Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2003 spijs. De Moffenschans was een landgoed in Zeeuws-Vlaanderen en daar beleeftds. Hondius dus de zoetheid van het buitenleven. Maar let wel, het gaat hem omhet culturele buitenleven, het leven 'vergezelschapt met de boeken'.Het hofdicht wordt belangrijker wanneer in de jaren vijftig van de I7de eeuwdrie toen vooraanstaande dichters hun eigen buitenleven bezingen. Constan-tijn Huygens publiceert Hofwijck - in het kleine buitenhuis van die naam inVoorburg is nu het Huygensmuseum gevestigd. De nu vergeten, maar toen be-kende dichter Jacob Westerbaen volgt met Ockenburgh en Jacob Cats laat eenjaar later Ouderdom en Buyten-leven verschijnen. Hierin vereeuwigt hij Sorgh-vliet, het buitenhuis dat nu onder de naam het Catshuis de ambtswoning vanonze minister-president is. Sindsdien zijn er talloze dichters geweest die het leven van een met name ge-noemde landheer op een

met name genoemd buitengoed hebben bezongen.In de 17e en de 18e eeuw gaat het om meer dan honderd korte en lange ge-dichten van dit type. In een hofdicht wordt vooral de tuin en eventueel de omgeving beschreven,het huis zelf krijgt nauwelijks aandacht. Wel kan bijvoorbeeld de bibliotheek ofeen schilderijenverzameling benadrukken dat men het over het culturele bui-tenleven van een elite heeft. De dichter beschrijft, vaak in de vorm van een wan-deling, hoe de tuin, de boomgaard en dergelijke eruit ziet, maar verfraait,idealiseert, als gezegd, de werkelijkheid wel. Westerbaen bijvoorbeeld be-schrijft bomen als volgroeid die hij zelfs nog niet geplant heeft. De natuurwordt zelden alleen maar om zich zelf beschreven. Integendeel men ziet de na-tuur als schepping en gave van God, waaruit men veel wijze lessen kan leren.Belangrijke morele waarden van het buitenleven zijn eenvoud, gastvrijheid envredelievendheid. Het gaat bepaald niet alleen om

lichamelijke ontspanning,maar ook om de recreatie van de geest. Buiten kan men aandacht aan intellec-tuele en godsdienstige zaken besteden of in de woorden van Jacob Cats: Hier is al meer te doen, ab appels op te rapenHier is, beminde ziel, hier is al meer te doen.Als buyten alle sorg te liggen in het groen. Zo komen wij tot de elf hofdichten die aan buitens aan de Vecht gewijd zijn. Som-mige van de bezongen buitenplaatsen bestaan nog, al zijn de beschreven tuinennatuurlijk verdwenen en is het huis vaak verbouwd of helemaal vervangen. Katha-rine Lescaille bezingt Doornburg, Gualtherus Blok Vijverhof, Pieter NieuwlandVroeglust en Jan de Marre Boom en Bosch. Over Goudestein hebben Huygens,Lucas Rotgans en Balthasar Huydecoper geschreven. Antoni Janssen bezong Ou-derhoek. Jan Baptista Wellekens Voortwyk, Pieter Verhoek Elsenburg en AndriesHoogvliet Zijdebalen.^ In hun tijd was een aantal van hen bekende dichters, nu 27

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2003 leven. Verderop ligt nog een prieel waar vanuitje de Vecht kunt zien stromen.Hier kan, zegt Antoni Jansen, de landheer terecht Adams loflied op het para-dijs citeren uit Vondels Adam in ballingschap. En even krijgen wij te horen hoeVondel in dit gedicht uit 1695 nog voortleeft. Zo vormt zich een beeld van een formeel aangelegde tuin met rechte paden, af-gemeten bloemperken, keurig geordende rijen bomen, geschoren heggen,beelden en fonteinen: het is bij uitstek de gecultiveerde natuur waarin de acht-tiende-eeuwer zich thuis voelt. Wat wij de vrije natuur noemen vond hij oninte-ressant. Sterker nog, het strand of de hei boezemde hem zelfs enige angst in.Aan deze gestileerde tuin verbindt de hofdichter een aantal algemene be-schouwingen over de verhouding tussen kunst en natuur, de tuin als een nieuwparadijs en het gelukkige landleven. Het behoort tot de grondgedachte van het

hofdicht dat de natuur de kunst teboven gaat: Gods schepping is immers altijd mooier dan een afbeelding ervan.Wellekens vertelt hoe een ooievaar op Voortwyk een kikker opeet en conclu-deert tevreden en onverwacht: De ooievaar is 'Gezont door 's hemels gunst/ Natuur gaat boven Kunst'. Nog in1797 kan Pieter Nieuwland naar aanleiding van de bloemen geheel in de lijnder traditie zeggen: Wat kunslverw' kan bij 't levend vuur,Den heldren gloed der kleuren halen,Waarmee de Schepper der NatuurHet sierlijk bloemtapeel deed pralen, (strofe 4) Het is een kleine stap verder om te zeggen dat kunst, in de betekenis van kunst-vaardigheid, de natuur kan aanvullen. De exotische vruchten die in Holland inwarmte geteeld moesten worden, zijn daar een goed voorbeeld van. ZoalsHoogvliet zegt: Uytheemsche vruchten, hier in onze lucht ^ Alwaar de Kunst vervult wat aan Natuur ontbreekt, (p. 4) Ook de mineralengrot op Zydebalen, waar de mensenhand

natuurproduktentot een fraai geheel geordend heeft, biedt een samengaan van natuur en kunst,waarbij ons begrip kunst al benaderd wordt. Maar in de zo rijk met kunstwer-ken gestoffeerde tuinen valt het de 18de-eeuwse dichters soms moeilijk om volte blijven houden dat de natuur altijd boven de kunst uitgaat. Hoogvliet zieteen vaas van de beeldhouwer Cressant waarop de bijbelse figuur Abigail is af-gebeeld en zegt: 'Waarin de kunstige Cressant ons blyken geeft/ DatD'edele natuur door kunst in 't marmer leeft' (r.162). Ook Jan de Marre weet 32

