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Een keuken moet leefbaar zijn.
Mooi, maar toch functioneel en praktisch.

In onze showroom kunt u zien dat comfort en kwaliteit 
hand in hand kunnen gaan.

Sanitair, badmeubelen en accessoires met een persoonlijk tintje.
Daardoor geniet u elke keer weer opnieuw.

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keus 
om uw badkamer een eigen gezicht te geven.

Tramstraat 1-3 (centrum), Koudekerke, tel. 0118-551681
Vrijdagavond koopavond (zaterdagmiddag gesloten)
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Behandeling op afspraak
Brahmslaan 7- Vlissingen

Telefoon 411899

Oedeem Therapie
Manuele Therapie
Kinderfysiotherapie
Geriatrische Fysiotherapie

Dreesstraat 2 / 4384 DC Vlissingen
Tel.: 0118-465474 / Fax: 0118-463487
Maandag, donderdag en vrijdag 
van 8.00-18.00 uur
Dinsdag en woensdag van 8.00-21.00 uur
E-mail: info@fysiopaauwenburg.nl

www.fysiopaauwenburg.nl

We beginnen de ontrafeling van de boerderij met het ope-
nen van diverse stokoude ’belastingregisters’, zogeheten
overlopers. Die boekwerken hebben we nodig om de
namen van de diverse eigenaren te kunnen traceren. 

Zestiende en zeventiende eeuw
Volgens de overloper van 1574 was ene Pauwels Leinse in
die tijd eigenaar van de boerderij, inclusief een stuk land
van bijna 2,5 hectare. Gemakshalve zullen we de boer-
derij alvast naar de latere, pas in de negentiende eeuw
gegeven, identiteit l’Espérance noemen. In de marge van
de betreffende pagina uit de genoemde overloper staat
de volgende bezitter genoteerd: Adriaen Claes Boers. Hij
blijkt meer onroerend goed in deze contreien op zijn
naam te hebben staan. Beter gesitueerden, zoals Boers,
lieten het werk op hun boerenbedrijf over aan een pach-
ter. Boers boerde dan ook niet zelf op l’Espérance, maar
had daarvoor Pieter Pieterse Vlaminck ingehuurd. De vol-
gende bewaard gebleven overloper (1585) geeft nog
steeds Adriaen Claes Boers aan als eigenaar. 
Zeker vóór 1608 moet Boers zijn overleden. François

Corneliszoon Tas had namelijk de boerderij van de kin-
deren van Boers overgenomen. Tas ging in zee met een
andere pachter, ene Pieter Quintens. De koop betekende
voor Tas zijn tweede boerderij in de directe omgeving.
Een eindje verderop bezat hij al een boerderij. Die had hij
van zijn moeder geërfd. 
De familie Tas was in de zestiende en zeventiende eeuw
vermogend en invloedrijk op Walcheren en had vooral
rond Buttinge (tussen Middelburg en Grijpskerke) veel
land in bezit. François’ vader Cornelis was schepen (een

soort wethouder) van Middelburg, vertegenwoordiger in
de Staten van Walcheren en gecommitteerde van het
toenmalige waterschap. Wat François deed voor de kost is
niet duidelijk. Hij wordt nergens in verband gebracht met
een bestuurlijke functie, zoals we dat wel zien bij het
grootste deel van het geslacht Tas. 
Tussen 1615 en 1620 verkocht François Tas l’Espérance
aan Mels Pieterse. Achter zijn naam lezen we: ”baent
selve”. Dat betekent dat Pieterse de boerderij zelf in be-
drijf hield en dat hij dus niet een verbintenis met een
pachter was aangegaan. In de praktijk werd hij natuurlijk
wel door boerenknechts bijgestaan. 
Mels Pieterse was getrouwd met Maicken Marinisdochter.
Man en vrouw werden in 1632 respectievelijk 1642 als
”lidmaten met belijdenis” ingeschreven in de zoge-
noemde Nederduitsgereformeerde kerk in Koudekerke.
Pieterse was landman en in de periode 1627-1646 vele
jaren schepen van de landvierschaar van Vlissingen (een
soort rechtsprekend orgaan). Hij bleef lange tijd verbon-
den met zijn boerderij in Koudekerke. Pas op 23 augus-
tus 1661 treffen we zijn zoon als eigenaar, Adriaen Mels
Pieterse. Adriaen was getrouwd met Sara Pieterse Wisse. 
Bijna dertien jaar later, op 16 maart 1674, kocht Willem
de Vos sr. het vastgoed van Adriaen Mels Pieterse. Vlis-
singer De Vos had tussen 1672 en 1704 de functie van
waterklerk binnen de Westwatering van Walcheren. De
Westwatering behoorde tot de vier zogeheten wateringen
van Walcheren. Samen werden ze beheerd door de Pol-
der Walcheren, een voorloper van het huidige waterschap
Scheldestromen.

l’Espérance bij Westerbeek gevoegd
Willem de Vos verkocht na 26 jaar, op 25 mei 1700, l’Es-
pérance aan de Middelburgse koopman Abraham Du-
buisson, op dat moment de echtgenoot van Jacoba
Rooijaart. Zij was eigenaresse van het ernaast gelegen

landgoed Westerbeek. Door toedoen van Dubuisson werd
l’Espérance bij Westerbeek gevoegd. 
Een deel van het omringende bouwland van l’Espérance
(intussen door verkoop geslonken tot bijna 1,5 hectare)
deed Willem de Vos overigens niet van de hand. De fa-
milie De Vos zou tot 1760 eigenaar blijven van dat door
Willem behouden stukje land. Sterker nog, op dit lapje
grond zou later zelfs een extra boerderijtje worden ge-
bouwd. Dat lag tussen l’Espérance en de huidige Boks-
weg. Het boerderijtje heeft er niet erg lang gestaan. De
verdere geschiedenis van dit bedrijfje en de bijbehorende
grond staan los van de ontwikkelingen rondom l’Espé-
rance en laten we hier verder buiten beschouwing.
Al op 23 februari 1703 nam oud-zeeheld Philibert Boes-
schot de boerderij onder zijn hoede. Boesschot kocht na-
melijk op die datum landgoed Westerbeek van
Dubuisson.

Nadat Philibert Boesschot in 1733 en zijn weduwe in
1757 waren overleden, werd door de volgende eigenaren
besloten het ’hart’ van Westerbeek, namelijk het heren-
huis, af te breken. Dat betekende feitelijk het einde van
deze buitenplaats. Op 27 april 1757 kochten de hande-
laren in onroerend goed en compagnons Daniël Sanders
uit Vlissingen en Pieter Tapper uit West Souburg de bouw-
landen van Westerbeek op en verkochten het afbraak-
materiaal van het gesloopte herenhuis; boerderij
l’Éspérance maakte nog steeds deel uit van het geheel en
werd dus eigendom van de genoemde heren.  
Op 2 februari 1759 kwam Pieter Tappers schoonzoon,
landbouwer Cornelis Oreel uit Klein-Abeele en getrouwd
met Susanna Tapper, in beeld. Echter niet voor lang. De
investering in het voormalige Westerbeek bleek voor
Oreel te hoog gegrepen. Op 27 mei 1763 werd de over-
name door de vermogende patriciër Pieter Lucas Grij-
malla een feit. Oreel bleef overigens wel aan als pachter
onder Grijmalla en kon zo zijn werk voortzetten. 

Middelburger Grijmalla stootte op 7 maart 1786 l’Espé-
rance en de bouwlanden van het voormalige Westerbeek
af en verkocht deze aan landbouwer Jan Bol (1750-
1814). Bol ging daarvoor een lening aan van 550 pond
Vlaams, de gangbare valuta in die tijd. Zo’n hypotheek
werd doorgaans geregeld bij vermogende lieden. In dit
geval werd dat dus gedaan bij de verkoper zelf, Pieter
Lucas Grijmalla. In september 1804 ging Bol wederom
een lening aan, nu voor 450 pond Vlaams bij Vlissinger
Jan Pieterse. Net als in 1786 waren als onderpand de lan-

derijen van Westerbeek en de boerderij l’Espérance in-
gezet. Jan Bol was getrouwd met Janna Boogaard.

Weer los van Westerbeek
Tussen 1805 en 1812 vond de verkoop plaats van de
bouwlanden van de voormalige buitenplaats Westerbeek.
L’Espérance zat daar niet bij inbegrepen. Wat gebeurde
er dan met deze boerderij? Daarover zijn de beschikbare
bronnen niet duidelijk. We weten dat de vrouw van de in-
middels overleden Jan Bol begin 1814 weduwe werd en
eind 1815, op 61-jarige leeftijd, hertrouwde met een

tuinman-hovenier, hoogstwaarschijnlijk die van Wester-
beek. Janna’s bruidegom was de 54-jarige geboren Dom-
burger Boudewijn Vreke. Begin 1816 laat Janna Boogaard
haar testament vastleggen bij notaris Loeff in Koude-
kerke; hoogstwaarschijnlijk woonde ze nog steeds op
l’Espérance. Janna en haar tweede man Boudewijn ver-
trokken rond 1820 naar een plek net buiten de stad Mid-
delburg. Waarschijnlijk verkochten zij in die tijd hun
boerderij in Koudekerke. 
De nieuwe eigenaar van l’Espérance heette Pieter Delle-
beke, een geboren Ritthemer. De van oorsprong landar-

beider en later landbezitter Dellebeke was sinds circa
1810 gehuwd met Cornelia Braam. Werd Dellebeke ka-
pitaalkrachtig door zijn huwelijk met Cornelia, dochter
van mr. Gillis Braam, jurist en wethouder van Koude-
kerke? Jazeker, dat blijkt wel uit het feit dat Pieter in 1819
eigenaar werd van de kleine buitenplaats Fleurenburg.
Deze zogeheten speelhof lag op de plek waar nu Villa Al-
bertine ligt, het bekende grote huis in de bocht van de
Vlissingsestraat en de Lammerenburgweg. 
Op 27 januari 1838 nam Pieters dochter Levina Delle-
beke haar vaders boerenbedrijf over. Om dit financieel
te ondersteunen, werden twee geldschieters ingescha-
keld. Dat waren haar grootvader, de genoemde mr. Gillis
Braam, en zijn collega-dorpsbestuurder Aarnout Jans-
zoon Aarnoutse, burgemeester van Koudekerke. Aar-
noutse kennen we in verband met hofstede Paauwen-
burg, waarvan hij sinds 23 december 1816 eigenaar was.
Het jonge leven van Levina kende een tragisch einde. Hal-
verwege 1845 raakte ze ongehuwd zwanger van de acht
jaar jongere Machiel Adriaanse. Een gevoelige situatie,
destijds. Ze werd verplicht te trouwen, waarna twee
maanden later de geboorte plaatsvond van dochter Su-
zanna, in 1846 in Serooskerke. Het gezin was blijkbaar
uit Koudekerke verstoten. Weer twee maanden later over-
leed Levina. 

l’Espérance
Op 7 januari 1847 nam Engel Johannes Brieve de boer-
derij onder zijn hoede. Onder hem duikt de naam l’Es-
pérance op. Hij moet dus de bedenker zijn geweest van
deze hoopvolle identiteit. Brieve was broodbakker en
koopman in Middelburg. Tweemaal trad hij in het hu-
welijk. Eerst met Hendrina Pieternella van de Weele en
later in 1840 met Cornelia de Lange. Opvallend waren de
grote leeftijdsverschillen betreffende Brieves huwelijken.
Zijn eerste vrouw was bijna tien jaar ouder; zijn tweede
ruim zestien jaar jonger.
Als we de Middelbugsche Courant van 12 maart 1867
openslaan, lezen we in een bericht: ”te verkopen: hof-
stede l’Espérance”. De verkoop werd geregeld via notaris
Verhulst uit Middelburg. De nieuwe eigenaar werd Nico-
laas Bosschaart. Hij was eerst getrouwd met Maatje Ma-
rijs en, na haar dood in 1868, met Dina Mauer. Even na
1875 volgde op Bosschaarts initiatief een uitbreiding van
het bebouwde gedeelte van de boerderij. 
Een smeuïg detail mag hier niet onvermeld blijven: Bos-
schaart belandde op 20 juli 1867 één dag in de gevange-
nis in Vlissingen. Hij was aangeklaagd voor diefstal, maar

kwam op 21 juli alweer vrij. Voor een (vermeend) klein
vergrijp werd je destijds direct opgesloten.
In de krant De Zeeuw, van 24 december 1891, vinden we
vinden we een soortgelijk bericht als dat in de eerder aan-
gehaalde Middelburgsche Courant: ”te verkopen: een
hofsteedje, genaamd l’Espérence, zijnde karoterij”. Met
karoterij wordt een hoveniering of een tuinderij bedoeld.
L’Espérance lijkt de voorloper te zijn geweest van kweke-
rij Moesbos, dat zich later ontwikkelde tot het huidige In-
tratuin! 
De koper in 1892 was Biggekerkenaar Pieter Zachariasse
(1861-1947). Hij was getrouwd met Pieternella Janse
(1862-1935). Bij de transactie was een bedrag gemoeid
van 3363 gulden. 
Al in het begin van de twintigste eeuw ging de boerderij
over naar hun zoon Hendrik (1893-1964) en dochter Jo-
hanna Pieternella Zachariasse (1895-1981), op dat mo-
ment nog minderjarige kinderen. Beide zouden trouwens
ongehuwd blijven. De verantwoordelijkheid betreffende
de overname was in handen van hun oom Jan Janse
(1864-1936). Janse was groentekoopman in Middelburg.
Waarom werd de boerderij door Zachariasse sr. overge-
daan? Was hij, financieel gezien, in zwaar weer terecht
gekomen, waardoor hij de hulp van zijn zwager inriep?
Na de zware jaren van de Tweede Wereldoorlog volgde in
1947 de gedeeltelijke sloop en, vlak erna, de gedeelte-
lijke vernieuwing van l’Espérance. 
In 1951 werd Koudekerkenaar Pieter Poppe (Maartens-
zoon) eigenaar. Hij was een neef van broer en zus Za-
chariasse. Zijn moeder was namelijk een Zachariasse.
Pieter kocht het pand niet voor zichzelf, maar voor zijn
zoon Cornelis en zijn vrouw, die het pand van hem huur-
den. 
In 1956 kocht de Koudekerkse landarbeider Jan de Witte
(Adriaanszoon) l’Espérance. Een zoon van De Witte, Jan

jr., woont nog steeds aan de Vlissingsestraat in Koude-
kerke, zij het in een ander huis aan het begin van die
straat.
Circa 1967 werd het pand aangekocht door fotograaf
Jos(ephus) Verschoore. Hij was in die tijd eigenaar van de
bekende zaken ’Foto Verschoore’. Op zijn initiatief werd
de boerderij gerenoveerd. Bij de verbouwing werd ge-
bruik gemaakt van oude stenen waardoor een authen-
tiek karakter ontstond. De nu 85-jarige heer Verschoore
woont op dit moment in Vlissingen.

Woonboerderij 
In 1980 werd de tot woonboerderij verbouwde woning
door neuroloog dr. H(uibrecht) Knook gekocht. Knook
was van 1974 tot 2003 als specialist werkzaam in het zie-
kenhuis in Vlissingen. Na vijftien jaar Koudekerke ver-
trok hij naar Veere.
In 1995 kochten de eigenaren van Intratuin de voorma-
lige boerderij, aanvankelijk met het idee dat één van de
directieleden er zou gaan wonen. Dat plan ging niet door.
Een deel van de verworven grond bleef echter van Intra-
tuin. De tuin bij de boerderij was immers zeer langge-
rekt. Hier werden er door Intratuin extra parkeerplaatsen
gemaakt en werd er een reservoir aangelegd; het hemel-
water, dat op het dak van het groencentrum terecht komt,
wordt namelijk naar deze kom afgevoerd.  
In hetzelfde jaar (1995) volgde de verkoop aan de fami-
lie Bos. Deze ondernemer woont anno 2013 nog altijd in
deze prachtige woonboerderij ofwel ”Het huis met de
ganzen”.  

Met dank aan de heren D. Aarnoutse (Koudekerke), S.
Joziasse (Koudekerke), dr. H.L. Knook (Veere), de
broers J. en P. Poppe (Middelburg en Creil), B. Ver-
schoore (Vlissingen) en J. de Witte (Koudekerke). 

Net buiten Paauwenburg, in de richting van Koudekerke, staat ”Het huis met de gan-
zen”, zoals de woonboerderij in de volksmond wordt genoemd. l’Espérance, zoals de of-
ficiële naam luidt, is bijna volledig omgeven door het grondgebied van de directie van
Intratuin. Al in de zestiende eeuw was op deze plek sprake van een boerenbedrijfje.
Daar kwam rond 1967 een einde aan, toen de bekende fotograaf Verschoore de boer-
derij aan de Vlissingsestraat in Koudekerke kocht en deze vervolgens tot woonboerde-
rij omtoverde. Sindsdien is de combinatie van gerenoveerd pand en bijbehorende
(sier)tuin een werkelijk prachtig paradijsje.  

Aan het begin van de twintigste eeuw werd de komst van een tramlijn op Walcheren een feit. Een deel van het
Walcherse tramnetwerk liep tussen de kern van Koudekerke, via de huidige Gerbrandystraat, naar het centrum
van Vlissingen. Het tracé liep vlak langs l’Espérance (aan de westkant).

In de Tweede Wereldoorlog lag op het grasveld pal naast de boerderij (aan de oostkant) een ’Marokkanen-
kamp’. De Afrikanen waren krijgsgevangen gemaakt en werden gedwongen arbeid te verrichten voor de Duit-
sers. Zij liepen via de huidige Gerbrandystraat en de Koudekerkseweg naar de kust om daar te werken aan de
Atlantikwal. De heer David Aarnoutse herinnert zich als kind: ”In het kamp sneden de Marokkanen houten stok-
ken met een slangenmotief.” De heer Ad van Dijk, in zijn arbeidzame leven huisarts in Vlissingen, herinnerde
zich dat kamp ook goed: ”Ik ben nog in Marokko op bezoek geweest bij een bevriende Marokkaan uit die tijd”,
zo vertelde hij kort voor zijn dood op 30 augustus 2012. 

L’ESPÉRANCE

Foto van de oude boerderij, vóór de renovatie van 1968. (fotocollectie dr. H.L. Knook) 

Woonboerderij l’Espérance. (foto: Jurriën Tjon-a-koy, januari 2013)

Foto van de renovatie van de boerderij in 1968. (fotocollectie dr. H.L. Knook) 

door Jaco Simons

Foto van de renovatie van de boerderij in 1968. (fotocollectie dr. H.L. Knook) 

Kaart van Walcheren van de gebroeders Hattinga uit ca. 1750. L’Espérance ligt even ter rechterzijde van ’t hof
Anderwijk; het rode stipje boven het woord Santweg geeft de ligging van het pand weer. Rond 1750 viel l’Espé-
rance onder ’t hof Westerbeek van mevrouw Boesschot. 
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