Een nieuw aan te stellen
historicus gaat spitten in de
vroegere activiteiten van WUR
in Indonesië en Suriname.
Het initiatief voor de driejarige studie
komt van de raad van bestuur van
WUR en past in de landelijke trend
om onderzoek te doen naar de eigen
banden met het koloniale verleden
van Nederland.
De aan te stellen historicus wordt
ondergebracht bij de leerstoelgroep
Agrarische- en Milieugeschiedenis
van hoogleraar Ewout Frankema. ‘Wij
doen voortdurend onderzoek naar de
koloniale
geschiede
‘Het is niet de
nis. Maar
insteek om het
daarbij
handelen langs de
neem je
morele meetlat te
meestal
leggen’
niet een
instelling
of univer
siteit als uitgangspunt van de studie.
Hier nemen we nadrukkelijk onszelf
onder de loep.’
Volgens Frankema is het niet de
bedoeling te oordelen. ‘Daar willen we
van wegblijven. Het is niet de insteek
om het handelen langs de morele
meetlat te leggen. De intentie is om
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meer over het eigen verleden te weten
te komen. Het initiatief is primair
gedreven door een gezonde weten
schappelijke nieuwsgierigheid om een
deel van het eigen verleden op tafel te
krijgen.’

Publiciteit
De studie moet verschillende vragen
beantwoorden. Frankema: ‘Als eerste
de wat-vraag: Wat deden Wageningers
daar en in welk samenwerkingsver
band? Een feitenrelaas dus. Daarnaast
de hoe-vraag: Hoe was het georgani

seerd en gefinancierd? Ten derde de
waarom-vraag: Wat waren de motie
ven achter bepaalde programma’s die
wel of juist niet in gang werden gezet.
En tenslotte: Welke sporen heeft dit
alles nagelaten.’
Als beginpunt van de studie wordt
niet 1918
aangehou
‘Wat deden
den, de
Wageningers
geboorte
daar en in welk
dag van
samenwerkingsde Land
verband?’
bouwho
geschool,
maar 1876, de start van het landbouw
onderwijs in Wageningen. Frankema:
‘Als we activiteiten in den vreemde
hebben ontplooid, is dat de eerste
mogelijke datum, want ook vóór 1918
werd al landbouwkundig onderzoek
gedaan in de tropen. Daar werden van
lieverlee Wageningers bij betrokken.’
De studie moet een boek opleveren.
Naast een goed onderzoeker en schrij
ver, moet de kandidaathistoricus ook
om kunnen gaan met de ‘publicitaire
aandacht’ die de studie naar verwach
ting oproept. De vacature is inmiddels
gesloten. rk

02•06•2022 PAGINA 9

WUR onderzoekt koloniaal verleden
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