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Was het in 1960 voor B.H. Slicher van Bath nog mogelijk om de agrarische geschiedenis
van West-Europa over maar liefst 1350 jaar (periode 500-1850) helemaal alleen te schrij-
ven en in een niet al te dik boek te vatten, tegenwoordig is de historische wetenschap zo
versnipperd dat per thema uit de agrarische geschiedenis een blik deskundigen open ge-
trokken kan worden en dat het overzicht volledig verdwenen is. Dat is overigens niet iets
van de laatste tijd. Slicher heeft zelf reeds in 1987 op het Congres Balans en Perspectief
in Utrecht nog tegen deze vergruizing in de geschiedwetenschap geageerd en zich open-
lijk afgevraagd of al die detailstudies nog wel zin hadden. 

De vergruizing is enerzijds een reëel probleem, want wie durft op basis van de enorme
hoeveelheid (recente) literatuur ten aanzien van de agrarische of plattelandsgeschiede-
nis nog een overzichtswerk te schrijven? Anderzijds hebben al die deskundigen de histo-
rische wetenschap erg ver gebracht. Dat wordt zichtbaar in de zogenaamde Corn Publica-
tion Series. Corn staat voor Comparative Rural History of the North Sea Area en is een
initiatief van de bekende historicus Erik Thoen, hoogleraar in de Geschiedenis van de
Middeleeuwen aan de Universiteit van Gent. Corn omvat in feite een netwerk van histo-
rici die zich bezig houden met rurale of agrarische geschiedenis, waaruit zo nu en dan
groepen worden gevormd om over een bepaald onderwerp te debatteren. Thoen heeft
dus een groot aantal deskundigen aangetrokken en zo zijn in 1997 en 1998 twee bijeen-
komsten van historici geweest, de een over productiviteit in de landbouw en agro-syste-
men en de ander over de relatie tussen het huwelijkspatroon en de economische ont-
wikkeling op het platteland. Deze bijeenkomsten zijn in 1999 in de twee bundels
uitgemond, die zijn opgenomen in de genoemde serie. Maar daarbij is het niet gebleven;
er zijn meer bundels in deze serie verschenen, waaronder een met de titel Comparative
rural history in the North Sea area, en er staan er meer op stapel. De bundels zijn in de eer-
ste plaats state of the art bundels, in de tweede plaats zijn het pogingen om het overzicht
over de geschiedenis van het platteland weer terug te krijgen. 

Aan de bundels werkten niet de minste historici mee, waarbij de Nederlanders met Bas
van Bavel, Jan Bieleman, Peter Hoppenbrouwers, Peter Priester, Jan Luiten van Zanden
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(vijf van de 17 auteurs in bundel nr. 2) en Theo Engelen, François Hendrickx, Jan Nelis-
sen, Ad van der Woude en Frans van Poppel (vijf van de 14 auteurs in bundel nr. 3) zeer
goed zijn vertegenwoordigd. Als het aantal bijdragen uit Nederland iets zegt over de kwa-
liteit van het Nederlands agrarisch-historisch onderzoek, en waarom zou dat niet zo zijn,
dan is de kwaliteit erg hoog. De kwaliteit is natuurlijk ook gewaarborgd door bijdragen
van Edward Collins, hoogleraar aan de universiteit in Reading, kortgeleden met emeri-
taat gegaan, Mark Overton, hoogleraar aan de universiteit in Exeter en Bruce Campell
hoogleraar aan de Queen’s University te Belfast (bundel nr. 2) en andere Engelsen. De
Belgen zijn sterk vertegenwoordigd door in de eerste plaats natuurlijk Erik Thoen, maar
ook door Eric Vanhaute en Guy Dejongh (bundel nr. 2) en Isabelle Devos en Michel Oris
(bundel nr. 3). Franse historici hebben een veel beperktere bijdrage aan de bundels ge-
leverd en de Duitse en Scandinavische historici zijn zeer slecht vertegenwoordigd, zodat
met name bundel 3 met de ondertitel Western Europe since 1400 veel minder biedt dan de
ondertitel belooft.

De meeste bijdragen in bundel nr. 2 gaan over productiviteit in de landbouw en de ver-
anderingen daarin. Dat te meten is niet zo eenvoudig. Cijfers die daar direct informatie
over verschaffen zijn over de periode van vóór 1850 nauwelijks aanwezig. De gegevens
zijn vooral op indirecte wijze, bijvoorbeeld via pachtboeken en boedelbeschrijvingen te
verkrijgen. Maar dan nog betreffen het vooral gegevens aangaande de fysieke opbrengst
per ingezaaide hectare met tarwe. Informatie over de braak, over andere gewassen dan
tarwe, over de veehouderij, over de kwaliteit van de gewassen, over de arbeidsinput per
ha is meestal sporadisch beschikbaar, zodat de werkelijke productiviteit nauwelijks te me-
ten is, laat staan dat internationale vergelijking op dit gebied mogelijk is. Paul Brassley
komt dan ook in zijn ‘some conclusions’ niet verder dan een tabel waarin de groei van
de opbrengst tarwe in hl per ha tussen 1300 en 1940 in het Noordzeegebied naar voren
komt. Het zijn cijfers waarmee Slicher van Bath al in 1963 (in zijn befaamde AAG Bij-
dragen nr. 10 Yield ratios 810-1820, voor een Nederlandse versie met meer toelichting zie
AAG Bijdragen nr. 9 ) in andere vorm (opbrengst in verhouding tot het zaaizaad) kwam.

De cijfers uit de Cornbundel zijn echter veel beter ingebed, men heeft geprobeerd de
ontwikkelingen (dat wil zeggen de toe- of afname van de productiviteit in de landbouw)
te verklaren. Stelde Slicher nog voornamelijk vragen bij de gevonden cijfers, in de Corn-
bundel zijn antwoorden geformuleerd. Opvallend is dat de verschillen tussen de mini-
mum opbrengsten van tarwe per ha (periode 1600-1750 10 hl per ha) en de maximum
opbrengsten tarwe per ha (25 hl per ha) zo groot waren. Dat had te maken met het agro-
systeem waarbinnen werd geproduceerd. Een agro-systeem is de algehele constellatie
waarin boeren produceren. Die wordt bepaald door de afstand tot de markt, de bodem,
de demografische ontwikkelingen, de sociale en culturele omstandigheden, de eigen-
domsverhoudingen, de klimatologische omstandigheden enzovoort. Uit de aandacht
voor dergelijke agro-systemen blijkt de kracht van de bundel, omdat duidelijk wordt dat
nergens onder dezelfde omstandigheden werd geproduceerd, dus dat de resultaten over-
al anders waren. Dat maakt echter tevens vergelijkingen tussen regio’s een hachelijke
zaak. 

Van Bavel, een van de redacteuren van de bundel, maar ook auteur, die over de ont-
wikkeling van de opbrengsten per ha ingezaaid land met graan in het westelijk Gelders
rivierengebied schrijft, probeert een verklaring te vinden voor de hoge opbrengsten in
de late Middeleeuwen. Deze bijdrage vind ik onder meer interessant, omdat ik zelf on-
derzoek heb gedaan naar de opbrengsten per ha in het oostelijk deel van dit gebied. Vol-
gens Van Bavel konden de opbrengsten van graan per ha in de late Middeleeuwen zich
makkelijk meten met die in de eerste helft van de negentiende eeuw, ze waren in de veer-
tiende en vijftiende eeuw zelfs aanmerkelijk hoger. Mede op grond hiervan komt Van Ba-
vel tot de conclusie dat de akkerbouw in de late Middeleeuwen tamelijk intensief werd
bedreven, waarna, als gevolg van de opkomst van het grote pachtbedrijf en de daarmee
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gepaard gaande afnemende bevolking, de landbouw extensiveerde, waardoor de op-
brengst per ha ook afnam. Die extensivering kwam nog eens extra tot uitdrukking in de
omzetting van bouwland in grasland, waarbij men zich meer op de arbeidsextensieve vet-
weiderij van ossen en de paardenfokkerij ging richten.

Uit mijn onderzoek is naar voren gekomen dat de opbrengst per ha (met name van
haver) in het rivierengebied in de zeventiende en achttiende eeuw veel lager was dan in
de veertiende, vijftiende én negentiende eeuw. Van Bavels conclusies lijken hiermee be-
vestigd, de landbouw werd, afgaande op de opbrengst haver per ha, in de achttiende
eeuw zeer extensief bedreven. Er zijn echter een aantal kanttekeningen te plaatsen. In de
eerste plaats waren er zeer grote verschillen in de opbrengsten per ha. In de omgeving
van Culemborg zou de opbrengst van haver in de late Middeleeuwen (gebaseerd op wei-
nig waarnemingen) 33 hl per ha zijn geweest, in het land van Buren (gebaseerd op veel
meer waarnemingen) ‘slechts’ 20 hl, wat overigens nog hoog was, omdat in de achttien-
de eeuw de opbrengst niet boven de 14 hl per ha uitkwam. Belangrijker is echter dat ha-
ver in de late Middeleeuwen, gezien de omvang van het areaal op de beste gronden werd
ingezaaid, terwijl dat in de achttiende eeuw juist op de slechtste akkerbouwgronden (de
overgang van de stroomruggen naar de komgronden) gebeurde. Haver had namelijk tus-
sen 1560 en 1650 grotendeels plaats moeten maken voor tarwe en wintergerst. Daarmee
kom ik gelijk op de volgende kanttekening, namelijk dat de sterke toename van het are-
aal tarwe en wintergerst juist op een intensivering van de landbouw wijzen, want deze ge-
wassen hadden veel meer verzorging nodig. Omstreeks 1560 was zo’n 50 procent van het
areaal met haver ingezaaid, omstreeks 1650 was dat minder dan 20 procent. Blijft staan
dat de bevolking in het rivierengebied inderdaad, zij het mijns inziens zeer gering, afnam
tussen de late Middeleeuwen en de eerste helft van de zeventiende eeuw. Hoe kon er dan
toch intensivering van de landbouw plaats hebben gevonden? Dat is eenvoudig: het even-
tuele tekort aan arbeidskrachten werd aangevuld met seizoensarbeid. Rond 1675 was de
in de streek, althans in het oostelijk rivierengebied, woonachtige bevolking bij lange na
niet in staat alle benodigde arbeid te verrichten en had het gebied honderden seizoens-
arbeiders nodig. Hierbij moet wel aangetekend worden dat de omvang van het bouwland
in het oostelijk rivierengebied veel groter was dan in het westelijk deel. Ook de afname
van het gewassenareaal zegt niet zoveel. De gegevens van Van Bavel lijken er zelfs op te
wijzen dat die omzetting tijdelijk was. Dat gebeurde in de achttiende eeuw ook en dat had
vooral te maken met de prijsontwikkeling en niet met een toe- of afnemende bevol-
kingsdichtheid. De bevolking nam in de achttiende eeuw juist toe toen het gewassenare-
aal afnam. De resultaten van mijn onderzoek werden tegelijk met de bundel nr. 2 gepu-
bliceerd, dus Van Bavel kon hier niet op tijd kennis van nemen. Uit dit alles komt echter
naar voren hoe complex deze problematiek is, en is de conclusie van Van Bavel en uit het
slotartikel van de bundel dat nog veel onderzoek moet plaatsvinden, volkomen terecht.

Het huwelijkspatroon, het onderwerp in de Cornbundel nr. 3, zou ook in verband ge-
bracht kunnen worden met de productiviteit in de landbouw of het heersende agro-sys-
teem. Op welke leeftijd men huwde en hoeveel mensen ongehuwd bleven was ten dele
afhankelijk van de middelen van bestaan en die werden vóór 1850 vooral in de landbouw
gevonden. Het doel van de Cornbundel is inzicht te verschaffen in de verschillen en over-
eenkomsten in de huwelijkspatronen per land, per regio en per periode en in de oorza-
ken daarvan. Daarbij werd de vraag gesteld: in hoeverre en vanaf (en tot) wanneer ken-
de het betreffende gebied een zogenaamd West-Europees huwelijkspatroon, dat wil
zeggen een hoge leeftijd van de huwelijkspartners bij het eerste huwelijk en een relatief
groot deel van de bevolking dat nooit trouwde. 

De bijdragen hebben verschillende invalshoeken. Zo wordt in de bijdrage van
François Hendrickx het onderzoek naar het huwelijkspatroon verbonden aan de proto-
industrialisatie van Twente. Zijn bijdrage is een verkorte versie van zijn proefschrift.
Hendrickx wilde het model van Franklin Mendels toetsen. Dat model gaat er van uit dat
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de huwelijksleeftijd bij het eerste huwelijk daalt bij opkomst van de proto-industrie. Het
West-Europese huwelijkspatroon wordt dan in feite doorbroken. Hendrickx toont echter
aan dat huwelijkspatroon in het agrarische Wierden aan het begin van de negentiende
eeuw nauwelijks afweek van dat in Borne, waar veel meer mensen in de proto-industrie
(textiel) werkzaam waren.Theo Engelen onderzoekt in een zeer heldere bijdrage de
nuptialiteit in de twintigste eeuw in verschillende landen in Europa en benadrukt de cul-
turele factoren bij de daling van het aantal huwelijken. De bijdragen zijn dus heel ver-
schillend, de conclusies uiteenlopend, zodat Michael Anderson in de eindconclusies van
de bundel niets anders dan wat algemeenheden kan formuleren. 

Hoewel de eindconclusies van beide bundels een beetje tegenvallen, zijn de meeste af-
zonderlijke bijdragen interessant genoeg, al is het wel een beproeving ze allemaal achter
elkaar te moeten lezen. Dat neemt niet weg dat de bundels onmisbaar zijn voor degenen
die op dit terrein onderzoek doen.

Paul Brusse
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