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Historici werken nogal eens met het begrip 'generatie'. Maar in de
praktijk blijkt het geen exact te definiëren grootheid. De inhoud wisselt
met de tijd waarover het gaat en met het onderwerp waarover men
spreekt. Waar het leven gemiddeld van korte duur is,zal ook het begrip
'generatie' deneiging vertonen een relatiefkorte tijdsspanne te omvatten.
Het wordt bovendien niet alleen in biologische zin gebruikt en ook niet
alleen voor mensen.Wij spreken zelfsvan 'een generatie computers'. Zulk
een gebruik wil ik hier onbesproken laten. Toch staan wij er niet zover
vanaf, wanneer wij het hebben overde 'oorlogsgeneratie', ofde 'generatie
die opgroeide in de welvaart van dejaren zeventig'. Wij bedoelen dan
doorgaans een groep mensen van een bepaalde leeftijdsklasse met een gemeenschappelijke voorhenalsgroeptyperende levenservaring:deoorlog,
devoortdurend toenemende algehele welvaart.
Langs dezelfde weg kan men spreken van 'een generatie kunstenaars,
een generatie politici, een generatie schrijvers, geleerden of voetballers'.
Alleeninhetlaatstegevalzaldegemeenschappelijke leeftijd een belangrijk
kenmerkvandegroepzijn.Desportverslijt zijn mensensnel.Bijde andere
gegeven voorbeelden is de tijdsduur welke men bedoelt doorgaans aanzienlijk langer, terwijl er bovendien meestal voorlopers en nabloeiers zijn
aan te wijzen. Leeftijd ishier alssamenbindend kenmerk veel minder belangrijk dan gemeenschappelijkheid inopvattingen,werkwijze, resultaten
enomstandigheden waaronder gehandeld moestworden.Wiedit beaamt,
zalkunnen instemmen metdegedachte,datdeLandbouwhogeschool met
hetdertigjarig bestaan vandeAfdelingAgrarischeGeschiedenisééngeneratiehistorisch onderzoek eropheeft zitten.
De geringe exactheid van het begrip 'generatie' is hier in ieder geval
aanwezig. Men kan er immers over van mening verschillen welke datum
men alshet moment van ontstaan van deAfdeling Agrarische Geschiedenismoet nemen. Op 26juli 1949verscheen het Koninklijk Besluit waarbij
B.H. Slicher van Bath voor een periode van driejaar werd benoemd tot
buitengewoon hoogleraar in de Agrarisch-Economische en -Sociale Geschiedenis aan de Landbouwhogeschool. Sinds 1september 1949was hij
reeds hoogleraar in de economische geschiedenis te Groningen. Bij K.B.
van 1 september 1952 werd de benoeming te Wageningen opnieuw voor
driejaar gegeven, en nogeensbij K.B.van 17december 1955,maar toen
tot het tijdstip, waarop hij de benoeming tot gewoon hoogleraar in Wageningen zou aanvaarden. Hetzelfde K.B.van 17december 1955regelde
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zijn benoeming alsgewoon hoogleraar aan de Landbouwhogeschool. Per
1 september 1956 beëindigde Sucher van Bath zijn werkzaamheden in
Groningen en aanvaardde hij zijn benoeming aan de Landbouwhogeschool. In historisch Nederland werd hier en daar gesproken over een
stap terug:vandeGroningse universiteit naar deWageningse hogeschool.
Maar wat degenen, die het zozagen, waarschijnlijk niet kenden, was het
voorsteldat aan zijn ambtsaanvaarding gekoppeld was:deoprichting van
een Afdeling met vier wetenschappelijke ambtenaren. Toentertijd (1956)
wasdat een unicum in Nederland voor een leerstoel in de geschiedwetenschap. Daarenboven zou er een museum voorhistorische landbouwwerktuigen komen onder leidingvanJ.M.G. vander Poel.
OokalwasH.K. Roessingh reedseerder (sinds 1952alstijdelijk assistent
en vanaf april 1953 als adjunct wetenschappelijk ambtenaar) bij de leerstoel aangesteld om decontinuïteit indeaanwezigheid van het vakgebied
aan de Landbouwhogeschool te benadrukken tijdens de vier dagen in de
weekwaarop Suchervan Bath zijn hoofdbetrekking in Groningen vervulde, toch mag men de ambtsaanvaarding in 1956 als de ontstaansdatum
van de Afdeling Agrarische Geschiedenis beschouwen. Binnen enkelejaren werd de staf op de gewenste omvang gebracht: nog in 1956 kwamen
J.M.G. van der Poel enJ.A. Faber naar Wageningen, in 1960werd A.M.
van der Woude en in 1962J.S. Wigboldus aangesteld. De maximale omvang werd bereikt tussen 1965en 1970, toen W.D. Brouwer in de functie
van bibliothecaris-documentalist bij de afdeling werkte. In die periode
werd zelfshet secretariaat enige tijd door tweepersonen verzorgd. Terugblikkend maghet ontstaan van eenAfdeling Agrarische Geschiedenis aan
deLandbouwhogeschool in 1956worden gedateerd. DezeAfdeling (thans
vakgroep) bestaat nu dusdertigjaar.
Doorstroming, die dikwijls met inkrimping gepaard ging, is nà 1970
eenregelmatigterugkerend gegevengeworden. In 1970gingBrouwerover
naarhet middelbaar onderwijs, watvoorhem een reële positieverbetering
betekende. Maar zijn plaats werd niet opnieuw vervuld. In 1972 vertrok
Slicher vanBath.Van het secretariaat werd inmiddels één formatieplaats
afgesplitst voor defunctie van onderzoeksassistent, maar door langdurige
ziektevandebeoogdenooitdaadwerkelijk vervuld envóór 1975 definitief
teruggenomen. Slicher van Bath werd in 1975 opgevolgd door Van der
Woude.Maar deformatieplaats vandezelaatstewerd ook teruggenomen.
Faber werd in 1974 benoemd tot hoogleraar in Amsterdam. Zijn plaats
werd in 1976 wel opnieuw vervuld met de komst van de Tilburgse econoom R.W.J.M. Bos, maar toen deze enkelejaren later in het zicht van
de verslechterende positie van universitaire wetenschappers — zowel in
werkklimaat als in financieel opzicht - een overstap maakte naar het bedrijfsleven, verloordevakgroepnietalleen eengoedevriend en produktief
onderzoeker, maar ookdeformatieplaats diehij bezette.
Intussen werd wel versterking gevonden middels het aantrekken van
promotieplaatsen betaald door de LH en ZWO. Eerst kwam mej. B. de

Vriesvoorhetverkennen vandemogelijkheid tothetdoenvan onderzoek
naar de ontwikkeling van de materiële cultuur op het platteland. Zij wist
naéénjaar eenaanstellingmetuitzichtopeenvastepositiealswetenschappelijk medewerker in Leiden te krijgen. Haar plaats werd toen omgezet
in dievan een promotie-assistent, waarop A J . Schuurman binnenkwam.
Anderepromotieplaatsen kwamen voorj. Buis,W.Rutten enJ. Bieleman.
Ter ondersteuning van hun werkzaamheden werd in 1982 een part-time
formatieplaats voor een research-assistent toegekend. Inmiddels werd in
1976aan de Landbouwhogeschool een bijzondere leerstoel indeGeschiedenisvandeNatuurwetenschappen opgericht. Denieuwbenoemdehoogleraar, H.A.M. Snelders, kreeg 'pied-â-terre' bij de vakgroep evenals de
part-time docent, die hem later opvolgde, K. van Berkel. In november
1985 besloot de Faculteitsraad tot het instellen van een 0,2 leerstoel in
de Historische Geografie. Ook de bezetter daarvan zal bij de vakgroep
onderdak vinden. In dejaren tussen 1976en 1982verbleven vaak langdurig bij de vakgroep de uit het buitenland afkomstige onderzoekers Jan
de Vries, Mike Samson, Ida Schroeder en Bob Duplessis. Zij waren in
het studiejaar 1971/1972 reeds voorgegaan door Frank Daelemans uit
Brussel.
Uit andere universiteiten kwamen regelmatig studenten aan om een
deel van hun studie bij de vakgroep te doen. Een aantal van hen bracht
het tot waardevolle prestaties, die wij graag in de A.A.G. Bijdragen hebben gepubliceerd. De meesten van hen zijn thans aktief in de historische
wereld en hebben daar veelal een wetenschappelijke carrière gemaakt.
Ik doelhierbij uiteraard opH. van Dijk en P.M.M. Klep, dieeen hoogleraarsbenoeming in Rotterdam en Nijmegen verkregen, op F. Daelemans
die in Brussel een aanstelling kreeg bij de Vrije Universiteit en het Algemeen Rijksarchief, opTh. Engelen dieinNijmegen wetenschappelijk medewerker werd, en op O. Boonstra die eerst in Nijmegen, toen in Tilburg
en nu weer in Nijmegen een aanstelling wist te vinden. Niet in de laatste
plaats waren enzijn erde promovendi buiten deAfdeling Agrarische Geschiedenis werkzaam, maar waarmee een soms zeer intensief contact bestaat:J.F. vanOostenSlingeland, C.Baars,J.L.vanZandenenG.Trienekens. Verwacht mag worden, dat anderen zich op afzienbare tijd in deze
rijzullen scharen.
Dank zij de medewerking van het Ministerie van Landbouw lukte het
na vele jaren van onzekerheid het Nederlands Agronomisch Historisch
Instituut inGroningen nieuwleveninteblazenenindeuniversiteit aldaar
te incorporeren. De wederzijdse betrekkingen zijn nu na dertigjaar weer
uitstekend. Deplattelandsgeschiedenis van het zoagrarische noorden van
onsland kan daardoor een extraimpulskrijgen. Kortom, aan activiteiten
heeft het ondanks dena 1970inkrimpende vasteformatie niet ontbroken.
Tegenvallers moesten inmiddels ook geïncasseerd worden met betrekking totde aanvankelijke plannen voordeinrichting van een Landbouwmuseum. In 1963 liet het Ministerie weten af te zien van medewerking

aan het tot stand komen ervan met het oog op de blijvende kosten die
daaraan verbonden zouden zijn. Voor Van der Poel was dat een enorme
tegenslag. Deassistent, waarmee hij een aantaljaren de collectie had uitgebouwd, MakHuygens,stapteovernaareenanderefunctie, devoorlopige primitieve behuizing werd gesloten, de voorwerpen opgeslagen. Een
jarenlang touwtrekken om de bestemming en het bezit ervan begon. Het
isaan de inspanning van de toenmalige voorzitter van de Landbouwhogeschool, de heer Ritzema van Ikema, tedanken geweest dat uiteindelijk
vooraluitparticulieremiddelendegeldenvoordebouwvaneenexpositieruimte gevonden konden worden. De Stichting Historische Landbouwtechniek werd opgericht en met feestelijk vertoon kon op 1 oktober 1980
de opening van de museumruimte door de minister van Landbouw en
Visserij plaatsvinden. Maar weldra bleekdat devoorspoedige tijden voorbijwaren.Vaneengroeinaareenwerkelijk volwaardigmuseumkonvoorlopig niets komen. Van der Poel, die sinds 1971 de titel van persoonlijk
lector en later hoogleraar mocht voeren, besloot van de mogelijkheid tot
vervroegde uittreding gebruik te maken.
Met de nodige inspanning lukte het Schuurman in 1983 op deze vrijgekomen formatieplaats benoemd te worden, waarmee het ingewikkelde
projekt van de studie van de materiële plattelandscultuur gewaarborgd
lijkt. Op dezelfde wijze (maar welke benoeming zal tegenwoordig nog
zonder problemen tot stand komen?) lukte het de continuïteit in de agronomischeinbreng in devakgroep veilig testellen, doordat Roessingh zich
bereid verklaarde per 1 januari 1986 vervroegd zijn formatieplaats ter
beschikking te stellen mits Bieleman daarop zou worden aangesteld. Het
gebeurdezo,endaarmee werd nagenoegexactnadertigjaar één generatie
agrarisch-historisch onderzoek aan de Landbouwhogeschool afgesloten.
Roessingh blijkt de enige die de gehele periode heeft overbrugd. Ik kom
daar nogop terug.
Behalvedepersoon van Roessingh wasernogietsdat degehele periode
met zijn ups en downs doorstond: de A.A.G. Bijdragen. Naast de inbreng
van personen en hun werk heeft deze eigen publikatie-mogelijkheid van
devakgroepmeerdan watookhetgezichtbepaald, eennaam indewereld
verschaft, inspiratie bezorgd, de inzet bevorderd van de groep onderzoekers die de vaste formatie, de promovendi of de gasten van de Afdeling
Agrarische Geschiedeniswaren. In 1958begonnen alseenreeksvan apart
gebonden overdrukken en gestencilde uitgaven werd de serie vanaf nummer 8 (1962) in gedrukte vorm uitgebracht. Met het verschijnen van dit
nummer 28 wordt het aantal van 7.000 gedrukte pagina's overschreden.
Zo'ngetalzegtnatuurlijk weliets,maarhetverraadtweinigoverdeinhoudelijke waarde. Het is een hachelijke zaak daar zelf veel over te zeggen,
maar niemand zal willen ontkennen dat naast een reeks van kleinere belangwekkende bijdragen minstens zeven à acht grote studies werden uitgebracht, die stuk voor stuk een blijvende plaats in de Nederlandse geschiedschrijving hebben veroverd. Een minofmeerobjectieve aanwijzing

daarvoor verschaft het feit dat eenkleine5000van degenoemde pagina's
ook nog eens via vertalingen, handelsedities en heruitgaven (opnieuw)
werden uitgebracht. Het zijn niet op de laatste plaats deA.A.G. Bijdragen
geweest,diedevakgroepalseeneenheid hebbendoenkennenen daardoor
ertoehebben bijgedragen datervaneen'Wageningse school'indehistorischewereld gesproken gingworden.Zoeraleensonvervuldewensenleven
met betrekking tot de uitrusting van de vakgroep met personele en materiële middelen dan zijn die er nooit geweest op dit punt. Het beleid van
het College van Bestuur van de Landbouwhogeschool is in dit opzicht
altijd op ruimhartige wijze aan onze verlangens tegemoet gekomen. Die
politiek en dat vertrouwen hebben een rijke oogst geleverd. Het zaaizaad
iseengewas geworden.
Alvorens daar nog ietsover te zeggen ishet goed eerst met enige brede
streken het decor te schilderen, waarin het werk van de vakgroep zijn
plaats vindt. In feite zou over die wetenschappelijke plaatsbepaling veel
te zeggen zijn. Wat immers ongeveer een eeuw geleden klein begonnen
is, islangzamerhand uitgegroeid tot iets dat men een academisch bedrijf
zou kunnen noemen. Dit is bovendien dikwijls op een niet te scheiden
wijze samengegroeid metdatvan anderedisciplinesvan historischehuize,
en ook van daarbuiten, zodat ieder exposé over de ontwikkeling van en
rond de agrarische geschiedenis onvermijdelijk zijwegen in moet slaan en
bruggetjes naar andere kennisgebieden moet uitleggen. Om niet in een
uitputtende opsomming tevervallen moeten dus keuzen worden gedaan.
Dat betekent subjectiviteit. Het kan niet meer zijn dan een persoonlijke
poging om een beeld te schetsen, waaruit duidelijk kan worden, dàt de
agrarischegeschiedenis haar bestaansrecht heeft bewezen,successen heeft
geboekt en een vaste plaats in het corpus van het historisch weten heeft
gevonden.
Het isdan allereerst nodigzich terealiseren dat agrarische geschiedenis
enstudiesvan deagrarische samenleving in het algemeen - want ook hier
geldt de regel dat de belangstelling voor een verleden pas goed op gang
komt nadat dievoor het heden isgewekt- niet in onsdeelvan de wereld,
in West-Europa, zijn ontstaan. West-Europa mag op veel gebieden van
de historische wetenschap baanbrekend zijn geweest, niet echter op het
terreinvandeagrarischegeschiedenis.Daargaat deerepalm naar deVerenigde Staten en naar Oost-Europa. Het reeds in 1927 gestarte Amerikaanse tijdschrift Agricultural History is niet voor niets het oudste nog bestaande gespecialiseerde tijdschrift op ons gebied. De oprichting van de
vereniging, diehetuitgaf,The Agricultural History Society,dateert reeds
van 1919:twintigjaar dusvoordat hierbijonsietsdergelijks van de grond
kwam,terwijlwijNederlandersdaarmeedan nogkoplopersinWest-Europa waren. Dat dieoprichting van 1919.inAmerika niet op zichzelf stond,
moge blijken uit de oprichting van de Forest History Society in 1923, zij
het toen onder een lichtelijk andere benaming. Maar in feite mogen wij

de oprichting in het interbellum van deze en ook andere organen zoals
de Columbia University Studies inthe History ofAmerican Agriculture (1934- )
en deAgriculturalHistory Series, uitgave van het U.S.Department ofAgriculture niet los zien van de reeds oudere belangstelling in Amerika voor
de boer en zijn bedrijf. De instelling van de eerste cursus ter wereld in
Rural Sociology in 1892 aan de Universiteit van Chicago is 'epochemachend' gebleken, al duurde het nog tweegeneraties voordat deze ontwikkelingWest-Europa bereikte.Welmoetgezegd worden, dat de problematiek, welke men zich stelde, in ieder geval in de historische studies, altijd
wat eng isgebleven. De belangstelling bleef in hoge mate gericht op het
agrarischebedrijfennauwelijks opdeplattelandssamenleving. Een enkele
blikindejaargangen vanAgriculturalHistoryisvoldoendeomhiervan overtuigd te worden. Vermoedelijk hangt het samen met het karakter van de
Amerikaanse maatschappij, waarin de ontplooiing van het agrarisch bedrijfniethand inhandisgegaan methetontstaanvaneenspecifieke plattelandssamenleving, althans niet zoalswijdat indeOudeWereld kennen.
De systematische studie van de boerensamenleving isin Oost-Europa,
en dan wel speciaal in Tsaristisch Rusland, geboren. Verbazingwekkend
isdatachterafeigenlijk niet.Vooral nadeafschaffing vande lijfeigenschap
werd een verwesterste intelligentia daar geconfronteerd met een boerenstand, dieinomvanghetovergrotedeelvan denatievormde,maar tevens
hetmeestarmeenachterlijkedeeldaarvan. Dehervormings-enontwikkelingsdrift deed velen uit de kringen van dejonge intelligentia in actie komen om aan die situatie een einde te maken. De oplossing van het zgn.
boeren-vraagstuk kreegeencentrale plaatsindeideologieën vandeslavofiele narodniki,desocialisten endeuiteenlopende schakeringen van nationalisten.Ditallesginggepaard meteenonoverzienbarestroomvan studies
over het plattelandsleven in Rusland. Alles bij elkaar heeft dit vóór de
eerstewereldoorlogcirca4.000banden metsociografische en economische
studies opgeleverd, die te zamen een immense en nog nergens overtroffen
bronvankennisoverdeboer,zijn bedrijfenzijnsamenlevinginde periode
1870-1914 vormen. De sinds een tientaljaren ook in het westen opnieuw
in de belangstelling geraakte landbouweconoom Chayanov is waarschijnlijk weldemeestvooraanstaande theoreticusoverhet boerengezinsbedrijf, die uit de beweging isvoortgekomen, maar hij werd geflankeerd
door grootheden alsKondratieff, Chelintsev, Studentskij,Brutskus, Markoven anderen.
In de Russische geschiedschrijving uitte zich deze belangstelling voor
de boer niet zozeer in het ontstaan van een gespecialiseerde vorm van
agrarische geschiedenis. Naast een aantal belangrijke publikaties, die tot
zo iets gerekend zouden kunnen worden, zoals die van Rozhkov over de
Russische landbouw in de 16eeeuw (1899), van Semevskij over het boerenvraagstuk in de 18een 19eeeuw (1888), en van Struve over de Russischeeconomie in de 18een 19eeeuw (1913),moet veeleer worden vastgesteld dat vrijwel alle klassieke Russische geschiedschrijvers zoals Kljut-

chevskij, Miljukov en Hrushevskij veel aandacht besteedden aan de boerenstand en desociaal-juridische ensociaal-politieke ontwikkelingen daaromtrent in hun geschiedverhaal zoveel mogelijk integreerden. Beslist mag
worden gesteld, dat wanneer de ontwikkelingen, die in de Russische geschiedwetenschap aan de gang waren niet in 1917 abrupt waren afgebroken de ontwikkeling van agrarische geschiedenis naar een volwaardige
historische deeldiscipline beslist in het interbellum zou hebben plaatsgevonden.
De gang van zaken in verschillende andere Oosteuropese landen wijst
daarop. Zo werd in Polen tijdens het interbellum een groot aantal agrarisch sociologische studies gepubliceerd, daarmee de traditie van vóór de
oorlog voortzettend toen een groot deelvan het land nog binnen het Russische rijk viel. M a a r terzelfder tijd ontstond ook belangstelling voor het
agrarisch verleden. De belangrijke Poolse bijdrage aan de prijsgeschiedenis,voornamelijk prijzen van agrarische produkten, isdaar een uiting van.
In feite werd reeds vóór 1939 de basis gelegd van de spectaculaire vlucht,
diede agrarische geschiedenis na W O II in Polen zou nemen. In Roemenië
ontstond na de eerste wereldoorlog rond Dimitrie Gusti, die wij wel als
de Roemeense Steinmetz mogen kenschetsen, een school van sociografische monografieën-schrijvers. Het in 1936gestarte tijdschrift SociologieRomaneasca bracht vrijwel uitsluitend agrarische sociologie. De beste leerling
van Gusti, Stahl zouden wij dan alsde Roemeense Hofstee moeten aanduiden. In zijn sociografie Nerej over de streek in Vrancea in Z-W Moldavië
ontwikkelde hij zeerbelangrijke theorieën overdeovergang van een pastorale naar een akkerbouweconomie met d a a r a a n gekoppeld het ontstaan
van een tweede horigheid tijdens de eerste helft van de 19e eeuw. N a de
oorlog werkte Stahl dit nog verder uit in een driedelig werk over de geschiedenis van de Roemeense dorpscommune. Evenals in Polen werden
dus ook in Roemenië reeds tijdens het interbellum beslissende stappen gezet inde ontwikkeling naar eenagrarische geschiedenisvan het land. M a a r
de kroon op dit gebied spant het Tsjechisch taalgebied. Vanaf 1902 bestond d a a r reeds een agrarisch historisch tijdschrift, SelskyArchiv, en vanaf
1914 zelfs meerdere soms fuserende, soms van naam veranderende agrarisch historische periodieken.
Vraagt men naar de achtergronden van deze relatiefvroege belangstelling voor agrarische geschiedenis in de landen van Oosteuropa dan zijn
die in wezen identiek met wat hiervóór over Rusland werd gezegd. Het
waren landen met een overwegend agrarische signatuur, maar ook met
strukturele agrarische problemen. Tegelijkertijd was er voldoende intelligentia en een voldoende niveau van culturele ontwikkeling om van die
vraagstukken studie te maken èn om voor de historische achtergronden
ervan belangstelling op te brengen. Het grootste - en zeer belangrijke verschil met de situatie in Rusland vóór 1914 moet echter worden gezocht
in het feit dat de agrarische gemeenschap in deze landen over voldoende
eigen leiderschap beschikte om zich ook als krachtige politieke boeren-

beweging te manifesteren. De Oost- en Midden-Europese boerenpartijen,
verenigd in de zgn. Groene Internationale, waren overal zo sterk, dat zij
tijdens het interbellum een politieke machtsfactor van de eerste orde waren, en in één geval (Bulgarije van 1920 tot 1923) zelfs de politieke alleenheerschappij bezaten. H u n politieke positie in deze jonge, soms geheel
nieuwe staten dwong hen tot het mede vorm geven aan zowel de nationale
als de groepsidentiteit. Het scheppen van een daartoe passend geschiedbeeld isdaarbij een zeer belangrijk hulpmiddel. Overal leunde de ontluikende agrarische geschiedenis tegen deze situatie aan. In Tsjechoslowakije
was de uitgave van agrarisch-historische tijdschriften zelfs direct aan de
politieke beweging verbonden.
De bedoeling van deze uitweiding over het ontstaan van de historische
deeldiscipline 'agrarische geschiedenis' in de Verenigde Staten en OostEuropa is meerledig. Allereerst werd zó een beeld geschetst over de ontstaansgeschiedenis van dit specialisme, dat degenen die zich niet intensief
ermee bezig houden doorgaans onbekend is. Men heeft de neiging b.v.
het verschijnen van de klassieke studie van Marc Bloch 'Les caractèresoriginauxdel'histoireruralefrançaise' uit 1931 tot een officieuze begindatum voor
de agrarische geschiedenis te verheffen. M a a r hoe fundamenteel dat boek
ook is, en hoe groot zijn werking achteraf ook moge zijn geworden, het
mag ons de ogen niet doen sluiten voor het feit, dat buiten West-Europa
de agrarische geschiedenis al eerder gestalte had gekregen, en verenigingen en instellingen van de grond waren gekomen, en wetenschappelijke
tijdschriften bestonden. Nog een tweede aspect komt ons zo onder ogen.
Meer dan waarschijnlijk welke andere historische deeldiscipline ook vertoont de agrarische geschiedenis de neiging om zich niet alleen tot het
wereldje van de historie te beperken. Vooral de band met de agrarische
sociologen is vanouds een opvallende. Men vindt dat zelfs in geïnstitutionaliseerde vorm in het bestaan van tijdschriften alshet Zeitschriftfür Agrargeschichte undAgrarsoziologieen eveneens in het Franse gemengd sociologische en historische tijdschrift Etudes Rurales. Ook injonge tijdschriften als
The Journal of PeasantStudies en PeasantStudies Newsletter, daarna kortweg
Peasant Studies, is die band tussen actualiteit en verleden op te merken.
Hier is de oriëntatie echter mondiaal en bestaat een voorkeur voor de
problematiek van boeren-emancipatiebewegingen ongeacht de vraag of
zulke sociale processen in het verleden d a n wel thans in de niet-westerse
wereld spelen. Het derde punt, dat naar aanleiding van het voorgaande
exposé opgeworpen kan worden is eigenlijk een vraag. Zou er een relatie
hebben kunnen bestaan tussen het streven in Nederland vanaf 1937 om
tot de oprichting van een verband voor agrarische geschiedenis te komen
en het bestaan van vergelijkbare instituties in b.v. Tsjecho-Slowakije,
waarvan men door middel van de internationale contacten in de agrarische wereld, b.v. via de Groene Internationale, weet gehad kan hebben?
Het feit, dat de initiatiefnemer dr.ir. Oosting aanvankelijk binding met
het Landbouwmuseum in Wageningen voorstond, kan die gedachte ver-
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Sterken want in Oost-Europa nemen landbouwmusea vanouds een centrale positie in bij de studie van het agrarisch verleden. Een vierde punt is
echter belangrijker. Uit het vermelde feit dat het karakter van de agrarische geschiedenis in haar twee ontstaansgebieden, de Verenigde Staten
en Oost-Europa, nogal uiteenliep, blijkt, dat het begrip 'agrarische geschiedenis' minder eenduidig is dan deze of gene wel eens denkt. Het is
derhalve een goede zaak eerst nog een begripsomschrijving te geven. Dat
kan misverstanden voorkomen.
Dat het begrip 'landbouw', zodra het onderwerp van wetenschappelijk
denken wordt, voor ruime interpretatie vatbaar wordt, kan blijken uit
deopbouw van de Landbouwhogeschool, een instelling, waarmee de beoefening van de agrarische geschiedenis indit land nauw isverbonden. Naast
vakgroepen in de zoötechniek, plantenveredeling, landbouwtechniek, bodemkunde en plantevoeding, en dergelijke meer, vindt men er evengoed
die namen dragen als agrarische sociologie, psychologie, marktkunde, industriële bedrijfskunde, planologie, levensmiddelentechnologie, waterzuivering, humane voeding, fysische en kolloïdchemie, microbiologie, cultuurtechniek, huishoudkunde en tuin- en landschapsarchitectuur. 'Landbouw' kan verstaan worden als 'agrarisch gebeuren in de ruimste zin van
het woord'. Dit neemt niet weg dat hieruit op zichzelf reeds een erkenning
spreekt van een zekere ordening en rangorde, al zeg ik niet hiërarchie
of prioriteit. Waar immers een uitleg in de meest brede zin mogelijk is,
impliceert dit tevens de mogelijkheid van minder brede en zelfs smalle
uitleggingen. Zo gesteld ligt het voor de hand een ordening te erkennen
waarbij b.v. de wetenschappelijke studie van de plantenveredeling of de
zuivelbereiding als essentiëler voor het wezen van een wetenschappelijke
studie van het verschijnsel 'landbouw' wordt ervaren dan b.v. die van
de menselijke voeding of het landschap. Haalt men de laatsten weg dan
zal er duidelijk sprake zijn van - zeer ongewenste - verschraling. Zou
men de eersten weghalen dan laat zich de vraag stellen of het wezen niet
is aangetast.
Een dergelijke ordening laat zich ook in het concept 'agrarische geschiedenis' aanbrengen. Men kan zich dit veld van kennis en onderzoek daarbij
voorstellen alseen geheel van concentrische cirkels,waarbij uitgaande van
een essentieel te noemen binnencirkel de volgenden steeds het bestaan van
alle binnengelegen cirkels veronderstellen. De harde kern zou dan bestaan
uit de studie van de historische ontwikkeling van de agrarische bedrijfsuitoefening in technische zin. Daartoe zijn dan te rekenen onderwerpen als
de geschiedenis van de grondbewerking en bemesting, de landbouwstelsels, de gewasgeschiedenis, de ontwikkeling van de fysieke opbrengsten,
de verhouding tussen akkerbouw en veehouderij, de geschiedenis van de
veehouderij, van de veerassen en de verhouding tussen de verschillende
diersoorten, van de opbrengsten aan melk, wol, van zuivelbereiding, van
de landbouwgereedschappen, deboerderijbouw, de mechanisatie, de ziektebestrijding bij plant en dier en daarmee ook de geschiedenis van de land-

bouwwetenschappen en van het landbouwonderwijs, de landbouwcoöperaties en de agribusiness. De tweede cirkel omsluit behalve het voorgaande
tevensdeeconomische en socialeverhoudingen, waaronder die bedrijfsuitoefening plaatsvindt. De betrekkingen van de agrarische producent met
de markt, de prijsvorming van de agrarische producten, de loonkosten,
de bedrijfsuitkomsten, de bedrijfsaanpassingen aan de marktsituatie, de
verhouding pacht-eigendom, de bedrijfsgrootte, belastingdruk, grondlasten, heerlijke rechten, cultuurtechnische ontwikkelingen, pachtvormen en
de overgang van een naturale naar een geldeconomie, de agrarische kredietverlening en de boeren(leen)banken, allen vraagstukken van overwegend economische aard moeten hiertoe worden gerekend. Niet minder
belangrijk zijn de sociale verhoudingen: de standenmaatschappij met zijn
uiteenlopende vormen van horigheidsverhoudingen, de funktie van familiale betrekkingen, de samenstelling van huishouden en gezin, en daarmee
allerlei demografische vraagstukken, erfrechtsystemen, de positie van de
kinderen die geen plaats op het eigen bedrijf kunnen vinden en de sociale
oplossingen die daarvoor bestonden, het inwonende personeel, de sociale
verhoudingen in de boerengemeenschap, het verenigingswezen, enzovoort. Kortom, tot deze cirkel zijn alle aspecten te rekenen, die wel in
directe relatie tot de bedrijfsvoering van de boer staan maar niet tot de
dagelijkse bedrijfsuitoefening in technische zin behoren.
Binnen de derde cirkel treft men onderwerpen aan, die niet of in zeer
afgeleid verband tot de bedrijfsuitoefening van de boer staan, maar waarmee de boer en de boerengemeenschap wèl te maken hebben. Onderwerpen van politieke, ideologische en culturele aard, de kerk, onderwijs en
dergelijke. Hier treedt de boer in kontakt allereerst met andere groepen
in de plattelandssamenleving en - al dan niet via hen — met het niveau
van de stad en de natie. Allereerst vallen de niet-agrarische sectoren van
de plattelandsgemeenschap hieronder: de plattelandsnijverheid, diein het
verleden in zeer veel gebieden een grote betekenis heeft gehad, ook voor
het boerengezin zelf, het ambachtswezen en de winkeliers, de geestelijkheid, vrije beroepsbeoefenaars, de adel, overheidsdienaren zoals schouten,
ontvangers en rentmeesters, de transport- en verkeerssector (schippers,
voerlieden, herbergiers). Naar mijn mening is de zo belangrijke bevolkingsgeschiedenis van het platteland hiertoe te rekenen. Deze moet vaak
in nauwe relatie worden gebracht met het proces van sociale en economische differentiatie en specialisatie op het platteland. Allereerst werkte dit
binnen de boerenstand via bedrijfssplitsingen, het ontstaan van een klasse
van keuterboeren en andere vormen van sociale stratificatie binnen de
boerenstand. Daarnaast noodzaakte het vaak tot het ontstaan van andere
bestaansmogelijkheden dan de zuiver agrarische in al dan niet met het
boerenbestaan verbonden vormen van nijverheid, scheepvaart, e.d.
Dikwijls ontstond ook een proces van afvloeiing naar buiten het platteland
en daarmee migratie naar de stad of stedelijke gebieden. Vanuit de stad
was er dan weer een cultuuroverdracht van geestelijke en materiële goede10

ren. De stad-platteland relaties vallen hier dus onder.
De conclusie moet zijn dat de totale plattelandsgeschiedenis, zeker in
de pre-industriële periode, tot de agrarische geschiedenis gerekend dient
te worden.
Bij deze uitleg en ordening van het begrip 'agrarische geschiedenis' zijn
nog enkele kanttekeningen te plaatsen. Allereerst dat binnen deze cirkels
ook nog weer een ordening aan te brengen zou zijn omdat sommige onderwerpen meer dan andere bij de rand van de cirkel staan en er zelfs wel
argumenten zijn om hen over de rand in een andere cirkel te plaatsen.
Voorbeelden zijn onder andere de landbouwcoöperaties en de landbouwindustrieën die binnen de eerste cirkel zijn gebracht, terwijl de boerenleenbanken hier in de tweede zijn geplaatst. Een ander voorbeeld is te
vinden in het feit dat de demografische vraagstukken tussen twee cirkels
zijn verknipt door het boerenhuishouden en -gezin in de middelste, maar
de meer algemene demografische problemen naar de buitenste cirkel te
verwijzen. Dit leidt tot de tweede opmerking, n.l. dat veel thema's dwars
door deze imaginaire cirkels heen snijden. Voorbeelden daarvan zouden
te over te geven zijn. Het isjuist één van de aantrekkelijke, maar methodisch lastige facetten van de agrarische geschiedenis dat haar object zo
dikwijls moeilijk valt af te grenzen. Zodra een eng-thematische invalshoek
verlaten wordt en bredere, meer algemene thema's aan de orde worden
gesteld, ishet vrijwel onvermijdelijk dat het onderzoek zich naar vele met
elkaar samenhangende vraagstukken gaat uitstrekken. De verstrengeling
van puur technische met economische en sociale aspecten is vaak niet te
voorkomen, evenals de wenselijkheid van integratie van micro- en macrosfeer. De landbouwwetenschap wordt zelf reeds gekenmerkt door zijn holistisch karakter. Uiteraard geldt dit in nog veel sterkere mate voor de
agrarische geschiedenis, die hetzelfde type vraagstukken op langere - en
dikwijls zeer lange - termijn beschouwt, zodat het onderzoeksobject in
het geheel niet meer geïsoleerd van talloze invloeden te bestuderen valt.
Dit noodzaakt ook voortdurend kennis uit zeer uiteenlopende disciplines
erbij te betrekken. Geografie, sociologie, economie, demografie, voedingsleer, tal van takken van landbouwwetenschap, antropologie en archeologie zullen voortdurend essentiële bijdragen moeten leveren om de problemen waarmee de agrarisch historicus worstelt tot goede oplossingen te
brengen. Een geïntegreerd team van onderzoekers dat dagelijks kontakt
over eikaars werk onderhoudt enzijn verbindingen naar andere disciplines
heeft is daarom een essentiële voorwaarde voor het tot stand komen van
waardevolle prestaties. In feite ligt hier voor een belangrijk deel de verklaring voor het succes van de vakgroep sinds zijn ontstaan.
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de agrarische geschiedenis ook in
West-Europa een grote vlucht genomen, geen land uitgezonderd. De agrarische geschiedenis is een van de historische deeldisciplines die zich het
meest stormachtig heeft ontwikkeld. Zij neemt nu een algemeen erkende
plaats in. O p tal van plaatsen zijn centra van onderzoek te vinden. Meer11

deregespecialiseerde tijdschriften verschijnen. Ookdemeer algemenehistorische media publiceren voortdurend bijdragen op agrarisch-historisch
gebied. Op alle grote conferenties zijn secties tevinden waarin agrarischhistorischeonderwerpen terdiscussiestaan.SindsMarcBlochhebbenveel
van de meest invloedrijke historici uit de na-oorlogse periode hun naam
aan de agrarische geschiedenis verbonden: Labrousse, Abel, Postan, Sucher van Bath, Duby, Meuvret, Le Roy Ladurie,Joan Thirsk, Poni,Jan
de Vries, Mingay en vele, vele anderen. De thematiek is even uitgebreid
geweest als het aantal onderzoekers talrijk. Daarbinnen zijn vier belangrijke zwaartepunten in de belangstelling aan te wijzen: het demografisch
onderzoek endeverbindingen met vraagstukken van consumptie en produktie,deprijsgeschiedenis in relatiemet deagrarische markt en internationale commerciële betrekkingen, de agrarische produktie in engere zin
met zijn technische aspecten, enalsvierdehet verschijnsel ende betekenis
vandeplattelandsnijverheid voordeagrarischesector.Delaatste tijd winnen vraagstukken van socialeaard aan belangstelling.
Er isnog een opvallend verschijnsel waar te nemen bij de opbloei van
de agrarische geschiedenis na de Tweede Wereldoorlog. Het betreft de
periode waarop de studie zich bij voorkeur heeft gericht. Want hoewel
het waar is dat dit specialisme voor alle historische perioden, vanaf de
prehistorie totindetwintigsteeeuw,sterkaan belangstelling heeft gewonnen blijkt toch vooral het tijdvak tussen ongeveer 1300 en 1800 hiervan
te hebben geprofiteerd. Op de studie van de pré-industriële westerse
samenleving heeft zich het merendeel van de onderzoekingen gericht.
Daar zijn ook de belangrijkste resultaten geboekt, zoals reeds blijkt uit
deopsomming van de hiervoor genoemde belangrijkste onderzoekers. De
verklaring voor dat feit lijkt tweeledig te zijn. Reeds vóór de opbloei van
dit specialisme na de Tweede Wereldoorlog hadden voorgaande generaties van mediaevisten studie gemaakt van juridische verhoudingen met
betrekking tot horigheid, heerlijke rechten, markegenootschappen, enzovoort. Langsdiewegwasvoorde middeleeuwen een bepaald soort kennis
vandeagrarischeverhoudingen (nietvanhetagrarischbedrijf, enzovoort)
aanwezig.Aandeanderekantvandetijdbalk (denegentiende en twintigsteeeuw) ontbrak evenmin iedere kennis.Vooral door toedoen van agronomen bestonden er publikaties over onderwerpen als veerassen, gewassen, plant- en dierziekten, landbouwwerktuigen, agrarische organisatievormen alscoöperaties, agrarische politiek, en dergelijke. Het wasde tussenliggende periode (1300-1800) waarover de kennis miniem was, terwijl
in veel landen de archievenjuist voor die periode bijzonder rijk zijn aan
gegevensoverallerleifacetten vanhetagrarischebedrijf, de marktverhoudingen enagrarisch-socialevraagstukken.Reedsomdieredenlaghetvoor
de hand dat een opbloeiende agrarische geschiedschrijving zich vooral
op die periode zou richten. Maar minstens zo belangrijk is daarbij een
tweede omstandigheid geweest. Toen men zijn aandacht eenmaal op de
agrarische vraagstukken van die eeuwen richtte, ging men zich pas goed
12

realiseren, dat die totale samenleving als een 'agrarische' bestempeld
moest worden. Zich bezig houden met de agrarische wereld in die eeuwen
bleek niets minder te zijn dan een confrontatie met vrijwel alle essentiële
vraagstukken van die lange periode. Door met als het ware 'agrarische'
ogen naar die pré-industriële samenleving te kijken, ging men het totale
historische proces geheel anders zien. Agrarische geschiedenis werd zodoende bijna per definitie een alomvattende maatschappijgeschiedenis
vóór de industrialisatie van Europa en oefende daardoor een enorme aantrekkingskracht uit op de naoorlogse generatie van historici.
Reeds een vluchtig doornemen van de Bijlage I bij dit openingsartikel
met het bibliografisch overzicht van depublikaties van deAfdeling Agrarische Geschiedenis uit de afgelopen dertigj a a r laat zien, dat zowel in thematisch opzicht alswat de onderzoeksperiode betreft het werk van de vakgroep geheel bij deze internationale ontwikkeling heeft aangesloten. Enkele kanttekeningen zijn daarbij te plaatsen. Men heeft - ook van buitenlandse zijde- gesteld, dat het onderzoek en de publikaties van de vakgroep
sterke verwantschap vertonen met dat van de Franse zgn. Annales-historici. Dat is onmiskenbaar waar. Auteurs als Bloch, Simiand en Labrousse,
die als het ware de grondslagen hebben gelegd waarop deze school is opgegroeid, hebben ook de Wageningers altijd sterk geïnspireerd. M a a r
daarnaast mag men zeker niet voorbijgaan aan het werk van de Duitse
agrarisch historicus Wilhelm Abel. Vooral zijn vervlechting van prijs- en
bevolkingsgeschiedenis in zich over eeuwen uitstrekkende ontwikkelingen
vindt men in het Wageningse werk sterk aanwezig. Dat toch bijna uitsluitend naar de 'Annales' wordt verwezen, wanneer men verwantschap naspeurt, heeft vermoedelijk te maken met het feit, dat het accent in de vakgroep altijd sterk op een regionaliserende behandeling van de stof heeft
gelegen en de regionale monografie er een opvallende plaats inneemt. Ook
bij de bedoelde Franse historici is dit het geval. De regionale monografie
kent bij hen een traditie die teruggaat op het werk in de geografie, waarmeehet geschiedenisonderwijs in Frankrijk van oudsher een sterke binding
heeft. De Wageningse regionale monografie lijkt echter veel meer voortgekomen uit de traditie van de Nederlandse sociografie dan uit die van
de Franse historici. Wel kan daarbij worden opgemerkt dat in Nederland
de sociografie en de sociale geografie zich niet zonder bindingen met de
Franse geografie hebben ontwikkeld, zodat dus indirekt wel van invloed
sprake is. Veel belangrijker lijkt echter het feit, dat in de periode waarop
het Wageningse onderzoek zich overwegend richtte (1500-1800) het huidigeNederland bestuurlijk regionaal wasopgesplitst. De archiefbestanden
variëren daardoor per regio hetgeen dwong tot een regionaliserende opzet
van het onderzoek. Dit zo zijnde is het niet verwonderlijk, dat het werk
van deAnnales-school inWageningen veel belangstelling genoot. Het gaat
niet tever tebeweren dat de vakgroep Agrarische Geschiedenis een centrale rol heeft gespeeld bij de doorwerking van de Franse historici in Nederland in dejaren zestig en zeventig.
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Zeker even opvallend ishet kwantitatieve aspekt van de produktie van
de vakgroep. Daarmee bedoel ik ditmaal niet, dat de kwantificerende
werkwijze één van de meest typerende kenmerken van het Wageningse
onderzoek isgeweest. Al isdat wel waar en was het daarmee in Nederland
baanbrekend. Verbluffend blijkt de omvang van de produktie op zichzelf
beschouwd. In dertigj a a r werden door het kleine groepje dat bij de vakgroep werkzaam was bijna 14.000 bladzijden in druk gegeven. Tabel 1
maakt dit inzichtelijk. Boven alles torent met zijn 3.800 bladzijden ook
in volume het werk van Sucher van Bath. V a n der Poel blijkt evenwel
met 3.200 pagina's essentieel aan deze produktiviteit te hebben bijgedragen. In de tijd gezien concentreerden de publikaties zich in de jaren
'57-'60, '63-'67, '72, '76-'81 en '85. M a a r er is geen j a a r geweest zonder
publikatie. Nog verheugender dan deze aantallen is de gedachte, dat in
deze publikatiestroom zich uitgaven bevinden, die een niet meer weg te
denken plaats in de Nederlandse geschiedschrijving hebben weten te verwerven. Het gaat niet teverdit testellen van Slicher'sAgrarischeGeschiedenis
van West-Europa, Een samenleving onderspanningen zijn studie over de Tield-Ratios. Het regelmatig verschijnen van heruitgaven van V a n der Poel's
100Jaar landbouwmechanisatie in Nederland spreekt voor zich. M a a r ook De
demografische ontwikkeling van Rotterdam, Het Noorderkwartier, Drie eeuwen
Friesland,de Inlandsetabak, en enkele bijdragen van Roessingh en V a n der
Woude aan de AlgemeneGeschiedenis derNederlanden blijken hoog te scoren
op de citatenlijst. Aan kleinere studies ga ik maar voorbij.
Het staat buiten kijf dat aan Slicher van Bath niet alleen de grootste
eer voor de totale prestatie van de vakgroep toekomt vanwege de eerste
plaats die hij in de omvang van de publikaties inneemt. Hij isde grondlegger van het specialisme van de agrarische geschiedenis in Nederland en
heeft via de vertalingen van zijn Agrarische Geschiedenis van West-Europa ook
ver buiten de landsgrenzen grote invloed uitgeoefend. Vijfentwintig j a a r
na zijn verschijnen genietdit boek nogsteedseen monopolie opzijn gebied.
Ook al zijn details achterhaald of niet meer een volledige weergave van
de stand van kennis, dan zijn toch de conceptie en de hoofdlijnen nog
geheel bruikbaar. Het feit dat er nog nergens een poging is gedaan een
nieuw boek in de plaats te stellen, toont duidelijker dan welk betoog ook
de betekenis van het werk aan. Te hopen valt dat zijn creatie van een
Vakgroep Agrarische Geschiedenis op de lange termijn nog belangrijker
zal blijken dan zijn publicistische prestatie, die eens zal verouderen of aan
relevantie inboeten. Het bestaan van een instituut met een goed functionerend team wetenschappers is immers de enige garantie voor continuïteit.
Het is dan ook mede de prestatie van het totale team die de vakgroep
een bijzondere plaats en het soms opgeplakte etiket 'Wageningse school'
heeft bezorgd. Ondanks soms grote moeilijkheden en de hiervoor geschetste beknibbelingen op de omvang is het team van een paar enthousiaste
voor meer dan honderd procent werkende wetenschappers overeind gebleven.
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Binnen die kleine kring heeft Henk Roessingh steeds een bijzondere
plaats ingenomen. Allereerst is daar het feit, dat hij de enige is die de
gehele periode van dertigjaar heeft overbrugd. Alleen al daardoor is hij
een vast punt geweest en heeft hij meer dan wie ook aan de continuïteit
van het voortbestaan, van de manier van werken en aan desfeer van met
elkaaromgaan bijgedragen. Hetsamenvallen vanzijnofficiële vertrek (gelukkigheeft hijonsverzekerd invoorkomende gevallendevakgroep vanaf
dezijlijn teblijven bijstaan) methetbereikenvandedertigjarige bestaansdatum door de vakgroep, rechtvaardigen het een afzonderlijke passage
aan zijn persoon te wijden. Veel sterker dan men buiten de eigen kring
weet,zijn dietweenamelijk eensymbiose geweest.
Daaruit blijkt reeds hoezeer bescheidenheid één van Roessingh's belangrijkste eigenschappen is.Hij heeft zich daardoor kunnen scharen bij
die gelukkige mensen die niet aan het Peter's principle ten onder gingen.
Hij weet wat hij aankan en heeft geen behoefte verder dan dat te reiken.
Juist omdat hij zijn ambities door die wijze bescheidenheid en zelfkennis
ophetjuisteniveau wisttehouden,konhij tegenoveranderen altijd loyaal
zijn tot het uiterste. Zonder Henk Roessingh zou de vakgroep een veel
grotere kans op interne spanningen hebben kunnen meemaken dan het
gevalisgeweest.Het hoeft niet teworden verborgen dat ditsoort spanningen toch niet aan ons zijn voorbijgegaan. Toen deze zich in de tweede
helft van dejaren zestig langzaam maar blijkbaar onafwendbaar begonnen te manifesteren, heeft Roessingh er werkelijk alles aan gedaan om
met grote manoeuvreerkunst de ontploffing jarenlang te vertragen. Te
voorkomen, hoopte hij. Het heeft hem eenfiksaantaljaren van zijn produktiviteit gekost. Pas toen in 1973 de rust voor de groep terugkeerde,
vielen de spanningen van hem af. Toen ook zag hij kans om in enkele
jaren zijn omvangrijke en veelzijdige studie over de inlandse tabaksteelt
op tafel te leggen. Het is zeker de grootste voldoening uit zijn loopbaan
geweest, dat hij er vervolgens de Winkler Prinsprijs voor de beste Nederlandsehistorischedissertatie uit dejaren 1975-1977voorkreeg.
Door zijn blijvende aanwezigheid, door zijn loyale en tactvolle manier
van omgang binnen de groep, maar vanzelfsprekend ookdoor het specialisme, dat hij in ons werk inbracht en bewaakte, is zijn persoon niet uit
devoorbije dertigjaren wegtedenken. Hij isdeman geweest dieals landbouwkundige garant stond voor het agrarische karakter van ons werk.
Daaraan moetmennietlichttillen.EenvakgroepAgrarische Geschiedenis
kan zonder aanwezigheid van specifieke landbouwkundige kennis niet
naar behoren functioneren. Binnen zo'n vakgroep die verder uit historische, economische, sociologische en landbouwtechnische specialisten behoort tebestaanisdelandbouwkundige inbrengnietalleenbeslissendvoor
het functioneren, maar voorhetbestaanzelf.Erzijn dan ookvelepassages
in het werk van andere leden van de vakgroep aan te wijzen, waarin de
aanwezigheid en het kritische lezen van een manuscript door Roessingh
zijn terug te vinden. De buitenwereld bemerkt het niet, maar wij weten
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het. Roessingh isnogéén van delangzamerhand dun gezaaide agrarische
generalisten. Enwanneer hijzijnvakgroepsleden nietzelfkonhelpen, dan
was hij namens hen een goede gesprekspartner voor andere specialisten
binnendeLandbouwhogeschool waarmeekontaktmoestworden gezocht.
De landbouwwetenschap en de historische wetenschap zijn geen naaste
buren. De afstand isgroot. Het iseen zeldzaam en opmerkelijk feit wanneer een wetenschapper beide gebieden weet te combineren. Aan het bereiken van zo'n situatie gaat een langdurig proces van kennisverwerving
en -integratie vooraf. Roessingh isdat volledig gelukt. Het feit, dat er nu
inBielemanzo'nnieuwekrachtvoordekomendegeneratieaanwezig lijkt,
was voor Roessingh één van de doorslaggevende redenen om plaats te
maken.
Dat Roessingh binnen de vakgroep met zoveel gezag onswerk kon becommentariëren, stoeltvoorallesnatuurlijk opzijneigengrotekwaliteiten
alswetenschapper. Naastzijngrotekennisvanhetvakgebieddwingtvooral zijn zorgvuldigheid een enorm respect af: zorgvuldigheid in de probleemstelling, in de bewijsvoering, in de presentatie van de bevindingen.
Hij stelt hoge eisen aan zichzelf en aan anderen. Ik ken er geen, die zo
intensief aan zijn produkten kan schaven. Voortdurend probeert hij in
dehuid vanzijnlezertekruipen envraagthijzichafofzoweldecompositie
als de verwoording van zijn studies zodanig is, dat de lezer de inhoud
probleemlooskanverwerken.Roessinghiseriedermomentvan doordrongen,datgeschiedeniseencultuurwetenschap isdiezijn bestaansgrond verliestwanneerdeprodukten ervan nietmeergelezenworden. Geschiedvorsing en geschiedschrijving zijn voor hem onscheidbaar. Een heldere
schrijftrant en een exacte verwoording staan voor hem voorop. Vooral
dejongeonderzoekers,diedelaatstejaren onzevakgroeppasseerden,hebben indit opzicht veelvan hem geprofiteerd en geleerd.
Het staat bij voorbaat vast, dat iemand die zo secuur werkt nooit een
veelschrijver kan worden. Het isdaarom des te opvallender dat hij meer
heeft geschrevendan veelvan zijn collegaeNederlandse historici. Daarbij
moet tevens worden bedacht, dat hij relatief laat met de geschiedwetenschap in kontakt kwam en toen - om zo te zeggen - aan een tweede studietijd begon.Daarkomtnogbij,dat tijdensdejaren '68-'73deproblemen
van de vakgroep zijn produktiviteit vrijwel hebben verlamd. Alles bij elkaar heeft hijzijn werk ineenvijftiental jaren effectief kunnen schrijven.
Het iszijn niet-aflatende, taaie, dagelijkse doorzetten, waarbij hij zich
altijd voorveelmeerdan honderd procent gaf, geweest, diehem deze uiteindelijk toch aanzienlijke produktie heeft opgeleverd. Bovendien heeft
hij nog een paar studies onderhanden, die hij bij leven en welzijn in de
komendejaren als'liefhebber' wiluitbrengen. Maar reedsnu maghij met
gepaste trots naar zijn werk kijken. Dat hij de Winkler Prinsprijs voor
zijn studie over de tabak kreeg, zegt genoeg over dat boek. Zijn artikelen
over de Veluwe uit dejaren zestig zijn stuk voor stukjuweeltjes. Hij heeft
daarinbenaderingswijzen geïntroduceerd,dietotinhetbuitenland navol17

ging vonden. Dat overkomt een Nederlands historicus niet zo dikwijls.
Zijn grote bijdrage aan de Algemene Geschiedenis der Nederlanden over
de Nederlandse landbouw tussen 1650 en 1815 moet tot het beste worden
gerekend, wat in die vijftien delen is verschenen. Daarin heeft hij veel
meer gedaan dan het bieden van een samenvatting van bestaande kennis.
Hij kwam op belangrijke onderdelen met nieuwe interpretaties over de
oude landbouw. Anderen bouwen daar nu op verder.
Alles tezamen genomen iservoorde auteurs van deze A.A.G. Bijdragen
voldoende reden om de artikelen die zij ter gelegenheid van het dertigjarig
bestaan van de Afdeling schreven tevens uit te brengen als een huldeblijk
voor hun toegewijde leermeester, loyale collega en/of goede vriend, Henk
Roessingh.
De vakgroep Agrarische Geschiedenis staat nu aan het begin van een
tweede generatie. V a n de werkers van het eerste uur maakt geen meer
deel uit van het team. De vraagstellingen, die vanuit het werk en van
buitenaf komen, veranderen ook en dat heeft zijn gevolgen voor het werkprogramma. Het is reeds duidelijk dat minder dan voorheen het accent
op regionale monografieën zal liggen. Regionaal vergelijkende studies
krijgen een grotere plaats. Dit staat niet los van een tweede accentverlegging. De negentiende eeuw en de eerstedecennia van de twintigste kunnen
niet meer genegeerd worden. Bij de regionale monografieën wasdit vrijwel
geheel het geval. Zij concentreerden zich op de tijd van de Republiek
en waren reeds daarom per provincie (of deel daarvan) opgezet. De negentiende en twintigste eeuw brachten nationaal veel uniformer gegevens.
Desondanks was.en is de regionale verscheidenheid groot. Er treedt daardoor'een verschuiving op naar thematische onderwerpen, waarin een vergelijking van regio's aan de orde is om langs die weg zowel de eigenheid
van de gebieden als de gang naar een grotere nationale integratie te kunnen vastleggen. Een vroeg voorbeeld van zo'n aanpak biedt de studie over
de omvang en samenstelling van het huishouden in het verleden (Van
der Woude). Een recenter voorbeeld isdat over de demografische transitie
(Boonstra en Van der Woude). In deze lijn paste ook de dissertatie van
Van Zanden over de economische ontwikkeling van de landbouw in
Nederland in de negentiende eeuw. Ofschoon overwegend vóór de negentiende eeuw vallend is ook Buis' Nederlandse Bosgeschiedenis thematisch èn in belangrijke mate regionaal vergelijkend van aard. Deze lijn
zal zich blijken door te zetten in de komende studies over de materiële
cultuur op (Schuurman) en de medicalisatie van (Rutten) het platteland.
Vermoedelijk zal de dissertatie over de huwelijkssluiting in de negentiende
en twintigste eeuw (Van Poppel) ook in deze lijn passen.
M a a r wij zijn historici en huiverig voor radicale breuken. Daaruit ziet
men zelden veel goeds voortkomen. Veranderingen moeten groeien en
wat goed was in het voorgaande meenemen. De regionale en lokale monografie kan nog altijd tot zeer goede uitkomsten leiden en isniet om zichzelf
te verwerpen. Het lopende onderzoek over Drenthe en Eindhoven zal dat
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hopelijk duidelijk maken. Evenzo de proefschriften die in bewerking zijn
over Het land van Heusden en de provincie Groningen.
Iedere uitspraak over de toekomst isonder de huidige omstandigheden
een hachelijke onderneming. De bezuinigingen lijken nog niet aan hun
eind. Bij iedere ronde staat het voortbestaan van de vakgroep opnieuw
ter discussie. Onder die dreiging wordt nu al vijftien j a a r gewerkt. M a a r
ook zonder die fatale beslissing zijn de perspektieven somber. Dat geldt
voor de universiteiten als zodanig, maar voor kleine en als marginaal beschouwde vakgebieden natuurlijk in nog versterkte mate. Zulke kleine
eenheden zijn vaak ook extra kwetsbaar voor ongedifferentieerde bestuursmaatregelen. Dat kan betrekking hebben op het aanstellen van Universitaire Hoofddocenten: de groep is te klein om er voor in aanmerking
te komen, en als dat toch lukt geeft het in zo'n klein groepje te veel kans
op fnuikende interne spanningen. M a a r het bevordert wel de kans op verloop van goede wetenschappers en daarmee op het verliezen van weer
een formatieplaats. Of het gaat om AIO's: het ontbreken van uitzicht op
het verkrijgen van een positie binnen en buiten de bedrijfstak bestempelt
het welhaast tot een a-sociale bezigheid het aantrekken van hen tot personeelspolitiek te maken.
Het is tegenwoordig niet moeilijk een reeks van dit soort punten aan
te voeren. Het beste lijkt het de ontwikkelingen (gelaten) af te wachten
en de energie te blijven steken in het enthousiast voortwerken aan onderwijs en onderzoek. De beoefening van de agrarische geschiedenis aan de
Landbouwhogeschool vinden wij van nationaal wetenschappelijk belang.
Alleen op deze plaats, waar de geschied- en de landbouwwetenschappen
elkaar voortdurend ontmoeten kan blijvend resultaat worden geboekt en
een traditie zich handhaven. De vakgroep Agrarische Geschiedenis moet
voor degenen die de weg ernaar toe weten te vinden een garantie blijven
voor vakkundige ondersteuning en onderricht. Daarmee kan 'liefhebberen' van de historicus op het terrein van de landbouw en van de landbouwwetenschapper in het verleden worden voorkomen. M a a r dan is het
wel noodzakelijk dat deze vakgroep niet beneden een kritische omvang
zakt en zijn onderzoektraditie kan voortzetten.

SUMMARY

Thirtyyears DepartmentofRural History
The first of September 1956 may be regarded as the official date of birth
of the Department of Rural History at the Agricultural University, Wageningen. A number of scholars who are working or who have worked
in the Department and some who work in close contact with it, seized
the chance to use its thirtieth birthday as an opportunity of producing
this volume ofthe A.A.G. Bijdragen.
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They alsowanted at thesame time toexpresstheirfeelings of friendship
for Henk Roessingh, theonlyoneleft ofthosewho,with great enthusiasm,
began the enterprise thirty years ago. Roessingh isdue to resign officially
from hispositionintheDepartment, and thesestudieshavealsobeen written inhonour ofthisconscientious and modest historian.
ThevolumeopenswitharetrospectiveessaywrittenbyVanderWoude.
He givesinformation on the internal history ofthe Department itself and
on the placeoccupied in it by Roessingh and hiswork. The establishment
ofthe Department in 1956isplaced against the background ofinternational developments in the field of rural history before the Second World
War and theoutburstofactivityinWestern Europethereafter. Acomplete
bibliographical survey ofthe publications by the members ofthe Department hasalsobeen incorporated.
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