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Utrecht was op 15 mei 2010 scoutinghoofdstad 

van Nederland. De jubileumdag werd gehouden 

ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van 

Scouting Nederland. Ook in Vlissingen is daar 

dit jaar met allerlei activiteiten aandacht aan 

besteed.

Een viertal scoutinggroepen in onze stad heeft  

in Paauwenburg, aan de Gerbrandystraat 115, 

de thuisbasis. De boerenwoning en -schuur die 

door het jeugdwerk worden gebruikt, liggen wat 

verscholen achter hoge bomen en bosschages. 

Toch is het terrein bij behoorlijk wat mensen 

bekend. Hoeveel kinderen en hun ouders zijn 

hier sinds 1977 niet over de vloer geweest?

Bon Repos, want zo luidt de aloude naam van 

deze boerderij en voormalige buitenplaats, 

heeft een rijkere geschiedenis dan menig-

een zou verwachten. Een mooie gelegen-

heid om juist in dit jubileumjaar het thuis van 

Vlissingse scouts eens te belichten.

Met name in de zeventiende en achttiende 

eeuw richtten vermogende lieden, en dat 

waren er nogal wat in die tijd, buitenplaat-

sen op. In de meeste gevallen hadden ze 

al een groot pand in Middelburg of Vlis-

singen. Buiten- of zomerverblijven waren 

er in verschillende grootte; hof Bon Repos 

was in tegenstelling tot bijvoorbeeld Der 

Boede, Lammerenburg en Zwanenburg 

van bescheiden omvang. Mogelijk werd 

daarom de term ‘speelhof’ gebezigd. Alle 

genoemde landgoederen lagen overigens 

op grondgebied van de ambachtsheer-

lijkheid Koudekerke, dat toentertijd qua 

omvang veel groter was dan in onze tijd.

Alleen al de naam Bon Repos, wekt hoge 

verwachtingen. ‘Na gedane arbeid een 

welverdiende rust’, zo zou je, vrij vertaald, 

deze Franse term kunnen aanduiden. Op 

Walcheren wordt de naam meestal in dia-
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lect uitgesproken als ‘borrepos’, wat bijna 

hilarisch aandoet. ‘Rustnamen’ zijn niet on-

bekend in het Zeeuwse en ver daarbuiten. 

Zo treffen we Rustenburg, Damrust, Zeerust 

of Rusthof. Ook de pendant duikt hier en 

daar op met Zeldenrust of, een stuk hefti-

ger, Woelgeest! 

Het gebruik van sjiek aandoende Franse 

namen was populair in voorgaande eeuwen. 

Niet ver van Bon Repos bijvoorbeeld, rich-

ting Intratuin Koudekerke, staat een prach-

tige oude woonboerderij die luistert naar 

l’Espérance. Het Frans werd ook gebezigd 

als de eigenaar van Franse komaf was.

Speelhof

De eerste eigenaar van de speelhof was 

Maerten Simons (Commijs). Hem komen 

we tegen in 1648 in de ‘Overloper van de 

Westwatering van Walcheren’ (een soort 

belastingregister). De toevoeging Commijs 

achter zijn naam werd gegeven omdat hij 

het hoge ambt van commies van de West-

watering van Walcheren bekleedde. In die 

hoedanigheid bewoonde hij het zogeheten 

commiezenhuis aan de Nolle te Vlissingen.   

Uit oude documenten betreffende koop 

en verkoop, genoteerd in zogeheten sche-

penakten, maken we op dat Simons in het 

Huyge Adriaan Huyse block van een drietal 

personen grond heeft gekocht; in 1646 van 

de wezen van Jacob Antheunis de Bree en 

van Geeraert de Neeve, het jaar daarop van 

Elisabeth Honincx. De drie delen vormden 

samen één nieuw perceel, waarop in 1647 

of 1648 Simons’ speelhof moet zijn verre-

zen.

Veel later, op de bekende Walcherenkaart 

van de gebroeders Hattinga (ca. 1750) 

blijkt het grondgebied van de speelhof door 

verdere uitbreiding te grenzen aan dat van 

de hoven Paauwenburg en Lammerenburg.

In de overloper van 1675 wordt niet Maer-

ten Simons, maar zijn weduwe genoemd als 

eigenaresse. Daarna volgt hun zoon Simon. 

Hij heeft de hof slechts korte tijd onder zijn 

hoede gehad. 

Al in 1681 neemt Adriaan Taarlinck (of Teer-

linck) het buitenverblijf over van de kinde-

De eerste steen in de voorgevel met de initialen F.v.V uit 1904

(Foto Jaco Simons)
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ren van Simon. Taarlinck was kapitein van 

de burgerlijke krijgsraad van Vlissingen en 

stond te boek als koopman. Ook hij woont 

niet al te lang op de hof. Dat blijkt in 1704 

als zijn vier kinderen Joris, Vincent, Adriaan 

jr. en Susanna het bezit van hun moeder, die 

dan al weduwe is, verkopen.

De nieuwe eigenaar van het buitenverblijf 

was een Middelburger met de prachtige 

naam, Jacobes de Larore (ook, weliswaar 

foutief, maar nog mooier, De l’Aurore ge-

noemd). Hij kwam in 1662 ter wereld als 

het zesde kind van Johannes de Larore en 

Maria des Prez. Vader Johannes was in zijn 

tijd een bekende arts in het Middelburgse. 

Jacobes werd in 1731 begraven in de Koor-

kerk te Middelburg. 

In 1722 kwam, verrassend genoeg, de fa-

milie Taarlinck wederom in beeld. Adriaan’s 

zoon of kleinzoon Joris kocht het geheel te-

rug, waarmee hij zijn familienaam voor de 

tweede maal met de speelhof verbond. In 

het transportdocument wordt het geheel als 

volgt omschreven: ‘Hofstede en speelhof. 

Met huis, prieel, wagenhuis, schuur, stalling, 

bakkeet, zomerwoning, boomgaard, wei- en 

zaailand’. Het is een hele opsomming en 

lijkt indrukwekkend, maar we moeten erbij 

bedenken dat een en ander niet erg groot 

in omvang was. Wel zijn er bij de verkoop 

vele stukken wei- en bouwland betrokken in 

andere gedeelten van Koudekerke. 

Van Joris Taarlinck weten we dat hij sche-

pen (wethouder) van Vlissingen was. Het 

optrekje dat hij kocht zou lange tijd, van 

1722 tot en met 1759, in bezit blijven van 

het geslacht Taarlinck. Echter, tussen 1743 

en 1748 was er gedurende een vijftal jaren 

sprake van een andere eigenaar of beter 

gezegd, van twee eigenaren. Het eigendom 

werd toen namelijk gesplitst. Het leeuwen-

deel ging naar Jan Babtiste Couriez; een 

klein deel naar de weduwe van Pieter de 

Ruyter. Waarom? Nam Joris’ welvaart af, 

waardoor hij financieel gezien in zwaar weer 

geraakte?

In 1748 was het tij blijkbaar weer gekeerd, 

getuige de koop door een verwant, kapitein 

Jan Taarlinck. Jan kocht in dat jaar het ei-

gendom van de genoemde Couriez en nam 

Titelpagina van de gedichtenbundel uit 1748 voor Pieter Claudoré en echtgenote

(Collectie Zeeuwse Bibliotheek)
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een jaar later het bezit van weduwe De Ruy-

ter over. De speelhof werd op die wijze her-

enigd.

Jan Taarlinck was beroepsmilitair en woon-

achtig in Vlissingen. Het is zeker niet onmo-

gelijk dat onze beroemde Vlissingse schrijf-

ster Betje Wolff in haar jonge jaren eens een 

bezoekje heeft gebracht aan deze hof. Haar 

oudere zus Christina was immers getrouwd 

met een telg uit de familie Taarlinck.

Na het overlijden van Jan Taarlinck ver-

kocht zijn weduwe Helena Termaat haar hof 

aan de Middelburgse koopman Hermanus 

Huijge. In het zogeheten Vergaarboek van 

de Westwatering van Walcheren (1713) 

wordt zijn naam in 1759 geregistreerd als 

Hermanus Huijgens a Middelburgh. Die spe-

cificatie kom je vaker tegen bij kooplieden. 

Overigens duikt in de verkoopakte uit 1759 

de naam Bon Repos voor het eerst op. Wie 

voor die identiteit verantwoordelijk was, is 

niet duidelijk. Het paar Taarlinck-Termaat 

lijkt in dit verband het meest voor de hand 

te liggen.

Na Huijgens’ dood in 1767 kreeg zijn we-

duwe Johanna Claudoré Bon Repos onder 

haar hoede. Leuk om hier te vermelden is, 

dat Johanna twee decennia daarvoor, sa-

men met een aantal familieleden en vrien-

den, een boekje met gedichten uitgaf. Ze 

deed dat in eigen beheer. Het bundeltje Ter 

zilvere bruyloft was een cadeau voor haar 

broer Pieter en zijn vrouw die in 1748 hun 

25-jarig huwelijksfeest vierden. De Zeeuwse 

Bibliotheek heeft het werkje in bewaring! 

Het ligt in de kluis aldaar en is op aanvraag 

in te zien. 

Broer Pieter Claudoré was ‘eerste boek-

houder van de wisselbank tot Middelborch’, 

‘ontfanger van het oude mannen en vrou-

wenhuys’ en regent. Een van zijn collega’s 

was zijn neef, de jonge boekhouder Michiel 

Herklots. Zijn naam treffen we ook aan in 

het gedichtenbundeltje. Toen zijn tante Jo-

hanna Claudoré in de herfst van haar leven 

raakte, zag Herklots het wel zitten om haar 

buitenplaats te kopen. Van Herklots is be-

kend dat hij in latere jaren tevens een pa-

De boerderij ‘Bon Repos’ van de familie Van Vlaanderen, 1973

Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert. Collectie Zeeuwse Bibliotheek
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triciërshuis bezat aan de Rouaanse kaai in 

Middelburg.

In de situatie kwam verandering op het 

moment dat Michiel zijn vrouw Adiana Jo-

hanna Paays op 1 maart 1798 verloor. Twee 

maanden daarna deed hij Bon Repos van de 

hand. Weer een maand later overleed hij zelf 

en werd hij op 1 juni begraven in de Oost-

kerk in Middelburg.

Voor 500 pond Vlaams, de gangbare valuta 

in die tijd, mocht landman Jacobus Pieter-

se uit Koudekerke zich in 1798 de nieuwe 

eigenaar van Bon Repos noemen. Uit zijn 

testament van1790, bij notaris Jean André 

Peres te Vlissingen vastgelegd, blijkt overi-

gens dat hij vóór dat jaar al op Bon Repos 

woonde. Pieterse pachtte blijkbaar eerst van 

Herklots voordat hij eigenaar werd.

Jacobus Pieterse was de eerste die deze 

plek niet alleen in de zomer, maar perma-

nent als verblijfplaats had. Lang kon hij er 

echter niet van genieten. Al in 1805 liet hij 

het leven, waarna zijn weduwe Magdalena 

Antheunisse besliste dat haar dochter en 

schoonzoon zich vanaf dat moment moes-

ten gaan bemoeien met Bon Repos. Doch-

ter Adriana Helena Pieterse was getrouwd 

met Samuël van Vlaanderen.

Van Vlaanderen

Vanaf 31 december 1805 tot aan het begin 

van de jaren zeventig van de twintigste eeuw 

zou Bon Repos in handen blijven van één 

familie, de Van Vlaanderens. Dat betekende 

een periode van meer dan 165 onafgebro-

ken jaren. De voornamen van de diverse ei-

genaren bezorgen ons geen hoofdbrekens. 

Ze luiden Samuël of Frans. 

Samuël van Vlaanderen kocht Bon Repos 

in de Franse tijd (1795-1814), een periode 

waarin de economische situatie geleidelijk 

aan verslechterde en ons land aan de finan-

ciâle afgrond raakte. Met name na het En-

gelse bombardement op Vlissingen in 1809 

moest er in opdracht van de Fransen veel 

geld worden gepompt in de uitbreiding van 

de vestingwerken. Vele Vlissingers verloren, 

als gevolg van die uitbreiding, hun huis. Om 

het schootsveld optimaal te kunnen benut-

ten, moesten ook Koudekerkenaren er in 

latere jaren aan geloven. In een straal van 

600 meter om de noordzijde van het Lin-

ker Kroonwerk, de Vlissingse wijk ‘Het Fort’ 

is later op die plek gebouwd, werden zelfs 

nog begin 1814, tijdens de laatste stuiptrek-

kingen van de Franse aanwezigheid op Wal-

cheren, grote hoeveelheden bomen gekapt. 

Diverse bouwfases zijn te onderscheiden 

door het gebruik van verschillende steen-

soorten

(Foto Jaco Simons)
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Op 31 december 1813 verschijnt een taxa-

tierapport voor het kappen van bomen en 

bosschages, onder meer aan het adres van 

Van Vlaanderen. De beloofde vergoeding is 

hoogstwaarschijnlijk nooit uitbetaald. Dat 

kunnen we opmaken uit de aanklacht te-

gen de inname die hij bij notaris Jan Loeff 

in Koudekerke op 14 november 1814 laat 

registreren. 

Vermoedelijk heeft Samuël als gevolg van 

de slechte economische situatie zijn woon-

huis na 1814 moeten afbreken omdat een 

dergelijk luxe onderkomen simpelweg niet 

meer op te brengen was. Bon Repos ging 

verder als boerenbedrijf met bijbehoren-

de boerenwoning; de status van speelhof 

kwam hiermee ten einde. Na Samuëls dood 

ging de boerderij over op zijn zoon Frans, 

voortgekomen uit het tweede huwelijk met 

Catharina Maas. Frans bleef lange tijd, tot 

1890, de scepter zwaaien over de boerde-

rij. Als gevolg van zijn overlijden, nam zijn 

zoon, Samuël jr., de verantwoordelijkheid 

op zich. In 1904 moet de boerenwoning zijn 

verbouwd, getuige de ingemetselde steen 

die nog altijd in de voorgevel van het huis 

is te zien. De initialen F.v.V. verwijzen naar 

Frans van Vlaanderen, zoon van laatstge-

noemde Samuël. Fransje was een jochie 

van een jaar of negen toen hij zich met het 

zetten van de steen mocht laten ‘vereeuwi-

gen’. In 1910 sterft zijn vader als gevolg van 

een bedrijfsongeluk. Weduwe Leuntje van 

Vlaanderen-Boone ontfermde zich vervol-

gens over het boerenbedrijf. Later, in 1925, 

werd zoon Frans jr. eigenaar van Bon Re-

pos.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog kreeg een 

neef van Frans van Vlaanderen, Adriaan 

Jasperse, de mogelijkheid om het boeren-

bedrijf van zijn oom te pachten. Waren de 

Van Vlaanderens kinderloos, de Jasperses 

breidden hun gezin in de loop der tijd uit. 

Als gevolg daarvan woonden maar liefst 

vier volwassenen en zes kinderen in de re-

latief kleine ruimte van de boerenwoning. 

Die situatie was op zijn zachtst gezegd verre 

van ideaal, waardoor de spanningen hoog 

opliepen. In 1967 vertrok Jasperse naar 

een boerderij in Kerkwerve op Schouwen-

Duiveland.

De negentiende-eeuwse boerenwoning 

heeft de tand des tijds overleefd, hoewel 

er natuurlijk verschillende renovaties en 

dergelijke hebben plaatsgevonden. Op de 

detailfoto van de woning is dat mooi te her-

kennen; de verschillende steensoorten ver-

raden diverse fases van verbouw. Als we 

een kijkje nemen in het huis vinden we de 

woonkamer, de pronkkamer, een ovenruim-

te en de opkamer met daaronder een kelder. 

De slaapkamers op de bovenverdieping zijn 

nu omgevormd tot één ruimte.

Direct achter de woning stond het wagen-

huis, nu een stukje aanbouw. De oude boe-

renschuur, een historisch exemplaar met 

een rieten dak, werd in 1937 afgebroken 

en vervangen door de huidige schuur. Het 

varkenskot bevond zich achter de schuur en 

moet na 1973 zijn afgebroken.

Scoutingboerderij

Aan het begin van de jaren zeventig van de 

twintigste eeuw, in 1973 om precies te zijn, 

verkocht Frans van Vlaanderen zijn bezit 

aan de gemeente Vlissingen. Van Vlaande-

ren vertrok naar verzorgingshuis Ter Reede, 

waar hij elf jaar later overleed. De gemeente 

besloot in 1976 de boerenschuur te laten 

verbouwen en verhuurde Bon Repos vanaf 

1977 aan de plaatselijke scouting. “Nu ont-

plooien vier groepen activiteiten op deze 

plek”, aldus Simon de Meij, voorzitter van 

Stichting Samenwerkende Scoutinggroepen 

Vlissingen. ‘Dat zijn de groepen Schelde- 

zwervers, M.A. de Ruyter, Golfbrekers en 

Pieter Maritz Stam. Met name op zaterdag-

middag is het een drukte van belang. Dan is 

het echt geen Bon Repos, maar eerder Non 

Repos’, grapt De Meij.

Anno 2010 staat Bon Repos, hoewel in een 

andere vorm en allang geen buitenverblijf 

meer, nog altijd op de vertrouwde plek in 

het landschap. Begonnen als speelhof voor 

notabelen, nu ‘speelhof’ voor kinderen. Na 

de doordeweekse inspanningen, vinden zij 

hier in de weekeinden een welverdiende 

ontspanning. Ook dat is Bon Repos!
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Met dank aan de heren Simon de Meij 

en Dimmen de Fouw van Stichting 

Samenwerkende  Scou t ingg roepen  

Vlissingen en mevrouw Nel Joziasse-

Jasperse voor het verstrekken van infor-

matie ten behoeve van dit artikel.
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