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Bij de verdeling van hun nalatenschap in februari 1468 vermaakten Maria van Arnemuiden en 
haar gemaal Anseau de Hamal van Trazegnies Arnemuiden aan hun zoon Arnould. Deze 
trouwde met Marguerite de Bourgogne. Met deze Marguerite, als voogdes van haar zoon Jan, 
ontstond het proces over de accijnsheffing op de zuidelijke dijk van de Arne. Bij dit proces, dat 
al speelde in 1509 en vele jaren duurde, werd de kaart overgelegd die later in het stadhuis van 
Middelburg werd bewaard. 
Tot op de dag van heden noemen de nakomelingen, de markiezen De Trazegnies, zich nog 
altijd ‘Heer van Arnemuiden’, o.a. de huidige markies Olivier de Trazegnies, wonend op kasteel 
Corroy le Chateau te Corroy. Hij is chef van zijn familie en voert dus ook de naam Heer van 
Arnemuiden achter zijn stamnaam.  
In een volgend artikel zal nader worden ingegaan op het geslacht De Hamal de Trazegnies, de 
huidige heren van Arnemuiden.  
 
 
DELFLUST, LATER HET HOLLANDS HOF 
EEN KLEVERSKERKS HOF IN DE PERIODE VOOR 1814 
 
 J. Simons Siereveld 
 
Een aantal jaren geleden schreef J. Mesu in Arneklanken een artikel over zijn voorouders 
op ’t Hollands Hof aan de Derringmoerweg, tussen Arnemuiden en Kleverskerke (Arne-
klanken, december 2005). Hij uitte daarin het vermoeden, dat de eerder als Delflust 
bekend staande boerderij veel ouder moest zijn dan 250 jaar. En dat klopt.  
Waar Mesu zijn verhaal begon - rond 1800 - ga ik veel verder terug in de tijd, namelijk 
naar 1566. Zeker vóór dat jaar stond er al een boerenbedrijfje op deze plek. De agrarisch 
activiteiten zijn hier, in elk geval, al meer dan 450 jaar aan de orde! 
 
Prelude 
Overlopers, vergaarboeken, dijkboeken en leggers van de Oostwatering van Walcheren. Ze zijn 
te vinden in de archieven van de Polder Walcheren, de Handschriftenverzameling van het 
Rijksarchief in Zeeland en de Rekenkamer van Zeeland. We hebben ze nodig om de diverse 
eigenaren van de in dit artikel centraal staande boerderij te kunnen achterhalen. De overloper 
van de Oostwatering uit 1566 (Polder Walcheren) is de oudste in zijn soort. Het is een zeer 
bijzonder document. 
Op de plek waar ’t Hollands Hof nu staat, stond al eeuwen geleden een boerderij. Dat was in 
een tijd waar iedereen nog katholiek was, maar waar er op godsdienstig gebied steeds meer 
onrust opborrelde. De Tachtigjarige Oorlog was nog niet uitgebroken.  
 
Boerderij 
Zeker vóór 1566 was hier - in de ambachtsheerlijkheid Kleverskerke - een landbouwer actief, 
ene Pieter Cuelens of Cuelemans (uitspr.: Kule(ma)ns). In de oudste overloper staat zijn 
weduwe als eigenaresse genoteerd. ‘Daer Fop woont’, is er later bijgeschreven. Foppe Jans 
pachtte blijkbaar de boerderij van de weduwe Cuelens.  
In 1581 wordt mr. Jan Claeijs vermeld in combinatie met de boerderij. Hij kocht het onroerende 
goed van ‘Pieter Cuelemans wezen’, ofwel van de kinderen van Cuelens en zijn vrouw. We 
mogen aannemen dat mr. Claeijs, gezien zijn status van jurist, niet zelf de overall aantrok, maar 
het boerenbedrijf liet runnen door een lokale boer. Belegging in onroerend goed, zoals land, 
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huizen en boerderijen, was bij vermogende lieden eerder regel dan uitzondering. Op die wijze 
werd je kapitaal veilig gesteld. Althans, dat was de opzet ervan. 
Al na een paar jaar blijkt de boerderij te zijn overgenomen door Matthys Pieters Croock (1589). 
Net als zijn voorganger zal ook hij de panden en het bijbehorende land als beleggingsobjecten 
in bezit hebben gehad. De familie Croock behoorde tot de patriciërs en verschillende leden 
zaten dan ook in de magistraat van Middelburg. 
Rond 1600 zijn de eigenaren van de boerderij, die later Delflust zou gaan heten, landbouwers. 
Dat kunnen we opmaken uit het feit dat er in diverse documenten de term ‘baent selve’ wordt 
geschreven achter de naam van de bezitters. Zij waren dus zowel eigenaren als landbouwers. Zo 
zien we in de lijvige boeken, want dat zijn overlopers en vergaarboeken doorgaans, de namen 
staan van Lenaert Leynsse (vóór 1608), landman Claes Adriaenssen (1608), de weduwe van 
Claes Adriaenssen (1630) en Leijn Leenderts (1649).  
Tussen 1650 en 1670 verdween boer Leenderts van het toneel om plaats te maken voor Jan 
Goewijn, die, om zijn boerderij te laten functioneren, een pachtcontract had afgesloten met boer 
Christiaen Carels. Goewijn was lid van de magistraat van Arnemuiden.  
 
Buitenplaats 
Nu we in de tweede helft van de zeventiende eeuw zijn beland, komt de vraag aan de orde 
wanneer buitenplaats Delflust werd gebouwd en wie daar verantwoordelijk voor was.  
De naam Delflust komt van het delven van een bepaalde materie, in dit geval darink of derrie. 
Hiermee wordt het weghalen van klei bedoeld, om het onderliggende veen uit te kunnen 
graven. Dat proces wordt ook ‘moerneren’ genoemd. Al in de middeleeuwen was veen een 
waardevolle grondstof omdat daar de kachel mee kon worden aangemaakt en omdat er, na 
bewerking, zout uit te halen viel. Zout was van levensbelang in een tijd waar geen koelsys-
temen voor handen waren.  
Het is zeer onwaarschijnlijk dat de naam Delflust door een landbouwer werd bedacht. Moer-
neren stond synoniem voor het verruïneren van land en dat paste uiteraard niet bij een boer. 
Nee, voor de oprichter van de buitenplaats moeten we zijn bij iemand die flink geld verdiende 
aan de zoutwinning. Zo komen we uit bij de burgemeester van Arnemuiden, de eerder 
genoemde Jan Goewijn. Hij bezat één of meerdere zoutketen aan de westzijde van Arnemuiden. 
Het vermoeden is dus redelijk gegrond om hem als de oprichter van buitenplaats Delflust te 
bestempelen. Dat moet in de periode 1650-1670 zijn geweest.  
De huidige Derringmoerweg is uiteraard genoemd naar het gebied tussen Arnemuiden en 
Kleverskerke, waar, voor Walcherse begrippen, op vrij grote schaal werd gemoerneerd. 
 
Vlak na Goewijns dood in 1680 kocht Jasper van Hecke uit Vlissingen Delflust. Van Hecke 
was een collega van Goewijn. Vele jaren was hij burgemeester van de Scheldestad, daar aan de 
zuidzijde van Walcheren.   
 
Vanaf 1696 was de koopliedenfamilie Bussonsius uit Middelburg bijna 30 jaar lang eigenaar 
van de lusthof. Bussonsius duidt op Frans (Bretons) geslacht. In de zeventiende eeuw is een 
deel van deze familie naar Engeland gevlucht, om vervolgens in Middelburg terecht te komen. 
In 1677 wordt John of Johannes Bussonsius voor het eerst vermeld in het lidmatenregister van 
de Engelse Gemeente aldaar. Johannes handelde, volgens de transportregisters van 
Kleverskerke, in grond, met name in het gebied waar zijn buitenverblijf Delflust stond.   
In 1711 ging Willem Bussonsius de scepter zwaaien over het landgoed. Was Willem een zoon 
van Johannes? In elk geval moeten zij een nauwe familieband hebben gehad, want Bussonsius 
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was een nauwelijks voorkomende naam op Walcheren. Willem woonde in de Gortstraat en 
overleed half februari 1725. 
 
Al op 3 mei 1725 stuiten we op Jan Wijbo, alweer een koopman uit Middelburg.  De omvang 
van de buitenplaats bedroeg toen 106 gemet en 159 roeden. Daarnaast kocht Jan nog extra land 
aan, om precies te zijn 32 gemet en 152,5 roeden, inclusief een tegenoverliggende boerderij, 
Gapinge genaamd. 

 
 
 
 
Na Wijbo heet de volgende eigenaar Hendrik Gro(e)nau (1754), eveneens uit Middelburg. We 
treffen zijn naam in het archief van de Doopsgezinde Gemeente van de provinciale hoofdstad in 
verband met Pruisische vluchtelingen. Doopsgezinden werden in Pruisen jarenlang vervolgd; in 
1732 dienden zij Pruisen zelfs te verlaten. Zij kwamen op het gastvrije Walcheren terecht en 
konden in 1740 alweer terugkeren. Hendrik was blijkbaar ‘blijven hangen’ in zijn gastland.  
Om Delflust te kunnen kopen, ging Groenau een schuldbrief (soort hypotheek) aan bij patriciër 
Anthony Grijmalla. Vermogende lieden wierpen zich in die tijd wel vaker op als een soort 
privébank. Toen Grijmalla in 1757 stierf, wilden zijn erfgenamen van het hypotheekcontract 
met Groenau af. Waarschijnlijk was er een zevenjarige periode overeengekomen, want pas in 
1761 werd het contract ontbonden. Hendrik Groenau verliet zijn buitenplaats in dat jaar. Via 
tussenpersoon Jan Baey werd het geheel in 1762 doorverkocht aan Anderies Meeuse, landman 
te Gapinge en later dijkgraaf - de hoogste baas van een waterschap - van de Oostwatering van 
Walcheren. 

Een fragment uit de Kaart van Walcheren van de gebroeders Hattinga (ca. 1750) 
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In 1798 kocht Abraham Janszoon Maljaars uit Aagtekerke voor de som van 4670 Vlaamse 
ponden - destijds de gangbare valuta - Delflust. Blijkbaar had Maljaars goed geboerd; niet 
alleen in de letterlijke zin, met het op juiste wijze bewerken van zijn land, maar ook figuurlijk, 
met het slim verhandelen van percelen land. Om het enorme bedrag te kunnen hypothekeren, 
werd bovendien zijn broer Pieter Maljaars bereid gevonden om grond in Aagtekerke over te 
nemen. Die transactie leverde Abraham 1752 pond op. 
Abraham Maljaars werd in 1776 in Kleverskerke geboren, trouwde eerst met Johanna 
Houterman en later met Catharina Schout. Abraham woonde in Aagtekerke en keerde met de 
koop van Delflust terug naar zijn geboorteplaats.  
Slechts enkele jaren had Maljaars zijn landgoed in bezit. Hij blies op zeer jonge leeftijd in 1802 
zijn laatste adem uit.   
 
Einde buitenplaats 
Niet lang na 1800, tijdens de periode dat de Fransen hun invloed in ons land lieten gelden, 
gingen de meeste buitenplaatsen ter ziele. Dat werd veroorzaakt door de steeds verder afglij-
dende economische situatie. Zelfs voor welgestelde lieden was dit soort objecten financieel 
gezien niet meer op te brengen. Slechts een paar Walcherse buitens overleefde deze tijd.  
Zo werden ook het herenhuis en enkele bijgebouwen van Delflust gesloopt. De boerderij bleef 
behouden. Deze was immers grotendeels zelfvoorzienend.  
 

 
 
 
 
Een nieuwe identiteit 
In januari 1803 hertrouwde Abrahams weduwe Catharina. Haar nieuwe echtgenoot werd de 
boerenknecht van haar overleden man, Joos Jooszoon Mesu. Het waren Catharina en Joos die in 
de jaren erna de naam Delflust veranderden  in boerderij ’t Hollands Hof.    

De hofstede “het Hollands Hof” voor de tweede wereldoorlog 
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Volgens een notariële akte uit 1816 staat Delflust ‘beter bekend onder de naam ‘t Hollands 
Hof’. De identiteit van de boerderij moet dus in de Franse tijd zijn veranderd. 
Het is niet ondenkbaar dat de boerderij werd her- en vernoemd naar het in 1806 uitgeroepen 
Koninkrijk Holland, met Lodewijk Napoleon als koning. Lodewijk was een jongere broer van 
keizer Napoleon Bonaparte. Het was een tijd waar hervormingsgezinde Patriotten tegenover 
behoudende Orangisten (Oranjegezinden) stonden. 
Naar aanleiding van het verhaal van J. Mesu in zijn artikel in 2005 - waarin wordt beschreven 
dat Joos Mesu werd bestolen door Engelse zeelieden - kunnen we ons best voorstellen dat er 
een anti-Engels sentiment heerste bij de boerenbevolking in het algemeen en bij Joos Mesu in 
het bijzonder. Mogelijk hadden Joos en zijn vrouw een voorkeur voor het patriottisme en 
moeten we de hernoeming van de boerderij zien als een steunbetuiging. De twee namen van de 
boerderij werden nog tot halverwege de twintigste eeuw door elkaar gebruikt.  
Op de chromo-topografische kaart van Zeeland, uit 1909, wordt merkwaardig genoeg ‘Tholens 
Hof’ genoteerd. Dat moet echter een fout zijn, die het gevolg is geweest van een spraak-
verwarring. Wanneer we ’t Hollands Hof fonetisch noteren, wordt dat Tollansof. De auditieve 
vergissing naar Tholens Hof is dan gauw gemaakt. Iets dergelijks vond overigens ook in 
Vlissingen plaats, maar dan als gevolg van een verschrijving. De hoofdletter B van Bossenburg 
werd als een R aangezien en een s verdween. De naam Rosenburg werd op een landkaart gezet. 
Hoewel er nooit een boerderij met die naam in deze buurt heeft bestaan, heeft men in 
Vlissingen toch een wijk die identiteit gegeven…   
 
Uitgelicht: de burgemeesters Goewijn en Van Hecke en koopman Wijbo 
Niet over elke eigenaar van Delflust valt iets interessants te melden. Slechts enkele van hen zijn 
op enigerlei wijze opmerkelijk en mogen hier niet onbesproken blijven. 
Over onbesproken gesproken: in dit verband beginnen we gelijk goed, want Goewijn was alles 
behalve smetteloos. 
1 juni 1661.  Compareerde voor schepenen van Arnemuiden Jacomijntjen Hoochcamer, wedu-
we en boedelhoudster van de heer Cornelis Pietersen Koeman, in sijn leven schepen deser stadt 
en transporteerde aan Johannes Goewijn, raad van de stad Arnemuiden, een huis met 
toebehoren staande op de hoek van het kerkhof, over de kercke deser stadt. (Rechterlijke 
archieven Zeeuwse Eilanden, inv. nr. 165) (Uit website arnehistorie.com)  
Zo luidt de tekst van één van Jan Goewijns vele aankopen. Goewijn was raad, tresoriër en, 
tussen 1660 en 1680, verschillende keren burgemeester van Arnemuiden. Hij verongelukte 
begin 1680 op één van de Middelburgse kaaien. We moeten toegeven dat Goewijn het ver 
schopte in de magistraat van Arnemuiden, maar tegelijk een discutabel figuur was. 
Opmerkelijk genoeg was er direct na Goewijns dood weinig aandacht voor zijn tragische lot; 
wel werd er direct beslag gelegd op zijn bezittingen vanwege de enorme schuldenlast. Goewijn 
leefde boven zijn stand. Hij eigende zich te veel onroerende goederen toe, waaronder een stuk 
of vijf huizen in de stad Arnemuiden en minimaal zes boerderijen en veel land in het 
buitengebied van Kleverskerke.  
Bovenal was Goewijn een spraakmakend persoon in negatieve zin. Zonder vorm van proces liet 
hij de schout van Veere achter Arnemuidse tralies belanden en als gevolg van dat incident 
moest Goewijn zelf in Veere een tijdje achter slot en grendel doorbrengen. Overal waar hij 
kwam, ontstonden conflicten door zijn controversiële optreden. ‘Goede wijn behoeft geen 
krans’, zo luidt het bekende gezegde. Helaas moeten we concluderen dat Goewijn zijn naam 
niet mee had.  
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Jasper van Hecke, burgemeester van Vlissingen, kocht in of niet lang na 1680 Delflust van de 
overleden burgemeester van Arnemuiden, Jan Goewijn. In het ambacht Nieuwerkerke, op een 
steenworp afstand van Delflust, bezat hij ook een boerderij. ‘Aan de overkant’ behoorde ‘Het 
Kasteel’ in de Gistelaerepolder - bij Baarzande, destijds vallend onder Staats Vlaanderen - tot 
Van Heckes bezit.  
Jasper vervulde de functies van raad, schepen en werd vele malen gekozen tot burgemeester 
van Vlissingen in de periode 1678-1701. Daarnaast was hij rentmeester van de geestelijke 
goederen en, vanaf 1683, ambachtsheer van Koudekerke. 
Jasper van Hecke overleed in 1705. Dichteres Elisabeth Roois maakte een treurdicht op zijn 
overlijden. Het Zeeuws Archief houdt dat in bewaring.  
Aardig om hier te vermelden, is het feit dat Van Heckes familiewapen is afgebeeld op een 
gedenksteen uit 1661, die aan het hoekhuis hangt van Badhuisstraat en Coosje Buskenstraat in 
Vlissingen. De steen was vervaardigd ter herinnering aan de uitbreiding van het Vlissingse 
weeshuis. Ook de wapens van baljuw Ghyseling (van Hof Papegaayenburg in West-Souburg), 
burgemeester Van Gogh (onder meer eigenaar van boerderij Sint Anthonijshoek in 
Koudekerke) en zes diakenen staan daarop afgebeeld.   
 
Koopman Jan Wijbo is gemakkelijk te verwarren met zijn naam- en plaatsgenoot, die advocaat-
fiscaal was en in 1749 procureur-generaal werd van het Hof van Holland, Zeeland en West-
Friesland, in Den Haag. De Jan Wijbo van Delflust was getrouwd met Catharina la Croix. 
Wijbo richtte in 1733 een kaasmakerij op in zijn woonplaats. De koopman had blijkbaar een 
voorliefde voor de Middelburgse Vlasmarkt, want in die straat kocht hij tussen 1736 en 1750 
meerdere huizen, zoals zijn woonhuis de Vlasblom. Verder bezat hij panden als Leeuwensteyn, 
de Biekorf en de Morgenster.  
Jan Wijbo overleed in 1755. Zijn dochter Susanna komen we tegen in de functie van regentes 
van het burgerweeshuis van Middelburg in de periode 1771-1787.  
 
Postlude 
Er zijn helaas geen historische sporen van de oude boerderij en de buitenplaats meer te vinden. 
’t Hollands Hof bestaat echter nog altijd, daar aan de Derringmoerweg. Wel in een andere, veel 
recentere vorm.  
Het is hier, in het buitengebied tussen Arnemuiden en Kleverskerke, een rustig stukje 
Walcheren. Zo is het nu en zo was het toen. Aan die situatie heeft de tand des tijds in elk geval 
geen verandering kunnen brengen. 
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