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                                     Particuliere Historische Buitenplaats "Huize De Bult”   

  

Monumentaal complex 

De historische buitenplaats Huize De Bult ligt enkele kilometers ten noordoosten van 

Steenwijk en bestaat uit een bescheiden landhuis, gebouwd in de stijl van het sobere 

classicisme van de late 18de-eeuw. Het huis met een luidklok op het dak en een uitgebouwde 

tuinkamer, ligt in een klein, voornamelijk achter het huis gesitueerd park. Het landhuis en 

het park, een ensemble vormend, zijn door opzet en ontwerp, historisch en architectonisch 

met elkaar verbonden. Aan de linkerzijde van het landhuis, pal aan de weg, is het 

oorspronkelijk bij het landhuis behorende koetshuis gesitueerd.  

 

Historische buitenplaatsen 

De 18de-eeuwse buitenplaatsen - veel zijn het er niet in het noorden - zijn over het algemeen 

sober van vorm en detaillering. Dat alles neemt niet weg dat de huizen met bijbehorende 

parken en gebouwen een grote cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. 

 

 
 

 

De Bult vormde oorspronkelijk één geheel met het landgoed De Eese. Deze landgoederen 

zijn in 1782 van elkaar gescheiden. Toen kocht mr. dr. David Thomassen á Thuessink het 

landgoed met 342 hectare grond, 10 boerderijen, bossen, vijvers en heidevelden.  
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In 1798 liet hij een bestaand herenhuis, gebouwd in het laatste kwart van de 17e eeuw, 

verbouwen tot het huidige huis. In de laatste jaren van de 18de-eeuw werd het huis aan de 

linkerzijde uitgebreid met een meerzijdig uitgebouwde tuinkamer. 

 

                     
                               David THOMASSEN à THUESSINK, geboren Zwolle 27-11-1734, overleden Groningen  

                                                                                                    19-12-1817 

 

 

 

Eigenaren-bewoners 

De heer mr. dr. David Thomassen á Thuessink was onder andere lid van de Overijsselse 

Ridderschap, Generaal Ontvanger van de Beurzen van de stad Den Bosch en lid van het 

Departementaal Bestuur van de provincie Overijssel. In 1802 was hij Burgemeester van de 

stad Zwolle. Hij was bovendien Drost van Salland, Landdrost van het kwartier Vollenhove 

en de Heerlijkheid Kuinre en Baljuw van Vollenhove in de jaren 1805-1810. Zijn bezittingen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.greetsgenealogie.nl/gezinskaart-van-david-thomassen-a-thuessink-1734-1817/&ei=74zTVIyDA8j1avD7gdgL&bvm=bv.85142067,d.d2s&psig=AFQjCNHsRDX5jzDUBk6Ne-2iEqmaZaH7Pg&ust=1423236717233234
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gingen in eigendom over op zijn schoonzoon mr. Abraham Johan van der Hoop, in leven lid 

van provinciale staten en burgemeester van de stad Groningen.  

 

                                
 

Mr. Abraham Johan van der Hoop (1775-1826),  overleden Huize De Bult, is getrouwd te 

Steenwijk 28-09-1797 met Arnoldina Aleida Maria Thomassen à Theussink zie foto`s 

hierboven (1776-1859), dochter van David Thomassen à Theussink en Elisabeth Maria 

Baelde. 

De vader van Abraham Johan, mr. Jan Nanning van der Hoop (1738-1782) was onder meer 
advocaat en burgemeester in Arnhem. Zijn moeder Adelgunda Christina Wolthers (1752-
1805) kwam uit Groningen en keerde daar in 1782 als weduwe met haar kinderen weer naar 
terug. Ze hertrouwde in 1786 met mr. Hendrik de Sandra Veldtman, heer van Slochteren, 
waarna zij met haar kinderen bij hem introk op de Fraeylemaborg. Abraham Johan van der 
hoop bracht zijn jeugd door op de Fraeylemaborg te Slochteren.  

Een zoon van Abraham Johan van der Hoop, mr. Evert Jan Thomassen à Thuessink van der 
Hoop (1809-1852), voegde de naam van zijn moeder aan de zijne toe. Diens zoon,  mr. 
Abraham Johan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (1838-1882) erfde de  
Fraeylemaborg en werd daardoor heer van Slochteren en stamvader van de Groninger 
familietak.  

http://www.greetsgenealogie.nl/gezinskaart-van-david-thomassen-a-thuessink-1734-1817/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Advocaat_(beroep)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_de_Sandra_Veldtman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fraeylemaborg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Johan_Thomassen_%C3%A0_Thuessink_van_der_Hoop_van_Slochteren
http://www.greetsgenealogie.nl/wp-content/uploads/Arnoldina-Aleida-Maria-Thomassen-à-Thuessink.jpg
http://www.greetsgenealogie.nl/wp-content/uploads/Abraham-Johan-van-der-Hoop.jpg
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Eén van de dochters van Abraham Johan van der Hoop, Elizabeth Maria Magdalena van der 
Hoop ( 1807-1879) trouwde met mr. dr. Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) , een 
Nederlands staatsman (gezaghebbend lid Tweede Kamer) en historicus die veel op Huize 
De Bult heeft gewerkt.  

 

                                                      

                                                     

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP-rvLqY2McCFUhtFAodkfQBYg&url=http://www.schatkaartvanhetnoorden.nl/schatten/fraeylemaborg&psig=AFQjCNFaD2FlMvhfbW7oM-IYO6YIno1gjA&ust=1441277644350625
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKTqtL3618cCFQdpFAodCTMKAA&url=http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Hoop&psig=AFQjCNEG6A04Bm7Q0YYGTMVjguf07-wv8Q&ust=1441269720470184
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Mevrouw Groen van Prinsterer - van der Hoop 

Elizabeth Maria Magdalena van der Hoop groeide op als jongste dochter in een welgesteld 

orthodox-christelijk gezin met drie jongens en twee meisjes. Tijdens de zomermaanden 

verbleef het gezin op hun buitenverblijf Huize De Bult. De overige maanden woonde de 

familie in Groningen. Mevrouw Groen van Prinsterer - van der Hoop was een intelligente 

vrouw, ze had artistiek talent en bleef haar hele leven sociaal bewogen en maatschappelijk 

zeer actief. In 1865 stelde zij een huis in de Kazernestraat te Den Haag ter beschikking aan 

mevrouw S.K. de Bronovo om er een kliniek voor weduwen en ongehuwde vrouwen te 

vestigen. Het was de start van het huidige ziekenhuis Bronovo in Den Haag. De opening 

werd verricht door koningin Sophie, met wie mevrouw Groen van Prinsterer-van der Hoop 

persoonlijk bevriend was.                                                         

 

1908  

Het landgoed De Bult is tot 1908 in eigendom gebleven van het patriciërsgeslacht Van Der 

Hoop. In dat jaar werd het landgoed gesplitst en verkocht. Nog enkele malen is het landhuis 

(met park) van eigenaar gewisseld. Het is thans in eigendom bij de heer en mevrouw mr. F.J. 

Schuurmans en H.J. Schuurmans-Dijkstra die het huis met hun gezin bewonen. De 

oorspronkelijk bij het huis behorende bossen, heidevelden en vennen (w.o. de nabij gelegen 

26m hoge Woldberg) zijn in eigendom bij Staatsbosbeheer, de landbouwgrond is in handen 

van verschillende particulieren.  

 

 

http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Bronovo
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/SophievanWurtemberg
http://www.google.nl/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/35/7a/76/357a76997aa0c5ecce83e4110d5ea39c.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/238901955207751216/&h=1272&w=800&tbnid=tvYAc4x9pn2dhM:&docid=tlIprRPgu6w2sM&itg=1&ei=WLbmVaL7AYbTU-_VpLgL&tbm=isch&ved=0CC0QMygJMAlqFQoTCKKH457618cCFYbpFAod7yoJtw
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     bordes zuidzijde met bloemvaas, juni 2014 

Het park 

Het park bij Huize De Bult is aangelegd in de vroege Engelse landschapsstijl door de 

tuinarchitect G.A. Blum (1765-1827). Deze tuinarchitect heeft ook het vroeg 

landschappelijke deel van het park bij de Fraeylemaborg te Slochteren ontworpen.  

De parken behoren bij de Overijsselse buitenplaatsen Den Colckhof, De Gunne en Den 

Aalshorst bij Heino en het park van Vilsteren bij Zwolle zijn eveneens door Blum ontworpen.  

                                                                

 
         Foto parkzijde Huize De Bult ca. 1890  (bolle sierborder met o.a. kuipplanten/archief Van der Hoop, via A.W. Kamp) 
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Het park bij Huize De Bult is door de tijd heen vrij gaaf gebleven. Achter het huis (zuidzijde) 

is een groot licht geaccidenteerd gazon met een heuvel waarop een met riet gedekte 

meerzijdige houten theekoepel heeft gestaan (funderingsrestanten nog deels aanwezig) en 

een dieper gelegen rondlopend pad waarop andere slingerpaden aansluiten.  

 

                 
                   Koepel Huize De Bult          (door Betsy van der Hoop in 1825, archief Van der Hoop/via A.W. Kamp) 

 

Vanuit het achterpark is de 5 km verderop gelegen kerktoren van Steenwijk te zien.  

Veel van het oorspronkelijke oude bomenbestand is nog aanwezig, de volgroeide beuken, 

linden, eiken, kastanjes en acacia`s staan als solitairen in het gras en verder in groepjes er 

omheen.  

Aan de westkant van het centrale gazon ligt een kleine vijver en een oorspronkelijk bij het 

park behorend bosperceel. In het 

achterpark bevindt zich de 

boomgaard (restant), een laat 18e-

eeuwse fruitmuur en een moestuin. 

 

Oorspronkelijk was het park veel 

groter. De aan de Bultweg gelegen 

camping Residence De Eese is 

gevestigd in een deel van het park 

van de buitenplaats. Hierdoor maakt 

de omstreeks 1820 in het park 

aangelegde grote, slingerend 

vormgegeven vijver, thans onderdeel uit van de camping. 
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                      juni 2014 

Restauratie  

Het huis, de tuinmuur en het park worden in de periode 2014-2016 gerestaureerd. 

                                          
De waarde van oude huizen 
In de loop van al die jaren is er aan het huis zelf veel gewijzigd. Iedere bewoner en eigenaar 
liet zijn sporen na. Soms was dat vluchtig, zo nu en dan ingrijpend.  
Binnen de muren van oude huizen is geleefd en dat is zichtbaar en voelbaar. De namen van 
de eigenaren en bewoners zijn echter, ondanks het feit dat ze nog zo nu en dan worden 
genoemd, verzonken in de mist van de geschiedenis.  
                     
Huize De Bult, in de kern symmetrische van opzet, is naar alle waarschijnlijkheid gebouwd in 
het laatste kwart van de 17e eeuw en volgens bouwsporen die ontdekt zijn tijdens de 
restauratie in 2015, verbouwd in 1771 (wijzigen verhoogde voorgevel) en 1798 (aanbouw 
meerzijdige tuinkamer, wit pleisterwerk op gevel). Het huis is in oorsprong ruim 300 jaar 
oud en dat is gelet op het stichtingsjaar van de nabij gelegen havezaten Oldruitenborgh 
(1583), De Eese (1619) en De Oldenhof (1635) niet erg oud. Wat er daarvoor heeft gestaan is 
ongewis, hoe lang de huizen er nog zullen staan is evenmin bekend.  
 
Wel zijn de gebouwen er in geslaagd om zich telkens weer aan te passen aan de nieuwe 
bewoners en gebruikers, zonder daarbij hun eigenheid te verliezen. De huizen van vroeger 
maken het de bewoners van nu mogelijk hun dromen en ambities gestalte te geven. Alsof 
de bewoners niet zozeer hun huizen uitzoeken, maar de huizen de bewoners die – net zoals 
al hun voorgangers – slechts voorbijgangers zullen zijn.  
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      winter 2009 
Huize De Bult 
Franke  Schuurrmans 
December 2014 


