
"... naiï en welgel[kend"
De sierhermitagei bij kasteel Westhove

Martin van den Broeke

Het van oorsprong middereeuwse kasteer westhove2.bij oostkapeile op warcheren,eens de uithof van de abdrj van Midderburg, wero in de ieventieÀ0"-À.n.herschapen in een riante buitenpraats. o"ià rra, in 1762in handen van Jacobavan den Brande, die kort daarvoor gehuwd was met mr. Johan Adriaen van dePene,.een schatrijke regent en reprisentant van oe Eerste Edere van Zeerand3. Hetpasgetrouwde stel liet een enorm huis in Middelburg bouwen door de populaire
Antwerpse architekt Johan pierer ran s"ràÀ"Éeit.:\í;il;iJ,rrín ïliJà".",ro"bouwmeester ingezet voor de verfraaïing ,rn Ë"t interieur van het kasteer, waarvannu helaas niets anders meer over is oarinet boogvormige praíonJ in ÀLl port"rr.ook aan de tuin werd veer veranderd. n"n de ingang van de moestuin werd de nogbestaande orangerie gebouwd. Net ars net siaà'nuis van Van de pe,e heeft dezevooruitspringende zijvreugers. Hierin waren dienstwoningen, sta[en en het koetshuisondergebracht- Aan het eind van oe zicrrflaan vanuit het huis werd op een duintopeen belvédere geplaatst, waar telescopen stonden opgesteld.
De vier Íormele bosketten voor het huis, met een vijver en Íontein in.het midden,bleven gehandhaafd, maar het uos oosíeti1r vàn de oprijraan werd ar korl na lrrovoozien van sringerende paden. Deze "nàtuurrijke" àir;il;óï"iïàr"on""r_
vatieve warcheren zeer gedurfd, en werd oui oór< zo oenànààto, i"'óài!n .rot"naan bij de geometrisóe ranen en.werden gesitueerd in een uithoek Janïet parts.of er prieertjes oÍ banken in het nieuw 
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niet bekend. Aan het eind van de grote taàn oJor net sriig"rbos siàa;vier nogesparren in een vierkant waar weilicht een gebouwtje ats pónt oe ,rà À""i gestaan.Overigens staan hier de oudste naaldbomén ,"n Wrl"h"r"n.
Aan de rand van het bos, in de zuidoostfroef van de aanlqg, werd rond 1Z7O eensierhermitage gebouwd. 
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'Eene schirderachrioe hermitage...., :een invenraÍisarie van sierhermitàgesen ttuizenààÀpo!frn in Ne<terrancr , Anriekzl (1986) pag.297-301, wsarin weslhove niet ter spÀe komt en 'o" cuiruiïrn de hermitage in Nederrand, in: MetaBison e.a., o raage hut! meer,gootsch dan vo*et6ie noÀn: het ktuisje van Betje wottr en AagjeDeken in Bewrwijk, BeveÍwijkigg3, 57_74.
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kasteer weslhove zie: .t.p. van de Broecke , Middeteeuwse kasteten van zeetad,Derfl .r97E,

3over van de perÍe, zie: Drs. H.J. zuidervaarr, Mr. Johan Adriaen van de fuÍe (rrgE-17g0), poftret
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sHetlijkl.eÍop dat Westhove de eeÍste lanctschappelijke aar
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luinen weÍd ook op dir eirand íeeds ireer gewaaÍdeeÍd 
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was het vierkant, met zijden van ongeveer drie meter. op deze kaart is het
gebouwtje gesitueerd op een kleine, afzonderlijke kavel. Het lijkt erop dat rondom de
hermitage een "kluizenarij" was met passende beplanting, zoals naaidbomen en
doornstruiken. De hut was volledig gemeubileerd en voorzien van een bed in plaats
van de gebruikelijke doodskist. Misschien zat er ook wel een pop in, maar hiervoor
zijn geen bewijzen.
De eigenaar van Westhove, van de pene, was zo trots op zijn kluis, dat hij prins
willem V bij diens bezoek in 1786 na de maaltijd een rondleiding door de iuin gaf,
waarbij hij hem vanaf het belvédère regelrecht naar de hermitage voerde. Daai
werden ze ontvangen door de jager van Van de perre, G.C. poelman, die als
capucijner monnik verkleed was. "Deze prezenteerde aan het hooge Gezelschap
eenige verkwikking van Fruit, t(ruidenvijn &c., waarvan het Doorluglig gezelschap
dan ook iets gebruikte, vindende een uitstekend vermaak om met àen éremiet te
spreeken, die ook op de bescheidenste wijze, telkens op zijn vlaams antwoorde.
Zijn Huiscieraad, Bed &c. was alles zo_naif en welgelijkeno, oat net eene goede
poos de aandacht kon bezig houden."7
Dit is de eerste keer dat er in Nederland sprake is van een levende sierkluizenaar,
zij hel dan een tijdelijkes. Poelman had het voorbeeld voor de kleding gehaald van
het klooster in zijn geboortedorp Huibergen in Noord-Brabant. wat poàman zelí
van het bezoek vond, blÍjkt uit wat hij altijd vertelde aan het eind van zijn verhaal
hierover; " De prins haalde twee gouden dukaten voor den dag en wild-e die aan mij
geven. maar ik zei: "Hoogheid, mijne orde verbiedt het mlj geld aan te nemen. laat
dat maar n'n keer in dit zaksken glijden". Hij deed dit, ik sloeg een kruisken en
dacht: loop naar de bleksem"9.
De jager mocht dan zijn dukaten zijn misgelopen, hij heeft er wel voor gezorgd dat
de hermitage in de overlevering voorfleefde. Het perceel waar het gebóuwtje stond,
heet nu nog steeds De Hermitage.
Tussen 1 798 en 1807, nadat westhove in bezit was gekomen van Adriaan Kaspar
cornelis slicher, werd de tuin voor het huis in landscÉappelijke stijl aangelegd,
mogelijk naar ontwerp van Jan David Zocher sr.. Toen werd de bei<endàRomeinse
brug van veldkeien en gothische ornamenten gebouwd. De hermitage bleef bij de
veranderingen gespaard. Pas na de dood van de weduwe slicher in tez+ wero
deze afgebroken. De plaats ervan is nog te herkennen. Door de intensieve
betreding van het pad ernaartoe in vroeger tijden, is de begroeiing ter plaatse lager
dan de omringende struiken. opvallend is dat er rond de vioegerà hermitage veel
braamstruiken voorkomen. Het wat afgelegen bosje wordt dooi weinig wanàelaars
betreden, zodat het zich na twee eeuwen nog altijd voordoet als eenóase van Íust.
Alleen de rustplaats, de hermitage, ontbreekt.
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