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INLEIDING

Hierbij verschijnt bet vijfde Agronomisch-Historische Jaarboek. De
vorige verschenen in i940, 1943, 1947 en 1949.

Ook nu bevat bet een aantal overdrukken van artikelen uit bet
Landbouwkundig Tijschrift, waarvan een deel verslagen zijn van voor-
drachten, welke vanwege de studiekring werden gehouden.

Namens bet Bestuur,
De Secretaris,
Ir J. A. van der Loeff.

Groningen, Apr~l 1951

1) De volledige versiagen zijn aan de leden en donateurs toegezonden; voor belangstelienden zijn daar-
van nag enkele exemplaren beschikbaar.,



VERKOR T VERSLAG
VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE STUDIEKRING VOOR DE

GESCHIEDENIS V AN DE LANDBOUW OVER DE JAREN
1949 EN 1950

Het jaar 1949 began met ,een ledenvergadering te Utrecht op 19 Maart
ter ge1egenheid van het Tienjarig bestaan van de Studiekring (22 Maart
1939). Dr T. S. Jansma te Rotterdam hield een voordracht over: "Iets
uit de agrarische geschiedenis van Texel, voornamelijk gedurende de
16e eeuw". In dezeIfde vergadering werd Mr J. M. G. van der Poel
als bestuurslid gekozen in plaats van de beer A. H. G. van Arkel.

In Mei werd bet Vierde deel van bet Agronomisch-Historisch Jaarboek
uitgegeven.

Ingevolge een wens van de ledenvergadering van Maart 1949 werd
door de secretaris een enquete ingesteld naar de. mogelijkheid tot
samenwerking met regionale organisaties, die zich bezighouden met de
studie van de geschiedenis. Contact werd verkregen met enige organi-
saties, waarvan er enkele bun publicaties zonden in ruil voor de onze.
(Mede- tengevolge van later ontvangen aan\TUllingen js thans een vrij-
wel volledige lijst dezer organisaties in ons bezit).

In Augustus ontving bet bestuur een uitnodiging tot bijwoning van
een vergadering met bet bestuur van bet Ned. Genootschap voor Land-
bouwwetenschap en de besturen van de andere studiekringen en de
verschillende commissies van bet Genootschap met het doel tot een
nauwere samenwerking te geraken. Deze vergadering had plaats op 14
October 1949. Voorgesteld werd toen de voorzitters der kringen in bet
Bestuur van bet Genootschap op te nemen als adviserende leden en de
secretarissen der kringen als bun plaatsvervangers. Het aldus uitge-
breide bestuur zou dan 4 a. 5 maal per jaar vergaderen ter bespreking
van de algemene aangelegenheden van het Genootschap en de meer
bijzondere der kringen en commissies.

Kon in de ledenvergadering van 19 Maart 1949 de Voorzitter reeds
iets mededelen over bet toen jujst enkele dagen te voren te Groningen
genomen besluit tot bet in leven roepen van 'een Ned. Agronomisch-
Historisch Instituut, dat de daadwerkelijke beoefening der Landbouw-
geschiedenis bier te lande nieuwe perspectieven zou kunnen openen.
Op 24 Juni 1949 had de stichting van dit Instituut plaats door de Ver-
eniging voor Hoger Landbouwonderwijs te Groningen. Ingevolge bet
aan de kring bij artikel 5 lid K der stichtingsacte toegekende recht
werd de beer N. G. Addens als lid in bet Algemeen B~tuur dezer'
Stichting benoemd. '

Op 17 Decemqer 1949 werd te Utrecht in bet Universiteitsgebouw de
jaarlijkse ledenvergadering gehouden, waarin in plaats van de heer
N. Go Addens Prof. Dr B. H. Slicher van Bath als bestuurslid gekozen
werd. Prof. Ir W. J. Dewez hield -in deze vergadering een voordrac!tt
over: "Landbouw in een kleistreek rand 1750".

In 1950 werd eerst bet in 1949 gereed gekomen tweede deel van de
Agronomisch-Historische Bijdragen, de studie van .Dr J. M. G. van der
Poel: "Heren en Boeren'" verspreid, een studie over de commissien van
landbouw (1805-1851)", overdruk van bet proefschrift van genoemde
schrijver.

In de 15e Ned. Landbouwweek werd vanwege de Studiekring door
Dr J. M. G. van der Poel een voordracht gehouden over: "De negotiatie
"Land is zeker bezit". Deze voordracht is in het Landbouwkundig Tijd-
schrift gepubliceerd (62(1950)815-.-826) en is in dit jaarboek opgenomen.

Met het Bestuur van bet Ned. Genootschap voor Landbouwweten-
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schap werdenige malen vergaderd ter bespreking van verschillende
algemene zaken.

Van het,F'onds ten, behoeve van9-e Landbouw in de Provincie Gro-
ningen, bet Harmanus Simon KammiJ:}gafonds en de Groninger Maat.
schfiPpij van Landbouw werden subsidies ontvangen voor de uitga~
van bet derde deel van de Agronomiscb-Historische Bijdragen, een
studie van de beer N. G. Addens O'ler: "De vraagpunten van de Gro-
hinger' Maatschappij V'an LandboUJw".. peze studie verscheen emd
December 1'950 in de votm van een boekwerk van ruiin 450 bladzijden.
, Ingevolge een besluit van de ledenvergadering van, 17 December,
1949 werd een enquete ingesteld' naar de wijze waarop en de middel~n
waarmede bij bet Middelbaar en Lager Land- en Tuinbo~wonderwijs
aandacht wordt geschonken aande geschiedenis van land- en tuinbouw.
Een rondschrijven met vr~gerilijst werd daarvoor gezonden aan een
groot aantal inrichtingen voor genoemd onderwijs en aan enige Volks-
hogescholen, benevens ~an diverse Land- en Tuinbouworganisaties,
die zicheveneens lnet dergelijk onderwijs bezig houde!}, o.a; in de vorm

[. van kader- en Qntwikkelings~ursussen. Een naar- aarileiding van de
l ontvangen geg~vens Opgemaakt rapport werd besproken in de bestuurs-

vergadering van 23,September 1950 en na voorzien te zijn van de. nodig
geachte veranderingen en aanvullingen aan de leden aangeboden,waar-
na bet in qe ledenvergadering van 14 'December 1950 te Arnhem be-

1 h.an!i~ld werd en aarileiding gat tot een uitgebreide gedachtenwisseling
.en' tot benoeming van een commissie om dit onderwerp nog eenshader

onder de ogen te zien. ,-,
In deze ledenvergadering, werd tevens in plaats van Dr Ir M. J. Boe"

rend.onk de beer N. G. Addens tot bestuurslid gekozen.
Verd~T werd b~sIQten: 1. In 1951 een zomervergadering te houd~n "

samen met bet Limburgs Geschiedk1,lndig en' Oudheidkundig Genoot-'
schap, 2. samen te werken met de nieuwe Studiekring voorhet Taal.,
gebruik in de Landbouwvan bet Ned, Genootschap voor Landbouw-
wetenschap, 3. de ~inds 1946 bestaande Commis~ie vqor Bibliographie
op te beffen,. daar de directeur van .het Ned. Agronomisch.,Historlsch
Instituut de samenstelling van een bibliographie voor de Geschiedenis
van de Landbouw op zich heeft genomen.

In dez~lfde vergaderirig hield Prof. Dr J. F. Niermeyer een voor- .
dracht over: Pachtcontracten in de .14e eeuw in de Meij erij , en de
fleer N, G. Addens over de "Vraagpunten" van de 'Groninger Maat.,
schappij van LaI1,dbouw. .

Met bet Nederlands Agronomisca-Historisch Instituut te Groningen
worden go~de betrekkingen onderhouden. Tot Directeur werd Ons be-'
stu;urslid Dr M. :J. G. van der Foe} benoemd, die.1 D~cember 1950 dezeIunctie aanvaardde. '

Een aantal boeken en andere publicaties; resp. tijdschriften werden
-ontvangen. Deze werdeI1, met de reeds vroeger: ontvangene in bruikleen

f \. gegev~n '~an bovengenoemd Instituut waar, ze in de bibliothe~k ge-
~- ~~:~~~.zIJn en ~aar s,teeds. door onze leden gerlaadPleegd. k~~n

De afgelopen Jaren overzle~de kan men wel zeggen, dat door de
kringmet vrucht gewerkt is, zodat er aIle reden is de volgende jaren op
dezelfde'voet voort te gaan. Een besluit van delaatste ledenvergadering

-om een aantal nieuw~ lederi te benoemen en in de toekomst ook stu-
denten onder bepaalde voorwaarden als lid of> te nemen,zal ook daartoe
bet zijn,e bijdragen.

De Secretaris:
.Ir J. A. van der Loeff.Groningen, April.1951 .
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