
hun polder ‘het plitje’, naar de oorspronke-
lijke benaming Oranjeplaatje, net als bewo-
ners en omwonenden dat in de negentien-

de eeuw al deden. Vorig jaar bestond de
oogst uit: aardappelen, uien, tarwe, suiker-
bieten en knolselderij.

Roosanne Goudbeek

Dit artikel is een bewerking van de versie

die als Zeeuws verhaal is gepubliceerd op
de website van het Zeeuws Archief
(www.zeeuwsarchief.nl).

Geraadpleegde bronnen:
– F.P. Polderdijk, ‘De Oranjeplaat en de Basti-
aan de Lange- en Calandpolder’, 1932.
– Krantenbank Zeeland (www.krantenbankzee-
land.nl).
– Zeeuws Archief: Archieven Rijkswaterstaat.
– Tijdschriften: Eva, Revue, Margriet, De Post.
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De namen van de buurtschapjes zijn op
Walcheren welbekend: Groot-Valkenisse
en Klein-Valkenisse. Het duo, direct aan de
duinen, is weliswaar net ten zuiden van
Zoutelande gelegen, maar valt onder Big-
gekerke.
We vinden in dit gebied stukjes tastbare
geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog.
De Duitsers lieten in het bos hun sporen
achter met die merkwaardige betonnen
drakentanden – de Höckerhindernisse – en
een aantal andere verdedigingswerken.
Er is echter meer, weliswaar niet meer
zichtbaar maar wel met een grote histori-
sche waarde die veel verder teruggaat dan
de twintigste eeuw. Wie na lezing van dit
artikel in deze omgeving rondwandelt,
weet dan dat de ambachtsheren van Big-
gekerke hier woonden op hun landgoed
“genaemt Valckenisse”. Later werd hun
luxe onderkomen overgenomen door de

regentenfamilies Van Hoorn en Van Sons-
beeck. Aan dit verleden hebben de grote
en de kleine buurtschap hun identiteit te
danken.
Van de buitenplaats en zelfs van de bijbe-
horende boerderij is niets meer over. In dit
artikel wordt, dankzij de in verschillende
archieven bewaard gebleven documenten,
de herinnering aan hof Valkenisse weer tot
leven gewekt.

Groot- en Klein-Valkenisse
Deze omgeving is een prachtig stukje van
ons eiland, met een van de hoogste duin-
toppen van Nederland en derhalve een fa-
buleus uitzicht op zowel land- als zeezijde.
Een breed strand met strandtent, een uit-
stekend restaurantje aan de andere kant
van de duinen, een overdekte speelhal
voor kinderen en een aantal campings en
vakantieappartementen maken het com-

Een buitenplaats tot leven gewekt

Hof Valkenisse
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pleet. Niet voor niets dus een aantrekkelijk
gebied voor toeristen.
Wie vandaag de dag bij de rotonde aan de

Valkenisseweg en de Klaassesweg staat
en zijn blik naar het zuidwesten richt, kan
in de verte het herdenkingskruis zien

staan, boven op een van de duintoppen.
Ruim 350 jaar geleden zou dit gezichtsveld

onderbroken zijn door een luxueus heren-
huis en het landgoed eromheen. Aanvan-
kelijk stond daar een hofstede, maar die
werd later door Theodoor Ekema de Vriese
– ambachtsheer van Biggekerke en Krom-
menhoeke – uitgebouwd tot buitenplaats.
Deze lag aan de huidige Valkenisseweg,
destijds Biggekerkse Zandweg en ook wel
Zandweg van Biggekerke naar de duinen
geheten.

De ambachtsheerlijkheid Bekerke
en de familie De Vriese
Het geslacht De Vriese was een kooplie-
denfamilie uit Middelburg. Dirk de Vriese
senior had in 1608 het leeuwendeel van
de heerlijkheid Biggekerke – of Bekerke,
zoals men het ambacht destijds noemde –
in handen gekregen. In de loop der tijd had
hij dat bezit opgebouwd. Zijn twee zonen
waren Nicolaas en Dirk junior. Laatstge-
noemde kreeg op zijn beurt vier zonen:
Theodoor, Johan, Cornelis en Nicolaas.
Deze vier voegden allen de naam Ekema
aan hun naam toe. Een band met Fries-
land lijkt voor de hand te liggen.

Theodoor Ekema de Vriese, de oudste
zoon, deelde de heerlijkheid vanaf 1645
met zijn neef Gillis en na diens dood, drie

jaar later, met zijn nicht Elisabeth.
Ambachtsheren en -vrouwen hadden van-
zelfsprekend plichten, zoals de inning en

afdracht van belastingen en het beheer
van water binnen hun grondgebied, maar
hun rechten waren veruit in de meerder-
heid. Kocht je een ambacht, zoals de De
Vriese’s, dan kocht je de heerlijke rechten
erbij.

Zo hadden ambachtsheren onder meer in-

vloed op het burgerlijke bestuur en op de

invulling van kerkelijke ambten. Verder be-

stond er het recht op jacht, visserij en

dwangmalerij. Hierbij werden burgers ver-

plicht om bij hun ambachtsheer te malen.

Deze was meestal eigenaar van de plaat-

selijke molen, die gerund werd door een

pachter. Een ander lucratief recht was het

beheer over het armenwezen en de daarbij

behorende onroerende goederen. Datzelf-

de gold voor belastingvoordelen op grond-
bezit en de daarmee verbonden belasting-
afdracht van de ingezetenen van het am-
bacht.
Overigens was in het geval van de heren
van Bekerke de invloed op burgerlijke en
kerkelijke zaken tot een minimum beperkt.
De stad Vlissingen had namelijk de be-
stuurlijke touwtjes in Biggekerke strak in
handen. Bovendien werden de De Vrieses
ook bij kerkelijke benoemingen genegeerd
omdat zij het katholicisme trouw waren ge-
bleven. Paaps zijn was een heikel punt in
die tijd.

De buitenplaats Valkenisse
en de broers Ekema de Vriese
Theodoor Ekema de Vriese ging in 1653
een lening aan van maar liefst 2.300 pond
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Vlaams, een astronomisch bedrag in die
tijd. De hypotheekverstrekker was Evert
Cornelisse, secretaris van de Landvier-
schaar van Vlissingen. Cornelisse en zijn
vrouw Agatha van Gogh fungeerden in de
tweede helft van de zeventiende eeuw als
een soort privébank voor welgestelde Wal-
chenaren. Het geleende kapitaal stak
Theodoor in een hofstede die hij enige ja-
ren voordien had gekocht. Rondom dit ob-
ject liet Theodoor een lusthof verrijzen, die
hij Valckenisse doopte.
De hofstede had Theodoor overgenomen
van de erfgenamen van de Middelburgse
koopman Pieter Willem Savelpoel. Overi-
gens had Savelpoel zijn onroerend goed
enkel als beleggingsobject in bezit. In zijn
huis woonde namelijk de weduwe van

Roelant Roelants en het boerenbedrijf
werd gepacht door de weduwe van Adri-
aen Snoucx. Pieter Willem Savelpoel had
op zijn beurt de hofstede in 1644 gekocht
van de achterkleindochters van Jaecques
Gellee senior. Stadsbestuurder Gellee was
eerst schepen en in de periode 1586-1604
tot vijfmaal toe tot burgemeester van Vlis-
singen benoemd, telkens voor een periode
van twee jaar. Zijn hofstede stond in zijn
eigen ambacht. In Biggekerke had hij na-
melijk een stukje van de ambachtsheerlijk-
heid weten te bemachtigen.
Er waren in die tijd meerdere kleine am-
bachten in die duinomgeving. Zo waren er
de ambachten van de Marquis vanden
Veere, van heer Molenbays, van heer
Wouter van Domburch en dus het Jaec-
ques Gellee-ambacht.
Het vroongebied pal achter de duinen was
aantrekkelijk voor vermogende Walchena-
ren. Hier kon men op een ‘voordelige’ wijze
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Gezicht op Middelburg vanaf de duinen van
Valkenisse, tekening door Jacob Goedaert, mid-
den 17de eeuw. (Rijksmuseum Amsterdam)
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investeren in hofsteden en later in lustho-
ven, gebouwd op grond die vrij was van
belastingen.

Dat ambachtsheer Theodoor Ekema de
Vriese zich behoorlijk vergaloppeerde met
zijn buitenverblijf, moge duidelijk zijn uit het

volgende. In 1659 schakelde hypotheek-
verstrekker Cornelisse de rechtsprekende
macht in, omdat Theodoor
niet aan zijn verplichtingen
kon voldoen. Landgoed Valke-
nisse dreigde reeds na enke-

le jaren uit de vingers van de

De Vriese’s te glippen, ware

het niet dat broer Johan zich

opwierp als redder in nood.

Mr. Johan Ekema de Vriese

nam de bij Cornelisse aange-

gane hypotheek over.

Later, in 1667, kocht mr. Jo-

han (ook wel Jan) de Vriese

ook nog het ambachtsheer-

schap van Biggekerke en

Krommenhoeke van Theo-
door en zijn nicht Elisabeth.
Moesten de laatste twee hun
titel van heer respectievelijk
vrouwe nog delen, Johan
werd nu de enige eigenaar van de heerlijk-
heid. Uit het zogeheten Dijckboeck van de
Westwatering van Walcheren uit 1675 kun-
nen we opmaken dat hij in totaal zo’n hon-
derd gemeten land (ongeveer 39 hectare)
in ‘zijn’ Biggekerke bezat. Johan stierf in
1681 en werd begraven in de dorpskerk al-
daar. De eikenhouten preekstoel die daar
nu nog is, werd al door de dominee ge-
bruikt in de tijd dat Johan daar ter kerke
ging. De jongere mr. Cornelis Ekema de
Vriese erfde vervolgens alle bezittingen
van zijn broer Johan, inclusief buitenplaats
en heerlijkheid.

Lang heeft de invloed van de familie De
Vriese echter niet meer geduurd. In 1686
deed Cornelis zijn ambachtsheerlijkheid

Biggekerke en Krommenhoeke in de open-
bare verkoop. Het ambacht kwam in han-
den van Adriana van Blijenborch, weduwe

van mr. Daniël Fannius; de buitenplaats
echter niet.

De Pilletiers
en compagnons
Cornelis bleef nog een aan-
tal jaren op hof Valkenisse
wonen, waarna Nicolaas Pil-
letier en/of zijn vrouw Agatha
Everts het roer overnam(en).
Helaas kunnen we dat niet
verifiëren; de akte van het
transport van hun onroeren-
de goederen is verloren ge-
gaan. Agatha Everts was
trouwens de dochter van de
eerdergenoemde hypotheek-
verstrekkers Cornelisse/Van
Gogh. Zij trad in 1681 in het
huwelijk met Nicolaas Pille-
tier.
In elk geval kwam de hof na

het overlijden van Pilletier rond 1690 onder
de hoede van zijn weduwe. Agatha liet ver-
volgens het herenhuis grondig verbouwen
of zelfs opnieuw bouwen, want boven de
ingang van dat niet meer bestaande huis
stond namelijk het jaar 1697 aangegeven.
Dat dit qua vormgeving een bijzonder pand
was op Walcheren, is te zien op de foto op
pagina 20.
Aardig om in dit verband te vermelden is
het feit dat een VOC-schip dat in 1716 van
de helling gleed op de werf in Middelburg,
naar de buitenplaats werd vernoemd. Dit
schip, de Valkenisse, verging in 1740 bij

17

Het wapen van Biggekerke.
Detail van het titelblad met
wapens van de heerlijkheden in
het rechtsgebied van Vlissin-
gen, ca. 1800. (Zeeuws Ar-
chief, Zeeuws Genootschap,
Zelandia Illustrata deel III, nr.
600)
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Bantam, in het uiterst westelijke deel van
Java in het huidige Indonesië.
Lange tijd heeft Agatha Everts Valkenisse

in bezit gehad. Pas in 1735 komen we in
een transportakte haar erfgenamen tegen,
onder wie haar zoon Simon Pilletier. Deze

was niet alleen kapitein van het zoge-
noemde Nieuwtimmerwerf, maar ook de-

ken van het apothekersgilde (what’s in a
name!). Mogelijk was het landgoed in zijn
geheel toch wat te kostbaar voor Simon,
want hij deed de aankoop samen met een
aantal compagnons. Dat waren de kapi-
teins Pieter en Jan de Ruyter, alsmede
Pieter van Goethem, schepen van Vlissin-
gen.
Ruim zeven jaar heeft dit compagnon-
schap bestaan. In 1742 komt mr. Nicolaas
Jan, een telg uit het regentengeslacht Van
Hoorn, in beeld. Hoewel die familienaam in
1809 overging op Van Sonsbeeck, zouden
deze aan elkaar verwante families tot aan
30 mei 1866 verbonden blijven met Valke-
nisse.

Landkaarten
Oude, prekadastrale landkaarten bieden

ons in het algemeen waardevolle aanvul-
lende informatie. In het geval van Valkenis-
se is dat niet zo.

Op de kaart van Walcheren van Visscher
en Roman uit 1655 staat het buitenverblijf
niet aangegeven, terwijl Valkenisse in of

vlak na 1653 moet zijn ontstaan.
Dat de met name voor Biggekerke zo voor-

name hof op de Walcherenkaart van de
gebroeders Hattinga (uit circa 1750) niet
eens met naam en bijbehorende eigenaar
is genoemd en slechts een zeer beschei-
den plaats heeft gekregen, is merkwaar-
dig. Of zouden de gebroeders daar wellicht
een goede reden voor hebben gehad? 
Op de reiskaart van het eiland Walcheren
uit circa 1780 staan met name de buiten-
plaatsen ingetekend. Valkenisse wordt
blijkbaar over het hoofd gezien en staat er
derhalve niet op. Rond 1800 wordt er een
kopie van deze kaart gemaakt waarop Val-
kenisse en een aantal andere ‘vergeten’
buitenplaatsen alsnog een plekje krijgen.

Van Hoorn-Van Sonsbeeck
De eerste Van Hoorn op Valkenisse was
mr. Nicolaas Johan (1685-1746). Hij bezat
de titel heer van Burgh en was in zijn
werkzame leven schepen van Vlissingen,
extraordinair raad van Indië, rekenmeester
van de Kamer van Zeeland van de Ver-
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Hof Valkenisse op de kaart van Walcheren van
de Hattinga’s, ca. 1750. (Zeeuws Archief, At-
las Hattinga, nr. 22)
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eenigde Oost-Indische Compagnie en bal-
juw der wateren van Zeeland. Vóór de
koop van Valkenisse bezat hij sinds 1734

al de buitenplaats Noordbeek, gelegen in
de ambachtsheerlijkheid van West-Sou-
burg. Van Hoorn was getrouwd met Johan-

na Arnoudina Pasques de Chavonnes. Het
echtpaar bleef kinderloos. Toen Nicolaas
Jan in 1746 stierf, kwam
zijn weduwe in het bezit
van beide buitenplaat-
sen.

Door het ontbreken van

een zoon of dochter

wordt in de akte van Jo-

hanna’s nalatenschap

uit 1763 een neef van

Nicolaas Jan als erfge-

naam genoemd. Het

was mr. Nicolaas van

Hoorn van Burgh (1703-

1776), die met zijn neus

in de boter viel. Nico-

laas was raad, secreta-
ris en verschillende jaren burgemeester
van Vlissingen. Verder was hij net als zijn
overleden oom rekenmeester en bewind-
hebber van de Kamer van Zeeland van de
VOC.
Een aantal jaren voor zijn dood besloot
Nicolaas dat hof Valkenisse een prachtig
huwelijksgeschenk voor zijn dochter zou
zijn. Zo kreeg Johanna Regina van Hoorn
van Burgh als kersverse bruid in 1773 Val-
kenisse in de schoot geworpen. Haar brui-
degom was mr. Leonard Constantijn van
Sonsbeeck (1739-1812).
Een huwelijk tussen een Van Hoorn en
een Van Sonsbeeck had overigens ook in
een eerdere generatie al eens plaatsge-
vonden. Een oudere broer van eerderge-
noemde Nicolaas Jan van Hoorn – Jacob

van Hoorn – trouwde in 1702 met Anna
Maria van Sonsbeeck. Met andere woor-
den, Johanna Regina’s oudoom trad des-

tijds in het huwelijk met Leonard Constan-
tijns oudtante.
Ook Leonard Constantijn was – in die tijd

een vanzelfsprekendheid bij huwelijken in
die kringen – afkomstig uit een voorname

familie. Deze familie had haar oorsprong in
Zwolle. Het was Willem Arend van Sons-
beeck die in 1600 die Overijsselse stad
verliet en zich vestigde in Zeeland. Hij
wordt derhalve gezien als stamvader van
de Zeeuwse tak van dit geslacht.
Leonard Constantijn van Sonsbeeck had
carrière gemaakt als raad en pensionaris
van Vlissingen. Het echtpaar Van Sons-
beeck-van Hoorn woonde aan de Vlas-
markt in Middelburg en trok zich met name
in de zomerperiode terug daar aan de voet
van de hoge duinen.
Na het overlijden in 1809 van Johanna

19

Hof Valkenisse op de kadastrale minuutplan
van 1818 (Biggekerke, sectie A). (Zeeuws Ar-
chief, Kadastrale plans, inv.nr. 223)
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Regina verdween de naam Van Hoorn van
het toneel. Nog even bleef haar weduw-
naar eigenaar, tot in 1811 hun zoon mr.
Leonard Cornelis van Sonsbeeck (1781-
1831) naar voren werd geschoven. In 1803
was deze met Magdalena Ferdinanda Ma-
ria Verheye van Citters getrouwd, ook een
bekende familienaam op Walcheren. Dit
paar woonde eveneens in Middelburg.

Boerderij Valkenisse
Van 1810 tot 1816 was Leonard Cornelis
burgemeester van Biggekerke. Later werd
hij burgemeester van Middelburg. Omdat
de benoeming van een duoburgemeester
werd afgeschaft – tot dan toe was dat altijd
het geval geweest – moest Van Sonsbeeck
afscheid nemen van zijn ambt. Hij diende
het Middelburgse stadsbestuur vervolgens
als wethouder.
Tijdens het eigenaarschap van Leonard

Cornelis van Sonsbeeck moet Valkenisse
de status van buitenplaats hebben verlo-
ren. Dat was mogelijk in de jaren 1812-
1813. In het laatstgenoemde jaar werden
opmetingen gedaan ten behoeve van het
kadaster, de registratie die tijdens de Fran-
se bemoeienis in ons land werd opgezet.
Op de kadastrale kaarten herkennen we
wel de boerenhofstede; van een buitenver-
blijf is er dan geen sprake meer. Land-
schappelijk is er evenmin weinig terug te
zien van het eens zo mooie landgoed.
Slechts een gedempte waterpartij is op de
kaart terug te vinden, wellicht een restant
van een siertuin.
Om onduidelijke redenen liet Van Sons-
beeck Valkenisse in 1828 op naam van zijn
vrouw zetten. Niet lang daarna stierf Mag-
dalena, waardoor haar bezit in 1830 over-
ging op zoon Willem Laurens van Sons-
beeck (1809-1865). Hij trouwde met Reine
Felicie Seconde van Frankenberg van
Proschlitz. Willem Laurens was ontvanger
der registratie; eerst in Zeeland, later in het
Zuid-Hollandse IJsselmonde en vervol-
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Hof Valkenisse van de familie Vos. (foto uit
Maaike M. de Wolf-Mol, ‘Biggekerke in vroe-
ger tijden’, 1994, p. 10)
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gens, zo meldt de Vlissingsche Courant in
maart 1842, in Vlissingen. Net als zijn ou-
ders en grootouders voordien, vestigde

Willem Laurens zich in de provinciehoofd-
stad.
Boerderij Valkenisse werd gerund door een

lokale landbouwer. Deze, Cornelis de
Wijze, pachtte vanaf 1830 de boerderij van
Van Sonsbeeck. Later nam De Wijzes ge-
lijknamige zoon het pachtcontract over.
Na de dood van Willem Laurens besliste
diens weduwe dat haar bezit in de verkoop

moest. De toenmalige pachter van Valke-

nisse, Cornelis de Wijze jr., bleek op 30

mei 1866 aangaande het boerenhuis en

de schuur de hoogstbiedende tijdens de

openbare verkoop en schopte het zo tot

eigenaar.

We kunnen tevens vaststellen dat het land-

goed Valkenisse hierdoor uiteenviel, want

de meeste percelen grond die bij de bui-

tenplaats hoorden, werden niet alleen aan

De Wijze maar ook aan een reeks andere

bieders verkocht.
Met het eigenaarschap van Cornelis de
Wijze jr. kwam er een einde aan de heer-
schappij van ambachtsheren en -vrouwen
en regentenfamilies over buitenverblijf en
later boerderij Valkenisse.

Tot slot
Wat is er nog over van boerderij Valkenis-
se? Zowel het boerenhuis als de schuur

zijn in het laatste kwart van de twintigste
eeuw afgebroken. Alleen de historische
gegevens, voor dit artikel opgezocht in de

depots van voornamelijk het Zeeuws Ar-
chief, resten nog.
In het landschap treffen we dus helaas
geen herinneringen aan. Op de plek van
het opmerkelijke huis werd na de sloop
een bungalow gebouwd. Tussen de vroe-

gere boerenschuur – die daar direct naast

stond – en het huidige parkeerterrein van

het waterschap staat nu een overdekte
speelhal voor kinderen, onder de naam
Avonturenpark Valkenisse.
Lange tijd was dit gebied in handen van de
familie Vos, die er voornamelijk in de twee-
de helft van de twintigste eeuw een cam-
ping leidde. Dat bedrijf groeide uit tot de
grote, welbekende strandcamping Valke-
nisse. Enkele jaren terug is het bedrijf
overgenomen door een nieuwe eigenaar.
Wat onveranderd ‘overeind’ bleef in de loop
der eeuwen, is de aantrekkelijkheid van
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Valkenisse, augustus 2010. Het grondgebied
van het voormalige hof Valkenisse is recreatie-
gebied. (foto Leo Hollestelle)
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het gebied. Bouw- en weiland, vroonland,
steeds hoger wordende duinen, strand,
zee en het Zeeuwse licht. Dat men deze

omgeving als aantrekkelijk ervoer, was al
zo vóórdat de heren van Biggekerke hier
neerstreken en dat bleef zo nádat de laat-

ste herinneringen aan hof Valkenisse ver-
dwenen. En zo zal het – dat hopen we al-
thans – voorlopig wel blijven.

Jaco Simons

Geraadpleegde bronnen:
– D.G. van Epen, Het geslacht Van Hoorn van
1571-1899, Brussel 1899.
– R. de Groot, ‘Heerlijke rechten’, in: De Wete,
2010 nr. 1.
– F. Nagtglas, ‘Levensberichten van Zeeuwen’,
Middelburg 1888-1893.
– J. Simons, ‘Walcheren, wat anders’, Vlissin-
gen 2005.
– J. Simons, ‘Walcheren, wat anders 2’, Vlis-
singen 2007.
– J. Simons, Klaver Vier, wijkkrant voor Paau-
wenburg (diverse artikelen ), Vlissingen 2007,
2008, 2009.
– J. Simons, ‘Zwanenburg’, in: De Wete, 2008,
nr. 3.
– J. Simons, ‘Paauwenburg’, in: De Wete, 2009
nrs. 2 en 3.
– J. Simons, ‘Westerwijk’, in: De Wete, 2010
nr. 1.
– M. Smallegange, ‘Nieuwe Cronyck van Zee-
land’, Middelburg 1696.
– N. Visscher en Z. Roman, ‘Atlas van Zee-
land’, Amsterdam/Middelburg 1655.
– K. Wielemaker, ‘Biggekerke’, Middelburg
1904.
– Websites:

- www.watwaswaar.nl (kadaster 1832)
- www.zeeuwengezocht.nl 

- www.bunkerbehoud.com       
– Gemeentearchief Vlissingen: Rechterlijke ar-
chieven Zeeuwse eilanden, oud-rechterlijk ar-
chief West-Souburg, inv.nr. 1481.
– Genealogisch Centrum Zeeland: Dossier fa-
milie Van Sonsbeeck.
Zeeuws Archief:

- Archieven van de gemeente Biggekerke,
Kadaster 1832, inv.nr. 2951.
- Archief Rekenkamer van Zeeland (Reken-
kamer II), inv.nr. 1153.
- Archief Polder Walcheren 1511-1870,
inv.nrs. 280-282, 282a, 283, 927, 930 en
934.
- Atlas Hattinga, Kaarte van het eyland
Walcheren de Ao. 1641 gemaakt door
Christoffel Bernards, D.W.C. en/of A. Hat-
tinga, ca. 1750, inv.nr. 13.
- idem, Kaart van Walcheren [blad 8],
(1750), inv.nr. 23.
- Handschriftenverzameling Rijksarchief in
Zeeland, inv.nrs. 1203 en 1204.
- Kaarten Zeeland, Reiskaart van het eiland
Walcheren (ca. 1780), inv.nr. 1920.79. 
- idem, Eiland Walcheren (ca. 1800),
inv.nr. 1956.15.
- idem, Chromo-topografische kaart van het
Koninkrijk der Nederlanden, inv.nr.
1962.22.656.
- Notariële archieven 1842-1895, inv.nrs.
502 en 514.
- Rechterlijke archieven 1796-1838,
inv.nrs. 410, 412.
- Rechterlijke archieven Zeeuwse eilanden,
Transporten en plechten Vierschaar Vlis-
singen (1679-1795), inv.nrs. 1285, 1288,
1289, 1295, 1300, 1301, 1302 en 1307. 
- Successiememorie Willem Laurens van
Sonsbeeck, inv.nr. 463, nr. 2/9958.

– Zeeuwse Bibliotheek: Vlissingsche Courant,
23 en 25 maart 1842.
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