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HOFDICHTEN OP HUIZEN EN TUINEN 

Het goede leven op de buitenplaats 
Het "land" in de historische letterkunde 
Door de eeuwen heen is het ideale leven op het 
platteland een dankbaar onderwerp geweest 
voor de literatuur. Al heel vroeg wordt er over 
"lieflijke oorden" verteld. In de christelijke tra
ditie is het verhaal over het paradijs uit het bij
belboek Genesis alom verbreid. Maar ook uit 
de klassieke literatuur zijn ons talrijke voor
beelden bekend waarin over een min of meer 
ideaal landschap wordt gelept. Met name in de 
Romeinse literatuur is er veel over de zuiver
heid van het landleven geschreven. Het meest 
bekend zijn de Georgien, een leerdicht in vier 
delen, waarin Vergilius het idyllische landleven 
beschrijft dat zich aan de bewoners openbaart 
als een gouden tijdperk zonder zorg en strijd, 
en Beatus Me.., de lofzang op het gelukkige 
leven van een landman, van Horatius. 
Het leven buiten de verderfelijke stad was een 
belangrijk motief in de literatuur van de zeven
tiende- en achttiende eeuw. Voor de vele 
Amsterdamse kooplieden en regenten die zich 
in de Gouden Eeuw in de Beemster en de Pur
mer, langs het Spaarne in Haarlem en aan de 
Vecht vestigden, was het gebruikelijk om hun 
fraaie buitenplaatsen te (laten) bezingen in 
gedichten. Sommigen namen zelf de pen ter 
hand, doch in de meeste gevallen lieten zij het 
ovet aan een bevriende of ingehuurde dichter. 
Het beschrijven van bestaande tuinen in woor
den werd dermate algemeen dat men van een 
apart literair genre ging spreken: het hofdicht. 
Het hofdicht cteëerde een voorstelling van de 
tuin, waarbij de motieven die ontleend waren 
aan de werkelijkheid werden vermengd met de 
literaire, geïdealiseerde verbeelding. Een 
belangrijke rol in de hofdichten was weggelegd 
voor de godsdienst. De dichtet nam de lezer 
mee op een wandeling door de tuin volgens 
een vast stramien. Achtereenvolgens werden de 
bloementuin, de kruiden- of moestuin en de 
boomgaatd beschreven. Van groot belang hiet-
bij was de vaste structuur en de ordelijkheid. 
Deze geordende natuur deed denken aan het 
paradijs. De natuur werd gezien als een bijbel 

waaruit morele lessen te trekken waren. Men 
kon eruit leren hoe men op het land moest 
leven: deugdzaam en eenvoudig. Zelfs uit de 
kleinste verschijnselen der natuur kon de lezer 
zijn godsdienstige voordeel doen. Het is dan 
ook niet toevallig dat in hofdichten regelmatig 
een apatte belangstelling viel waar te nemen 
voor het nietige. 

De hofdichtets gaven niet alleen een beschrij
ving van natuurlijke elementen. Ook aan fon
teinen, beelden en koepels werd aandacht 
besteed. De waardering voor de kunst was 
tweeslachtig. Enerzijds stelde de hofdichter de 
natuur, die immers door God geschapen was, 
boven de kunst van mensenhanden. Aan de 
andere kant besefte men dat de natuur bijstand 
nodig had van menselijke techniek en vaardig
heden om tot petfectie gebracht te kunnen 
worden. Daarnaast werd er niet zelden stilge
staan bij de bibliotheek van de landheer. Dit 
alles met de bedoeling om de eigenaar van de 
buitenplaats af te schilderen als een wijs en 
geletterd man. 

Na deze korte inleiding over het genre op zich, 
zijn literaire voorgangers en zijn specifieke 
kenmerken, wil ik een aantal hofdichten, toe
gespitst op buitenplaatsen langs de Vecht, 
nader bezien. Uit het vootgaande is gebleken 
dat vele hofdichters een wandeling als struc-
tuutptincipe gebtuikten bij hun 'oden' op de 
afzonderlijke buitenplaatsen. In mijn uiteen
zetting over meerdere fraaie buitens bedien ik 
mij niet van de benenwagen, maar reis ik met 
het vervoermiddel bij uitstek uit die tijd: de-
trekschuit. 

Een tochtje per trekschuit 

De trekschuit was een comfortabele en goed
kope manier van reizen in de zeventiende- en 
de achttiende eeuw. Het ootdeel van een tijd
genoot over het varen per trekschuit horen wij 
uit het gedicht Speelreis langs de Veebtstroom 

van Gaas Btuin. Met alle plezier zou ik de 
lezers willen uitnodigen om in gedachten een 
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dergelijke tocht te maken en ik zou hen dan ook 
willen voorstellen om aan boord te gaan. De 
dichter Claas Bruin verwoordde het als volgt: 

"Myn Reisgenooten, maakt u vaardig, 

De Speelsloep wagt en legt gereed 

Tot deezen korten togt, 't is waardig 

Dat men een dag of zes besteed 

In deeze lommerryke streeken. " ') 

Het kostte dus wel enkele dagen om alle Vechtse 
tuinjuwelen te bewonderen. De lezer zal begrij
pen dat hiervoor op ons tochtje onvoldoende 
tijd en ruimte is. Vandaar een selectie. Net voor
bij Weesp doemt Petersburg op, de buitenplaats 
van de rijke koopman Christoffel Brants, die 
enige tijd in Rusland woonde. Nadat hij in 
Nederland was teruggekeerd, vestigde hij zich in 
Amsterdam en liet aan het begin van de acht
tiende eeuw zijn buitenverblijf bij Nigtevecht 
aanleggen. In 1717 werd Petersburg bezocht 
door Peter de Grote, waaraan Claas Bruin in 
zijn Speelreis refereert: 

"Hier kon Czaar Peter veilig rusten. 
Als hy, door staatzorg afgemat, 
Zieh zelf had door 't gewoel verlooren: 
Dit Landjuweel kon hem bekooren. ":) 

De speelsloep vervolgt zijn reis over het water 
richting Loenen. De dichter Bruin roept vol 
bewondering uit: 

''Een schrand're leekenaar kan hier 
Meer leeren, dan uit schrift en boeken; 

't Ontbreekt de konst hier aan geen stof. "3) 

Hij wijst onder meer op het fraaie monu
mentale hek van Vreedenhof en de drie bui
tenplaatsen Nieuwerhoek, Middenhoek en 
Ouderhoek. 

De hofstede Ouderhoek, gelegen op de plek 
waar volgens de overlevering het jachtslot Ter 
Wiele van de Utrechtse bisschoppen had 
gestaan), werd omstreeks het jaar 1619 het 
eigendom van de familie van Hoek. 
Vooral de laatste bewoner uit deze familie, 
Anthony, stond bekend om zijn gastvrijheid. 
De dichter Pieter Langendijk onderstreept 
dit in het gedicht Silvander, geschreven ter 
ere van de verjaardag van de gulle gastheer. 

"Hier aamt men frissche lucht, 

hier bruisschen klaare beeken. 

Al wat het aardryk geeft 

verschijnt hier op den dise h, 

Het veld geeft wildbraad, 

en mijn stroom de blanke visch. " V 

In hetzelfde gedicht wordt nog eens bena
drukt dat het leven op het platteland ver 
boven het stadsleven moet worden gesteld. 

"Mijn hoop, Silvander, 

is geen losse hoop geweest: 
Gij haat het stadgewoel, 

en uwe stille geest 
Bemint mijn vrolijk Tempe 

en zalige landsdouwen, 
Waar in de Lust en vreugd 

en vrede zijn te aanschouwen"'j 

Ook voor Christiaan van Hoek stond het goede 
leven op het land waar vrienden gastvrij ont
haald worden centraal, hetgeen blijkt uit de vol
gende passage uit een tweede gedicht van Claas 

Twee gezichten in de tuin van 

Petersburg. 

Gravures door D. Stoopendaal. 

Afgedrukt in 'Natuur en 

Kunst', Nederlandse Tuin- en 

Landschapsarchitectuur 

1650-1740, p. 157. 
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Bruin De Kleefsche en Zuid -Hollandsche Arkadia 

of dagverhaal van twee reizen: 

''Maar 'k zie het Speelhuis daar 

van 't heerlijk Ouderhoek. 

Alwaar Heer Christiaan 

door eed'le zuchtgedreeven, 

Zich met zijn zoon verlust, 

en 't eenzaam buitenleven, 

Verkiest voor 't Stadgewoel, 

wier beider gul gemoed. 

De vriendenrei onthaalt 

en 't hert verheugen doet. " ) 

In 1719 ging het familiebezit over naar Jean de 
Wolf, eigenaar van Rupelmondc. Deze rijke, 
doopsgezinde zijdehandelaar was getrouwd mer 
Cornelia van Hoek en erfde de hofstede Ouder
hoek van zijn neef. 

We zijn inmiddels bij Nieuwersluis aangeland, 
tijd voor een goed middagmaal. Terwijl de kapi
tein zich tegoed doet aan een voortreffelijke vis-
maaltijd, hebben wij gelegenheid om stil te staan 
bij het fraaie buiten Vijverhof. 

Toen op 16 juni van het jaar 1670 in het oude 
Heerenlogement te Loenen de publieke verkoop 
plaats had van "een hoffsteede groot ontrent 
veertien en een halve morgen, leggende aan de 
Vecht in de jurisdictie van Loenen""), werd 
Agnes (Agneta) Blok de koper. Agnes was op 
jonge leeftijd getrouwd met Hans de Wolff, een 
zijdehandelaar uit Vlaanderen. 

Door dit huwelijk werd zij parenreel van de 
bekende dichter Vondel, wiens zuster d e m e n 
tia, Agnes' schoonmoeder werd. Nadat Agnes 
vele jaren aan de Warmoesstraat en de Heren
gracht in Amsrerdam had gewoond, vertrok zij 
naar Nieuwersluis. Het nieuwe bezit omvatte 
zo'n vijf ha land, gelegen tussen de Vecht en de 
huidige Amsterdamse straarweg, en tien ha wei
land aan de overkant van de weg. 
In 1702 schreef haar achterneef Gualtherus Blok 
een hofdicht over deze fraaie buitenplaats. De 
dichter leidt zijn lezers rond door de siertuin en 
wijst hen op de zeldzame exotische gewassen die 
Agnes kweekte. 

"Hier streelt gy keureiykst, 

gy wet hier onse sinnen 
Door Konst, en Arbeid, 

om Natuur volmaakt te minnen. 
De vrucht, die 't Oosten 

voor sijn éelste Nectar acht, 
En 't Westen uit sijn schoot 

eerst tot ons overbracht; 
Wiens aangenaame reuk vervult 

de grootste saaien, 
Wiens schoon gesicht, 't 

penceel onmachtig af te maaien, 
't Nieusgierig oog bekoort, 

is dat uitheems gewas. 
Die 's Winters bloeiende, 

die goud-geele Ananas; 
Haar smaak gaat persiken, 

in de allerbeste hoven, 
Haar sap de soetste most van muscadel te boven. " '') 

De lusthof van Ouderhoek. 

Afgedrukt in 'Het landschap 

in de Nederlandse 

Letterkunde van de 

Renaissance. 
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Uit deze passage blijkt dat Agnes een nieuwe 
vrucht, de ananas, op Vijverhof heeft gekweekt. 
Vooral interessant is de tweede zin: "Door 
Konst, en Arbeid, om Natuur volmaakt te Min
nen." Hier klinkt duidelijk het besef door dat 
exotische planten in een koud klimaat pas hun 
groei kunnen bereiken met behulp van door 
kunst en techniek geconstrueerde kassen. 
Aan deze belangstelling voor bijzondere planten 
en vruchten heeft zij haar bijnaam 'Flora Batava' 
te danken. Ook haar achterneef vergelijkt haar 
in zijn hofdicht met Flora, de beschermgodin 
van bloemen, planten en bomen. 

"De wond're Passi-bloem, die sig een dag vertoont, 

De Padde-bloem '") sy 

door 't penceel herschept, gekroont, 
Met duisend anderen, 

op 't hoogst door ons te roemen, 
Waar van gy Flora blijft, 

en koningin der bloemen. " ") 

De dichter laat de lezer tijdens een wandeling de 
boomgaard, de bloemen- en de moestuin zien. 

"Terwyl wy wandelen, door digte Haagen Linden, 
Boomgaarden, en ons by de Moes, 

en Bloem-tuin vinden. "") 

Aan het einde van dit hofdicht bevestigt de dich
ter nadrukkelijk dat de eigenaar van dit prachti
ge landgoed verstandig is en deugdzaam leeft. 

"De Boek-saal eindelyk bint ons wel allermeest; 
Hier toont gy wys-beleid, een mannelijke geest. 
Uw nederig gelaat, door Deugden ingeschapen, 
Doet ieder met ontsag de Sede-lessen rapen. " ") 

De kapitein heeft zich rond gegeten en we ver
volgen de tocht naar Breukelen. Dan valt ons 
oog op Gunterstein. Sinds 1611 diende het de 
raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt tot 
zomerverblijf. In zijn Speelreis gaat Bruin hier 
niet aan voorbij: 

"De flonkerstar der Barnevelden, 

Die Martelaar van Staat, wiens lof 

Geen tong ooit kan naar waarde melden, 

was eertyds Heer van deezen Hof. " u) 

Bij Maarssen wordt onze aandacht getrokken 
door twee buitenplaatsen: Cromwijk en Goude-

stein. De heer van Cromwijk was de bekende 
dichter Lucas Rotgans. In een brief aan de heer 
Joannes Vollenhove roemt hij de gastvrijheid 
die bezoekers van zijn buitenplaats ten deel zul
len vallen. 

"Wij wachten overvloedt van applen, rijpe peeren, 
Meloenen, die den disch, als Goden banketteeren, 
Versieren, onder 't glas in bakken uitgebroeit. 
Wij melken vetten room, die uit den uijer vloeit. 
Gij kunt in 't slaapvertrek gerust 

en stil vernachten. 
Ik zal het beste lam uit onze kudde slagten. 
En snoecken, blank van buik, 

of baarzen, hart en zoet, 
Met net en angelroe verschalken 

in den vloedt. " ' ') 

Welnu, het kan haast niet anders of Lucas Rot
gans moet vele gasten gehad hebben. Hij was 
gehuwd met een zuster van Joan Huydecoper, 
heer van het buitenplaatscomplex rond Goud-
estein. De terreinen rond Goudestein waren 
aan het begin van de zeventiende eeuw aange
kocht door Jan Jacobsz Bal, alias Huydecoper. 
Zijn zoon, Joan Huydecoper, kocht percelen op 
in de omgeving en liet hierop verschillende 
kleine huizen bouwen. Rond 1660 was Goud
estein omgeven door zo'n dertig kleine buiten
plaatsen, die bestonden uit huizen en plantages. 
In zijn gezang op Goudestein, stelt Lucas Rot
gans vast dat natuur en kunst beiden van 
belang zijn: 

"O Vecht!gy geeft myn Zangnimf stof, 

Nu gy haar oog vergunt t'aanschouwen 

Uw Hoven, Boomgaardts, en Landtsdouwen, 
Om ruim te weiden in uw' lof. 
Zy streeft langs uwe waterboorden, 

Verzelt met menig lustpaleis, 

Waar in de Bouwkunst leeft naar eisch: 

O Pronkjuweel van Neerlandts oorden! 
O tweede Tempe zoo vermaart! 

Hoe zal ik best uw' lofophaalen? 
Uw schoonheit doed myn Zanglust dwaalen; 

Hier is Natuur met konst gepaart. " "j 

Het laatste Vechtdorp Maarssen zijn we nu 
gepasseerd. Voor ons doemt de Domtoren op 
en weldra zullen we Utrecht binnenvaren. 
Enigszins verrast, zo dicht bij de stad, ontwaren 
we het schitterende tuinjuweel Zijdebalen. Het 
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Titelprent van het hofdicht 

"Zijdebalen'doorJ. Punt, 

1740. Afgedrukt in Zijdebalen, 

lusthof aan de Vecht'. 

is dan ook niet zo verwonderlijk dat deze prach
tige buitenplaats aanleiding was voor de dichter 
Arnold Hoogvliet om de pen ter hand te nemen. 
Het hofdicht Zijdebalen uit 1740 behoort met 
ruim zeshonderd versregels tot de omvangrijkste 
uit het genre. Dit fraaie gedicht, geschreven ter 
ere van de zeventigste verjaardag van David van 
Mollem, de eigenaar van het landgoed, geeft ons 
een goed inzicht in de betekenis die de tuin van 
deze buitenplaats voor diens bewoner had. 
David van Mollem kwam uit een doopsgezind 
milieu. In de sterk ethisch geïnspireerde theolo
gie van de dopersen speelden eenvoud en deugd 
een belangrijke rol. Van groot belang in het hof
dicht is dan ook de algemene bespiegeling over 
de deugd van het landleven, waarvoor Hoogvliet 
het thema uit de tweede epode van Horatius als 
uitgangspunt heeft genomen. Bij het lezen van 
het volgende fragment zal menig lezer uit die 
tijd aan het Beatus HU., (letterlijk vertaald: 
gelukkig is hij die ver van steedse beslommerin
gen...) element gedachr hebben. 

"Gelukkigh is de mensch, die, buiten heerschappij 
Van waereltzorgen en van magere armoe vrij, 
Door staatzucht, zelfbelang, 

noch eigenmin gedreven, 
Van niemant, dan van Godt 

afhanglijk, stil kan leven! 
Maar nogh gelukkiger, die in die lieve rust 
Den geest in weetlust weidt, 

de schoone wijsheit kust 
En kussende wordt door haar adem aangeblazen, 
Wiens ambergeur hem doet 

op wetenschappen azen. 
Maar allerzaligst, die zijn rust en wetenschap 
Door deugt en godtvrucht voert 

tot op den hoogsten trap. " ') 

De dichrer neemt zijn lezers mee op een wan
deling door de tuin. Uit de beschrijvingen van 
de natuurlijke elementen moet de mens wijze 
lessen trekken. De nietige zijderups spint de 
mens een les van nederigheid, en wanneer 
Hoogvliet de karpervijver nadert, wil hij de 
mens met de volgende woorden waarschuwen 
regen het gevaar van de gevolgen van hebzucht. 

"Gij werpt tot mijn vermaak wat broots 

in 't nat en lokt 
Het zilvren vischje, 't welk 

hetgretigh binnenslokt, 
Terwijl het blikt en blinkt 

en doet het water leven. 
Daar komt een karper, 

als door heblust aangedreven, 
En slokt een grooter brok 

dan hij verzwelgen kan. 
Zoo zien wij gulzigheit en heblust, een gespan 
Van monsters, vaak den geest 

der menschen overheeren, 
Die bij het groeien van hunn' schat 

al meer begeeren, 
En dus al schrapende, in genot en overvloet. 
Vergeten eer en plicht en vrede van 't gemoet. " vi) 

De natuur biedt dus wijze lessen aan, maar ook 
de kunst speelt een belangrijke rol. De natuur 
kan door menselijk ingrijpen vervolmaakt wor
den. Op de buitenplaats kunnen we beschou
wen.. 

"Een geestigh huis, 

hetwelk mijn David heeft doen bouwen 

Van zeesieraden, elk op 't schoonste gepolijst, 
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Alwaar de geestige natuur de bouwkunst prijst, 

En waer de kunst natuur, 

door orde en regelwetten, 

Bij hare schoonheit weet 

een luister bij te zetten. " '"') 

F.n even verder rde 

"Maar mijn gezelschap treedt 

ten andren grothuize in 

Ik keer en volg hun spoor, 

en hoor airede 't ruischen 

Der watervallen, die 

met zilvren stralen bruischen 

En schuimen op den gront 

van 't schitterend gesteent 

Hier is natuur en kunst 

op 't vriendelijkst vereent. "1") 

Kunst is n ie t alleen moo i , maar zelfs noodzake

lijk om de na tuur een handje te helpen. 

"En wandel verder door het ruime middelpadt. 

Door eene dubble rij van riekende citroenen, 

Door cederaten, door oranjen en limoenen, 

Uitheemsche vruchten, 

hier in onze lucht gekweekt, 

Alwaar de kunst vervult 

wat aan natuur ontbreekt. "2') 

D e benadrukking van het feit dat exotische 

gewassen in ons "koude kikkerlandje' ' niet zou

den kunnen gedijen zonder de hulp van kassen, 

kwam al eerder ter sprake bij de ui tweiding over 

Vijverhof. 

Met deze bespreking van het hofdicht Zijdeba-

len zou ik de tocht willen beëindigen. Ik ben 

mij er van bewust da t de reis in een sneltrein

vaart, en niet in het t empo van de trekschuit , 

heeft plaatsgevonden. 

Toch hoop ik dat de lezers zich enigermate 

geamuseerd hebben en dat zij een beeld hebben 

gekregen van de manier waarop dichters het 

mot ief van de fraaie 'Vechtkastelen' in hun 

gedichten verwerkten. 

Bart Jagt 

NOTEN: 

11 Verzameling der overgeblevene bijbel- /ede- en 
mengelpoezij, p. 212. 

2) Ibidem, p. 253 
3) Ibidem, p. 244. 
4) Zegepraalende Vecht, p. 9. 
5) Silvander, p. 169. 
6) Ibidem, p. 169. 
^) Kleefsehe- en Zuid-Hollandsehe Arkadia. p. 6. 
8) R.A.U. nr. 723: Transportregisters van het gerecht 

Loenen-Nieuwersluis 1627-1677, 
folio 595-599. 

9) Vijverhof, p. 113 

10) Met "Paddeb loem" werden verschil lende planten 
aangedu id . Het gaat hier waarschijnlijk om een 
ze ldzaam soort. 

11) Vijverhof, p. 113. 
12) Ibidem, p, 114. 

13) Ibidem, p. 115. 
14) Verzameling d e r overgeb levene bijbel- zede- en 

mengelpoezi j , p . 22H. 

15) Poezij van verscheide mengelstoffen, p 279. 
16) Ib idem, p . 253-254. 
17) Zijdebalen, p. 32, 
IS) Ibidem, p. 29. 
19) Ibidem, p. 40. 

20) Ibidem, p. i2. 
21) Ibidem, p. 20. 
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