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Stellingen bij 

Boerderij en buitenplaats  
De relatie tussen landbouw en buitenleven in het Amstellands 

Arcadië (1640-1840)  
door Gerrit van Oosterom 

 

 

1. De mogelijkheid om door middel van landbezit regie te kunnen voeren op de 

ruimtelijke enscenering van het eigen arcadisch decor was de belangrijkste 

reden waarom het merendeel van de Amstellandse buitenplaatseigenaren een 

boerderij aanhield als onderdeel van het complex.  

 

2. De Hollandse buitenplaatscultuur was tussen de zeventiende en de negentiende 

eeuw een landschapsvormende factor van formaat die nog teveel wordt 

onderschat.  

 

3. Het ruimtelijk beheer van het maatschappelijk vermogen moet als een 

zelfstandige categorie toegevoegd worden aan de drieslag in het 

onderzoeksmodel van Schmidt (Schmidt, Om de eer van de familie).  

 

4. De relatie tussen pachters en eigenaren op buitenplaatsen in West-Nederland 

was in de vroegmoderne periode fundamenteel anders dan die op kastelen en 

landgoederen in Oost-Nederland.  

 

5. Het tijdvak 1760-1820 waarbinnen de stedelijke elite in West-Nederland zich 

geografisch, economisch en cultureel herpositioneerde is een sleutelperiode om 

de negentiende eeuwse buitenplaatscultuur in Nederland te begrijpen en is sterk 

verwaarloosd in het Nederlands onderzoek.  

 

6. Met het tegenwoordig populaire concept van de boer als beheerder van het 

landschap van de stedeling is er niets nieuws onder de zon. 

 

7. Het opheffen van de landbouwkundige functie van de grond rondom 

natuurgebieden vormt een groter risico voor de natuur dan het behoud ervan.  

 

8. Aan de rand van het ravijn groeien de mooiste bloemen oftewel onderzoek naar 

fenomenen in de marge is productiever dan de zoektocht naar de kern.  

 

9. Virtuele landschappen verdienen hun eigen landschapshistorisch onderzoek. 

 

10. De ene koe is de andere niet (vrij naar J. de Vries, The Dutch rural economy in 

the Golden Age). 


