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Mijne Heren Curatoren,
Dames en Heren Hoogteraren, Lectoren, Docenten,
Wetenschappelijke Medewerkers, Assistenten, Studenten
en Gij allen, die door Uw aanwezigheid blijk hebt willen
geven van Uw belangstelling,
Dames en Heren,
Onder de indruk van de in de negentiende eeuw op het terrein
van de natuurwetenschappen behaalde resultaten hebben de beoefenaren van de geschiedenisphilosophie met graagte gebruik
gemaakt van begrippen ontleend aan het natuurwetenschappelijk
denken. Zij zagen in de geschiedenis zich processen voltrekken van
ontkieming, bloei, rijping, volle wasdom en tenslotte van afsterving.
De ontwikkeling in de historie zou overeenkomstig de voortgang
van het leven zelf verlopen zijn.
Terwijl men in de negentiende eeuw nog leefde in een stemming
van cultuur-optimisme, in verwachting van een ontwikkeling zonder
einde — en zonder horizon — begon in de twintigste eeuw het
denkbeeld van ondergang en dood te overheersen. Naar analogie
van de ondergang van het Romeinse Rijk voorspelde men een
Untergang des Abendlandes. De perioden van opkomst, bloei en
verval van vele andere beschavingen werden aan de hand van het
klassieke voorbeeld gereconstrueerd *).
Eerst langzaam is men tot de overtuiging gekomen, dat de historische ontwikkeling niet op zulk een eenvoudige en weinig gecompliceerde wijze heeft plaats gevonden 2). De caesuur tussen
Oudheid en Middeleeuwen bijv. is allerminst zo diepgaand geweest
als men vroeger heeft verondersteld. In de met geldarmoede
kampende laat-Romeinse maatschappij vindt men reeds de voorboden van latere, typisch middeleeuwse verschijnselen als horigheid, leenstelsel en verbrokkeling van de staatsmacht. In het
Merovingische Rijk herkent men daarentegen nog allerlei, dat aan
het laat-klassieke Rome herinnert*). Is het Christendom niet juist

door deze geleidelijke overgang behouden? — W a a r men vroeger
scherpe scheidingen constateerde, blijken, naar de huidige opvattingen, culturen naast en door elkaar bestaan te hebben. In de
plaats van de ondergang, het absolute einde, treedt een bont mozaïek
van velerlei overgangen, waarvan sommige met schokken zijn gepaard gegaan, welke dan hun weerklank in de berichten van de
tijdgenoten vonden, maar waarvan andere onmerkbaar zijn binnengeslopen.
W a t hier in enkele bewoordingen is gezegd over de onjuistheid
van de verklaring, welke men gegeven heeft voor het meest tot de
verbeelding sprekende voorbeeld van een maatschappij, waaraan
men de voltrekking van het biologisch proces van opkomst en ondergang, van geboorte en dood, heeft menen te kunnen onderkennen,
dit geldt evenzeer voor vele van de andere minder bekende beschavingen, die men eveneens pleegt te beschouwen als te behoren
tot een voltooid verleden.
Bij deze wisseling van beschavingen en bij deze onderlinge verbondenheid kan men bezwaarlijk nog van „vooruitgang" spreken,
als men tenminste in dit begrip vooruitgang nog een waardeoordeel in de zin van „verbetering" insluit. Bij vergelijking van
twee beschavingen kan men alleen concluderen, dat er onderlinge
verschillen zijn, doch niet dat de een beter is dan de ander. W e l
is er natuurlijk een voortgaan, een verder gaan in tijd.

Tegen de achtergrond van deze gedachten over de ontwikkelingsgang van de geschiedenis mag men zich afvragen, welke meningen
de historici koesteren over de ontwikkeling van de landbouw. Het
zullen niet de geschiedphilosophen zijn tot wie wij ons voor een
antwoord moeten wenden, want zij hebben weinig aandacht getoond voor vraagstukken van agrarisch-historische aard.
Al dadelijk stuit men op een merkwaardige tegenstelling. Terwijl
toch tijdens de hausse van het cultuuroptimisme de leus van de
nimmer eindigende vooruitgang opgeld deed, beschrijven ter zelfder
tijd de beoefenaren van de rechtsgeschiedenis en de economische
geschiedenis de landbouw als een tak van bestaan, waarin gedurende eeuwen geen enkele verandering zou hebben plaats gegrepen. Zij tonen ons het beeld van een versteende Ceres.
Z o meenden bijv. de Duitse rechtshistorici Grimm en Gierke in de
oude markerechten en buurwilkeuren het recht van de oud-

Germaanse tijd te hebben teruggevonden 4). Meitzen was overtuigd uit de vormen van de kavels en de nederzettingen de gedachten en doelstellingen van de eerste bewoners in deze nederzettingen te kunnen ontraadselen 6 ). D e Deense archaeoloog Hatt
kwam kortgeleden nog met de krasse uitspraak, dat er tussen de
akkerbouwloze toestand in de oudere steentijd en de landbouw in
de oude ijzertijd een rijker en diepergaande ontwikkeling ligt, dan
men voor de lange tijdsruimte kan bewijzen, die de oude ijzertijd van
het begin van de negentiende eeuw scheidt 6 ) . De vraag zou kunnen
rijzen of het zin heeft om na de ijzertijd dan nog van agrarische
geschiedenis te spreken. Immers van een statische maatschappij
kan men wel een beschrijving geven, doch zij bezit geen geschiedenis meer.
Al moge er in de hier aangehaalde uitingen veel overdrijving
schuilen, toch zal het een ieder gemakkelijk vallen om op voorbeelden te wijzen, waar namen van boerderijen, begrenzingen van
percelen, gewoonten en gebruiken, en de gehele sociale toestand
jarenlang, ja soms zelfs gedurende vele eeuwen, dezelfde zijn gebleven. Het is niet zo buitengewoon merkwaardig, indien boerderijen
achthonderd jaar of meer behoord hebben aan dezelfde eigenaar.
Vooral kloosters, zoals de abdijen van Elten en Paderborn met hun
op de Veluwe gelegen bezittingen, zijn zeer vasthoudend geweest.
Bij een onderzoek naar de sociale en economische toestand van
de horige erven in Twente, waarmede ik mij in de afgelopen
maanden heb beziggehouden, werd ik zelf herhaaldelijk gefrappeerd
door de grote continuïteit van het agrarische leven in deze streek.
Bij vergelijking van een rekening, waarin men de toestand omstreeks
1300 vindt afgeschilderd, met een rekening van vijfhonderd jaren
later, ziet men, dat niet alleen de namen van de erven dezelfde zijn
gebleven, maar dat ook zelfs de op de erven rustende lasten slechts
weinig veranderingen hebben ondergaan. W i e in 1300 een mud
rogge of gerst, een bedezwijn, een paar koppelhoenders en twintig
stuivers bedegeld moest opbrengen, kon in 1800 nog met de levering
van dezelfde goederen in natura en hetzelfde bedrag in geld
volstaan 7 ) .
Deze schijnbare onveranderlijkheid is echter bedriegelijk, want
niet alleen is de verhouding tussen de waarde van het geld en de
goederen in de verstreken vijfhonderd jaren volkomen gewijzigd,
maar ook zijn andere lasten, zoals de bode- en karrediensten, in
zwaar drukkende geldbetalingen omgezet en zijn andere betalingen,

bijv. die voor versterf en erfwinning, in de loop van de achttiende
eeuw aanmerkelijk verzwaard. En is de hofhorigheid zelf niet een
vreemd element, dat in het Oosten des lands in de tiende en elfde
eeuw is binnengedrongen? 8 ) .
Z o zijn eveneens de markgenootschappen, de organisatie's van
de bezitters of de gebruikers van de ongecultiveerde gronden, in
historische tijd bij het schaarser worden van deze, voor het boerenbedrijf zo belangrijke gronden, o n t s t a a n 9 ) . Ook hier weer iets
nieuws in de schijnbaar onbewogen maatschappij.
Onveranderlijkheid treft men evenmin aan bij de nederzettingen.
Stichting van nieuwe dorpen vindt voortdurend plaats, men denke
slechts aan de kolonisatie in het vroeger Slavische land ten Oosten
van de Elbe, aan de ontginning van onze laag- en hoogveengebieden.
Enerzijds het druk bedrijf van het in cultuur brengen van nog
maagdelijke grond, anderzijds, in Duitsland vooral, maar thans ook
in Frankrijk niet onbekend, het verschijnsel van de
Wüstungen,
waarbij boerderijen, gehuchten en dorpen verlaten werden en zonder
nieuwe bewoners bleven.
D e grote wijzigingen in de verkaveling worden treffend geïllustreerd door een luchtfoto van Stanton Harcourt in Engeland, waar
men duidelijk op dezelfde foto naast elkaar kan onderscheiden de
onregelmatige, meest rechthoekige akkers uit de Romeinse tijd, de
smalle middeleeuwse akkers en het vrijwel alles overdekkend grootgrondbezit in de vorm van een 17e of 18e eeuwse
enclosure10).
Hier ziet men dus drie afzonderlijke stelsels, die na elkaar zijn
opgetreden. Er zijn ons echter voldoende gegevens bekend, waaruit
men mag concluderen, dat binnen een bepaald stelsel, bijv. het
middeleeuwse, Engelse open field-system, voortdurend wisselingen
en vooral steeds voortschrijdende parcelleringen hebben plaats
gevonden n ) .
In het algemeen ziet men in de landbouw naast elkaar, enerzijds
de voortdurende veranderingen, anderzijds een eeuwenlange verstarring. W o r d t deze telkens veranderende onbeweeglijkheid niet
treffend getypeerd door Tenhaeff's uitdrukking van „stete Unstetigkeit"? Een ontlening aan het dispuut tussen de „Akkerman uit
Bohemen" en de dood, door Tenhaeff gebruikt om er het risico
van het kerkelijk klein-grondbezit mee weer te geven 12).
Bij al deze standvastige onstandvastigheid gaat er echter één
begrip verloren, namelijk, dat van de agrarische revolutie. Voor hen,
die de agrarische geschiedenis nog van uit de gezichtshoek van de

eeuwenlange onbewogenheid van het platteland bezagen, waren de
in de achttiende eeuw optredende veranderingen een plotseling
doorbreken van het rimpelloze vlak. De omkeer, veroorzaakt door de
nieuwe wijze van landbouwen, beschouwde men van een zo ingrijpende aard, dat men — in navolging van de in het 18e eeuwse
Engeland plaats vindende industriële revolutie — eveneens meende
te mogen spreken van een agrarische, hoewel chronologisch de gebeurtenissen in de landbouw geschiedden vóór de opkomst van de
machinale productiewijze. Beschouwt men de gebeurtenissen van
naderbij, dan blijken kenmerkende elementen van een revolutie,
namelijk het plotseling onverwachte en het spontane te ontbreken.
Immers het kostte heel wat moeite om de boeren van de voordelen
van de nieuwe methoden te overtuigen! Bovendien had de landbouw
in Engeland in de achttiende eeuw reeds een bewogen geschiedenis
achter de rug. Al vroeg had het geld zijn intrede in de Engelse
landhuishouding gedaan en door de uitbreiding van de schapenhouderij voor de wolproductie was men er al lang aan gewend om
de landbouw op commerciële voet uit te oefenen.

Belangrijker dan het louter vaststellen van veranderingen in de
landbouw gedurende' de zogenaamde periode van stilstand is de
vraag naar de oorzaken van de optredende wijzigingen. Deze zijn
vele en het is mijdan ook niet mogelijk zealle uitvoerig te bespreken.
Veranderingen kunnen het gevolg zijn geweest van het in gebruik
komen van nieuwe, nog onbekende gewassen, zoals de haver omstreeks 400 v. Chr., de rogge bij het begin van onze jaartelling en
de aardappel vele eeuwen later. Anderzijds is de verbouw van vele
andere vroegere cultuurplanten thans niet of vrijwel niet meer in
zwang, bijv. de duizendknoop, gebruikt voor pap of het maken van
brandewijn, de spiesbladmelde en het dederzaad, twee planten,
waarvan de zaden wegens hun vetgehalte aan het brood werden
toegevoegd, en verfplanten als wede en meekrap 1 *). Door veranderingen in het klimaat worden thans bij Stockholm geen druiven
meer gekweekt en de wijnbouw in Groningen is verdwenen 14),
Nieuwe landbouwmethoden, op grond van een groter kennis van
de landbouw, voerden tot een verhoogde productie. Wellicht komen
hierbij het drieslagstelsel uit de Middeleeuwen en de in de 17de en
18e eeuw ontdekte systemen van vruchtwisseling het eerst in de
gedachten. De vernieuwingen zijn niet overal gelijktijdig en met

even groot enthousiasme door de boeren aanvaard. Het kon soms
lang duren, alvorens een nieuwe methode was doorgedrongen. Zo
viel mij bij de bestudering van de Twentse rekeningen op, dat
vóór 1300 rogge verreweg de belangrijkste graansoort was, terwijl
daarentegen in de veertiende eeuw de gerst naar voren komt. De
hoeveelheden te leveren rogge en gerst zijn dan ongeveer gelijk en
men krijgt de indruk dat dan eerst in Twente het drieslagstelsel de
overwinning heeft behaald 1 5 ) .
Verbeteringen in de landbouwwerktuigen hebben hun invloed
doen gelden. Enkele archaeologen menen de verschillende akkervormen in de praehistorische tijd met bepaalde soorten van ploegen
in verband te kunnen brengen* 6 ). Hatt ontkent dit echter in zijn
laatste boek ten stelligste 1 T ) .
Een belangrijke uitvinding was ook de verbeterde bespanning van
de paarden na de tiende eeuw, waardoor deze met meer profijt als
trekdieren konden worden gebruikt 18 ).
Vóór de moderne mechanisatie was de mens zelf de voornaamste
arbeidskracht in het boerenbedrijf en dientengevolge was het aantal
arbeidskrachten, waarover men kon beschikken, van essentiële
betekenis. Immers vermeerdering van het aantal werkkrachten
leidde tot vergroting van productie. Hoe moest men zich van die
krachten verzekeren? Met deze vraag betreedt men het zo moeilijke
terrein van de sociale verhoudingen. Een enkel voorbeeld moge
illustreren, dat bij de verklaring van de sociale verschijnselen de
grootst mogelijke behoedzaamheid betracht dient te worden. Van
sociologische zijde heeft men enige decennia geleden gemeend verband te kunnen leggen tussen het aantal benodigde arbeidskrachten
en de slavernij. De onvrijheid — slaaf'en horige werden in deze
studie ten onrechte over dezelfde kam geschoren — zou vooral
voorkomen in gebieden, waar gebrek aan arbeidskrachten bestond,
en waar vrij land, d.w.z. onbebouwd, doch wel ontginbaar land, in
grote mate voorradig was. Het historisch materiaal, waarop deze
stelling gedeeltelijk is gebaseerd, is echter onjuist geïnterpreteerd
en berust op de kennis geput uit enige handboeken, die thans geheel
verouderd zijn. 19 ) Deze hypothese geeft ook geen oplossing voor
het probleem, waarom in Engeland de hofhorigheid zich juist na
de Normandische verovering in haar volledige vorm heeft ontwikkeld 20 ). In bevolkingsaantal noch in het areaal van ontginbaar
land was veel verandering gekomen; veel belangrijker lijkt het mij,
dat het ruilmiddel zoveel schaarser was geworden. De stelling is
8

ook niet toepasselijk op de toestanden in Engeland in de dertiende
eeuw, toen de bevolking snel groeide en de lasten van de horigen
niet verlicht, doch juist verzwaard werden 2 1 ). Evenmin wordt de
toeneming van de onvrijheid in het Oostduitse gebied verklaard,
nadat het eigenlijke kolonisatiewerk in betrekkelijk grote vrijheid
was verricht. In volkomen tegenspraak staat deze theorie met die
van Turner, volgens welke de Amerikaanse democratie ontstaan
zou zijn aan de rand van het oerwoud, defrontier, d.w.z. het gebied,
waar het tekort aan arbeidskrachten het nijpendst en de oppervlakte ontginbaar land het grootst was2 2). Vele Amerikanen, die
in de boerenstand de belangrijkste steunpilaar van het democratisch
stelsel zien, menen, dat na het verdwijnen van de frontier de
democratie juist in gevaar is geraakt 2 ' 3 ).

Naast veranderingen in de voortbrenging van agrarische producten kunnen er wijzigingen in de consumptie zijn opgetreden. Op
dit gebied moet echter nog veel worden onderzocht, voorzover het
materiaal althans nog beschikbaar is. Bevolkingsvermeerdering en
vermindering moeten invloedrijke factoren zijn geweest. Het is
echter onbekend bijv. in hoeverre de tengevolge van de Zwarte
Dood verminderde productie gelijke tred heeft gehouden met een
vermindering van de consumptie.
De behoeften kunnen gewijzigd zijn, bijv. door veranderingen in
de voeding: de overgang van roggebrood naar wittebrood, het in
gebruik komen van de aardappel, thans door de grote consumptie
van groenten en fruit waar tegenover een vermindering van het
vleesgebruik staat. In de Verenigde Staten had de vermindering
van het aantal paarden door de opkomst van het autoverkeer en
door het gebruik van tractoren in het landbouwbedrijf tot gevolg,
dat een groot areaal akkerland beschikbaar is gekomen voor het
telen van andere gewassen 24).
Met enige voorbeelden uit de moderne tijd moet ik hier volstaan,
daar ik niet beschik over die uit een vroegere periode.

Eén van de belangrijkste gebeurtenissen in de agrarische geschiedenis is wel de doorbreking van die productiewijze, waarbij vrijwel
uitsluitend in de behoeften van het eigen gezin werd voorzien.
Stedelijke markten ontstonden, later uitgebreid tot een regionaal.

nationaal of internationaal afzetgebied. Het is het einde van de
zogenaamde geschlossene Hauswirtschalt, een term welke ik met
enige schroom gebruik, daar men ook hier geen scherpe scheidingen
kan trekken tussen deperioden,waarin deHauswirtschaft, de Stadtwirtschaft en de Volkswirtschaft heersten. Ook deze vormen komen
naast en door elkaar voor.
Vaak is de overgang naar de productie voor de markt gepaard
gegaan met specialisatie: de uitoefening van een bepaalde tak van
het bedrijf of de cultuur van een bepaald gewas. De houding van
de boer tegenover zijn bedrijf wordt dan anders, het streven naar
winst komt op de voorgrond, het landbouwbedrijf wordt gecommercialiseerd. Regionaal zijn er grote verschillen in de tijd, waarin dit
geschiedde. Van oudsher waren de Noordelijke kuststreken van ons
land vermaard door hun schapenhouderij en de rundveeteelt. In
Twente merkt men in de achttiende eeuw nog uiterst weinig van
specialisatie. Op de domeinerven kostte het grote moeite om boven
de opbrengsten, nodig voor eigen gebruik, de verschuldigde mudden
gerst en rogge op te brengen, welke, nä inning, door de landrentmeester op de Deventer markt werden verkocht.
Nauw in verband met de commercialisatie staat de steeds belangrijker rol, welke het geld als ruilmiddel is gaan spelen. Ook hier
weer grote verschillen in plaats en in tijd. Specialisatie gaat steeds
gepaard met een vergroting van de geldomzet. Bij een andere gelegenheid heb ik aangetoond, dat de veeboeren in de Noordelijke
kuststreken in de vroege Middeleeuwen over een grote geldrijkdom
beschikten 25). Tot staving van het verband, dat ik toen tussen
deze vorm van specialisatie en de geldrijkdom heb gelegd, kan ik
thans nog wijzen op een zelfde verschijnsel in de Verenigde Staten.
Ook daar is de rijkdom aan geld in de veeteeltgebieden groot,
zodat men onder de verschillende soorten van pachtverhoudingen
de geldpacht juist in die streken vindt, waar de veeteelt wordt
bedreven 2 6 ) .
Tegenover de rijkdom aan geld in Groningen staat de armoede in
Twente. Aan het begin van de achttiende eeuw moesten hier bedragen van vijf gulden nog in twee termijnen worden betaald, omdat
men niet over de middelen beschikte om ze in eens te voldoen. In
de loop van de achttiende eeuw kwam hierin enige verbetering. De
toenemende geldhuishouding is één van de voornaamste oorzaken
van de moeilijkheden, waarmede de Twentse horigen in de achttiende eeuw te kampen krijgen. In een bezwaarschrift aan de over10

heid klagen zij „bij dese conjuncture van tijt seer geldeloos synde
niet behooren tot de redemptie met geit geconstringeert te
worden" 27).
In het algemeen zal het belangwekkend zijn te onderzoeken of de
moeilijkheden van de boeren vaak niet het gevolg zijn van verhogingen van belastingen, die in geld betaald moeten worden of van
omzettingenvanleveringeninnaturaingeldbetalingen28). Misschien
is het wel zo, dat dikwijls het doordringen van de geldeconomie met
de daaraan verbonden moeilijkheden aan de nieuwe landbouwmethode is voorafgegaan.
De overgang van Naturalwirtschaft naar Geldwirtschaft vond
niet overal gelijktijdig plaats en evenmin heeft men hier met een
rechtlijnige ontwikkeling te maken. Door verschillende onderzoekers,
o.a. Dopsch en Postan, is dit duidelijk aangetoond 29). Gezien het
gebrekkige muntwezen in de Middeleeuwen en de kwade praktijken,
zoals muntverslechtering, waaraan de vorsten zich schuldig maakten — overigens niet alleen een middeleeuws euvel — zal menig
grondbezitter de leveringen in natura hebben doen verkiezen boven
de weinig waardevaste geldbetalingen.
Indien men in Twente bij de horige ervan alleen op de pachtbetalingen let, dus de bode- en karrediensten en de bij overlijden en
huwelijk verschuldigde lasten buiten beschouwing laat, komt men
tot het resultaat, dat in de veertiende eeuw de verhouding tussen
betalingen in geld en dewaarde van de in natura geleverde goederen
2 6 % tegen 7 4 % bedroeg^o). In de vijftiende eeuw waren de
percentages resp. 29 % tegen 71 %. Door de waardevermindering
van het geld was het percentage van de geldbetalingen in de achttiende eeuw teruggelopen tot 6 %, dat van de waarde van de
goederen in natura gestegen tot 94 %. Eerst in de tweede helft van
de zeventiende eeuw begonnen de Staten van Overijssel de bode- en
karrediensten in geldbetalingen om te zetten; hierop kwamen de zo
juist geciteerde klachten los. Van de vijftiende tot de zeventiende
eeuw heeft dus de Naturalwirtschaft het verloren terrein heroverd,
een teruggang welke in tegenspraak is met de ontwikkeling, zoals
men die wellicht verwacht zou hebben.
Hetzelfde heeft men geconstateerd in de dertiende eeuw in
Engeland. Het is een tijd van toenemende welvaart, een groeiende
bevolking, het geld neemt een steeds grotere plaats in, daarnaast
echter een verzwaring van de diensten en verplichtingen van de
horigen. Niet in de afgelegen streken, maar juist in de nabijheid van
11

de grote steden. Vooral de kloosters geven bij deze verscherping
de toon aan; zij leggen registers aan, waarin hun rechten en hun
inkomsten worden opgetekend, het beheer wordt zo zorgvuldig
mogelijk gevoerd* 1 ). Het streven naar de verhoging van de inkomsten treedt zo duidelijk aan de dag, dat men hier zou kunnen
spreken van een prae-kapitalistische geest, welke zich merkwaardiger wijze uitte in een teruggang tot de Naturalwirtschaft.
In Noord-Italië ontmoet men in de vijftiende eeuw eveneens een
sterke kapitalistische geestesgesteldheid. Dit is zeer begrijpelijk,
omdat de kooplieden-geslachten uit de steden de vroeger in handel
en zeevaart verworven rijkdommen belegden in grote landgoederen
en deze als winstobjecten exploiteerden 3 ^).
De kapitalistische geest, welke uit dit streven naar winst spreekt,
is slechts één van de facetten van de menselijke geest in het algemeen. Overal echter, bij alle activiteit en bij alle veranderingen in
de landbouw, in de keuze van de gewassen, in de toegepaste landbouwmethode, in de landbouwtechniek, in de commercialisatie en
in de exploitatie is de mens de drijfkracht door wie en voor wie
alles geschiedt.
Moet men dan de landbouwgeschiedenis beschouwen als het verhaal van de zegetocht van de menselijke geest? Misschien is dit een
opvatting, die hier in de burcht van de landbouwwetenschap weerklank zou vinden, waar men met een grote liefde en eerbied voor
het levende werkt en waar men met onuitputtelijk geduld tracht
te kweken en te veredelen. Tegenover een dergelijke verheerlijking
sta ik enigszins huiverig bij de overweging, dat dezelfde menselijke
geest zich met even veel ijver en geduld toelegt op vernietiging van
het leven. Met bezorgdheid kan men zich afvragen of de wentelgang der wetenschap onsalleenslechtsvoertnaar devalleidesdoods.
Er is geconstateerd, dat iedere crisis een crisis van de menselijke
geest is en dat de voortgang van de maatschappij schoksgewijze
geschiedt 33). De mens vindt juist in tijden van bewogenheid de
kracht om de problemen hem door natuur, techniek en economie gesteld, te overwinnen. Een crisisloze maatschappij is een stilstaande.
Oorlog is één van de heftigste en krampachtigste vormen, waarin
een crisis zich openbaart. Hoe afschuwelijk het ook klinken moge,
men moet toch constateren, dat oorlog een zeer belangrijke factor
in de voortgang — de term vooruitgang vermijd ik hier met opzet —
van de menselijke maatschappij is geweest. De industriële revolutie
met de daaraan verbonden mechanisatie, standarisering en productie
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van het uniforme massa-artikel staat in nauw verband met de
oorlogsbehoeften. Bij de steeds omvangrijker wordende legers moet
men over velerlei producten in grote hoeveelheden beschikken. Het
oorlogsbedrijf zelf heeft een industrialisatie-proces doorlopen 34),
De oorlog is ook een factor in de ontwikkeling van de landbouw
geweest. Door de commercialisatie van de landbouw werd het voor
de oorlogvoerenden mogelijk voorraden aan te leggen om de strijd
langer voort te zetten. Eén van de weinige strijdmiddelen hiertegen was de blokkade. In de middeleeuwse krijgsbedrijven kende
men het beleg van een kasteel of van een stad, waarmee men
trachtte door uithongering de tegenpartij tot overgave te dwingen.
In de tijd van oorlogen van staat tegen staat of tussen groepen van
staten gaat men er toe over de aanvoer van levensmiddelen uit het
buitenland af te snijden. De geblokkeerde tracht zijnerzijds met behulp van de landbouwwetenschap de ontbeerde producten te vervangen. Men herinnere zich slechts de beetwortel- en cichoreicultuur tijdens de Napoleontische oorlogen. Een ander voorbeeld is
het op grote schaal in gebruik komen van de gemechaniseerde
landbouwwerktuigen tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, toen
men in het Noorden met een groot gebrek aan arbeidskrachten te
kampen had 35), l n de eerste wereldoorlog zag men opnieuw een
verdere voortschrijding van de toepassing van de landbouwtechniek.
Men overdrijve de betekenis van de gesel der mensheid niet, maar
hij diende toch genoemd te worden onder de vele factoren, die van
invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de landbouw.
Leven en dood staan in nauwe binding tot elkander. Bij het
intensiever worden van het leven, gaat ook de dodendans sneller
en bij het hardnekkiger streven om het leven te behouden neemt
de dood catastrofaler vormen aan. Gij weet van de nauwe vervlechting tussen beiden; gij weet, dat het afgestorven product dient
om het levende wezen te voeden, dat in zich reeds zijn bestemming
draagt. De historicus, die men uit hoofde van zijn beroep wel eens
een levende bij de doden heeft genoemd*6) kan op deze weg en
in deze geest de landbouwkundige ontmoeten.
Mijne Heren Curatoren.
Door mij aan Hare Majesteit de Koningin voor te dragen voor
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een benoeming tot tijdelijk buitengewoon hoogleraar hebt gij een
groot vertrouwen in mij gesteld. Gaarne geef ik U de verzekering,
dat ik zal trachten de aan mij opgedragen taak naar mijn vermogen
zo goed mogelijk te vervullen.
Ik acht het een bijzonder voorrecht om de leerstoel in de
agrarisch-economische en -sociale geschiedenis, een novum in den
lande, te mogen vervullen. Mede hierdoor zal het wellicht mogelijk
zijn om de achterstand op het gebied van de beoefening van de
agrarische geschiedenis, welke Nederland ten opzichte van het
buitenland heeft, te verkleinen. Ik vertrouw op Uw volle medewerking om mij de outillage en werkruimte te verschaffen, waardoor de studenten eerst volledig profijt van het onderwijs kunnen
trekken.

Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten.
Met enigen Uwer heb ik reeds kennis mogen maken en gij zijt
mij daarbij met grote welwillendheid tegemoet getreden. Ik zal het
bijzonder op prijs stellen om ook van hen, voor wie ik tot nu nog
een vreemde ben, dezelfde vriendelijkheid te mogen ondervinden.
Ten zeerste betreur ik het, dat door mijn werkzaamheden elders,
het contact tussen U en mij niet zo regelmatig kan zijn, als ik dit
mijnerzijds gaarne zou wensen.
Sommige van U hebben door de vervulling van bestuursfunctiën
en door hun publicatiën getoond een diepgaande belangstelling te
hebben voor de geschiedenis van de landbouw. Ik ben er van overtuigd nog veel van Uw kennis en ervaring te kunnen leren.

Mijne Heren Curatoren van de Rijksuniversiteit te Groningen.
Gij hebt mij toestemming gegeven om naast mijn werkkring aan
Uw Rijksuniversiteit deze tijdelijke functie te aanvaarden. Ik dank
U hiervoor, want gij hebt mij daardoor de mogelijkheid geschapen
de problemen van de agrarische geschiedenis niet alleen van de
historische, maar ook van de landbouwkundige zijde te leren
benaderen.

M

Dames en Heren Studenten.
Gedurende bijna een volledige cursus heb ik college gegeven,
maanden, waarin een zeer levend contact is gegroeid. Door Uw
vragen en door de discussiën, welke daaruit soms voortvloeiden,
hebt gij van Uw grote interesse in de agrarische geschiedenis doen
blijken. Ik ben U daar dankbaar voor, want ik wil U niet verhelen,
dat daardoor ook mijn kennis is verrijkt. De ideale landbouwhistoricus, zowel geschoold in de geschiedenis als in de landbouwwetenschap, moet nog worden gevormd. Tot zo lang zal de beoefening van de agrarische geschiedenis door samenwerking moeten
geschieden, waarbij enerzijds de onderzoeker van het verleden zijn
kennis toetst aan de praktijk van de landbouw en anderzijds de
practicus de vorming verwerft om de bronnen van het verleden te
ontcijferen en te begrijpen.
De tijden van veranderende onveranderlijkheid in de landbouw
zijn voor goed voorbij. Veel van het oude in de plattelands-samenleving is verdwenen en voor zover dit nog niet het geval is, zult
gij er een werkzaam aandeel in hebben de oude toestanden te doen
verdwijnen. Naar mijn overtuiging zal Uw werk eerst volledig
vruchtdragend worden, wanneer gij naast Uw kennis van het heden
het inzicht in het verleden niet ontbeert. Het heden is immers slechts
een phase in de voortgang van het verleden naar de toekomst. Moge
het U gegeven zijn voor de toekomst van de Nederlandse landbouw
zegenrijk werk te verrichten zonder daarbij zijn verleden voorbij
te zien.
Ik dank U voor Uw aandacht.
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