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Spelevaren op buitens en langs de Vecht 
in het bijzonder

drs. R.H.M. van Immerseel

Inleiding
Buitenplaatsen en water vormen al eeuwenlang een onverbrekelijke combina-
tie. Grote concentraties buitenplaatsen zijn onder andere te vinden langs het 
Spaarne, de Vliet, de Amstel en de Vecht. Ook in namen als Vechtzigt, Vegtlust, 
Vechtoever, Vechtstroom etcetera is de liefde voor het water te herkennen. In 
dit specifieke geval de Vecht. Een rivier die zich er bij uitstek voor leende om de 
buitenplaatsen vanaf het water te beleven zoals de vele naar de Vecht gekeerde 
pronkgevels duidelijk maken.
Dichter Cornelis Loots (1765-1834) maakte de liefde voor de Vecht, die hij pre-
fereerde boven zijn buiten, wel zeer duidelijk kenbaar.1 Over zijn buitenplaats 
Vechtwensch bij Maarssen dichtte hij in 1829; 

‘’t Lokte me in zijn sombre kronkelgangen en bladerwelfsels. Huivring wordt van ’t hoog geboomte 
neergestort’. Vervolgens waande hij in het bos te zien ‘Als waren ze in hun rust gestoord, de schim-
men van de voorgeslachten; In ’t duister glurend naar het slot’. Maar zo vervolgde Loots ‘’k Begeer 
dat schimmenrijk te ontsnellen, en ijlings sta ik aan den stroom; Ik ben herboren uit den droom; Ik 
zie de blanke zeilen zwellen,of langs ’t nimmer ledig pad het schip gesleept door ’t schuimend nat’. 

Dromend van blanke zeilen en scheepjes brengt Loots ons bij het onderwerp 
van dit artikel; speelvaartuigen op de buitenplaats. Bootjes waren op de bui-
tenplaatsen mateloos populair en vormden een vast onderdeel van de ‘ge-
nietingen’ van het buitenleven. Men kon er met het speeljacht laveren of er 
‘’t schubbig heir door net of angel verrassen.’2 

Naumachiae
De vroegste vorm van maritiem vermaak op buitenplaatsen betrof vermoede-
lijk de naumachiae. In de Romeinse tijd werden in speciaal daarvoor geschikte 
gebouwen, op kunstmatige meren en soms zelfs in onder water gezette amfithe-
aters levensechte zeeslagen opgevoerd. De zeeslagen kregen de naam nauma-
chiae. De soldaten werden gespeeld door naumachiarii. Dit waren criminelen en 
veroordeelden die net als bij de gladiatoren elkaar op leven en dood bestreden. 
Tijdens de renaissance is er een herleving van de naumachiae maar dan op bui-
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tenplaatsen en in een veel vreedzamere opzet. In Italië werden de zeeslagen 
vanaf de 15de eeuw vooral in adellijke kringen populair bij festiviteiten, officiële 
plechtigheden en huwelijken op hun landhuizen. Nog in 1685 kreeg de hertog 
van Brunswijk ter ere van zijn bezoek aan de Paduaanse Villa Contarini een 
naumachia aangeboden op een van de vele visvijvers van dit buiten. In Italië 
werd deze traditie nog lang in ere gehouden. In Milaan werd keizer Napoleon 
in 1807 nog een naumachia aangeboden.

Watersteekspelen en spiegelgevechten
Tezamen met de ideeën van de renaissance bereikte de naumachiae Nederland 
in de 16de eeuw. Op een gouache van Hans Bol uit 1589 staat het ‘Watersteek-
spel’ op de Hofvijver afgebeeld, gadegeslagen door fraai uitgedoste bewoners 
van de hofstad. Het woord steekspel is misleidend want duidelijk zichtbaar zijn 
de kruitdampen van de kanonnen. Hoewel de precieze reden voor dit water-
theater niet bekend is zal het gezien het tijdstip vrijwel zeker de overwinning in 
een zeeslag betreffen tussen de vloot van prins Maurits en een Spaanse armada. 
Op een schilderij van de Vlaamse priester en schilder Lieven Cruyl getiteld 
‘feest op Chantilly’ uit ca. 1680 zijn zes kleurige speeljachten te zien fraai uit-
gedost met vlaggen, wimpels en tenten die vermoedelijk een zeeslag naspelen.
Een grote populariteit hebben de naumachiae in Nederland waarschijnlijk niet 
genoten. Slechts enkele afbeeldingen zijn bekend. Zo schilderde Abraham 
Storck het speciaal ter ere van tsaar Peter de Grote op het IJ gehouden spiegel-

Afb. 1. Watersteekspel op de Hofvijver, gouache door Hans Bol, 1589. (A. Bienfait, Oude Hollandsche 
Tuinen (Den Haag 1943))
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gevecht. Een vroege 18de-eeuwse gravure door Willem de Bruyn toont de Nep-
tunusvijver van kasteel Neercanne met hierop een speelschuit die een kanon 
afschiet, wat een beetje karig is voor een zeeslag. Uit Frankrijk daarentegen zijn 
meerdere naumachiae bekend. In het Parijse Parc Monçeau bevindt zich zelfs 
nog een in de 19de eeuw gebouwd heus naumachiatheater met een hardstenen 
colonnade. 

Scheepsmodellen
Voor naumachiae zijn in de 17de- en 18de-eeuwse Republiek geen aanwijzingen te 
vinden. Wel worden hier af en toe varende scheepsmodellen aangetroffen op 
afbeeldingen van Nederlandse buitenplaatsen. Een bekend voorbeeld was in 
de achttiende eeuw te bewonderen op Westermeer bij Heemstede. Hendrick 
de Leth tekende hier rond 1730 een getuigde driemaster die als tuinornament 
in de grote vijver rondvoer. De toenmalige eigenaar van Westermeer, Jacob 
Fruyt, was geen VOC-bewindhebber en een VOC-schip genaamd Westermeer 
is niet bekend.3

Anna Bienfait, auteur van het vermaarde Oude Hollandsche Tuinen (1943) 
schreef over dit fenomeen naar aanleiding van een gravure uit 1725 van de 
Rijswijkse buitenplaats Sion ‘In dezen tuin maken wij kennis met een nieuw 
ornament, dat meermalen werd toegepast, de speelschuit; de sierlijke vorm 
van het schip, de decoratieve masten, het doorzichtig touwwerk gaven een wel-
kome afwisseling.’4 In het geval van de buitenplaats Sion is er echter meer aan 

Afb. 2. Buitenplaats Westermeer bij Heemstede met een driemaster als tuinornament in de grote 
vijver, tekening door Hendrick de Leth, ca. 1730. (Coll. Noord-Hollands Archief, Haarlem, inv.nr. 
53-003467 K) 
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de hand. Eigenaar van 1679 tot ’98 was Gerard Jansz. Putmans, oudburgemees-
ter van Delft én bewindhebber van de VOC-kamer Delft. Vrijwel zeker betrof 
de afgebeelde driemaster een op schaal gemaakte kopie van het op de Delftse 
VOC-werf gebouwde retourschip Sion dat van 1686 tot 1709 dienst deed.5 
Van de Ridderkerkse buitenplaats Huys ten Donck bestaat een achterglasschil-
dering door J. Zeuner uit ca. 1781. Op deze afbeelding zijn drie scheepjes, 
waaronder een driemaster, op de vijver achter het huis zichtbaar. Ook hier 
betreft het mogelijk een kopie van het in 1745 op de Rotterdamse werf ge-
bouwde schip ‘Huys ten Donck’. De miniatuurdriemaster zal in opdracht van 
Otto Groeninx van Zoelen (1704-’58) gebouwd zijn. Groeninx van Zoelen was 
burgemeester van Rotterdam en sinds 1740 bewindhebber van de VOC-Kamer 

Afb. 3. Gravure met speelschuit in de vijver op de buitenplaats Sion bij Rijswijk, ca. 1700. door P. van 
Call. (A. Bienfait, Oude Hollandsche Tuinen, Den Haag 1943)
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Rotterdam. In 1746 liet hij een nieuw huis op zijn buitenplaats Huys ten Donck 
bouwen. Ook hier verwees Groeninx van Zoelen naar zijn VOC-achtergrond. 
In de centrale gang bevindt zich een stuctafereel met een VOC-schip op volle 
zee met de tekst ‘Si je vous perd, je suis perdu’.6 Boven de deur naar de eetka-
mer bevindt zich een tafereel van een vrouw met een hoorn des overvloeds in 
haar handen.7 De figuur is zittend, in een door twee zeesterren voortgetrokken 
schelp, afgebeeld. Nabij haar voeten ligt een ton waarop de tekst ‘VOC’ staat. 
Het gebruik van schepen in vijvers was overigens niet typisch Nederlands, want 
ook op Franse gravures komen deze getuigde driemasters voor.

De ‘lustplaats Suypestein’
Op de buitenplaatsen werd niet alleen gevaren, er werd ook van en naar de bui-
tenplaats gevaren. De ligging is vaak met opzet aan het water gekozen. Zeker bij 
de Vecht zoals J.B. Christemeijer in 1837 in Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe 
nog aanhaalde voor de omgeving van Maarssen; ‘Met veel oordeel en zonderling ge-
luk is, bij den aanleg der zich hier bevindende buitenplaatsen, voor het vergezigt partij ge-

Afb. 4. De lustplaats Suypestein, gravure door J.C. Pelletier naar Cornelis Troost, ca. 1745. (Coll. Stich-
ting P.H.B., Heerde)
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trokken van den slangvormigen loop der rivier, die, door de flaauwe bogten welke zij maakt, 
ook hier telkens de schoonste verschieten doen ontstaan’.8 De locatiekeuze werd echter 
toch vooral gemaakt vanuit praktische overwegingen. Juist bij rivieren waren 
de zandige oeverwallen bij uitstek geschikt om probleemloos en droog op te 
bouwen. Een andere belangrijk aspect was de goede bereikbaarheid over water. 
Zeker bij de grote trek naar buiten, waarbij het in de 17de eeuw nog gebruikelijk 
was om veel van het stadshuismeubilair, linnengoed en keukengerei mee te ne-
men, bood de tocht per boot of trekschuit vele voordelen boven de vaak onver-
harde wegen. Cornelis Troost maakte in 1743 een vermaard schilderij van een 
gezelschap dat, gezien de kennelijke staat van de heren, van een ongetwijfeld 
zeer gezellig verblijf op de ‘lustplaats Suypestein’ met de trekschuit huiswaarts 
keerde. Een reisje langs de Vechtbuitenplaatsen met een trekschuit werd in 
de zeventiende en achttiende eeuw in reisbeschrijvingen veelvuldig gepropa-
geerd. Zo nodigt Claas Bruin in zijn De zegepraalende Vecht uit 1719 de lezers als 
volgt uit ‘Myn reisgenooten, maakt u vaardig, De Speelsloep wagt en legt gereed, Tot dee-
zen korte togt, ’t is waardig, Dat men een dag of ses besteed In deeze lommerryke streeken’.9

Bijzondere namen
Het klinkt misschien vreemd maar in de 17de en 18de eeuw voeren Nederlandse 
buitenplaatsen en kastelen over de gehele wereld. Regenten uit de kustprovin-
cies van de Republiek waren rijk geworden door de florerende handel van on-
der andere de VOC en WIC en de moedernegotie op de Oostzee. Deze welvaart 
werd voor een deel gestoken in de bouw van buitenplaatsen. De VOC opereerde 
vanuit zes Kamers gevestigd in Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn 
en Enkhuizen. Zo zijn op Walcheren in deze tijd grote concentraties buiten-
plaatsen ontstaan en lieten VOC- en WIC-bewindhebbers de nieuwe schepen 
vernoemen naar hun buitens met namen als Slot ter Hooge, Popkensburg en 
Arnestein.10 De directe band tussen buitenplaats en VOC-schip wordt langs 
de Vecht duidelijk als naar de eigenaren gekeken wordt. Utrecht kende geen 
eigen Kamer, maar enkele van de Amsterdamse VOC- en WIC-bewindhebbers 
bezaten buitenplaatsen langs de Vecht. Zo kocht de Amsterdamse bierbrouwer 
Franc van der Goes in 1775 de buitenplaats Sterreschans. In 1786 werd hij 
bewindhebber van de kamer Amsterdam, drie jaar later kwam ‘Sterreschans’ 
in de vaart.11 Verder voeren in de 18de eeuw onder andere de, ‘Gansenhoef’, 
‘Goudenstein’, ‘Gunterstein’, en ‘Vredenhof’ onder de VOC-vlag. 
Ook Vechtse dorpsnamen kwam men tegen als het heerlijkheden betrof zoals 
de schepen ‘Loenderveen’, ‘Mijnden’, ‘Vreeland’, ‘Maarsseveen’, ‘Loosdrecht’
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en ‘Zuylen’. Van de galjoot Zuylen is een afbeelding bekend van kort na de 
bouw in 1658. Op de spiegel is het dorp Zuilen afgebeeld.12 Het aantal ver-
noemde Vechtbuitens is bescheiden. De reden hiervoor was dat de meeste 
Amsterdamse VOC-bewindhebbers verspreid over ’s-Graveland, de Beemster of 
in de omgeving van Heemstede/Haarlem hun buitenplaatsen hadden.13

Veel van de buitenplaatsen die langs de Vecht verrezen in de 17de en 18de eeuw 
waren niet gebouwd door VOC- en WIC bewindhebbers, maar door kooplieden 
die dankzij deze compagnieën of handel fortuin hadden verworven. Voormali-
ge Vechtbuitenplaatsen met namen als Angola en Lixboa herinneren hier aan.
Soms kreeg een buitenplaats een wel heel bijzondere aan de scheepvaart gere-
lateerde naam. Zo was er in Voorburg een buitenplaats met de merkwaardige 
naam ‘In de Wereldt is veel Gevaer’. In eerste instantie lijkt dit een verwijzing 
naar de boze buitenwereld. Maar als beseft wordt dat de buitenplaats pal aan 
het destijds drukbevaren water de Vliet was gelegen komt de dubbelzinnigheid 
van de naam pas echt tot zijn recht. Deze associatie wordt nog sterker als men 

Afb. 5. Het galjoot ‘Zuylen’ van de VOC, vermoedelijk kort na de voltooiing in 1658. Op de spiegel 
staat het dorp Zuylen afgebeeld. (Coll. Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, inv.nr. A. 5159)
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naar de naamgever kijkt. Hiervoor komen rond 1685 twee opeenvolgende ei-
genaren in aanmerking, namelijk Michiel Vrolick, vendumeester van ’t college 
ter admiraliteit te Rotterdam en de Voorburgse schipper Floris Adriaan van 
IJsbergen.
Langs de Vecht zijn dit soort ‘maritieme doordenkers’ niet te vinden, of het 
zou volgens dominee J. Craandijk de voormalige buitenplaats de IJsvogel bij 
Maarssen moeten zijn: ‘Daar is de IJsvogel. Zou het ons niet verhalen van dien rus-
tenden commandeur ter Groenlandsvaart, die het bouwde in de dagen toen Nederland 
nog zijn vloot uitzond naar het hooge Noorden, om den walvisch te overmeesteren in de 
poolzee?’.14

Admiraalsbuitens: Trompenburg en Ruytervecht
Bijzondere buitenplaatsen in dit kader vormen Trompenburg in ’s-Graveland 
en Ruytervecht in Breukelen. Nadat het buitenverblijf van admiraal Corne-
lis Tromp tijdens de Franse bezetting in 1673 verwoest was, liet hij Syllisburg 
bouwen, genaamd naar een van zijn grootste overwinningen op zee. De naam 
Trompenburg kreeg het pas later. In het interieur van Trompenburg komt 
het maritieme leven ruimschoots aan bod. De recente restauratie van Trom-
penburg heeft aangetoond dat de iconografie van de schilderingen in het 
woonhuis en de zaal was bedoeld om bezoekers te imponeren met de grote 
successen die het geslacht Tromp op de wereldzeeën had bevochten. In de vier 
erkers van de koepelzaal zijn de zeeslagen afgebeeld waarbij Cornelis Tromp 
betrokken was met daarbij zijn vier belangrijkste vlaggeschepen, de Aemalia, 
de Hollandia, de Comeetstar en de Witte Olifant.
Op het dak van het huis bevindt zich een uitkijkpost vanwaar naar men zegt 
Tromp de Zuiderzee kon zien. Uniek voor ’s-Graveland is dat het huis vrijwel 
geheel door water is omgeven. Uniek voor Nederland is dat het huis een bak-
stenen binnenmuur kent die bekleed is met planken aan de buitenzijde. Men 
zou zich bijna op een schip wanen …
Een omgekeerde naamgeving is aan te treffen bij de Vechtbuitenplaats Boom 
en Bosch. Langs de Vecht kocht Engel baron de Ruyter omstreeks 1680 een 
buitenplaats.15 Engel, zoon van admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter, was 
op zijn 30ste al vice-admiraal van Holland en West-Friesland. Hij vocht onder 
andere in de Tweede (1665-’67) en Derde (1672-’74) Engels-Nederlandse Oor-
log. Zonder al te grote bescheidenheid herdoopte Engel zijn buitenplaats in 
Ruytervecht. Rond 1700 kreeg Ruytervecht zijn huidige naam Boom en Bosch. 
Of Engel een zelfde maritiem decoratieprogramma als Cornelis Tromp voor 
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Afb. 6. Een van vlaggenschepen van Cornelis Tromp uit de koepelzaal van Trompenburg. (Foto 
Hans Vlaardingerbroek, architectenbureau Vlaardingerbroek en Wevers, Utrecht)

Niftarlake 2009_Binnenwerk DEF.indd   57 27-04-10   10:23



58

ogen had is niet bekend. De ambitie is er mogelijk wel geweest getuige een por-
tret van hem uit 1669, op 19-jarige leeftijd, door Ferdinand Bol waarbij Willem 
van de Velde de vloot op de achtergrond schilderde. In 1683, drie jaar na de 
aankoop, overleed Engel de Ruyter. 

Het nuttige
Hoewel voor het reizen van en naar de buitenplaats veel gebruik werd gemaakt 
van het dichte netwerk van trekschuiten bezaten veel buitenplaatsbezitters een 
eigen jacht. ’s Zomers trok menigeen er met al dan niet overdekte boeiers en 
speeljachten, trekjachten of zeiljachten op comfortabele wijze naar de buiten-
plaats. P.J. Lutgers stoffeert in zijn Gezigten aan de Rivier de Vecht zijn litho’s met 
een keur aan bootjes en schepen.16

Afgaand op boedelbeschrijvingen en afbeeldingen waren de buitenplaatsen 
van oudsher bevolkt met scheepjes in vele soorten en maten, voor het plezier, 
voor de sier, voor het nut, als speelgoed of een combinatie hiervan. Eenvou-

Afb. 7. Engel de Ruyter op 
19-jarige leeftijd (1669) door 
Ferdinand Bol. De achtergrond 
met een vloot verwijzend naar 
zijn benoeming tot kapitein in 
dat jaar bij de Admiraliteit van 
Amsterdam is geschilderd door 
Willem van de Velde. (Coll. Het 
Koninklijk Kabinet van Schilde-
rijen Mauritshuis, inv.nr. 19)
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dige schuiten of kleine platbodems werden voor het onderhoud aan de wa-
terpartijen zoals baggerwerk of het ‘krozen’ waarbij met een schep het kroos 
van het oppervlaktewater werd geschept. Uit boedelbeschrijvingen blijkt dat 
men voor het vissen vaak een aparte ‘visschuit’ bezat met alle toebehoren zoals 
viskaar, vismanden en fuiken. Vis vormde immers een substantieel onderdeel 
van het dagelijks menu en de vijvers dienden als garantie voor verse vis op 
tafel. 

Het aangename
Ook koos men vanaf de buitenplaats ‘het ruime sop’ om in de omgeving vis 
te vangen. Het vissen werd als een vermaak op zich gezien. Zo beschreef Otto 
van Eck in 1795 op 15-jarige leeftijd in zijn dagboek een dagje vissen vanaf de 
buitenplaats de Ruit aan de Vliet: ‘Vandaeg heb ik veel plaizier gehad. Vanmorgen 
ben ik niet in Delft [waar de familie woonde], maer met de hr. V. Doeveren met een 
scheepje uit hengelen geweest in de veenen. Hoewel onze vangst niet groot en de reis haest 

Afb. 8. Een trekschuit vaart voorbij de buitenplaats Over-Holland nabij Nieuwersluis. (P.J. Lutgers, 
Gezigten aan de Rivier de Vecht naar de natuur geteekend en op Steen overgebragt, Utrecht 1836)
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niet waerd was, zo hebben wij egter veel plaizier gehad, zo met vaeren als met ons, daer het 
zeer mooi weer was, eens te baden, twelck zeer verfrischend was.’17

Talloos zijn de voorbeelden van prenten en foto’s waarop men varende buiten-
plaatsbewoners en hun gasten ziet. Het kan dan ook niet anders of het roeien 
en spelevaren moet een veel gebezigd tijdverdrijf zijn geweest waarbij men 
’s zomers de verkoeling van het water opzocht. Een voorbeeld hiervan toont 
een afbeelding van P.J. Lutgers van het eilandje bij Slotzigt. Daar ziet men een 
voornaam gekleed gezelschap met vlag en wimpel een tochtje maken in een 
speelsloep. Voor het varen gebruikte men overigens niet alleen gewone bootjes 
maar de meest vreemdsoortige en buitenissige vaartuigen. Voorbeeldenboe-
ken zoals Gijsbert van Laars’ Magazijn van Tuinsieraden uit 1802 en M. Boitard, 
Manuel de l’Architecture des jardins uit 1825 tonen een grote variëteit en creativi-
teit in vaartuigen variërend van Chinese sampans tot drakenboten.

Afb. 9. Het eilandje bij Slotzigt omstreeks 1835. (P.J. Lutgers, Gezigten aan de Rivier de Vecht naar de 
natuur geteekend en op Steen overgebragt, Utrecht 1836)
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Afb. 10. Scheepjes in Chinese stijl. (G. van Laar, Magazijn van Tuin-Sieraden, Amsterdam, 1802, plaat 
LII)
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Vlotbruggen en trekvlotten
Een aparte categorie vormden de zogenaamde vlotbruggen en trekvlotten. 
Trekvlotten waren kleine overzetveren die door een gespannen en met het 
vlot verbonden touw van beide oevers binnengehaald konden worden. In de 
veldvijvers van paleis Het Loo rond 1900 verbond een fraai vlot het eiland met 
de oever. Naar het verhaal wil gebruikte prins Hendrik het eiland als toevluchts-
oord als hij koningin Wilhelmina wilde ontlopen. Helaas voor hem betrof het 
een trekvlot … Bij vlotbruggen kon men de walkanten rakende delen van de 
brug optrekken en de brug vervolgens als vlot gebruiken. Hoewel dergelijke 
vlotbruggen op vele buitenplaatsen voorkwamen zijn zij tegenwoordig uiterst 
zeldzaam. Op de buitenplaats Dordwijk in Dubbeldam bij Dordrecht gelegen 
is enkele jaren geleden een replica van een verdwenen vlotbrug teruggeplaatst. 
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