spender. De casus van deze twee 
heren illustreert hoe zeer rijke stedelingen hun buitenplaats en heerlijkheid inzet-
ten voor het etaleren van hun aanzien en belangrijke positie in de stedelijke elite.

In 1732 kocht Ewoud van Dishoeck de heerlijkheid van Domburg en verwierf 
in hetzelfde jaar een hofstede aan de rand van die plaats om tot buitenverblijf in te 
richten.

Van Dishoeck was geboren in Vlissingen. Zijn vader had in Batavia gediend voor 
de voc en was in 1674 naar de Republiek teruggekeerd. Ook zijn oom Pieter van 
Dishoeck was voor die compagnie werkzaam in Bengalen.160 Van Dishoeck ver-
trok in 1696 als onderkoopman naar India. Daar en in Bengalen heeft hij gedurende 
dertig jaar functies bekleed in dienst van de voc. In 1707 kreeg hij de post van op-
perkoopman en hoofdadministrateur van Hooghly. Later werd hij directeur van 
Bengalen. In 1724 kreeg hij toestemming om naar de Republiek terug te keren en 
vestigde zich daar niet in zijn geboortestad Vlissingen maar in Middelburg. Daar 
betrok hij het zogenaamde Groote Huis, dat stond aan de Lange Noordstraat. Van 
Dishoeck werd aangesteld als kiesheer van Middelburg. In 1733 werd hij aangesteld 
als bewindhebber van de voc ter Kamer Zeeland.161

Na zijn terugkeer schafte hij zich in 1726 de buitenplaats Zeerust aan, die lag aan 
de Abeelseweg buiten Middelburg.162 Dit kleine buitenverblijf onderging een in-
grijpende verandering toen Van Dishoek aan de overzijde van de weg een overtuin 
wilde aanleggen. In 1730 verzocht hij daartoe aan de Staten van Walcheren toe-
stemming om ‘een eynde wegh te verleggen aen zijn hoff genaemt Zeerust’.163 De 
verlegging van de weg maakte het mogelijk om een regelmatig gevormd park aan 
te leggen waar de weg op aansloot. Van Dishoeck verlegde al spoedig zijn aandacht 
naar een buitenplaats van grotere importantie.164

160  W. Wijnaendts van Resandt, De Gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare Buiten-Comptoiren 
in Azië, Amsterdam 1944, p. 35, 38.
161  Wijnaendts van Resandt, De Gezaghebbers p. 38; Doeke Roos, Zeeuwen en de VOC, Middelburg 1987, p. 
149-150.
162  za, raze inv.nr. 1299 (21 juli 1726). Na het overlijden van Ewouds weduwe Adriana van Dishoeck in 1749 
was Zeerust aanvankelijk toebedeeld aan haar minderjarige kleindochter Johanna van Dishoeck. De erfgenamen 
verkochten de buitenplaats in 1750 aan Hendrik Milet te Middelburg; za, raze inv.nr. 1303 (9 oktober 1750).
163  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 20 (8 juni 1730). De ‘caarte figuratif’ die landmeter Hermanus van der 
Leye vervaardigde, is niet in dat archief aangetroffen, wel het rapport dat hij op 17 augustus 1730 opstelde.
164  Van Dishoeck bevond zich in een verglijkbare positie als Jan Albert Sichterman in Groningen. Vergelijk 
Christiaan A. Jörg, Egge Knol en Denise A. Campbell, Jan Albert Sichterman 1692-1764. Een imponerende Gro-
ninger liefhebber van kunst, Groningen 2014.
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In november 1732 kocht Van Dishoeck de ambachtsheerlijkheid Domburg voor 
een bedrag van 19.500 gulden.165 De nieuwe heer wilde het prestige van zijn heer-
lijkheid luister bijzetten door de uitgave van een boek, waarin deze plaats zou wor-
den beschreven, zowel in het Nederlands als in het Latijn. Professor Hendrik Can-
negieter uit Arnhem zou een deel van dit werk op zich nemen. Pieter de la Rue 
beschreef de geschiedenis van de plaats. De tekst kwam gereed in 1741, maar Van 
Dishoeck slaagde er niet in om een uitgever te vinden. Uiteindelijk is het project 
onvoltooid gebleven.166

Van Dishoeck vatte na de aanschaf van de heerlijkheid Domburg het plan op om 
daar een buitenverblijf aan te leggen. In 1733 kocht hij dan ook een hofstede van de 
erfgenamen van Anna Cornelia van Borssele van der Hooghe.167 Dit was een kleine 
buitenplaats aan de Schelpweg, even ten zuiden van het dorp. In de jaren 1735-1743 
breidde hij in vier stappen zijn grondbezit uit, totdat hij een lange strook grond be-
zat vanaf het einde van de Weststraat.168

165  Kesteloo, Domburg p. 19.
166  Kesteloo, Domburg p. 29-30.
167  za, raze, inv.nr. 206 (akte van 15 juli 1733). De buitenplaats ‘met sijn plantagie en bos’ lag in Maarten 
Rooseblok, Pieter van de Voordensblok en Blok bewesten Domburg en had een totale oppervlakte van 32 geme-
ten en 175 roeden.
168  za, raze, inv.nr. 1129 (1 juni 1735, weiland in Maarten Rooseblok en in Philip van de Voordensblok, Dom- 

Het Hof te Domburg. Gravure door Hendrik Spilman naar Cornelis Pronk, 1743.
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Voor de modernisering van het park schakelde Van Dishoeck de Antwerpse ar-
chitect Johan Pieter van Baurscheit in. In 1735 leverde deze ‘twee plans voor Dom-
borgh’, samen met een ontwerp voor het huis van Van Dishoecks zoon in Vlissin-
gen. In datzelfde jaar leverde hij aan Van Dishoeck een tuinbeeld, een ‘groupjen van 
drij kinderkens van Bentemer steen’.169 Onbekend is of dit diende voor zijn grote 
tuin in Middelburg of voor een van zijn buitenplaatsen.

Naast de twee buitenplaatsen Zeerust en het Hof te Domburg, kocht Van Dis-
hoeck een derde buitengoed: in 1739 verwierf hij het kasteel Ter Hooge.170 Dit op 
een steenworp afstand van Zeerust gelegen kasteel onderging in de tijd dat hij er 
eige naar van was voor zover bekend geen ingrijpende wijzigingen. De aankoop van 
Ter Hooge is mogelijk verklaren uit de grote hoeveelheid land die erbij hoorde en 
die een bron van inkomsten vormde, terwijl ook de geschiedenis van het oude kas-
teel een rol zal hebben gespeeld in zijn keuze. Later kocht Van Dishoeck ook nog 
de kleine buitenplaats Schooneveld bij Oost-Souburg en een grote oppervlakte aan 
landerijen. Hij deed deze aankoop ten behoeve van zijn zoon Anthonie Pieter maar 
behield zelf de eigendom.171 Dit buiten was dan wel klein maar was vermaard van-
wege zijn muziekkamer met uitstekende akoestiek.172

Waarschijnlijk mede om bezoekers naar Domburg te trekken, kocht Van Dis-
hoeck in 1732 een groot herenhuis dat hij liet inrichten als herberg die de naam 
Het Schuttershof kreeg. Voor die tijd was er slechts één andere herberg in Dom-
burg, die De witte leeuw heette.173 Omdat Domburg al een populaire bestemming 
was voor stedelingen en bezoekers, zal de vestiging van een herberg onder toe-
zicht van de ambachtsheer voor deze het vooruitzicht van inkomsten hebben be-
tekend. Tevens vormde de herberg een manier om illegale tapperijen te voorko-
men.174

Van Dishoeck overleed in 1744. Van Dishoecks weduwe Adriana van Dishoeck 
hervatte echter het plan om de buitenplaats in Domburg te laten verbouwen. Daar-
toe kocht ze in 1746 ruim twaalf gemeten land in Domburg Buiten uit handen van 
Cornelis Steengracht. Dit terrein lag tussen haar eigen buitenplaats en de weg. Het 
meerendeel ervan was ‘jegenwoordigh bos en plantagien en het resterende land ge-
kapt en geroeyt bos’. De koop omvatte ‘mede alle opgaande boomen en plantagien 
op de voorseide landen jegenwoordigh staande, sijnde een gedeelte van de hofstede 
en landen aankomende den voornoemden heer Steengracht’.175 Kennelijk had de ver-

 
burg-Buiten), (11 juli 1737, weiland in Maarten Rooseblok), (28 april 1739, weiland in Maarten Rooseblok); 
idem, inv.nr. 1130 (30 maart 1743, weiland in Maarten Rooseblok).
169  saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2115 (rekeningenboek Van Baurscheit, 23 augustus 1735).
170  za, raze inv.nr. 1301 (13 november 1739).
171  za, raze inv.nr. 1301 (3 januari 1737). Na het overlijden van Anthonie Pieter van Dishoeck verkochten zijn 
erfgenamen deze buitenplaats; idem inv.nr. 1307 (5 juli 1771). Zie ook Van den Broeke, Jan Arends p. 92.
172  Gargon, Walchersche Arkadia p. 172.
173  Kesteloo, Domburg p. 92-93.
174  Tenminste eenmaal gedurende de achttiende eeuw was er sprake van een illegale herberg in het plaatsje; 
Kesteloo, Domburg p. 155.
175  za, raze, inv.nr. 1130 (akte van 7 september 1746). Cornelis Steengracht was gecommitteerde ter Genera-
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koper een deel van zijn buitenplaats gesplitst en het resterende deel zelf behouden. 
Het werk aan de buitenplaats kwam tijdelijk stil te liggen doordat Antwerpen 

van 1746 tot 1748 te lijden had onder een Franse bezetting, wat de contacten met 
Van Baurscheit bemoeilijkte. Zodra het contact met Zeeland weer mogelijk was, 
vervaardigde Van Baurscheit een nieuw tuinontwerp voor de buitenplaats inclusief 
‘alle de stucken met de welcke u die hebt vergroot’.176 Het was de bedoeling om het 
bestaande herenhuis aan de Schelpweg te slopen en te vervangen door een ‘nieuw 
te maecken huys’ op een andere plaats. Over het deel van de hofstede van Steen-
gracht die aan het bestaande park was toegevoegd, schrijft de architect: ‘alsoo de 
nieuwe plantagie van achter met te vele clijne wegen was aengelegt, soo hebbe (ik) 
daer eenige van deselve uytgelaten die connen toegeplant woorden’. Door de ver-
groting van het park waren de bestaande bosvakken tussen de lanen naar verhou-
ding ‘te clijn gecoupeert’ en maakten‘geen goede armonie in soo een groot werck’. 
Er zou na de vereenvoudiging genoeg wandelruimte overblijven: ‘naer mijn oor-
deel vallen daer wegen genoch in’. Van Baurscheit trachtte het goede te behouden: 
‘Hebbe oock mijn uyterste best gedaen om geen wegen met een slechte gratie te la-
ten sluyten en voorders aen het nieuw te maecken huys alle gesichte die mogelijck 
sijn toe te brengen’. Deze formulering sluit aan bij zijn uitgangspunt dat het huis op 
een buitenplaats een centrale positie moet hebben van waaruit naar alle kanten een 
mooi doorzicht te genieten valt.177 

In hoeverre de plannen zijn uitgevoerd, is onduidelijk. Het nieuwe huis is in ie-
der geval niet tot stand gekomen. De Hattingakaart toont een parkaanleg met lan-
ge rechte lanen, en daartussen vakken die deels zijn ingericht als sterrebossen. Ook 
zijn er enkele doodlopende lanen te zien, wat kan duiden op een park in aanleg. In 
de punt tegen het dorp aan zijn twee kanaalvormige bassins haaks op de centrale 
laan te ontwaren. Die middenlaan had volgens de beschrijving door Van Baurscheit 
de hoofdas van het park moeten worden, waarop ook het huis had moeten verrij-
zen. Het meest westelijke deel van dit park is de oorspronkelijke buitenplaats van 
de heer Steengracht. Zijn huis moet tussen het park en de weg hebben gestaan, op 
de plek die de Hattingakaart als open ruimte aanduidt. Kennelijk was het toen al 
gesloopt. 

De buitenplaats van de ambachtsheer droeg volgens de Tegenwoordige Staat bij 
aan de verfraaiing van Domburg. Dit plaatsje was volgens deze publicatie uit 1753 
in de voorgaande jaren ‘in veele opzigten zeer verbeterd, en met eene daar naast aan 
leggende plantagie versierd, door haaren laatst overleedenen heere’.178

Na het overlijden van Adriana van Dishoeck in 1749 erfde zoon Anthonie Pieter 
de heerlijkheid Domburg met de buitenplaats. Anthonie Pieter was in 1709 gebo-

liteitsrekenkamer namens Zeeland en verbleef vaak in Den Haag. Dat vormde mogelijk de reden om zijn Dom-
burgse buitenverblijf van de hand te doen. Overigens vermeldt de Hattingakaart bij de hofstede Sotteghem buiten 
Vlissingen ook een C. Steengracht als eigenaar, die mogelijk deze zelfde persoon is.
176  saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2117 (brief van 18 november 1748).
177  Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren p. 227.
178  Tegenwoordige Staat (1753) p. 226-227.
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ren in Hooghly in Bengalen. Naast heer van Domburg was hij ook heer van Oud-
huizen, naar welke heerlijkheid hij zich noemde. Als proost en aartsdeken van het 
kapittel van Sint Jan in Utrecht was hij tevens vrijheer van Mijdrecht, Thamen, Wil-
nis, Uithoorn, Sevenhoven, Achttienhoven, Kudelstaart, Blokland en Vrouwenak-
ker. Deze heerlijkheden in het Sticht, tegenaan de grens met Holland, zou hij heb-
ben verworven met de winsten die hij in Bengalen had gemaakt.179

Rond 1730 had hij Van Baurscheit ingeschakeld bij het ontwerp en de bouw van 
zijn reeds genoemde woonhuis aan het Dok in Vlissingen.180 De nieuwe heer heeft 
de plannen van zijn moeder voor een nieuw huis en park in Domburg onvoltooid 
gelaten. Wel schakelde hij Van Baurscheit weer in om een passend hek te ontwer-
pen. De lange laan die op de Hattingakaart is te zien en die vanaf de punt van het 
terrein aan het eind van de Weststraat naar het andere eind van de buitenplaats liep, 
had waarschijnlijk de middenas van de nieuwe parkaanleg moeten worden. Het hek 
dat Van Dishoeck bij Van Baurscheit bestelde, zal dan ook voor die laan bedoeld 
zijn geweest. In 1751 zond hij de architect een ‘teekeninge van twee blouwe steene 
pilaeren om te doen voor een heck voor de groote dreve op Domborg’, en vroeg de 
architect om advies daarover. In plaats van ‘vasen ofte potten’ wilde de opdracht-
gever twee leeuwen op de pilaren hebben. De ene moest het wapen van Domburg 
vasthouden, de ander dat van de familie Van Dishoeck. Twee jaar later werd het hek 
geleverd en op zijn plaats gezet.181

Anthonie Pieter van Dishoeck had de ambitie die zijn vader en moeder tentoon-
spreidden niet voortgezet. Weliswaar was ook hij heer van Domburg net als zijn 
vader, maar zijn betrokkenheid bij de heerlijkheid was veel geringer. Kennelijk 
speelde zijn grote huis in Vlissingen een grotere rol in zijn vertoon van aanzien dan 
de buitenplaats in Domburg. 

Uit het voorbeeld van Van Dishoeck kan worden afgeleid dat het bezit van een 
heerlijkheid met daarin een buitenplaats weliswaar onderdeel kon zijn van een pro-
ces van aristocratisering, maar dat dit geen noodzakelijk element in het vertoon van 
aanzien was. Er waren nog andere manieren om te laten zien dat men bij de boven-
laag van de maatschappij hoorde, zoals het tonen van belangstelling voor en kennis 
van architectuur en goede smaak. Hierop kom ik later in dit hoofdstuk terug.

179  Wijnaendts van Resandt, De Gezaghebbers p. 38.
180  Vanaf de vroege jaren dertig was Van Baurscheit actief voor Van Dishoecks zoon Anthonie Pieter, heer van 
Oudhuizen. Deze liet aan het Dok in Vlissingen een reusachtig woonhuis optrekken naar ontwerp van de Ant-
werpse architect. Op de gevel prijkte het jaartal 1733, zodat de samenwerking tussen de twee heren in ieder ge-
val van ongeveer die tijd moet dateren. Vader en zoon Van Dishoeck traden vanaf 1735 min of meer gezamenlijk 
op als opdrachtgevers. In de rekeningen van Van Baurscheit blijkt die relatie: vaak worden werkzaamheden voor 
beide in één gezamenlijke rekening gepresenteerd, uitgesplitst naar opdrachtgever.
181  Van Baurscheit oordeelde over het ontwerp: ‘raekende de pilaeren: sal die ingevolge uw orders veerdich 
maecken, te weten van hoogden, maer raeckende het fatsoen en teekeninge [decoratie] sal dat op een ander ma-
nier maeken, alsoo de teekeninge dien aengaende seer slecht is’. saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2117 (brief 
van 21 juni 1751). 



4.4 Macht 265

Kleinere heerlijkheden
De kleinere heerlijkheden vertonen een ander beeld: voor zover ze in particuliere 
handen waren, lag er in vrijwel geen van alle een buitenverblijf van de ambachts-
heer. De naam van het Hof te Sint Janskerke kan doen vermoeden dat deze een 
band met de heerlijkheid had, maar Nicolaas Jan van Hoorn, heer van Burgh, die 
de Hattingakaart als eigenaar noemt, bezat geen aandeel in Sint Janskerke.182 Johan 
Pieter van den Brande, rekenmeester van Zeeland namens Middelburg, was heer 
van Poppekerke en hij bezat de buitenplaats Sint Jan ten Heere die op een steen-
worp afstand van de voormalige dorpskern van die heerlijkheid lag, maar daaruit 
kan niet worden afgeleid dat dit buiten ook als huis van de heer van Poppekerke ge-
zien kan worden. 

Veel duidelijker was het verband tussen huis en heerlijkheid in Kleverskerke, een 
van Van den Brandes andere ambachten. Daar stond het huis in de dorpskern en 
hoorde een park en zelfs een deel van het dorp bij de buitenplaats. Volgens de Te-
genwoordige Staat bezat hij er ‘een groot nieuw huis in het dorp over de kerk’.183 
Het verband tussen heerlijkheid en dorp bleef bestaan na het overlijden van Van 
den Brande, toen zijn zuster Aletta Maria de nieuwe ambachtsvrouwe werd.184 Ze 
maakte echter weinig gebruik van de buitenplaats: in 1760 bood ze het herenhuis 
met de daarachter gelegen tuin te huur aan, ‘met of zonder stal en koetshuis’ en ‘met 
of zonder verder moesland, wandeldreven etc.’. Met deze laatste wordt de overtuin 
bedoeld.185 De reden voor de ze verhuur was zeer waarschijnlijk dat de ambachts-
vrouwe buiten Zeeland woonde: haar echtgenoot Wilhelmus Wilhelmius was heer 
van Brakel en predikant in verschillende plaatsen buiten Zeeland. Uit de genoemde 
advertentie waarin ze de buitenplaats te huur aanbood, blijkt dat het beheer van de 
heerlijkheid toen in handen was van de Middelburgse notaris Andries Boudewijn-
sen, die als secretaris van Kleverkerke optrad.

Toen Johannis Adrianus Wilhelmius, de zoon van de ambachtsvrouwe, na het 
overlijden van zijn ouders heer van Kleverskerke was geworden, vermeldde hij in 
zijn testament ‘de bij opgemelde heerlijkheid van Cleverskerke behoorende buy-
tenplaats (…) alsmede agt huysjes, en een hofstede’. Bij de verkoop van bomen en 
hakhout in 1777 noemde de aankondiging als locatie ‘de buitenplaats van den am-
bachtsheer’.186 Het lijkt erop dat Wilhelmius wel gebruik maakte van zijn buiten-
verblijf in zijn heerlijkheid. Hij was schepen en raad van Middelburg en de nabij-
heid van heerlijkheid en buitenverblijf zal het gebruik ervan gemakkelijker hebben 
gemaakt.

Het bezit van een heerlijkheid op een van de andere Zeeuwse eilanden of zelfs 
buiten het gewest was voor slechts weinig ambachtsheren aanleiding om daar een 
buitenverblijf in te richten. Weliswaar had Nicolaas van Hoorn, heer van Burgh 

182  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 723-724.
183  Tegenwoordige Staat (1753) p. 242.
184  za, raze inv.nr. 1149.
185  Middelburgsche Courant 5 februari 1760.
186  za, raze inv.nr. 1149 en Middelburgsche Courant 6 december 1777.
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op Schouwen, het kasteelachtige buitenverblijf Kraaijenstein bij dat dorp in bezit, 
maar hij was een uitzondering.187 Van geen van de andere Middelburgse of Vlis-
singse heren en dames van wie de Tegenwoordige Staat in 1753 vermeldt dat ze een 
heerlijkheid op Zuid-Beveland of Schouwen-Duiveland hadden, is gebleken dat zij 
ter plaatse ook over een buitenhuis beschikten.188 Ze concentreerden zich op Wal-
cheren.

Zelfs wanneer iemand twee buitenplaatsen bezat, kon het verband van een daar-
van met een ambachtsheerlijkheid een reden vormen om ze allebei in stand te hou-
den. Meliskerke lag op een van de doorgaande routes over het eiland en dat kan 
voor de ambachtsheer de reden zijn geweest om het landhuis bij het dorp in stand 
te houden, ook al had hij elders een grotere buitenplaats. Rond het midden van de 
achttiende eeuw was het Huis te Meliskerke eigendom van Daniel Tulleken, heer 
van Meliskerke en Mariekerke. Dit van oorsprong vroeg zeventiende-eeuwse land-
huis was al vanaf zijn ontstaan telkens verbonden geweest met de heerlijkheid en 
de achtereenvolgende ambachtsheren en –vrouwen waren dan ook steeds eigenaars 
ervan.189 Het was in het midden van de achttiende eeuw echter in een slechte staat 
van onderhoud gekomen, zoals twee prenten door Hendrik Spilman uit die tijd to-
nen. Het lijkt er niet op dat Tulleken er vaak verbleef. Zijn voornaamste zomerver-
blijf was Het Huys ter Mee aan de zandweg tussen Serooskerke en Oostkapelle, 
waar hij in de jaren rond 1750 een groot nieuw huis had laten optrekken en waar 
uitgestrekte lanen en fraaie tuinen omheen lagen. Wel lag er vanaf het herenhuis 
een lange laan naar het dorp Meliskerke, die uit de tijd van Tulleken dateerde en 
nadrukkelijk de dorpskern met het huis verbond. De laan begon pal naast de kerk 
en liep recht op het huis af. De Hattingakaart uit 1750 toont deze laan als een brede 
dreef met meerdere rijen bomen.

Soms droeg een ambachtsheerlijk verblijf alleen een praktisch karakter, zoals in 
Grijpskerke. Deze heerlijkheid was in bezit van Johan Carel van Cattenburg. Hij 
was lid van het stadsbestuur van Gouda en zal vanwege de reisafstand niet veel ge-
bruik hebben gemaakt van zijn heerlijkheid. Wel beschikte hij er over een klein 
verblijf in het dorp. Toen hij in financiële problemen kwam en zijn schuldeisers in 
1768 de heerlijkheid lieten verkopen, hoorde bij zijn bezittingen ter plaatse behalve 
de korenmolen een ‘huis en erve’. Dit stond in het dorp op de hoek van de Middel-
burgse Zandweg. Hierin bevonden zich naast het nodige serviesgoed zes keuken-
stoelen en een tafel en een ledikant voor twee personen. Het hele herenhuis van Van 

187  Tegenwoordige Staat (1753) p. 388; W.P. de Vrieze, ‘Het slot Kraaijenstein te Burgh’ in: Kroniek van het 
Land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 5 (1980), p. 4-23.
188  Krabbendijke (p. 278-279), eigendom van Jacob van Reygersberge, gecommitteerde raad en raad ter Admi-
raliteit van Zeeland namens Middelburg; het ambacht Maire (p. 280-281), eigendom van een juffrouw Meeuwsen, 
vermoedelijk uit Middelburg of Vlissingen; Kattendijke (p. 286-287), eigendom van Alexander Johan Hierony-
mus Huyssen, burgemeester van Middelburg; Wissenkerke (p. 294), eigendom van mevrouw De Normandie, ge-
boren Anna van Sonsbeeck, uit Vlissingen; De Vier Bannen van Duiveland, eigendom van Johan van der Mandere 
uit Vlissingen (p. 500-501), het leengoed en voormalig kasteel Oosterstein (p. 515), eigendom van Jacob Willem 
Bosschaard, rekenmeester van Zeeland namens Vlissingen. Zie ook bijlage 4.3.
189  Martin van den Broeke, ‘Een heerlijk buitenverblijf. Het Huis te Meliskerke, ambachtsherenhuis en buiten-
verblijf’ in: De Wete 39 (2010) 4, p. 3-14.
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Cattenburg bestond waarschijnlijk uit slechts een kamer in een woning die deels 
door anderen werd bewoond, mogelijk een lid van het heerlijkheidsbestuur. Als 
attri buten van de ambachtsheer waren in het huis een vishengel te vinden en een 
‘basterwindhond’ voor de jacht.190

Een soortgelijk verblijf had Adriaan Steengracht, heer van Oost- en West-Sou-
burg. Steengracht was vrijheer van Wisch, heer van Moyland, Till, Ossenbruch, 
Huet bij Kleef, Wehl, Slangenburg, Ter Borgh in Gelderland, schepen en raad van 
Middelburg later hoogbaljuw en rentmeester-generaal der domeinen in Zeeland 
Bewester Schelde. Hij overleed ongehuwd te Middelburg in 1773.191

Hij had in zijn Walcherse heerlijkheden de beschikking over meerdere wonin-
gen. In de eerste plaats was dit het kasteel Sint Aldegonde, de verbouwde voor-
burcht van het laatmiddeleeuwse kasteel waarvan het hoofdgebouw in het begin 
van de Nederlandse Opstand verloren was gegaan. Het zogeheten ’t Park aan de 
overkant van de straat, de vroegere hertenkamp van het kasteel, was begin acht-
tiende eeuw in gebruik genomen als buitenverblijf. Dat kocht Steengracht in 1772 
van Jan Splinter Stavorinus. Het bestond toen uit een ‘heeren- en boerewooninge, 
koetshuys, speelhof en bossen’ en was uitgebreid met het aangrenzende Westersigt, 
een voormalig buitenverblijf ‘zijnde afgebroken met zijn gebouwen’.192

Kennelijk wenste Steengracht ook een verblijf te hebben in de heerlijkheid Oost-
Souburg, want hij kocht ‘een heerehuys en speelhof er agter’ op het zuideinde van 
het dorp.193

In 1772, kort voor zijn overlijden, kocht hij het kasteel Slangenburg bij Doetin-
chem, dat samen met de meeste heerlijkheden in bezit kwam van zijn broer Corne-
lis. Deze was zijn loopbaan begonnen in het Vlissingse stadsbestuur maar vertrok 
al spoedig naar Den Haag, waar hij namens Zeeland zitting had in de Generaliteits-
rekenkamer.

Na het overlijden van zijn broer Adriaan nam Cornelis Steengracht zijn intrek 
op kasteel Slangenburg en liet er ‘considerabele reparatiën en timmeragiën’ uitvoe-
ren. Ook werd in 1774 in zijn opdracht een grote bedrijfskaart van het landgoed 
vervaardigd, wat erop wijst dat hij dit als een belangrijke bron van inkomsten be-
schouwde.194

Desondanks hield hij in Souburg zijn bezittingen aan: zowel het kasteel Sint Al-
degonde als de er tegenover liggende buitenplaats ’t Park. Laatstgenoemde ver-
kochten de erfgenamen van Adriaan Steengracht echter in 1780.195 Toen Cornelis in 
1781 overleed, bezat hij in West-Souburg nog het kasteel.

190  za, raze inv.nr. 944 (21 april, 17 juni en 1 juli 1768).
191  Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Steengracht, Den Haag 1899, p. 15.
192  gav, raze inv.nr. 1480 (15 oktober 1772).
193  De verkoper was schoolmeester Cornelis Pleyte, die het huis een jaar eerder had gekocht van Aletta Ude-
mans die in Middelburg woonde en het als buitenverblijf gebruikt kan hebben. za, raze inv.nr. 1307 (23 februari 
1773 en 30 april 1774). Laatstgenoemde overdrachtsakte is pas na het overlijden van Steengracht opgesteld maar 
heeft ongetwijfeld betrekking op een aankoop die hij bij zijn leven heeft gedaan.
194  H.W. Hoppenbrouwers, G.B. Janssen en Trudi Woerdeman, De Slangenburg. Kasteel, park en bewoners, 
Doetinchem 1989, p. 68-70, 102-113.
195  gav, raze inv.nr. 1480 (7 oktober 1780).
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Ook als een ambachtsheer geen buitenplaats in zijn heerlijkheid had, beschikte 
hij meestal over een klein verblijf ter plaatse, zoals in het geval van Steengracht en 
Van Cattenburg. Mogelijk waren ook in andere Walcherse heerlijkheden dergelijke 
woningen te vinden met daarin een of meer kamers waar de ambachtsheer een paar 
dagen per jaar verblijf kon houden om de bestuurlijke en financiële zaken te regelen.

Vervulde een buitenplaats rond het midden van de achttiende eeuw nog een belang-
rijke functie in het vertoon van macht van een stedelijke eigenaar? Grote politieke 
macht en het bezit van een grote buitenplaats konden samengaan. Een meer voor 
de hand liggend verband tussen buitenplaatsen en macht vinden we in het geval 
van ambachtsheren. Ook voor hen was het bezit van een buitenverblijf in de am-
bachtsheerlijkheid echter geen conditio sine qua non. Wanneer een ambachtsheer 
in een van de Walcherse steden woonde en zijn heerlijkheid binnen korte tijd kon 
bereiken, was het bezit van een buitenplaats in die heerlijkheid vaak wel onderdeel 
van de entourage. Maar als de heer of vrouwe buiten het eiland of buiten het ge-
west woonde, ging de reisafstand een rol spelen. Het algemene beeld is dat een bui-
tenplaats in de eigen heerlijkheid voor een ambachtsheer vooral aantrekkelijk was 
wanneer deze lag op een plaats waar veel verkeer langs kwam en die door veel men-
sen gezien kon worden. Dat kan verklaren waarom de heerlijkheden waar de weg 
van Middelburg naar Domburg doorheen liep, wel alle een ambachtsheerlijk bui-
tenverblijf langs die weg hadden maar de meer perifeer gelegen heerlijkheden niet 
of nauwelijks. Kortom, er was geen duidelijk verband tussen het bezitten van po-
litieke of ambachtsheerlijke macht en dat van een buitenplaats die die macht moest 
symboliseren.

4.5 Aanzien

Al vele malen is hiervoor aangegeven dat buitenplaatsen een onderdeel waren van 
een aanzienlijke levensstijl. Activiteiten die stedelingen op hun buitens onderna-
men, illustreerden de vrije tijd die ze tot hun beschikking hadden en dat onder-
scheidde hen als een elite binnen de stedelijke samenleving. Om na te gaan hoe de 
buitenplaats ook zelf ingezet werd als middel om het aanzien van de eigenaar ten-
toon te spreiden, wil ik ruim aandacht besteden aan twee zaken die specifiek zijn 
voor de achttiende eeuw: de ingrijpende verfraaiingen die enkele buitenplaatsen 
ondergingen (waarin eigenaren een flink aandeel hadden), en de afbeeldingen die 
daarvan werden vervaardigd en door prenten verspreid.

4.5.1 Architectuur als distinctiemiddel

In de jaren dertig en veertig van de achttiende eeuw ondergingen ongeveer tien bui-
tenplaatsen op Walcheren ingrijpende verbouwingen. Er werden nieuwe huizen 
gebouwd en de bestaande parken kregen een flinke uitbreiding en een gedeeltelijk 
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nieuwe aanleg. Door hun omvang springen deze buitens eruit. Dat is al te zien op 
de Hattingakaart die in 1750 tot stand kwam, kort nadat de grote werkzaamheden 
waren afgerond. Het gaat hier met name om het Hof te Domburg, het Huis te Oost-
kapelle en Ter Hooge. De opdrachtgevers schakelden voor de verbouwing van hun 
buitenplaatsen niet de minsten in: de Antwerpse architect Johan Pieter van Baur-
scheit (1699-1768), de Middelburgse stadsarchitect Jan de Munck (1687-1768) en 
mogelijk zelfs Pieter de Swart, de architect van stadhouder Willem IV. 

Deze buitenplaatsen illustreren een ontwikkeling die zich in de loop van de acht-
tiende eeuw voordeed onder de stedelijke elite: naast een groot huis in de stad, een 
aanzienlijke buitenplaats en een indrukwekkende stamboom werd goede smaak in 
de kunsten steeds meer een vereiste om bij de topelite te horen.196 Regenten legden 
kunstverzamelingen aan met schilderijen en tekeningen van belangrijke meesters, 
of ze legden zich toe op de muziek en vergaarden een collectie muziekinstrumen-
ten. Ook de architectuur, die in deze tijd steeds meer als een kunstvorm werd be-
schouwd, kwam in de belangstelling bij de elite. Kennis daarvan was steeds meer 
een middel geworden om goede smaak en daarmee maatschappelijke distinctie 
te tonen. Op deze gebieden ontstond een subtielere, meer verfijnde smaak en die 
werd een graadmeter voor het aanzien dat men had of wenste te hebben.197

Huis te Oostkapelle
Het proces van nieuwbouw van het Huis te Oostkapelle, een van de meest aanzien-
lijke van alle Walcherse heerlijkheden geldt, toont iets van de verhouding tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer en de concessies die de architectuur moest doen 
vanwege de uitstraling die de eigenaar aan zijn buitenverblijf wenste te geven.

Johan Gualtherus van der Poort kocht in 1755 het derde deel van de heerlijk-
heid van zijn broer, nadat hij eerder zelf tweederde deel had geërfd. Daarmee werd 
hij heer van heel Oostkapelle.198 Van 1744 tot zijn overlijden in 1784 was Van der 
Poort bewindhebber van de voc ter Kamer Zeeland. Hij trad in 1745 in het huwe-
lijk met Johanna Susanna van der Mandere (1714-1793).199

De plannen voor een nieuw huis en park in Oostkapelle waren waarschijnlijk al 
enige tijd in de maak toen Van Baurscheit in 1748 informeerde naar de stand van za-
ken.200 In september 1748 schreef Van Baurscheit aan De Munck dat hij ‘van over 

196  L. Kooijmans, ‘Patriciaat en aristocratisering in Holland tijdens de zeventiende en achttiende eeuw’ in: J. 
Aalbers en M. Prak (red.), De bloem der natie: adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden, Meppel/Am-
sterdam 1987, p. 93-103; Yme Kuiper, ‘Adel in de achttiende eeuw: smaak en distinctie. Een verkenning van het 
veld’ in: Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 16 (2009), p. 9-18.
197  Freek Schmidt, Paleizen voor prinsen en burgers. Architectuur in Nederland in de achttiende eeuw, Zwolle 
2006, p. 19-63.
198  Lantsheer, Zelandia Illustrata p. 752.
199  Zij was de jongste zuster van Jacob van der Mandere van Ouwerkerk die een nieuw huis op Der Boede liet 
bouwen. Het echtpaar bewoonde aanvankelijk de buitenplaats De Triton, gelegen naast Der Boede en afkomstig 
uit het bezit van haar grootouders. Van den Broeke, Jan Arends p. 188.
200  saa, Insolvente boedelskamer inv.nr. 2117 (brief van 7 juli 1748). De architect was de hele voorgaande win-
ter ziek geweest en niet in staat om te werken, en bovendien bemoeilijkte de Franse bezetting van Antwerpen 
al sinds mei 1746 de contacten met zijn Zeeuwse opdrachtgevers. De Munck antwoordde kennelijk niet en Van 
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eenigen tijt een begin gemaeckt heeft’ met het maken van een ontwerp voor het huis 
van Van der Poort. De wensen van de opdrachtgever maakten het tot ‘een moye-
lijcke questie’.201

Van Baurscheit zond op 28 november 1748 eindelijk een plan voor het nieuw aan 
te leggen park van Oostkapelle naar zijn Middelburgse collega. Het had hem veel 
moeite gekost om op het onregelmatige terrein een deugdelijke aanleg te ontwer-
pen: 

Naer dat ick lanck geprobeert hebbe om het nieuw te maecken huys (…) te brengen op 
het midel van de groote dreve die als nu daer geplant is, soo hebbe noyt eene linie con-
nen crijgen van de geheel buyten plaets die eenigh regulier gesicht aen het huys conde toe-
brengen’. Het gevolg was dat ‘het huys in eenen hoeck van de buyteplaets soude moeten 
liggen alwaer men noyt eenigh regulier werck en soude connen van maecken’. De buiten-
plaats zou‘altijt eene plaets van aengelapte stucken moeten blijven’. Dit was zeer tegen de 
zin van de architect, want die wenste samenhang en regelmaat in een tuinontwerp te zien: 
‘een buytenhuys diende geplaets te sijn gelijck het herte in des mensche lichaem,waer aen 
alle princiaale gesichte van de heele plaetse soo veel het doendelijck is moeten toegebrocht 
woorden. 

Ondanks de wens van de opdrachtgever om het huis aan de rand van het terrein te 
zetten, op de plaats van het oude, heeft Van Baurscheit een plan naar zijn eigen in-
zichten opgesteld. Deze tekening is niet in de archieven gevonden, maar de toelich-
ting in de brief bij ‘den nevensgaende generaelen plan’ kan wel een beeld geven van 
zijn voorstel. Het plan toonde:

hoe dese buyteplaets met tijt can aengelegt woorde en wat aengenaeme gesichten aen het 
huys connen toegebrocht woorden. De middenas, de ‘linie van gravitijt’, was ‘het midel 
van den buytensten wegh van de nieuwe aengelegde plantagie ende (…) de cruys linie het 
midel van den wegh van den agtercant derselve plantagie dewelcke oock het midelpunt 
maeckt ten naesten bij op de straet van het dorp’. Dit maakte het mogelijk dat ‘de nieuwe 
aengelegde plantagie in alle haere reguliere linien gecontinueert [kan] woorden.

Het is niet geheel duidelijk hoe deze twee elkaar kruisende hoofdlijnen liepen. 
Aangenomen dat de ‘nieuwe aengelegde plantagie’ het grote vierkante deel ten 
noorden van het huiseiland is en niet het driehoekige deel ten oosten daarvan, zal 
de ‘linie van gravitijt’ in zijn plan oost-west gelopen hebben. De lange laan vanaf 
de buitensingel van het huiseiland noordwaarts tot achteraan het park zal dan de 
‘cruyslinie’ gevormd hebben. Dit zou betekenen dat het nieuwe huis volgens Van 
Baurscheit ongeveer in het midden van het terrein had moeten komen, halverwege 
het hek aan het kerkplein en de noordrand van het park. Vanaf het kerkplein moest 
het huis dan aan het eind van een oprijlaan zichtbaar geweest zijn. Het gevolg van 
deze nieuwe positionering was dat het oude huiseiland tegenaan het dorp verlaten 
zou worden en de gracht worden gedempt. Ook de imposante oprijlaan die in het 
verlengde van de Noordweg lag en recht op het oude huis afliep, werd in dit plan 

Baurscheit schreef aan de Vlissingse metselaarsbaas Spruyt: ‘ick worde gewaer dat die heer met mij wat serieus 
handelt sedert die passagie die ick met hem op het hoff Der Boede hebbe gehadt daer u present waert’.
201  saa, Insolvente boedelskamer inv.nr. 2117 (brief van 29 september 1748).
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overbodig.202 Het nieuw te bouwen huis zou op een terras komen te staan ‘commu-
niquerende langs vier seyden aen de respective stucken daer tegens paelende’. Ook 
dit bevestigt het vermoeden dat het huis midden op het terrein had moeten komen, 
met naar zowel de voor- en achterzijde als naar de beide zijkanten een zicht door 
een laan. De precieze afmetingen liet de architect afhangen van de wensen van de 
opdrachtgever.203

De vasthoudendheid van de opdrachtgever aan de plaats van het huis maakte dit 
geen gemakkelijke opdracht voor Van Baurscheit. Het herinnerde hem aan eerdere 
soortgelijke onmogelijke opgaven: 

Hebbe oock menighvuldige rijse geëxprimenteert dat eene buytenplaets altijt vergroot 
woordt hetsij door dien die deselve aenlegt ofte door sijne naersaeten, ende dat men dan 
dickwijls buyten staet gestelt woorde om daer een stuck met goede gratie bij te maecken’. 

202  Het is merkwaardig om te zien hoe weinig rekening Van Baurscheit kennelijk hield met de al bestaande in-
frastructuur en mogelijke zichtlijnen van en naar het omringende platteland en de doorgaande wegen. Het is dan 
ook de vraag of de architect wel ter plaatse is geweest om de situatie op te nemen, of dat hij hier enkel op basis van 
hem toegezonden opmetingstekeningen te werk ging. Dat laatste was vermoedelijk het geval.
203  saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2117 (brief van 28 november 1748). Idem: ‘De groote van het huys 
ofte sijne particuliere verdeelinge moet in mijnen plan onbepaelt gehouden woorden en dependeert ganschelijck 
aen het gebruyck van den heere eygenaer’. De opdrachtgever moest ‘expliceren hoe veel caemers en voordere co-
moditijten sijnedele daer in gelieft tot sijn gebruyck te hebben en ofte de caemers groot oft midelbaer moete sijn, 
want ider bewoont sijn huys naer sijn eygen genoegen waer van veele differente sentimenten sijn’.

Ontwerp voor het park van het Huis te Oostkapelle. Tekening, circa 1750.
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Dit was hem ‘differente keeren gebeurt’. In zo een geval was ‘men dickwils genootsaeckt 
(…) schoone plantagien die van de voorsaeten met wijnigh omsicht gemaeckt sijn heel en 
gaens te moeten uytroyen, soo dat men wel voorsichtigh diende te sijn van buyten de rech-
te hoecken niet te gaen.204 

Hieruit komt naar voren dat het ideaal was om een park aan te leggen volgens de 
smaak van de eigen tijd en zo weinig mogelijk rekening te moeten houden met al 
aanwezige onderdelen uit eerdere fasen.205

Een ongesigneerd tuinontwerp (waarschijnlijk van de hand van Van Baurscheit) 
toont een andere opzet van het nieuwe park. Veel daarvan is volgens de wens van de 
opdrachtgever gebaseerd op de aanleg die er al lag: de plaats van het huis is onveran-
derd, de hoekige vorm van het huiseiland, de ligging van de toegangsdreef die vanaf 
de Noordweg achterlangs de huizen van het dorp naar de voorzijde van het heren-
huis loopt zijn alle onveranderd. 

De opdrachtgever stelde het ontwerp niet op prijs en besloot om verder geen ge-
bruik te maken van de diensten van de architect. Toen Van Baurscheit voor zijn 
werk een rekening indiende van 147 Zeeuwse guldens, ontstond een langdurige 
briefwisseling omdat Van der Poort betwistte dat hij het bedrag verschuldigd was. 
Pas in 1758 betaalde hij de architect 120 guldens, nadat De Munck had bemiddeld 
in de kwestie.206

Van het nieuw te bouwen huis bestaat een ontwerptekening van de voorgevel. Het 
is een vijf vensters breed gebouw, op de hoeken voorzien van geblokte lisenen en 
met een vooruitspringende middenpartij waarin de voordeur is geplaatst. Het mid-
delste raam op de verdieping loopt uit in een boog die enigszins doet denken aan 
het werk van Van Baurscheit, zoals de gevels van Sint Jan ten Heere en Van den 
Brandes huis aan de Lange Delft in Middelburg. Ook de getoogde dakvensters lij-
ken geïnspireerd op het werk van deze architect. De algehele opzet van de gevel 
en enkele ornamenten verraden vooral de hand van Jan de Munck. Zijn eigen huis 
aan het Molenwater in Middelburg leek daar opvallend veel op. Zo komen de op-
zet met geblokte hoeklisenen en de plint met daarin kelderramen van beide huizen 
met elkaar overeen. De gevel van het Huis te Oostkapelle was uiteraard rijker uitge-
voerd, met meer ornamenten, dan het eigen huis van De Munck. 

De eerste steen van het nieuwe huis werd gelegd in 1749. Tot aan de voltooiing 
in 1755 kostte de nieuwbouw en afwerking ervan dertienduizend Vlaamse ponden, 
bijna tachtigduizend Zeeuwse guldens, een voor die tijd enorm bedrag. Daar kwam 
nog bij wat er aan de aanleg van het nieuwe park werd uitgegeven.

Twee schetsen geven ontwerpen voor het huiseiland. In de oorspronkelijke aan-
leg liep de oprijlaan schuin op het huis aan, maar het nieuwe huis werd recht op 

204  saa, Insolvente boedelskamer inv.nr. 2117 (brief van 28 november 1748).
205  Vergelijk ook de discussie die Van Baurscheit had met Johan Adriaen van de Perre over de incorporatie van 
onderdelen van zijn oude huis in het ontwerp van het nieuwe woonhuis. Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren 
p. 211-218.
206  Van den Broeke, Jan Arends p. 128.
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de as van deze laan geplaatst, en het eiland kreeg een symmetrische vorm, met aan 
de achterkant een halfcirkelvormige verbreding van de gracht, die voor een grote 
ruimtewerking zorgt. Gelet op het hierboven gestelde dat Van Baurscheit slechts 
twee tuinontwerpen in zijn rekeningen en brieven noemt, kan verondersteld wor-
den dat de aanwezige plannen, twee voor de huisplaats en een voor het achthoekige 
bassin, van de hand van iemand anders zijn. Daarbij komt Jan de Munck in beeld 
als mogelijke vervaardiger: hij was al bekend met Van der Poort als contactpersoon 
voor Van Baurscheit en gold als de bekendste en belangrijkste bouwmeester van 
Zeeland. Bovendien was hij iemand die op min of meer gelijke voet stond met zijn 
opdrachtgevers.207

Haagse architectuur
Tot de meest opvallende buitenplaatsen die rond het midden van de achttiende 
eeuw in Zeeland tot stand kwamen, behoorde het kasteel Ter Hooge bij Middel-
burg, waar Jan van Borssele van der Hooghe, een nazaat van vroegere bewoners, 
een nieuw landhuis liet optrekken.208 Van Borssele van der Hooghe was weliswaar 

207  Breedvelt Boer, Teekenen en vasseren p. 83, 90.
208  Van den Broeke, Jan Arends p. 73-94.

Ontwerp voor de voorgevel van het Huis te Oostkapelle. Tekening, circa 1750.
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van 1749 tot 1764 representant van de Eerste Edele in de Staten van Zeeland en door 
afkomst met dat gewest verbonden, maar had het grootste deel van zijn jeugdjaren 
doorgebracht in Den Haag. Later bracht hij veel tijd in die plaats door vanwege zijn 
functies in de Staten-Generaal en aan het stadhouderlijk hof.209 Het nieuwe land-
huis en het park die onder zijn opdrachtgeverschap op Ter Hooge tot stand kwa-
men, zijn eerder een uitvloeisel van de Haagse buitenplaatsencultuur zoals die be-
stond in kringen van diplomaten en hofadel en in mindere mate van die in Zeeland. 

Het van oorsprong middeleeuwse kasteel bestond in het midden van de acht-
tiende eeuw nog steeds uit een verzameling kleine gebouwen binnen een gracht. 
Het was in bezit gekomen van Adriaen Jacob Claeszsz. (overleden 1496) en de fa-
milie ging zich na enkele generaties Van der Hooghe noemen. Op grond van ver-
meende verwantschap met het geslacht Van Borssele voegde men later die naam aan 
de familienaam toe, een praktijk die in 1761 nieuw leven werd ingeblazen toen de 
predikant Willem te Water in zijn boek Het hoogadelrijk en adelijk Zeeland (Mid-
delburg 1761) de familie Van Borssele van der Hooghe een adellijke afstamming 
toedichtte.210

Tot 1713 bleef het kasteel Ter Hooge door vererving in bezit van deze familie, 
totdat het in genoemd jaar werd verkocht aan derden.211 In 1739 kwam het zoals ge-
zegd door koop in bezit van Ewoud van Dishoeck, heer van Domburg en zijn zoon 
verkocht het in 1751 aan Van Borssele van der Hooghe.212 

Van Borssele van der Hooghe was geboren in Den Haag en werd in 1736 raad 
van Middelburg. Hij was 1749 in door stadhouder Willem IV benoemd als zijn re-
presentant van de Eerste Edele in de Staten van Zeeland. Hij genoot veel vertrou-
wen bij de prins en zijn echtgenote Anna van Hannover, mede doordat zijn vader 
eerder als een trouw aanhanger van koning-stadhouder Willem III had gegolden 
maar vooral doordat Jan zelf een graag geziene gast aan het stadhouderlijk hof was. 
Tijdens het regentschap van Anna van Hannover van 1751 tot 1759 hoorde hij tot 
de zogenoemde conferentie, terwijl de prinses zelf hem namens Zeeland benoemde 
tot lid van de voogdijraad over de minderjarige prins Willem V. Prins Willem IV 
speelde een bemiddelende rol in Van Borsseles huwelijk in 1750 met de schatrijke 
Anna Margaretha Elisabeth Coninck, vrouwe van Ritthem, Lemhove en St. Pie-
tersdamme. 

Van Borssele van der Hooghe beschikte binnen Zeeland en aan het hof over een 
groot ‘credit’ en geen andere representant van de Eerste Edelen in Zeeland in de 
tweede helft van de achttiende eeuw genoot zoveel macht en aanzien als hij.213 Bij 

209  Van Borssele was geboren in Den Haag en werd later gedeputeerde ter Staten-Generaal namens Zeeland. 
Nederland’s Adelsboek 80 (1989), p. 279-290; Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaar als heer p. 202-204.
210  R.G. de Neve, ‘Genealogiebeoefening en adellijke pretenties. Noblesse d’obscurité tijdens de Republiek en 
het Koninkrijk’ in: Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie 59 (2005), p. 117-152.
211  za, Archief van de Zeeuwse tak van de familie Van Lynden inv.nr. 126.
212  De overdrachtsakte dateert van 27 mei 1753. za, Archief van de Zeeuwse tak van de familie Van Lynden  
inv.nr. 126. Er hoorden 101 gemeten land bij het kasteel.
213  Gabriëls, De heren als dienaren p. 202-204.
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een dergelijke status hoorde natuurlijk een representatief buitenhuis, dat niet alleen 
de persoonlijke status van Van Borssele moest uitstralen maar tevens de luister van 
zijn oude, en vermeend adellijke, afkomst eer moest aandoen. Dat hij zich actief 
daarvoor inzette, blijkt niet alleen uit de aankoop van het oude familiekasteel maar 
ook uit de aankoop van de ambachtsheerlijkheid Borsele in 1750.214 Aan deze heer-
lijkheid was de hogere rechtspraak verbonden, wat deze een uitzonderlijke status 
gaf te midden van de andere Zeeuwse heerlijkheden waar doorgaans alleen de lage-
re rechtspraak aan verbonden was.

Het huis dat Van Borssele van der Hooghe liet optrekken, kwam in de plaats van 
het oorspronkelijke kasteel. Hoewel het nieuwe gebouw een moderne vormgeving 
kreeg, handhaafde hij de toren. Ernaast verrees zelfs een tweede toren naar model 
van de eerste. Ze moeten worden opgevat als een verwijzing naar de ouderdom van 
Van Borsseles familie en de riddermatige status die leden van dit geslacht in de acht-
tiende eeuw claimden.215

De rest van de vormgeving is modern te noemen en duidelijk gebaseerd op Fran-
se voorbeelden, met name die van de Parijse architect Jacques-François Blondel. 
Een tweetal ontwerptekeningen voor het huis Ter Hooge vertoont zelfs een grote 
mate van gelijkenis met een van de modellen uit zijn voorbeeldenboek De la distri-
bution des maisons de plaisance uit 1737.216

214  Nagtglas, Zelandia Illustrata deel 2, p. 112.
215  Vergelijk De Neve, ‘Genealogiebeoefening en adellijke pretenties’.
216  J.F. Blondel, De la distribution des maisons de plaisance et de la décoration des édifices en général, Parijs 

De voorzijde van het huis Ter Hooge bij Middelburg. Tekening door Jan Arends, circa 1780.
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De verbouwing van het kasteel vond plaats tussen 1754 en 1757.217 Het is niet on-
mogelijk dat het ontwerp het werk was van Pieter de Swart, die tot 1753 architect in 
dienst van Willem IV was en na zijn dood zich als zelfstandig architect vestigde. De 
Swart vond veel klanten in de entourage van de vroegere stadhouder en hij zal Van 
Borssele ongetwijfeld persoonlijk gekend hebben. De tekenstijl van de ontwerpen 
en de sterke oriëntatie op het werk van Blondel van de ontwerptekeningen voor het 
huis Ter Hooge maken dat ze aansluiten bij De Swarts oeuvre in de jaren dat hij net 
als zelfstandige werkzaam was.218

Tegelijk met de bouw van het huis kwam een grootschalig park tot stand waar-
voor Jean de Lage in 1751 een ontwerp tekende. Deze luitenant-kolonel in het 
Staatse leger was opzichter van de paleizen en parken van stadhouder Willem IV.219

Dit ‘Plan général du château près de Midelbourg apartenant à monsieur de Bor-
sel’ toont een grootschalig park rond de plaats van het oude kasteel. Het gebouw 
zelf ontbreekt op het plan omdat daar toen nog geen nieuw ontwerp voor was ge-
maakt. In de bosketten zijn enkele elementen te zien die afgeleid zijn van voorbeel-
den in het handboek van Dezallier d’Argenville. Voor het grootste deel getuigt het 
ontwerp van een originaliteit die de hand van een vakman verraadt. Het is niet be-
kend of De Lage nog meer tuinontwerpen voor andere opdrachtgevers heeft ver-
vaardigd. Zijn signatuur doet vermoeden dat hij deze presentatietekening naar ei-
gen ontwerp heeft gemaakt. Het plan bleef vrijwel geheel onuitgevoerd.

Een tweede ontwerp, in een andere stijl getekend, draagt de datering 1753. 
Hierop is een park te zien dat in grote lijnen overeenkomt met het eerdere ont-
werp. Tekeningen die Jan Arends rond 1780 van het kasteel en zijn park maakte, 
geven aan dat dit ontwerp wel grotendeels is uitgevoerd. De combinatie van slin-
gerende paden en geometrisch vormgegeven bosketten is ook te zien op tuinont-
werpen die Pieter de Swart maakte voor het Huis ten Bosch in opdracht van stad-
houder Willem IV. De tekenstijl van het ontwerp komt eveneens overeen met die 
van deze Haagse architect. Daarom is het aannemelijk dat dit tuinontwerp voor 
Ter Hooge is getekend door Pieter de Swart. Daarmee is dit het enige van deze 
ontwerper in Zeeland. De Swart had een clientèle onder diplomaten en hofadel en 
zijn ontwerpen zijn niet alleen in Den Haag en omgeving gerealiseerd maar ook 
verder weg. Een werk voor een Zeeuwse opdrachtgever was tot op heden nog niet 
gevonden.220

1737, p. 117-144; Matthijs J. Burger, Slot ter Hooge op Walcheren, architectuur en interieur, scriptie Rijkuniver-
siteit Leiden 1989.
217  Van den Broeke, Jan Arends p. 80-81.
218  Vergelijk F.H. Schmidt, Pieter de Swart. Architect van de achttiende eeuw, Zwolle/Zeist 1999, p. 151-153.
219  Schmidt, Pieter de Swart p. 107, 144, 196, 197; idem, Paleizen voor prinsen en burgers p. 86. Onder deze vor-
stelijke woningen bevonden zich het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof in Den Haag, Huis ten Bosch, 
Het Kleine Loo in Voorburg, Paleis Het Loo in Apeldoorn, Soestdijk, het Huis ter Nieuburch in Rijswijk, het Hof 
te Dieren, Oranjewoud bij Heerenveen en het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden.
220  Schmidt, Pieter de Swart p. 153, 115-141.
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Kortom, Ter Hooge is uiterst relevant voor een goed begrip van de Zeeuwse elite 
in het derde kwart van de achttiende eeuw en hun oriëntatie op het Stadhouderlij-
ke hof in Den Haag, maar moet tegelijkertijd als een uitzondering worden gezien: 
uit andere gevonden voorbeelden blijkt immers dat buitenplaatseigenaren uit de 
Walcherse steden weliswaar voor hun interieurdecoraties en meubilair een beroep 
deden op handelaren en vormgevers uit Den Haag maar evenzeer op die uit ande-
re steden. Regionaal werkzame bouwploegen en aannemers vormden waarschijn-
lijk de meerderheid van de bouwlieden die op Walcheren buitenplaatsen tot stand 

Ontwerp voor het park van kasteel Ter Hooge. Tekening, 1753.



4 Verfraaiing 1720-1770278

brachten en van de jaren dertig tot en met de jaren vijftig genoot Van Baurscheit uit 
Antwerpen ook bij Zeeuwse opdrachtgevers grote faam als ontwerper van huizen, 
interieurs en tuinen.221 De bijzonder sterke band van Van Borssele van der Hooghe 
met het hof in Den Haag kan de Haagse en indirecte Franse invloeden op het Wal-
cherse Ter Hooge verklaren, maar, nogmaals, het blijft op dat eiland zelf een uit-
zonderlijk bouwproject.

Dilettanten
De zojuist besproken voorbeelden toonden de samenwerking tussen gerenom-
meerde ontwerpers enerzijds en opdrachtgevers met (al dan niet vermeende) kennis 
van zaken anderzijds. Er waren echter ook eigenaren die zelf een nog duidelijker 
stempel op hun buitenplaats wensten te drukken en soms zelf de benodigde bouw-
ploeg samenstelden of zelf het ontwerp leverden.222 

Een voorbeeld van een buitenplaats waar de eigenaar, Daniel Radermacher, zelf 
een duidelijk stempel op zette, is Poppenroede Ambacht. Door zijn reizen had deze 
zich zelf een beeld kunnen vormen van de meest toonaangevende tuinen in Enge-
land en Frankrijk en die kennis gebruikte hij voor het ontwerp dat hij voor zijn ei-
gen buitenplaats maakte.

Poppenroede Ambacht lag aan de Seisweg even ten westen van Middelburg en 
ontleende zijn naam aan de gelijknamige heerlijkheid, waarvan de rechten overi-
gens sinds 1762 in handen van de stad Middelburg lagen. Het park was nog onvol-
tooid toen de erfgenamen van eigenaar Michiel Adriaan van Pantegem Pille de bui-
tenplaats in 1762 overdroegen aan Daniel Radermacher, heer van Nieuwerkerke.223

Radermacher was een vooraanstaande figuur in het Middelburgse sociëteits- en 
verenigingsleven. Hij was in 1761 zijn vader opgevolgd als bewindhebber van de 
voc en trad in de jaren daarna als schepen en raad toe tot het Middelburgse stads-
bestuur. Hij zou zich al spoedig daaruit terugtrekken en zich helemaal richten op 
de wetenschappen. Hij verkoos het nut boven ambten en vormde samen met zijn 
vriend Johan Adriaen van de Perre de drijvende kracht achter het Middelburgse 
genoot schapsleven. Hij was actief in het Collegium Musicum en in de vrijmetse-
laarsloge Le Philantrope. Verder ondersteunde hij het in 1769 opgerichte Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen, de Middelburgsche Teeken-Academie en parti-
cipeerde in het Practisijnscollege en het Natuurkundig Gezelschap. Hij was initia-
tiefnemer van de oprichting van de Groote Sociëteit, die bijeenkomsten hield in het 
Schuttershof van Sint Joris. Daarnaast was hij lid van verschillende genootschappen 
zoals de Oeconomische Tak, de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie Soci-
eteit en het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte. Tevens 
werd hij in 1771 was hij directeur van de Hollandsche Maatschappij der Weten-

221  C. Willemijn Fock, ‘Zeeuwse kasboeken in het midden van de achttiende eeuw. De interieurs van ’t Huis te 
Oostkapelle, Heerenhof in Oosterland en Toornvliet’ in: E. den Hartog (hoofdred.), Aspecten van Zeeuwse bui-
tenplaatsen. Jaarboek Kastelenstichting Holland en Zeeland 2006-2007, p. 49-76.
222  Schmidt, Paleizen voor prinsen en burgers p. 19-63.
223  Van den Broeke, Jan Arends p. 146-161; za, raze inv.nr. 910 (22 februari 1762).
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schappen. Zijn bibliotheek getuigde van een brede belangstelling voor onder meer 
de kunsten en de natuurwetenschappen.224

Radermacher trad in 1756 in het huwelijk met de Rotterdamse Susanna Libertina 
Boogaert. Na haar overlijden in 1780 trouwde hij in 1782 met de uit Amsterdam af-
komstige Clasina Petronella de Kokelaar.

Van 7 april tot 31 mei 1750 reisde Radermacher door Engeland, vergezeld door 
zijn knecht Frederik en de heer en mevrouw Ferleman. Behalve enkele concerten 
en vele kennissen in Londen bezocht hij tuinen en parken. De grote huizen zoals 
Hampton Court, Windsor Castle, Cliveden en Blenheim Palace bezocht hij, evenals 
Woburn Abbey en in Londen Kensington Gardens. Van deze laatste merkte hij op 
dat het ‘het bekoorlijkste park [was] van alle die ik nog gezien heb’.225

Het jaar erna vertrok hij naar Parijs. Op weg naar Parijs bezocht hij Chantilly en 
Senlis. In Parijs zelf bracht hij een bezoek aan de Jardin des Tuileries. Behalve het 
park van Versailles zag hij ook het Petit Parc en het Trianon bij dat paleis. Verder 
ging hij naar Marly, waar hij de beroemde waterpomp bezocht, en naar Triel, l’Isle 
Belle, Saint Cloud, Belle Vue, Meudon, het Bois de Vincennes, Choisy en Sceaux. 
Het landgoed van de markies de Joucourt vond hij ‘een van de fraayste en regulier-
ste die [ik] nog gezien heb’.226

Radermachers commentaar in zijn reisverslagen beperkt zich voor wat betreft de 
tuinen vaak tot ‘zeer aangenaam’ en dergelijke opmerkingen. Toch moet hij meer 
van zijn vele tuinbezoeken hebben opgestoken, getuige ook zijn nog te noemen 
tuin ontwerp voor Poppenroede Ambacht. Hij lette vooral op ‘reguliere’ ofwel geo-
metrische aanleggen. Uit de opmerkingen over Stowe in Buckinghamshire, waar 
een veelheid aan tuingebouwen was te bewonderen, is af te leiden dat hij ook oog 
had voor de verhouding tussen de omvang van de tuin en de decoratie in de vorm 
van tuingebouwen. Kensington en Marly lijken de voornaamste inspiratiebronnen 
te zijn geweest voor zijn latere eigen buitenverblijf. Een concreet voorbeeld van in-
vloed van Marly op Poppenroede Ambacht is namelijk de vorm van het bassin met 
de vier grasperken achter het huis: die zijn afgeleid van de centrale waterpartij op 
Marly, zij het sterk vereenvoudigd.

In zijn bibliotheek bevond zich onder meer een Receuil des figures, groupes, vases 
de Versailles uit 1695, een reisgidsje van het Engelse park van Stowe, getiteld Stowe 
Gardens in Buckinghamshire, belonging to the Right Honorable the Lord Viscount 
Cobham, delineated in a large plan and 15 perspective Views (Londen 1746). Daar-
naast had Radermacher een aantal bouwkundige tekeningen en boeken over meet-
kunde: J. Morgenster, Werkdadige meetkonst (Den Haag 1744 en 1784), N. Ypey, 
Grondbeginselen der kegelsneden (Amsterdam 1769) en een anoniem werk met de 
titel Nieuwe beginselen der meetkonst.227 Hij beschikte over enige kennis van meet-

224  za, Familie Schorer inv.nr. 575; Nagtglas, Levensberichten, deel 3, p. 460-462; Van den Broeke, Jan Arends 
p. 146-161. 
225  za, Familie Schorer inv.nr. 518.
226  za, Familie Schorer inv.nr. 518. Radermacher vertrok op 6 augustus en kwam op 16 oktober terug.
227  zb, Kluis inv.nr. 1113 F 22.
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kunde en architectuur. In 1763 vervaardigde Radermacher een ontwerp voor het 
park van Poppenroede Ambacht. Dit toont een vrijwel geheel symmetrische opzet, 
waarbij aan een kant zelfs een strook en een dreef zijn toegevoegd om het terrein als 
geheel rechthoekig te maken. Mogelijk bouwde Radermacher voort op een situatie 
die deels al bestond. De uiteindelijk gerealiseerde parkaanleg is afgebeeld op een op-
meting door de militair ingenieur J.J. de Freytag uit 1772 en komt op hoofdlijnen 
overeen met het plan, zij het dat de achterste twee vakken niet zijn aangelegd en dat 
binnen de vakken meer variatie is aangebracht. Hoewel de lanenstructuur symme-
trisch is, zijn de ruimtes daarbinnen dat niet. Rechts achterin het park is een vier-
kante bloementuin aangelegd die op een tekening van Arends als ‘Engelsche bloem-
partaire’ wordt aangeduid. Het Engelse bestond erin dat er geen geschoren hagen of 
krulpatronen van steenslag waren, maar in plaats daarvan een patroon van bloeiende 
planten en heesters binnen geometrische vakken. Een ander tuingedeelte bevatte een 
ronde kom, terwijl aan de linkerkant van de oprijlaan twee visbassins lagen waar-
van er een met goudvissen. Verder naar achteren bevond zich nog een rond gazon. 
De ruimtes werden met elkaar verbonden door een combinatie van rechte en slin-
gerende paden, wat tijdens de wandeling voor verrassingseffecten zorgde. Hoewel 
de geometrische hoofdstructuur, die deels was overgebleven uit de tijd voordat Ra-
dermacher Poppenroede Ambacht kocht, gaf de gevarieerde invulling ervan in com-
binatie met slingerende paden en Engelse parterre er een eigentijdse uitstraling aan.

Kaart van Poppenroede Ambacht bij Middelburg. Kopie door Jan Arends naar J.J. de Freytag, 1772.
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Een ander voorbeeld van een buitenplaats die naar alle waarschijnlijkheid is aange-
legd naar ontwerp van de eigenaar is ’t Middenhof bij Oostkapelle. Deze was kort 
na 1750 in bezit gekomen van Kornelis van den Helm Boddaert (1727-1800).228 

Hij kocht ’t Middenhof in 1753 met in totaal 69 gemeten land.229 Tussen 1754 en 
1755 breidde hij het grondbezit rond ’t Middenhof uit.230 Een deel van de grond-
aankopen diende voor de vergroting van zijn park. In 1754 liet hij de openbare weg 
achterlangs het park en de daar gelegen zandput verleggen. Twee jaar later vroeg 
hij wederom toestemming aan het polderbestuur ’om een weg en sprinke omtrent 
gem[eld] Middenhof gelegen tot zijnen koste en tot vergrooting en verbeetering zij-
ner gem[elde] buytenplaets te mogen verleggen’.231 Latere grondaankopen hadden 
betrekking op het gebied aan de overkant van de zandweg, tegenover ’t Middenhof. 
Tussen 1755 en 1758 verwierf Van den Helm Boddaert daar kleine stukken akker-
land.232

De aanleiding om te veronderstellen dat Van den Helm Boddaert zelf een sterke 
inbreng heeft gehad in het ontwerp van zijn park, is dat hij een aantal hand boeken 
bezat op het gebied van architectuur en tuinonderhoud. Zo had hij van Philips 
Vingboons zijn Gronden en afbeeldsels der voornaamste gebouwen (Amsterdam 
1688), evenals van Pieter de la Court van der Voort zijn veelgelezen handboek Bij-
zondere Aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en gemeene landhuizen, 
lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden (Leiden 1737). Ook verschillen-
de handleidingen voor tuinonderhoud maakten deel uit van zijn boekenbezit, zo-
als Nouveau theatre d’Agriculture et Ménage des Champs (Parijs 1713) van Louis 
 Liger. Verder bezat hij boeken als Oeconomie Générale de la campagne, ou nouvel-
le maison rustique (Amsterdam 1701), Den Nederlandsen hovenier van Jan van der 
Groen (Amsterdam 1721), Nieuwe en naauwkeurige Nederlandsche hovenier (Lei-
den 1721) en van Johann Hermann Knoop zijn Beschouwende en werkdadige hove-
nierskonst (Leeuwarden 1753). Een van de meest opvallende boeken in zijn verza-
meling was La Théorie et la Pratique du Jardinage van Antoine-Joseph Dezaillier 
d’Argenville, waarvan hij de Haagse editie uit 1739 bezat. Zo een verzameling 
wijst op een belangstelling voor architectuur en tuinaanleg die verder gaat dan de 
praktische behoefte om te weten hoe planten en bomen verzorgd moeten worden. 

De gerealiseerde parkaanleg van ’t Middenhof is afgebeeld op enkele tekeningen 
die Jan Arends in 1772 ervan maakte. Hoewel de grondvormen van de tuinonder-

228  Van den Broeke, Jan Arends p. 114-118.
229  za, raze inv.nr. 1171 (28 juli 1753).
230  Eerst verwierf hij ruim 36 gemeten in Duno Poortenblok, grenzend aan zijn park, later aangevuld met nog 
eens ruim twaalf gemeten; za, raze inv.nr. 1171 (14 januari, 1 mei 1754, 12 en 13 mei 1755). In 1757 kocht hij van 
Susanna Jacoba en Jacoba Petronella Winckelman, de voorgaande eigenaren van ’t Middenhof, 7 gemeten akker-
land in Duno Poortenblok, dat hij doorverkocht aan Jan Jorissen Schreuder, de eigenaar van Zeeduin dat achter 
’t Middenhof lag; za, raze inv.nr. 1171 (18 april 1757 en 8 juni 1758). In totaal ging het om vijftig gemeten met 
nog een boerderij.
231  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 23 (21 februari en 11 april 1754 en 29 januari 1756).
232  za, raze inv.nr. 1171 (13 mei 1755, 1 mei en 8 juli 1757, 5, 10 en 21 juni 1758, 17 september 1759 en 6 april 
1762).
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delen zoals het perk achter het huis of de aanleg rond het ‘Groot bassein’ niet di-
rect op een model van Dezallier zijn terug te voeren, is aannemelijk dat zijn hand-
boek bij de aanleg is gebruikt. Met name de noble simplicité die hij aanbeveelt, het 
gebruikmaken van de beplanting zelf als bouwmaterialen voor de tuin, wijst daar-
op. Ook de zeer spaarzame decoratie met tuinbeelden is een kenmerk van een op 
Franse voorbeelden geïnspireerde parkaanleg zoals die in het genoemde handboek 
is uiteengezet. Het Bowling green is een verdiept aangelegd grasperk in een ruim-
te die wordt begrensd door een dubbele rij bomen waarvan de voorste vrij staat en 
de andere onderdeel is van de haag. Deze constructie komt voor op enkele model-
len in Dezallier, die ze palissades noemt. Het grondplan voor het Bowling green op 
’t Middenhof is in hoofdlijnen hetzelfde als dat van een Grand boulingrin comparti 
avec de la broderie in het boek van Dezallier.

Kennis van architectuur was een onderdeel van de goede smaak onder de stedelijke 
elite. Deze kwam tot uiting in de keuze van de architect, in de actieve bemoeienis 
met het ontwerp voor huizen en tuinen die deze leverde en in het vervaardigen van 
eigen ontwerpen voor met name tuinen. De voorkeur van Walcherse buitenplaats-
bezitters ging uit naar op Franse voorbeelden geïnspireerde architectuur, zoals die 
te vinden was in de handboeken of in het werk van de stadhouderlijke architect Pie-
ter de Swart. Maar vooral was het de Antwerpse architect Van Baurscheit die waar-
dering genoot onder de Middelburgse en Vlissingse regentenelite. Hoewel in En-
geland in deze periode al volop werd geëxperimenteerd met nieuwe manieren van 
tuinaanleg, de zogeheten landschapsstijl, vonden deze vernieuwingen nog geen in-
gang in de Walcherse buitenplaatsen. Deze was in Zeeland hooguit in kleine kring 
bekend.

4.5.2 Afbeeldingen: ouderdom en status

De functie die buitenplaatsen hadden in het tonen van de status van de eigenaar, 
komt mede tot uiting in afbeeldingen ervan. Omstreeks 1730 verschenen vier pren-
tenreeksen van de omgeving van Amsterdam met daarop tal van buitenplaatsen. 
Hun eigenaren, die met naam genoemd worden, ongetwijfeld bijdroegen aan hun 
aanzien.233 

Toen in 1754 in de reeks prentwerken met de titel Het Verheerlijkt Nederland 
een deel over Zeeland verscheen, nam de uitgever daarin afbeeldingen op van tien 
Walcherse buitenplaatsen. Het doel van het boek was om samen met de reeks Te-
genwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden een beeld te geven van de geschie-
denis, staatsinrichting en tegenwoordige toestand van de gewesten van de Repu-

233  A. Rademaker, Het Zegenpralent Kennemerlant, Amsterdam ca. 1730, idem, Hollands Arcadia, of de ver-
maarde Rivier den Amstel, Amsterdam ca. 1730; idem, De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden, Amsterdam ca. 
1730; idem, Rhijnlands fraaiste gezichten, Amsterdam ca. 1730; idem, Spiegel van Amsterdams zomervreugd op 
de dorpen Amstelveen, Slooten, Overtoom, Amsterdam ca. 1727; D. Stoopendaal, Het verheerlijkt Watergraafs- 
of Diemermeer, Amsterdam ca. 1730. 
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bliek en de overzeese handelsnederzettingen. Zo vervaardigde de tekenaar Cornelis 
Pronk voor uitgever Isaac Tirion in Amsterdam in het begin van de jaren veertig 
tekeningen van steden, dorpen en opmerkelijke gebouwen en plaatsen op het plat-
teland.234 Nieuw in de weergave van de dorpen en markante gebouwen is dat deze 
in arcadische landschappen zijn geplaatst, met grazend vee en wandelaars die van 
de fraaie uitzichten genieten. Deze manier van presentatie valt samen met een toe-
nemende belangstelling van stedelingen voor het platteland als een plaats van ver-
maak.235

De keuze voor de tien buitens op Walcheren laat zien wat men in die tijd waardeer-
de als bijzonder. Oudheidkundige interesse speelde zeker een rol bij die selectie. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor het in verval geraakte Huis te Meliskerke, dat toen een 
‘kasteel’ werd genoemd.236 In werkelijkheid ging het om een landhuis dat pas in het 
begin van de zeventiende eeuw was gebouwd.237 De tekst van de Tegenwoordige 
Staat noemt dit huis overigens niet. Arnestein bij Middelburg wordt evenmin in de 
tekst genoemd maar daarvan is wel een afbeelding opgenomen in Het verheerlijkt 
Nederland. Ook hier speelde mogelijk mee dat het huis zowel van hoge ouderdom 
was als bewoond werd door een persoon met aanzien, in dit geval de Middelburgse 
burgemeester Johan Guilielmus Schorer.238

Iets anders geldt voor het Hof te Domburg. Ondanks de bescheiden uitstraling 
was het eraan verbonden prestige kennelijk voldoende om het in de prentenreeks 
op te nemen. De tekst meldt: ‘De stad, schoon niet zeer groot van omvang, is re-
delijk wel bebouwd en in veele opzigten zeer verbeterd, en met eene daar naast aan 
leggende plantagie versierd, door haaren laatst overleedenen heere’.239

Dat prestige de aanleiding kon zijn om een prent van een ambachtsheerlijke bui-
tenplaats in de reeks op te nemen, geldt ook voor het Huis te Oostkapelle, dat zelfs 
met twee afbeeldingen in het boek staat en dat in de tekst een ‘heerlijke lustplaats 
en pragtig huis’ wordt genoemd. Verder zijn van Westhove en Rijnsburg bij Oost-
kapelle elk twee prenten opgenomen. Hun prestige dateerde al van het begin van de 
zeventiende eeuw.240

Van de kastelen komen Ter Hooge en Sint Aldegonde in West-Souburg zowel in 
de tekst als in het afbeeldingendeel voor. De tekst rept slechts over de geschiedenis 
van de kastelen. Dat wijst erop dat het inderdaad juist de historie was die deze ge-
bouwen zo belangwekkend maakte en niet hun tegenwoordige uiterlijk. Ter Hooge 

234  Jan J.B. Kuipers, Een zomerreis door 18de-eeuws Zeeland, Goes 1992.
235  Vergelijk Leonard Kasteleyn, ‘Alom begeerd, en niet vergeefs gezocht. Het topografische tekenwerk van 
Cornelis Pronk in Noord-Holland van 1725 tot 1759’ in: L. Kooijmans, E.A. de Jong en H.M. Brokken (red.), 
Pronk met pen en penseel. Cornelis Pronk (1691-1759) tekent Noord-Holland, Amsterdam 1997, p. 67-108.
236  De Hattingakaart uit 1750 noemt het een ‘kasteel’.
237  Van den Broeke, ‘Een heerlijk buitenverblijf’.
238  Deze overleed in 1747, vier jaar nadat Pronk zijn buitenplaats had getekend en enkele jaren voor het ver-
schijnen van die tekening en de Tegenwoordige Staat. Van den Broeke, Jan Arends p. 42-49.
239  Tegenwoordige Staat (1753) p. 226.
240  Hoofdstuk 2; Tegenwoordige Staat (1753) p. 245-247.
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dateerde toen Pronk het tekende nog grotendeels uit de vroege zeventiende eeuw 
en het kasteel van West-Souburg was de verbouwde voorburcht van het verdwenen 
hoofdgebouw dat erachter stond. Geen van beide waren in de tijd dat de Tegen-
woordige Staat tot stand kwam ingrijpend gemoderniseerd.241 Van Waterlooswer-
ve, waar in de vroege zeventiende eeuw een buitenverblijf tot stand kwam op de 
restanten van het voormalige klooster, wordt die voorgeschiedenis wel genoemd, 
met de toevoeging: ‘Naderhand is het in eene heerenlustplaats, en nu in eene ge-
meene landhoeve veranderd, zijnde een gedeelte van het gebouw, benevens den 
tooren, afgebroken’.242 Moderne huizen zoals dat van Rijnsburg werden wel in de 
afbeeldingenreeks opgenomen maar ook hier zal het aanzien van de bewoner, Wil-
hem van Citters, een doorslaggevende rol hebben gespeeld bij de keuze. Opvallend 
is dat verder noch de tekst, noch de afbeeldingen aandacht besteden aan nieuwe 
buitenplaatsen die geen band hebben met het verleden, zoals heerlijke rechten of 
een voorgeschiedenis als kasteel of klooster.

In hoeverre bij de selectie van buitenplaatsen om af te beelden de eigenaren zelf 
ook een rol hebben gespeeld, is onduidelijk. Dat in de tekeningen soms wel in sa-
menspraak met de buitenplaatseigenaar tot stand konden komen, blijkt uit de gang 
van zaken rond Oosterland op Schouwen-Duiveland. Ambachtsvrouwe Susanna 
Maria Loncque, tevens bewoonster van de ambachtsheerlijke buitenplaats in dat 
dorp, schreef in 1746 aan haar neef Jacob van Citters in Middelburg: 

Van de week heeft Pronk mij de Oosterlandse gesighten toegesonden. Deselve sijn nett-
jes geëxecuteert. Hij heeft mij rijkelijk bedeelt, want daar ik dry teykeningetjes van mijn 
plaats hadde doen maken, heeft hij der nog twe van Oosterlandt en een van Sirjanslandt 
bijgevought. Twintig gulden voor sijn reyskosten gerekent. Facit tweehonderd gulden. 
Dat hiet sijn gelt vermorsen. Hadt ik het genougen dik gesightjes in de Staadt der Volke-
ren wierden ingelast, dan soude ik mijn gedane kosten nog niet beclagen. Dog vreese daar-
ontrent bedrogen uyt te sullen koomen.243 

Uiteindelijk verschenen in de prentenreeks twee afbeeldingen van het dorp en een 
van de buitenplaats. De twee andere ‘teykeningetjes van mijn plaats’ zijn niet als 
prent uitgebracht. Net als in het geval van Rijnsburg, waarvan Pronk ook drie af-
beeldingen maakte, is niet de hele reeks in het prentenboek terecht gekomen. Gelet 
op het voorgaande, ligt de reden voor de hand: het belang van een buitenplaats van-
wege zijn geschiedenis of de eraan verbonden heerlijke of andere rechten.

In zeker opzicht was de prentenreeks van Het Verheerlijkt Nederland al enigs-
zins achterhaald. Enkele decennia eerder hadden Rademaker en Brouerius van 
Nidek in hun vier prentenreeksen van de omgeving van Amsterdam helemaal de 
nadruk gelegd op het vermaak op het platteland. Ook de reeks prenten naar teke-
ningen van Hendrik Spilman en Cornelis van Noorde die in 1763 uitkwam onder 

241  Tegenwoordige Staat (1753) p. 234-238.
242  Tegenwoordige Staat (1753) p. 248-249.
243  Het Utrechts Archief, Familie Des Tombe inv.nr. 832 (26? oktober 1746). In 1747 volgde nog een ongespe-
cificeerde betaling aan Pronk van 35 Vlaamse ponden; na, Familie Steengracht inv.nr. 248.
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de titel Verzaameling van zes-en-zestig aangenaame gezichten in de vermakelijke 
landsdouwen van Haarlem bijvoorbeeld legt de nadruk op de vermakelijke aspec-
ten van het platteland. In de selectie van afbeeldingen in het Zeeuwse deel van Het 
Verheerlijkt Nederland valt op dat er geen buitenplaatsen in zijn opgenomen enkel 
als illustratie van vermaak of van architectonische schoonheid.244

4.6 Architectuur

Uit het voorgaande bleek dat buitenplaatsen in de loop van de achttiende eeuw 
steeds meer als oord van vermaak dienst gingen doen. Dat kwam ook tot uiting in 
de vormgeving, die meer verfijnd werd en meer ruimte toeliet voor het plezier. 

Uit archiefgegevens en afbeeldingen is een klein aantal bouwprojecten op Wal-
cherse buitenplaatsen uit deze periode bekend, die alle van grote omvang waren en 
werden uitgevoerd in opdracht van vertegenwoordigers van de meest invloedrijke 
en welgestelde families. In het voorgaande zijn daarvan al het Huis te Oostkapelle 
en Ter Hooge aan de orde gekomen. Ook is een aantal keren de namen van de ont-
werpers Johan Pieter van Baurscheit en Jan de Munck genoemd. Deze grote pro-
jecten waren echter uitzonderlijk. De mate van verfijning en kostbaarheid en ook 
de uitzonderlijke posities van de betrokken opdrachtgevers maakt het niet aanne-
melijk dat deze navolging op hetzelfde niveau en in dezelfde omvang zullen heb-
ben genoten. Desondanks ware ze toonaangevend, als ‘trendsetters’ die op beschei-
dener schaal navolging kregen bij andere buitenplaatseigenaren. Daarnaast komen 
deze grote projecten voort uit een veranderende houding ten aanzien van het bui-
tenvermaak. Die kwam al aan de orde in verband met het verdwijnen van de hof-
steden in de stadsrandzone en op het platteland. Men nam niet langer genoegen 
met een kamer in een boerderij of met een klein herenhuis op het boerenerf maar 
wenste een groter buitenverblijf, met dezelfde mate van comfort als men in de stad 
gewend was. De schrijver van De Nederlandsche Spectator noteerde het al in 1754 

244  Prenten van Walcherse buitenplaatsen in Het Verheerlijkt Nederland (Amsterdam 1754).

Naam Aantal prenten

1 Arnestein 1

2 Hof te Domburg 1

3 Popkensburg 2

4 Waterlooswerve 1

5 Huis te Meliskerke 2

6 Slot Sint Aldegonde 1

7 Ter Hooge 2

8 Huis te Oostkapelle 2

9 Westhove 2

10 Rijnsburg 2
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voor Holland en uit vele gevonden voorbeelden op Walcheren blijkt dat ook daar 
eenzelfde trend zich afspeelde.

Een van de kenmerken van de verfijning van het verschijnsel buitenwonen was 
dat er meer aandacht kwam voor de architectonische vormgeving van huizen en 
tuinen. Over interieurs is veel minder bekend maar ook daar blijkt, althans bij de 
allergrootste buitenhuizen zoals het Huis te Oostkapelle en andere toonaangeven-
de zoals Poppenroede Ambacht en Toornvliet, dat de interieurafwerking en meu-
bilering van deze huizen nauwelijks meer onderdeed voor die van stadswoningen.

 
De architectuurmode rond het midden van de achttiende eeuw was sterk georiën-
teerd op Frankrijk. Zowel via de Antwerpse architect Van Baurscheit als via inci-
dentele aankopen van meubilair en interieuronderdelen bij leveranciers in de Zui-
delijke Nederlanden of rechtstreeks in Parijs drong de Franse stijl, die later rococo 
genoemd zou worden, het land binnen.245 Ook via architectuurtractaten konden 
Zeeuwse opdrachtgevers kennis nemen van de meest recente mode en inzichten 
op het gebied van architectuur van gebouwen en tuinen. Deze waren in het Frans 
en daardoor voor een beperkt publiek toegankelijk: Van Baurscheit las Frans en 
ook zijn welgestelde opdrachtgevers in de Zeeuwse steden waren die taal machtig. 
Voor ambachtslieden die vooral de lokale markt bedienden zullen dergelijke bron-
nen minder makkelijk toegankelijk zijn geweest.246 Om een meer gedetailleerd in-
zicht te krijgen in de rol die de ontwerper of een architectuurtraktaat kon hebben 
in de vormgeving van een buitenplaats en welke hun opvattingen waren, is het van 
belang om hier nader in te gaan op de biografie van Van Baurscheit en die van Jan 
de Munck. Vervolgens wordt nagegaan hoe de onderlinge verhouding is geweest in 
de inbreng van deze beide ontwerpers op de totstandkoming van enkele opvallende 
projecten waar ze samen aan gewerkt hebben. Tot slot zal ik aan de hand van enke-
le kleinere voorbeelden deze grote bouwprojecten in een context plaatsen om na te 
kunnen gaan in hoeverre deze als representatief beschouwd mogen worden.

4.6.1 Johan Pieter van Baurscheit

Johan Pieter van Baurscheit werd in 1699 in Antwerpen geboren en was de zoon 
van Johan Pieter van Baurscheit de Oudere, in zijn tijd een vooraanstaand beeld-
houwer.247 Ook Van Baurscheit junior is opgeleid in de beeldhouwkunst, maar is 
vooral bekend geworden als architect. In de jaren dat hij samen met zijn vader in 
zijn atelier werkte, richtte de jonge Van Baurscheit zich steeds meer op het ontwer-
pen van ornamenten en gebouwen. Toen hij na het overlijden van zijn vader in 1728 

245  Vergelijk Reinier Baarsen e.a. (red.), Rococo in Nederland, Amsterdam/Zwolle 2001.
246  Vergelijk Schmidt, Paleizen voor prinsen en burgers p. 52, 53.
247  Breedtveldt Boer, Tekenen en vasseren; F. Baudouin, ‘Jan Peter van Baurscheit de jonge, architect, 1699-
1768’ in: Lira elegans 4 (1997), p. 11-333; Herma M. van den Berg, ‘Het architectonisch werk van J.P. van Baur-
scheit in de Noordelijke Nederlanden’ in: Opus musivum, aangeboden aan Professor Doctor M.D. Ozinga ter ge-
legenheid van zijn zestigste verjaardag op 10 november 1962, Assen 1964, p. 316-347.
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zelfstandig het bedrijf voortzette, concentreerde hij zich vrijwel uitsluitend op het 
ontwerpen en vervaardigde hij nog maar zeer zelden zelf een beeldhouwwerk. Hij 
leidde ook jonge vaklieden op, onder wie zijn twee neven Francis en Engelbert 
Baets. Nog voordat ze hun opleiding hadden voltooid, gingen ze weg en begonnen 
voor zichzelf.

Vanaf 1741 was Van Baurscheit als directeur en docent bouwkunde verbonden 
aan de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten. Zijn streven om samen met en-
kele andere vooraanstaande collega’s het kunstonderwijs voort te zetten zonder de 
bemoeienis van de dekens van het Sint Lucasgilde lijkt verband te houden met de 
grote architectuuropdrachten die hij in de jaren veertig kreeg. Zijn opdrachtgevers 
deelden zijn opvattingen over architectuur en zagen hem als een serieuze gespreks-
partner. Ook enkele Walcherse heren consulteerden hem inzake ontwerpen die 
door anderen of wellicht door henzelf waren ontwikkeld. 

Van Baurscheit werkte vooral in de jaren dertig en na het midden van de jaren 
veertig voor Walcherse opdrachtgevers. Tussendoor leverde hij wel verschillen-
de goederen, beelden en interieuronderdelen, maar was niet betrokken bij grote 
bouwprojecten. Eind jaren veertig had hij veel gezondheidsproblemen en ook be-
moeilijkte de Franse bezetting van Antwerpen van 1746 tot eind 1748 de commu-
nicatie met Zeeland. Daardoor liepen zijn opdrachten vanuit dat gewest terug. Ver-
der stelden de hoge eisen die hij stelde aan de kwaliteit van zijn werk het geduld van 
meerdere opdrachtgevers danig op de proef. Het vertrouwen van zijn opdrachtge-
vers daalde en hij werd steeds minder gevraagd. Zijn laatste grote project in Zee-
land was het ontwerpen van een stadswoning voor de jonge Johan Adriaen van de 
Perre, een naaste verwant van enkele van zijn eerdere opdrachtgevers.248 Van de 
Perre bleek een moeilijke opdrachtgever wiens eigen opvattingen over architectuur 
niet strookten met die van de oude meester. Uiteindelijk ging de opdracht naar Van 
Baurscheits neef en oud-leerling Engelbert Baets, die het grootste deel van het ont-
werp voor het huis leverde.249 Toen Anthonie Pieter van Dishoeck van Oudhuizen 
hem in 1765 benaderde in verband met de voorgenomen plaatsing van een orgel in 
de Sint Jacobskerk in Vlissingen, moest de architect wegens ziekte afzeggen.250 Van 
Baurscheit overleed in de nacht van 9 op 10 september 1768.

De Antwerpse schrijver en kunstkenner Jacobus van der Sanden nam in zijn 
boek Oud Konsttoneel daar een lijst van op. Daarop prijken drie Walcherse bui-
tenplaatsen: ‘het buytenhof van mijnheer Van Dishoeck, heere van Domborgh, ge-
legen tot Domborgh in Zeeland’, voor Johan Pieter van den Brande ‘het buyten-
hof van den voornoemden heer, genaemt St. Jan ten Heere’ en ‘het buytenhuys van 
mijnheer vander Mander, heere van Ouwerskercke, borgermeester der stad van 
Vlissingen, tot Terboode’.251

248  Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren p. 90.
249  Baudouin ‘Jan Peter van Baurscheit de jonge’ p. 318-326; Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren p. 211-218; 
Dekker, Don en Meijer, Een bijzonder huis op een bijzondere plek p. 159-183.
250  Baudouin ‘Jan Peter van Baurscheit de jonge’ p. 326.
251  Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren p. 359.
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4.6.2 Jan de Munck

Veel van de contacten met de Walcherse opdrachtgevers van Van Baurscheit verlie-
pen via Jan de Munck.252 Deze werd in 1687 geboren te Hulst. In 1713 werkte hij als 
landmeter op Walcheren en vervaardigde onder meer een opmeting van de buiten-
plaats Het Huys OM, eigendom van Johan Hieronymus Huyssen. Mogelijk was het 
ook deze heer die ervoor zorgde dat De Munck zich in 1715 als poorter van Mid-
delburg kon inschrijven. Daar werd hij lid van het Ambachts- en Timmermansgil-
de. In datzelfde jaar trouwde hij met Catharina Dunewey, de dochter van de deken 
van dat gilde. In 1717 kreeg De Munck een aanstelling als landmeter bij de Ge-
committeerde Raden van Zeeland en in 1728 benoemden de Staten-Generaal hem 
tot ‘examinateur’ van de landmeters. De stad Middelburg benoemde hem in 1730 
tot stadsarchitect. Hij bracht een aantal in het oog springende projecten tot stand, 
waaronder enkele verbouwingen in het stadhuis in 1731 en 1739-1740 en de reno-
vatie van de Abdijtoren of Lange Jan in 1732-1734. In 1735 kwam zoals eerder ge-
zegd de nieuwe Koepoort tot stand naar ontwerp van Van Baurscheit, waarbij De 
Munck optrad als opzichter van de werkzaamheden. 

In dezelfde tijd kwam De Muncks eigen woonhuis naar zijn ontwerp tot stand. 
Het kreeg de naam De Globe, een verwijzing naar zijn belangstelling voor astrono-
mische observaties. Naast het huis verrees een toren van waaruit De Munck ster-
renkundige waarnemingen kon doen. In 1747 benoemde stadhouder Willem IV 
hem tot zijn ‘astronomus’.253

Het IJkkantoor aan het Molenwater, vrijwel naast zijn woning, verrees naar zijn 
ontwerp in 1739. Verder was De Munck verantwoordelijk voor het ontwerp in dat-
zelfde jaar van een groot pakhuis voor de Middelburgsche Commercie Compagnie 
aan de Balans. Ook ontwierp hij in 1739-1742 de Lutherse kerk, waarvoor hij in 
Rotterdam de kerk van de Lutherse gemeenschap bestudeerde. In zijn tijd was hij 
onder Middelburgse opdrachtgevers een gerespecteerde vormgever en een gedenk-
steen in de Lutherse kerk prijst hem als ‘een beroemd architect’.254

De Munck trad voor Walcherse opdrachtgevers vaak op als tussenpersoon voor 
de Antwerpse Johan Pieter van Baurscheit. In de jaren dertig was het nog vooral 
deze Antwerpse architect die de ontwerpen en adviezen leverde voor de aanleg of 
verandering van grote parken op Walcherse buitenplaatsen. Latere grote projecten, 
uit de jaren veertig en vijftig, dragen meer de signatuur van De Munck. Dit had er 
waarschijnlijk mee te maken dat in de loop van de jaren veertig de verstandhouding 
tussen de beide heren bekoelde.255 De Munck overleed op 24 februari 1768.

252  Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren p. 89-90.
253  H.J. Zuidervaart, ‘Astronomische waarnemingen en wetenschappelijke contacten van Jan de Munck (1687-
1768), stadsarchitect van Middelburg’ in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen, jaargang 1987, p. 103-170.
254  Unger, De monumenten p. 128-130.
255  Dit blijkt onder meer uit een brief die Van Baurscheit in 1748 schreef aan metselaarsbaas Spruyt te Vlissin-
gen: ‘Ick woorde gewaer dat die heer met mij wat serieus handelt sedert die pasagie die ick met hem op het hoff 
Der Boede hebbe gehadt daer u present waert’; saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2117 (brief van 7 juli 1748).
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4.6.3 Sint Jan ten Heere

In het genoemde overzicht door Van der Sanden wordt Sint Jan ten Heere ge-
noemd als een werk van Van Baurscheit. Deze grote buitenplaats tussen Domburg, 
Westkapelle en Aagtekerke kwam tot stand in de jaren dertig en veertig van de 
achttiende eeuw op de plaats van een voormalig klooster met diezelfde naam. Op 
de oeuvrelijst van Van Baurscheit staan twee projecten die hij voor deze opdracht-
gever heeft gerealiseerd: zijn huis in Middelburg en zijn buitenplaats Sint Jan ten 
Heere in Domburg Buiten.

De hofstede Sint Jan ten Heere was in 1732 door erfenis in bezit gekomen van Jo-
han Pieter van den Brande (1707-1758). Deze voerde het Engelse predikaat baro-
net, dat hij had geërfd van zijn grootvader Johan Pieter van den Brande die in 1694 
als ambassadeur naar Engeland was gegaan en daar door koning-stadhouder Wil-
lem III tot baronet was verheven. De ambachtsheerlijkheid Kleverskerke erfde hij 
in 1746 van zijn oom Cornelis. Hij was vele malen schepen, raad en burgemeester 
van Middelburg en was bewindhebber van de wic vanaf 1740.256 In hetzelfde jaar 
waarin hij de buitenplaats erfde, was Van den Brande in het huwelijk getreden met 
Maria van Reygersberge. Zij was een van de laatste telgen van een invloedrijke en 
vermogende Middelburgse familie. Al op de leeftijd van 25 jaar was hij in het bezit 
van een groot fortuin, ruim voldoende om zich van een fraaie entourage te voorzien.

Rond 1730 liet Van den Brande twee huizen aan de Lange Delft in Middelburg 
samenvoegen en van een nieuw interieur voorzien. De hoge smalle traptoren die 
boven het dak uitstak, bleef gehandhaafd. Voor beide gebouwen verrees een impo-
sante natuurstenen gevel naar ontwerp van Van Baurscheit. 

Van den Brande schakelde de architect niet alleen in voor de verfraaiing van zijn 
woonhuis, maar ook voor genealogische werkzaamheden. Als lid van een vooraan-
staande Middelburgse familie die bovendien van adel was, had hij behoefte aan een 
stamboom waaruit zijn oude afstamming moest blijken. Daarom liet hij Van Baur-
scheit in Antwerpen aan een notaris opdracht geven om familiegegevens in de ar-
chieven op te zoeken, en liet hij kopieën maken van grafzerken.257

Op Sint Jan ten Heere verrees in plaats van het bestaande boerenhuis met ka-
mer een groot nieuw landhuis, waarvan twee ontwerpplattegronden bewaard zijn 
gebleven. Ze geven ieder een ander voorstel voor met name de vorm van de grote 
koepelzaal aan de achterzijde. Een van de tekeningen is voorzien van met potlood 
aangebrachte wijzigingen. Hierop is ook te zien dat een gedeelte van de bestaande 
bebouwing behouden bleef aan de achterzijde van het nieuwe huis.258 Het huis dat 
architect en opdrachtgever voor ogen stond, had een grondplan dat sterk afweek 

256  Anders dan in Van den Broeke, Jan Arends p. 96, was Van den Brande geen bewindhebber van de voc maar 
van de wic. Kesteloo, Stadsrekeningen p. 145.
257  In 1741 bracht de architect een bedrag in rekening voor de schilder Pieter Geeraerts ‘voor het schilderen van 
parkemente waepens, twee met sestien quaertieren en twee andere om differente sercken, waepens en andere din-
gen rackende uw famillie, ter plaetsen uyt te teekenen, dewelcke ick daernaer in ’t net (…) geteekent’.
258  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnr. ve-1595 en ve-1596.
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van het geijkte model. Verreweg de meeste buitenhuizen die in die tijd werden ge-
bouwd, hadden een blokvorm. Dat van Sint Jan ten Heere daarentegen bestond uit 
een koepelzaal met daarvoor twee vleugels. Deze waren niet in de as van het mid-
denpaviljoen geplaatst maar bogen iets naar elkaar toe. De gebogen voorgevel die 
zo ontstond, liep vooruit op de concave gevels die later in de rococo-periode va-
ker werden toegepast. Van Baurscheit ontleende zijn idee wellicht aan het tegelijk 
met de bouw van Sint Jan ten Heere in verbouwing zijnde Huis ten Bosch bij Den 
Haag. Dit werd uitgebreid en voorzien van schuin geplaatste zijvleugels.259 Van de 
gepleisterde voorgevel van Sint Jan ten Heere werden de middelste drie vensteras-
sen voorzien van een timpaan, gesteund door twee pilasters.

Boven de voordeur verscheen een rondboognis, een typisch kenmerk van Van 
Baurscheits stijl. Op het fronton prijkten de wapens van Van den Brande en zijn 
echtgenote Maria van Reygersberge. De grote zaal of ‘sallon’ aan de achterzij-

259  Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren p. 227, 230.

Ontwerp voor het park van Sint Jan ten Heere bij Aagtekerke. Tekening, circa 1740.
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de, van waaruit men een zicht had door de hoofdas van het park, strekte zich uit 
over de eerste verdieping en eindigde in een koepelplafond met stucwerk. In 1823 
schreef Jacob van Lennep dat de zaal wel zestig voet hoog was ‘en in een wit gestu-
kadoorde fraai bewerkte koepel uitloopt en een heerlijken omgang met vergulde 
balustraden heeft, benevens acht ramen’.260

De twee bijgebouwen aan weerszijden van het voorplein zijn eenvoudig van vorm-
geving. De ongelede gevels hebben een vooruitspringend middendeel met daarin 
de hoofdingang. Dit middenstuk wordt bekroond door een gebroken fronton met 
aan de uiteinden ornamenten die de functie van het gebouw aanduiden: links wij-
zen paarden erop dat daar de stal zit, en rechts duiden sierpotten op de functie van 
oranjerie. De sterk inzwenkende en opbollende frontons wijken dermate af van de 
verder strakke en klassieke vormgeving van de bijgebouwen en het hoofdgebouw 
dat deze welhaast door iemand anders ontworpen lijken te zijn. De gelijkenis met 
het fronton boven de gevel van het Huis te Oostkapelle, dat rond 1752 zou wor-
den opgeleverd, is opvallend en mogelijk van dezelfde hand. De ornamenten van 
dat buitenhuis waren vervaardigd door de Middelburgse houtsnijder Hendrik van 

260  J. van Lennep, Nederland in den goeden ouden tijd, zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit 
en per diligence, van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche pro-
vintiën in den jare 1823. Volgens het nagelaten manuscript van Mr. Jacob van Lennep verzorgd door M. Elisabeth 
Kluit, Utrecht 1942, p. 225-226.

Gezicht op de achterzijde van het huis Sint Jan ten Heere. Tekening door Jan Arends, 1777.
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Diest.261 Deze werkte veel samen met Jan de Munck. Het is niet uitgesloten dat ook 
op Sint Jan ten Heere Van Diest enkele onderdelen van de decoratie leverde.

Van het park is een ontwerptekening uit omstreeks 1730 bewaard gebleven, waar-
op het handschrift van Van Baurscheit is te zien.262 Op de tekening zijn diverse ele-
menten aan te wijzen die aangeven dat Van Baurscheit goed op de hoogte geweest 
moet zijn met La Théorie et la Pratique du Jardinage, het handboek voor tuin-
aanleg van Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville dat in 1709 in Parijs was uitge-
bracht. De algehele opzet van het park is terug te voeren op de eerste voorbeeldte-
kening zij het dat rekening is gehouden met de eisen die het terrein stelt. 

Dezallier geeft een model voor een groot park. Het bestaat uit verschillende on-
derdelen, die in de aanleg op Sint Jan ten Heere in ongeveer dezelfde rangschikking 
voorkomen. Allereerst valt dit op bij de entourage rond het huis. Vanaf een avant-
cour kan men over een smal watertje naar de cour du chateau. Links van het voor-
plein zijn de stallen en het koetshuis ondergebracht en rechts de oranjerie. Deze 
constructie, inclusief de functie van de bijgebouwen, is ook op Sint Jan ten Heere 
terug te vinden. Op Dezalliers plan komen achter het huis parterres voor. Op Sint 
Jan ten Heere waren deze er ook, zij het in een eenvoudiger vorm. Op het eiland 
middenin het park liggen nog vier moestuinen, een dwarsbassin en een boomgaard-
je. Buiten de gracht ligt weer een onderdeel dat uit het boek afkomstig is: vanuit de 
halvemaanvormige uitstulping van de gracht ontspringt een patte d’oie. Tussen de 
paden zijn nissen voor beelden uitgespaard. Er achterlangs loopt een halfcirkelvor-
mig pad. Dit is een vereenvoudigde variant van Dezalliers voorstel dat op zowel 
het eerste als op het tweede plan in zijn boek is afgebeeld. Opvallend is dat de twee 
grote bosketten achter het eiland op Sint Jan ten Heere en de vier kleine ernaast, alle 
een andere indeling hebben. Voor degene die door de dreven wandelde, deed alles 
zich keurig symmetrisch voor, maar in de zijpaden gekomen, ontmoette hij telkens 
iets anders. Dit is een principe dat door Dezallier gehuldigd werd.263 

Behalve dat de leidende principes bij deze aanleg aan Dezalliers handboek waren 
ontleend, zijn er ook enige tuinelementen aanwijsbaar die rechtstreeks uit het boek 
afkomstig zijn. Achterin het park ligt een langwerpig dwarsbassin met een halfcir-
kelvormige uitstulping en omgeven door paden, geheel ontleend aan een model in 
Dezallier.264

261  Van den Broeke, Jan Arends p. 129.
262  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnr. 284595.
263  Dezallier d’Argenville, La Théorie et la Pratique p. 23-24: ‘On ne doit répéter les mêmes pièces des deux cô-
tés que dans les lieux découvertes, où l’oeil en les comparant ensemble, peut juger de leur conformité (…) dans les 
bosquets formés de palissades & d’arbres de haute-futaie, il faut au contraire varier les desseins & les parties déta-
chées, qui néanmoins quoique différentes, doivent toutes avoir un rapport & une convenance entre elles, de sorte 
qu’elles s’alignent & s’enfilent l’une l’autre’.
264  Dezallier d’Argenville, La Théorie et la Pratique p. 76: ‘(…) la salle [est] cintrée dans son milieu, [présente] 
une patte d’oie de chaque coté, avec quatre piédestaux pour des figures ou vases. Les allées de cettes pattes d’oie 
viennent aboutir chacune aux trois jets de la pièce d’eau qui est d’un dessin fort particulier & située au milieu de la 
grande allée plantée d’arbres isolés’.
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Het sterrebos, oostelijk buiten de centrale aanleg ontworpen, is niet uitgevoerd. 
Op de Hattingakaart is een ander bosket aangegeven, dat terug te vinden is in het 
boek. De details kunnen in Dezalliers bijschrift bij de plaat worden gevonden: de 
centrale, achthoekige figuur was op vier punten voorzien van ronde carrefours en 
op de overige hoeken vond men nissen met banken. Vanaf die zitjes werd een zicht 
op de centrale ruimte verschaft, waar nog eens vier banken vis-à-vis stonden. In het 
midden lag een minuscuul vijvertje, grotendeels opgevuld door en eiland, waarop 
een beeld. Een bruggetje voerde ernaartoe.265

Het kleine bosje ten noorden daarvan bevat een ruim kabinet met een patte d’oie 
in de richting van het centrale parkgedeelte. Het middenlaantje van deze ganzevoet 
vormde overigens een zichtas over de gehele breedte van het terrein en sloot aan 
op de vensters aan de zijkant van de uitstekende koepelzaal van het huis. Genoemd 
paden patroon is ook te vinden op een verzamelplaat met Desseins de bosquets de 
moienne futaie in het boek. Het verschil is wel dat het pleintje in het park op Sint 
Jan niet voorzien was van een gazon en een kommetje.266 Uit de verschillende mo-
dellen voor boulingrins die Dezallier voorstelt, is voor deze buitenplaats het eer-
ste gekozen en ingepast in het westelijke parkgedeelte. Een eindje verderop ligt een 
ovale vijver, aan het eind begrensd door een terras. De boulingrin op Sint Jan ten 
Heere kon volgens Dezallier zeer goed middenin een nog groter grasveld worden 
ingepast. Hier is het omgeven door hakhoutbosjes. Het ligt iets verdiept ten op-
zichte van de paden eromheen. Op de hoeken zijn vier kleine ronde gazons waarop 
beelden van de vier jaargetijden niet zouden misstaan, aldus Dezallier.

Ik concludeer dat de tuinaanleg op Sint Jan ten Heere zoals die rond 1740 werd 
ontworpen, in hoge mate is beïnvloed door het handboek van Dezallier. De voor-
stellen zijn duidelijk nagevolgd, zij het dat ze aangepast zijn aan de gesteldheid van 
het terrein en de aanwezigheid van oudere elementen, met name de gracht rond het 
huis en een oudere vliedberg aan de oostrand van het terrein.

De realisatie van het immense project vond plaats in de jaren dertig, ongeveer nadat 
de verbouwing van de woning in Middelburg was voltooid. Dat blijkt uit een ver-
zoek van Van den Brande aan het polderbestuur uit 1734. Hij verzocht toen om van 
een stuk grond van iets meer dan drie gemeten, gelegen in het Kerkwervenblok in 
Domburg Buiten, er twee over te nemen. In 1737 diende hij bij het polderbestuur 
een verzoek in ‘om een voetpad dat door zijn plantagie loopt nevens aen over zijn 
land mogt verleggen’. In 1738 liet hij nog twee kerkepaadjes verleggen die aan de 
oost- en westkant van zijn park lagen.267 Ten slotte liet Van den Brande in 1744 de 
weg ‘strekkende van desselfs hofstede na den duyne bij Domburg’ bezanden.268 Dit 
is de weg vanaf de achteruitgang van het park, op de noordoosthoek van het terrein. 

265  Dezallier d’Argenville, La Théorie et la Pratique p. 77.
266  Dezallier d’Argenville, La Théorie et la Pratique p. 79.
267  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 21 (18 maart 1734, 19 december 1737 en 26 juni 1738).
268  za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 22 (8 oktober en 5 november 1744). Van den Brande moest de nieuwe 
weg ‘tot zijnen kosten t’allen tijden te onderhouden’.
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Dat er in de loop van de jaren dertig aan de parkaanleg werd gewerkt, versterkt het 
vermoeden dat het jaartal 1744 op de bijgebouwen betrekking heeft op de voltooi-
ing van de hele buitenplaats.

Een en ander betekent dat Van Baurscheit of zijn opdrachtgever gebruik heb-
ben gemaakt van een Franse uitgave van het werk van Dezallier d’Argenville. De 
Franstalige uitgave die in Den Haag verscheen, dateert uit 1739 en toen moet het 
ontwerp voor Sint Jan ten Heere al gereed geweest zijn. Of Van den Brande zelf op 
de hoogte was van de Franse literatuur over tuinarchitectuur is moeilijk na te gaan 
omdat onbekend is of hij een grand tour naar Frankrijk ondernomen heeft. Van 
Baurscheit kende wel de meest recente publicaties over Franse architectuur en ligt 
het voor de hand dat hij het grootste aandeel heeft gehad in het ontwerp van Sint 
Jan ten Heere. 

4.6.4 Rijnsburg

Rijnsburg bij Oostkapelle was in de loop van de zeventiende eeuw uitgegroeid tot 
een buitenplaats van formaat. Het huis was rond het eind van die eeuw met een ver-
dieping verhoogd en er waren sterrebossen en lange lanen verschenen. 

In de zomer van 1732, kort nadat Van Citters in het bezit van Rijnsburg was ge-
komen, liet hij een opmeting van het terrein maken door de Middelburgse stadsar-
chitect Jan de Munck. Het was het begin van een grootse verbouwing. Vooralsnog 
lijkt het erop dat die zich in twee fasen heeft voltrokken. Het park kwam het eerst 
in aanmerking voor modernisering, samen met het achterhuis. Enkele jaren later 
werd het voorste deel van het huis ingrijpend gewijzigd.

De genoemde opmeting door De Munck bestaat uit twee bladen. Op het ene is de 
omtrek van de hele buitenplaats te zien, terwijl het andere een detailopname is van 
alleen het centrale eiland met het herenhuis en de bijgebouwen. Waarschijnlijk heb-
ben deze opmetingen gediend als uitgangspunt voor de verandering van de tuinaan-
leg. Op de Hattingakaart is een aanleg weergegeven die grote verschillen vertoont 
met de kaart van Anthony van Meyren uit 1688 en met de vogelvluchtafbeelding in 
de Nieuwe Cronyk van Zeeland van Smallegange van rond 1700.

Het bosket in het noordoosten, op het grondgebied van de heerlijkheid Seroos-
kerke, dateert waarschijnlijk uit deze tijd. De weel die er al lag, is vergraven tot 
een ovale kom. De singel langs de zuidrand van het eiland werd doorgetrokken en 
vormde de middenas van een aanleg die verdeeld was in een viertal sterrebossen. De 
daar gebruikte padenpatronen komen vrijwel overeen met die op Sint Jan ten Hee-
re. Het park van die buitenplaats is aangelegd naar ontwerp van Van Baurscheit. In 
hoeverre hij ook het ontwerp voor Rijnsburg vervaardigde, is onbekend. De werk-
zaamheden vonden vermoedelijk plaats in de vroege jaren dertig, en over die peri-
ode vertoont Van Baurscheits boekhouding een leemte.

Het woonhuis op Rijnsburg had volgens de opmeting door De Munck een L-
vormig achterhuis. Dat is te zien op een tekening die Cornelis Pronk er in 1743 van 
maakte: een laag gebouw met een verhoogd middendeel dat was versierd met pi-



4.6 Architectuur 295

lasters en bekroond door een boogvormig fronton. Waarschijnlijk dateerde het uit 
het laatste kwart van de zeventiende eeuw. Het mansardedak en boogvormig tim-
paan zijn later toegevoegd en droegen het jaartal 1742. Deze wijzigingen duiden op 
Zuidnederlandse invloed.

Aan de zijkant van het huis, in de ruimte tussen voor- en achterhuis, verrees om-
streeks dezelfde tijd een vierkant gebouw dat waarschijnlijk een hoge koepelzaal 
bevatte. Van daaruit werd er een uitzicht gecreëerd helemaal naar de zandweg (nu 
Noordweg), over een komvormige verbreding van de gracht en door een lange laan. 
De gevel van deze koepelzaal lijkt sterk op die van Sint Jan ten Heere. Een verschil 
is dat de middendeur en het raam daarboven op laatstgenoemde iets verfijnder is 
gedecoreerd en voorzien is van vier pilasters. De zaal op Rijnsburg had alleen op de 
hoeken pilasters, en ook zijn de ramen aan de bovenzijde recht in plaats van getoogd 
zoals op Sint Jan ten Heere. Deze verschillen geven te denken dat hier niet Van 
Baurscheit aan het werk is geweest, maar iemand die wel heel dicht bleef bij zijn stijl. 
Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de ontwerper De Munck is geweest, 
ook vanwege zijn betrokkenheid bij de opmetingen van het terrein. Het ontwerp 
van de laan en het tuingedeelte voor de koepelzaal zijn waarschijnlijk van zijn hand. 

Ook de voorgevel onderging een ingrijpende wijziging. Die zal na 1743 heb-
ben plaatsgevonden, omdat op een tekening van Cornelis Pronk uit dat jaar nog de 
zeven tiende-eeuwse gevel met natuurstenen speklagen is te zien. De nieuwe gevel 
was vijf vensters breed en getooid door een gebeeldhouwd fronton, waarop fami-
liewapens waren bevestigd. Bij deze gevel valt de gelijkenis op met die van het Huis 

Rijnsburg bij Oostkapelle, bassin in het park. Tekening door Cornelis Pronk, 1743.



4 Verfraaiing 1720-1770296

te Oostkapelle, dat hiervoor al ter sprake kwam. De schoorsteenkappen zijn zelfs 
helemaal hetzelfde, evenals de dakkapellen op de koepelzaal. Het lijkt erop dat hier 
dezelfde ambachtslieden bij betrokken zijn geweest.

De Tegenwoordige Staat meldt dat Van Citters ‘het huis en de plantagie, beiden 
onder de schoonsten van ’t gansche eiland, merkelijk verbeterd heeft’.269 De inspan-
ningen om van Rijnsburg een architectonisch pronkstuk te maken, bleven niet on-
opgemerkt en zo kon deze buitenplaats zijn functie vervullen in het uiterlijke ver-
toon van de familie Van Citters: als zetel van de familie en als onderdeel van het 
leven dat een belangrijk bestuurder wilde leven. 

4.6.5 Der Boede

Het kasteel Der Boede bij Koudekerke was in de late zeventiende eeuw grondig 
verbouwd en het resultaat was een omgracht landhuis van één bouwlaag met een 
torentje. Er omheen was een tuinaanleg tot stand gekomen met lanen, waartussen 
vooral boomgaarden, akkers en moestuinen lagen.

Eind zeventiende eeuw was het kasteel eigendom van Jacob Nagtegael, burge-
meester van Vlissingen en gecommitteerde raad van Zeeland. Zijn dochter Maria 
trouwde met Jean Baptiste (Johan) van der Mandere (1668-1721), die afstamde van 
een oud Vlaams geslacht en geboren was in Gent. In 1710 vertrok deze met zijn 
tweede echtgenote Maria Nachtegael naar haar geboorteplaats Vlissingen, waar hij 
benoemd werd tot raad. Later werd hij er burgemeester. Daarnaast was hij hoofd-
participant van de voc. Van zijn schoonvader erfde hij in 1718 Der Boede.270 

Nadat Van der Mandere in 1721 was overleden, erfde zijn toen achttienjarige 
zoon Johan het huis Der Boede. Ook hij was geboren en opgegroeid was in Gent, 
maar hij verwierf snel een plaats in de hoogste kringen van de Republiek. Hij trad 
in 1727 in Utrecht in het huwelijk met Cornelia Philipina de Boodt. Haar moeder 
Charlotta Wilhelmina van Arkel stamde af van een oude Hollandse adellijke fami-
lie. Hij zou in 1727 kiesheer en het volgende jaar raad van Middelburg worden.271

Zijn moeder had in 1725 voor haar beide zoons Johan en Jacob voor 83500 gul-
den de heerlijkheden van de Vier Bannen op Duiveland gekocht, bestaande uit 
Ouwer kerk, Nieuwerkerk, Capelle en Botland. Johan kreeg de laatstgenoemde 
drie heerlijkheden en noemde zich vanaf toen Van der Mandere van Nieuwerkerk. 
Ouwerkerk ging naar zijn jongere broer.272

Johan van der Mandere overleed in 1729. Zijn jongere broer Jacob van der Man-
dere erfde zijn bezittingen, waaronder de Duivelandse heerlijkheden. Door de na-
latenschap van zijn broer werd Jacob ambachtsheer van alle vier de baanderheer-
lijkheden op Duiveland. 

269  Tegenwoordige Staat (1753) p. 247.
270  Macaré, ‘Stamreeks Van der Mandere’ p. 167-171.
271  Macaré, ‘Stamreeks Van der Mandere’ p. 167, 168.
272  Macaré, ‘Stamreeks Van der Mandere’ p. 167, 168.
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Deze was eveneens geboren in Gent in 1707 en in 1724 ingeschreven als poorter 
van Vlissingen. Hij was vanaf 1726 lid van de Vlissingse vroedschap, eerst als sche-
pen en later enkele malen als burgemeester. Daarnaast was hij vanaf 1737 bewind-
hebber van de voc ter Kamer Zeeland. In 1739 trad hij in Rotterdam in het huwe-
lijk met Petronella Geertruijd van Berckel (1716-1780). Jacob van der Mandere 
overleed in 1775.273

Een noodlottige brand legde rond het midden van de achttiende eeuw het landhuis 
Der Boede in de as. Herstel was niet aan de orde. Wanneer precies dit is gebeurd, is 
onduidelijk. De Tegenwoordige Staat meldt in 1753 dat het ‘voor weinige jaaren’ 
was.274 Van der Mandere besloot tot algehele nieuwbouw. Er moest een modern 
landhuis komen, waarvoor de gracht werd gedempt. 

Baudouin neemt aan dat Van Baurscheit het huis op Der Boede heeft ontworpen. 
Een ontwerptekening voor vier tuinbeeldjes van zijn hand draagt de datering 1728 
en zou verband houden met het huis.275 De architect zelf noemt als een van zijn cre-
aties ‘het buytenhuys van mijnheer van de Mandre, heer van Ouwerskercke, borge-
meester van Vlissingen’.276 Het gaat hier om Jacob van der Mandere en niet om zijn 
oudere broer voor wie hij de beeldjes tekende. Dit betekent dat de opdracht voor 
het ontwerpen van het buitenhuis moet dateren van na 1729, in welk jaar Jacob van 
der Mandere in bezit kwam van Der Boede. Uit een brief van Van Baurscheit blijkt 
dat de bouw van het huis in volle gang was in 1746, in welk jaar de opdrachtgever 
de architect had verzocht om ‘eene oculaire inspectie’ van het gebouw uit te voe-
ren.277 Van der Mandere had de architect om advies gevraagd ’na diversche consul-
ten daarover in Zeelant genomen te hebben, principael met de heer de Munck’. Van 
Baurscheit, die al eerder een ‘visitatie’ had gepleegd, was niet de enige aan wie de 
opdrachtgever om advies had gevraagd.278 

273  Macaré, ‘Stamreeks Van der Mandere’ p. 169.
274  Tegenwoordige Staat (1753) p. 236.
275  Baudouin, ‘Jan Peter van Baurscheit de jonge’ p. 57. Het opschrift van die tekening luidt: ‘Jn. Van der Man-
dere v. Nieuwerkerk gedraege mij aen mijne brief van de 2 octob. 1728’. Deze brief is niet gevonden in het brie-
venboek van Van Baurscheit in saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2117. Het betreft hier Johan van der Man-
dere, die zoals opgemerkt reeds in 1729 overleed.
276  Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren p. 359. In Van Baurscheits rekeningen in saa, Insolvente Boedelska-
mer inv.nr. 2117 komen geen betalingen voor die verband houden met Der Boede. Dit kan betekenen dat Van der 
Mandere de rekeningen nimmer betaald heeft. 
277  Van der Mandere had in 1746 om hulp van de Antwerpse architect verzocht: meerdere malen, zo schreef 
deze, ‘versocht u mij (…) al waer het maer voor eene dach eens over te comen, want u tot dit werck niet en can 
resolveren bevorens dat ick daer van eene oculaire inspectie hebbe genomen’. Toen de architect uiteindelijk een 
keer kwam kijken, werd zijn advies echter niet op prijs gesteld en Van der Mandere ontkende zelfs hem ontboden 
te hebben. Enkele jaren later, eind april 1751, was de rekening van het advies nog steeds niet betaald. Van Baur-
scheit schreef aan zijn Vlissingse opdrachtgever ‘dat u niet weet van mij te hebben ontboden tot het examineren 
van uw buytenhuys. Het moet u ontgaen sijn dat u mij alhier tot Antwerpen de importantie van dat exaem hebt 
voorgestelt’. Van der Mandere bood aan om vijftig gulden te betalen, wat de architect uiteindelijk accepteerde. 
Het is echter onduidelijk of dit bedrag ooit daadwerkelijk betaald is; saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2117 
(brief van 25 april 1751).
278  saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2117 (brief van en 27 december 1761).
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Voor het nieuwe huis heeft Van Baurscheit in ieder geval de hekken van de stoep 
en de balkons ontworpen, zoals hij in een brief memoreert: ‘het ordoneren van het 
ijserwerck, soo van de balcons als van de balustrade van den trap van uw huys Der 
Boede’.279 In de zomer van 1746 was ‘een different’ ontstaan met de opdrachtge-
ver.280 Nadien was van advisering of leverantie van ontwerpen aan Van der Man-
dere geen sprake meer. Waarschijnlijk heeft de Vlissingse metselaarsbaas Spruijt of 
De Munck die taken op zich genomen.281

Het nieuwe huis op Der Boede verrees op de plaats van het oude landhuis. De 
gracht werd gedempt. Het nieuwe gebouw kreeg een rechthoekige vorm en een ei-
gentijdse vormgeving, waarbij alle herinneringen aan het kasteel verdwenen. De 
voor- en achtergevel zijn zeven vensters breed, waarbij de middelste drie worden 
getooid door een timpaan. De rollaag tussen het souterrain en de begane grond, en 
de middelste vensteras zijn uitgevoerd in natuursteen. De trap aan de voorkant is 
halfrond en voorzien van smeedijzeren hekken, aan de achterzijde is de trap recht-
hoekig met inzwenkende hoeken. 

279  saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2117 (brief van 27 december 1761).
280  saa, Insolvente Boedelskamer inv.nr. 2117 (brief van 7 juli 1748).
281  Vergelijk Baudouin, ‘Jan Peter van Baurscheit de jonge’ p. 53-61.

Het huis Der Boede bij Koudekerke. Foto C. Steenbergh, circa 1900.



4.6 Architectuur 299

Enkele ornamenten duiden op de hand van Van Baurscheit, zoals de ronde vensters 
van de dakkapellen aan de achterzijde, en de grote dakkapellen aan de voorzijde en 
boven de zijgevels. Ook opvallend is de verwantschap van de balkons aan de voor- en 
achterzijde met hun ijzeren hekwerk en flankerende stenen beelden met ander werk 
van Van Baurscheit. Deze kwamen ook voor aan de gevel van het huis van Anthonie 
Pieter van Dishoeck in Vlissingen, dat rond 1733 werd opgetrokken naar ontwerp 
van de Antwerpse architect. De rechthoekige kozijnen van de balkondeuren, met in-
zwenkende hoeken, zijn een motief dat in de eerste decennia van de achttiende eeuw 
veel in Antwerpen werd toegepast.282 Op Der Boede vormen ze daarentegen een late 
toepassing, aangezien dit huis waarschijnlijk pas in de jaren veertig werd afgebouwd.

De pilasters, tegenaan de gootlijst voorzien van paarsgewijs geplaatste consoles, 
verlenen de gevel een rustige ritmiek en accentueren de middelste vensteras. Het is 
architectuur van een hoge kwaliteit die destijds gold als ‘architectuur voor fijnproe-
vers’.283 Het blijft de vraag in hoeverre het geheel naar ontwerp van Van Baurscheit 
tot stand is gekomen. De sterke gelijkenis van het gebouw met ander werk wijst ze-
ker in zijn richting, maar de afwezigheid van rekeningen en correspondentie houdt 
de mogelijkheid open dat de architect weliswaar benaderd is voor advies, maar dat 
de opdrachtgever het werk door iemand anders heeft laten uitwerken en uitvoeren.

282  Baudouin, ‘Jan Peter van Baurscheit de jonge’ p. 59.
283  Baudouin, ‘Jan Peter van Baurscheit de jonge’ p. 59; Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren p. 232-237.

Kart van Der Boede door J.J. de 
Freytag, 1771 (fragment).
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Over de totstandkoming van het park is nog minder bekend dan over de bouw van 
het huis. Het park onderging tegelijk met de nieuwbouw van het huis een ingrij-
pende wijziging. De Hattingakaart geeft daarvan het resultaat weer. Een kaart van 
de buitenplaats met zijn landerijen uit 1771 laat de aanleg in meer detail zien.284

De oude oprijlaan was gehandhaafd, maar kwam uit bij de achterzijde van het 
nieuwe huis. Daarom was er meer naar het westen, tegenaan de grens met Moes-
bosch, een nieuwe toegang gecreëerd: een ruime halve cirkel vormde de inleiding 
tot een dreef die langs de rand van het terrein liep en halverwege de hoofdas kruiste.

Het huis stond een kwartslag gedraaid ten opzichte van de oprijlaan. Er werd 
niet voor gekozen om de voorgevel van het huis in die oprijlaan te plaatsen. Dat zou 
een imposant beeld opgeleverd hebben. Op deze manier kon de lengte van het ter-
rein optimaal tot zijn recht komen.

De symmetrieas van het huis is tevens die van het centrale deel van het park en 
wordt geaccentueerd door een laan aan de voorzijde, omzoomd met grasperken 
waarlangs bomen staan. Aan de achterzijde ligt direct achter het huis een parterre, 
met aan het eind een graskom met geschulpte rand, van waaruit twee paden straals-
gewijs vertrekken. De vorm van deze parterre komt ook voor in een plaat uit het 
bekende werk La Théorie et la Pratique du Jardinage van Dezallier d’Argenville.285

Meer naar achteren liggen weer met bomen omzoomde grasperken, daarach-
ter een moestuin en een rechthoekig bassin. Voor de ruimtewerking heeft dit aan 
de achterzijde een halfrond terras gekregen, onderbroken door een laantje naar de 
weg. Van daaruit is er een uitzicht naar het platteland. 

Het bassin aan het eind van die zichtas zal als een soort spiegel hebben gewerkt, 
om zodoende de ruimtewerking te versterken. Naar de zijkanten was geen door-
zicht gemaakt. Ook al lag Der Boede aan de zuid- en westzijde ingeklemd tussen 
andere buitenplaatsen, de andere zijden lagen vrij en het is daarom opvallend dat 
daar niet meer gebruik van gemaakt is om uitzichten naar buiten te realiseren.

Aan de zuidkant van de middenas lag een aantal moestuinen. Er waren verschil-
lende gebouwen te vinden waarvan de functie niet uit de kaart blijkt, en er lag een 
hertenbaan, in deze tijd nog een zeldzaamheid op Walcheren. Deze was voorzien 
van een hertenstal en een uitkijkbergje. 

Anders was de situatie aan de noordkant van de middenas: dat gedeelte van het 
park was bijna helemaal volgeplant met hakhoutbossen, waarbinnen enkele bosket-
ten waren aangelegd. De verspringende assen komen ook voor in het park van Rijns-
burg, waarvan het vermoeden bestaat dat Jan de Munck daarvoor de ontwerpen heeft 
geleverd. Het is niet uit te sluiten dat deze architect ook voor het park van Der Boede 
verantwoordelijk was, temeer daar hij door Van der Mandere eveneens was gecon-
sulteerd over het nieuwe huis. Het park werd gestoffeerd met beelden. In 1781 was 
sprake van ‘een aanzienlijk getal groepen, vazen en beelden, benevens hunne pede-
stallen’.286 

284  Een foto ervan is aanwezig in Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnr. 36863.
285  Dezallier d’Argenville, La Théorie et la Pratique plaat 4e A.
286  Middelburgsche Courant 6 oktober 1781.
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Hoewel het park duidelijk in verschillende fasen tot stand is gekomen, heeft de 
ontwerper geprobeerd door middel van het doortrekken en laten verspringen van 
assen er een samenhangend geheel van te maken. Het uitgangspunt, de laat zeven-
tiende-eeuwse geometrische tuin, en de uiteindelijke vorm van het terrein zullen 
voor heel wat hoofdbrekens hebben gezorgd. Het resultaat was een heel eigen-
tijds park, waarin slechts een deel van de oudere lanen, waaronder de oude op-
rijlaan, waren gehandhaafd. Het nieuwe huis en de op het traktaat van Dezallier 
d’Argenville geïnspireerde park verwezen verder in niets naar de geschiedenis van 
de locatie. Ooit had daar een middeleeuws kasteel gestaan. 

Deze drie voorbeelden, Sint Jan ten Heere, Rijnsburg en Der Boede, laten zien dat 
voor het tonen van aanzien de architectonische vormgeving van een buitenplaats 
een belangrijke rol kon spelen. Daarbij richtten zowel opdrachtgevers als ontwer-
pers zich in belangrijke mate op Franse voorbeelden zoals die bekend waren uit 
prentenboeken en architectuurtraktaten. Een moderne vormgeving was populair, 
meer nog dan het bewaren van oude bouwfragmenten of grachten. Op Sint Jan ten 
Heere, dat weliswaar van oorsprong een klooster van de Johanniterorde was ge-
weest, was van een lange geschiedenis weinig te merken in de vormgeving die Van 
den Brande eraan gaf. Alleen de gracht rond de vroegere hofstede bleef gehand-
haafd. Ook bij Rijnsburg zal de geschiedenis een rol hebben gespeeld in de beleving 
van tijdgenoten, maar daar blijkt uit de beschrijvingen weinig van. Evenmin kan de 
vormgeving van het landhuis en het park zoals die ten tijd van Van Citters tot stand 
kwamen, worden gezien als een verwijzing naar de bijzondere juridische status van 
Rijnsburg of de geschiedenis als uithof van een Hollandse abdij. Hetzelfde geldt in 
nog sterkere mate voor Der Boede: het daar aanwezige middeleeuwse kasteel ver-
dween geheel toen Van der Mandere er een nieuw landhuis liet optrekken. Zelfs de 
gracht werd gedempt en de oude oprijlaan verloor zijn functie, alles ten gunste van 
een buitenplaats in de heersende, voornamelijk Frans georiënteerde, architectuur- 
en tuinmode. De Zuidnederlandse oorsprong van de opdrachtgever zal hier een 
doorslaggevende rol hebben gehad en kan ook verklaren waarom Der Boede zo-
zeer afwijkt van buitenhuizen elders op Walcheren en in Zeeland in dezelfde perio-
de. Overigens kan datzelfde worden gezegd over Sint Jan ten Heere, want ook daar 
ging het om een opdrachtgever die, weliswaar wat meer generaties geleden, ook af-
komstig was uit een familie met Zuidnederlandse wortels.

Mijn conclusie bij deze drie casussen is dat in ieder geval een moderne, Frans ge-
oriënteerde vormgeving van de buitenplaats een belangrijke rol speelde bij de ver-
toonde hang naar prestige. De mate van verfijning van huis en park, de keuze voor 
een bepaalde ontwerper, uitvoerder en decorateurs, en de mate waarin de eigenaar 
zelf zijn stempel op het project kon drukken, vormden alle tezamen een beeld van 
de opdrachtgever als iemand van goede smaak met kennis van wat in eigen kring en 
internationaal de heersende smaak was. 
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4.6.6 Kleinere voorbeelden

Was het hierboven gesignaleerde hechte verband tussen welvaart, status en macht 
ook van toepassing op de kleinere buitenplaatsen, zoals die langs de uitvalswegen 
van de steden lagen of langs de duinrand bij Oostkapelle en Domburg? Al eerder 
heb ik aangegeven dat in het midden van de achttiende eeuw slechts ongeveer 3% 
van de Middelburgse huishoudens over een buitenplaats beschikte. Dat percentage 
zou wat hoger uitvallen wanneer we alle speelhoven en hofsteden in de telling be-
trekken, maar dan gaat het nog steeds om een beperkt aantal. In hoeverre kwam die 
rijkdom nu tot uiting in een kleinere buitenplaats? 

Al eerder kwam aan de orde dat de buitenverblijven op de Hattingakaart uit 1750 
merendeels een functioneel bepaalde inrichting hadden. Lanen met hakhoutbossen 
of houtplantages daartussen domineren het beeld. Siertuinen komen slechts in be-
perkte mate voor. De rijkdom kwam voornamelijk tot uiting in de keuze van be-
planting en in de detaillering van de siertuinen. Linden waren niet zo rendabel als 
hak- of werkhout en daarom diende een lindenlaan meer om bezoekers een indruk 
te geven van de rijkdom van de eigenaar.287 Op verschillende Walcherse buiten-
plaatsen waren dan ook lindenlanen te vinden, zoals op ’t Middenhof bij Oostka-
pelle. Voor het huis stonden twee grote oude linden en van de 4.500 bomen in het 
park was een deel ook van deze soort.288

Sierelementen in de tuin zoals natuurstenen vazen en beelden vormden de de-
taillering van de tuin en waren een van de belangrijkste manieren om goede smaak 
en rijkdom ten toon te spreiden. Voor de aankoop ervan deden Walcherse buiten-
plaatseigenaren een beroep op zowel leveranciers in de Zuidelijke Nederlanden als 
in Den Haag of Parijs.289

Tuinbeelden werden nieuw vervaardigd maar er bestond ook een grote markt in 
tweedehands tuinsieraden, zoals blijkt uit advertenties in de Middelburgsche Cou-
rant. Deze maakt herhaaldelijk melding van beelden die rondreizende handelaren 
aanboden of die samen met inboedels en dergelijke op de buitenplaatsen werden 
geveild. In 1770 adverteerden de gebroeders Ferrari bijvoorbeeld dat ze hun intrek 
hadden genomen in de Lange Geere om ‘pleisterbeelden’ te maken ‘van zoodanige 
sterkte, dat zij in de opene lugt bestaan kunnen’.290

Niet alleen de huizen en tuinen, ook de interieurs van buitenplaatsen kenden 
vaak een fraaie vormgeving. Daarvoor deden buitenplaatseigenaren vaak een be-
roep op lokale ambachtslieden, terwijl men interieurversieringen als beschilderde 
behangsels en schilderijen voor boven deuren of op schoorsteenmantels in Ant-
werpen, Den Haag of Amsterdam kocht. Uit de achttiende eeuw zijn kasboeken 

287  Vergelijk J. Buis, Historia Forestis. Nederlandse bosgeschiedenis, Utrecht 1985, p. 868-871.
288  za, raze inv.nr. 1174 (25 november 1799).
289  Katie Heyning, ‘Eindelijk vald het de Beurs te lastig’. Aankopen voor Walcherse buitenplaatsen in de zeven-
tiende en achttiende eeuw’ in: E. den Hartog (hoofdred.), Aspecten van Zeeuwse buitenplaatsen. Jaarboek Kaste-
lenstichting Holland en Zeeland 2006-2007, p. 77-97 .
290  Middelburgsche Courant 6 mei 1770, 3 augustus 1771; Heyning, ‘Eindelijk vald het de Beurs te lastig’.
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bewaard gebleven die een gedetailleerd inzicht geven in de samenstelling van interi-
eurs en meubilair en de leveranciers daarvan. Zo is van de nieuwbouw van het Huis 
te Oostkapelle de boekhouding overgeleverd die eigenaar Johan Gualtherus van 
der Poort bijhield in de jaren 1749-1755. Verder verschaft een boedelinventaris, op-
gemaakt na het overlijden van zijn weduwe in 1793, een nauwkeurig inzicht in de 
indeling van dit huis en de functie van de vertrekken.

Dergelijke kasboeken en boedelinventarissen betreffen meestal de grotere bui-
tenplaatsen, waarvan de eigenaar tot het stedelijke regentenpatriciaat behoorde. 
Deze documenten kregen een plaats in uitgebreide familiearchieven. Ook van 
Toornvliet bij Middelburg zijn kasboeken bewaard die eigenaar Galenus Tresel Be-
vers bijhield in de jaren 1749-1770. Ze geven inzicht in de uitbreiding van het huis, 
de afwerking van het interieur, de aankoop van meubels en de inrichting van de 
tuin. Voor Poppenroede Ambacht geldt hetzelfde. Eigenaar Daniel Radermacher 
van Nieuwerkerke hield het grootste deel van zijn leven een kasboek bij en daarin 
is veel te vinden over de verbouwing en afwerking van zijn buitenplaats in de jaren 
1762-1771 en volgende jaren.291

De meest vooraanstaande leden van het Middelburgse regentenpatriciaat be-
schikten over de financiële middelen en over een netwerk buiten het gewest dat hen 
in staat stelde om het beste te verwerven dat de markt te bieden had. Toch is het 
maar de vraag in hoeverre deze een representatief beeld geven van de zogeheten ge-
middelde Walcherse buitenplaats in de achttiende eeuw. Het Huis te Oostkapelle 
was bijvoorbeeld een van de grootste van het gewest en de bewoners ervan hoorden 
tot de rijkste personen van heel Zeeland.

Over de interieurs van de kleinere buitenplaatsen is veel minder bekend. Al eer-
der is de boedelinventaris aangehaald die het buitenhuis van admiraal Hermanus 
Wiltschut in Arnemuiden beschrijft, evenals zijn hofstede op Noord-Beveland. 
Daaruit kwam naar voren dat de inrichting van de woonvertrekken eenvoudig was 
en dat er weinig kostbare stukken stonden.292

De buitenplaats Lustenburg ten zuidwesten van Middelburg kan worden be-
schouwd als een representatief voorbeeld van een buitenhuis van een welgestelde 
koopman. Deze was in het midden van de achttiende eeuw eigendom van de Mid-
delburgse wijnhandelaar Christiaan Damme en na zijn overlijden bleef zijn we-
duwe Elisabeth de Warem het buitenhuis bewonen. De boedelinventaris die is op-
gemaakt na het overlijden van zijn weduwe in 1764 geeft een goed beeld van een 
dergelijke buitenwoning.293 Het huis stond op een eiland in een gracht en het terrein 
erbuiten was beplant met bos en fruitbomen. De boedelinventaris meldt dat de ei-
genaresse ‘heeft gebruykt het heerenhuys met het speelhofje en een bosch’. Van de 
46 gemeten land waren er negen in gebruik als buitenplaats en de rest was verpacht.

Het herenhuis bestond uit een ‘galderij’ met aan weerszijden een kamer en daar-
achter het ‘kleine kamertje’ en een keuken. Op de zolder bevonden zich een ‘mid-

291  Fock, ‘Zeeuwse kasboeken’.
292  za, Verzameling Ermerins en Wiltschut inv.nr. 82.
293  za, Familie Damme inv.nr. 5.
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denkamertje’ en er is sprake van ‘de andere kamers’. Het was een symmetrisch ge-
bouw met aan beide kanten van de deur twee ramen. Dat wordt bevestigd door de 
twee gordijnen die in de kamer links hingen. 

In de gang stonden vier banken en hingen drie schilderijen aan de wand. De 
kamer rechts was gemeubileerd met vier stoelen, een ‘tafelkasje’, theetafel en een 
rustbank. Het kostbaarste stuk was een ‘verlakt kabinet’. Verder stond er een le-
dikant. De kamer links bevatte slechts ‘drie tafels in soort’, zes stoelen, een spie-
gel met zwarte lijst en een ledikant. Twaalf stoelen en twee tafels maakten de 
meubilering van het kleine kamertje uit. De middenkamer op zolder fungeerde 
als rommelhok en behalve acht ‘stoelen in soort’ stonden er geen meubels. Even-
eens stond er een oud ledikant en dat was dan het volledige meubilair van deze 
buitenplaats. De gebruiksvoorwerpen zoals serviesgoed, keukengerei en koffie- 
en theegoed waren grotendeels van koper of tin. Het aanwezige porselein had 
vooral een sierfunctie, zoals de 28 borden in de kamer rechts en ‘een porceleyn 
stelletje van vijf stux’ dat op het kabinet gestaan zal hebben. Verlichting kreeg 
men door kandelaars, terwijl alleen in het kleine kamertje een ‘kroone’ hing. De 
vermelding van stoelen ‘in soort’ geeft aan dat er zitmeubelen van verschillende 
herkomst stonden. Ook de vermelding van koper en tin geeft aan dat het huis niet 
kostbaar was ingericht. Het is duidelijk een tweede woning die diende voor een 
kort verblijf buiten de stad. Het huis was zeker niet berekend op de ontvangst 
van grote gezelschappen. Kookgerei of bestek nam het echtpaar kennelijk mee 
vanuit de stad. 

Het huis Lustenburg was klein en de inrichting was spaarzaam te noemen. De 
vermelding dat de eigenaresse het herenhuis met speelhof ten tijde van haar over-
lijden nog in gebruik had, betekent dat de boedelinventaris een betrouwbaar beeld 
geeft van de praktijk van het buitenleven zoals een gegoede koopman dat invulde. 
Het huis vormt een tegenwicht tegen de prachtige en kostbare inrichting van hui-
zen als die op het Huis te Oostkapelle of Toornvliet die weliswaar beter gedocu-
menteerd zijn, maar niet beschouwd kunnen worden als representatief voor de al-
gehele buitenplaatscultuur op Walcheren in deze periode.

4.7 Conclusie

Langs de singel van Middelburg en Vlissingen lagen aanvankelijk nog voorname-
lijk speelhoven, die daar al in de zeventiende eeuw tot stand waren gekomen. Deze 
hoven kregen steeds meer het karakter van pleziertuinen. Tegelijkertijd werden 
verschillende van dergelijke speelhoven samengevoegd tot kleine buitenplaatsen. 
Bij Vlissingen waren het leden van de stedelijke magistraat die op die manier een 
buiten plaats inrichtten. Ook langs de singel van Middelburg lijken het vooral re-
genten te zijn geweest die kleine buitenplaatsen tot stand brachten. Voor andere 
stedelingen bleef een speelhof volstaan, waartoe ook binnen de stadswallen terrei-
nen werden ingericht. Het buitenleven had zich deels naar binnen de stad uitge-
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breid, waarbij tevens een deel van de openbare ruime als wandelplaats in gebruik 
werd genomen.

In de stadsrandzone voltrok zich een vergelijkbare ontwikkeling. Daar kregen de 
bestaande kleine buitenplaatsen meer een recreatief dan een utilitair karakter door 
de aanleg van siertuinen en bosketten. Het type buitenverblijf dat tot begin acht-
tiende eeuw de toon aangaf in deze zone, de hofstede met een boomgaard en speel-
huis voor de eigenaar, verdween. Hofsteden verloren in het tweede kwart van de 
achttiende eeuw hun functie doordat ze in bezit kwamen van lokaal woonachtige 
boeren die de hofstede als boerenbedrijf in gebruik namen. Verder waren bedrijfs-
gebouwen voor hun eigenaren een plaats waar ze van het buitenleven konden ge-
nieten en die daarbij speelhuizen en siertuinen aanlegden. 

Op het platteland waren buitenplaatsen al enige tijd de norm, dat wil zeggen 
landhuizen voor meerdaags verblijf, omgeven door parken met lanen, bospercelen 
en bassins. De grootste groei van het aantal buitenplaatsen op het platteland was 
achter de rug. Rond het midden van de achttiende eeuw zette zelfs het eerste ver-
val in doordat er enkele buitenplaatsen onder de slopershamer vielen. Net als in de 
stadsrandzone raakten ook op het platteland hofsteden hun functie als buitenver-
blijf kwijt doordat ze in bezit kwamen van boeren. Op de buitenplaatsen die ble-
ven bestaan, kreeg het vermaak een grotere rol dan voorheen, in ieder geval in de 
beleving van het buitenverblijf. De ontwikkeling van hofsteden naar buitenplaatsen 
ging gepaard met een vergroting van de terreinen rond de buitenverblijven, waar la-
nen werden aangelegd en de ruimte tussen die lanen werd ingeplant met hakhout en 
opgaande bomen. Daarbij werd het aangename met het nuttige gecombineerd. De 
teelt van hout was een economische activiteit die op de meeste buitenplaatsen een 
dermate grote plaats innam dat de parken eerder het karakter van houtplantages en 
productiebossen hadden dan dat ze er uitzagen als plezierplaatsen.

De buitenplaats als uiting van macht beperkte zich tot die heerlijkheden die op 
een prominente locatie lagen. De meer perifere heerlijkheden hadden doorgaans 
geen buitenverblijf. Voor heerlijkheden die Middelburgse of Vlissingse heren op 
de andere Zeeuwse eilanden bezaten, geldt dit in nog sterkere mate. In de hier on-
derzochte periode blijkt dat zowel heerlijkheden als de daarmee verbonden buiten-
plaatsen in de regel door vererving in andere handen overgingen. Dit wijst erop dat 
beide als onderdeel werden gezien van het aanzien van de eigenaar. De gang van za-
ken rond enkele grote ambachtsheerlijke buitens laat zien dat de mate waarin een 
ambachtsheer zijn buiten wilde gebruiken als onderstreping van zijn lokale macht 
sterk persoonlijk bepaald was: binnen dezelfde familie konden vader en zoon heel 
anders omspringen met hun buiten en met hun zichtbaarheid als heer van die heer-
lijkheid. 

Vormgeving van huis en park was een belangrijke graadmeter voor aanzien van een 
persoon of familie. Met name de keuze van de ontwerper of de rijkdom van de tuin-
elementen en de smaak die de eigenaar tentoon spreidde in de vormgeving van huis, 
park en interieur gaven de positie aan van de eigenaar binnen de stedelijke elite. In 



4 Verfraaiing 1720-1770306

het bijzonder kennis van architectuur, die vanaf die tijd vooral als kunstvorm werd 
gezien, maakte onderdeel uit van een gedistingeerde levensstijl en onderscheidde de 
elite in culturele zin van andere groepen in de samenleving. Een buitenplaats leende 
zich voor experimenten op architectuurgebied en er waren dan ook eigenaren die 
zelf tuinontwerpen maakten. Dat ze eigen opvattingen koesterden over de vormge-
ving van hun buitenhuizen en parken kon leiden tot scherpe conflicten met profes-
sionele ontwerpers. Afbeeldingen van een buitenplaats, en de verspreiding daarvan 
in topografische prentwerken, beklemtoonden het aanzien van een buitenplaats.

In de hier onderzochte periode zijn veel speelhoven en buitenplaatsen meer in 
het teken komen te staan van het vermaak, wat tot uiting kwam in de aanleg van 
siertuinen met tuingebouwen en ornamenten zoals beelden. Deze ontwikkeling 
heeft een hoge vlucht genomen tussen 1720 en 1770 en mijn hoofdconclusie is dat 
de vermaaksfunctie op de buitenverblijven een grotere en nadrukkelijker plaats 
heeft gekregen. Dat wordt ondersteund doordat in deze periode de hofstede als 
buitenverblijf uit de gratie raakte, ten gunste van de buitenplaats. Dat is een ont-
wikkeling die in Holland ook door tijdgenoten werd waargenomen. Tegelijkertijd 
valt bij veel buitenplaatsen op het platteland op dat ze voor een belangrijk deel in 
het teken stonden van houtproductie. 

In de hier onderzochte periode 1720-1770 blijkt het aanzien van een persoon of fa-
milie het voornaamste motief te zijn voor het bezit van een grote buitenplaats. De 
kleinere hofsteden en speelhoven dicht bij de stad konden nog wel dienen als in-
komstenbron door de combinatie met een boomgaard of tuinderij, maar de trend is 
toch dat die geleidelijk in aantal afnamen. Buitenplaatsen werden vooral iets voor 
de allerrijksten, terwijl de welgestelde middenklasse uit de steden op speelhoven 
dicht bij de stad een buitenverblijf hield. In de omvang, locatie en kwaliteit van de 
buitenplaats tekenden zich gradaties af van de mate van aanzien die de eigenaren 
hadden of wensten te hebben. Daarbij gold altijd dat een buitenplaats ook een za-
kelijk bezit was, dat erfgenamen niet ten koste van alles in stand hielden. 
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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.
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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.
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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).
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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.



5 Neergang 1770-1820338

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.
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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 
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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.
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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.
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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).



5.6 Architectuur 389

Plaat XV uit G. van Laar, Magazijn van Tuin-sieraaden, Zaltbommel 1802.



5 Neergang 1770-1820390

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.



5.6 Architectuur 391

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. 
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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. 



Bijlagen

Bijlage 1.1 Overlopers als bron voor buitenplaatsenonderzoek

Voor de oudste eigendomsgegevens zijn vooral de zogeheten overlopers van belang. Dit zijn 
registers van percelen met hun oppervlakte en de naam van de eigenaars, die dienen ter bereke-
ning van het geschot. Dit was een belasting op grondeigendom ten behoeve van het onderhoud 
van watergangen, sluizen, bruggen en buitendijkse werken op Walcheren. Vrij van geschot wa-
ren moerassen, wegen, watergangen, dijken, duinen, steden en de bebouwde kom van de meeste 
dorpen, evenals enkele terreinen van kastelen en kloosters. Heffing van de belasting heette ver-
hevening.

Het eiland Walcheren was verdeeld in vier wateringen, die elk hun eigen bestuur hadden, 
met als overkoepelend bestuur de Staten van Walcheren. Elke watering had dan ook zijn ei-
gen overloper. Per ambachtsheerlijkheid binnen die watering somt de overloper alle percelen 
op, gegroepeerd per blok. Een blok wordt doorgaans begrensd door herkenbare elementen in 
het landschap zoals wegen of waterlopen. Ze dragen in het algemeen de namen van personen 
die daar wonen, of van opvallende elementen zoals molens, pastorieën of tiendschuren. Deze 
laatstgenoemde dateerden uit de tijd dat de Middelburgse abdij en andere kloosters nog veel 
grond op het eiland bezaten, en waren na het beleg van Middelburg in 1572-1574 en de daar-
mee gepaard gaande verwoesting van het eiland veelal niet meer aanwezig. Niettemin hielden de 
bloknamen de herinnering eraan levend. 

De oudste nog bestaande overloper van Walcheren is die van de Oostwatering uit 1566. De 
jongste is die van de Westwatering en dateert uit 1675. Het telkens opnieuw inventariseren van 
percelen en eigenaren was een zeer kostbare en tijdrovende opgave. Na het midden van de ze-
ventiende eeuw ging het polderbestuur daarom ertoe over om grondeigendommen in zogehe-
ten Vergaarboeken te verzamelen. Daarin wordt per eigenaar zijn grondbezit vermeld, met aan-
duiding van de blokken waarin dit ligt. Dit systeem is slechts in beperkte mate voortgezet en de 
Vergaarboeken zijn dan ook verre van volledig. 

Het systeem van verhevening werkte als volgt. Voor de berekening kon de waterklerk, de ont-
vanger van het geschot, een oude overloper kopiëren en voorzien van de meest actuele infor-
matie over de grondeigenaren. Daarbij gebeurde het vaak dat oude, achterhaalde gegevens in 
de nieuwe overloper terechtkwamen. Ook kon een geheel nieuwe opmeting gemaakt worden 
door een of twee landmeters. Deze verhevening zou in de ideale situatie eenmaal in de zeven 
jaar moeten plaatsvinden. Omdat het systeem echter zo kostbaar en omslachtig was, werden de 
periodes tussen twee overlopers steeds langer, totdat na het midden van de zeventiende eeuw 
er geen vernieuwing meer plaatsvond. Wijzigingen in grondeigendom werd voortaan per eige-
naar geregistreerd in zogenaamde vergaarboeken. Deze registratie is verre van volledig en levert 
voor de onderzoeker dus maar in zeer beperkte mate betrouwbare informatie.*

*  www.veldnamenwalcheren.nl/overzichtoverlopers.
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Tabel B1.1 Overlopers van de wateringen op Walcheren

Watering Heerlijkheden Beschikbare overlopers

Vijf Ambach-
ten

Aagtekerke, Boudewijnskerke, Domburg, 
Grijpskerke (deel), Mariekerke, Meliskerke, 
Oostkapelle, Poppekerke, Serooskerke (deel), 
Sint Janskerke, Westkapelle, Zoutelande

1584, 1604, 1619, 1636 
en 1656

Oostwatering

Brigdamme, Buttinge, Gapinge, Grijpskerke 
(deel), Kleverskerke, Nieuwerkerke, Noor-
der Nieuwland, Noordmonster, Popkensburg, 
Poppekinderendorp, Schellag, Serooskerke 
(deel), Vrouwenpolder, Zandijk

1566, 1581, 1589, 1608, 
1630, 1672

Westwatering Biggekerke, Hoogelande, Koudekerke, Krom-
menhoeke, Poppendamme,

1574, 1576, 1585, 
1607/1608, 1623, 1647, 
1675

Zuidwatering
Bonendijke, Hayman, Mortiere Nieuwerve, 
Oost- en West-Souburg, Ritthem, Oud-Vlis-
singen, Welzinge

1589, 1625, 1650

Bijlage 2.1 Kleine percelen langs de singels van Middelburg, 1672

De oppervlakte wordt in Blooise roeden (r.) weergegeven. Een vierkante Blooise roede is 
12,96 m2.

Tabel B2.1a Den blocq daer Andries Logiers ende Cornelis Coppe Jans in plach 
te woonen

Nr. Eigenaar in 1672 Vorige eigenaar Oppervl. Folio

1 Frederick Huysman Jan Coninck 68 271

2 Abraham Verstrate Gillis Meertens weduwe 92

3 Jacob Everse weduwe Gasthuis Middelburg (uit 1 gemet 78 r.) 33

4 Maerten Heyndrickx Idem 34

5 Jannis Busantius Idem 40

6 Jannis de Pré Idem 43

7 Huybrecht van Wagbeke Idem 28

8 Gillis van Rosebeecke Idem 30

9 Anthony Clement Idem 16

10 Willem Matthijsse van 
Isendoorn Idem 22

11 Frederick Huysman Idem 96

12 Jan Jansse Smitman Idem 32 r., Anthony Bakelier 48 r. 
en Pieter Bastiaense 57 r. 137

13 De heer van Brigdamme 75
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Nr. Eigenaar in 1672 Vorige eigenaar Oppervl. Folio

14 Idem 75 271v

15 Paulus Wante erfgenamen Paulus Wante 58

16 François Sprout Guilliaem Reynvaan 88

17 Willem de Smit Jacques Roose 98

18 Mr. Jan Louyssen 
erfgenamen Mr. Jan Louyssen 76

Tabel B2.1b Den blocq daer ’t Molewater in licht

Nr. Eigenaar in 1672 Vorige eigenaar Oppervl. Folio

19 Jan Cornelisz. Cats Geleyn van Gille wed. en erfgen. 190 272

20 Maerteyn van Domes Pieter Bollaert 100

21 Johannis van Merckhove Gabriel Jacobs 233

22 Rombout Willemse Jacob Walaeus (uit 130 r.) 61

23 Jacob Boreel Idem 69

24 Huybrecht Goethals Niclaes Vervaecq (uit 36 r.) 20

25 Aernout van Meurem idem 16

26 Pieter Willemse Daniel en Jan van Heumen 38

27 Joos Pits erfgen. Pieter Boreel (uit 188 r.) 26

28 Cornelis de Clercq Idem 21

29 Isaacq Fruytier Idem 54

30 Willem Verplancke Idem 42

31 Cornelis Stevense Idem 23

32 Daniel Reynierse Idem 22

33 Anna Maria en Johanna 
van der Treecke Daniel Christiaense 66

34 Abraham Colijn Idem 66 272v

35 Maerten de Maecht
Benjamin Jacot 170 r. en Boudewijn 
en Davidt van der Vecht 89 r. en 70 r. 
op fol. 273)

70

36 Barent Crol wezen Idem 21

37 Guilliaem de Grise 
weduwe Idem 21

38 Louwerens Bernardts Idem 42

39 Idem 54

40 Idem 63

41 Idem 30

42 Idem 28
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Nr. Eigenaar in 1672 Vorige eigenaar Oppervl. Folio

43 Wouter Grimonpre Benjamin Jacot 70

44 Geleyn Paltinck Pieter Boddaert 298

45 Ester van der Burcht erf-
genamen Jacob van der Burcht 281

46 Pieter Abijn Isaac Emmerij 65

47 Idem Idem 63

48 Michiel Willemse Andries Cornelisse 55 r. en Marinis 
Jobs 43 102

49 Jacob Cornelisse Mr. Cornelis van Lodesteyn (uit 209 r.) 100

50 Jan Rouchel Idem 109

51 Jan van de Sande Niclaes de Champs 178

Tabel B2.1c Den blocq daer Anthonis Mocx in plach te woonen

Nr. Eigenaar in 1672 Vorige eigenaar Oppervl. Folio

52 Jan Carre erfgen. Uit groter stuk 13 280

53 Mr. Pieter Duvelaers 
weduwe Dr. Hermannus Clijckbijl 64

54 Michiel Willems Pieter Jansse Rolwagen 53

55 Hr. Galenus Tresel Cornelis Withooge 391

56 Cornelis Caregijs Jan de Val de Jonge (uit 90 ½ en 100 r.) 45 1/2 

57 Gerrit de Warrem Idem 47 ½ 

58 Jan van de Poele Idem 95 ½ 

59 Pieter Logiers weduwe Pieter Logierse 75

60 Abraham Vromer Pieter Matthijsse 75

61 Janna en Sara Wilts Gerrit Bouwens 43 ½ 

1 Hiernaast lag een stuk van 50 roeden dat eigendom was van het Middelburgse Tuchthuis.

Tabel B2.1d Den blocq beoosten de Noort Dampoort1

Nr. Eigenaar in 1672 Vorige eigenaar Oppervl. Folio

62 Pieter Wouw Aernout Worms 142 285

63 Niclaes Versluys Joris Adriaens (uit 75 r.) 25

64 Anthony Goutswaert Idem 25

65 Pieter Cruysse Idem 25

66 Reynier Reyniersen Jacob van der Steene (uit 100 r.) 25

67 Johannis Huysman Idem 25

68 Pieter Wouw Idem 50
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Nr. Eigenaar in 1672 Vorige eigenaar Oppervl. Folio

69 Daniel van Royen 
erf genamen Pieter Remoens (uit 200 r.) 100

70 Huybrecht Verhare Idem 28

71 Isaacq Costenobel 
weduwe Idem 32

72 Simon Wilsets weduwe Idem 40

73 Cornelis Andriesse 
erfgen. Abraham Bosschaert 40

74 Hermannus van de Putte Reynier en Alexander Velters 100

75 Jan Tresel Idem 65

76 Wouter Macquet Jan Pieters Hollander 1612

1 De in dit blok gelegen stukken land van Gualtherus van der Poort zijn in dit overzicht niet opgenomen omdat 
ze waarschijnlijk deel uitmaakten van het grondbezit rond Arnestein, waarvan aannemelijk is dat hij de eigenaar 
ervan was in deze periode. 
2 Genaamd Lepelenburgh.

Tabel B2.1e Den blocq bewesten ’t Seis

Nr. Eigenaar in 1672 Vorige eigenaar Oppervl. Folio

77 Pieter Lucassen Grimalla Jan Cannoy (uit 142 r.) 57 295

78 Claes Janssen Idem 85

79 Cornelis Munnicx Mr. Jacob Veth 34 
hayman

80 Abraham de Neve Pouwelyna de Ridders kinderen 
(uit 146 r.)

25 
hayman 295v

81 Servaes van de Groenewal Idem 41 
hayman

82 Casper van Stade Idem 35 
hayman

83 Jacob Brael Idem 28 
hayman

84 Poulo Jacomo Pinto, 
‘het Jode kerckhoff’ Idem 17 

hayman

85 Felixs Gauwels Pouwelyna de Ridders kinderen 
(uit 286 r.) 40

86 Pieter Pedecoeur Idem 64

87 Jan de Mol Idem 20

88 Olivier Geerolff Idem 20

89 Mattheus van de Voorde 
wed. Idem 72

90 Jan Lippens Idem 10
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Nr. Eigenaar in 1672 Vorige eigenaar Oppervl. Folio

91 Pieter Jansse Savelpoel Idem 32

92 Josephus Meynaerts Idem 28

93 Mattheus van de Voorde 
weduwe (uit 1gemet 24 r.) 34

94 Johannis Jolijts erfgena-
men Idem 23 leen

95 Frederick Behagel Idem 68 leen

96 Adriaen Banckert Idem 58 leen

97 Johannis Nieuburgh Idem 51 leen

98 Sacharias Gijsbrechts Idem 17 leen

99 Johannis Scheffinck Idem 25 leen

100 Anthony Meganck Idem 32 leen

101 Pieter Goethals Idem 16 leen

102 Idem (uit 255 r.) 50

103 Casper van Stade Idem 25

104 Jacob Drabbe Idem 90

105 Benjamin Hinnekens Idem 90

106 Jacob Claudoré Niclaes Snellaert 100 
hayman

Bron: za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 275 (Overloper Vijf Ambachten 1672).

Bijlage 2.2 Hofsteden in de Middelburgse Stadsambachten, 1672

De oppervlakte wordt in Blooise roeden (r.) weergegeven. Een vierkante Blooise roede is 12,96 
m2. Een gemet is 300 vierkante roeden of 0,39 hectare.

Tabel B2.2 Hofsteden in de Middelburgse Stadsambachten, 1672

Nr. Blok Folio Eigenaar 1672 Vorige 
eigenaar Oppervl. Vermoedelijk

buitenverblijf

Noordmonster

1 Den blocq daer 
’t Molewater in legt 273 Pieter de Hoest Cornelis 

Bogaerts 1. g 57 r.

2 273v Willem Teellinck
Guilljame 
Crijnsse we-
zen

188 r. 
‘met de 
dreve’

Ja

3 Juffr. Jacoba van 
Grijpskerke

Jacob van 
Grijpskerke

5 g. 101 
.r ‘hove-
nierlant 
en dreve’

Ja
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Nr. Blok Folio Eigenaar 1672 Vorige 
eigenaar Oppervl. Vermoedelijk

buitenverblijf

4 274 Johan de Schaffer Jacob van 
Grijpskerke

189 r. 
‘over dit 
stuck 
lants 
heeft het 
huys van 
Proy-
en sij-
nen uy-
twecht’

Ja

5
Johanna Huygens 
wed. van Nicolaes van 
Grijpskerke

Niet genoemd

5 g. 38 r. 
‘daer het 
huys van 
Proyen 
op staet’

Ja

6 274v Johan Beck Catalina de 
Wale Rogiers

1 g. 192 
r. ‘bo-
ven de 
49r in de 
wecht’

7
Den blocq daer 
Cornelis Janse Mocq in 
placht te wonen

276 Jacob Pergens
Niclaes de 
Wale Rogiers 
voorweesen

1 g. 75 r.

8
Den blocq daer 
Anthonis Janse Mocx 
in placht te wonen

279 Jan Loys erfgenamen Lieven 
Lievensen

1 g. 101 
r. ‘bo-
ven de 
39r in de 
wecht, 
zuyt 
over den 
wecht’

9 281 Johan Schorer
Pieter van de 
Velde erf-
genamen

3 g. 58 r. Ja

10
Den blocq achter 
Cornelis Heyndricx 
Hollanders huys

283 Jan Veth Jacob Veth

3 g. 65 r. 
‘hofstede 
en boog-
aert’

Ja

11
Den blocq bezuyden 
Simon Jansse placht te 
wonen

283v Josias van de 
Blocquerie Jan Jolijt

2 g. 219 
r. ‘inden 
hoeck 
van den 
wecht’

Ja

Stadsambacht

12 Den blocq daer Loy Cor-
nelis in placht te wonen 287v Ammadys de 

Merveille
Maerten Jans-
se Blauwert 122 r.
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Nr. Blok Folio Eigenaar 1672 Vorige 
eigenaar Oppervl. Vermoedelijk

buitenverblijf

13 288 Laurens Willemse 
Verpoorte Jan Cannoy 1 g. 134 

r.

14 Idem Marinis Clae-
ysse

2 g. 290 
r. ‘hof-
stede en 
boog-
aert’

15
Den blocq ende overloper 
van Overdamme geseyt 
Poproet ambacht

288v Jacob de Kuyser Jan de Rijke 227 r. Ja

16 289 Abraham Adriaens Cornelis Maes 225 r.

17

Den blocq achter Jan van 
de Lijnden boogaert, leyt 
buyten de Noortdam-
poorte

290v Jan Janssen Brouwer

Cornelis Jans-
sen Boude-
wijns, met 2 
g. 120 r. van 
Abraham de 
Groot

2 g. 268 
r. ‘twee 
stucken 
in een 
vergaert’

18 Den blocq beoosten ’t 
Seys 293 Pieter van Thoors we-

duwe
Johannis Wil-
helmi 153 r.

19 294 Egidius Lefever Adriaen Pou-
welse Wante 200 r.

20 Johan Huyssen wesen Johan de 
Knuyt

1 g. 
280 r. 
‘boom-
gaert’

Ja 

21 ’t Gasthuys in 
Middelburg Niet genoemd 150 r.

22
Den blocq daer 
Cornelis Huyse Paerde-
coper in placht te wonen

296v Maria Boreel Jacob Boreel 
erfgenamen

4 g. 176 
r. ‘boog-
aert’

Ja 

23 297 Jacoba van Crom-
strien

Abraham Da-
vits 130 r.

Brigdamme

24
Den blocq daer Willem 
Weuyten huys in placht 
te staen

238v Cornelis Dingemanse 
Leerse

Louris Geerse 
Wisse

1 g. 175 
r. ‘hof-
stede en 
boog-
aert’

25 239 Willeboort Louresse 
Codde weduwe

Pieter 
Claeysse 75 r.

26

Den blocq daer Pier Jan 
Simon Heyne en Cornelis 
Pouwels Clerck in plach-
ten te wonen

241v Willeboort Lourisse 
Codde weduwe Louris Jansse 243 r.
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Nr. Blok Folio Eigenaar 1672 Vorige 
eigenaar Oppervl. Vermoedelijk

buitenverblijf

27
Den blocq daer Leyn 
Simon Cobs in placht te 
wonen

255v Jan Crijnse Jan Crijnse 
weduwe

1 g. 192 
r.

28 256 Cornelis Marinisse Cornelis 
Louris Leerse 251 r.

29 Den blocq daer Pier 
Heyne in placht te wonen 256v Adriaen Janssen Leunis Poppe 

Theus weesen 248 r.

30 257v

Jonckvr. Lucretia van 
der Goes, huysvrou-
we van jonckhr. Pieter 
van Borssele van der 
Hooge

Gillis Crijnse 1 g. 77 r.

31 Den blocq daer de molen 
van Breedamme staet 250 Gillis Jacobsen Prijs Andries 

Abrahamse 209 r.

32 251v Rentmr. Frederick 
Huyssen

Johan 
Huyssen

1 g. 285 
r. ‘daer 
’t huys 
in staet 
achter de 
molen’

33 Den blocq daer de kerck 
van Bredamme in staet 252 Jasper de Maechts 

gemeene erffgenamen
Pieter Anto-
nisse Boogaert 9 g. 109 r.

34 Cornelis Claessen 
Elfsdijck weduwe

Cornelis 
Claessen 
Elfsdijck

2 g. 210 
r. ‘boog-
aert en 
hoff-
stede, 
genaemt 
Hals-
beeck

Ja

35 253
Marcelis Goltsius 
erfgenamen en 
Johanna Blondel

Pouwelina 
Geleyns 
erf genamen

1 g. 55 r.

36
Marcelis Goltsius 
erfgenamen en 
Johanna Blondel

Wouter 
Lourissen 135 r. Ja

37 253v Cornelis Claessen 
Elfsdijck weduwe

Cornelis 
Claessen 
Elfsdijck

101 r. 
‘boog-
ert’

38 254

39 254v Johan van Rouberge 
filius

Jan Pieterse 
Cortes 
weduwe

120 r.
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Nr. Blok Folio Eigenaar 1672 Vorige 
eigenaar Oppervl. Vermoedelijk

buitenverblijf

40
Den blocq daer Lou-
ris Cornelis Louris in de 
Weye in plachte wonen

257v Pouwelina Geleyns 
erfgenamen Niet genoemd 1 g. 34 r.

41 Den blocq benoorden 
Proyen 259v

Johanna Huygens, 
weduwe van Niclaes 
van Grijpskerke

Jacob van 
Grijpskerke

3 g. 1 r. 
‘boog-
aert en 
speel-
hof’

Ja

42 260v Jonckvr. Maria 
Gabriela van der Goes Jacob Rogiers

273 r. 
‘met het 
wege-
linck’

Ja

43
Den blocq daer Geert Si-
mon Kaetsers in placht te 
wonen

262 Jasper Laurisse Cornelis Blaes 
Stoffelse

299 r. 
‘met 
een deel 
van den 
boog-
aert’

Stadsambacht

44 Den blocq achter Matthijs 
Cornelis 264v Pieternella van 

Cromstrien
Martinis van 
Cromstrien 3 g. 196 r. Ja

45 Den blocq bewesten de 
kercke van Breedamme 260v Anna Schotte

Jacob van der 
Burcht de 
Jonge

1 g. 150 
r.

46 Jacob de Boos 
weduwe

Johan Vosber-
gen erfgena-
men

75 r.

47 Heren van 
Breedamme Niet genoemd 77 r.

48 261 Johan Sterck Paulus Croock 150 r. 
vroon

49 Johan van Brouwers-
haven weesen

Philips Basile 
weduwe

2 g. 212 
r. ‘boog-
aert’

50 267 Jan Stevense de Pré
Marinis 
Geersse Wisse 
weduwe

1 g. 120 
r. ‘uyt 2 
g. 280 r.

51 267v Anna Schotte
Johan Vosber-
gen erfgena-
men

3 g. 123 
r.

Bron: za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 275 (Overloper Vijf Ambachten 1672).
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Bijlage 2.3 Hofsteden in West-Souburg, 1650

Onderstaande tabel geeft de hofsteden weer die de overloper van de Zuidwatering 
van 1650 vermeldt. Buiten beschouwing gelaten zijn de speelhoven en boomgaar-
den direct aan de Vlissingse stadssingel. De nummers 8-11, 14, 15, 18, 28, 44, 47, 
48, 55, 59 en 64 kunnen worden geïdentificeerd als buitenverblijven. De opper-
vlakte wordt in Blooise gemeten en roeden weergegeven. Een Bloois gemet is 300 
vierkante roeden of 0,39 ha.

Tabel B2.3a Hofsteden in West-Souburg, 1650

Blok Folio Eigenaar Vorige eigenaar Oppervl. Verpacht1

1 Den block daer de 
meulen in staet 201 Cornelis Jacobs 

de Pous Geeraert Weijers
2 gem 217 r 
hofstede ende 
boogaert

Nee

2 Cornelis Jan 
Leijns

Mevrouwe van 
West-Souburg

5 ¼ gem hofstede 
ende bleeckerije Nee

3
Den block daer oude 
Jan Pier Vos inne 
plach te woonen

201v Jan Pieters, waert 
in de Vier Wegen

Sijmon Jacob 
Sijmons ½ gem. hofstede Nee

4 Christoffel 
Pietersz.

Jacob Cornelis de 
Lichte

1 ½ gem. 15 r. 
hofstede Ja

5 202 Cornelis Jans den 
Vijnck

Guillaume de 
Prees weduwe

4 gem. 15 r. 
hofstede Nee

6 202v Lucas Claijs 
Breckel Joos Jansz. Bal 1 gem. 69 r. 

hofstede Nee

7 203 Gillis Geertsz. 
Spruijt Salomon Claese 4 gem. 33 ½ r. 

hofstede Nee

8
Den block daer Pie-
ter Lammers inne 
plach te woonen

203 Pieter de 
Wachter Pieter de Wachter

8 gem. 178 r. 
hofstede ende 
boogaert

Nee

9 204 Johan Ghijselin Jan Cornelis 
Corteknie

3 gem. 50 r. 
hofstede ende 
boogaert

Nee

10 204v Daniel Pijl Cornelis Lampsen
7 ½ gem. 25 r. 
hofstede ende 
boogaert

Nee

11 205 Jan Doens Diversen
36 r. hofstede 
‘tsamen in een 
vergaert

Nee

12
Den block daer 
Adriaen Wuijtte 
plach te woonen

206
Andries van Deijls 
weduwes 
erfgenamen

Mr. Adriaen 
Oillaerts

5 ½ gem. 41 ½ 
r. hofstede ende 
boogaert

Nee

13 206v

Bouwen 
Ambrosius 
weduwes 
erfgenamen

Bouwen 
Ambrosius

2 4 gem. 33 r. 
hofstede ende 
boogaert

Ja
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Blok Folio Eigenaar Vorige eigenaar Oppervl. Verpacht1

14
Jonckheer 
Emmerij van 
Cruyningen

Johan Serlippens 4 gem. 117 r. 
hofstede Ja

15 Lieven Jacobs de 
Moor Diverse

6 ½ gem. 13 r. 
hofstede, ’t sa-
men drije stuc-
ken in een ver-
gaert

Nee

16 207 Antheunis 
Wielandt

Marinus 
Adriaense

5 ¼ gem. 14 r. 
hofstede Nee

17 207v Jan Pieters Cuij-
pers erfgenamen

Willem Willemse 
Mande 3 ¼ gem. Nee

18

Den block daer 
Adriaen Cornelis 
Looff inne plach te 
woonen

214 Vice-admiraal Jo-
han Evertsen

Adriaen 
Adriaensz. Schoe

7 ¼ gem. hof-
stede, met geheel 
het wegelinck 
daer aen

Nee

19
Den block daer Jan 
Jooris huys inne ge-
staen heeft

214v Samuel Claeys 
Versterre

Pieter Dirckx in 
Vlissingen 400 r. Nee

20 216 Jan van de Woes-
tijne wezen

Jan van de 
Woestijne

1 ½ gem. 32 r. 
hofstede Ja

21
Den block daer 
Adriaen Berwaert 
inne plach te woonen

216v Jasper Pieter 
Arents Geerken Wouters 2 gem. 89 r. 

hofstede Nee

22 217 Jan Lievens van de 
Walle Aernoudt Houters 2 gem. 50 r. 

hofstede Nee

23 218 Gideon Pieters 
Schoe

Pieter Adriaensz. 
Schoe 195 r. hofstede Nee

24 Cornelis 
Adriaensz. Schoe Diverse

1 ½ gem. 33 r. 
hofstede, ‘tsamen 
in een vergaert

Nee

25
Den block daer 
Huyge Cornelis inne 
plach te woonen

218v Abraham Pieter 
Arents Centbrandt 1 gem. 68 r. 

hofstede Nee

26 219v Adriaen Aernouts 
Outers

Jan Sijmon 
Laureijs ‘daer hij 
woont’ en diverse

1 gem. 37 r. 
hofstede nee

27 220 Johannes Jacobs 
Block Pieter Arents 4 ½ gem. 

hofstede Ja 

28
Den block daer Pier 
Coppens inne plach 
te woonen

223
Mr. Bonifacius 
Cau, baljuw van 
Vlissingen

Diverse

3 gem. 67 r. hof-
stede ende boog-
aert, ‘tsamen in 
een vergaert

Nee
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Blok Folio Eigenaar Vorige eigenaar Oppervl. Verpacht1

29 Laureijs Jacobs 
weduwe

Antheunis Janse 
Smith 123 r. hofstede Nee

30 223v Jan de Rijcke Maerten Gillis 
weduwe

3 ¼ gem. 
hofstede Nee

31 224v Pieter Velijncx Pieter Adriaensz. 
wezen

3 gem. 117 r. 
hofstede Nee

32 Den block achter Jan 
Huyssen te Weyvliet 226 Pieter Adriaens 

Sta weduwe
Antheunis Claesse 
cum suis

2 gem. 134 r. 
hofstede Nee

33 226v Samuel Claijs 
Versterre Diversen

3 gem. 102 r. 
hofstede ‘tsamen 
in een vergaert

Nee

34 227 Pieter Vendewijle Jan Jansz. Dorst
3 gem. 1 r. 
hofstede ende 
boogaert

Nee

35 227v Guillaume Lucaes Aernoudt 
Adriaensz. Schoe

5 ge. 87 r. 
hofstede ende 
boogert

Nee

36 Den block daer de 
Cragge in light 228v Jacob Lievens Isack Piers 

Snickers weduwe
½ gem. 12 r. 
hofstede Ja

37 229v Willem Roijaert de 
Jonge

Cornelis Laureijs 
voorkinderen

2 gem. 92 r. 
hofstede ende 
boogert

Nee

38 230v Evert Cornelis Mr. Josias 
Soggaert

1 gem. 275 r. 
hofstede Ja 

39 231 De armen in 
West-Souburg Niet genoemd 170 r. hofstede Ja 

40
Den block der 
Coppe Laureijs inne 
plach te woonen

231v Jacob Jans Praets 
weduwe Diverse

2 gem. 175 r. 
hofstede ende 
boogert ‘tsamen 
in een vergaert

41 232

Cornelis Pieter 
Ooms weduwe, nu 
huysvrouwe van 
Abraham van 
Regemorter

Cornelis Pieter 
Ooms

1 gem. 80 r. 
hofstede ende 
boogaert

Nee 

42 232v
Pieter Jans Cordts 
weduwe 
erfgenamen

Jan Pietersz. 
Verscheures 
erfgenamen

1 gem. 71 r. hof-
stede ende boog-
ert

Nee

43 233 Willem Hals
Jan Pietersz. 
Verscheures 
erfgenamen

6 ½ gem. 15 r. 
hofstede ende 
boogaert

Nee 

44
Den block daer 
Lenaert Theunis inne 
plach te woonen

233v Evert Basselier Cornelis Laureijs 
voorkinderen 53 r. hofstede Nee 
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Blok Folio Eigenaar Vorige eigenaar Oppervl. Verpacht1

45
Cornelis 
Willems dictus 
Cap pootken

Cornelis Laureijs 
voorkinderen 137 r. hofstede Nee 

46 234 Jan Meeusen de 
oude weduwe

Cornelis Laureijs 
voorkinderen

1 ½ gem. 8 r. 
hofstede ‘ende 
heet Calle-
meetken’

Nee 

47
Den block daer ’t 
casteel van Wester-
souburg in staet

235v Cornelis Lampsins Jan Bouwens 
Schot

4 gem. 200 r. 
hofstede Nee 

48 Mr Jacob Schots 
weduwe

Jan Bouwens 
Schot

532 r. hofstede 
ende boogert Ja 

49 236 Johannes Evertsz. 
Ovaer

Pieter Laureijs 
Vogge 1 ½ gem. Nee 

50 237 Adriaen Jobs Mevrouw van 
West-Souburg

8 gem. 78 r. 
hofstede ende 
boogert

Nee 

51
Den block daer Jan 
oude Jans inne plach 
te woonen

240 Andries 
Aernoutssen

Pieter Velles twee 
jongste wezen

4 gem. 106 ½ r. 
hofstede Nee 

52 240v Vincent Adriaens 
Ketlaere

Leijn Jacob 
Brassers weduwe

1 ½ gem. 
hofstede Nee 

53
Den block daer Leu-
nis Jan Pier Duyne 
inne plach te woonen

241 Jacob de Maker Gesplitst uit 
groter stuk

1 gem. 223 r. 
hofstede ende 
boogaert

Ja 

54 242 Huybrecht Blaes Jonas Daniel 
Pouwels

1 gem. 94 r. 
hofstede Nee 

55 Den block beoosten 
Pools Coppools 243v Jacob de Maker Niet genoemd

5 gem. 3 r. 
hofstede ende 
boogert

Ja 

56
Den block daer 
Pieter Jans Mae inne 
plach te woonen

246v Lowijs Pieters de 
Muynck

Evert Coppens 
de Jonge 

1 gem. 75 r. 
hofstede ende 
boogert

Nee 

57
Den block daer 
Huybrecht Daene 
inne plach te woonen

250 Andries Wisse Salomon Cornelis 2 gem. 73 r. deels 
hofstede Ja 

58 251v Adriaen Cornelis 
Laureijs

Salomon de Lant-
meter

1 gem. 25 r. 
hofstede Nee 

59

Den block daer 
Adriaen Pier Schot-
mans inne plach te 
woonen

255v Theodorus Boreel Maximiliaen van 
Nispen

32 ½ gem. 80 r. 
‘met de dreve’ Deels

60
Den block daer 
Coppe Gillis inne 
plach te woonen

260 Claijs Mathijs de 
Cock

Mathijs Claijs 
Cock

5 gem. 66 r. 
hofstede ‘daer hij 
woont’

Nee 
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Blok Folio Eigenaar Vorige eigenaar Oppervl. Verpacht1

61 261 Andries Pieter van 
Aersele

Abraham Pieter 
Snickers

3 ½ gem. 13 r. 
hofstede Nee 

62 261v Pieter Cornelis 
Sijmoens weduwe

Cornelis 
Willeboorts

6 gem. 31 r. 
hofstede ende 
boogaert

Nee 

63
Den block daer Joos 
Huyssen huys 
inne plach te staen

262 Boudewijn Melse 
Schodt Niet genoemd 2 gem. 81 r. Nee 

64 263 Jan Joossen 
Ruystintvelt

Abraham 
Uutterschoudt 63 r. hofstede Nee 

65 Fordt Legiersen Pieter van Langes 
weduwe

1 gem. 45 r. 
hofstede Nee 

66

Den block daer 
Andries Marinis 
Boogaert inne plach 
te woonen

263v Pieter Sants Abraham Aerts 2 gem. 72 r. 
hofstede Nee 

67 264 Andries Pieters 
den Boer

Sijmon Segaerts 
erfgenamen

2 gem. 60 r. 
hofstede ende 
boogert

Nee 

68
Den block daer Pier 
Coppools inne plach 
te woonen

264v Sara Tack Melchior Hurts 
wezen

2 gem. 86 r. 
hofstede Ja 

69 265v Pieter Michiels 
Coopman

Cornelis Wille-
boorts

7 gem. 34 r. 
hofstede ende 
boogaert ‘over 
den steenen pat’

Nee 

1 Wanneer in de overloper staat ‘baent selve’ betekent dit dat de eigenaar zelf de hofstede gebruikt.

Tabel B2.3b Boomgaarden zonder hofstede

Blok Folio Eigenaar Vorige eigenaar Oppervl. Verpacht

1
Den block daer oude 
Jan Pier Vos inne 
plach te woonen

202v Willem Eelande 
weduwe Niet vermeld 3 gem. 209 r. Ja

2 Willem Rijsse Jan Willemsz. 
Eelande Rijsse 2 gem. 232 r. Ja 

3
Everaert van 
Westerwijcks 
huysvrouwe

Jacob Wilssens 
wezen 4 gem. 185 r. Ja 

4 203v Christoffel Pieters 
de Grave

Bouwen Mels 
Schodts weduwe 2 gem. 40 r. Nee 

5 Jonkheer Emmery 
van Cruyningen

Cornelis Laureijs 
voorkinderen 5 1-2 gem. Ja 
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Blok Folio Eigenaar Vorige eigenaar Oppervl. Verpacht

6 Lieven Jacobs de 
Moor

Pieter Adriaens 
wezen 2 gem. 225 r. Nee 

7 Christoffel Pieters 
de Grave

Pieter Adriaens 
wezen 2 gem. 225 r. Nee 

8 204v Sijmon Been Joos Heyns 5 gem. 235 r. Nee 

9 205v Bartholomeus del 
Corne

Mevrouwe van 
West-Souburg 10 gem. Nee 

10
Den block daer 
Coppe Laureijs inne 
plach te woonen

232
Pieter Jansz. Corts 
weduwes 
erfgenamen

Jan Pieters Ver-
scheures erfgena-
men

5 gem. 61 r. ‘over 
den steenen padt’ Nee 

11 232v Idem Idem 4 ½ gem. Nee 

12
Den block daer 
Lenaert Theunis inne 
plach te woonen

235 Mathijs Pieter 
Cock

Andries 
Verscheure 2 gem. 113 r. Nee 

13
Den block beoos-
ten Adriaen Huyge 
Schotte

235
Jasper Bouwens 
Schots weduwe en 
erfgenamen

Niet genoemd 7 ½ gem. 35 r. Nee 

14
Den block daer ’t 
casteel van Wester-
souburg in staet

235v Cornelis Lampsins Jan Bouwens 
Schot 3 gem. 131 r. Nee

15 Mr. Jacob Schots 
weduwe Idem

12 gem. 26 r.; 3 
gem. 234 r.; 2 ½ 
gem. 24 r.

Nee 

6
Den block daer Leu-
nis Jan Pier Duyne 
inne plach te woonen

261 Jacob de Maker Niet genoemd 1 gem. 25 r. Ja 

17 François van der 
Beke Jacob de Maker 2 gem. 248 r. Nee 

18 Jacob de Maker Niet genoemd 1 gem. 35 r. Ja 

19 François van der 
Beke Jacob de Maker 1 gem. 35 r. Nee 

20 242 Jonas Daniel 
Pouwelsen Niet genoemd 1 gem. 85 r. Ja 

21 Den block beoosten 
Pools Coppoolsen 243v Joos Adriaens 

Wackerpere
Cornelis Cornelis 
weduwe 1 ½ gem. 35 r. Nee 

22
Den block daer 
Huybert Dane inne 
plach te woonen

252 Vincent Adri-
aensz. Ketelaere

Pieter Leunis Wil-
lems ½ gem. 7 r. Ja 

23
Den block daer Ja-
cob Schaffer inne 
plach te woonen

260 Pieter Sants Abraham Aerts 1 ½ gem. 16 r. Nee 
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Blok Folio Eigenaar Vorige eigenaar Oppervl. Verpacht

24
Den block daer Joos 
Huyssen huys inne 
plach te staen

262 Boudewijn Melse 
Schodt Niet genoemd 8 gem. 41 r. Nee 

25 262v Hendrick Grave Abraham Adri-
aens 4 gem. 58 r. Nee 

Bron: za, Archief Polder Walcheren inv.nr. 912 (Overloper Zuidwatering 1650).

Bijlage 2.4 Buitenverblijven in Oostkapelle, 1619-1656

Om te kunnen reconstrueren in welke periode hofsteden in Oostkapelle een functie als buiten-
verblijf kregen, wordt in het navolgende uitgegaan van de hofsteden die Visscher-Romankaart 
van circa 1655 aanduidt met een naam of met een symbool van een landhuis met toren. Omdat 
het zelfs binnen deze categorie om een zeer klein aantal gaat, leek het niet opportuun om alle 
andere hofsteden in de heerlijkheid te inventariseren en te onderzoeken zoals dat in West-Sou-
burg is gedaan. In de hier behandelde onderzoeksperiode zijn drie overlopers opgesteld door 
het bestuur van de Vijf Ambachten, het polderbestuur waaronder de heerlijkheid Oostkapelle 
viel. Deze dateren uit 1619, 1635 en 1656.*

Tabel B2.3a Buitenverblijven in Oostkapelle, 1619-1656

Buitenplaats 
aangeduid op 
Visscher-
Romankaart 
ca. 1655

Folio 
over-
loper

Eigenaar 
1619

Om-
schrijving
1619

Eigenaar 
1635

Om-
schrij-
ving
1635

Eigenaar 
1656

Omschrij-
ving 1656

1 [Berkenbosch]1 232v Willem 
Cooman

Niet 
genoemd

Jacob Bo-
reel

Bosch 
(vrijland)

Jacoba de 
Waert2

Bosch 
(vrijland)

2 Het Huys ten 
Duyne 264 Adriaen 

Wisse

Hierony-
mus van 
Tuyll

3 [Burgvliet]3 232 Diverse Niet 
genoemd Diverse Bosch Pieter de 

Huybert bosch4

4 Duno 242

Wed. 
Adriaen 
Hen-
driksz. 
ten Haeff

Niet 
genoemd

Wed. 
Adriaen 
Hen-
driksz. 
ten Haeff

Hofste-
de ende 
boom-
gaert

Johan 
Luyckx

Hofstede 
ende boom-
gaert

5 Duinhelm 269v

Kinderen 
van Jan 
Andries-
sen Duve-
cot

Niet 
genoemd

Huy-
brecht 
Joos 
weduwe

Niet 
Ge-
noemd

Adriaen 
Huy-
brechts
wezen

Hofstede

*  za, respectievelijk Rekenkamer II, inv.nr. 1156; Archief Polder Walcheren inv.nr. 286; idem inv.nr. 940.
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Buitenplaats 
aangeduid op 
Visscher-
Romankaart 
ca. 1655

Folio 
over-
loper

Eigenaar 
1619

Om-
schrijving
1619

Eigenaar 
1635

Om-
schrij-
ving
1635

Eigenaar 
1656

Omschrij-
ving 1656

6 Rijnsburg 233v Maria 
Godin

Ouden 
boogaert 
ende 
hofstede

Isaac 
Godin

Hofste-
de ende 
oude 
boom-
gaert met 
de gehee-
le gracht

Isaac 
Godins 
wezen

Hofstede 
ende oude 
boomgaert 
met de gehee-
le gracht

7 Het Hoge 
Duvekot 247v

Nicolaes 
Cornelis 
Tenijs

Hofstede Nicolaes 
Tenijs Hofstede

Adriaen 
Tenijs 
wezen

Hofstede en 
de boomgaert

8 [Crane hofsté/
Cranestein)5 240 Diverse Niet 

genoemd Diverse Niet 
genoemd6

Adriaen 
de Crane

Hofstede, 
boomgaert, 
vijvers ende 
dreve

Niet in overloper 
genoemd7

9 Westhove Jacob 
Boreel

Willem 
Boreel

Willem 
Boreel

10 [Baseliers Hof]8 Onbe-
kend

Onbe-
kend

Johan 
Basselier

11
[hof van Chris-
toffel van 
Balveren]9

Onbe-
kend

Onbe-
kend

Christof-
fel van 
Balveren

[Huis te Oost-
kapelle]10

Onbe-
kend

Onbe-
kend

Onbe-
kend

1  Alleen lanen afgebeeld, geen bebouwing. 
2  De kaart noemt de naam (van) Reygersberge, wat lijkt te verwijzen naar de bewoner van het later zo genoem-
de Berkenbosch.
3  Geen bebouwing afgebeeld, alleen beplanting.
4  In de bloknaam is wel sprake van ‘den block (…) daer nu de heer rentmeester Pieter de Huyberts hofstede is’.
5  Niet op de Visscher-Romankaart van ca. 1655 aangegeven, wel genoemd in de overloper van 1656.
6  Mogelijk perceel G, een hofstede van Willem Loureys.
7  Deze hofsteden worden niet genoemd in de overlopers omdat ze op zogeheten vroon- of vrijland stonden, dat 
was vrijgesteld van polderbelasting.
8  Alleen lanen afgebeeld, geen bebouwing. 
9  Niet afgebeeld, voor het eerst vermeld 1647.
10 Geen bebouwing afgebeeld, wel beplanting.
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Bijlage 3.1 Buitenplaatsen genoemd in M. Gargon, Walchersche Arkadia  
(Leiden 1715 en 1717)

Deel 1 (1715) Deel 2 (1717)

Pagina Naam hof of eigenaar Pagina Naam hof of eigenaar

1 9 Klarenbeek 1 4-5 Ter Hooge

2 16 2 hoven bij Brigdamme 2 6 Zeerust

3 25-30 Popkensburg 3 6 Witte Hof

4 55 Heer van Kattendijke 4 6-7 Steenhove

5 58-81 Heer Bisschop 5 17 2 hoven bij Groote 
Abeele

6 81-82 Soetendale 6 18 Engelenburg

7 94-95 Heer Macaré 7 31 Schoorenburg

8 96-98 Rijnsburg 8 37-38 Heer Vincentius

9 106-119 Heer Le Sage 9 40 Heer Van Buitenhem

10 119 Duinhove (van Dune) 10 41 Heer Thibaut

11 119 Het Huys ten Duine 11 42-45 Slot Sint Aldegonde

12 119 Duinbeek 12 52-53 Vrijburg

13 119 Duinhelm 13 54 Papegaayenburg

14 120 Het Hoge Duvekot 14 55-66 Noordbeek

15 120-122 Westhove 15 66-78 Der Boede

16 173 Duinenburg 16 78 Heer Boeschot

17 174 Heer Steengracht 17 78 Heer De Vos

18 174 Heer Van der Dussen 18 78 Heer Du Bon

19 174 Heer Fannius 19 78-79 Lammerenburg

20 174 Hazenberg 20 81 Swanenburg

21 221 Hof te Poppendamme 21 82-83 Sotteghem

22 221 ’t Munnikenhof 22 159-160 Heer Lambrechtsen (1)

23 249-264 hof van Heerman 23 160 Heer Lambrechtsen (2)

24 171 Heer Veth

25 172 Heer Meester

26 179 Buskruitmolen van de 
heer Van de Putte

27 193-195 Niet altijd Zomer

28 195-197 Schellag

29 197 Wulpenburg

30 227, 254 Hof te Gapinge

31 230, 251 Heer Lodesteyn
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Pagina Naam hof of eigenaar

32 243-251 Heer Coninck

33 250 Heer Visscher

34 250 De Pille-Grim

35 250 Heer De Beaufort

36 251 Heer Gravius

37 251 Heer Schoezetter

38 258 Prooyen

39 258 Nieuwenhove

40 258 Haneveld

41 259 Emaus

Bijlage 3.2 Buitenverblijven in West-Souburg, vermeld in transportakten en 
schuldbrieven, 1690-1730

Tabel B3.2 Buitenverblijven in West-Souburg, 1690-1730

Verkoper Koper Omschrijving Blok Folio Datum akte

1 Kapitein Pieter 
Burgerhout

Abraham 
Huyssen

Een behuysde hoffste-
de met sijn heerenhuys, 
schuyre, stallinge ende 
verdere opstal, speelhoff 
ende boogaart 292 r.

13 Z weg 229v 25 mei 1691

2

Margrieta Veth 
weduwe van Johan 
Lampsins schepen 
en raad als voogd 
van haar kinderen 
(schuldbrief)

Het hof genaemt Bossen-
burg 33 g. 177 r. gebruikt 
bij Adriaen de Vos ‘die 
op de voorsz. hoffstede is 
woonende’
24 g. 280 r.
24 g. 34 ½ r. lant aen ’t hof 
Lammerendael
2 g. 256 r. hof van Abraham 
Flamen
Totaal 85 g. 147 ½ r.

17 … 6 september 
1691

3
Wijnkoper Jo-
hannis Coolen 
(schuldbrief)

Sijn hoff, huysinge, erve en 
gevolgen 1 g. 44 r. 12 Z singel 226v 7 oktober 

1691

4 Wijnkoper Jannis 
Cools

Apotheker 
Christiaen van 
Nispen

Seker speelhoff, huysinge, 
erve en gevolge 204 r., noch 
seker hoff met de huysin-
ge, erve en gevolge van dien 
140 r.

12 Z singel 
N het ge-
wese hoff 
van den 
comparant; 
Z vrijgang 
W eerste 
hof

226v 8 augustus 
1692
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Verkoper Koper Omschrijving Blok Folio Datum akte

5
Erfgenamen 
Daniel Snouck en 
Cornelia Goethals

Joos van 
Outerive

Seker speelhof 76 r soo ’t 
selve tusschen sijne schut-
sels is leggende

10 224v 6 februari 
1693

6
Margrieta Veth 
weduwe van Johan 
Lampsins

Johan Verborre

Een hofstede genaemt Bos-
senburgt sijnde een heeren-
huis en toebehoren mits-
gaders boerenhuys, schuur 
en stallinge 
3 g. boogaert en dreven, 6 g. 
194 r. dreven boogaert, 2 g. 
174 r., uit 12 g. 26 r. 1 g. 225 
r. boogaert en widau bos, 3 
g. 24 r. boomgaert, hofstede 
1 g. 232 r., 250 r. speelhoff 
en bos, 2 g. 20 r. zaaylandt 
en bos, 1 g. 46 r. weye, 1 g. 
25 r. weye, totaal 30 g. 47 r.

17 235 17 april 1693

7 Pieter Bundelvoet Jacob 
Willeboorsen Seker speelhoff 103 r. 12 N singel 226 26 februari 

1694

8
Catharina de Meijs 
weduwe van arts 
Elias Sautijn

Aernout Thie-
lenus, bewind-
hebber wic

Hofstede voorsien met een 
heere en boerewooninghe 
schuer stal en backeete 9 g. 
207 r.

30 264 2 juli 1694

9
Erfgenamen 
luitenant-admiraal 
Johan Evertsen

Bartholomeus 
Noutens

Een hofstede genaemt Vijf-
weegen (…) met sijn heere 
en boerewoninge, schuur, 
stallinge en verderen opstal 
t’samen met ’t speelhof en 
hovenierlandt 3 g. 140 r.

4
207 
en an-
dere

28 februari 
1695

10 Erfgenamen 
Cornelis de Kock

Cornelis du 
Boeuf

Nieuwe huysinge met een 
jongen boomgaert en dree-
ve… genaemt Goudendale

8 217 10 juni 1695

11 Meesterbakker 
Bartel Jansen

Pieter 
Burgerhout 
kapitein van de 
burgerwacht

Speelhof soo als ’t binnen 
sijne heyninge en tuyninge 
is gelegen, 52 r.

8 217 24 augustus 
1695

12 Erfgenamen 
Ingelinis Cau

Johan Cau 
ridder, heer van 
Sint Jansker-
ke, kolonel van 
regiment voet-
knechten, com-
mandeur van 
Walcheren

behuysde hofstede met sij-
ne huysinge van playsan-
tie, boerenhuys, schuure en 
verderen opstal van dien
3 g. 67 r. 

10 W singel 
N weg 223 27 september 

1695
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Verkoper Koper Omschrijving Blok Folio Datum akte

13

Joan Ghijselin 
baljuw en raad ge-
huwd met Johanna 
Constantia Ingelse

Koopman Jo-
han Verborre

Hofstede schuere en verde-
ren opstal 7 g. 189 r. 17 235v-

236
12 oktober 
1695

14 Johannes van der 
Meulen

Pieter van Ac-
kersdijk kapi-
tein van de bur-
gerwacht

Speelhof met sijn 
huysinge en soo als ’t 
binnen sijne heyninge en 
tuyninge is gelegen, 130 r.

10 N rijweg 223 19 oktober 
1695

15

Erfgenamen 
Huybrecht Voor-
damme secretaris 
West-Souburg

Carel Zegers te 
Middelburg Een hofken 1 g. 168 r. 27 260 20 november 

1695

16 Cornelis du Boeuf

Pieter Burger-
hout kapitein 
van de burger-
wacht

nieuwe huysinge met een 
jongen boomgaert, dreve en 
weylandt, genaemt 
Goudendale 3 g. 41 r.

8 217 22 november 
1695

17

Andries Lateur 
en Magdalena van 
den Eede (schuld-
brief)1

Haer huys en erve soo als 
’t selve binnen sijne 
heyninge en tuyninge is 
gelegen 115 r.

12 Z singel 226 24 december 
1695

18

Margrieta Veth 
weduwe van Joan 
Lampsins schepen 
en raad

Koopman Jo-
han Verborre

Hofstede met een heere en 
boerewooninge speelhof en 
hovenieringe met soo ho-
venier boomgaert wey als 
zaeylandt 26 g. 242 r.

17 ? 2 juni 1696

19 Joan Evertsen Bartholomeus 
Noutens

Hofstede genaemt Vijf-
wegen … met heere en boe-
rewooninge schuer stal-
linge en verderen opstal … 
met ’t speelhof en hove-
nierlandt 15 g. 110 r.

4
207 
en an-
dere

18 februari 
1697

20 Jan Hendricksen
Meestermet-
selaar Severijn 
Jansen

speelhof soo als het tus-
schen sijne heyninge en 
tuyninge is gelegen met 
de huysinge en ander 
getimmer 77 r.

12 Z weg 226 16 juli 1697

21
Johannes van der 
Meulen (schuld-
brief)

huys, erve en speelhof (be-
woond door Ephraem Leb-
eeke sijn huysvrouw); noch 
een huys daer annex met 
een speelhof daer den com-
parant althans in woont; 
een speelhuys met de helft 
in een schuure naest het 
speelhof gelegen

10 O heren-
weg N rij-
weg

223 17 december 
1697
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Verkoper Koper Omschrijving Blok Folio Datum akte

22

Cornelia Lucia 
Campe van Bruhe-
ze weduwe van 
Johan Cau

Predikant 
Samuel Tresel

behuysde hofstede met sijn 
huysinge en schuere, stal-
linge, backeete, en kattero-
terage, boomgaert en hove-
nierlandt, met een speelhof 
met haer huysinge, tuynin-
ge, gout-leer in de kamer, 
en voorts al ’t geene daer 
inne aerd- ijser- en nagel-
vast is

10 W rijweg 
Z singel 223 4 maart 1698

23
Erfgenamen 
Paulus Sorgeloos, 
notaris

Kapitein 
Abraham 
Vlaminck

speelhof, voorsien met 
huysinge en andere getim-
mer met de vruchtdragende 
boomen en plantsoenen

12 Z singel 226v 19 maart 
1698

24 Erfgenamen 
Lieven de Baeth

Kapitein Jasper 
Nosse

Huys en erve met een 
speelhof daer annex NZ dorp … 18 april 1698

25

Erfgenamen 
Bastiaen van 
Pantegem, 
kapitein van de 
burgerwacht

Kooplieden Jan 
en Anthony 
Vlamingh

speelhof met sijn heyninge 
en tuyninge, mitsgaders een 
heerenhuys daerop staende 
met alle de vrugtdragen-
de boomen en plantsoenen 
104 r.

10 O weg 223v 21 mei 1698

26 Daniel de Groote Brouwer 
Adriaen Haeck

Huys hofstede speelhof 
jongen boomgaert gevolgen 
en toebehooren van dien

12 Z weg W 
singel 223v 21 juni 1698

27
Koopman 
Pieter Bergonaer 
(schuldbrief)

hofstede met schuure, stal-
linge en verderen opstal, 
mitsgaders den boomgaert, 
speelhof hovenier en zaey-
landt 4 g. 192 r.

11 225v 27 oktober 
1698

28
Johannes van 
der Meulen 
(schuldbrief)2

Een huys, erve en speelhof 
tegenwoordigh bewoont 
bij Ephraem Lebeeke sijn 
huysvrouw, noch een huys 
daer annex met een speel-
hof daer den comparant 
althans in woont, item een 
speelhuys met de helft van 
een schuure naast het speel-
hof gelegen

10 O N weg 223 17 december 
1698

29

Erfgenamen 
Johannes Meeusen 
en Elisabeth 
Matthijs

Susanna, 
Matthijs en 
Elisabeth 
Meeusen

4/7 in een stuck boomgaert 
(doch nu uytgeroeyt) met 
een huyssje en speelhof 
daer op staende 2 g. 113 r.

15 O N weg 235 5 juni 1699
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Verkoper Koper Omschrijving Blok Folio Datum akte

30

Maria  Houcke 
wed Adriaen 
Braems en Willem 
Braems, schepen 
en raad

Anthony van 
Stein

Seker speelhof en gevolge 
147 r.

10 17 juni 1699

31
Aernout Thie-
lenus, hoofd-
participant voc

Lieven Jansen 
Baert (schuld-
brief 14 april 
1700)

Hofstede voorsien met een 
heere en boerehuysinge 
schuure stallinge backeete 
9 g. 207 r.

30 O Z 
watergang 264 3 april 1700

32

Erfgenamen Elisa-
beth Jacobs wedu-
we van Jan Doen-
sen, schout van 
West-Souburg, 
eerder weduwe 
van Gillis Adri-
aensen Roets

Adriaen Roets, 
zoon van Elisa-
beth Jacobs

De wederhelft in een hof-
stede, schuure en speelhof 
36 r. 

3 ZZ dorp 205 4 januari 
1701

33 Erfgenamen Noë 
Sauchelle Bartel Noutens Speelhof en boomgaert 1 

g. 39 r. 4 N weg 207 20 februari 
1701

34 Erfgenamen Jacob 
van Hoorn

Nicolaes van 
Hoorn schepen

een schoone ende welge-
legene hofstede genaemt 
Noortbeeke, met een hee-
renhuys, twee boerehuy-
sen, schuure, stalling ende 
verderen opstal, met alle 
sijne plantagen, vijvers, 
dreve, zaey en weylanden 
110 g. 107 r.

21, 22, 23, 
19

diver-
se

1 oktober 
1701

Legenda: Blok (Folio in overloper van de Zuidwatering), 1 Den Meulenblock (201); 2 Oude Jan Pier Vosblock (201verso); 3 
Pieter Lammensblock alsnoch vrijlant (203); 4 Adriaen Wuytensblock (206); 5 Bewesten Poortenswegelynck (211verso); 6 
Adriaen Cornelis Lootseblock (213); 7 Jan Joorisblock (214verso); 8 Adriaen Berwaertsblock (216verso); 9 Huge Cornelisblock 
(220verso); 10 Pieter Coppensblock (222verso); 11 Cornelis Jan Heynseblock (225); 12 Agter Jan Huysse te Weyvliet (226); 13 
Den Craggenblock (228); 14 Coppe Loureysblock (231verso); 15 Lenaert Theunissenblock (233verso); 16 Beoosten Adriaen 
Huge Schotte (235); 17 Den Casteelblock (235verso); 18 Oude Jansblock (239); 19 Leunis Jan Pier Duynenblock (240verso); 20 
Beoosten Pools Coppools (243); 21 Pieter Jans Maeblock (244); 22 Beoosten Hanne Gooriswegelinck (247); 23 Huybrecht Da-
neblock (249verso); 24 Voor Adriaen Wisse wesen (253verso); 25 Adriaen Schotmansblock (254verso); 26 Aen Snoyerswegelin-
ck (257); 27 Jacob Schots erven block (259); 28 Coppe Gillisblock (260); 29 Joos Huyssenblock (262); 30 Andries Marinis Boo-
gaertsblock (268verso); 31 Pier Coppoolsblock (269verso).
1 Woonden in West-Souburg.
2 Woonde in West-Souburg.
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Bijlage 3.3 Verkoop van de ambachtsheerlijkheden van Middelburg, 1679-1680

Tabel B3.3 Verkoop van de ambachtsheerlijkheden van Middelburg, 1679-1680

Heerlijkheid Koper
Bedrag
(Vlaamse 
ponden)

Functie in 1679-1680

Buiten-
verblijf in 
die heer-
lijkheid

1 Poppekerke (partij) François Velters 1.800 Thesaurier 1676-1678

2
Boudewijnskerke (partij) 
en Sint Janskerke (partij) François Velters 60

3 Nieuwerve Martinus Veth 1.700
Schepen, raad en thesau-
rier 1690-1708 Burge-
meester 1704, 1706, 1709

(kasteel) 
Nieuwerve

4 Ritthem Johan Boudaen 
Courten 2.250

Schepen, raad en thesau-
rier 1675-1713, bewind-
hebber voc 1687

5 Wellinckwerve Jan Fransisco Vel-
ters 10

6 Oost-Souburg Alexander de 
Muncq 2.625

Schepen en raad 1676-
1700, burgemeester 
1677-1698

7 Welsinge Jan Fransisco Vel-
ters 1.000

8 Brigdamme Gelein Lampsins 6.000 Nieuwen-
hove

9 Kleverskerke (drie partijen) Johan Pieter van 
den Brande 2.000

Schepen, raad en thesau-
rier 1675-1708, burge-
meester 1688, 1691, 1703

10 Nieuwerkerke
Cornelis Pompe, 
heer van Dords-
monde

4.010 Schepen en burgemeester 
van het Vrije van Sluis

11 Poppenroede Ambacht (partij) Jacob de Kuyser 337 Kiesheer 

12 Oud-Arnemuiden (Mortiere) Marcus de la Pal-
ma de San Fuentes 181 Schepen 1675, eerste se-

cretaris 1676

13 Schellag Hendrik Boudaen 
Courten 2.905

14 Popkensburg Johan Boudaen 
Courten 3.910

15 Hoogelande Johan Pieter van 
den Brande 19

16 Oostkapelle Willem Le Sage 10.500

17 West-Souburg Izaak van Pere 8.100 Schepen en raad van 
Vlissingen
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Heerlijkheid Koper
Bedrag
(Vlaamse 
ponden)

Functie in 1679-1680

Buiten-
verblijf in 
die heer-
lijkheid

18
Middelburgse Polder 
(Nieuwland)

Catharina Ver-
brugge, wedu-
we van Cornelis 
Claesz. Elfsdijck

7.020

19 Westkapelle Martinus Veth 13.333: 
6: 8

20
Domburg Binnen en twee 
partijen Domburg Buiten

Ewaldus van de 
Perre 12.775 Schepen en raad 1665-

1671

Bron: H.M. Kesteloo, De stadsrekeningen van Middelburg 1675-1700, Middelburg 1901, p. 124-125; 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 Genootschap der 
Wetenschappen (2006), p. 123-162, 147.

Bijlage 3.4 Afbeeldingen van Walcherse buitenplaatsen in de Nieuwe Cronyk 
van Zeeland, circa 1700

Tabel B3.4 Afbeeldingen van Walcherse buitenplaatsen in de Nieuwe Cronyk 
van Zeeland, circa 1700

Naam buitenplaats Eigenaar ca. 1700 Functie(s)

1 Westkapelle met heerlijkheid Martinus Veth, heer van 
Westkapelle

Schepen, raad en thesaurier 1690-
1708 Burgemeester 1704, 1706, 1709

2 Schellag met heerlijkheid Hendrik Boudaen Courten, 
heer van Schellag Kiezer 1690

3 Oostkapelle met heerlijkheid Willem Le Sage, heer van Oost-
kapelle, Reimerswaal en Lodijke Gecommitteerde in de Rekenkamer

4 Sint Aldegonde Isaac van Pere, heer van 
West-Souburg Burgemeester van Vlissingen

5 Ter Hooge1 Philips van Borssele van der 
Hooge Woonde in Brugge

6 Westhove Johan Boreel ¾ en Pieter 
Boreel ¼ Woonden in Amsterdam

7 Waterlooswerve2 Johan Huyssen, heer van Ravels Vroedschap van Veere

8 Der Boede Jacob Nagtegael

Burgemeester van Vlissingen, 
bewindhebber van de voc Kamer 
Zeeland, Gecommitteerde in de 
Staten van Zeeland namens 
Vlissingen 1691-1704

9 Steenhove Johan Honigh Geen
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Naam buitenplaats Eigenaar ca. 1700 Functie(s)

10 Swanenburg3 Maria Schotte wed. Apollonius 
Ingelse

11 Hof te Poppendamme

Johan Hieronymus Huyssen, 
heer van Kattendijke en Poppen-
damme en heer in Oud- 
en Nieuw-Vossemeer 

Burgemeester 1686-172, Schepen en 
raad 1683-1712

12 Het Huys ten Duyne Jan Godin

Schepen 1679, 1684, raad 1678-1686, 
burgemeester, Gecommitteerde 
Raad in de Staten van Zeeland 
namens Middelburg 1687-1704

13 Rijnsburg Jacob Godin Geen 

14 Soetendale Johan Steengracht Gecommitteerde Raad in de 
Admiraliteit van Zeeland

15 Molembaix Johan van Reygersberge
Gecommitteerde Raad in de 
Admiraliteit van Amsterdam, 
dijkgraaf van de Beemster

16 Vrijburg Pieter Duvelaer fil. Justi

Burgemeester van Middelburg, re-
presentant van de Eerste Edele in de 
Rekenkamer van Zeeland, bewind-
hebber van de voc

Niet in ‘Bericht voor den boek-binder’

17 Popkensburg met 
heerlijkheid

Johan Boudaen Courten, heer 
van Sint Laurens

Schepen, raad en thesaurier 
1675-1713

18 Rust-Hof of Huis te 
Wateringe4 Johan van der Stringe Ontvanger-Generaal van Zeeland 

1667-1704

19 Wulpenburg5 Clara Velters weduwe van 
David van Reygersberge

20 Klarenbeek Clara Velters, weduwe van 
David van Reygersberge

21 Den Dolphijn of Swerf-Rust Steven Schorer Koopman

1 Kopie naar prent uit Speculum Zelandiae.
2 Kopie naar prent in Speculum Zelandiae.
3 Kopie naar prent uit Speculum Zelandiae.
4 Kopie naar prent in Speculum Zelandiae.
5 Wulpenburg en Klarenbeek zijn uitgevoerd in kleiner formaat en staan samen op één blad.
Bron: de notitie ‘Bericht voor den boek-binder’, opgenomen in de Nieuwe Cronyk. Niet opgenomen in dit 
overzicht zijn de prenten van de ruïne van Sandenburg en die van het fort Rammekens.
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Bijlage 3.5 Buitenplaatsen in West-Souburg en Oostkapelle en hun eigenaren 
in 1715

Deze lijst bevat alleen de buitenplaatsen die de Hattingakaart (1750) met een naam aanduidt. 
Naamloze hofsteden en speelhoven worden er dus niet in vermeld.

Tabel B3.5a West-Souburg

Naam Eigenaar in 1715 Bron

1 Vrijburg
Pieter Duvelaer fil. Justi, burgemeester, 
schepen en raad van Middelburg 
1679-17041

Jaco Simons, ‘Het Blauwe Hof of Vrij-
burg. Buitenplaats en boerderij onder 
West-Souburg’ in: De Wete 41 (2012) 1, 
p. 19-29

2 Noordhout 
(Noordbeek)

Nicolaes van Hoorn, heer van Koudeker-
ke, schepen van Vlissingen 1677 en 1679, 
meermalen burgemeester vanaf 1703-
1727, bewindhebber van de voc, gecom-
mitteerde ter Staten-Generaal 1709

gav, raze inv.nr. 1479 (1 oktober 1701) 
en 1480 (29 oktober 1734)

3 Papegaayenburg Evert Ghyselin, kapitein-luitenant in de 
compagnie van generaal Van Rechteren gav, raze inv.nr. 1479 (13 februari 1714)2

4 Slot Sint 
Aldegonde

Cornelis van Pere, heer van Oost- en 
West-Souburg, burgemeester van Vlis-
singen

Jan J.B. Kuipers, ‘Het kasteel van Sou-
burg en zijn bewoners’ in: Inge Schoups 
e.a., Philips van Marnix van Sint Alde-
gonde, Antwerpen 1998 p. 69-79, 78

5 ’t Park Dina de Moor? gav, raze inv.nr. 1479 (1 juni 1729)

6 Westersigt Marinus van Beysselaer, predikant in 
Vlissingen

gav, raze inv.nr. 1479 
(2 december 1711)3

7 Zeewijk Jan van Buytenhem gav, raze inv.nr. 1479 (6 juni 1714)

8 Drie Wegen Jan Tak, koopman uit Middelburg?
Erfgenamen Jan Tak verkopen hofstede in 
1749. gav, raze inv.nr. 1480 
(25 januari 1749)

9 Rust is mijn 
Lust Bartholomeus Noutens? gav, raze inv.nr. 1479 

(14 februari 1725)4

10 De Liefde en de 
Hoop Bartholomeus Noutens? gav, raze inv.nr. 1479 (20 februari 1701)

11 Vijf Wegen Bartholomeus Noutens? gav, raze inv.nr. 1479 
(14 februari 1725)5

12 Altijd Wel Josina Pijl, weduwe van Pieter Cort, 
schepen en raad van Vlissingen6

gav, raze inv.nr. 1479 (2 maart 1718); Ad 
Tramper, ‘ “Altyd Wel”, een 18 -eeuwse 
buitenplaats onder West-Souburg’ in: 
Den Spiegel 14 (1996) 4, p. 2-7

13 Mallegem Splinter van Doorn? gav, raze inv.nr. 1480 
(29 januari 1749)7

14 Baskenburg Jonas Fauchereau, predikant van de 
Waalse gemeente in Vlissingen

gav, raze inv.nr. 1479 (29 november 
1709 en 22 september 1728)
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Naam Eigenaar in 1715 Bron

15 Veldzigt Kapitein Steven Melsen? gav, raze inv.nr. 1479 (11 januari 1703)

16 Lammerevliet Nicolaes Lambrechtsen gav, raze inv.nr. 1479 (21 maart 1704) en 
1480 (akte van 16 februari 1751)

17 Weyevliet Lambrechtsen M. Gargon, Walchersche Arkadia, deel 2, 
Leiden 1719, p. 160

1 Duvelaer overleed in 1715, waarna zijn neef Pieter Joseph van Campen, die afkomstig was uit Goes en zich in 
1713 in Middelburg had gevestigd. 
2 Dit betreft een schuldbrief waarbij Ghyselin zijn hofstede als onderpand voor een geldlening gaf.
3 Deze akte noemt slechts ‘een hoffstede met huysinge, schuur, stallinge, backeete ende verderen opstal van 
dien’. Deze formulering wijst niet op een gebruik als buitenverblijf. Van Beysselaer bezat tevens een speelhof met 
een oppervlakte van 47 roeden aan de Vlissingse singel. gav, raze inv.nr. 1480 (16 december 1710).
4 Deze verkoop werd verricht door Noutens’ erfgenamen.
5 Deze verkoop werd verricht door Noutens’ erfgenamen.
6 Haar tweede echtgenoot, de koopman Jacob Huygens, bezat tevens een hofstede met boomgaard en speelhof 
ten zuidwesten van het dorp West-Souburg. gav, raze inv.nr. 1479 (6 juli 1706).
7 Deze verkoop werd verricht door Van Doorns erfgenamen.

Tabel B3.5b Oostkapelle

Naam Eigenaar in 
1715 Bron Volgende 

eigenaar

Wijze van 
verwer-
ven

Bron

1 Landlust Apollonius 
Veth?

Diens weduwe werd 
in 1759 als eigenares 
genoemd. za, raze 
inv.nr. 1171 (6 april 
1759)

Daniel 
Schorer Vererving

za, raze inv.nr. 1171 
(februari, 6 en 13 
april 1759). Schorer 
verkocht Landlust 
meteen na verkrijging 
aan Pieter Bernard de 
Beaufort.

2 Hoogduin Johan 
Schorer?

Zijn dochter werd in 
1764 als eigenares ge-
noemd. za, raze inv.
nr. 1171 (1 augustus 
1764)

J C Schorer Vererving

Genoemd als ver-
koopster in za, raze 
inv.nr. 1171 (1 augus-
tus 1764)

3 Duinvliet Johan van 
de Perre

za, Archief Polder 
Walcheren inv.nr. 
17 (20 februari en 5 
maart 1716)

Johan van de 
Perre Vererving

Diens weduwe ge-
noemd als erflaatster 
in za, raze inv.nr. 
1172 (12 juni 1784)

4 Kasteel 
Westhove

Johan van 
Reygers- 
berge, 
heer van 
Couwerve

za, raze inv.nr. 1169 
(9 november 1697 en 
8 februari 1698)

Jacoba In-
gelse, zijn 
weduwe

Vererving

za, raze inv.nr. 1169 
(… 1717). Westho-
ve ging vervolgens 
naar haar zoon Jacob 
van Reygersberge, 
heer van Couwerve 
en Krabbendijke. za, 
raze inv.nr. 1171 (1 
januari 1750)

5 Cleyn 
Westhove Onbekend Onbekend
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Naam Eigenaar in 
1715 Bron Volgende 

eigenaar

Wijze van 
verwer-
ven

Bron

6 Berkenbos

Jacob baron 
van Wasse-
naer van 
Duvenvoirde

za, raze inv.nr. 1170 
(20 oktober 1717)

Willem van 
Sonsbeeck Koop za, raze inv.nr. 1170 

(1717)

7 Duinbeek

Abraham 
Duvelaer, 
heer van 
Duinbeek

za, raze inv.nr. 1170 
(3 januari 1743)

Abraham 
Duvelaer1 Vererving za, raze inv.nr. 1169 

(3 januari 1743)

8 Het Huys 
ten Duyne

Willem van 
Sonsbeeck, 
raad in de 
Raad van 
State

za, raze inv.nr. 1169 
(24 maart 1713)

Kolonel Jo-
han Godin Koop za, raze inv.nr. 1169 

(28 april 1721)

9 Duinhelm Abraham 
de Bruyn

za, raze inv.nr. 
1170 (25 april 1735)

Jan de 
Bruyn Vererving za, raze inv.nr. 1171 

(25 april 1735)

10 Burgvliet

Pieter de 
Labistrate, 
commissaris 
van de mon-
stering

za, raze inv.nr. 1169 
(20 april 1719)

Pieter de 
Huybert, 
heer van 
Burgh

Naasting2 za, raze inv.nr 1170 
(20 april 1719)

11 Duno

David de 
Huybert, 
heer van 
Kruiningen

Ronald van Immer-
seel en Nina Wijsbek 
(red.), ‘Eene Aan-
gename en Welge-
legene Buitenplaats, 
genaamd Duino’. 
De geschiedenis van 
de hofstede Duno te 
Oostkapelle. Jaar-
boek Kastelenstich-
ting Holland en Zee-
land 2012, p. 69

Catharina 
Henrietta 
en Jacoba de 
Huybert

Vererving

Van Immerseel en 
Wijsbek (red.), De 
geschiedenis van de 
hofstede Duno p. 69

12 Zeeduin

Arnoldus 
Rijx of zijn 
echtgenote 
Apollonia 
Hinnekens

Van Immerseel en 
Wijsbek (red.), De 
geschiedenis van de 
hofstede p. 69

Catharina 
en Jacobina 
Hinnekens

Vererving

Van Immerseel en 
Wijsbek (red.), De 
geschiedenis van de 
hofstede Duno p. 69

13 Overduyn Pieter de Vos za, raze inv.nr. 1169 
(23 augustus 1712)

Geertruyda 
Scheyderuyt 
de Vos

Vererving

Haar tweede echtge-
noot Samuel Coen-
raad de Bruyn ver-
meld als verkoper. 
za, raze inv.nr. 1170 
(24 oktober 1739)

14 Rijnsburg Brigadier Jo-
han Godin

za, raze inv.nr. 1170 
(25 juli 1732)

Wilhem van 
Citters Koop za, raze inv.nr 1170 

(25 juli 1732)
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Naam Eigenaar in 
1715 Bron Volgende 

eigenaar

Wijze van 
verwer-
ven

Bron

15 Het Huys 
ter Mee

Daniel Tulle-
ken, ontvan-
ger-generaal 
van Zeeland

za, raze inv.nr. 1170 
(20 augustus 1737)

Hendrik 
Somer Tul-
leken

Vererving za, raze inv.nr. 1170 
(20 augustus 1737)

16 ’t Midden-
hof

Maria Elisa-
beth Sterthe-
mius?

Genoemd als ver-
koopster in 1753. za, 
raze inv.nr. 1171 (28 
juli 1753)

Cornelis van 
den Helm 
Boddaert

Koop za, raze inv.nr. 1171 
(28 juli 1753)

17 Huis te 
Oostkapelle

Willem Le 
Sage, heer 
van Oostka-
pelle, Rei-
merswaal en 
Lodijke

M. Gargon, Walcher-
sche Arkadia, deel 1, 
Leiden 1715 p. 115

Johan Gu-
altherus van 
der Poort, 
heer van 
Oostkapelle

Vererving

H.M. Kesteloo, 
Oostkapelle in woord 
en beeld, Middelburg 
1909, p. 118

18 Molenwijk

Pieter Huy-
gense, bree-
geërfde in de 
Vijf Am-
bachten van 
Walcheren3

za, raze inv.nr. 
(1712)

Wilhelmus 
Huygense, 
predikant te 
Rijswijk

Vererving za, raze inv.nr. 1171 
(31 januari 1746)

19 Cranestein

Marcellus 
Leonardus 
Velters, post-
meester-
generaal

za, raze inv.nr. 1169 
(12 februari 1719)

Herman de 
Keyzer Koop za, raze inv.nr. 1169 

(12 februari 1719)

20 Zwanenburg

Lodewijk 
van den 
Boogaart en 
Philip Vol-
ders4

za, raze inv.nr. 1170 
(1741)

Neeltje 
Mieras we-
duwe Jan 
Andriesse te 
Oostkapelle

Koop za, raze inv.nr. 1171 
(27 augustus 1763)

21 Kersenhof
Johan Gu-
altherus van 
der Poort

za, raze inv.nr. 1170 
(14 augustus 1727)

Kapitein 
Adriaen 
Heype

Koop za, raze inv.nr. 1170 
(14 augustus 1727)

1 Aanvankelijk had zijn weduwe Susanne Agnieta van Dishoeck het geërfd. Samen met haar tweede echtgenoot 
verkocht ze Duinbeek aan haar zoon Abraham.
2 De erfgenamen van De Labistrate hadden de buitenplaats kennelijk verkocht aan een derde, maar Pieter de 
Huybert, heer van Burgh, paste het recht van naasting toe omdat de hofstede van zijn grootvader was geweest.
3 In 1712 was bij de overdracht slechts sprake van een hofstede met huis en schuur. Dit was toen vermoedelijk 
nog geen buitenverblijf.
4 Tot 1714 was Zwanenburg eigendom van Pieter Macaré, brouwer en schepen en raad van Middelburg.
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Bijlage 4.1 Lijst van buitenplaatsen die met naam worden aangeduid op de 
kaart van Walcheren door D.W.C. en A. Hattinga, 1750

Hieronder zijn de namen weergegeven van buitenplaatsen die de negendelige kaart van de ge-
broeders D.W.C. en A. Hattinga uit 1750 noemt, aangevuld met enkele die de kleinere versie 
van die kaart uit 1753 noemt. Laatstgenoemde kaart is opgenomen in Tegenwoordige Staat der 
Vereenigde Nederlanden, vervolgende de beschrijving van Zeeland (Amsterdam 1753). Tevens 
aangegeven zijn de woonplaatsen van de eigenaren (M = Middelburg, V = Vlissingen).

Tabel B4.1 Lijst van buitenplaatsen die met naam worden aangeduid op de kaart van Walche-
ren door D.W.C. en A. Hattinga, 1750

Blad Nr. Heerlijkheid Naam Eigenaar 
volgens kaart Volledige naam Woon-

plaats

1 1 Stad Domburg Hof te Domburg Hr. Van Outhuy-
sen

Anthonie Pieter van Dis-
hoeck, heer van Outhuizen 

M

2 Duinenburg Noiret David Verwout Noiret M

3 Loverendale M.J. Veth Martinus Johan Veth M

4 Oostkapelle Landlust J. Veth Johan Veth M

5 Hoogduin P.B. de Beaufort Pieter Bernard de Beaufort M

6 Duinvliet Wed. J. van de 
Perre

Catharina Cornelia Steen-
gracht, weduwe van Johan 
van de Perre

M

2 7 Westhove J. van Reygers-
berg

Jacob van Reygersberge M

8 Cleyn Westhove Hogendorp

9 Berkenbosch B. Wijbo Bartholomeus Wijbo M

10 Duinbeek A. Duyvelaar Abraham Duvelaer, heer 
van Duinbeek

M

11 Het Huys ten 
Duyne

J.W. Thibaut Johan Willem Thibaut M

12 Duinhelm Mevr. De Bruyne Jan de Bruyn M

13 Burgvliet Labbastraat Daniel de Labistrate M

14 Duno Morgenster Hermanus Morgenster M

15 Zeeduin J.J. Schreuder Jan Jorissen Schreuder M

16 Overduin J.H.J. Huyssen Alexander Johan 
Hieronymus Huyssen

M

17 Rijnsburg W. van Citters Wilhem van Citters M

18 Het Huys ter 
Mee

D. Tulleken Daniel Tulleken, heer van 
Melis- en Mariekerke

M

19 ’t Middenhof Juffr. Winkelman Susanna Jacoba of Jacoba 
Petronella Winckelman

V?

20 Huis te Oost-
kapelle

J.G. van der 
Poort

Johan Gualtherus van der 
Poort, heer van Oostkapelle

M
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Blad Nr. Heerlijkheid Naam Eigenaar 
volgens kaart Volledige naam Woon-

plaats

21 Molenwijk Thomas Cunningham 
’t Hooft

Veere

22 Cranestein B. de Keyser Herman de Keyzer M

23 Swanenburg P. Volders Philip Volders M

24 Kersenhof Mons. P. Molen-
berg

Pieter Meulenberg Co-
lijns-
plaat

25 Serooskerke Soetendale Erfgen. Reinier-
sen Thoren

26 Noordhout D. Macaré Dirk Macaré, heer van 
Serooskerke

M

27 Olmeveld Du Bon

28 Bomevelt Du Bon

29 Driewegen J. Poppe Jan Poppe Seroos-
kerke

30 Ter Linde Clodoré Pieter Claudoré M

31 Brunswijk

32 Vrouwenpolder Twistvliet L. van den 
Boogert

Lodewijk van den Boogert M

33 Elsenoord J.L. Verelst Johan Lodewijk Verelst Veere

3 34 Gapinge Huis te Gapinge Prof. Willemsen Jacobus Willemsen M

35 Zandijk Zeelust Wed. Steenhart Henrietta Susanna Haack 
Kerkman, weduwe van 
Aarnout Steenhart

Veere

4 36 Westkapelle Hof te Westka-
pelle

M.J. Veth Martinus Johan Veth, heer 
van Westkapelle

M

37 Domburg-
Buiten

Sint Jan ten 
Heere

J.P. van den 
Brande

Johan Pieter van den Brande M

38 Boudewijns-
kerke

Hazenberg J.W. de Bruyne Johan Willem de Bruyn M

39 Poppekerke Prelaathof Engelsen

40 Sint Janskerke Hof te Sint Jans-
kerke

Hr. Van Burgt Nicolaas Cornelis van 
Hoorn, heer van Burgh

V

41 Meliskerke Huis te Melis-
kerke

D. Tulleken Daniel Tulleken, heer van 
Melis- en Mariekerke

M

42 Valkenburg Maria Suzanna Gerlach, we-
duwe van Daniel Beukelaar

Den 
Haag

43 Biggekerke Hof Grijpskerke Mons. P. 
Leynsen

Bigge-
kerke?
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Blad Nr. Heerlijkheid Naam Eigenaar 
volgens kaart Volledige naam Woon-

plaats

5 44 Grijpskerke Molembaix Van der Wayen Arend van der Wayen Am-
ster-
dam

45 Aagtekerke Waterlooswerve Schietekatte Jan Schietekatte Aagte-
kerke

46 Mariekerke Schots Hof

47 Poppendamme Hof te Poppen-
damme

J.F. de Maure
gnaul

Johan Frederik de Maureg-
nault, heer van Vossemeer

M

48 Buttinge Oost Poppen-
damme

A. van Citters Aernout van Citters M

49 Ravestein J. Huge Johan Huyge M

50 Serooskerke Het Huys om J.H. Huyssen Johan Hieronymus Huyssen M

51 Sint Laurens Popkensburg W. Parker Willem Parker M

52 Torensigt S. Reinders Samuel Reynders M

53 Brigdamme Leliëndale P. de la Rue Pieter de la Rue M

54 Smeltershof Engelsen

55 Damrust D’Assonville Nicolaas d’Assonville, heer 
van Brigdamme

M

56 Rosenburg

57 Kasteel 
Nieuwenhove

Johan Willem van Rosevelt? M

58 Golstein Plevier Jacobus Plevier M

59 Seisambacht Klarenbeek Wed. Tulleken Anna Catharina Duvelaer, 
weduwe van Isaac Tulleken

M

60 London Ribaut Gaspar Ribaut? M

61 Hogersaal De Wind Paulus de Wind M

62 Puttenboom-
gaard

Parker Willem Parker M

63 De Griffioen J.A. Schorer Johan Assuerus Schorer M

64 Koudekerke Ter Hooge Van Borsele Jan van Borssele van der 
Hooghe, baron van Borssele

M

6 65 Zandijk Vervallen hof 
Wulpenburg

66 Schellag De Fruitberg J.P. Recxtoot Johan Pieter Recxstoot M

67 Niet altijd Win-
ter

J. Boudaan Johan Boudaen, heer van 
Schellag

M

68 Poppe-
kinderendorp

Niet altijd 
Zomer

J. Gerlag Henricus Johan Gerlach M
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Blad Nr. Heerlijkheid Naam Eigenaar 
volgens kaart Volledige naam Woon-

plaats

69 Noordmonster Hanevelt

70 Middel Proyen Juffr. Boele Jacoba Boele M

71 Groot Proyen Juffr. Van den 
Busse

72 Steenvliet Mevr. Steen-
gracht

73 Brandenburg Helleweel Jacobus Helleweele M

74 Ramsburg Balgrie Cornelis Balguerie M

75 Ronduit

76 Boswijk

77 Scheurwaters 
Hof

Mevr. Hulsius

78 Wijdau Mevr. Hulsius

79 Arnestein Wed. burg. Scho-
rer

Johanna Sara du Buisson, 
weduwe van Johan Guiliel-
mus Schorer

M

80 Hayman Woelgeest Mevr. Sandra

81 Den Dolphijn Mevr. Hr. D. 
Schorer

Sara Roëll, weduwe van 
Daniel Schorer

M

82 Kleverskerke Hof te Klevers-
kerke

C. van den 
Brande

Cornelis van den Brande, 
heer van Kleverkerke

M

83 Rustenburg Arxhoek Johannes van Arxhoek Veere

84 Weyburg Catharina van der Snip-
pe wed. Abraham du Pon 
en Margarita Seuijsse wed. 
Abraham Louijssen

V

85 Delflust J. Wijbo Jan Wijbo M

8 86 Koudekerke Toornvliet G.T. Bevers Galenus Tresel Bevers M

87 Vijvervreugd Coquel Abraham Coquelle M

88 Zeerust Van Dishoek Erfgenamen Ewout van Dis-
hoeck, heer van Domburg 

V

89 Lustenburg C. Damme Christiaan Damme M

90 Steenhove Lantsheer Jacob Frederik Lantsheer M

91 Essenveld Van Essen Jacobus van Essen M

92 Der Boede Van der Mandere Jacob van der Mandere, heer 
van de Vier Bannen van 
Duiveland

V

93 Den Triton G. van der Poort Johan Gualtherus van der 
Poort, heer van Oostkapelle

M
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Blad Nr. Heerlijkheid Naam Eigenaar 
volgens kaart Volledige naam Woon-

plaats

94 Moesbosch of 
Platenburg

Hr. Van Burgt Nicolaas van Hoorn, 
heer van Burgh

V

95 Westerbeek Mevr. Boeschot Catharina Johanna van de 
Putte, wed. Philibert van 
Boeschot

V

96 Anderwijk Mevr. De Vos Christina Tandt, wed. 
Jasper de Vos

V

97 Paauwenburg J. du Bon Jean du Bon V

98 Lammerenburg A.W. Forsborg Andries Westerwijk 
Forsberg

Veere

99 Swanenburg

100 Grooten 
Boomgaard

Cornelis van Pere V

101 West-Souburg Vrijburg Duvelaer van 
Campen

Pieter Duvelaer van Campen M

102 Noordbeek Mevr. Van 
Hoorn

Johanna Arnoldina Pasques 
de Chavonnes, wed. Nicolaas 
Jan van Hoorn

V

103 Papegaayenburg Mevr. Le Sage Anna Catharina van Hoorn-
beek, wed. Johan Willem Le 
Sage

M

104 Sint Aldegonde A. Steengracht Adriaan Steengracht, heer 
van Oost- en West-Souburg

M

105 ’t Park Stavorinus Johannis Stavorinus M

106 Westersigt Juffr. Wed. Beys-
selaar

?Susanna Wulphert, weduwe 
van Pieter Martini van Beijs-
selaar

M

107 Snoucklust/
Rustlust

Adriaan Snouck? V

108 Zeewijk Erasmi David Pieter Erasmi M

109 Drie  Wegen Tobias Ta(c)k en Boudewijn 
Dobbelaer

M

110 Rust is mijn Lust

111 De Liefde en de 
Hoop

112 Vijf Wegen

113 Altijd Wel

114 Mallegem Rombout van Doorn V

115 Baskenburg



Bijlagen448

Blad Nr. Heerlijkheid Naam Eigenaar 
volgens kaart Volledige naam Woon-

plaats

116 Veldzigt Mons. Snijders Pieter Snijders

117 Lammerenvliet Lambregts Nicolaes Lambrechtsen V

118 Weyevliet Willem Barend Lam-
brechtsen?

119 Oost-Souburg Poelwijk Braams Cornelis Braams

120 Oostenburg

121 Engelenburg Juffr. Wed. 
Meuwsen

Johanna Haldewijn, weduwe 
van Jacobus Meeuwsen

M

122 Schoonevelt Dishoek Adriana van Dishoek, we-
duwe van Ewoud van Dis-
hoeck, heer van Domburg

M

123 Vlugtenburg Juffr. Du Bon Catharina van der Snippe, 
geh.m. Abraham du Pon

124 Schoorenburg Wed. Thijssen Petronella Jacoba Nagtegael, 
weduwe van Gillis Thijssen

V

125 Putweg

126 Deynsvliet

127 Bonendijke Konijnenberg

128 Lammerenwey-
de

129 Oud-Vlissingen Sotteghem C. Steengracht Cornelis Steengracht M

130 Cingelsigt

131 Hayman Thuynenburg

132 Welzinge Rust na Onrust Doct. Sailly Paulus Francicus de Sailly M

9 133 Hayman Rusthof P. van Hoorn Pieter van Hoorn M

134 Vreedenburg

135 Torentijd

136 Welzinge Hof Welsinge W. van Citters Wilhem? van Citters M

137 Huis ter Linde D.L. Massijs Daniel Luyckx Massis M

138 Nieuwerve Vervallen slot 
Nieuwerve

J. Veth Johan Veth M

139 Ritthem Landrust D. Orsel Daniel Orsel
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Bijlage 4.2 Buitenverblijven in West-Souburg die in bezit kwamen van lokaal 
woonachtige personen, 1730-1760

Tabel 4.2 Buitenverblijven in West-Souburg die in bezit kwamen van lokaal 
woonachtige personen, 1730-1760

Omschrijving Verkoper Koper Bron

1 Hof, huys, schuure, 
weye en speelhof

Johanna Andriessen, 
weduwe kapitein 
Hendrik van der Grip

Laurens Adriaense, 
schepen van West-
Souburg

raze 1480 
(13 juli 1734)

2 Hofstede en speelhoff, 
boomgaert en gevolge 
van dien

Weesmeesters van 
Vlissingen

Willem Willeboortse raze 1480 
(7 mei 1743)

3 Hofstede met sijn 
heerehuysinge en 
boerewoninge

Pieter van As Jacobus Lefever raze 1480 
(30 april 1744)

4 Hofstede genaamd 
Bossenburg

Martha Maria le Comte, 
weduwe baljuw Cornelis 
de Normandie

Pieter Tapper en Jan Janse raze 1480 
(9 februari 1745)

5 Sara Antheunisse, 
weduwe Cornelis de Badt

Pieter Willeboortse raze 1480 
(22 april 1748)

6 Heerehuys met sijn hof Cornelis van Affelen van 
Saamsfoort

Pieter Willeboortse raze 1480 
(5 november 1749)

7 Een heere- en boe-
rewooning en verderen 
opstal; huis, schuure en 
boomgaard (naast eerst-
genoemde huizen)

Sara Davidsen van den 
Driesen, weduwe koop-
man Abraham Kroef

Jan Brouwer raze 1480 
(17 november 1751)

8 Hofstede genaamt Wes-
terbeek met sijn heeren-
huys, boere- en hove-
nierswooningen (…) 
speelhof en hoff 

Erfgenamen Catharina 
Johanna van de Putte, 
weduwe Philibert van 
Boeschot

Daniel Sanders te 
Vlissingen en Pieter 
Tapper te West-Souburg

raze 1304 
(27 april 1757)

9 (Paauwenburg) Jan du Bon Izaak Kluyfhout raze 1308
(13 februari 1765)
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Bijlage 4.3 Ambachtsheren van Walcherse heerlijkheden volgens de Te-
genwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden (1753) en hun buitenplaat-
sen

Tabel B4.3 Ambachtsheren van Walcherse heerlijkheden volgens de Tegen-
woordige Staat der Vereenigde Nederlanden (1753) en hun buitenplaatsen

Heerlijkheid Ambachtsheer Woon-
plaats Buitenplaats

Domburg Anthonie Pieter van Dishoeck, heer 
van Oudhuizen Vlissingen Hof te Domburg

Brigdamme Nicolaas d’Assonville Middelburg Damrust

Buttinge en Zantvoort Jan Diederik Hoeuft Den Haag

Grijpskerke en 
Poppendamme Johan Carel van Cattenburg Gouda Huis in dorp

Sint Laurens Cornelia Boddaert, weduwe Willem 
Parker Middelburg Popkensburg

Mariekerke Daniel Tulleken Middelburg

Meliskerke Daniel Tulleken Middelburg Huis te Meliskerke

Poppekerke Johan Pieter van den Brande Middelburg Sint Jan ten Heere

Ritthem Anna Margaretha Elisabeth Coninck Middelburg

Welzinge Martinus Johan Veth Middelburg

Oost- en West-Souburg Adriaan Steengracht Middelburg Sint Aldegonde (W), 
huis met speelhof (O)

Koudekerke Stad Vlissingen

Biggekerke Idem

Krommenhoeke Idem

Zoutelande en Werendijke Idem

Sint Janskerke Johanna Thijssen Vlissingen

Boudewijnskerke Johanna Thijssen Vlissingen

Westkapelle Buiten Martinus Johan Veth (deels), Stad 
Vlissingen (deels) Middelburg

Zandijk Prins Willem IV

Kleverskerke Johan Pieter van den Brande Middelburg Hof te Kleverskerke

Vrouwenpolder Prins Willem IV

Gapinge Maria van Reygersberge Middelburg

Schellag Jan Boudaen Middelburg Niet altijd Winter/
Hof te Schellag

Serooskerke Dirk Macaré Middelburg Noordhout

Oostkapelle Johan Gualtherus van der Poort Middelburg Huis te Oostkapelle

Duinbeek Abraham Duvelaer Middelburg Duinbeek



Bijlagen 451

Heerlijkheid Ambachtsheer Woon-
plaats Buitenplaats

Aagtekerke Johan Willem Thibaut Middelburg Het Huys ten Duyne

Domburg Buiten Diverse

Nieuwerkerke Samuel Radermacher Midddel-
burg

Mortiere

Noordmonster, Poppenroe-
de Ambacht, Hayman Stad Middelburg

Oud Vlissingen Stad Vlissingen

Nieuwerve Stad Vlissingen

Bijlage 5.1 ‘Lijst der buitenplaatsen gesloopt in Walcheren’ (1820)

Tabel B5.1 Gesloopte buitenplaatsen op Walcheren, 1820

Nr. Naam Wanneer 
gesloopt Bron Bijzonderheden

1 Het Hof te Dom-
burg ca. 1769 H.M. Kesteloo, Domburg in woord en 

beeld, Middelburg 1913, p. 105-106
Herenhuis bestond nog in 
1820

2 Duinenburg 1810 Kesteloo, Domburg p. 102

3 Loverendale voor 
1778 za, raze inv.nr. 1172 (31 januari 1778)

4 Landlust 1764
Martin van den, Jan Arends. Buiten-
plaatsen op Walcheren, Alphen aan den 
Rijn 2001, p. 71

Terrein samengevoegd met 
Hoogduin

5 Hoogduin 1775 Van den Broeke, Jan Arends p. 71 Terrein samengevoegd met 
Duinvliet

6 Duinvliet Na 1811 Van den Broeke, Jan Arends p. 73

7 Duinhelm Na 1800 H.M. Kesteloo, Oostkapelle in woord en 
beeld, Middelburg 1909, p. 122 Huis bestond nog

8 Burgvliet ca. 1800 Kesteloo, Oostkapelle p. 105

9 Overduin ca. 1800

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

10 Duno ca. 1820

Ronald van Immerseel en Nina Wijsbek 
(red.), ‘Eene Aangename en Welgelegene 
Buitenplaats, genaamd Duino’. De ge-
schiedenis van de hofstede Duno te Oost-
kapelle, Jaarboek Kastelenstichting Hol-
land en Zeeland 2012
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Nr. Naam Wanneer 
gesloopt Bron Bijzonderheden

11 Het huis te Oost-
kapelle 1807 Van den Broeke, Jan Arends p. 136

12 Cranestein ca. 1760 Zie hoofdstuk 4, p. 230

13 ’t Middenhof 1805 Zie hoofdstuk 5, p. 320, 338

14 Bomevelt

15 Driewegen Voor 
1750

Volgens Hattingakaart in bezit van J. 
Poppe. Deze woonde in Serooskerke

16 Het Huys ter Mee 1784, ca 
1815 Zie hoofdstuk 5, p. 393, 394 Huis eerst verkleind, toen 

gesloopt

17 Zwanenburg ca. 1765 Kesteloo, Oostkapelle p. 114

18 Zandenburg Voor 
1570

J.P. van den Broecke, Middeleeuwse kas-
telen van Zeeland. Bijzonderheden over 
verdwenen burchten en ridderhofsteden, 
Delft 1978, p. 61-72

Middeleeuws kasteel. Nooit 
in gebruik geweest als bui-
tenplaats.

19 Zeelust

Bestond nog; in 1831 afge-
broken: Middelburgsche 
Courant 26 november, 1 en 
10 december 1831

20 Olmeveld Na 1804 za, raze inv.nr. 1092 (13 december 
1804) Verkocht aan een boer

21 Het Huys om 1776 Zie hoofdstuk 4, p. 236

22 Soetendale 1715 en 
later

B.J. de Meij, Serooskerke (Walcheren), 
zijn burgerlijke en kerkelijke geschiede-
nis, Middelburg 1918, p. 44

In 1715 al in verval; Gargon

23 Kersenhof ca. 1760 Zie hoofdstuk 4, p. 230

24 Molembaix ca. 1775 za, raze inv.nr. 953 (18 maart 1773) Bestond nog in 1820 als 
boerderij

25 Waterlooswerve Voor 
1750 Zie hoofdstuk 4, p. 232 Herenhuis bestond deels nog 

in 1820.

26 Prelaathof

27 Het Hof te 
Westkapelle 1798 Zie hoofdstuk 5, p. 346-349

28 Torenzigt
Gedeel-
telijk na 
1820

A.A. van der Poel, ‘Het Munnikenhof 
te Grijpskerke’ in: Zeeuws Tijdschrift 14 
(1964), p. 200-208

Bedoeld wordt ’t Munniken-
hof. Dit bestond nog in 1820

29 Ravestein 1798 Tiny Polderman, ’t Hof Ravestein. Boer-
derij – buitenplaats, z.p. 2014

30 Schots Hof Hofstede, gebouw bestaat 
nog

31 Hof te Poppen-
damme 1758 Zie hoofdstuk 4, p. 253-256
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Nr. Naam Wanneer 
gesloopt Bron Bijzonderheden

32 Niet altijd Winter ca. 1770 Zie hoofdstuk 4, p. 237

33 De Fruitberg ca. 1760 Zie hoofdstuk 4, p. 231

34 Damrust 1786 Zie hoofdstuk 5, p. 340 Later Halsbeque en Bosbeek, 
daarna Welgelegen

35 Nieuwenhove 1782 Zie hoofdstuk 5, p. 339-340

36 Klarenbeek 1777 Middelburgsche Courant 14 en 16 au-
gustus 1777

37 Brandenburg 1815 Zie hoofdstuk 5, p. 317

38 Rustenburg

Jaco Simons Siereveld, ‘De drie buiten-
plaatsen op Kleverskerke (2) Hof Rus-
tenburg’ in: Arneklanken (2014) 2, p. 
20-26

39 Het Hof te Kle-
verskerke 1784 Zie hoofdstuk 5, p. 352-353

40 Delflust Na 1760?

Jaco Simons Siereveld, ‘Delflust, later 
het Hollands hof. Een Kleverskerks hof 
in de periode voor 1814’ in: Arneklanken 
(2012) 3, p. 14-19

41 Niet altijd Zomer 1784 Zie hoofdstuk 5, p. 338

42 Puttenboomgaard Bestond nog in 1820 onder 
de naam La Solitude

43 Huis te 
Meliskerke Na 1811

Martin van den Broeke, ‘Een heerlijk 
buitenverblijf. Het Huis te Meliskerke, 
ambachtsherenhuis en buitenverblijf’ in: 
De Wete 39 (2010) 4, p. 3-14

44 Valkenburg Na 1778? za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69571 Verkocht aan een boer

45 Het Hof 
Grijpskerke

Voor 
1750 za, raze inv.nr. 1299 (14 januari 1727) Verkocht aan een boer. He-

renhuis bestond nog in 1820

46 Damrust Na 1820

In verkleinde vorm aangegeven op ka-
dastraal minuutplan gemeente Middel-
burg sectie K, eerste blad, 1823 (voor-
heen gemeente Koudekerke sectie E, 
tweede blad)

Waarschijnlijk wordt hier 
Lustenburg aan de Abeelse-
weg bedoeld. Verkleind voor 
1820

47 Zeerust 1782 Van den Broeke, Jan Arends p. 91

48 Woelgeest 1773 Van den Broeke, Jan Arends p. 53 Terrein samengevoegd met 
Den Dolphijn

49 Rusthof Na 1804
za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 
69841; Middelburgsche Courant 30 april 
en 16 mei 1811

50 Vreedenburg Vroegere hofstede

51 Torentijd Vroegere hofstede
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Nr. Naam Wanneer 
gesloopt Bron Bijzonderheden

52 Nieuwerve Voor 
1750

Hattingakaart, 1750: ‘’t geslegte slot 
Nieuwerve’

53 Schooneveld

54 Dorpzigt

Bestond nog. Waarschijnlijk 
in 1820 als boerderij in ge-
bruik; vergelijk Oorspronke-
lijke Aanwijzende Tafel 1832

55 Engelenburg 1786

Jan Kaljouw, Van Zorgvrij tot Schoonen-
burg. Buitenplaatsen en Herenhuizen 
aan de Oude Vlissingseweg, Oost-Sou-
burg 2015, p. 62

56 Oostenburg

57 Vrijburg 1792 Zie hoofdstuk 5, p. 326-327

58 Papegaayenburg 1798 Zie hoofdstuk 5, p. 327

59 Noordbeek Na 1805 Zie hoofdstuk 5, p. 328-330

60 Westerbeek ca. 1760 Zie hoofdstuk 4, p. 245

61 Anderwijk ca. 1760
Jaco Simons, ‘Hof Anderwijk. Verdwe-
nen buitenplaats uit de anonimiteit ge-
haald’ in: Den Spiegel (2012) 2, p. 17-23

62 Valkenisse Na 1800
Jaco Simons, ‘Hof Valkenisse. Een bui-
tenplaats tot leven gewekt’ in: De Wete 
40 (2011) 1, p. 14-22

63 Lammerenburg Na 1795 Van den Broeke, Jan Arends p. 112

64 Grooten Boom-
gaard

Voor 
1750

Jaco Simons, ‘Buitenplaats Grooten 
Boomgaard’ in: Den Spiegel 28 (2010) 2, 
p. 3-6

65 Sotteghem

66 Sint Aldegonde 1783 Zie hoofdstuk 5, p. 353-354

67 Snoucklust Na 1805 Middelburgsche Courant 15 augustus 1810

68 Zeewijk 1780-
1782

Middelburgsche Courant 7 november 
1780, za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 
69611, 69621, raze inv.nr. 1482 (15 no-
vember 1780)

In 1780 verkocht aan een 
boer

69 Putwijk

70 Lammerenvliet 1787 Zie hoofdstuk 5, p. 315

71 Weyevliet

72 Middel Proyen Na 1800 Zie hoofdstuk 5, p. 317

73 Groot Proyen Na 1800 Zie hoofdstuk 5, p. 317

74 Oost Poppen-
damme ca. 1775 Zie hoofdstuk 5, p. 234-235 Herenhuis bestond nog in 

1820.
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Op basis van de lijst van Paspoort is deze tabel aangevuld met gegevens over het jaar van af-
braak van de desbetreffende buitenplaatsen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat een buitenplaats 
als afgebroken wordt aangemerkt wanneer aannemelijk is dat deze zijn functie had verloren en 
in gebruik was genomen als boerderij. Dat betekent ook dat wanneer het een hofstede met ka-
mer was, of een klein herenhuis dat als boerenwoning in gebruik werd genomen, de buiten-
plaats als zodanig toch wordt beschouwd als zijnde afgebroken.

Niet alle buitenplaatsen op deze lijst waren in 1820 afgebroken. Torenzigt bijvoorbeeld 
(nummer 28) bij Grijpskerke had zijn vroegere naam, ’t Munnikenhof, teruggekregen en diende 
als buitenverblijf van Galenus Dignus en Jacoba Petronella Steengracht.

Verder komen er buitenplaatsen voor op de lijst die niet meer als buitenverblijf in gebruik 
waren maar waarvan de huizen nog wel bestonden in 1820. Het betreft het Hof te Domburg, 
Duinhelm, Molembaix, Oost Poppendamme en het Hof Grijpskerke (bij Biggekerke).* Put-
tenboomgaard bij Middelburg heette in die tijd La Solitude en was een boerderij geworden.** 
Dorpzigt bij Oost-Souburg, ook op de lijst, heette eerder Schoonenburg en was in de tijd van 
Paspoort waarschijnlijk nog niet zo lang tevoren als boerderij in gebruik genomen.*** Vermoe-
delijk nam Paspoort ze in de lijst op omdat de als buitenverblijf geen dienst meer deden en ook 
de tuinen en bossen grotendeels waren verdwenen. Op al deze buitenplaatsen waren de heren-
huizen feitelijk nog aanwezig, maar niet meer als buitenverblijf in gebruik. Kennelijk was een 
hofstede in Paspoorts overtuiging pas een buitenplaats als deze ook als zodanig werd gebruikt.

Of hetzelfde geldt voor Grooten Boomgaard bij West-Souburg, is enigszins twijfelachtig 
omdat dit in de zeventiende eeuw slechts kortstondig als buitenverblijf dienst deed.**** In ver-
gelijking met wat Paspoort als buitenplaats benoemt, is deze hofstede niet als zodanig te kwali-
ficeren: van een landhuis van enige omvang is nooit sprake geweest, net zomin als van een par-
kaanleg en dat zijn toch wel de elementen waaruit een buitenplaats volgens de terminologie van 
de vroege negentiende eeuw aan moest voldoen. Overigens gold ditzelfde voor enkele andere 
‘buitenplaatsen’ op de lijst: Vreedenburg en Torentijd bij Middelburg, Schotse Hof bij Poppen-
damme en De Fruitberg ten noorden van Schellag zouden in dit onderzoek eerder als hofstede 
gekwalificeerd zijn dan als buitenplaats. Paspoort heeft ze ongetwijfeld op de lijst opgenomen 
omdat ze op de Hattingakaart als ‘heerenbuitenwoningen’ met naam worden genoemd. 

Bron: Z. Paspoort, Beschrijving van Zeeland, zijnde het negende en tiende deel van den Tegenwoordigen Staat 
der Vereenigde Nederlanden ten dele vervolgd, Middelburg 1820.

*  H.M. Kesteloo, Domburg in woord en beeld, Middelburg 1913, p. 104-107; idem, Oostkapelle in woord en 
beeld, Middelburg 1909, p. 122; Molembaix en Oost Poppendamme zijn nog aangegeven op het kadastraal mi-
nuutplan uit 1820; het Hof Grijpskerke bij Biggekerke is nog met toren afgebeeld op een schets uit 1800 door Ja-
cob Verheye van Citters in za, Zel.Ill. deel 2 inv.nr. 65.
**  In 1804 was Puttenboomgaard verkocht aan Cornelis in ’t Anker, za, Archief Rekenkamer D inv.nr. 69841.
***  Deze was in 1811 verkocht als ‘zeer aangename buitenplaats’; Middelburgsche Courant 26 januari 1811. 
Volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel bij het kadastraal minuutplan in 1832 lag er wel bos bij maar dit 
wordt niet als ‘bos van vermaak’ aangeduid. Onduidelijk is dus of het in deze tijd als buitenplaats dienst deed. De 
Kanter en Ab Utrecht Dresselhuis noemen deze buitenplaats niet.
****  Over de bewoningsgeschiedenis: Jaco Simons, ‘Buitenplaats Grooten Boomgaard’ in: Den Spiegel (2010) 
2, p. 3-6. 
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Bijlage 5.2 Ambachtsheerlijkheden op Walcheren, hun ambachtsheren en hun 
buitenplaatsen 1750-1800-18501

Tabel B5.2 Ambachtsheerlijkheden op Walcheren, hun ambachtsheren en hun 
buitenplaatsen 1750-1800-1850

Nr. Heerlijkheid Ambachtsheer en 
buitenplaats 1750

Ambachtsheer en
Buitenplaats 1800

Ambachtsheer en 
Buitenplaats 1850

1 Aagtekerke
Johan Willem Thibaut
Het Huis ten Duyne 
(Oostkapelle)

Willem Thibaut

Het Huis ten Duyne
(Oostkapelle)

Wilhelmina Cornelia 
Jacoba Thibaut

2 Biggekerke Stad Vlissingen Stad Vlissingen Stad Vlissingen

3 Boudewijns-
kerke

Martinus Johan Veth van 
de Perre
Tot 1799 Hof te West-
kapelle, 1799-1802 
Duinvliet

Adriana Wilhelmina 
Magdalena Schorer en 
Hendrik Jacob baron van 
Doorn van Westkapelle
Geen op Walcheren

4 Brigdamme Nicolaas d’Assonville
Damrust (Brigdamme)

Leonard Cornelis 
Gregory 1799-1805 
’t Middenhof (Oostkapelle)2

Guillaume Ludolph Ver-
sluys
Geen 

5 Buttinge en 
Zandvoort

Jan Diderick Pauw 
geboren Hoeufft
Geen op Walcheren

Meinard Philip van 
Visvliet
Geen

Meinard Pieter de Jonge
Onbekend

6 Domburg-stad 
en -buiten

Ewoud van Dishoeck
Hof te Domburg 
(Domburg)

Anthony Ewoud van 
Dishoeck
Geen

Johan Slicher van Dom-
burg
Westhove (Oostkapelle)

7 Gapinge Jacoba Ingelse
Geen?

Maria van Reygersberge
Echtgenoot: Sint Jan ten 
Heere (Domburg-buiten)

Willem Versluys
Sint Jan ten Heere (Dom-
burg)

8 Grijpskerke en 
Poppendamme

Johan Carel van 
Cattenburg 
Herenkamer in dorp

Pieter Dekker en Willem 
Wisse
Geen (Wisse op herenboer-
derij Molembaix (Grijps-
kerke)

Marinus Cornelis Pas-
poort van Grijpskerke 
Schoonenburg (Oost-Sou-
burg)

9 Hoogelande De Neuf, Antwerpen
Geen op Walcheren

De Neuf, Antwerpen
Geen op Walcheren

De Neuf, Antwerpen
Geen op Walcheren

10 Kleverskerke
Cornelis van den Brande
Hof te Kleverskerke 
(Kleverskerke)

Sebastiaan Nebbens
Voorhout (Kruiningen), 
Rustlust (West-Souburg, 
vanaf 1806)

11 Koudekerke Stad Vlissingen Stad Vlissingen Stad Vlissingen

12 Melis- en 
Mariekerke

Daniel Tulleken
Huis te Meliskerke 
(Meliskerke), Huys ter 
Mee (Oostkapelle, 
Serooskerke)

Johannes Jacobus Leydek-
ker de Bruyn
Huis te Meliskerke 
(Meliskerke)

Johan Willem de Bruyn
Steenhove (Koudekerke)
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Nr. Heerlijkheid Ambachtsheer en 
buitenplaats 1750

Ambachtsheer en
Buitenplaats 1800

Ambachtsheer en 
Buitenplaats 1850

13 Nieuwerkerke Samuel Radermacher
Geen

Daniel Radermacher
Poppenroede Ambacht 
(Middelburg)

Cornelis Pieter Raderma-
cher Schorer
Geen

14 Nieuwerve

Martinus Johannes Veth
Ruïne slot Nieuverve 
(Nieuwerve); Hof te 
Westkapelle (Westkapelle)

Adriana Wilhelmina Mag-
dalena Schorer en Hendrik 
Jacob baron van Doorn 
van Westkapelle
Geen in Zeeland

Adriana Wilhelmina Mag-
dalena Schorer en Hendrik 
Jacob baron van Doorn 
van Westkapelle
Geen in Zeeland

15 Nieuwland
Martinus Johannes Veth
Hof te Westkapelle 
(Westkapelle)

Martinus Johan Veth van 
de Perre
Tot 1799 Hof te Westka-
pelle (Westkapelle), 1799-
1802 Duinvliet 
(Oostkapelle)

Jacobus Adrianus Serlé
Geen?

16 Oost- en West-
Souburg

Adriaan Steengracht
Sint Aldegonde (West-Sou-
burg), vanaf 17XX heren-
kamer (Oost-Souburg)

Wilhelmina Cornelia von-
der Goltz
Terrein en park Sint Alde-
gonde (West-Souburg)

Johan Cornelis Schorer
Toornvliet (Middelburg), 
1846-1866 Rijnsburg 
(Oostkapelle)

17 Oostkapelle

Johan Gualtherus van der 
Poort
Huis te Oostkapelle (Oost-
kapelle)

Johan Steengracht (van 
Oostcapelle)
1793-1805 Huis te Oostka-
pelle (Oostkapelle)

18 Poppekerke

Maria Petronella van den 
Brande en Marinus Ema-
nuel Cornelis Versluys
Sint Jan ten Heere (Dom-
burg)

19 Ritthem
Anna Margaretha Elisa-
beth Coninck
Geen

Catharina Ruttheria Lam-
brechtsen
Veldzicht? (Middelburg)

Willem Nicolaas Lam-
brechtsen 
Den Dolphijn (Middel-
burg)

20
Serooskerke en 
Hondegems Am-
bacht

Dirk Macaré
Noordhout (Serooskerke)

Johan Canter de Munck 
vanaf 1780
1783 Huys ter Mee (Oost-
kapelle en Serooskerke)

Jacob Noels

21 Sint Janskerke
Nicolaas van Hoorn
Noordbeek (West-Sou-
burg)

Martinus Johan Veth van 
de Perre
Tot 1799 Hof te Westka-
pelle (Westkapelle), 1799-
1802 Duinvliet (Oostka-
pelle)

Adriana Wilhelmina Mag-
dalena Schorer en Hendrik 
Jacob baron van Doorn 
van Westkapelle
Geen in Zeeland

22 Sint Laurens
Elisabeth Catharina Godin
Popkenburg (Sint 
Laurens)?

Jacob Verheye van Citters
Popkensburg (Sint 
Laurens)

Laurens de Witte van Cit-
ters
Popkenburg (Sint Laurens)
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Nr. Heerlijkheid Ambachtsheer en 
buitenplaats 1750

Ambachtsheer en
Buitenplaats 1800

Ambachtsheer en 
Buitenplaats 1850

23 Welzinge
Martinus Johannes Veth
Hof te Westkapelle (West-
kapelle)

Adriana Wilhelmina Mag-
dalena Schorer en Hendrik 
Jacob baron van Doorn 
van Westkapelle
Geen in Zeeland

Adriana Wilhelmina Mag-
dalena Schorer en Hendrik 
Jacob baron van Doorn 
van Westkapelle
Geen in Zeeland

24 Westkapelle-stad 
en –buiten

Martinus Johannes Veth
Hof te Westkapelle (West-
kapelle)

Martinus Johan Veth van 
de Perre
Tot 1799 Hof te Westka-
pelle (Westkapelle), 1799-
1802 Duinvliet (Oostka-
pelle)

Adriana Wilhelmina Mag-
dalena Schorer en Hendrik 
Jacob baron van Doorn 
van Westkapelle
Geen in Zeeland

25 Zoutelande Stad Vlissingen Stad Vlissingen

Samenvatting tabel 5.23

1750 1800 1850

Ambachtsheer met buitenplaats binnen heerlijkheid 114 5 25

Ambachtsheer met buitenplaats elders op Walcheren 56 7 (4)7 4

Ambachtsheer zonder buitenplaats of onbekend 6 9 (8)8 16 (12)9

1 De heerlijkheden Meliskerke en Mariekerke zijn vanwege hun gezamenlijk bestuur in dit overzicht on-
der één nummer samengebracht, evenals de heerlijkheden Westkapelle-stad en Westkapelle-buiten.
2 Gregory kocht de buitenplaats Middenhof voor afbraak en niet om er zelf zijn intrek te nemen.
3 In deze tabel zijn de heerlijkheden Biggekerke, Koudekerke en Zoutelande niet meegeteld omdat ze in bezit 
waren van de stad Vlissingen.
4 Hieronder valt ook de boerderij met kamer van de ambachtsheer van Grijpskerke, die strikt genomen geen 
buitenplaats was. 
5 Dit betreft Westhove en Popkensburg. Geen van beide waren in 1850 nog in gebruik bij de ambachtsheer zodat 
dit aantal, beoordeeld naar feitelijk gebruik, op nul gesteld zou moeten worden.
6 Vier hiervan waren heerlijkheden van Martinus Johannes Veth: Nieuwerve, Nieuwland, Welzinge en Westka-
pelle.
7 Vier heerlijkheden waren in handen van Martinus Johan Veth van de Perre: Boudewijnskerke, Nieuwland, Sint 
Janskerke en Westkapelle. Na aftrek van deze dubbeltelling zijn er dus vier ambachtsheren met een buitenplaats 
op Walcheren die niet in hun eigen heerlijkheid lag.
8 De heerlijkheden Welzinge en Nieuwerve waren in handen van de minderjarige Adriana Magdalena Wilhel-
mina Schorer.
9 Vijf hiervan waren heerlijkheden van Hendrik Jacob van Doorn van Westkapelle: Boudewijnskerke, Nieuwer-
ve, Sint Janskerke, Welzinge en Westkapelle.
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Bijlage 5.3 Buitenplaatsen getekend door Jan Arends

Tabel B5.3 Buitenplaatsen getekend door Jan Arends

Naam
Aantal 
tekeningen
bekend

Jaar van 
vervaardiging

Opdrachtgever en eigenaar 
buitenplaats

Wijze van 
verkrijging

1 Arnestein 5 1780-1785 Johan Guilielmus Schorer Vererving

2 Den Dolphijn 20 1772-1779 Wilhelm Schorer Vererving

3 Duinbeek 7 (1 dubbel) 1771-1772 Abraham Duvelaer, vrijheer 
van Duinbeek Vererving

4 Elsenoord 7 1771-1777 Johan Lodewijk Vogel Koop

5 Hoogduin 2 1772 Paulus Ribaut Koop

6 Ter Hooge 9 1785 Cornelis Kien van Citters Koop

7 Sint Jan ten Heere 7 (incl. prent 
voorplein) 1775-1778

Johan Pieter van den Brande, 
heer van Gapinge, Krabben-
dijke en Couwerve

Vererving

8 Lammerenburg 12 (2 series van 6) 1772 Johan Steengracht Koop

9 ’t Middenhof 7 (1 dubbel) 1772 Kornelis van den Helm Bod-
daert Koop

10 Noordhout 2 1788 Egbert Philip van Visvliet Koop

11 ’t Huis te Oostkapelle 9 1772 Johan Gualtherus van der 
Poort, heer van Oostkapelle Vererving

12 Overduin 4 1772 Willem Jacob Huyssen 
of Anna Hurgronje Koop

13 Poppenroede
Ambacht

17 (incl. 3 dubbel 
en 2 plattegron-
den)

1771-1776
Daniel Radermacher van 
Nieuwerkerke, heer van 
Nieuwerkerke

Koop

14 Rijnsburg 8 1772 Wilhem van Citters Vererving

15 Toornvliet 1 1780
Johan Pieter van den Brande, 
heer van Gapinge, Krabben-
dijke en Couwerve

Vererving

16 De Triton 4 1772 Isaac Winckelman Koop

17 ’t Hof te Westkapelle 2 (prenten) 1775-1778 Martinus Johan Veth van de 
Perre, heer van Westkapelle Vererving

Bron: H.W.M. van der Wijck, Het Arkadisch Walcheren getekend door Jan Arends 1770-1790 en Martin van den Broe-
ke, Jan Arends. Buitenplaatsen op Walcheren, Alphen aan den Rijn 2001; veiling Karl & Faber, München 9 mei 2014, nr. 
59.
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Bijlage 5.4 Buitenplaatsen op Walcheren in 1824

Tabel B5.4 Buitenplaatsen op Walcheren in 1824

Gemeente Naam Eigenaar in 1824 Bron

1 Middelburg Arnestein
Magdalena Cornelia 
Steengracht, wed. Johan 
Willem Schorer

za, Familie Schorer inv.nr. 707; Martin van 
den Broeke, Jan Arends. Buitenplaatsen op 
Walcheren, Alphen aan den Rijn 2001, p. 46

2 Buitenrust ?

3 De Griffioen
Anna Maria Steengracht 
wed. Johannes de 
Frémery

P.J. Smallegange, ‘De buitenplaats De Griffi-
oen en zijn bewoners’ in: Zeeland 11 (2002) 1, 
p. 10-23

4 London ?

5 Poppenroede 
Ambacht

Reinbrand Johan 
Boddaert Van den Broeke, Jan Arends p. 157

6 Ramsburg Petronella Johanna 
Schorer

Martin van den Broeke, ‘Ramsburg. Een bui-
tenplaats bij de stad’ in: De Wete 41 (2012) 3 
p. 3-11

7 Roos en 
Doorn

Dana Magdalena van 
Visvliet

M.P. Dieleman, Roos & Doorn. Een herenhuis 
en tuin met sprink, Middelburg 2002

8 Den Dolphijn Willem Nicolaas 
Lambrechtsen Van den Broeke, Jan Arends p. 58

9 Rozenburg Hillegonda Catharina 
Schorer

J.A. van de Putte, De geschiedenis van Dau-
wendaele en andere buitenplaatsen en hof-
steden ten z-o van Middelburg, Middelburg 
1991, p.

10 Veldzigt Adriaan Isaac Snouck 
Hurgronje

A.F. Wennekes, ‘Veldzigt: van buitenplaats tot 
kwekerij’ in: Zeeuws Tijdschrift 32 (1986) 6, p. 
207-213

11 Zomerlust ?

12 Zomerrust ?

13 Veere Borndal ?

14 Arnemuiden Brakenburg Aarnout van Citters

Jaco Simons Siereveld, ‘Van braakliggend tot 
bulldozer. De bewogen geschiedenis van boer-
derij en buitenplaats Brakenburg’ in: Arne-
klanken 17 (2012) 4, p. 37-48

15 Domburg Sint Jan ten 
Heere

Marinus Emanuel 
Cornelis Versluys Van den Broeke, Jan Arends p. 102

16 Hazenburg
Jeanne Petronelle Ver-
wilghen, weduwe van 
Pieter Anton Nolson

R.H.M. van Immerseel, Historisch onderzoek 
verborgen buitenplaats. Hazenberg, Aagteker-
ke, Heerde 2010
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Gemeente Naam Eigenaar in 1824 Bron

17 Gapinge Huis te 
Gapinge

Jacob Lodewijk Snouck 
Hurgronje

Jaco Simons, “Een treffelijcke playsante Hof-
stede, Schoone Huysinge ende Thoren. ’t 
Huys te Gapinge en zijn eigenaren’ in: Neha-
lennia 186 (2014), p. 7-13

18 Grijpskerke Molembaix Cornelis Vis? Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel 1832

19 ’t Munniken-
hof

Galenus Dignus Steen-
gracht en Jacoba Pieter-
nella Steengracht

A.A. van der Poel, ‘Het Munnikenhof te 
Grijpskerke’ in: Zeeuws Tijdschrift 14 (1964), 
p. 200-208

20 Koudekerke Der Boede Hendrik Jacob van 
Doorn

21 Moesbosch Anthonie Pieter van 
Doorn 

22 De Triton Pieter Claude van Goet-
hem Van den Broeke Jan Arends p. 190

23 Steenhove Johan Cornelis de Bruyn

Ronald van Immerseel, ‘ “Het seer heerlijk en 
vermakelijk Lusthuis steenhove”: De ge-
schiedenis van een verdwenen Walcherse bui-
tenplaats’ in: idem en Nina Wijsbek (red.), Ge-
schiedenis van drie buitenplaatsen en de KSHZ. 
Jaarboek Kastelenstichting Holland en Zee-
land 2013-2014, p. 73-108

24 Ter Hooge Daniel Jacques de Su-
perville Van den Broeke, Jan Arends p. 83

25 Vijvervreugd
Cornelia Louisa Spren-
ger en Jacoba Petronella 
Sprenger

J. Poppe, ‘Vijvervreugd en zin bewoners’ in: 
De Wete 13 (1984) 2, p. 3-6 en 14 (1985) 2, p. 
15-22 

26 Toornvliet
Johanna Maria van den 
Brande wed. Jacob 
Hendrik Schorer

Van den Broeke, Jan Arends p. 180

27 De Parel Paulus Johan van der 
Mandere

A.C. Macaré, ‘Stamreeks Van der Mandere 
(Een Nederlandse tak van een oud Vlaams ge-
slacht)’ in: Kronieken. Tijdschrift van de ge-
nealogische vereniging Prometheus 8 (1999) 3, 
p. 157-179, 174

28 Oostkapelle ’t Huis ten 
Duine

Sara Johanna des H.R. 
Rijksgravin van Hogen-
dorp, weduwe van jhr. 
Johan Willem Thibaut

H.M. Kesteloo, Oostkapelle in woord en 
beeld, Middelburg 1909, p. 102-103

29 Rijnsburg Johannes Jacobus de 
Bruyn Van den Broeke, Jan Arends p. 170

30 Westhove

Wilhelmina Carolina 
van den Brande wed. 
Adriaan Caspar Corne-
lis Slicher

Kesteloo, Oostkapelle p. 91-92
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Gemeente Naam Eigenaar in 1824 Bron

31 Duinbeek Johan Jacob Sprenger Van den Broeke, Jan Arends p. 63

32 Berkenbosch idem Kesteloo, Oostkapelle p. 101

33 Zeeduin Cornelia Martha de 
Bruyn Kesteloo, Oostkapelle p. 106

34 Molenwijk Pieter Johan Boddaert Kesteloo, Oostkapelle p. 126

35 Oost-
Souburg Vlugtenburg Erfgenamen Anna Tak

Antoinet de Wijze, ‘Boerderij om naar te 
vluchten. De geschiedenis van de hofstede 
Vlugtenburg te Oost-Souburg’ in: De Wete 31 
(2002) 3, p. 19-27

36 Doorn’s Lust Stefanus Herman 
Willem Verdoorn Oospronkelijke Aanwijzende Tafel 1832

37 Poelwijk Hendrik du Buisson 
Becius

Jan Kaljouw, Van Zorgvrij tot Schoonenburg. 
Buitenplaatsen en Herenhuizen aan de Oude 
Vlissingseweg, Oost-Souburg 2015, p. 35

38 Vierwegen Adriaan Marinus 
Becius? Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel 1832

39 Serooskerke Noordhout Joachim Assuerus 
Schorer Van den Broeke, Jan Arends p. 122

40 Ter Linde Pieter Pous za, Familie Matthias Pous-Tak van Poortvliet 
inv.nr. 334

41 Sint Laurens Popkensburg Laurens de Witte van 
Citters

I.H. Vogel-Wessels Boer, ‘Popkensburg’ in: 
Nehalennia 152 (2006), p. 26-42

42 Brigdamme Golstein ?

43 Vrouwen-
polder Twistvliet Cornelis Gerit Bijleveld Oorspronkelijk Aanwijzende tafel 1832

44 Elsenoord Huibrecht Jacobus Thi-
baut Mathijsen Van den Broeke, Jan Arends p. 68

45 Zomerlust Adriaan Jacobse? Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel 1832

46 West-
Souburg ’t Park Pieter de Stoppelaar za, Familie De Stoppelaar inv.nr. 3

Bron: J. de Kanter en J. ab Utrecht Dresselhuis, De provincie Zeeland, Middelburg 1824, p. 189-193.

Bijlage 5.5 Het Middelburgse stadsbestuur en hun buitenplaatsen, 1820

Tabel B5.4 Het Middelburgse stadsbestuur en hun buitenplaatsen, 1820

Functie Naam Buitenplaats

1 Burgemeester en raadslid Jhr. David Isaac Schorer, president

2 Leonard Cornelis van Sonsbeeck

3 Cornelis Gerrit Bijleveld Twistvliet
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Functie Naam Buitenplaats

4 Raadsleden Johan Assuerus Becius Poelwijk

5 Pieter Johan Rethaan Macaré

6 Jan Adriaan Modera

7 Gerardus Jacobus Philipse

8 Hendrik Brouwer

9 Antoni de Wind

10 Cornelis Vis

11 Johan Frederik Lantsheer Steenhove

12 Pieter Nicolaas Schorer Noordhout

13 Marinus Cornelis Paspoort

14 Kiescollege Zacharias Paspoort Huis ter Linde

15 Pieter Claude van Goethem De Triton

16 Engelbert Johan van der Mandere De Parel

17 Galenus Dignus Steengracht ’t Munnikenhof

18 Marinus Emanuel Cornelis Versluys Sint Jan ten Heere

19 Pieter Roetert Tak

20 Cornelis Gerrit Bijleveld

21 Anthonie Pieter van Doorn Moesbosch

22 Pieter Jacob Engelsdorp

23 Adriaan Isaac Snouck Hurgronje

24 Jacobus van den Broecke

25 Leonard Cornelis van Sonsbeeck

26 Jacob Snouck Hurgronje

27 Daniel Jacques de Superville Ter Hooge

28 Johannes Hermanus Waterlander ’t Park

29 Arnoud de Wind

30 Gerard Valerius Meyners

31 Joachim Assuerus Schorer

32 Anthony Fokker

33 *Hendrik Brouwer

34 *Johan Assuerus Becius

35 Johan Cornelis Andriessen

36 Johan Jacob Sprenger Duinbeek

37 *Jhr. David Isaac Schorer

38 Nicolaas Cornelis Lambrechtsen Den Dolphijn

39 Hendrik Jacob van Doorn Der Boede
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Functie Naam Buitenplaats

40 Pieter de Maret

41 David Borking Cz.

42 Pieter Johan Boddaert Molenwijk

Bron: Middelburgsche Naamwijzer voor het jaar 1820, Middelburg 1820, p. 61-63



Afkortingen

fol.  folio
gav  Gemeentearchief Vlissingen, Vlissingen
hta  Historisch-Topografische Atlas
inv.nr.  inventarisnummer
kzgw  Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
na  Nationaal Archief, Den Haag
raze  Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden
saa  Stadsarchief Antwerpen, Antwerpen
za  Zeeuws Archief, Middelburg
Zel.Ill.  Zelandia Illustrata
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Archief Onze Lieve Vrouwe Abdij Middelburg (verloren gegaan)
Archief Polder Walcheren
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Summary

During the seventeenth and eighteenth century, country life in the Republic was a 
cultural phenomenon that attracted attention both from within the Republic and 
from abroad. The great number of country houses inhabited by townspeople did 
have its effect on the countryside, especially in the coastal provinces. The country 
houses owned by inhabitants of Amsterdam, such as those along the Vecht river, 
and in the Kennemerland and Gooi regions, are still of interest today due to their 
value as inheritance of a glorious and prosperous past. As a contrast, the country 
dwelling culture in Zeeland is far well less known. There was a time when the is-
land of Walcheren was the centre of that culture. The trading cities of Middelburg 
and Flushing were the cradle of a culture of country living that had townspeople 
moving into the countryside for part of the year. Their country houses ranged from 
small cottages along the city’s town moats to larger manor houses at a longer dis-
tance from the cities. Nowadays, very little remains of the seventeenth and eight-
eenth centuries’ culture of country dwellings in the Walcheren landscape. These 
days, this culture’s flourishing only can be seen in the great number of very fine 
drawings that were made at the time. 

The main question of this research was: which motives and functions were con-
nected with the rise, growth and decline of the country living culture on Walcher-
en during the period of 1600-1820, and in what ways did they both –  in mutual 
connection – determine the manner in which these country houses were built and 
shaped?

We set off finding an answer to this question by exploring the landscape, which 
was soon followed by the question of the proportion of profit to leisure, and the 
changes that took place in regard to this. Next, the question was addressed as to 
whether a country house could be used to demonstrate one’s power and standing. 
Finally, we studied the connection between the functions that were pointed out 
and the shape the country houses were given.

Walcheren’s country houses’ landscape: a long-term development 

In the course of the seventeenth century, so many country houses were built on the 
island of Walcheren that we may well speak of a ‘country houses’ landscape’. During 
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the seventeenth century, the cities and their elites dominated the layout of Walcher-
en’s countryside to such an extent that the term ‘urbanized countryside’ is in order. 
Not only did the townspeople own much of the land, but the city councils also large-
ly controled the boards of many countryside authorities, such as the dike and polder 
authorities. Furthermore, the cities of Middelburg and Flushing owned a large num-
ber of the Lordships of the Manor on the island. When Middelburg sold practically 
all its lordships in 1679, these were without exception taken over by the city’s citi-
zens. As a result, the power over the countryside moved from the cities themselves 
to prominent inhabitants of these same cities. Yet, although the cities had firm con-
trol over the countryside, at first the country houses were built in the near vicinity 
of those cities. Apparently, the townspeople were reluctant to move into the coun-
tryside further removed from the cities. Along the main roads leading from Middel-
burg and Flushing, a number of country houses were built even before 1600. Around 
the city of Veere this was also the case, though there the number was considerably 
smaller. Further away from the cities, there were manors that mostly belonged to 
members of the city and province councils. These were not just used as a summer 
home, but also as a winter home when the owner stayed there in order to go hunting.

For inhabitants of the cities on Walcheren, country life was a mainly semi-urban 
affair, so the majority of country houses were in the vicinity of the towns. This was 
even more the case on the other islands. In the seventeenth century (and less so in 
the eigteenth century), there were some inhabitants of the cities on Walcheren who 
owned country houses away from the island itself, although this was never more 
than a small minority. As an example, halfway through the seventeenth century a 
number of country manors in the western part of Flanders of the States were owned 
by magistrates form Middelburg and Flushing. A smaller number of country hous-
es owned by citizens of the Walcheren cities were also found on North and South 
Beveland. The problem of accessibility of the islands however limited the spread 
of Walcheren’s country living culture to other parts of the province. Even on Wal-
cheren itself, the country houses were mainly concentrated on certain parts of the 
island. This was mainly due to the lack of lands that remained dry during summer 
and winter, and to the accessability of these lands by road or water. Streambanks 
between the cities and the main villages, a number of late medieval polders, and the 
lands along the bottom of the dunes at the northwest side of the island were the ar-
eas most suitable for building country houses. However, on those locations these 
premises had to compete with other properties aimed primarily at agriculture. 

As of 1680 there are signs of a certain growth in the number of country houses on 
Walcheren. This growth was strongest in the zone directly outside the cities, such 
as around Flushing, where round 1700 more than thirty manors are documented, a 
number that supposedly was considerably larger still. In the countryside there also 
was an increase in the number of country houses, especially in the northern half of 
the island.

A great number of the homesteads that were used as a country house around 
1650 lost that function again in the next hundred years. In the countryside a lim-
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ited number of country houses remained, whereas the number closer to the cities 
decreased as well. Between 1730 and 1760, there were at least nine of these country 
houses around West-Souburg, although this number was supposedly larger. Along 
the town moats the number of recreational gardens decreased somewhat, partly be-
cause smaller ones were joined together to create larger leisure gardens. This de-
velopment went hand in hand with a certain view that had arisen around the mid-
dle of the eighteenth century, namely that a country house was the pre-eminent 
form of countryside leisure house. A homestead was seen as too uncomfortable and 
old-fashioned. Canalside leisure gardens on the other hand remained undiminish-
edly popular, especially with the urban middle class.

As of halfway through the eighteenth century, demolition caused a gradual-
ly growing number of country houses to disappear from the landscape. At first 
this was a steady process without noticeable peaks, although clearly the merchants 
were the first to give up their houses in the countryside, whereas those belonging to 
members of the city council mostly remained intact. Where demolition took place, 
there were usually demographic reasons, such as the lack of an adult heir, or the fact 
that the property passed on to an heir living away from the island or outside of Zee-
land. It also occurred that a country house was inherited by an offspring who al-
ready owned one and who sold the inherited property.

At the same time as this decline took place, the first ten years of the nineteenth 
century saw a revival of countryside living with the building of small villas along 
the roads into and from Middelburg. Although there were just a dozen of these, it 
is a striking development in view of the decreasing number of older country houses 
that had been going on for decades by then. 

A very different development from the one in Middelburg was seen in Flush-
ing. There, most of the small country houses along the canal had disappeared due 
to demolition during the second half of the eighteenth century. The few that re-
mained disappeared after 1807, when Flushing was annexed by France as a result of 
the French occupation of the Netherlands. In 1811, when the building of new for-
tifications was started, land and buildings around the city were expropriated, and 
what was not expropriated had to be removed in order to create a free field of fire 
from the fortifications.

Profit and leisure in three zones

The question as to the purpose of all these country houses comes mainly down to a 
combination of profit and leisure. This turns out to be especially the case when we 
look at a longer periode of time. Again and again these two notions turn up as the 
country houses’ dominant functions. That is not to say that the balance between 
the two did not shift in the course of the two centuries we studied. Leisure was 
the main motive to maintain a house outside the city both in the practice of coun-
try living and in the view of the city’s inhabitants. Right from the beginning dur-



Summary 487

ing the seventeenth century, country houses were intended for recreation. Apart 
from that, a country house could yield money when a farm or other business was 
attached to it.

In order to get an exact picture of the balance between profit and leisure regard-
ing Walcheren’s country houses, I distinguished between three different zones 
around the cities. The first one are the town moats, in which I included gardens on 
the inside of the city walls as well. The second area I called the urban fringe-belt 
zone, which extended to 2 to 2.5 miles around the city. The areas further out, that 
is the actual countryside, at any rate extended into the rest of the island, but also in-
cluded other islands, wherever city-dwellers from Walcheren had country houses.

During the first half of the seventeenth century, grounds along the town moats 
were used to lay out leisure gardens (at the time called ‘speelhof’ in Dutch), that had 
a purely recreational function. In these gardens small cottages were built, offering 
the possibility of a short stay. Often, fruit trees were planted there as well, which 
points to the existence of fruit nurseries.

In due course, changing entertainment fashions meant higher demands were 
made of these small country houses. In the first half of the eighteenth century in 
the leisure gardens along the town moats buildings began to appear that were calles 
‘mansions’. The complex of a mansion and the surrounding garden of no more than 
a few hunderd square yard took up the function of a country house. Whenever 
profitable elements such as a market garden or fruit farm were attached, these were 
placed on separate lots. In due course, a small number of these mansions along the 
town moats had a larger garden added to them. In the end, the link with means of 
production such as orchards or vegetable gardens disappeared altogether. As a re-
sult, the country houses along the town moats retained only their leisure function 
after the middle of the eighteenth century.

In the urban fringe-belt zone, country houses were built as early as at the start of 
the seventeenth century. Initially these were leisure gardens with or without a small 
cottage for the owner, and usually connected to a farm. The grounds belonging to 
it were used as a market garden, an orchard or grasslands for beef cattle. The prod-
ucts were sold in the nearby city. Mostly this type of smaller country houses were 
owned by merchants or ship’s captains and had an economic purpose. The mar-
ket gardens, orchards and grasslands generated income while at the same time they 
represented a safe investment. Furthermore, a manor was an indication of credit-
worthiness and could be used as a security for a loan. So for this group of owners a 
manor stood primarily for a profitable investement. Any leisure garden or country 
house that was laid out or built should not come at the expense of this economic 
function.

Apart from this however there were also manors that were larger and more rich-
ly decorated. As a rule these were in possession of councilmembers of the city or 
province. Until long into the seventeenth century these were named ‘court (or 
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house) of pleasure’ (‘hof van plaisantie’), a name derived from the country dwelling 
culture of the Southern Netherlands that says exactly what the main purpose was: 
leisure and entertainment. This group of owners too invested in land and farms, but 
these formed less explicitly part of their country houses. Pleasure came first, and 
the very fact that these persons were able to spend so much time and money on this, 
contributed to the demonstration of standing and prosperity which made them 
stand out in their urban community.

During the last quarter of the seventeenth century, a number of country hous-
es emerged in the urban fringe-belt zone, that were surrounded by parks with av-
enues, ornamental gardens, and woods. Practically without exception these were 
founded by members of the city council or of the boards of the large trading com-
panies. At the time they were regarded as the most prominent citizens of the cities. 
During the period from around 1680 to 1720, in the area around Middelburg and 
Flushing there were some twenty of these country houses. They were not very ex-
pansive, but still larger than those along the town moats. They were explicitly built 
for recreation, although some had a farm as well. The owners possessed some ag-
ricultural land in the direct vicinity too. During the second and third quarters of 
the eighteenth century the country houses in the urban fringe-belt zone remained 
in possession of the urban administrative elite. However, most smaller leisure gar-
dens came into the possession of local farmers. In the area round Flushing this 
probably was the case with over half the number of leisure gardens still in exist-
ence around 1720 ad. Also, some of these leisure gardens became inns. The last of 
the homesteads with a leisure garden or room for the owner disappeared from the 
urban fringe-belt zone during the third quarter of the eighteenth century. By then 
only smaller country houses remained in this area as main type of country dwell-
ings. Towards the end of the eighteenth century most of these were taken down. 
Only one of the fifteen country houses round Flushing was left standing. In the 
area around Middelburg, 17 were left round 1820 ad of the more than 35 that were 
still there in 1750.

In the countryside outside the urban fringe-belt zone, country houses were in evi-
cende as early as the last quarter of the sixteenth century. However, the majority 
of the country houses that were there in 1650 were built during the second quar-
ter of the seventeenth century. These were farms that had separate living quarters 
for the owners, usually a room in the farm house or a small cottage on the premis-
es. As indicated by the size of the land belonging to the homesteads, profit was the 
main function, just as was the case with those in the urban fringe-belt zone. Because 
of Walcheren’s dense population however it was hard for townspeople to acquire 
sizeable areas of land. Large estates such as those that existed in the eastern part 
of the Republic especially, could not be realized on the rather urbanized island of 
Walcheren. Still, some owners succeeded in acquiring a sufficient amount of land 
to lay out a large park with avenues and woods. These came mainly into existence 
during the period form 1680 to 1720, when the area at the bottom of the dunes be-
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tween Domburg and Vrouwenpolder (the so-called Manteling) enjoyed special fa-
vour with the Middelburg magistrates. During this periode, the country houses 
they owned in this region developed into sizeable country manors. Besides recre-
ation, profit also was still a major function, as large parts of the grounds were cov-
ered with rising trees and copses, from which among other things osier was won 
that was used to reinforce the coast. The profit gained from the country manors 
came mainly from agricultural products: vegetables, fruit and wood. In addition, a 
country house could serve as a security for loans, and lend the owner creditworthi-
ness. The country house as such did not function as an investment, but the land did, 
though usually that concerned its use as agricultural land, not as a country dwell-
ing place.

In the course of the eighteenth century the balance between leisure and prof-
it shifted towards the recreational character. Although wood was still grown to be 
sold on yearly auctions, the revenues served more to cover the maintenance costs, 
and not so much as an independent source of income. Eventually the agricultural 
activities disappeared altogether, leaving only small-scale cattle breeding or vegeta-
ble growing for recreation.

Country houses built near the cities had close functional ties to the city through-
out the seventeenth century. This was partly caused by the fact that they included 
fruit growing businesses or orchards, but also because they served as an investment 
or security for loans. In the countryside the country houses were also used for 
wood production. During the eighteenth century these economic activities became 
less important, and eventually leisure remained as their primary function.

Power

We saw how the country houses served the purpose of leisure and profit, but did 
they have a function as demonstration of power as well? This question I asked in 
each chapter in turn, especially looking for a conneciton with the administrative 
power townspeople who held a Lordship of the Manor exercised in the country-
side. Towards the end of the seventeenth century, it indeed turns out that towns-
people who owned these Lordships had country houses built in order to make their 
administrative and juridicial powers felt.  This was the case in about a third of Wal-
cheren’s lordships, although they were not necessarily large manors, but in some 
cases just homesteads. All of these concerned lordships with villages that lay along 
the main traffic routes on the island. Lands that had no village or lay on the periph-
ery were not used to build a country house or manor on. Most of these country 
houses built by Lords of the Manor, were founded during the final two decades of 
the seventeenth century, after the city of Middelburg had sold most of its Lordships 
to its citizens in 1679. These activities were closely connected to the new Lords of 
the Manor’s loss of power they had suffered in Middelburg during recent quar-
rels in the city. In this period they had lost there position of power within the city, 
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which they compensated by buying these Lordships, through which their power 
in the countryside increased. During the second half of the eighteenth century, the 
link between lordship and country house weakened. Indeed, early nineteenth cen-
tury there were no longer any Lords of the Manor who still owned a country house 
on his premises at all. This is partly due to the widespread demolition of country 
houses in the previous period, but also to the abolition of the rights exercised by the 
Lords of the Manor, as a result of which these lords lost any real power they had.

Another question regarded persons who exercised political power in the cit-
ies. Did they use country houses as a demonstration of the power they held? We 
learned that this was hardly ever the case. As a sign of political power within the 
city or province a country house had a secondary function at best. Members from 
the most powerful families of magistrates did indeed own country houses of con-
siderable standing, but usually this was a result of their high social position rather 
than its basis. No connection with their political power in the city that would also 
affect their country houses’ character, location or design, was found.

Standing

One of the townspeople’s motives to maintain a country house, was to demon-
strate their high standing. In what way were these two connected, and what func-
tion could a country house have as an expression of the high regard its owner en-
joyed?

In the seventeenth century personal prestige was the main issue: a merchant re-
cently come into his wealth or a new city council member might use his country 
house to stress his high standing. It was not just the possession that counted, but 
also its location and type of use: most of the Walcheren country houses that were 
built in the Golden Age stood along a main road into Middelburg or Flushing, were 
anyone could see them. A country house used as a hunting lodge or location for 
art collection contributed to its owner’s prestige as well. During this period, there 
were also some who wanted to stress a (supposed) noble descent, and we may as-
sume they acquired country houses to express their nobility. Remarkably, did this 
not mean they necessarily wanted to own a medieval former castle or monastery. 
The fact is that this type of building did not enjoy more prestige because of their 
history than newly built country houses. Towards the end of the seventeenth cen-
tury this notion did arise, but even then a building’s age was hardly ever expressed 
in its design.

The fact that a country house could not just be an expression of an individual 
person’s prestige, but also of a certain group identity, was a development that man-
ifested itself on Walcheren during the first decades of the eighteenth century. This 
was connected to the fierce political struggle in the Zeeland capital that took place 
after the sudden demise of the king-stadtholder William III in 1702, although the 
complex causes of the conflict were already in evidence before his death. After the 
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rival ruling parties sealed their mutual relationships in a ‘Contract of Harmony’ 
in 1715, the overt conflict over power was officially ended, but it also resulted in a 
closing of the ranks against the urban administrative elite. Remarkably, practical-
ly during the same period all prominent members of the two main factions owned 
country houses that they mostly had bought or built themselves. The fact that af-
ter this period these country houses were mostly passed on as an inheritance, un-
derlines how closed this group of urban elites was, as well as the significance the 
country houses had regarding the expression of their social position. This admin-
istrative elite secured the continuation of the country living culture. They set the 
tone concerning the design and embellishment of country houses. Round 1750 ad, 
when Walcheren had over 130 country houses, the large majority of these were 
in possession of the administrative elite from Middelburg, and to a lesser degree 
from Flushing. Practically all of the houses were in possession of the most wealthy 
among them. Although a larger group of townspeople imitated the country living 
culture, this does not necessarily mean that all rich persons owned a country house. 
Even some of the most wealthy members of the administrative elite did not. In the 
meantime, it has to be said that those of the rich elite who held the highest positions 
in the administration of city or province were the ones for whom possession of a 
country house was most closely connected to the prestige the enjoyed.

In the second half of the eighteenth century, when a great number of country 
houses were taken down, practically all that were left were owned by the admin-
istrative elite. These houses were explicitly seen as a family possession as well. So, 
as a part of a family’s history, they had to be maintained. This goal of keeping pos-
session of a country house for the generations to come distinguished the members 
of the old elite from a rising new elite of scholars, who as a group started to ‘go out 
into the country’ as well from early nineteenth century. The latter did own coun-
try houses too, but these had more to do with civil standing than with the old elite’s 
dynastic notions. This way, the descendants of the old administrative elite retained 
a leading role as carriers of the country living culture in the first part of the nine-
teenth century, though in this regard they formed one part of a larger elite of digni-
taries, in which a number of elites were interwoven with one another. All of these 
used country houses as a means of showing wealth and standing, although from 
varying motives and background.

Design

In what ways did the country houses’ functions we determined – leisure, prof-
it, and symbol of power or standing – find expression in the design they were giv-
en? In the past, three different causes were often pointed out to explain changes in 
country house and garden architecture: development in the area of aesthetic views 
abroad and at home, spread of knowledge thereof through drawings and traveling, 
or co-operation between client and designer. Our study however has shown that 
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the country house’s existence sprang from a combination of different motives. This 
fact alone indicates that the design of houses and gardens were subject to more fac-
tors than just the aesthetic. This was seen already in connection to the homestead 
manors that merchants and magistrates built around the cities in the seventeenth 
century; in these cases, business and pleasure were involved on an equal footing. 
This type of ‘country house’ was more simple, usually a room in a farmhouse or a 
pavilion-like structure in a farmyard or leisure garden. The more well-to-do had 
a somewhat larger, seperate mansion built, decorated with stone embellishments, 
a sculptured entrance or sometimes a small tower. A recreational garden, if there 
was one, was usually planted with fruit trees. In some cases, an ornamental garden 
with flowerbeds and small statues was added as well, but these appear to be limit-
ed to country houses belonging to members of the city council. During most of the 
seventeenth century, the motive of profit seems to have been foremost with regard 
to country houses round the cities and in the countryside. This indicates the town-
people’s business-like approach of country life. Still, a small minority used a prof-
it aimed country house to stress their high standing. These were citizens who sup-
posed themselves or pretended to be of noble descent. Of old, possession of land 
and living off its products was seen as a sign of stature, a notion these citizens used 
to show their high-born position.

As of 1670, the first geometric parks appeared round the country houses on Wal-
cheren, their designs being adapted to those of the houses. Strikingly, their ap-
pearance coincides with the rise of stadtholder William III, and most of them were 
laid out at country houses belonging to members of the city and province admin-
istrations. This way, they could demonstrate their allegiance to the stadtholder 
and show that they belonged to this elite. While the straight avenues and patches 
of trees had a very practical function as suppliers of wood, these geometric parks 
should mainly be understood as a form of demonstration of the owner’s power. 
This is further underlined by the fact that round 1700 drawings of these gardens 
started to appear.

The introduction of geometric parks led to a great number of imitations on the 
grounds round smaller country houses. This is clear among other things from the 
number of detours of roads and waterways that were needed to create space for lay-
ing out larger, regularly designed parks. An especially important means of show-
ing an owner’s wealth were the drives leading from the public roads to the houses, 
which meant the house was seen from a certain distance from the road.

As of 1730, the country houses on Walcheren received a new impetus through 
the quickly increasing popularity of French architecture. Especially the Antwerp 
architect Johan Pieter van Baurscheit the Younger was assigned by the richest of 
the rich in Middelburg and Flushing. Along with the Middelburg city architect Jan 
de Munck, he delivered designs for new manors and parks in the French style. For 
their clients a show of good taste was a way to distinguish themselves among the 
urban elite. Architectural knowledge was part of that. Van Baurscheit was involved 
in the lay out or reconstruction of at least four larger country houses. Furthermore, 
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he delivered garden statues and fences to several others, as well as decorations for 
the fronts and interiors of their city houses. After 1750 his popularity fell, but for a 
time Antwerp remained popular among Walcheren’s population as a supplier of in-
terior pieces and luxuries.

In the second half of the eighteenth century, any changes that took place in the 
desing of Walcheren’s country houses were mainly seen in the gardens. Winding 
paths, so called ‘English copses’ with ‘natural’ plants, and exotic garden houses 
started to appear. This was the period of Rococo, a decorative style that had its in-
fluence on garden design and art as well. The development that started in the seven-
teenth century was now complete: the seperation of leisure and profit regarding the 
country house. Even though the wood from the parks was still periodically cut to 
be sold, these revenues could certainly not have been higher than the maintenance 
costs of the ornamentary gardens and parks. Recreation had become the country 
houses’ primary purpose. The garden’s playful Rococo style was an expression of 
the fact that the separation of leisure and profit had been completed in the last half 
of the eighteenth century.

During the last decade  of the eighteenth and the first of the nineteenth century, a 
number of Walcheren’s country house owners started to – totally, partly, or grad-
ually - reshape their geometric parks according to the so-called ‘landscape style’. 
This style imitated the agricultural or picturesque countryside, but without any 
real agricultural activities. Around 1800, at least five large estates were completely 
laid out in this style. In the next two decades, practically all gardens and parks be-
longing to the still existing country houses underwent a similar change. By then, 
the landscape style had even become the rule for leisure gardens and gardens round 
the new villas in the urban fringe-belt zone. Any profitable elements that supplied 
production for the market, such as copses for wood production or orchards, were 
now missing. Some space was still reserved for the collection and cultivation of spe-
cial species of plants, both flowers and vegetables and fruits. Gardening as a form 
of recreation was especially popular among the new elite of urban dignitaries, who 
resided at small country houses close to the city. By then, the larger country houses 
on a longer distance form the city had become far less numerous than half a century 
before. The remaining estates had become integrated in the green countryside for 
which Walcheren was famous during the nineteenth century.

Country living culture

Finally, taking all that we wrote in consideration, it is now time to answer the cen-
tral question we asked: which motives and functions were connected with the rise, 
growth and decline of the country living culture on Walcheren during the period 
of 1600-1820, and in what ways did these determine the construction and design of 
the country houses that were built? To start with, the motives and functions con-
nected to the country living culture may be divided into two different categories: 
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first, the relationship between city and countryside, and second, the expression of 
the standing of country house owners.

The first group of motives are to be seen in the context of the relationship between 
city and countryside. In order to do so, I distinguish between theory and practice 
of this relationship. The theoretical relationship between city and countryside con-
cerns the image that city-dwellers held when they thought of the countryside. Of 
old, life in the countryside was praised and presented as the opposite of life in the 
city. Outside the city, life was quiet and healthy, and the peole werd honest and 
simple. In contrast, the city was crowded and degenarated. This contrast had its 
roots in literature, but was still used to justify the move into the countryside. In po-
etry, life in the country was praised for its entertaining value as well as its virtuous 
and healthy character. This view was closely connected to life in a country house. 
Early eighteenth century, this ideal broadened as the countryside itself became 
popular among city people as well as a place to be entertained. It was during this 
period that country houses received a certain touristy value, as is evidenced by the 
popularity of driving tours and topografic drawings.

The practical side of the relation between city and countryside that affected the 
country living culture had to do with agriculture. The first country houses that 
came into existence during the seventeenth century were generally close to the city, 
and were often linked to fruit or vegetable growing for the local market. Coun-
try houses further removed from the city were usually linked to arable farming. 
To inhabitants of the cities, commercial fruit growing, market gardening and ar-
able farming were an investment and at times seen as an additional source of in-
come. Large-scale landownership in Zeeland was rather fragmented however: there 
were no manors that functioned as a centre for a large single piece of land. This also 
means that country houses could not develop into centres of large estates, when 
agriculture became the main economic force in the province in the second half of 
the eighteenth century. Even though there were several members of the urban elite 
who probably took a substantial part of their income from the possession of land 
round the start of the nineteenth century, their involvement in land possession and 
agriculture bore no relationship to the ownership of country houses, nor to the de-
sign or use of those houses.

The second group of motives that had its influence on the country living culture 
was the demonstration of standing by the city people. Throughout our period of 
research this function was the most striking one. This provided merchants with a 
way of showing their wealth. It also had its value in proving their creditworthiness. 
Before 1670, on Walcheren this mainly concerned small, simple homesteads close 
to the cities. From the end of the seventeenth century the cities witnessed the rise 
of an elite who started to specialize in an administrative role and had no longer any 
direct involvement in trade. The new country houses they built became the stand-
ard for the country living culture on the island. The way these country houses were 
used went hand in hand with the rise of an oligarchy of an urban administrative 
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elite. Ownership of country houses became linked to this group. Although during 
the main part of the seventeenth century, manors and country houses were a way 
to express the owner’s personal standing, this was linked more the owner’s person 
than to his family. As the urban elite gradually became a single, closed group from 
the end of the seventeenth century, more and more their country houses became a 
means to determine the mutual relationships within their own group. In addition, 
as of this periode the elites started specializing in administrative positions, depend-
ing less on the economic conditions.

Not only possession of a country house was important, but also location, size 
and quality of the design began to count. In the course of the eighteenth centu-
ry, country houses became a form of demonstrative consumption used to under-
line their owners’ social standing. At the end of the seventeenth century, this use of 
country houses to express standing began to affect the urban middle class – consist-
ing of ship captains, entrepreneurs and vicars - as well. The fact that they owned a 
country house – however modest – was a sign of being well off as well as an expres-
sion of their ability to afford owning a non-productive dwelling outside the city. 
Usually, their (small) country houses were located close to the city, along a canal 
or on the urban fringe-belt. Strikingly, these country houses still often were linked 
to some economic activity, such as fruit growing, market gardening or an industrial 
building, for instance a mill. During the second half of the eighteenth century, these 
country houses started to gradually disappear, mostly as a result of decline of the 
trading business. In fact, round 1800 ad these mercantile country houses rapidly 
disappeared. At the same time small country houses in the urban fringe-belt zone 
became popular as an expression of wealth, but now this especially involved an elite 
of scholarly persons. Their country houses only had small gardens used for recrea-
tional purposes. This group, joined with the descendants of the old elites, formed a 
new elite of dignitaries, who were to shape and maintain the country living culture 
during the greater part of the nineteenth century.

In his study Hoven van plaisantie (‘pleasure gardens’), Roland Baetens amply 
showed that the Antwerp country living culture of the sixteenth and seventeenth 
century was closely connected to developments within the city, but just as closely 
to those in the countryside. My study shows that the same could be said of the de-
velopments on the island of Walcheren. The level of contact between Zeeland and 
the Southern Netherlands in the fields of economics, politics and culture clearly af-
fected the use of country houses as well.

The collection Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw (‘country houses in the Gold-
en Age’), edited by Yme Kuiper and Ben Olde Meierink, connects a great number 
of aspects of the rich country life in the Republic during the seventeenth century to 
one another. The trails this study puts forth, I followed on the island of Walcheren, 
to which I have been able to add some data.

At the outset of this study I directed attention to the proposition put forth by 
Paul Brusse and Wijnand Mijnhardt in their essay Towards a New Template for 
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Dutch History, namely that country houses in the Republic only served to impress 
the owner’s fellow citizens. In this view, they had no economic purpose and were 
kept solely for entertainment.

In the preceding chapters I tried to show that their proposition may not be 
wrong as such, but does need a great deal of nuancing. For one, country houses 
served a number of different purposes, the balance between which changed with 
the owner’s motives to possess a country house. Enjoying possession of a coun-
try house and using it to demonstrate ones standing certainly are constant factors, 
but we must not forget that many country houses just as certainly were part of the 
economic system, especially during the seventeenth century. Furthermore, citizens 
possessing a Lordship of the Manor could use the ownership of a country house as 
an expression of the powers their lordship brought along.

Apart from this, the relationship between the different functions was all but stat-
ic. When seen over a longer period, research clearly shows the shifts that took place, 
though the functions of entertainment and standing turn out to be a constant. An-
other differentiation of Brusse and Mijnhardt’s proposition I tried to point out by 
distinguishing three zones round the city, determining the motives and functions 
connected to Walcheren’s country living culture for each of these zones separately.

I have chosen the Zeeland island of Walcheren as a study case, because the main cit-
ies of the province were on the island, and because the island knew a sizeable and 
characteristic country living culture throughout the seventeenth and eighteenth 
century. Furthermore, a rich body of sources abounds, both in archives as well as 
in drawings. This country living culture’s manifestations and the changes it went 
through are closely connected to the regional context, as was demonstrated in this 
study. Even in this limited region the rich and varied character of the country living 
culture in the whole Dutch Republic clearly shows. It was not just the very wealthy 
and powerful among the urban elite who were drawn to the countryside, but other 
social groups joined in as well to enjoy this culture of staying in the country. Agri-
cultural and industrial busyness were a part of this culture as much as the desire for 
prestige.

On Walcheren, once called the ‘summer house of Zeeland’, a rich country liv-
ing culture manifested itself for centuries, a culture that was open to many different 
outside influences, a culture that because of the island’s geographical location and 
social networks more than the other provinces in the Republic formed a link with 
the country living culture of the Southern Netherlands, that flourished there as ear-
ly as the sixteenth century. The large variety of Zeeland’s country living culture as 
a part of that of the Republic provided it with a certain dynamic during the Golden 
Age, and with glory and wealth after that, right into the eighteenth century.
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Altijd Wel 131, 153, 243, 244, 319
Anderwijk 134
Annenhof 237
Arnestein 52, 53*, 118, 283, 285, 356, 366, 

367, 378
Babel 177
Bad Pyrmont 375
Bagno 375
Barbestein 257
Baseliers Hof 121, 138
Baskenburg 58, 59*, 131, 154
Belle vue 279
Belvédère 216
Berkenbosch 88, 121, 136, 140, 179, 195, 

247, 248, 321, 331, 367
Berkenbosch, Klein 141*
Blauw Jan 144
Blauwe Hof, Het 121, 192
Blauwe Poorte, De 232
Blenheim Palace 279
Blommendaele 155
Boede, Der 34, 104, 105*, 134, 149, 150, 

189, 227, 232, 269, 270, 287, 296, 297, 298*, 
299*, 300, 301, 332, 364, 369, 370, 371, 381, 
385, 386, 390

Bomevelt 252
Bon Répos 319
Borndal 222, 223
Bosbeque 239
Bosch, Huis ten zie Huis ten Bosch
Bossenburg 58, 59, 75, 76, 78, 154, 164, 245
Boswijk  317
Brakenburg 223, 366, 367
Brandenburg 54, 317
Brouwerij, De 321
Bruinvisch, De groote 317

Buiten Woel 54
Burgvliet 69, 70, 121, 136, 179, 180, 181, 

250, 320
Cappotjes 155
Chelsea Physics Gardens 323
Choisy 279
Cingelsigt 238
Cliveden 279
Constantia 364
Crane Hofsté 72
Cranestein 58, 72*, 179, 180, 230, 321
Croonenburg 73
Damrust 259
Dauwendaele 56*
Der Boede zie Boede, Der
Dieren, Hof te 187, 276
Dobbelsteen, Den 326
Dolphijn, Den 118, 183, 197, 198*, 239, 

240*, 241, 247, 312, 364, 365, 366
Domburg, Hof te 232, 260, 261*, 269, 283, 

285, 287, 380
Doorn’s Lust 364
Drie Wegen 246
Driewegen 252
Duinbeek 110, 136, 139, 140, 180, 181*,194, 

321, 331, 356, 367
Duinenburg 66, 322
Duinhelm 71, 136, 163, 180, 181, 320, 322
Duinvliet 138, 179, 180, 196, 248, 312, 349, 

381, 382, 383, 384, 385*, 386, 390
Duinwijk 231
Dumfries 55
Duno 61, 62, 69, 70, 88, 136, 156, 179, 180, 

181, 250, 321
Eendracht, De 151, 152*
Elsenoord 24, 247, 356
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Emmaüs 54
Engelenburg 207, 208, 209*
Essenveld 318
Fleurenburgh 245
Fruitberg, De 231
Gaende goet 55
Gaternisse 364
Golstein 55, 346
Gouden Draak, De 325
Goudendale 152
Goudestein 20
Grenadier, De 150, 326
Griffioen, De 146*, 218, 219*, 314, 376
Groot Valkenburg 231, 232, 249
Grooten Boomgaard 82, 83*
Halfbeek 55, 239, 259
Hampton Court 279
Hanevelt 55
Hazenberg 63, 65, 117, 310, 321
Heemstede 148
Hemelrijck, Het 55
Hoek, Den 394, 395
Hof der Meede, Het 87, 180
Hof te Domburg 135, 177
Hoge Duvekot, Het 130, 136, 229
Hogerzaal 197, 319
Honselersdijk 97, 114, 120, 187
Hoogduin 138, 139, 179, 247, 312, 321, 247, 

382, 384
Hooge Duyn, ’t Hof 12
Hooge Zale, De 73
Hooge, Ter 76, 101, 102*, 107, 184, 247, 

269, 273, 274, 275*, 276, 277*, 278, 283, 
285, 332, 356, 360, 361, 364, 378

Huis ten Bosch 119, 276, 290
Huys OM, Het 96*, 97, 161, 236, 288
Huys ten Duyne, Het 70, 118, 121, 136, 

139*, 156, 159, 194, 197, 224, 236, 248, 321
Huys ter Mee, Het 71, 87, 247, 266, 393, 394
Hyde Park 129
Isle Belle, l’ 279
Jardin der Tuileries 279
Kensington Gardens 279
Kersenhof 141, 179, 194, 230
Ketterye, De 227
Keukenhof 337
Kew Gardens 379
Klarenbeek 124, 125*, 135, 183, 204
Kleverskerke, Hof te 352, 353*
Kopotjes Herberg 155
Korenpolder, De 329

Kraaijenstein 69, 266, 328, 329
Kromwege 81, 118
Kruisdijkschans 24
Lammerenburg 76, 78, 79*, 80, 117, 206, 

247, 249, 376, 377*, 379
Lammerenvliet 127, 147, 238, 315, 317
Land- en Water-Zigt 225, 325
Landlust 138, 139, 179, 312, 321, 384
Laterdale 67, 144
Leeuw, De Roode 144
Leeuw, De Witte 144
Leliëndale 199, 200*
Lepelenburchtsboogaard 73
Linde, Huis ter 94, 106, 310*, 311
Loenen, Huis te 28
London 237, 317
Loo, Het Kleine 276
Loo, Het 188, 205, 207, 276
Loverendale 55, 174, 248, 384
Lugtenburg 141, 229
Lustenburg 223, 248, 303, 304, 365
Luxembourg, Jardin de 119
Maldegem 193, 243
Marly 279
Meliskerke, Huis te 91*, 266, 283, 285, 349, 

350*
Meudon 279
Middachten 188
Middenhof, ’t 71, 135, 137, 194, 205, 218, 

247, 281, 282, 302, 320, 338, 339*
Mijdrecht 264
Moesbosch 134, 300, 364, 371, 372*
Molembaix 183, 185, 186*, 197, 251, 329
Molenwijk 321, 367
Munnikenhof, ’t 42, 43*, 84, 85*, 189, 190, 

248, 251, 252*, 377
Nadorst, De 54, 74
Niemand zonder Vijandt 224
Niet Altijd Winter 237
Niet altijd Zomer 338
Nieuburch, Huis ter  114, 276 

Nieuwenhove 61, 62, 63, 118, 339, 340
Nieuwerve (huis) 106, 173, 234
Noordbeek 81, 132, 134, 148, 149*, 150, 

192, 193, 251, 328, 329, 330, 323, 333, 378
Noordhout 66, 135, 176, 249, 259, 356
Olmeveld 252
Oostkapelle, Huis te 168*, 169*, 193, 194, 

197, 205, 269, 270*, 271*, 272, 273, 283, 
285, 286, 291, 295, 303, 304, 319, 320, 321, 
331, 333, 334, 335, 336*, 355, 378*, 379
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Oranjewoud 276
Overduin 24, 142, 145, 180, 194, 248, 320, 

340, 379
Over-Holland 28
Paauwenburg 245
Papegaayenburg 132, 149*, 150, 192, 326, 

327, 328
Paradijs, Het 314
Parel, De 324, 364
Park, ’t 131, 241, 243, 267, 319, 354
Patersburg 245
Pilgrim, De 142
Pille-Grim, De 142
Platenburg 134
Popkensburg 100, 103, 104*, 105, 107, 129, 

159, 160*, 161, 162, 163, 164, 183, 206, 224, 
259, 285, 307, 308*,344, 345, 346, 347*, 349, 
355, 366, 396

Poppendamme, Hof te 98, 99*, 117, 118, 
206, 207*, 234, 235, 253, 254*, 255

Poppenroede Ambacht 203, 240, 278, 279, 
280*, 286, 303, 356, 361, 362*, 363, 366, 369

Prelaathof 252
Proyen, Groot 54, 317
Proyen, Huys 54
Proyen, Middel 239, 317
Puttenboomgaard 239
Ramsburg 74, 317
Rijnsburg 61, 69, 88, 107, 111, 113*, 121, 

137, 183, 189, 193, 194, 195*, 213, 214*, 
236, 257, 258, 259, 283, 284, 285, 294, 295*, 
296, 300, 301, 321, 360, 391 

Rijnsburg, Klein 391
Rijsende Son, De 151
Roos en Doorn 220, 314
Rosendael 16, 188
Rosendale 73
Rozenburg 364, 365
Rupelmonde 28
Rust is mijn Lust 83, 155, 319
Rustenburg 83, 155
Rusten-burgh 76, 77*, 78, 184
Rusthof 78
Saint Cloud 279
Sandenburg 153
Schapenburg 12
Scherremannetje 221, 222, 223
Scheurwaters Hof 54, 317
Schippers Lust 151
Schoonenburg 128, 198, 199*, 204, 205
Schooneveld 262, 328

Schoorenburcht 198
Schuttershof, Het 143, 231, 262
Senlis 279
Sint Aldegonde 100, 131, 193, 267, 283, 285, 

353
Sint Jan ten Heere 61, 62, 63, 65*, 177, 265, 

272, 287, 289, 290*, 291*, 292, 293, 294, 
295, 301, 310, 357, 358*, 359, 379, 390

Sint Janskerke, Hof te 265
Sion, Klooster 61
Sir Jansland 333, 334
Sirjansland 284
Slangenburg 267, 353
Soestdijk 187, 276
Soete lus[t]kens koomen 246
Soetendale 61, 62, 66, 142, 183, 189
Sonneveld 339
Sotteghem 83, 263
Souburg, Huis te 100
St. James Palace 129
Steenhove  76, 117*, 159, 183, 185, 202, 203, 

204, 322, 351, 362, 364, 385, 386, 387*, 390
Steenputtenboomgaard 55
Steenvliet 54, 317
Sterreschans 28
Stowe  279
Swanenburg 36, 76, 80, 183, 184, 234
Swerf-Rust 197
Ter Hooge zie Hooge, Ter
Thoorenburg 220, 318
Toornvliet 218, 247, 249, 286, 303, 304, 332, 

364, 366, 367, 385, 386, 388*, 393, 394, 395
Toornvliet, Klein 395
Torenburg 54
Torenhof 318
Torentijd 56
Triton, de 269, 328, 356, 364, 369, 370*
Twistvliet 142, 252, 378
Veldzigt (Middelburg) 314, 364, 365
Veldzigt (Vlissingen) 192, 317
Vergenoeging, De 326
Versailles 279
Verwachting, De 324, 325*
Vijf Wegen 155, 319
Vijvervreugd 364
Vlugtenburg 117
Vredenburg 121
Vreeden Akker 394
Vriendhoven 12
Vrijburg 59, 120*, 121, 122, 132, 159, 164, 

185, 192, 197, 204, 326, 327, 328
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Wafeltje, ’t 223
Waterlooswerve 58, 61, 62, 64*, 184, 189, 

232, 233*, 284, 285
Watervliet 24
Welgelegen 239, 340
Westerbeek 134, 245, 371
Westersigt 267
Westhove 61, 69, 100, 107, 108*, 109, 110, 

121, 137, 140, 144, 163, 180, 181, 188, 193, 
196, 250, 283, 285, 321, 333, 381, 383, 384

Westhove, Klein 141
Westkapelle, Hof te 173*
Weyevliet 147, 238
Wijdau 118
Wijnendale 73
Wilhelmina’s Oord 116
Windsor Castle 279

Woburn Abbey 279
Woelvliet 312
Wulpenburg 118, 183, 197, 204, 234
Zandenburg 100
Zandvoort 13*, 61, 62
Zeeduin 142, 180, 194, 247, 281, 321, 367
Zeerust 260, 395
Zeewijk 132, 133*, 153
Zeist, Slot 205
Zomerrust 365
Zorgvliet 188
Zorgvrij 314
Zuiderbeek 329, 330
Zwaansvliet 185
Zwanenburg 140, 179, 180, 230, 250, 251, 

321
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Aagtekerke 58, 63, 93, 110, 117, 232, 289, 
322, 357

Aardenburg 24
Abeele, Groote 56, 207
Abrahams, Johannes 357, 361
Achttienhoven 264
Ackerman, James 20
Adriaens, Joris 49
Adriaens, Leunken 130
Adriaense, Adriaen 314
Adriaense, Jacob 55
Afrika 213
Ailly, Jacoba d’ 153
Alkmaar 129
Allaert, Geleyn 50, 74
Allaert, Loureys 50
Aller, Theodorus van 152
Alteren, Simon Lodewijksz. Van 67, 101
Amsterdam 14, 15, 18, 29, 34, 42, 54, 105, 

110, 114, 115, 121, 123, 126, 135, 140, 185, 
197, 237, 279, 282, 283, 302, 329, 341

Anderwijk 134
Andriessen, Anthony 83, 154
Anker, Gillis in ’t 327
Antwerpen 23, 44, 65, 79, 90, 95, 105, 109, 

170, 263, 269, 278, 287, 289, 297, 302, 315, 
408, 410

Apeldoorn 276
Apollo 171
Appelius, J. 257
Arends, Jan 24, 181, 203, 213, 239, 240, 247, 

248, 258, 275, 276, 280, 281, 291, 357, 358, 
359, 360, 361, 362, 365, 370, 373, 378, 379, 
395

Arendse, Aarnout 353
Arents, Isaac Pieter 81
Arkel, Charlotta Wilhelmina van 296

Arnemuiden 36, 191, 223, 225, 227, 364
Arnhem 16, 261
Arnold, Dana 21
Artois 104, 111
As, Pieter van 245
Assonville, Nicolaas d’ 259
Baarsdorp 321
Bad Pyrmont 375
Baerlant, Jacqueline van 82
Baersse, Pieter van der 109
Baert, Lieven Jansen 154, 155
Baetens, Roland 23, 410
Baeth, Lieven de 130
Baets, Engelbert 287
Balfour, Henry 108, 109
Balveren, Christoffel van 69
Bampfield 92
Basel 354
Baselier, Johan 69
Baster, Job 323
Batavia 260
Baurscheit, Johan Pieter van zie Van Baur-

scheit, Johan Pieter
Baurscheit de Oude, Johan Pieter van zie 

Van Baurscheit de Oude, Johan Pieter
Beaufort, Bernard de 130
Beaufort, Johanna Levina de 229
Beaufort, Lieven Ferdinand de 131, 142
Beaufort, Maria Adriana de 131, 229
Beaufort, Pieter Bernard de 139, 253
Beemster 14, 20, 34, 106, 121, 185, 186
Beieren, Willem van 107
Beijsselaer, Martinus van  146
Bekerke, Jan van 117
Bekker, Jan 243
Bengalen 260, 264
Benou, J. 232
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Berchem, Anna van 111
Berckel, Petronella Geertruijd van 297, 385
Bergonaer, Pieter 81, 132, 153
Bernards, Laurens 106
Beukelaar, Daniel 231
Beveren, Anthony Willem de 235
Bevers, Galenus Tresel 247, 332, 366
Bezemer Sellers, Vanessa 17
Bienfait, Anna 15, 24
Bierens de Haan, J.C. 16
Biggekerke 90, 101, 251
Biggekerke, Jan van 117
Bijlevelt, Jan 236, 378
Bilderdijk 375
Biscop 87
Biscop, Abraham 135, 157, 158, 176
Blaeu, Joan 48, 50, 51, 73, 74
Blieck, Daniel de 98, 99, 206
Blijhooft, François 67
Blocquerie, Josias van de 54
Blokland 264
Blondel, Jacoba 55
Blondel, Jacques-François 275
Bloys van Treslong, Willem 190
Boddaert 368
Boddaert, Kornelis van den Helm zie Helm 

Boddaert, Kornelis van den
Boddaert, Phoenix Isaac 367
Boddaert, Pieter Johan 367
Boddaert, Reinbrand Johan 366
Boede, Van der 104
Boede, Adriana van der 104
Boele, Jacoba 239
Boer, Tanneken Geleyns 78
Boeschot 245
Boeschot, heer 35
Boeschot, Philibert van 134
Bomme, Leendert 230
Bon, Du 252
Bon, Jan du 245
Bonendijke 131
Bonket, Philip 128
Bonket, Philippus 156
Bonte, Alfonse de 152
Bonte, Jan de 152
Boodt, Cornelia Philippina de
Boogaard, Johannes 130
Boogaard, Lodewijk van den 253
Boogaert, Susanna Libertina 279
Boogerts, Cornelis 54
Boone, Adriaan 255

Boreel, Balthazar 140
Boreel, Jacob 109, 110, 140
Boreel, Pieter 49
Boreel, Theodorus 59
Boreel, Willem 110
Borsele 275
Borssele, Van 62, 101, 274
Borssele van Brigdamme, Van 101
Borssele van der Hooghe, Anna Cornelia
 261
Borssele van der Hooghe, Clara van 198
Borssele van der Hooghe, Jan van 247, 273, 

274, 275, 276, 277, 278
Borssele van der Hooghe, Philips van 102, 

174
Borssele van der Hooghe, Philips Joseph van
 102
Borssele van der Hooghe, Pieter van 102
Borssele van der Hooghe, Pieternella van
 175
Borssele van der Hooghe, Van 102
Borssele, Maximiliaen van 67
Borssele, Paulus van 67
Bos, Kees 25
Bos, Pieter 340
Bosch, Jan Willem 25
Bosch, Steven van den 25
Bosken, Evert in ’t 73
Bosschaard, Jacob Willem 266
Botland 296
Boudaen Courten, Anna 224
Boudaen Courten, Hendrik 176
Boudaen Courten, Hieronimus Joseph 161, 

162, 164
Boudaen Courten, Johan 104, 129, 130, 159, 

160, 161, 162,  163
Boudaen Courten, Pieter 103, 104, 129, 160
Boudaen, Anna Sara 224
Boudaen, Constantia 179
Boudaen, Cornelia 179
Boudaen, Jan 237
Boudewijnse, Andries 265
Boudewijnskerke 177, 338
Bouman 318
Bourgondië, Adolf van 310
Bourgondië, Anna van 106
Bourgondië, Karel van 103
Bourgondië, Van 103
Boursse, De Superville en Smit 318
Boxhorn, Marcus Zuerius van 183
Brabant 43
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Brakel 265, 352
Brande, Van den 166, 171, 356, 368
Brande, Aletta Maria van den 265
Brande, Cornelis van den 174, 289
Brande, Jacoba van den 218, 314, 333, 368, 

381
Brande, Johan Pieter van den 174, 175, 265, 

272, 287, 301, 357, 358, 368
Brande, Johanna Maria van den 366
Brande, Petronella Jacoba van den 391
Brande, Philips van den 175, 176
Bréaugies 105
Breda 129
Bredehoff, Elisabeth van 210
Breskens 86, 93, 94
Breukelen 237
Brigdamme 53, 55, 61, 63, 103, 118, 199, 

206, 223, 259, 320, 340, 346, 364
Brigdamme, Klein 339
Broecke, Hendrik van den 324
Broeke, Martin van den  13, 24, 25
Broeke, Pieter van den 243
Bronckhorst, Clasina Cornelia van 349
Brouwer, Hendrik 325
Brouwershaven 84
Brugge 174
Bruijne, W. de 56
Brusse, Paul 25, 26, 37, 40, 215, 411, 495, 

496
Bruyn, Abraham de 163, 180
Bruyn, Cornelia Martha de 367
Bruyn, De 320, 349, 355
Bruyn, Jacob Pieter Noiret de 351
Bruyn, Jacobus Johannes de 321, 349, 351
Bruyn, Jan Cornelis de 351
Bruyn, Jan Jacob Leydekker de 321, 351
Bruyn, Johan Cornelis de 322
Bruyn, Johan Willem de 351
Bruyn van Melis- en Mariekerke, De 352
Buckinghamshire 279
Burcht, Jacobus van der 56
Burcht, Pieter van de 106, 107
Burgerhart, Pieter 131
Burgerhout, Pieter 153
Burggravestein 93
Burgh 69, 88, 265, 328, 329
Burgsteinfurt 375
Burgvliet 69, 70, 121, 136, 179, 180, 181, 

250, 320
Bussche, Johannes van den 55 
Buteux, Pierre 116

Buttinge 61, 98, 223
Buul, Van 335
Buytenhem, Jan van 133, 134
Cadzand 93
Caen, Andries 208
Caille, Adriaen Jansens  153, 155
Campen, Jacob van 114
Campen, Pieter Duvelaer van 326
Cannegieter, Hendrik 261
Capelle 296
Cardon, Daniel 83
Caribisch Gebied 45
Carol, Johannes 324
Castro, Nicolaus de 107, 108
Cato 20
Cats, Catharina 106
Cats, Cornelis 84
Cats, Jacob 14, 83, 84, 85, 119, 190
Cats, Jan Cornelisz. 74
Cats, Leonard 106, 107
Cattenburg, Johan Carel van 266, 268
Cattendieke, Abraham 74
Cau 135
Cau, Bonifacius 58
Cau, Ingelinis 146
Cau, Johan
Chalmers, Johan Marinus 236, 239
Chambers, William 375
Charles II 129
Chuy, Susanna Maria de 369
Citters, Van 256, 356, 368
Citters, Aernout van 90, 91, 234, 257, 367
Citters, Caspar van 319, 345
Citters, Cornelis Kien van 360, 361
Citters, Gaspar van 223
Citters, Jacob van 223, 224, 284, 345
Citters, Jacob Verheye van 307, 343, 344, 

345, 346, 347, 366, 367, 395
Citters, Magdalena van 345
Citters, Wilhem van 178, 194, 213, 257, 258, 

284, 294, 296, 301, 360
Citters, Willem Aarnoud Kien van 360
Citters, Willem van 247, 322
Citters, Willem Aarnout van 366
Claeszsz., Adriaen Jacob 274
Claver, Johannes van de 199
Cliever, Jacobus de 232, 249
Cliever, Johan de 225
Cliever, Pieter Jacob de 319
Clooster, Barend 151
Coenraedts, Jan 157
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Coevorden 30
Colijnsplaat 228, 230
Columella 20
Comte, Maria Martha le 244
Coninck, Anna Margaretha Elisabeth 274
Coninck, Samuel 142, 190
Constantia 364
Coolen, Jan Lambrechtsz. 58, 63
Cooman, Jan Jansz. 63
Coppoolse, Jan Hendrikse 235, 236
Cornelisse, Blaas 225
Cornelisse, Carel 226
Cort, Pieter 131
Corteknie, Jan Cornelisz. 58
Cortes, Jan Pieterse 55
Coster, Pieter Joosz. de 62
Court van der Voort, Pieter de la 281, 332
Court, J. du 111
Courten, Guillaume 103
Courten, Pieter 103
Courten, William 103
Couwerve 137, 138, 178, 179, 193
Coymans, Aletta 75
Crane, Adriaen de 71, 156, 180
Crane, Anna Maria de 156, 180
Crommon, Catharina van 174
Cromstrien, Jacoba 55
Crucius, Adriaan 352
Cruyningen, Emmery van 59
Cunningham, Aernoldus 55
Cunningham ’t Hooft, Thomas 141
Daigremont d’Aubigny, Guillaume Fran-

çois 354
Damme, Christiaan 221, 248, 303, 365
Daniels, Stephen 22
Davits, Abraham 55
De Lage, Jean 276
De Lille, Abbé 375
De Medici, Maria 119
De Merveille, Amadys 67
Deinse, Anthony van 315
Dekker, Jeanine 25
Dekker, Pieter 330
Delaporte 30
Del Prato, Hortensia 103
Demerary 320
Den Haag zie Haag, Den
Denys, François 74
Dezaillier d’Argenville, Antoine-Joseph
 276, 282, 292, 293, 300
Diericxz., Nicolaes 64

Diest, Hendrik van 291
Dijk, Philips van 257
Dikstaal, Bart 349
Dimmens, Cornelia 51, 128
Dimmens, Neeltje 81
Dishoeck, Adriana van 260, 328
Dishoeck, Anthonie Pieter van 232, 260, 

262, 264, 287, 299
Dishoeck, Ewoud van 231, 260, 261, 262, 

274
Dishoeck, Johanna van 260
Dishoeck, Pieter van 260
Dobbelaer, Boudewijn 245, 246
Doensen, Jan 130
Doetinchem 267, 353
Domburg Binnen 61, 93, 110, 167, 177, 262
Domburg 12, 55, 60, 66, 67, 68, 69, 78, 89, 

90, 95, 124, 125, 135, 142, 143, 144, 166, 
170, 231, 232, 258, 259, 262, 264, 268, 274, 
289, 293, 302, 309, 321, 322, 357, 364, 382, 
404, 489

Doorn, Abraham van 320, 369, 370, 371, 372
Doorn, Anthoni van 153
Doorn, Anthonie Pieter van 371
Doorn, Hendrik Jacob van 371
Doorn, Rombout van 243
Doorn, Splinter van 243
Dordrecht 30, 84, 356
Dorp, Arend van 62, 64
Drenthe 30
Driel, Jacob van 324
Drielst, Egbert van 380
Drijfhout, Bartholomeus 115
Drommond, Earl of Perth, James 99
Du Bon 35
Duflo, Adriaen 231
Duitsland 373, 375, 376
Duiveland 296
Dukker, G.J.  68, 141, 235, 372
Dunewey, Catharina 288
Dusseldorp de Superville, Jacoba Sara 366
Dussen, van der 143
Duvekot, Andries 394
Duvekot, Laurens Marinusse 321
Duvelaer 166, 171, 184
Duvelaer, Abraham 140, 180
Duvelaer, Anna Barbara 234
Duvelaer, Susanna 180
Duvelaer fil. Justi, Pieter 132, 192
Duvelaer fil. Petri, Pieter 118, 166, 210
Edinburgh 109



Register van namen en plaatsen 507

Eede, Adriaen van den 82
Eede, Andries van den 81
Eekhoff, Wopke 31
Elfsdijck, Cornelis Claesz. 55
Elven, Pieter van 235
Engeland 22, 166, 176, 257, 278, 279, 282, 

289, 322, 345, 375, 391
Engelse, François 226
Essequebo 320, 370
Europa 20
Everswaard 218, 248, 381
Evertsen 369
Evertsen, Cornelis 51, 128, 167
Evertsen, Jacobus 131
Evertsen, Johan 59
Evertsen, Johan Zelandus 127, 128
Eyndius, Jacobus 183
Fannius 143
Fannius, Daniel 94, 177
Fauchereau, Jonas 154
Felle, Jacob 71
Ferleman 279
Ferrari 302
Florence 20
Floris V 107
Fourmenois, Catharina 103
Fourmenois, Jean 103
Fourmenois, Walter 103
Francke, Andries 233
Frankrijk 183, 205, 278, 286, 294, 308, 316, 

359, 373, 375, 376, 391
Frederik Hendrik 17, 95, 114, 119
Frémaux, Geertruida Johanna 322
Fremery, Johannes de 314
Freytag, J.J. de 280, 299, 362
Friedrich II 354
Friedrichs, Johann Christian 331
Friesland 16, 31, 34, 203, 204
Gaaswijk, François 323
Galjeris, Christoffel 51
Gapinge 90, 364
Gargon, Mattheus 34, 35*, 124, 125, 129, 

134, 135, 136, 138, 140, 143, 146, 148, 149, 
151, 157, 164, 171, 174, 189, 191, 198, 204, 
207, 208, 216, 217, 248

Geer, Maria de 175
Geeraerts, Pieter 289
Geersdijk 314
Gelderland 267, 396
Geleijns, Pouwelina 55
Gent 67, 296, 297, 371

Genua 20
Gerard François Meyners DVz. 248
Gerlagh, Maria Susanna 232
Ghijselin 193, 368
Ghijselin, Evert 150, 154, 192
Ghijselin, Johan 57, 58, 132, 192
Ghijselin Le Sage, Johan David 326, 327
Girouard, Mark 21
Glaudemans, Marc 18
Godin 189, 194
Godin, Anthony 104
Godin, Cornelis 236
Godin, Guillaume Frederic 236
Godin, Izaak 112
Godin, Jacob 88, 137, 184
Godin, Jacoba Johanna 236
Godin, Jan 71, 136, 184
Godin, Jean 105, 111
Godin, Johan 194, 224
Godin, Maria 111, 112
Godin, Philip 111
Goeree, Willem 28
Goes 43, 88, 97, 178, 183, 197, 351, 356
Goes, Johan Antonides van der 75
Goes, Marcelis van der 67, 177
Goes, Maria Gabriela van der 54
Goethals, Cornelia 51
Goethem, François Pieter van 328
Goethem, Pieter van 130, 251
Goethem, Pieter Claude van 327, 369
Goldberg, Johannes 345
Goliath, Cornelis 45, 47, 73, 146
Goltsius, Marcelus 55
Goltzius, Hubertus 55
Gouda 266
Goyen, Jan van 52, 53, 118
Graeff, Cornelia de 175
Graft, Adrianus van de 365
Graft, Pieter van de 365
Gravenpolder, ’s- 329
Gravesande, Arent van ’s- 115
Greeff, G.J.M. de 59
Gregory, Leonard Cornelis 320, 338
Grijpskerke 42, 83, 98, 116, 119, 186, 189, 

248, 251, 255, 266, 329, 330, 364
Grijpskerke, Anna van 104
Grijpskerke, Jacob van 54
Grijpskerke, Jacoba van 54
Grijpskerke, Nicolaes van 54
Grijpskerke, Symon Cornelisz. Van 104
Groede 84
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Groen, Jan van der 73, 148, 281
Groningen 16, 184, 260
Gronovius, Anna Jacoba 352
Grymalla, Joseph de Moor 321
Guldener, H.A. van 377
Guyana 45, 370
Haag, Den 84, 114, 188, 195, 216, 231, 263, 

267, 274, 276, 277, 290, 294, 302, 329, 334, 
337, 345, 354, 367, 371

Haarlem 30, 129, 144
Haarlemmerhout 29, 129, 144
Haeck, Adriaen
Haeck, Pieter 71
Haeff, Adriaen Hendriksz. ten 52
Haeff, Frederik ten 52
Haeff, Margrieta ten 52
Halen, Rombout van 193
Hannover 129
Hannover, Anna van 274
Hanoote, Jan 155
Hase, Hubrecht de 63, 64, 65
Hase, Josina de 63
Hattinga 317
Hattinga, Anthonie 29, 149, 215, 254
Hattinga, David Willem Coutry 29, 149, 

215, 252, 254
Haultain, Alexander de 111
Hayert, Jacobus 245
Hayman 48, 52
Hecke, Adriaen van 86
Hecke, Jasper van 86
Heere, Jan Klaassen ten 64
Heerenveen 276
Heeswijk, Matthijs van 107
Heijpe, Adriaan 141, 230
Heinkenszand 24, 257
Helm Boddaert, Kornelis van den 281, 320, 

338, 340 
Helm, Anna van den 71
Hendricksz., Laurens 151
Hendricx, Simon 157
Hendriksen, Adriaan 229
Henegouwen 104, 111
Hercules 174
Herklots 319
Hildebrand 30
Hoedekenskerke 153
Hoest, Pieter de 54
Hofwegen 231
Hogendorp, Gijsbert van 231
Hoij, Judith d’ 152

Holland 19, 43, 44, 88, 92, 114, 115, 140, 
170, 201, 257, 289, 329, 345

Hollebrantsen, Adriaan 229
Hollebrantsen, Jan 229
Hondsmerk, Cornelis 314
Honigh, Johan 202, 203
Honigh, Nicolaes Johan 203
Hoogelande 90, 98
Hooghe, Van der 101, 274
Hooghe, Philips van der 101
Hooghe, Pieter van der 101
Hoogly 260, 264
Hoogvliet, Frans Cornelis 29, 380
Hoorn, Van 193, 328
Hoorn Nicolaas van 192
Hoorn, Constantijn van 147
Hoorn, Jacob van 132
Hoorn, Jan Cornelis van 328, 333
Hoorn, Johanna Margaretha van 329
Hoorn, Nicolaas Jan van 251, 265
Hoorn, Nicolaas Johan van 329
Hoorn, Nicolaas van 249, 251, 265
Hoorn, Nicolaes van 150, 192
Hoorn, Regina Johanna van 251
Hoornbeek, Van 325
Hoornbeek, Nicolaes van 127
Houten 148
Houtenhoofd, Elisabeth ’t 339
Huet 267
Hugense, Pieter 141
Hugense, Wilhelmus 141
Huisman, Anthonie 247
Huizinga, Johan 14, 15, 17, 19, 26, 33
Hulst 288, 319
Hurgronje, Isaac 257
Huybert, De 178, 180
Huybert, Anthonie de 88
Huybert, David de 70, 178, 179, 181
Huybert, Petronella Genoveva 179
Huybert, Pieter de  69, 88
Huydecoper, Joan 20
Huydecoper, Maria 237
Huyge, Adriaan 251 
Huygens, Constantijn 14, 114
Huygens, Johanna 54
Huyssen 95, 99, 166, 184, 368
Huyssen, Alexander Johan Hieronymus
 266
Huyssen, Frederik 98
Huyssen, Johan Hieronymus 288
Huyssen, Johan 97, 98, 206



Register van namen en plaatsen 509

Huyssen, Laurens 98
Huyssen, Margarita 97
Huyssen, Pieter 153, 155
Huyssen, Willem Jacob 320
Huyssen van Vossemeer, Johan 98, 236
Ieper 93
India 260
Ingelse 81
Ingelsen, Jacobus 208
Italië 20, 183, 187 
Jaarsveld 101
Jacobsen, Hendrick 158
Jacobszsz., Adriaen 101
Jakobse, Pieter Jan 348
James I 97
Janse, Jan 244
Jansen, Severijn 128
Jansen, Wouter Gillis 318
Janssen, Gillis 87
Jansz., Gillis 158
Jolijt, Jan 54
Jolijt, Louis 116
Jong, Erik de 17, 37
Jongepier, David Antheunisse 231
Joucourt, markies de 279
Kaal, Frederik 341
Kant, Christina 109
Kanter, Johan de 31, 313, 317, 356, 364
Kappeyne, Pieter 216
Kattendijke 97, 266, 320
Kennemerland 11, 396
Keppel, Arnold Joost van 205
Kesteloo, H.M. 341
Keyser, Hendrick de 114
Keyser, Herman de 230
Kien, Maria 257
Kleef 267
Klenée, J.J. 113, 352
Klerk, A.P. de 24
Kleve 334
Kleverskerke 53, 115, 156, 167, 174, 175, 

234, 236, 265, 289, 349, 352, 353
Kloetinge 24
Kluyfhout, Izaak 245
Knuyt, Johan de 95, 97, 120
Knuyt, Margaretha de 97
Kok, Jan de 340
Kokelaar, Clasina Petronella de 279
Kossement, Maria 221
Kossmann, E.H. 346
Koudekerke 34, 48, 80, 82, 90, 92, 104, 105 

127, 206, 232, 296, 317, 319, 322, 356, 364, 
369

Krabbendijke 266
Kroef, Abraham 153
Kruiningen 70
Kruyft, Cornelia 230
Kruysse, Jan van der 318
Kudelstaart 264
Kuiper, Yme 18, 19, 410
L’Oyseleur de Villiers, Pierre 109
Laar, Gijsbert van 388, 389
Laarse, Rob van der 18
Labistrate, Pieter de 179
Lafont, Jean Gabriel 354
Lambrechtsen 369
Lambrechtsen, Anthonie Pieter 315
Lambrechtsen, Jacob 127, 147
Lambrechtsen, Nicolaas 127, 147, 238
Lambrechtsen, Nicolaas Cornelis 315, 365, 

366, 367
Lampsins 35, 58
Lampsins, Adriaen 63, 78
Lampsins, Cornelis 78, 116, 206
Lampsins, Geleyn 75
Lampsins, Johan 75, 154, 206
Lampsins, Maria 42
Lange, Ericus de 340
Lantsheer, Jan Frederik 362
Lantsheer, Johan Pieter de Kokelaer 386
Laren, Pieternella van 155
Lauderdale 67
Lauressen, Gillis 155
Le Fèvre, P. 133
Le Nôtre, André 205
Le Rouge, George-Louis 375, 386
Le Sage 166
Le Sage, Johan 167, 171
Le Sage, Johan David Ghijselin zie Ghijse-

lin Le Sage, Johan David 
Le Sage, Willem 135, 167, 168, 170, 171, 

172, 176, 180, 194
Lebeeke, Ephraïm 154
Leeuwarden 276
Leiden 30, 45, 111, 112, 126, 170, 189, 352
Lemhove 274
Lennep, Jacob van 291, 390
Leunisse, Pieter 55
Leunissen, Adriaan 365
Leunissen, Johanna Pieternella 365
Lier, Willem van 106
Liere, Jacoba van 179
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Liere, Maria van 179
Lievense, J.J. 325
Liger, Louis 281
Lillo 105
Lisse 337
Lodewijk Napoleon 368, 369
Lodewijk XIII 97
Lodijke 135, 167
Loenen 28
Loncque, Susanna Maria 223, 284
Londen 129, 257, 279, 375, 379
Looij, Jan de 62
Loon, Maria van 28
Loose, Johan de 243
Lourissen, Wouter 55
Lous Pz., Janus 348
Lous Pz., Symon 348
Louws, Pieter Jansz. 394
Luttervelt, Remmelt van 14, 15, 19, 23
Luyckx, Jan 151
Maarssen 20
Macaré, Pieter 140, 179, 180
Macaré, Jacobus 180
Maire 266
Malderé, Jacques de 111
Mandere, Van der 368
Mandere, Engelbert Johan van der 226, 227
Mandere, Jacob van der 232, 269,287, 296, 

297, 300, 301, 385
Mandere, Jan Cornelis van der 370
Mandere, Jean Baptiste (Johan) van der 296
Mandere, Johan van der 232, 266, 296
Mandere, Johanna Susanna van der  232, 

269, 331, 385
Mangelaar, Ephraim 131, 154
Mareeuw, Jacobus 326
Mariekerke 90, 266, 321, 349, 350, 355
Marinusse, Cornelis 255
Masquelier, Louis-Joseph 357
Massol, Joseph 96, 219
Matthias, Johan Constantijn 238, 254
Mauregnault, Gaspar de 71
Mauregnault, Jan de 71
Mauregnault, Johan Frederik de 253, 254
Mauregnault, Johan de 206, 207
Maurits 50
Maximiliaen van Oostenrijk 102
Meersen, Anna 121, 192
Meertens, Johannes 183
Meeuse, Cornelis 395
Meeuwsen 266

Meliskerke 90, 231, 232, 249, 266, 321, 349, 
350

Melsen, Steven 192
Menschaart, Lieven 226
Mercurius 171
Mersen, Jacobus 247
Meulen, Joannes van der 128, 145
Meulenberg, Pieter 230
Meunicx, Maria Petronella 326
Meyn, Paulus 222
Meyners 368
Meyners, Digna Johanna 367
Meyners, Gerard François Dz. 367
Meyners, Suzanna Petronella 367
Meyren, Anthony van 45, 47, 112, 113, 146, 

294
Middelaar, Johannes 220
Middelburg passim
Mijdrecht 264
Mijl, Anthony de 83
Mijnhardt, Wijnand 25, 26, 37, 40, 411, 495, 

496
Milet, Hendrik 260
Miller, Philip 323
Mogge, Pieter 230
Mollet, André 202
Monnet de Lorbeau, Louis-Claude 334
Montsché, Johannes 386
Moor, Dina de 131
Moor, Johan de 128, 131
Morgenster, J. 279
Moyland 267, 334
Muenicx, Cornelis 55
Muller, F.A. 315
Munck, Jan de 217, 269, 269, 272, 273, 285, 

286, 288, 292, 294, 298, 300, 407
Munck, Johan Canter de 343, 393, 394
Muncq, Alexander de 178
Münster 92
Muylwijck, Jacomina van 106
Nagtegael, Jacob 150, 296
Nagtegael, Maria 232, 296
Napoleon 371
Nassau-Odijk, Willem Adriaen van 167, 

178, 205
Nebbens, Bastiaan 352
Neck, Lambregt van 153
Née, François-Denis 357
Neeff, Joannis de 199
Neele, Arno 25
Nègre, Jan Joseph 239
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Nehalennia 78
Nellesteyn, Cornelia Johanna van 334
Neptunus 78
Neve, De 116
Nidek, Brouerius van 284
Nieuw- en Sint Joosland 143, 324
Nieuwerkerk 296
Nieuwerkerke 278
Nieuwerve (heerlijkheid) 167, 174, 218, 

248, 381
Nieuwerve, Van 106
Nieuwland 143, 254
Nieuwland, L.F. van 257
Nispen, Caspar van 55
Nisse, Cornelia van der 97
Nisse, David van der 197
Nisse, Gerard van der 98
Nitzenberg, Jan 237
Noiret, David Grenier Verwout 257
Noiret, Jeremias Verwout 231
Noord-Beveland 36, 230, 400, 485
Noorde, Cornelis van 284
Noordgouwe 23, 25, 61
Noord-Holland 18
Noordmonster 49, 53
Normandie, De 266
Normandie, Cornelis de 245
Nosse, Jasper 130, 155
Noutens, Bartholomeus 155
Nouts, Adriaen 314
Numan, Hermanus 31, 380, 395
Ockersse van Schoonewalle, Johan 210
Ockersse, Claes 55
Odelinsbrugge 93
Oillaerts, Maerten 81, 82
Okkenburg, Cornelis van 318
Olde Meierink, Ben 19, 410
Oostdijck, Jan 201
Oostende 63
Oosterland 223, 249, 284, 333, 334
Oosterstein 266, 333
Oostkapelle 24, 58, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 87, 90, 107, 108, 124, 126, 130, 135, 139, 
141, 142, 144, 145, 156, 164, 171, 177, 179, 
180, 181, 185, 191, 193, 195, 196, 198, 212, 
213, 224, 229, 230, 250, 251, 257, 258, 259, 
269, 302, 312, 321, 322, 331, 333, 334, 338, 
340, 355, 364, 367, 373, 379, 381, 391

Oost-Souburg 34, 81, 128, 130, 198, 199, 
245, 254, 262, 267, 319, 328, 364

Opdorpius, Lucas 154

Oranje 166, 172, 207
Oranje, prins van 100, 223
Orsoy, Christiaan 28
Oss, Sara van 185
Ossenbruch 267, 334, 337
Ottenheym, Koen 23
Oudhuizen 232, 264
Oud-Noord-Beveland 228
Oud-Vlissingen 57, 127, 242, 316, 319
Outermans, Jacobus 323
Ouwerkerk 269, 287, 296
Ovaa, Tanneken Adriaensdr. 151
Overdamme 49
Palladio, Andrea 114, 170, 205
Palm, Johannes Hendrikus van der 381
Pantegem, Bastiaan van 226
Pantegem, Bastiaen van 127
Pantegem, Sara van 132, 153
Parduyn, Adriaen 127, 128, 147
Parijs 119, 279, 286, 302, 354, 357, 375
Paris, Elisabeth 200
Paspoort, Zacharias 34, 309, 310, 311, 319
Pauwelsz., Gillis 221, 222, 223
Pere, Abraham van 193
Pere, Cornelis van 192
Pere, Johan van 193
Pere, Van 368
Perponcher Maisonneuve, Anna Henrietta 

de 254
Perre, Van de 196
Perre, Ewaldus van de 87, 167
Perre, Jacoba Johanna van de 383
Perre, Johan Adriaen van de 218, 248, 272, 

278, 287, 333, 368, 381, 382, 383, 384, 386
Perre, Johan van de 121, 138, 179, 180
Perre, Martinus Johan Veth van de zie Veth 

van de Perre, Martinus Johan
Perre, Paulus Ewaldus van de 248, 312, 381, 

385, 390
Perre en Meyers, Van de 236
Phoebus 171
Phoenix, Josina 257
Piersen, Bastiaan 63
Pieterse, Adriaen 87
Pieterse, Jan Janse 175
Pijl, Daniel 58, 132, 153
Pijl, Josina 131
Pijpe, Jacobus 318
Pille, Michiel 142
Pille, Michiel Adriaan van Pantegem 278
Pilletier, Nicolaes 67, 68
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Pilletier, Simon 251
Plevier, Elisabeth Cornelia 346
Pleyte, Cornelis 267
Plinius 20
Poel, Adriana van der 222
Poley, Jacob 324
Ponse, Jan 338
Ponse, Maarten 320, 338, 340, 341
Poort, Van der 368
Poort, Arnoldina Catharina van der 327
Poort, Evert van der 194, 327
Poort, Gualtherus van der 52
Poort, Johan Gualtherus van der 141, 194, 

248, 249, 257, 269, 270, 271, 272, 303, 333
Poort, Johanna Petronella van der 327, 333
Poppe, Adriaen Adriaensz. 77
Poppe, J. 252
Poppekerke 177, 265
Poppendamme 98, 99, 210, 234, 235, 251, 

255, 330
Porrenaer, Isabella 63, 93
Porrenaer, Jacob 93
Port, Gerrit van der 145, 151, 152
Porte, Otto de la 116
Post, Pieter 115, 121
Potts, Thomas 51, 145
Poullon, Jan 111
Pous, Bonifacius Matthias 314
Pozoly, Jan 320
Praet, Jacob Jans 58
Pronk, Cornelis 91, 213, 214, 221, 222, 232, 

233, 247, 258, 261, 283, 284, 294, 295
Pruisen, Wilhelmina van 331
Prumel 316
Putte, Hermanus van de  150, 218
Putte, Maria Johanna van de 218
Putte, Pieter van de 127
Quellinus, Artus de Jonge 170
Quellinus, Artus de Oude 170
Rademaker, Abraham 284
Radermacher (van Nieuwerkerke), Daniel
 200, 203, 278, 279, 280, 303, 359, 361, 362, 

363, 366, 369
Radermacher van Nieuwerkerke 356
Radermacher, Frans Reinier 329, 332
Radermacher, Jan Cornelis 329
Radermacher, Petronella Maria 332, 366
Radermacher, Samuel Balthasar Elias 329
Ravels 95
Rechteren, Van 192
Recxstoot, Johan Pieter 231

Reede van Ginckel, Godard van 205
Reers, Cornelis 130
Reers, Jacob 155
Reers, Jan 246
Regteren Altena, I.Q. van 15
Reierse, Jacob 318
Reijgers, Johannes Hubertus 307, 308
Reimerswaal 135, 167
Remoens, Cornelia 94
Remoens, Pieter 49
Repton, Humphry 22
Resen, Johan 70, 71
Reygersberge Maria van 290
Reygersberge, David van 94, 124
Reygersberge, Jacob van 193, 266
Reygersberge, Johan van 121, 137, 138, 163, 

178, 179, 181, 185, 186, 193
Reygersberge, Maria van 218, 289
Reygersberge, Nicolaes van 121
Reygersberge, Van 88, 166, 179, 180, 184, 

196
Reygersbergh, Johan 183
Reynders, Salomon 251
Ribaut, Paulus 312, 356
Ridder, Pouwelyna de 49
Rijckegem, Gillis van 190
Rijk, Jacob Symonsz. de 62
Rijke, Jacobus de 232
Rijken, Henk 17
Rijswijk 141, 276
Rijx, Arnoldus 180
Rio Berbice 45
Rio Essequebo 45
Ritters, Hendrik 56
Ritthem 94, 106, 173, 234, 274, 310, 311
Robbregtse, Jacob 241
Roelse, Janus 348
Roelse, Willem Leunis 346
Roets, Adriaen 130
Rogiers, Jacob 54
Roman, Zacharias 76, 102
Rombouts, Cornelis 106
Rombouts, Pieter 310
Rome 20, 78
Roose, Adriaan Abrahamsz. 230
Roose, Adriaan 248
Roose, Jan 248
Ros, Jan 155
Rotterdam 29, 297
Roubergen, Frederik van 42, 190
Roubergen, Johan Jansz. Van 55
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Rue, Pieter de la 261, 363
Ruysentvelt, Jan 51
Ruyter, Jan de 251
Ruyter, Pieter de 251
Sanden, Jacobus van der 286, 287
Sandra, Jacoba 180
Sandra, Johan Walleran 180
Sauchelle, Jean 74
Sauchelle, Noë 155
Sautijn, Elias 131, 154
Scamozzi, Vincenzo 23, 114, 115, 116, 120
Schaep, Johanna Margaretha 203
Schaffer, Johan de 54
Schellag 161, 176, 183, 185
Schellewaerts, Elisabeth 51, 74
Schellinckx, Willem 42, 43, 84
Scheyderuyt, Steven 102
Schietekatte, Jan 232
Schippers Dz., Adriaan 318
Schoonevelt, Steven van 139
Schorer 355, 356, 368, 369
Schorer, Adriana Wilhelmina Maria 349
Schorer, Barbara Adriana 349
Schorer, Barbara Maria 179, 180
Schorer, Hillegonda Catharina 365
Schorer, Jacob Hendrik 366, 367, 368, 369, 

386, 388, 395
Schorer, Johan 54, 179
Schorer, Johan Assuerus 218
Schorer, Johan Cornelis 354
Schorer, Johan Guilielmus 283
Schorer, Johan Willem 366
Schorer, Johanna Godefreia 365
Schorer, Lucas 258
Schorer, Maria Petronella 365
Schorer, Samuel 116
Schorer, Sara Margaretha  180
Schorer, Sara Maria 240
Schorer, Wilhelm 240, 241, 247, 365
Schorer, Willem 179
Schot 58
Schot, Jacob 58
Schot, Jan Bouwens 58
Schotland 67
Schouwen 266, 328
Schouwen-Duiveland 12, 23, 214, 223, 266, 

284, 321
Schreuder, Jan Jorissen 281
Schuddebeurs 12
Schuijlenburch, Hendrick van 108
Seijs, Jan 239

Seisambacht 49, 53
Senlis 279
Serlé, Willem 346
Serlio 114
Serooskerke 53, 60, 61, 65, 66, 95, 96, 135, 

142, 145, 157, 176, 249,252, 259, 343, 356, 
364, 393

Serooskerke, Hendrick 87, 157, 158
Serooskerke, Isaack 157
Serooskerke, Philibert van 103
Seuysse, Pieter 155
Sevenhoven 264
Sichterman, Jan Albert 260
Siebrands, Hermanus 230
Sifflé, Michiel 239
Sint Laurens 115, 124, 129, 159, 160, 161, 

190, 224, 259, 307, 343, 344, 345, 346, 364, 
396

Sint Philipsland 71, 207
Sirjansland 284, 333, 334
Sloot, Digna Johanna van der 321
Sloot, Johan Frederik van der 321
Sluis 93, 109
Smallegange, Mattheus 34, 45, 74, 78, 103, 

104, 112, 118, 124, 125, 129, 136, 139, 159, 
164, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 183, 184, 
185, 186, 188, 189, 190, 192, 195, 198, 202, 
203, 206, 207, 234, 294, 310

Smidt, Bastiaan Pietersen 63
Smidt, Elisabeth Pietersen 63
Smit van Baarland, Jacob 106
Smoor 323
Snauwaert, Jacob 146
Snouck, Daniel 51
Snouck Hurgronje 368
Snouck Hurgronje, Adriaan Isaac 314
Soelen, Christina van 346
Soelen, Johannes van 325, 326
Solms, Amalia van 95
Sonneveld, Oudard van 66
Sonnevyle, Jacob Stevensen 132
Sonsbeeck, Van 195
Sonsbeeck, Anna van 266
Sonsbeeck, Johan van 151, 152
Sonsbeeck, L.C. van 319
Sonsbeeck, Leonard Constantijn van 251, 319
Sonsbeeck, Leonard van 132
Sonsbeeck, Willem van 140, 194
Sorgeloos, Paulus 51
Souham, Joseph 334
Spanje 257
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Spilman, Hendrik 91, 217, 233, 261, 266
Sprenger 368
Sprenger, Johan Jacob 367
Spruyt 270, 288, 298
St. Pietersdamme 274
Staats Vlaanderen 84, 85, 86, 93, 122, 214, 

400
Stavorinus, Jan Splinter 267
Stavorinus, Jan 241, 243
Steenbergh, C. 298
Steene, Jacob van der 49
Steenewalle 93
Steengracht 143, 368
Steengracht, Adriaan 251, 254, 255, 267, 

268, 319, 354
Steengracht, Anna Maria 314
Steengracht, C. 263
Steengracht, Cecilia Maria 386
Steengracht, Cornelia Jacoba 354, 355
Steengracht, Cornelis 262, 267, 353
Steengracht, Galenus Dignus 330
Steengracht, Johan 66, 247, 333, 334, 335, 

336, 337, 340, 355, 376, 379
Steengracht, Nicolaas 249, 333, 334
Sterthemius, Maria Elisabeth 137
Sterthemius, Pieter 87
Stofffelsen, Maeyken 130
Stone, Jeanne C. Fawtier 21
Stone, Lawrence 21
Straten van den Hill, Adrianus van der 367
Stringe, Anna van der 71
Stringe, Johan van der 78
Stroosnijder, Jacobus 184, 353
Superville, Johan Willem van Dusseldorp 

de 366
Suurmond, Jacomina 327
Suurmond, Jan 327
Swart, Pieter de 276, 282
Swets, Barend 155
Tack, Cornelia 246
Tack, Jan 246
Tack, Tobias 245, 246
Tak, Martinus 320, 321, 335
Tandt, Gillis Adriaensen 81
Tandt, Michiel 128
Tapper, Pieter 244
Teellinck, Willem 54
Teijssen, Johanna Jacoba 325
Tenijs, Catalyna 95
Ter Borch 267
Thamen 264

Thibaut 92, 95, 166, 184
Thibaut, Hendrick 92, 93, 94, 95, 98
Thibaut, Johan Willem 224, 248
Thibaut, Laurens Adriaen 153, 154
Thielenus, Aernout 154
Thijssen, Gillis 127, 128, 198
Tholen 43, 121, 178, 253
Thomson, James 375
Till 267, 334, 337
Tilroe, Adriaan 339, 340
Tirion, Isaac 257, 258, 283
Tresel Bevers, Galenus 303
Tresel, Samuel 145
Tulleken, Daniel 180, 266, 349
Tulleken, Isaac 124
Turqueau, Daniel 111
Tuyll van Serooskerken, Hieronymus van
 97, 176
Tuyll van Serooskerken, Van 176
Ucht, Van der 176
Udemans, Aletta 267
Uithoorn 264
Utrecht 101, 163, 183, 183, 240, 264, 352
Utrecht Dresselhuis, Johannes ab 31, 313, 

317, 364
Valckesteyn, Arend van 103
Valenciennes 105, 111
Valerius, Adriaen 52
Van Baurscheit, Johan Pieter 216, 269, 262, 

263, 264, 270, 271, 272, 278, 282, 285, 286, 
287, 288, 289, 290, 293, 294, 297, 298, 407

Van Baurscheit de Oude, Johan Pieter 170, 
286

Varro 20
Vassy, Jan Bernard Laurens de 229
Vecht 11, 237
Veere 43, 52, 55, 65, 66, 74, 87, 88, 90, 100, 

151, 158, 194, 222, 227, 257, 312, 320, 364, 
400, 485

Velde de Jonge, Willem van de 360
Velde, Pieter van de 54
Velters 184
Velters, Clara 98, 124
Velters, François 177, 178
Velters, Marcellus Leonard 179, 180
Velthuysen, Diderick van 148
Venetië 20, 86, 106
Venne, Adriaen van de 84, 85, 119
Verenigd Koninkrijk 20, 21
Verhage, Willem Jacobse 338
VerHuell, Alexander 30
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Vermeend, Pieter 145
Vermeulen, F. 152
Verschure, Pieter 130
Versluys 134
Versluys, Marinus Emanuel Cornelis 391
Verwey, Christiaan 45
Veth 92, 95, 166, 179, 368
Veth, Adriaan 94
Veth, Apollonius 94, 179
Veth, Barbara 179
Veth, Catharina 94
Veth, Jacob 94
Veth, Johan 56, 139
Veth, Margaretha 75, 154
Veth, Martinus 106, 167, 172, 173, 174, 176, 

184
Veth, Martinus 56
Veth, Sara 184
Veth van de Perre, Martinus Johan 346, 348, 

349, 355, 360
Vier Bannen van Duiveland 248, 266
Vierssen, Ahasverus van 203
Vierssen, Hillegonda van 203
Vincentius, Daniel 132
Vingboons, Philip 15, 185, 197, 198, 199, 

200, 281
Vis, Cornelis 352
Visscher, Nicolaes 76
Vitruvius 114
Vlaanderen 43
Vlaminck, Abraham 128
Vlissingen passim
Vogel, Johan Lodewijk 356
Von der Goltz, Bernhard Wilhelm Freiherr
 354
Von der Goltz, Wilhelmina Cornelia 352
Vondel, Henricus van de 346
Voogd, Joos Marinusz. de 229
Voorburg 276
Vooreyt, Jan 315
Voorst, De 188, 205
Voort, Pieter de la Court van der zie Court 

van der Voort, Pieter de la
Voort, Suzanna van der 139
Vorst, Nicolaas van der 230
Vos, Adriaen de 76
Vos, Cornelis Anthony 240
Vos, François de 111
Vos, heer De 35
Vos, Pieter de 23, 180
Vos, Sara Maria 240

Vos, Willem de 134
Vossemeer 98, 99, 206
Vossemeer, Nieuw- 93, 95
Vossemeer, Oud- 93, 95 

Vredeman de Vries, Hans 114, 119
Vrieze, De 101
Vrieze, Dirk de 101
Vrieze, Nicolaes de 90, 91
Vrijberge, Willem Lievensz. van 118
Vroe, Agnes de 194
Vrouwenakker 264
Vrouwenpolder 24, 142, 144, 190, 247, 252, 

364, 404, 489
Wackier, Jacoba 232
Warem, Elisabeth de 221, 222, 223, 303
Warre, Pieter 320
Wassenaer van Duvenvoirde, Jacob baron 

van 140
Water, Jona Willem te 357, 358, 360, 363
Water, Willem te 274
Watergraafsmeer 29, 126, 135, 144
Waterlander, Johannes Hermanus 319
Weelde 95
Weele, Pieter van de 226
Wehl 267,353
Welderen, Gijsbert baron van 137
Welle, Cornelis van der 204
Welsinge 248
Werendijke 90
West-Afrika 45
West-Friesland 88, 345
West-Indië 213
Westkapelle 64, 89, 90, 166, 167, 172, 183, 

184, 258, 289, 346, 348, 349, 355, 357, 359, 
360

Westkapelle Buiten 90, 172, 252
West-Souburg 56, 57, 59, 60, 71, 72, 80, 83, 

90, 120, 127, 133, 134, 149, 154, 155, 191, 
192, 193, 195, 204, 224, 236, 243, 244, 246, 
251, 254, 267, 284, 315, 319, 326, 349, 364, 
401, 486

West-Zeeuws-Vlaanderen 86, 93
Wijbo, Elisabeth 325
Wijck, jhr. H.W.M. van der 15, 16, 24
Wijngaarden, Antoon van 108
Wijtvliet 320
Wilhelmi, Willem 71, 87
Wilhelmius, Johannis Adrianus 265, 352
Wilhelmius, Wilhelmus 265, 352
Willem I 346, 366, 368
Willem II 90, 93, 94, 95
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Willem III 148, 167, 175, 176, 177, 187, 188, 
192, 194, 196, 205, 211, 212, 274, 289, 405, 
407, 490, 492

Willem IV 269, 274, 276
Willem V 274, 381, 385
Willem van Oranje 64, 109
Willems, Christina 127
Willemse, Willem 318
Williamson, Tom 22
Wilnis 264
Wiltschut, Hermanus 227, 228, 229, 303
Winckelman 135
Winckelman, Adriana 137
Winckelman, Isaac 356, 369
Winckelman, Jacob 137
Winckelman, Jacoba Petronella 281
Winckelman, Jacoba Pieternella 137
Winckelman, Maria 137
Winckelman, Susanna Jacoba 137, 281
Wisch 267
Wisse, Adriaan 230, 232
Wisse, Jan 330
Wisse, Leunis 73
Wisse, Willem 230, 329, 330
Wissekerke 314
Wissel, F. 317
Wissenkerke 266

Wit, De 363
Witt, Johan de 94, 177
Witte, Catalijntje de 229
Witte van Elkerzee, Anna Jacoba de 345
Woitkensdorp 172 

Koudorp 172
Wolff, Betje 243
Wondergem, Jan 320
Xavery, Pieter 170
Ypey, N. 279
Zand, Het 317
Zandijk 52, 66, 210, 222
Zeeuws-Vlaanderen 392
Zeist, Slot 205
Zeylmaker, Elisabeth 130
Zierikzee 23, 25, 43, 88
Zoutelande 90
Zuid-Amerika 45, 213
Zuid-Beveland 29, 214, 257, 266, 321, 384, 

400, 485
Zuidelijke Nederlanden 402, 488, 496
Zuid-Holland 334
Zuid-Nederland 309
Zutphen 205
Zweden 187
Zwitserland 315, 396
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