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Boeren is een werkwoord. Het bedrijven van 
landbouw was een functie van veel buiten
plaatsen en een onderdeel van de buiten
plaatscultuur. Die combinatie van twee 
gevoelsmatig zulke verschillende werelden 
intrigeert mij na zes jaar onderzoek nog 
steeds mateloos. Vermoedelijk omdat het 
iets resoneert. Ook ik beweeg me al een 
aantal jaren in de wereld van de buitenplaats, 
maar mijn habitus is gevormd op de boerde
rij. Als boerenzoon ken ik de verhalen van 
moederszijde, een familie van pachtboeren 
op onder meer landgoed Sandenburg, waar 
ze in grote afhankelijkheid verkeerden van 
de graven Van Lynden van Sandenburg. Maar 
in mij zit evenzeer de zelfbewuste attitude 
van generaties eigenerfde boeren van vaders
zijde die de boerderij waar ik mocht opgroei
en naar zichzelf vernoemden: Oosterheem. 

Boeren is een werkwoord. Dat geldt ook voor 
het schrijven van dit proefschrift. Als boer 
moet je hard werken, ben je nooit klaar en 
moet je kunnen leven met onzekerheden. En 
die waren er genoeg tijdens deze reis. Een 
onderzoek op regionale schaal, met ruim 
honderdzestig buitenplaatsen en bijna even
zoveel boerderijen, verspreid over twee pro
vincies en tweehonderd jaar, is een zee waar
in je kunt verdrinken en waarvan de kustlijn 
zich steeds lijkt te verleggen. Dat ik uiteinde
lijk de overkant gehaald heb is allereerst te 
danken aan het vertrouwen dat mijn beide 
promotoren me gaven om aan de reis te 

beginnen. Ten eerste wil ik daarom mijn 
dankbaarheid uitspreken naar professor 
emeritus dr. Yme Kuiper die me stimuleerde 
om de aanknopingspunten uit mijn afstu
deeronderzoek naar het buitenplaatsland
schap langs de Oude Rijn uit te diepen in een 
promotieonderzoek. Je grenzeloos enthousi
asme en betrokkenheid waren opnieuw een 
grote stimulans en de olie die de machine 
smeerde. De vele overleggen in Goutum en 
onze onverwachte roadtrip naar Denemarken 
zijn me zeer dierbaar. Ten tweede wil ik 
professor dr. ir. Theo Spek bedanken, die me 
als buitenpromovendus gastvrij opnam in 
het netwerk van het Kenniscentrum Land
schap van de Rijksuniversiteit Gro ningen. Je 
wist als mecanicien het project altijd weer bij 
te stellen waar dat nodig was. Ik bewonder 
niet alleen je tomeloze energie, ik ben je ook 
dankbaar voor je kritische blik, waaraan het 
onderzoek en dit boek zoveel te danken 
hebben.

Een proefschrift maak je nooit alleen. Het 
past hier dan ook om een ieder die een bij
drage heeft geleverd te bedanken. De vele 
schatbewaarders van het Stadsarchief 
Amsterdam, het NoordHollands Archief, 
Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en 
Venen inclusief ‘de kelder’ in Weesp, Het 
Utrechts Archief, het Nationaal Archief en 
vele anderen die me met raad en daad bij
stonden. Bijzondere dank aan Wim Timmer, 
Caroline Warmerdam en alle anderen die me 

Voorwoord
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Gezicht op buitenplaats Goudestein aan de Vecht bij Maarssen, tweede helft van de zeventiende eeuw. Misschien wel de meest 
 bekende verbeelding van de verweving tussen landbouw en buitenleven die zo typerend was voor de Hollandse buitenplaatscultuur  
van de zeventiende en achttiende eeuw.
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tijdens deze reis antwoorden gaven op vaak 
zeer specialistische vragen of me gevraagd en 
ongevraagd van informatie voorzagen. Soms 
tot op het moment van afronding van het 
manuscript, waardoor allerlei pareltjes op de 
valreep gelukkig alsnog het boek haalden. De 
gemeente Apeldoorn voor de ruimte die ze 
me in de eerste jaren van dit onderzoek gaf 
voor het maken van vlieguren. De fondsen 
en personen die met hun financiële bijdrage 
de handelseditie van dit proefschrift moge
lijk hebben gemaakt. En natuurlijk het net
werk van mensen dat van dichtbij of op 
afstand steeds weer belangstelling toonde 
voor het onderzoek, met de voor promoven
di zo beruchte vraag: ‘Hoe ver ben je al?’ 
Collega’s, vrienden, familie, en bovenal mijn 

vrouw Jos. Waar het nacht was, heb je licht
jes aangedaan.

Er zijn vele mensen die het verdienen dat dit 
proefschrift aan hen wordt opgedragen. 
Mijn ouders die het begin mochten meema
ken, maar dit boek beiden helaas nooit zul
len kunnen lezen, misschien nog wel het 
meest. Toch zijn het twee Nico’s waar ik dit 
boek aan opdraag. De liefde voor geschiede
nis komt van opa Nicolaas ‘Niek’ Legemaat 
(19072000). Het besef dat het geen vanzelf
sprekendheid maar een voorrecht is om de 
tijd te krijgen om je te mogen ontwikkelen 
van Nico van Oosterom (19761983), voor 
altijd mijn broertje. Op hun schouders mag 
ik staan. 
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1.1  ‘Een allerwaardigste 
uitspanning’

De gewoonte van den Zomer op het Land  
door te brengen, moest ons, natuurlyk, den 
aandagt op den Landbouw doen vestigen; en 
dien als een allergeschiktste en den mensch 
allerwaardigste uitspanning, zo wel als  
nuttige oeffening, doen beschouwen.1

Met deze woorden vatte secretaris Jeronimus 
de Bosch (17401811) de motivatie voor de 
oprichting van de Maatschappij ter Bevor
dering van den Landbouw te Amsterdam 
samen in het voorwoord van de eerste ver
handelingen van het gezelschap uit 1778. Die 
paar zinnen vertellen ons veel over de manier 
waarop, vanuit het perspectief van de 
Amsterdamse elite, buitenleven en landbouw 
zich in het laatste kwart van de achttiende 
eeuw tot elkaar verhielden. Allereerst is daar 
de constatering dat er sprake was van een 
‘natuurlyke’ relatie. Voor de leden van het 
genootschap was de koppeling tussen het 
bezit van een buitenhuis en interesse in de 
landbouw blijkbaar vanzelfsprekend, iets wat 
onlosmakelijk was verbonden met de woon
cultuur waarin zij, hun ouders en grootou

1  De Bosch, Verhandelingen, 3.
2  Diederiks, Stedeling en buitenplaats, 121.
3  Vrijwel alle leden waren generatiegenoten van elkaar en geboren tussen 1740 en 1750.  

Ten tijde van de oprichting van het genootschap waren de meesten van hen rond de veertig.

ders, waren opgegroeid. Voor deze families 
waren Amsterdam en het omliggende platte
land geen tegenstelling maar één groot eco
nomisch, sociaal en cultureel speelveld.2 En 
op dat speelveld was de buitenplaats bij uit
stek het condensatiepunt waar beide elkaar 
ontmoetten en zich met elkaar vermengden. 
Daarnaast was volgens De Bosch het hebben 
van belangstelling voor landbouw voor de 
stedelijke elite een ‘allergeschiktste en aller
waardigste’ bezigheid, waardoor die interes
se ook een moreel program kende en een 
bezigheid was passend voor een heer van 
stand. 

Die moraliteit was niet nieuw. De lezers van 
de verhandelingen herkenden ongetwijfeld 
de vele verwijzingen van hun secretaris naar 
overbekende literaire topoi die al eeuwen
lang het ideaal van het leven op het platte
land legitimeerden en blijkbaar rond het 
laatste kwart van de achttiende eeuw nog 
niets aan betekenis hadden ingeboet. 
Tenslotte was de belangstelling voor de land
bouw volgens De Bosch ook ‘nuttig’, en 
daarmee een onlosmakelijk onderdeel van 
het Verlichtingsideaal van zijn generatie.3 De 
leden van het gezelschap hadden dan ook de 
‘levendige overtuiging van de verplichting, 

1
Landbouw op de 

buitenplaats
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Afb. 1.1. De eerste 
secretaris van de 
Amsterdamse 
Maatschappij ter 
Bevordering van den 
Landbouw, Jeronimus 
de Bosch (1740-1811), 
geschilderd door 
Tischbein in 1794. Op 
verzoek van de leden 
werd hij tot secretaris 
van de Maatschappij 
verkozen, ondanks dat 
hij volgens zijn chroni-
queurs zelf helemaal 
niet van het landleven 
hield, nauwelijks iets 
van landbouw wist en 
de stad maar zelden 
verliet.

16
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om zoo veel in ons vermogen is tot het alge
meene welzyn toe te brengen’.4 

Hoe ‘natuurlyk’ en ‘allerwaardigst’ die kop
peling tussen het leven op de buitenplaats en 
interesse voor landbouw ook werd gepresen
teerd, de invulling die de leden zelf gaven 
aan hun belangstelling was allerminst een
duidig. Van de secretaris zelf is bijvoorbeeld 
bekend dat hij helemaal niet van het buiten
leven hield. Jeronimus de Bosch was een 
gevierd literator en leefde van de ‘voordelige 
en aanzienlijke’ opbrengsten van zijn ambt 
als eerste klerk van het stadssecretariaat te 
Amsterdam. Niet het platteland en het bui
tenleven, maar ‘de stad en zijn huis beminde 
hij en van zijn zeer schoon voorziene boeke
rij liet hij zich niet ligtelijk aftroonen’, stelde 
zijn bewonderaar David Jacob van Lennep in 
een lofrede op het leven van Jeronimus in 
1820. Jeronimus’ neef en naamgenoot, 
Jeronimus de Vries, vermeldde in de bij de 
lofrede behorende aantekeningen bovendien 
dat zijn oom zelden of nimmer de stad uit
ging en geen verstand van landbouw had, 
waardoor ‘eenieder wist waarover De Bosch 
wel en niet moest geraadpleegd worden’.5 

Jeronimus’ belangstelling voor het platteland 
en de landbouw was zuiver literair van aard. 
Hij gaf aan huis voordrachten over Vergilius’ 
landdichten en componeerde ook zelf in 
1788 een hofdicht van een kleine driehon
derd verzen, genaamd Ad Cornelium.6 Hoe
wel hij daarin uitputtend zijn liefde aan het 
buitenleven verklaarde, was het voor hem 
een puur literaire exercitie en absoluut niet 
gekoppeld aan de realiteit. Het buitenleven 
van de als deftig bekendstaande familie De 
Bosch was namelijk uiterst bescheiden.7 Een 

4  De Bosch, Verhandelingen, 3.
5  De Vries, Aantekeningen, 100-101.
6  De Bosch, Poëmata, 77-90. Ad Cornelium betrof een hofdicht vermoedelijk opgedragen  

aan Cornelis van Lennep (1751-1813), een goede vriend van De Bosch.
7  De Vries, Aantekeningen, 69.
8  SAA 30311 SSOA, inv.nr. 56, f.97, transportakte Boschlust, 15 juli 1762. Zie ook: Van Schaik, Bernardus de Bosch, 159-161.
9  De Bosch, Bespiegelingen op de landhoeve Boschlust aan den Amstel, A.
10  Van Lennep, Lofrede, 35.
11  Van der Wiel, Zomers societyparadijs, 169.

oom van Jeronimus, makelaar en kunsthan
delaar Bernardus de Bosch (17091786), kocht 
in 1762 voor zover we weten als enige van de 
familie een kleine buitenplaats, op de 
oostoever van de Amstel vlak boven Ouder
kerk.8 Het buiten werd Boschlust gedoopt en 
was niet alleen klein, maar volgens De Bosch 
zelf ook uiterst sober. Het bestond vermoe
delijk uit een aantal kamers in het voorhuis 
van een boerderij. Hier verbleef de familie 
volgens opgaaf van Bernardus ‘onder ’t rieten 
dak van hun landhoeve […] zonder pronk 
van vaas noch beeld’.9 

Jeronimus was overgehaald om lid te worden 
van het genootschap door zijn goede vriend 
en voorzitter van de Maatschappij Frederik 
Alewijn (17371804), burgemeester van 
Amsterdam en bewindvoerder van de Oost
Indische Compagnie. Net als De Bosch had 
Alewijn een grote voorliefde voor de 
‘Latijnsche schrijvers over de  landbouwkunde, 
Varro en Columnella’, die hij ‘aanhoudende 
plagt te lezen en te overdenken en verenigde 
met zijn zucht voor den landbouw’.10 Die 
zucht voor de landbouw bevredigde Alewijn 
op zijn buitenplaats Vredenburg in de 
Beemster waar hij zich op latere leeftijd per
manent vestigde. Alewijns belangstelling 
voor de landbouw beperkte zich in tegenstel
ling tot zijn vriend De Bosch niet alleen tot 
een intellectuele fascinatie, maar vertaalde 
zich ook in een bestuurlijke betrokkenheid. 
Op twintigjarige leeftijd werd hij al hoofdin
geland van de Beemster en van 1759 tot en 
met 1795 was hij maar liefst 36 jaar dijkgraaf. 
Zijn buiten was belangrijk voor hem, want 
twee jaar na zijn aanstelling als dijkgraaf liet 
hij huis en tuinen voor maar liefst zevendui
zend gulden moderniseren.11

17

2460_NB_BOEK_Boeren op de buitenplaats_210x260_fc.indb   172460_NB_BOEK_Boeren op de buitenplaats_210x260_fc.indb   17 05-04-22   17:0105-04-22   17:01



Andere leden van het genootschap interes
seerden zich niet alleen intellectueel of 
bestuurlijk voor de landbouw, maar sloegen 
zelf op zijn minst spreekwoordelijk de hand 
aan de schop. De Amsterdamse regent en lid 
van het eerste uur Jean Deutz (17431784) 
experimenteerde op zijn buiten Roos en 
Beek te Velsen met muren en singels om de 
zonnewarmte beter te kunnen vasthouden.12 
De secretaris van Voorschoten, François 
Pieter de Bas (17351813), wist op zijn buiten
plaats De Raaphorst in Wassenaar na vele 
mislukte proeven de woeste duinen die er 
lagen te cultiveren. In 1780 kon hij daarom 
in de verhandelingen laten optekenen dat hij 
de voorheen nutteloze grond eindelijk ‘met 
voordeel wist te betelen’.13 

Wat alle leden verbond was de idee dat 
belangstelling voor landbouw en het buiten
leven een onlosmakelijk onderdeel was van 
een habitus die zich over minstens vier gene
raties had gevormd. Net als zijzelf hadden 
hun ouders, grootouders en overgrootou
ders het leven in de stad altijd gecombineerd 
met dat op het platteland. Hun ouders had
den daar genoten van de volwassen tuinen 
en parken die een generatie eerder waren 
aangeplant. Maar ze hadden er ook de desas
treuze effecten van de grote veepestepide
mieën uit de eerste helft van de achttiende 
eeuw aan den lijve ondervonden. De genera
tie daarvoor had zich vanuit liefhebberij op 
het weiden en verhandelen van vetgemeste 
ossen gestort, maar ook de teloorgang van 
deze lucratieve nichemarkt meegemaakt. 
Twee generaties eerder hadden velen van 
hen kapitalen gestoken in het avontuur van 
de nieuwe drooggemaakte polders rond 

12  Het experiment werd lovend beschreven door medelid C.J. Bloys van Treslong in zijn verhandeling over de zaai en 
weilanden. Zie: Verhandelingen (1783), 179. 

13  Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, Poincten van deliberatie (1780), 8.
14  Vredenburg werd in 1647 gebouwd door Frederik Alewijn sr. (1603-1665), de overgrootvader van Frederik Alewijn jr. 

(1737-1804). Zijn overgrootvader aan moederskant, Jean Loten (1612-1676), was in de Beemster eigenaar van buitenplaats 
Wel te Vreeden. Beide overgrootvaders waren als hoofdingeland intensief betrokken bij het waterschapsbestuur van de 
Beemster.

15  Van Zwet, Lofwaardige dijckagies, 384-385.
16  Gijsbers, Kapitale ossen, 245-251, bijlage 15.
17  Gijsbers, Kapitale ossen, 250, bijlage 15.

Amsterdam. Na de initiële euforie over de 
beoogde rendementen bleek dit echter uit
eindelijk voor velen een ontnuchterende 
kennismaking te zijn met de risico’s en 
afhankelijkheden die hoorden bij de land
bouw en de grillen van de natuur. De voor
zitter van het genootschap voor de landbouw, 
de eerdergenoemde Frederik Alewijn, kon 
erover meepraten. Zijn familie was zowel 
aan vaders als moederszijde geen onbeken
de in de Beemster, waar ze grote buiten
plaatsen bezat die al meer dan drie genera
ties in de familie waren.14 Naast de succesvol 
en goed renderende Beemster hadden beide 
families echter ook land in de polder 
Starnmeer onder De Rijp gekocht. Daar 
waren de rendementen flink tegengevallen 
door de hoge inpolderingskosten en de forse 
schuldenlast voor de participanten die hier 
het gevolg van was.15 De grootvader van 
Frederik aan moederszijde, Jacob Loten 
(16581734), was bovendien net als zijn klein
zoon een kenner van landbouw en rond 1700 
een van de meest vooraanstaande ossenwei
ders van Amsterdam.16 Andere leden van het 
genootschap, zoals Gerrit de Graeff (1741
1811), Daniel Cornelis de Leeuw (17471834) 
en François Pieter de Bas (17351813), hadden 
eveneens (over)grootvaders die rond 1700 in 
Amsterdam tot de meest gerespecteerde 
ossenweiders werden gerekend en het bui
tenleven van de late zeventiende eeuw com
bineerden met een directe betrokkenheid op 
de agrarische bedrijfsvoering op hun buiten
plaatsen.17

Waar we ook beginnen te graven in de zeven
tiende en achttiendeeeuwse buitenplaats
cultuur van de Amsterdamse elite, overal 

18
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stuiten we al snel op die koppeling tussen 
buitenleven en landbouw. De agrarische 
wortels van die buitenplaatscultuur ten tijde 
van de Republiek zijn niet onbekend, maar 
opvallend genoeg nog nooit systematisch 
onderzocht. Het is algemeen geaccepteerd 
dat het merendeel van de buitenplaatsen in 
de kustregio’s van de Republiek ontstond 
vanuit een boerderij.18 De boerderij en het 
agrarische cultuurlandschap van die tijd 
waren daarmee een van de ankerpunten voor 
de ontwikkeling van het buitenplaatsland
schap en de buitenplaatscultuur. Ook de 
idealisering van het platteland als morele 
tegenhanger van de stad en het stedelijk 
leven zijn bekende literaire thema’s binnen 
de buitenplaatscultuur.19 Daaruit weten we 
dat er lange lijnen te trekken zijn in het ide
ologisch programma van de buitenplaats 
vanuit de Romeinse villa rustica, naar de 
maison rustique van Estienne en Serlio uit de 
zestiende eeuw, de Hollandse hofstede uit de 
zeventiende eeuw en via de achttien
deeeuwse ferme ornée van Watelet naar de 
rietgedekte villa’s in het Gooi uit het begin 
van de twintigste eeuw.20 

Toch weten we nog maar weinig over hoe het 
nuttige van de landbouw en het aangename 
van het buitenleven zich in de dagelijkse 
praktijk op de Hollandse buitenplaats pre
cies tot elkaar verhielden en hoe veelzijdig, 
wederkerig en langdurig die relatie nu eigen
lijk was. Hoe verging het de agrarische func
ties van de buitenplaatsen toen de periode 
van agrarische hoogconjunctuur tot 1650 
omsloeg in een fase van contractie die tot 
halverwege de achttiende eeuw zou duren? 
Hoe agrarisch bleef de buitenplaats in die 
periode en welke rol speelde die agrarische 
functie in de ideologie, het functioneren en 
de esthetiek van de buitenplaats?

18  Van Immerseel, Buitenplaatsen in Zuid-Holland, 43-44. Van den Broeke, Het pryeel van Zeeland, 56-60, 69-72. Breuker,  
Het landschap van de Friese Klei, 200-203. Van der Wyck, De Nederlandse buitenplaats, 13. Van Luttervelt, De Vecht, 47-48.

19  Zie: Van Veen, De soeticheydt des buyten-levens. De Jong, Natuur en kunst. De Vries, Wandeling en verhandeling.
20  Zie: De Haan, Landhuizen en villa’s. Ackerman, The Villa.

Dit onderzoek heeft tot doel om die rol van 
de boerderij binnen de buitenplaatscultuur 
van de zeventiende en achttiende eeuw bin
nen één specifiek buitenplaatslandschap in 
het hart van de Republiek te reconstrueren. 
We doelen daarmee op de buitenplaatsen 
langs de rivieren in het Amstelland ten zui
den van Amsterdam. Op die afbakening qua 
periode en waarom we juist voor het 
Amstelland kiezen, komen we later uitge
breid terug. Maar eerst zullen we verkennen 
wat we al weten over de agrarische kant van 
de buitenplaats. 

1.2  Historiografie van de 
buitenplaatsboerderij

Tussen wal en schip
De vanzelfsprekendheid van de combinatie 
tussen landbouw en buitenleven waar De 
Bosch naar verwees, zien we in het onder
zoek naar de zeventiende en achttien
deeeuwse buitenplaatscultuur maar beperkt 
terug. In Nederland zijn de geschiedenis van 
de buitenplaats en die van de landbouw 
vooral los van elkaar intensief bestudeerd. 
De relatie tussen beide fenomenen is echter 
bij geen van de historische disciplines een 
kernthema en wordt vaak maar heel zijde
lings aangestipt. 

De reden voor die blinde vlek ligt in de histo
riografie van de wetenschappelijke discipli
nes zelf. Vanaf het moment dat het weten
schappelijk onderzoek naar landbouw en 
buitenplaatsen rond 1900 in Nederland 
opkwam speelde het zich af in twee verschil
lende hoeken van het academisch veld. Het 
onderzoek naar boerderijen ontstond in ons 
land bijvoorbeeld in de hoek van ruraal geo
riënteerde wetenschappen als landbouwge
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