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Stellingen
behorende bij het proefschrift van

Martin van den Broeke

‘Het pryeel van Zeeland’
Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820

te verdedigen op 30 juni 2016 aan de Rijksuniversiteit Groningen

1   De Zeeuwse hofstede met ‘herenkamer’ diende in de zeventiende eeuw pri-
mair als administratiekantoor voor het grondbezit van de eigenaar en pas in 
tweede instantie als jachtverblijf voor de winter, of als plezierverblijf voor de 
zomer. 

2  De mate waarin een Zeeuws buitenverblijf diende voor het vermaak van de 
eigenaar is omgekeerd evenredig aan de mate waarin deze eigenaar voor zijn 
inkomen afhankelijk was van zijn arbeid.

3  De vestiging van buitenplaatsen op Walcheren langs vooral de belangrijkste 
wegen had niet alleen te maken met de beperkte beschikbaarheid van geschik-
te bouwgrond op het eiland, maar ook met de wens van de eigenaren om ter 
onderstreping van hun aanzien een huis op een goed zichtbare locatie te be-
zitten.

4  Het woord ‘buitenplaats’ is ontstaan in het eerste kwart van de achttiende 
eeuw, toen de cultuur van het buitenleven in de Republiek zo algemeen was 
geworden dat er behoefte ontstond om buitenverblijven te typeren aan de 
hand van de maatschappelijke status van de eigenaar.

5  De ook nu nog veelgehoorde veronderstelling dat het buitenleven in de Gou-
den Eeuw van de Republiek zou zijn ontstaan doordat welgestelde stedelin-
gen de drukte en vervuiling binnen de stad wilden ontvluchten, geeft een on-
juiste en chronologisch incorrecte voorstelling van zaken.

6  De verbreding van de cultuur van het buitenleven in de Republiek in de ze-
ventiende eeuw moet worden opgevat als het cumulatieve effect van de toena-
me van juridische, economische en culturele invloed van individuele stadsbe-
woners op het platteland.
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7  De ongunstige situatie van de overzeese handel vanuit Holland en Zeeland 
aan het eind van de achttiende eeuw is niet de voornaamste oorzaak van het 
verdwijnen van buitenplaatsen in die gewesten.

8  Het woord ‘theekoepel’ is in gebruik gekomen in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw en geeft een eenzijdig en normatief gekleurd beeld van het 
gebruik van dit soort tuingebouwen in de cultuur van het buitenleven in de 
achttiende-eeuwse Republiek.

9  Chinese tuingebouwen in Nederlandse tuinen in de achttiende eeuw komen 
voort uit de fascinatie voor het exotische karakter van het Verre Oosten, en 
niet uit kennis van de Chinese architectuur, cultuur of religie.

10  De combinatie van meerdere kleine gerechten in één maaltijd, die in verschil-
lende mediterrane landen als traditioneel geldt, zoals tapas (Spanje), mezes 
(Griekenland) en mezze (Turkije), vindt zijn oorsprong in eetgewoonten uit 
de Klassieke Oudheid.

11  Groenten golden op buitenplaatsen niet alleen als functioneel gewas maar ook 
als sierplant. Het beplanten van de voortuin van een rijtjeshuis met groenten 
getuigt daarom van tuinhistorisch besef.

12  Voor het succesvol afronden van een academische promotie zijn karakterei-
genschappen als wilskracht en doorzettingsvermogen even belangrijk als in-
tellectuele vaardigheden.
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