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De landerijen in de Beemster bleven in de eerste anderhalve eeuw na de droogmaking grotendeels in bezit 
van een welgestelde elite van landeigenaren uit Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen. Zij bouwden voor hun 
eigen vertier een reeks grotere en kleinere buitenplaatsen als zomerverblijf. Deze buitens verdwenen één 
voor één in de achttiende en negentiende eeuw, vrijwel zonder een spoor achter te laten. 

‘Lieve lustpriëlen’
De Amsterdamse kooplieden zagen in de nieuwe droogmakerij niet alleen een goede belegging van hun handels

winsten, maar ook een aantrekkelijke mogelijkheid tot aangenaam verpozen in de zomermaanden op begaanbare 

afstand van de stad. De veel bezongen Amsterdamse grachten stonken destijds bij warm weer behoorlijk en in 

de stegen en sloppen in de omgeving lagen dan voortdurend enge ziekten op de loer. De strakke geometrie van 

het nieuwe polderlandschap appelleerde bovendien aan de Renaissancistische ideeën over geordende natuur 

en landschappelijke schoonheid. Het nieuwe land nodigde uit tot de bouw van buitenplaatsen met een strakke 

tuinaanleg en mooie perspectieflijnen. 

 Vooral de kring van de naar Amsterdam uitgeweken Vlaamse kooplieden met vocgeld rond de gebroeders Van 

Oss, die zich graag met de kunstenaars van hun tijd omringde, sloeg enthousiast aan het bouwen. Ze ‘dansten 

en banketteerden’ weldra vol overgave in hun ‘lieve lustpriëlen’, schreef Vondel in een gedicht voor zijn vriend 

Charles Looten, op wiens buiten aan de Volgerweg de dichter meer dan eens te gast was.1 

 Ook andere bekende dichters uit de zeventiende eeuw werden door de grondbezitters op hun buiten graag aan 

de dis genood. Zo schreef Barlaeus (dichtergeleerde Caspar van Baerle) in 1639 aan zijn vriend en kunstbroeder 

Pieter Cornelisz. Hooft, dat hij gastvrij was ontvangen op het buiten van Dirck van Oss in de Beemster, waar hij 

overigens werd geplaagd door zwermen muggen.2 Hooft op zijn beurt logeerde geregeld op het buiten van zijn 

zwager, de Amsterdamse topadvocaat Pieter Cloeck.3 

 Volgens Leeghwater was er ‘geen vermakelijker en lustzinniger weg in Holland’, dan de Volgerweg in de Beemster, 

met zoveel ‘schone heerlijke huizen, te weten die van dijkgraaf Dirck van Oss, François van Oss, Meerman, Carel 

Looten, Jan Looten, Alewijns huis en meer andere’.4 Veel van die huizen tooiden zich in de acht tiende eeuw met 

welsprekende namen als ‘Zwaansvliet’, ‘Beemsterlust’, ‘Weltevrede’, ‘Volgerwijck’, ‘Door Geluk’ of ‘Jupiter’.

 Niet alleen Leeghwater was enthousiast. De Italiaanse edelman Cosimo de Medici, groothertog van Toscane, 

maakte in 1669 op aanraden van raadpensionaris Johan de Witt een rit door de Beemster en vond dat het mooiste 

en heerlijkste van wat hij in Holland had gezien, al ging zijn bewondering meer uit naar het fraaie, strak geordende 

landschap en de bomenlanen dan naar de buitenverblijven zelf.5 

Vergankelijke glorie 
Van al deze buitens is weinig tastbaars overgebleven, noch in steen, noch in afbeelding of geschrift. Ze zijn vrijwel 

alle maal al ver voor de uitvinding van de fotografie, anderhalve eeuw geleden, verdwenen. Het enige landhuis 

dat er nog staat is ‘Rustenhoven’ aan de Volgerweg, al is de omliggende tuin verdwenen. Jarenlang is overigens 

van wege een jaartal op de gevel aangenomen dat dit landhuis in 1768 zou zijn gebouwd, in de nadagen van het 
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het bouwwerk inderdaad een kasteelachtig torentje en is het omgeven door een watersingel die veel weg heeft 

van een slotgracht. Verder heeft het een royale tuin. Hoe het er precies heeft uitgezien blijft echter gissen, want 

er bestaat voor zover bekend geen enkele andere afbeelding van. Tien jaar na de droogmaking, in 1622, zouden 

er veertien buitens in de Beemster hebben gestaan, waarvan drie van de familie Van Oss.9 

 Op de kaart van Van Berkenrode van twintig jaar later telde Bouman 52 herenhuizen met omliggende be plan

ting, die hij tot buitenplaatsen bestempelde. Lang niet al deze buitens hadden echter de allure van ‘Vredenburg’ 

of ‘Het Kasteel’ van Van Oss. Vele hadden meer weg van een zomerhuis. De voorbeelden van het buitentje ‘Belvliet’ 

en de stolpboerderijen ‘De Eenhoorn en ‘De Lepelaar’ geven dat al aan.

 Een kleine eeuw later, bij de taxatie voor de huizenbelasting (‘verponding’) in 1733, werden 65 woningen in de 

Beemster aangeslagen als ‘plaisirhuizen’.10 Slechts een derde deel (22 stuks) werd hoger in waarde aangeslagen 

dan de meeste pachtboerderijen. Een minstens even groot deel (24) was fiscaal zelfs van minder waarde dan de 

doorsnee boerderij. In deze categorie vielen vijf zogenoemde ‘plaisirkamers’ ofwel heerschapskamers in boer

derijen. In koopakten werden de buitens in de Beemster vaak aangeduid met de term ‘hofstede’. Dat schept echter 

verwarring, want dezelfde term werd buiten de Beemster ook geregeld gebruikt voor elk groter boerenerf, ook 

als dat geen recreatieve bestemming had.

buitenleven. Maar het is vrijwel zeker dat we hier te maken hebben met het grotendeels oorspronkelijke gebouw 

van het zeventiendeeeuwse buiten ‘Jupiter’, dat in 1768 vooral inwendig kostbaar in Rococcostijl is verbouwd in 

opdracht van Philippus Reinier Boon, burgemeester en schout van Purmerend.6 Verder rest nog het bescheiden 

‘Belvliet’, dat nooit veel meer is geweest dan een stenen voorhuis bij een stolpboerderij. Het diende ooit als 

zomerverblijf van regentenfamilies uit Enkhuizen.7 

 Iets eenvoudiger restanten van het stadse buitenleven in de polder zijn de zeventiendeeeuwse boerderijen ‘De 

Eenhoorn’ en ‘De Lepelaar’ aan de Middenweg, stolpboerderijen met een stenen ‘stadse’ voorgevel. Dit waren 

pachtboerderijen met een ‘heerschapskamer’, waar de eigenaren ’s zomers met hun familie in het voorhuis 

een tijdje op vakantie kwamen. Het boerengezin verhuisde dan naar de stal, zoals het trouwens doorgaans in 

de zomermaanden al gewend was. ‘De Eenhoorn’ werd in 1682 gebouwd voor de Purmerender regent Hendrik 

Moutmaecker, ‘De Lepelaar’ in 1683 voor Cornelis Ploegh, chirurgijn en burgemeester uit Jisp. 

 Deze korte opsomming laat zien dat de huizen van de stadse grondbezitters in de polder lang niet allemaal 

quasiaristocratische Italiaanse palazzo’s waren, zoals de buitenplaats ‘Vredenburg’ die de rijke Amsterdamse 

koopmansfamilie Alewijn in de jaren 16431647 liet bouwen door de befaamde architect Pieter Post. Het is het 

enige landhuis in de polder waarvan een groot aantal tekeningen, gravures en interieurschetsen, inclusief 

engeltjesplafonds, bewaard gebleven is. En niet alleen van Pieter Post, maar ook van Philip Vingboons, de veel 

gevraagde architect van grachtenpaleizen die een hele serie schetsen maakte, zonder uiteindelijk de bouw

opdracht te krijgen.8 Het enige andere buiten waarvan een bescheiden afbeelding bewaard is gebleven, is 

‘Beemsterlust’. Het is niet meer dan een randversiering bij een tuinontwerp uit de achttiende eeuw. Toch blijkt 

er, vooral in notariële archieven, nog het nodige te vinden dat ons een beeld geeft van het verdwenen leven op de 

buitenplaatsen.

Weelde in soorten en maten 
Waarschijnlijk was dijkgraaf Dirck van Oss de eerste die in de nieuwe polder een buitenverblijf bouwde. Geschied

schrijver Jacobus Bouman noemt dit buiten ‘Het Kasteel’, hoewel die naam in eigentijdse bronnen nergens te 

vinden is. Op de fraaie Beemsterlantscaerte van Balthasar Florisz van Berckenrode uit de jaren 16401643 heeft 
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Nooit gebouwd

Sommige buitenplaatsen zijn nooit veel verder gekomen 

dan de tekentafel, zoals het buiten van Suzanna Sohier, 

weduwe van Jacques Mercier. In 1649 nam ook zij de 

beroemde architect Vingboons in de arm om haar 

boerderij aan de Rijperweg te verbouwen tot een fraaie 

buitenplaats. Het werk werd voor 800 gulden aanbesteed 

aan timmerman Jacob Tymonsz Decker. Deze huurde 

speciaal werkvolk in van buiten de polder, voor twee 

stuivers per dag méér dan het normale loon en de 

belofte dat hij slaapgelegenheid zou verzorgen.11  

Maar voor er een steen op de andere was gemetseld, 

kreeg de aannemer al ruzie met de architect omdat 

diens wensen veel duurder uitvielen dan het bestek. 

Na een ‘oculaire inspectie’ ter plaatse oordeelde een 

deskundige van het gerecht in Purmerend dat de 

opdrachtgeefster 600 gulden meer moest betalen, nog 

afgezien van de proceskosten.12 Toen mevrouw Sohier 

kort daarop overleed, zag de familie maar van de 

bouw plannen af. Ze verkochten in 1655 de boerderij 

met boomgaard en beplanting aan het Amsterdamse 

Burgerweeshuis. 13

Vrijstaand maken
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Citrusbomen en vergulde koetsen
De meeste buitenverblijven werden alleen in de zomer bewoond. De eigenaren kwamen dan met hun familie, dienst

personeel en vaak ook meubels uit de stad om er een paar maanden te verblijven. Dat betekende een hele verhuizing.

 In 1628 was François van Oss volgens het belastingregister van de 200e penning de enige landeigenaar die 

permanent in de Beemster woonde, op het kapitale landgoed dat in de achttiende eeuw de naam ‘Zwaansvliet’ 

kreeg. In een soortgelijk belastingregister uit 1654 worden vijf permanente kasteelheren of vrouwen in de 

Beemster genoemd: Sara van Oss (de dochter van bovengenoemde François) , Dirck van Oss (de bewoner van ‘Het 

Kasteel’), de weduwe van David van Oss, de gebroeders Joan en David van der Straaten, die op een groot buiten 

aan de Rijperweg woonden dat later de naam ‘Leeuwenplaats’ kreeg toen de Monnickendammer regentenfamilie 

De Leeuw het in 1735 betrok; en tenslotte Pieter Bave, een zijdehandelaar van Vlaamse origine.14

 Een van de kleinere buitens was van Maria van Loosen, weduwe van burgemeester Joan Hagha uit Enkhuizen. 

Zij hield in 1649 op haar hofstede aan de Jisperweg de tuin en zuidzijde van het huis ‘tot haar eigen gerief’. De 

rest van het huis was het domein van haar pachter Theunis Duijfeboer. Als zij in de zomer met haar kinderen de 

hofstede bezocht, behield zij zich het recht voor haar paard de wei van de pachter in te jagen zonder daarvoor te 

hoeven betalen.15

 De meeste Amsterdamse families die zich grotere buitenverblijven konden veroorloven, hadden hun hoofd

ver blijf aan de Herengracht of de Keizersgracht in Amsterdam. Zoals Charles Looten, wiens ‘lieve lustprieel, 

vol bloemen geborduurd, vol lovren, ooft en aren’ Vondel zo lyrsich bezong. Het was een fors huis van twee ver

diepingen dat twaalf kamers telde, met daarboven ruime zolders.

 Het huis was nogal nonchalant ingericht toen Charles’ zoon, dijkgraaf Jean Looten, in 1676 overleed. Aan de 

muur van het zaaltje waar bezoekers werden ontvangen, hingen enkele ‘slegte’ schilderijen, althans in de ogen 

van de notaris die de boedel kwam beschrijven.16 Onder de bedstede lag ‘rommeling’. Wel lag er een bijbel ‘van 

de nieuwe overzettinge’ (de Statenvertaling) op tafel en stond er een goed gevulde linnenkast met onder meer 
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zeventig lakens. Verder was er beneden een ‘gestreepte kamer’ met Spaanse (gestreepte) stoelen. In de ‘Beste 

Kamer’ hingen zes niet nader benoemde schilderijen. Dit vertrek deed dienst als eetkamer. Er lag allerhande 

eetgerei, meest van tin of koper, maar geen zilver of duur porselein, zoals in Lootens Amsterdamse grachtenhuis. 

In de eigen kamer van de dijkgraaf hing de kaart van Van Berckenrode. Verder stonden er een grote roemer, een 

bed en enige kastjes, maar weinig extravagants. In het ‘comptoirtje’ (kantoortje) op de bovenverdieping lagen 

visnetten, enige oude schilderijen zonder lijst en een paar beschadigde borden. In de ‘kamer boven de zaal’ 

stonden een bed en wat simpel meubilair. Er hingen ook ‘twee slegte schilderijen en een kaert’. Ernaast was een 

knechtskamertje en op de vliering vinden we een kakstoel en een stilletje tussen andere oude meubels.

 De notaris nam ook de inventaris van de bijgebouwen onder de loep. In de tuin stond een ‘zomerhuisje’ met 

negen matten stoelen. In de schuur trof hij een vergulde karos, een rouwkoets, een sjeesje en een paar boeren

wagens. Verder was er nog een ‘Cornelissenhuisje’, waarschijnlijk van de tuinman, met als voornaamste meubel

stuk een bed. Het buiten, dat later de naam ‘Weltevrede’ zou dragen, werd inclusief 26 morgen land getaxeerd op 

31.400 gulden. Lootens huis ‘De Moor’ aan de Herengracht in Amsterdam was 47.000 gulden waard. De Lootens 

behoorden tot de Amsterdamse koopmanselite. Bij zijn overlijden bezat dijkgraaf Jean Looten in de Beemster 

208 morgen land, dus ongeveer tien boerderijen.

 Voor het optrekje van zijn opvolger als dijkgraaf, het ‘Pannenhuys’ aan de Westdijk van Joseph Deutz, gold 

min of meer hetzelfde. Het huis was voor iemand die er in Amsterdam zeven dienstmeiden en enkele knechten 

op nahield, in 1684 vrij sober ingericht, hoewel Deutz er aan het einde van zijn leven zeer geregeld schijnt te 

hebben gewoond. Het was zelfs beduidend kleiner dan het huis van de familie Looten. Intrigerend in de boedel

beschrijving is de aparte kamer voor een zekere ‘juffr Van der Voort’.17 Het buiten had wel een fraaie visvijver en 

een tuin waarvoor Deutz citrusbomen en jasmijnstruiken uit Genua had laten komen.18

 Deutz was niet alleen een liefhebber van ossen, waarin hij op grote schaal handelde, maar ook van paarden. 

In zijn huis aan de Herengracht in Amsterdam hingen ‘enige beesjes’ van de schilder Paulus Potter en ‘een 

hooiwagen’ van Philips Wouwerman. In zijn huis in de Beemster echter niets van dat al. Op stal had hij wel tien 

paarden staan, die met naam en toenaam in de nalatenschap worden genoemd. Zijn pronkstuk was ‘Admiraal’, 

die getaxeerd werd op 275 gulden. Bij de paarden had hij een arrenslee, diverse calèches, een open speelwagen 

en ander rijdend materieel, en verder bootjes om zich mee te verpozen.

 Ook zijn broer Balthasar die in zijn jonge jaren in opdracht van zijn moeder het ‘Spaanse Huys’ aan de Jisperweg 

beheerde, was een liefhebber van dure paarden. In 1651 ruilde hij een rijpaard voor een veelbelovende hengst 

uit Spa en het paard ‘Sangaerd’ voor een ruinpaard dat toen ook al de naam ‘Admiraal’ droeg. Op die ruil moest 

hij 250 gulden toeleggen.19

 Paarden waren niet goedkoop. Alegonda Pels, weduwe van Willem Turcken, had op haar buiten dat later de 

naam ‘Volgerwijck’ kreeg, twee ‘appelgrauwe koetspaarden’ en een karos bekleed met groen laken en een ‘speel

wagen’. Voor de verzorging van haar paarden betaalde zij aan haar pachter jaarlijks 120 gulden. Het jaarloon van 

haar koetsier bedroeg in 1666 250 gulden.20

Rijtoeren en visites
De meeste buitenplaatsen aan de Volgerweg waren in handen van Amsterdamse koopmansfamilies. De regenten 

uit Hoorn en Enkhuizen hadden hun zomerverblijven meer aan de noord en oostrand van de Beemster. Tussen 

de families die zich s̀ zomers in de polder vermaakten, bestond een druk sociaal verkeer. Toen Jacob Cromhout 

in 1717 de jonge schilder Jacob de Wit op zijn buiten een plafond liet beschilderen, kwamen alle zomerse 

Beemstergangers het bewonderen. Het was voor de schilder het begin van een succesvolle carrière met een 

stroom opdrachten in Amsterdamse grachtenpanden.

 Een geliefde bezigheid met mooi weer bestond uit een ritje door de polder. Wie daarvoor geen eigen personeel 

had, deed een beroep op zijn pachter. Zo was Jasper Dircksz, die in 1636 van Daniel Godin een hofstede aan de 

Ringdijk bij de Jispermolens huurde, contractueel verplicht zijn verhuurder ‘met vrouw en kinderen of eventueel 

gezelschap’ door de Beemster te rijden, zo vaak Godin wenste.25

Zwaansvliet

Het landhuis van François van Oss en later zijn 

dochter Sara behoorde tot de grootste buitenplaatsen 

van de Beemster. Het bleef ruim twee eeuwen lang 

in de familie.21 Toen in 1762 de weduwe van de 

achterkleinzoon van de bouwer er overleed, droeg het 

inmiddels de naam ‘Zwaansvliet’, zoals de meeste 

buitenplaatsen pas in de achttiende eeuw een naam 

kregen.22 De notaris liep twee dagen lang meer dan 

twintig kamers door om de inboedel op te nemen.23 

Het beeld van deze permanente woning dat daaruit 

oprijst, verschilt nogal van de hierboven genoemde 

zomerverblijven.

Het voornaamste vertrek van het huis was getooid met 

goudleer behang, een groot schilderij van admiraal 

Michiel de Ruyter en een geschilderde zeeslag. Verder 

hing er volgens een latere beschrijving uit 1794 een 

schilderij met ‘een Sultan en een Sultanes’ en stonden 

er beelden van een Slapende Venus en Marcus Curtius. 

Er stond ook een kastje van notenhout dat speciaal 

gemaakt was voor een collectie van veertien atlassen van 

de beroemde kaartmaker Joan Blaeu. Op tafel lag een 

Bijbel met zilveren beslag.

In het huis hingen meer dan honderd schilderijen, die 

echter verder geen van alle nader beschreven werden. 

Beneden beschreef de notaris verder een voorkamer, 

een eetkamer, een ‘zaal’, een ‘Blauwe Kamer’, een 

naaikamertje, een mangelkamer (met papegaaienkooi), 

twee keukens (waarvan een met een knechtsbed), 

een overvolle provisiekamer en een kamer waar de 

eigenaresse was overleden in een ‘ouderwets’ ledikant 

bekleed met ‘verschoten rode saai’. Ondertussen 

noteerde de notaris allerhande zilverwerk, waaronder 

een zilveren schel om het personeel te roepen, tapijten, 

Japanse vazen en een ijzeren geldkist. In een bureaulade 

lagen 36 zilveren tandpennetjes, twee theaterkijkers, 

een gouden pistool en een zilveren bruiloftspenning. 

In 1794 komen we nog een ‘opticaspiegel met prenten’ 

tegen, een staande klok en een barometer. In het portaal 

trof de notaris een tinnen fonteintje. Het secreet (toilet) 

was voorzien van blauwe gordijntjes en had een aarden 

waterpot en een turfkistje.

Boven beschreef de notaris een ‘Princekamer’, een 

‘Chitsekamer’ (chits isbedrukt Indisch katoen), de 

‘Kamer van de Juffrouw’, twee porseleinkamers en de 

slaapkamer van ‘de Capitein’, waarmee vermoedelijk de 

reeds veertien jaar eerder overleden echtgenoot van de 

eigenaresse Jan Hinlopen werd bedoeld, die tijdens zijn 

leven werkzaam was bij de Admiraliteit van Amsterdam. 

Er was nog een tweede kamer van de ‘Capitein’, waar 

een scharlaken paviljoen (hemelbed) stond, en ook een 

zolder van de ‘Capitein’. Onder het huis beschreef de 

notaris een bierkelder, een wijnkelder en een kelder met 

Keulse worstpotten en kuipen om vlees en spek in te 

zouten. 
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Een buitenplaats van de allure van ‘Zwaansvliet’ en 

‘Vredenburg’ was in de achttiende eeuw ‘Over Rijp’ van de 

Hoornse burgemeester Nanning van Foreest, gelegen aan 

de Westdijk tegenover De Rijp. Van Foreest was halverwege 

de achttiende eeuw één van de rijkste regenten van het land. 

Na zijn overlijden op zijn buitenplaats liet hij 1,2 miljoen 

gulden na. In het huis hingen meer dan honderd schilderijen, 

van Spaanse herderinnetjes tot een ‘groot landschap met 

beesten’ en diverse familieportretten. Verder had hij er een 

papegaai in een koperen kooi en een klavecimbel, gemaakt 

door beroemde Antwerpse klavecimbelbouwer Andreas 

Ruckers, de Stradivarius op het gebied van klavecimbels. In 

het wagenhuis stonden een open ‘faeton’ (een tweewielig 

rijtuigje) en een arreslee.24
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Al dat toeren door de polder leidde soms letterlijk tot ongelukken. Op Pinkstermaandag 1634 reed de knecht op 

de hofstede van de weduwe Hesters, Hans Ypessen, een vijftal gasten van zijn werkgeefster van Purmerend naar 

het buiten aan de Oostdijk. Halverwege kwam hen de schout van Oosthuizen tegemoet, die niet wilde uitwijken. 

Hij reed in volle vaart op het gezelschap in, hoewel zij zo ver mogelijk in de berm waren gekropen, aldus de 

verklaring van de koetsier. Het rijtuig van zijn werkgeefster raakte bij het voorval total loss.26

 Toch was het in het lange zomerseizoen vaak verveling troef op de buitens. ‘Met thee en coffijdranck werd 

menig uur versleten’, aldus de Purmerender burgemeester Pieter Peereboom over het leven op zijn buiten in de 

Schermer.27 Dirk Elias van Loosen van het buiten ‘Langewijk’ aan de Oostdijk schreef over ‘een zittend leeven, 

‘t’samengestelt uijt breijnaalden, silverdraed, pijpen, letters (brieven) en dobbelsteenen’. De Enkhuizer mr. Gerard 

Pan verklaarde een liefhebberij te hebben in het hengelen.28

 Voor jongeren uit de rijke kringen vormde het zomers vermaak echter ook een vruchtbare huwelijksmarkt. Zo 

stapten de Enkhuizense Immagonda Maria Duyvensz en de Amsterdammer Hermanus Borghorst in 1791 in het 

huwelijksbootje dankzij hun ontmoetingen in het ‘klaverrijke Beemsterland’, zo vernemen we uit het brui lofts

gedicht. Het leven op de buitenplaatsen werd daar in bloemrijke versregels in geprezen:

Hier praalen Belvliet, Volgerwijk en Jagerslust, hier kunnen

’t Hof, Beemsterlust en Vredenburgh ons waare vreugde gunnen.

Ja menig schoone buitenplaats verzadigt hier de zinnen

Daar Borghorst, Duyvensz, Alewijn en anderen ’t land beminnen.29

Tuinen met visjes en kanonnen
De tuin was het belangrijkste visitekaartje van de meeste buitenplaatsen. Het zeventiendeeeuwse buiten van 

de Amsterdamse koopman Jan van der Straaten aan de Rijperweg had indrukwekkende tuinen vol visvijvers, 

tuin koepels, fonteinen en zelfs bedriegertjes, zo blijkt uit de fundamenten die in 1985 werden opgegraven.30 

Bij het ‘Spaanse Huys’ werd in 1649 druk gebaggerd om een vijver aan te leggen, waarin duizend visjes werden 

uitgezet.31 Er werden ook 110 iepen en essen geplant. Die kunnen overigens nauwelijks volgroeid geweest zijn 

toen het buiten nog geen vijftien jaar later alweer verkocht werd en omgezet in een boerenbedrijf.

 De vijvers op de buitenplaatsen dienden niet alleen om ‘de visschjens te sien swemmen’, zoals Barlaeus dichtte 

over het buiten ‘Oostwijck’ van François Boudewijns op de hoek van de Purmerenderweg en de Hobrederlaan. ‘De 

haas in ’t vlakke veld gevangen, en de vis, in ’t water opgekweekt, (kwam) in de locht (buitenlucht) ten dis’, dichtte 

hij. Maar deels was het ook zakelijker: de beheerder van het buiten van Hoornse regent Jacob Groot had volgens 

zijn arbeidscontract uit 1684 de taak de vis uit de vijvers vangen en voor zijn werkgever op de markt verkopen. 
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Deze tuinman, Cornelis Maarsen uit Lutjebroek, had op het buiten bij Avenhorn dat later de naam ‘Groot 

Beemsterbosch’ zou dragen, een tuin van 3 morgen groot onder zijn hoede, die hij ‘bruin, schoon en klaar van 

alle onkruid’ moest houden. Verder had hij de opdracht ‘appelen, peren, pruimen, kersen en aalbessen’ te oogsten 

en de bomen te snoeien.32

 ‘Oostwijck’ was volgens de familiebiografie van de latere eigenaren, de Hoornse regentenfamilie Merens, 

‘een oude maar stijlvolle woning met een sierlijke voortuin, omgeven door water, met een tuinhuisje tussen 

het geboomte en geschoren heggen, daarachter was een speeltuin [siertuin] en ernaast een moestuin met 

boomgaard.’33 Een glimp daarvan is nog te zien op de portretten die Nicolaas Verkolje schilderde van Lucas 

Merens en zijn vrouw Eva Maria van Foreest. We zien op de achtergrond een groot hek, veel geboomte en een  

vermoedelijk groter dan in werkelijkheid weergegeven  watersingel.

 Ook de tuin van het grote buiten ‘Vredenburg’ was in de zeventiende eeuw deels omgeven door een singel. 

Daarbinnen lag het landhuis op een eiland ter grootte van twee voetbalvelden. Voor het huis lag een vierkant 

voorhof met lindebomen. Er tegenover, aan de kant van de Zuiderweg, was een siertuin met strakke geometrische 

patronen. Het grootste deel van het eiland was verder beplant met fruitbomen. Achter het huis lag een tweede 

eiland van nogmaals ruim een voetbalveld, dat omgeven was door een gewone sloot met daarbuiten, net als het 

grote eiland, een drie tot vierdubbele rij iepen. Dit kleinere eiland, dat via een brug vanuit het huis te bereiken 

was, bevatte een royale moestuin, een kersenboomgaard en een eikenplantage, alles in strakke vierkante 

blokken.34

 Deze geometrische, ‘Franse’ tuinaanleg die zo goed paste in het strakke polderlandschap, raakte in de loop van 

de achttiende eeuw uit de mode. De buitenplaatsbezitters kregen toen een voorliefde voor tuinen in ‘natuurlijke’, 

zogenoemde Engelse landsschapsstijl met kronkelpaadjes en allerhande bomen en planten door elkaar. Daarbij 

hoorden ook bomen en struiken die slecht gedijden in de Beemster klei. Zodoende werden dan ook geregeld 

schuiten met zand aangevoerd.

 Zo werd ook de tuin van ’Vredenburg’ in 1761 bij een grootscheepse vernieuwing onder handen genomen. Er 

kwam een nieuw ‘bosje’ met honderden iepen, eiken, beuken en 235 lindebomen. Tussen de eikenhagen kwam 

een vinkenbaan. Bij het achterhek werden vijf grote kastanjes geplant en er was een ‘Kolkpad’ en een ‘Laen’ met 

35 platanen. Verder had de tuin wandelpaden met olmen en eiken.

 Van de beplantingen van het huis ‘Vredenburg’ hield Frederik Alewijn tussen 1761 en 1777 nauwkeurig boek. We 

zien een boomgaard met abrikozen, morillen, amandelbomen, pruimen, diverse soorten peren (o.a. suikerperen, 

‘tijperen’, saffraanperen en ‘Sop de Groen’). In 1768 werden er vier vijgen geplant, en later twee ‘peeren op zijn 

Rotter dams’. Omstreeks 1770 kwamen er ook planten met Latijnse namen uit de Hortus Medicus. Planten die 

niet tegen de winterkou konden, verhuisden ’s winters naar de orangerie (een grote kas of wintertuin).35

 Uit ongeveer dezelfde tijd stamt een tuinontwerp voor het buiten ‘Beemsterlust’ op de hoek van de Volgerweg 

en de Neckerweg. Het is getekend in opdracht van de toenmalige eigenaresse Maria van Tarelink, weduwe van 

Jan Borghorst. Ook deze tuin bestond uit twee eilandjes omgeven door een watersingel met ophaalbrug. Rondom 

de singel liep een pad met bomen om te flaneren. Onderweg bevond zich een theekoepeltje. Buiten aan de singel 

lag een stal met koetshuis. In 1763, ten tijde van het overlijden van Guusje de Lange, weduwe van een eerdere 

eigenaar, een Zaanse koopman, stonden hier drie paarden, vijf koeien en een paar rijtuigen.36 In het nieuwe 

ontwerp telde het erf drie moestuinen, twee boomgaarden en een romantisch ‘bos’ met kronkelpaadjes. Naast 

het herenhuis op een van de eilanden stond een tuinmanswoning en aan de andere kant een broeikas.

 Ook het chique ´Zwaansvliet’, in het begin van de negentiende eeuw bewoond door dijkgraaf Jan van Goor 

Hinloopen, was volgens de beschrijving van het kadaster in 1827 ‘omgeven van schoone wandelingen in de daarbij 

behoorende bosschen en tuinen.’37 In het tuinhuisje stonden in 1762 twee met rode trijp beklede armstoelen en 

een kist met kinderkleren. In de tuin stonden onder meer twee kanonnen en diverse beelden.38 Op het toe gangs

hek prijkten twee zandstenen godinnen, Prudentia (de Voorzichtigheid) en Atropos (het Lot) van de beeldhouwer 

Ignatius van Logteren. Sinds 1907 staan ze in de tuin van het Rijksmuseum in Amsterdam. Het hek en het poort

gebouw van het landgoed zijn tot in de twintigste eeuw intact gebleven en in 1918 nog op de foto gezet.
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De 30 tot 40 morgen van het buiten van dijkgraaf Balthasar Coymans aan de Volgerweg werden volgens land

meter en tuinbaas Jan Switser in de jaren 17481759 voornamelijk gebruikt voor het weiden van ossen en ‘gelde’ 

koeien. De vader van Jan, Albert Switser, was er bedrijfsleider. Hij molk er ook zes tot acht melkkoeien. De melk 

werd gebruikt voor eigen consumptie en voor het mesten van kalveren. Van het overschot karnde Jans moeder 

boter. Verder beheerde vader Switser een moestuin en drie grote boomgaarden met veel fruitbomen en hakhout. 

’s Winters woonde de dijkgraaf in zijn huis aan de Keizersgracht in Amsterdam waarvan de deur een klopper 

had in de vorm van een koperen ossenkop.41

 Cornelis van Foreest kocht tussen 1747 en 1761 jaarlijks meer dan honderd beesten om te weiden, een investering 

van 3.000 tot 4.000 gulden. De inkomsten waren zeer wisselend. Gemiddeld verdiende hij daaraan gedurende die 

periode 1.300 gulden per jaar. In het veepestjaar 1748 verloor hij bijna 1.500 gulden, maar in in 1752 liep zijn winst 

weer op tot 4.300 gulden. In de jaren 17521756 was zijn winstmarge op het vetweiden zelfs 64 %. Ook kocht hij 

tijdens de veepest actief jong vee aan dat de ziekte had overleefd. Hij was daar graag snel bij, want voor immune 

dieren die men ‘in de beginne 150 gulden en daarontrent’ kon kopen (ongeveer het dubbele van de gangbare 

prijs), moest men ‘naderhant wel 250 guldens, ja tot 300 guldens, het stuk betalen’.42

 Carel de Dieu die op zijn landgoed Portugal van 1744 tot 1771 ook een boekhouding van zijn weiderij bijhield, 

verdiende waarschijnlijk om dezelfde reden juist in de veepestjaren 1748 en 1749 tweemaal zoveel als gebruikelijk 

op zijn veeverkopen.43 Het was een handel met veel risico’s waarbij een financiële dekking onontbeerlijk was. 

Voor de meeste rijken was het landbezit toch maar een beperkt deel van hun vermogen.

Zakelijke exploitatie
Aan de meeste buitenverblijven was standaard een boerderij verbonden, die door de grondeigenaar werd verpacht. 

In 1733 gold dat voor 50 van de toen ruim 60 geregisteerde ‘plaisirhuizen’. Maar ook bij de exploitatie van de eigen 

landgoederen hadden de eigenaren een zakelijk oog om de kosten binnen de perken te houden. Zo had dijkgraaf 

Jean Looten 77 ossen en 62 lammeren lopen op de weiden die hij voor eigen gebruik reserveerde. Verder had hij 

ook nog vijf melkkoeien. Van zijn opvolger Joseph Deutz zagen we al dat hij veel werk maakte van de handel in 

ossen, waarvan hij er jaarlijks zeker honderd vet weidde.

 Op ‘Het Spaanse Huys’ van Deutz’ moeder Elisabeth Coymans werd voor 1650 één van de twee kavels van het 

buiten nog verpacht voor 50 gulden per morgen. Later liet zij beide kavels voor eigen rekening beweiden met 32 

melkkoeien, 35 lammeren en 5 varkens. Van de melk werd kaas gemaakt. De meid die daarvoor zorgde, kreeg 

in 1652 nog 122 gulden loon over de voorafgaande drie jaar. Kennelijk had ze dat deel van het loon al die tijd op

ge spaard of nog niet uitbetaald gekregen. Daarna ging echter een groot deel van de melkkoeien de deur uit en 

kwamen er ossen uit Enkhuizen. In 1663 verkocht de familie het buiten met 40 morgen land voor 50.000 gulden. 

Kort daarop verloor het zijn functie als buitenplaats en kreeg het een puur agrarische bestemming. De bebouwing 

werd in 1804 aangeprezen als een ‘capitale huismanswoning’ met stalling voor 36 koeien en vier paarden.39

 Elisabeth Coymans behoorde tot de rijkste koopmansweduwen van Amsterdam. Bij de dood van haar man 

Joan Deutz in 1649 telde het gezamenlijk vermogen van de echtelieden ruim 1,5 miljoen gulden, voor die tijd 

een duizelingwekkend bedrag. Haar bezittingen in de Beemster (bijna 80 morgen, getaxeerde waarde 110.000 

gulden) maakten daarvan nog geen 7 % uit. De weduwe had flinke belangen in de voc. Die waren goed voor  

20 % van haar vermogen. Verder dreef de familie onder meer een levendige handel op de Middellandse Zee en 

had ze tal van handelsagenten in Europa.40

 In de achttiende eeuw werd de exploitatie van landgoederen een veel moeizamer zaak vanwege de slechte 

landbouwprijzen en de rampzalige veeziekten. De pachtopbrengsten vielen voortdurend tegen en soms waren 

er nauwelijks meer pachters te vinden, zoals we in een eerder hoofdstuk hebben gezien. Het was voor sommige 

landeigenaren reden om een deel van hun grond zelf te beweiden, vooral met ossen of ‘gelde’koeien (koeien die 

geen melk meer gaven en bestemd waren voor de slacht).

Duur bezit 
DE BOEK HOuDINg VA N BuITEN ‘V R EDENBuRg’

Dijkgraaf Frederik Alewijn hield tussen 1761 en 1804  

van de in- en uitgaven van zijn buitenplaats ‘Vreden-

burg’ een uitvoerige boekhouding bij. Hij had onder 

meer een groot ‘hakbos’ voor de houtwinning.  

Aan dat hakhout van essen, iepen en eiken verdiende 

Alewijn jaarlijks 200 tot 300 gulden. Dat compenseerde 

de kostbare beplantingen aardig. Daarnaast kweekte 

hij bomen op voor de handel. Jan Switser, die naast 

zijn landmetersfunctie op diverse buitenplaatsen als 

hovenier bijkluste in de tuinaanleg, was een geregelde 

klant van ‘Vredenburg’. De boekhouding van het huis 

laat zien dat het financieel een hele toer was om zo’n 

duur buiten overeind te houden.44 De jaarlijkse uitgaven 

bedroegen zo’n 1.300 gulden en in de meeste jaren werd 

dat niet terugverdiend. 

Tweederde van de uitgaven bestond uit personeels-

kosten. In 1766 had Alewijn drie vaste mensen in dienst. 

Hovenier Philip Haring verdiende 280 gulden per jaar, 

ondertuinman Jan Klink 168 en knecht Hendrick 148 

gulden. Daarnaast waren er diverse losse krachten, die 

per klus werden betaald. Zo kostte het spitten van een 

moestuin 26 gulden. Daar was een tuinman een maand 

mee bezig. Het gangbare loon was 12 stuivers per dag 

in de zomer en 10 stuivers in de winter. gemiddeld 

genomen was er door het jaar heen voor vijf man werk  

op het buiten. Behalve aan de bomen verdiende de 

eigenaar ook aan het vetweiden van ossen en schapen  

op de aangrenzende weide van 4,5 morgen. Daar liep 

tevens jaarlijks een aantal paarden van anderen in 

de kost. Vanaf rond 1795 experimenteerde Alewijn 

ook geregeld met de verbouw van suikerbieten op zijn 

landgoed, volgens zijn zoon met matig succes.45  

Proeven in 1811 van apotheker dr. Feyfer om er zelf 

suiker uit te trekken, hadden geen succes.

De boomgaard leverde in 1762 160 manden appels op 

voor de verkoop en in zijn ‘menagerie’ hield Alewijn 

pauwen, kalkoenen, eenden, kippen en duiven. Vooral 

de pauwen deden het goed. Drie bonte ‘pauwinnen’ 

brachten in 1771 47 gulden op en een pauwhaan  

43 gulden.

Verder was aan het buiten een boerderij verbonden, die 

voor eigen rekening werd geëxploiteerd door ‘de boerin’. 

Zij molk acht tot tien koeien en verzorgde vier varkens 

en enkele tientallen schapen. In 1777 leverde deze 

boerderij 543 gulden op. Daarvan kwam 448 gulden van 

de zuivel, voornamelijk kaas. De overige winst kwam 

van de schapen. Het houden van varkens was nauwelijks 

kostendekkend, maar leverde wel vlees op voor eigen 

consumptie.46
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2.200 gulden, waarvan hij een boerenbedrijf pachtte. Dat werd echter volgens zijn zoon Jan een financieel drama. 

Hij boerde alleen maar achteruit. Op het laatst had hij nog een tuinderijtje aan de Zuiderweg met een paar koeien 

en een paard.51

 Jan Switser zelf kreeg een betrekking op de buitenplaats van Joan van Foreest. Hij was over de contacten met 

deze werkgever zeer te spreken. Hij stimuleerde Switser zich ’s winters te ontwikkelen en zette hem op het spoor 

van zijn landmeterscarrière. Switsers volgende werkgever, de Zaanse koopman Klaas de Jong op ‘Beemsterlust’, 

eiste overigens een veel onderdaniger houding. Switsers arbeidsrelatie met hem bleef dan ook van korte duur.

Nadat Joan van Foreest op 33jarige leeftijd was overleden aan de pokken, bleef zijn vrouw achter met acht kinderen 

en een negende op komst en ontstonden door intriges van de koetsier spanningen onder het personeel. Switser 

moest het veld ruimen en de weduwe Agatha van Foreest zorgde voor een opschudding zonder weerga door met 

haar knecht Jan Schenk te trouwen, die nog katholiek was ook. Het omstreden paar vestigde zich voorgoed op 

een ander buiten, op de hoek van de Volgerweg en de Neckerweg.52

Verval en afbraak
In 1730 kwam de Hoornse regent Lucas Merens in bezit van de eerder door Barlaeus bezongen buitenplaats 

‘Oostwijck’ op de hoek van de Purmerenderweg en de Hobrederlaan.53 Kort na de aankoop, waarvoor hij 27.682 

gulden had neergeteld, reed de slotheer met zijn zwangere vrouw en zoontje in een koets de poort uit. Bij het 

opdraaien naar de Purmerenderweg raakte hij in een slip door ‘specieën’ (bagger) uit de sloot die op de weg lagen. 

Slechts door ‘vaardig’ uit de koets te springen en het rijtuig tegen te houden kon Merens voorkomen dat het op zijn 

kant ging.54 De geplaagde buitenplaatsheer ging verhaal halen bij dijkgraaf Dirk Alewijn. Die confrontatie liep op 

een rechtszaak uit, die Merens verloor. Toen hij de uitslag vernam, verliet hij onmiddellijk zijn buiten en besloot 

naar verluidt er nooit meer een voet over de drempel te zetten. Het ooit zo stijlvolle ‘Oostwijck’ verloederde.55 In 

1761 bleek het een toevluchtsoord voor landlopers en zigeuners die het gedeeltelijk ingestorte huis bewoonden. 

Merens vroeg een sloopvergunning aan, maar het duurde nog tot na zijn dood in 1775 tot de laatste bebouwing 

volledig was afgebroken.Heren en pachtboeren
De verhouding tussen heren en pachters had vooral in de zeventiende eeuw, toen pachters volop te krijgen waren, 

nog tamelijk feodale trekjes. Bij de verhuur van zijn hofstede ‘Oost Mijseroort’ aan de Oostmijzerweg bedong 

Nicolaas van Gerwen in 1654 bij zijn pachter Marten Pompen naast de huurpenningen ook jaarlijks een vet 

schaap. Bovendien was Pompen volgens het huurcontract verplicht de huisbaas en zijn gezin met zijn wagen door 

de Beemster te rijden, ‘zo dikwijls hij komt’. Verder moest hij de zwanen en duiven van de familie verzorgen en 

de boomgaard op tijd snoeien. 

 De tuinman van Jacob Groot, de eerder genoemde Cornelis Maarsen, kreeg in 1684 voor zijn werkzaamheden 

een ‘behoorlijke woning’ en verder 200 gulden per jaar. Hij mocht volgens het huurcontract zes eenden houden. 

Daarvan moest hij er jaarlijks twee afstaan aan zijn werkgever.49 Bij zijn werk kreeg Maarsen hulp van twee jongere 

knechts, Albert Claesz en Pieter Cornelisz uit Hoogkarspel, die elk 150 gulden per jaar verdienden.

 Een eeuw later verdiende Jan Switser als tuinman op het buiten ‘Volgerlust’ van Joan van Foreest aan de 

Volgerweg nog altijd niet meer dan 230 gulden per jaar. De keukenmeid verdiende daar 70 gulden, de koetsier 

66 gulden en het kindermeisje Elisabeth Gouwenaar 56 gulden per jaar. Met de laatste zou Jan Switser in het 

huwe lijk treden. Behalve Jan kwam al dit personeel ’s zomers met de familie uit Hoorn mee. ’s Winters had Switser 

het rijk alleen.50

 In de achttiende eeuw begonnen de sociale verhoudingen te veranderen. Pachtcontracten zoals hierboven 

beschreven, kwamen toen niet veel meer voor. De landeigenaren waren onder de gewijzigde omstandigheden 

al lang blij als zij een betrouwbare pachter hadden.

 De vader van Jan Switser, Albert Switser, bewoonde als bedrijfsleider op het buiten van dijkgraaf Balthasar 

Coymans een aparte tuinmanswoning naast het herenhuis en het koetshuis. Toen zijn werkgever ongehuwd 

overleed, liet deze bijna een miljoen gulden na. Daarin liet hij ook zijn personeel delen. Voor elk jaar dat zij bij 

hem gewerkt hadden kregen zij 200 gulden, voor de meesten meer dan hun jaarsalaris. Albert Switser kreeg zo 

Hofstede Oostmijseroord

Lang niet alle ‘stadse’ grondeigenaren die ’s zomers 

in de Beemster op hun landerijen van het buitenleven 

kwamen genieten, hadden een chique buitenplaats. 

De ‘hofstede Oost Mijseroort’ van de Amsterdamse 

koopman Nicolaas gerwen op dijkkavel 103 aan de 

Oostmijzerweg bestond uit een ‘huis, stolp, schuur, 

wagenhuis en boet’. Het huis en de stolp zijn duidelijk te 

herkennen op de kaart van de hofstede in het kaartboek 

van de bezittingen van de familie Van gerwen.47

Van gerwen verhuurde de hofstede in 1654 aan pacht-

boer Marten Pompen voor 1078 gulden per jaar. De 

boomgaard, vijver, singel en plantagie (begroeiing) 

waren niet in de huur inbegrepen. In het huis reser-

veerde Van gerwen het opkamertje, de kelder en de 

nieuw gebouwde paardenstal voor zichzelf. Als hij naar 

de Beemster kwam, moest Pompen hem op verzoek 

rondrijden in de polder en het fruit uit de boomgaard 

plukken dat hij aanwees. Wat op de grond viel, mocht de 

pachter houden.48
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van waarde was, hoe sneller het afbraakproces verliep. Dat gold bij uitstek voor de vruchtbare Beemstergrond, 

zeker toen in het laatste kwart van de achttiende eeuw de voedselprijzen, en dus de prijzen van landbouwgrond, 

weer begonnen te stijgen. Het waren toen vooral de voormalige pachtboeren die de grond van hun heren begonnen 

op te kopen.

 Zo verkocht de Alkmaarse burgemeester Carel de Dieu aan het einde van zijn leven in 1778 zijn buitenplaats 

‘Portugal’ aan de Ringdijk bij Schermerhorn samen met de naast gelegen boerderij ‘’t Velthuys’ aan zijn pachter 

Klaas Nol. Hij verschafte hem daarbij tevens een stevige hypotheek. Ook dat buiten was kort daarop verdwenen. 

Echt aftands kan het niet geweest zijn, want toen De Dieu het in 1744 verwierf, liet hij nog voor 12.000 gulden aan 

het huis vertimmeren en ‘de plantage’ aanpassen.60 Dat moet haast zijn neergekomen op volledige nieuwbouw.

Ook het grote landhuis ‘Vredenburg’ van de familie Alewijn onderging in 1761 nog een dure facelift toen dijkgraaf 

Frederik Alewijn, de achterkleinzoon van de bouwer, het betrok. Er kwamen beeldhouwers, steenhouwers, 

behangers, schilders en aannemer Twisk aan te pas om het buiten fors verbouwen. De operatie stond onder leiding 

van architect Temming. In totaal liet Alewijn voor bijna 6.000 gulden aan het huis verspijkeren. Daarnaast stak 

hij een kleine 1000 gulden in vernieuwing van het landgoed.61 ‘Vredenburg’ bleef tot 1818 in de familie en werd 

toen als één van de laatste buitens gesloopt. Het koetshuis bleef nog tot 1996 overeind.

 Bij de taxatie voor het nieuwe kadaster in 1827 waren er van de tientallen buitens in de Beemster alleen nog 

‘Zwaanvliet’ en ‘Rustenhoven’ over en de laatste restanten van ‘Beemsterlust’, die aan ontvanger P. Haagh waren 

ver huurd, en verder vier ‘welgebouwde boerenwoningen, waarin de eigenaars veelal een optrek tot hun vermogen 

houden’. Over het roemrijke ‘Zwaansvliet’ meldde de taxateur dat de inrichting in zijn ogen ‘wel iets te wenschen 

overlaat.’62 Heren in vergulde karossen en dames met ruizende satijnen rokken kwamen er toen al lang niet meer 

in de polder. Hun door Vondel bezongen ‘lieve lustpriëlen’ waren door de Beemster boeren met een praktisch 

oog voor rendement overal omgezet in weiland voor hun koeien.

In de zeventiende eeuw werden relatief weinig buitenplaatsen verkocht. De meeste bleven in de familie. In de 

loop van de achttiende eeuw begon de animo voor landbezit onder de stedelijke elite terug te lopen. Veel regen

ten waren na generaties lang financiële tegenvallers en slechte verhuurbaarheid vanwege de veepest afkerig 

ge worden van het beleggen van hun familiekapitaal in land. Veel erfgenamen die in de achttiende eeuw met 

een buitenplaats werden bedeeld, deden die graag van de hand. Het viel echter niet mee om daar in die tijd een 

koper voor te vinden. 

 Net als eerder het buiten ‘Middelwijck’ werd de door Vondel bezongen buitenplaats ‘Weltevrede’ in 1775 gesloopt 

door de Alkmaarse stadstimmerman Van Panders. Een van de laatste eigenaren was de Zaanse koopman Dirck 

de Leeuw, tevens burgemeester van Oostzaan. Opkomende Zaanse industriëlen namen in de tweede helft van de 

achttiende eeuw vaker de plaats in van de vertrekkende Amsterdammers. Waarschijnlijk zagen zij in de aankoop 

van een buitenplaats een mooie kans om hun pas verworven positie wat meer cachet te geven. Bij de dood van 

De Leeuw was het huis overigens niet erg weelderig ingericht. Wel stonden er zo’n twintig beelden in de tuin en 

een drietal vazen op sokkels.56 Ze werden op 24 april 1774, twee dagen na de veiling van het huis, op een extra 

boelhuis apart te koop aangeboden, samen met de broeibakken en het tuingereedschap.57

 Jan Switster nam drie jaar later samen met zijn zwager Hendrik Siebers de sloop van het naastgelegen buiten 

‘Volgerlust’ aan de Volgerweg voor zijn rekening, waar hij ooit nog als tuinman had gewerkt. Het was inmiddels 

eigendom van de Amsterdammer regent Jan Bernd Bicker. Switser kocht de opstallen voor 4.500 gulden. Naar 

eigen zeggen werkten hij en zijn zwager twee jaar ‘met pleijsier en genoegen’ aan de sloop. Aan de verkoop van 

de bouwmaterialen hielden ze samen 2.166,68 gulden over. De vrijgekomen grond huurde Switser van Bicker en 

ver huurde hij door aan tuinders. Ook dat leverde hem aardig wat op.58

 Zo werd tussen 1750 en 1810 het grootste deel van de buitenplaatsen in de Beemster met de grond gelijk gemaakt. 

In 1800 waren er van de ruim zestig ‘plaisirhuizen’ uit 1733 hooguit tien over. Omstreeks 1805 werd ‘Beemster

lust’ gesloopt, in 1819 het luisterrijke ‘Vredenburg’ en in 1855 als laatste ‘Zwaansvliet’.

Liever koeien dan vermaak
De sloop van buitenplaatsen was een algemeen verschijnsel in de polders in het westen van het land.59 Het strakke 

geometrische polderlandschap raakte als zomerverblijf uit de mode. Duin en bosgebieden of een rivierlandschap 

als de Vecht boden meer mogelijkheden tot romantische tuinen met kronkelpaden, verborgen hoekjes en 

spannende waterpartijen. Maar ook daar ging het bergafwaarts met de landgoederen. Als statussymbool bleek 

er zo goed als geen markt meer voor. Hoe meer de grond waarop de buitens stonden voor agrarische doeleinden 

Buitenplaats in de aanbieding

De Alkmaarse regent Antonie van Westhoven werd 

in 1747 eigenaar van ‘Middelwijck’. Hij had eigenlijk 

weinig belangstelling voor deze buitenplaats in het 

centrum van het dorp Middenbeemster, maar moest 

jaren leuren om er een koper voor te vinden. Op 29 juli 

1755 verscheen in de Opregte Haarlemsche Courant 

een uitgebreide advertentie waarin het buiten werd 

aangeprezen met een ‘entree van eenige duyzenden 

bruyne olmeboomen’ en ‘cierlijk beplant met exquise 

soorten van fyne vrugten, moestuinen, broeybakken 

&c.’ In het midden had het ‘een considerable gemetzelde 

vischrijke kom, rondom een konstig terras’. Verder was 

er ‘een kolfbaan’ en ‘een lommerrijk eikenbos’. Het huis 

zelf had ‘vele royale en kostelijk behangen kamers’ en 

bood een fraai uitzicht op het ´Heerenhuis’. Er hoorden 

een koetshuis en een stalling voor tien paarden en tien 

koeien bij. Achter het huis lagen 14 morgen weiland, 

waarvan er elf verhuurd waren. Een jaar later stond het 

volgens de krant nog steeds te koop. In 1758 verkocht 

Van Westhoven het voor afbraak aan Jan Stuyt en de 

stadstimmerman van Alkmaar, Albert van Panders, 

die als slopers vaker actief waren in de Beemster. Veel 

materialen en fraaie ornamenten werden verkocht voor 

hergebruik in grachtenpanden en ander buitens.
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