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making predictions about the future of the
Board of Agriculture, the pivot of agrarian
neo-corporatism in the Netherlands at that
time, he rightly observed its decay. Not so long
after his dissertation was published, the Board
would be dissolved and the representation of
farmer interests shifted to a more diffused
model driven by specialized, product-based
farmers’ associations.
Mest and macht is most important for what it
offers in terms of empirical data, the analysis
of neo-corporatism, and a political sociology
of agriculture. It centralizes the political
sociology of representation (relegating the
technicalities of the manure problem to an
appendix). Today, with all the talk of ‘assemblages’ and ‘hybrids’, nature-technologysociety interactions would likely receive a
more pronounced treatment in a similar thesis.
Nevertheless, Mest en macht’s ‘middle range’
sociological theory of agrarian neo-corporatism and its history of manure policies provides
us with interesting perspectives for the
contemporary political upheaval that led to
farmers invading Wageningen University’s
campus.

‘co-develop policies’ and ‘political activism’ to
gain ‘respect and farmer freedom’ were
difficult to combine.
Of course, things have also changed in the
25 years since Frouws wrote Mest en macht.
Nowadays, for example, many farmers have
incorporated ‘sustainability’ into their farming
operations. But the challenges defined by
Frouws of getting farmers involved in environmental regulation, ‘accepting responsibility for
“general” interests, such as the protection of
nature’, and accepting the need to discuss a
restructuring of the livestock sector remain as
pressing as ever. It might help to face these
challenges were activists, policy-makers and
politicians to read Frouws’ classic on farmer
representation and environmental crisis.
Frouws, Jaap (1994). Mest en macht: Een politieksociologische studie naar belangenbehartiging
en beleidsvorming inzake de mestproblematiek in
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Indeed, the dynamics shaping the current
episode of the manure/N-emission crisis are
quite similar to those described by Frouws.
The farmer protests in 2019 initiated by
relatively small farmer activist groups resulted
in another ‘Green Front’, when the government
negotiated nitrogen emission policies with the
Landbouw Collectief (Agricultural Collective),
a newly-formed platform comprising several
farmers’ organisations. Just as before – half a
century ago – the government preferred to
negotiate with a single representative body of
farmers. Within months, however, the participating organisations disagreed about the
structure of the Landbouw Collectief, and it fell
apart as quickly as it had emerged. The
strategies of ‘talking with the government’ to
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Vormende Krachten, Veranderende
Verhoudingen: Reflecties op het
ontstaan van de rurale sociologie

“Noem je dissertatie nooit deel 1” schreef de
Wageningse professor agrarische geschiede
nis Pim Kooij (Kooij 1991: 9) in zijn inleiding tot
het boek “Het Oldambt, deel 2: nieuwe visies
op geschiedenis en actuele problemen”.
Achteraf bezien was het wellicht niet eens zo’n
heel slechte keuze van E.W. Hofstee om zijn
proefschrift in 1937 “Het Oldambt: Vormende
Krachten deel 1’ te noemen (Hofstee 1937).
Zelf kwam de grand old man van de rurale
sociologie er weliswaar niet meer aan toe hier
een tweede deel aan toe te voegen, oorspronkelijk beoogd als een integrerende en concluderende afsluiting van het eerste deel. Maar
zijn toevoeging ‘deel 1’ heeft anderen uitein
delijk de uitdaging doen aangaan om met een
vervolg te komen. Al was het meer dan
50 jaar later, en niet zo zeer concluderend,
maar reflecterend.

practices in contemporary Dutch dairy farming.
Wageningen University (PhD dissertation).

Kooij vervolgde zijn betoog dat het schrijven
van een tweede deel, door Hofstee wel te
verstaan, een tot mislukking gedoemde opgave
zou zijn geweest. Hij geeft hiervoor twee
voorname redenen. De eerste reden is dat een
dergelijk proefschrift maar één keer in het leven
wordt geschreven. “Geen gerijpt wetenschapsbeoefenaar zal het in zijn hoofd halen om in zijn
eentje te pogen een integrale beschrijving van
een samenleving op te zetten, die zich uitstrekt
van de vroegste tijden tot het heden en waarbij
dan ook nog eens zes wetenschappelijke
benaderingen op elkaar afgestemd en deels
geïntegreerd moeten worden” (Kooij 1991: 9).

Het proefschrift van Hofstee was een product
van jeugdige overmoed. Het startte met een
fysisch-geografische duiding van Oldsambt
gevolgd door een bespreking van de sociale
omgeving, de samenstelling van de bevolking
en het karakter van de inwoners van Oldsambt
met inzichten vanuit de psychologie en antropologie om daarna aan de hand van historisch
en economisch onderzoek de politieke
geschiedenis, ontwikkeling van grondbezit en
grondgebruik, en standen en klassen, ofwel
de sociale verhoudingen, te bespreken en te
eindigen met een bespreking van het religieuze leven (Hofstee 1937).
Hoewel Hofstee niet nalaat om het belang te
benoemen van deze benaderingen voor de
sociografie, is er geen sprake van daadwerkelijke sociografische integratie van deze benaderingen (Kooij 1991: 9). Die integratie had
Hofstee wel voor ogen, geïnteresseerd als
hij was in de ‘vormende krachten’ van een
samenleving: de processen waaronder
gebieden en verhoudingen zich ontwikkelen,
en zijn ambitie was om deze uitdaging in deel
2 op te pakken.
De tweede reden die Kooij noemt voor de
onmogelijke opgave van een deel twee, zoals
beoogd door Hofstee, zijn de veranderende
wetenschappelijke inzichten en opvattingen.
Theorieën over karakter(vorming) en omgeving als wel het maken van indelingen van een
bevolking op basis van schedelvorming
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(craniometrie), inzichten welke Hofstee (1937:
35, 41) gebruikte om de te onderzoeken
sociale groep te definiëren, en de daaraan ten
grondslag liggende rassentheorie, werd
langzaam, maar zeker controversieel (hoewel
Nederlandse wetenschappers er mee
doorgingen tot eind jaren vijftig1). Hieraan
gerelateerd verlegde de psychologie zich van
het “genetische catalogiseren naar het sociaal
functioneren” van mensen (Kooij 1991: 10). De
Historische School, waar Hofstee door was
beïnvloed, die het economische handelen
trachtte te verklaren in relatie tot omgeving en
fasen van ontwikkeling en daarmee in zekere
zin resoneerde met een op fysieke en
genetische kenmerken gerichte antropologie
en psychologie, had plaats gemaakt voor
Keynesiaanse en neoklassieke macro-economische benaderingen (ibid.). Maar bovenal,
had de door Hofstee zo hoog aangeschreven
sociografie niet de ontwikkeling doorgemaakt
die hij er van had verwacht. Terwijl de psychologie, antropologie, economie en sociologie uit
elkaar groeiden, was de empirisch-comparatieve sociografie niet de beoogde sleutelwetenschap geworden. De sociografie kon zich
ten overstaan van de geografie niet onderscheiden als een integrerende wetenschap,
terwijl de sociologie onder invloed van de
Amerikaanse sociologie empirischer was
geworden. In Nederland werd de sociografie
ingelijfd bij sociologie (Amsterdam) of
geografie (Utrecht).
In zijn bijdrage aan het boek komt de Wageningse socioloog Rien Munters, los van
veranderende wetenschapsopvattingen en het
verdwijnen van de sociografie als discipline.
tot een aanvullende verklaring waarom
Hofstee het tweede deel nooit heeft kunnen
schrijven, De vraag die Munters opwierp was
van geheel anders aard: bestond Oldsambt

nog wel? Hofstee had immers betoogd dat het
Oldambt werd gekenmerkt door de verhouding tussen grote boeren en de overige
bevolking, en waar deze verhoudingen
eindigen, daar hield Oldambt op te bestaan.
“Lezen we dat goed?” vraag Munters “Wáár
eindigt Oldsambt volgens Hofstee? Daar waar
de grote boeren hun greep op de samenleving
verliezen?” (Munters 1991: 23). En hadden de
grote boeren ondertussen hun greep op de
samenleving niet al verloren? In dat geval is
er geen andere conclusie mogelijk dan dat
Oldambt niet meer bestaat, en deel 2 dus niet
geschreven kan worden.

maar juist tegen de arbeiders. Door het
benadrukken van een vermeende losbandigheid en moraal van arbeiders, profileerden
deze boeren zich als verfijnd van smaak.
De boeren wilden zich niet van de burgers
onderscheiden, maar van de arbeiders.
Zaanse klederdracht en Groningse piano
staan niet voor traditie en moderniteit, maar
voor twee verschillende reacties op veranderende sociale verhoudingen en relaties, zo
stelt Schuurman (Schuurman 1991). En
hiermee komen we, geheel in een traditie van
Hofstee, uit op de vormende krachten in een
veranderende samenleving.

In zijn bijdrage aan de bundel corrigeert de
Wageningse historicus Anton Schuurman de
analyse van Hofstee. Aan de hand van een
analyse van de materiële cultuur van boeren,
corrigeert hij Hofstee’s beeld van Groningse
boeren als minnaar van de verlichting, en
werpt zo nieuwe vragen op voor onderzoek
(Schuurman 1991). Zoveel is duidelijk, stelt
Schuurman, dat de veranderingen die
plaatsvonden in de boerensamenleving die
Hofstee waarnam, niet kunnen worden gevat
in termen van de vooruitstrevende, moderne
Groningse boer tegenover de achterblijvende
traditionele boer elders, maar dat de waargenomen verschillen moeten worden gezien als
zijnde het resultaat van een gedifferentieerd
moderniseringsproces. In de Zaanstreek, waar
de maatschappelijke positie van de boeren
langzaam maar zeker afbrokkelt, ziet Schuurman een afwijkende ontwikkeling van de materiële cultuur van boeren ten opzichte van die
van de burgerij. De boeren willen zich onderscheidden van de Zaanse burgers, die een
steeds dominantere groep vormen ten
opzichte van deze boeren. In Groningen,
daarentegen, vormen boeren de bovenlaag.
Deze zetten zich niet af tegen de burgerij,

Het voelt bijna als een uitnodiging om een
derde deel te schrijven.
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