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- Dossier Alg.1: Wat kunnen we (nog) leren van de Annales-school?
(Algemeen, KD)

De geschiedschrijving in de westerse wereld, en vooral die op het Europese continent, is vanaf de
jaren vijftig tot en met de jaren tachtig van de twintigste eeuw sterk beïnvloed door de
zogenaamde Annales-school. Dit was een school van Franse historici, geconcentreerd rond het
tijdschrift Annales, opgericht door Lucien Febvre en Marc Bloch in 1929. De volledige ondertitel
van dit tijdschrift luidde aanvankelijk Annales d’histoire économique et sociale, veranderde in 1946 in
Annales. Economies. Sociétés. Civilisations en transformeerde in 1994 in Annales. Histoire, Sciences
Sociales - de naam die het nog steeds draagt.
De naamgeving van het tijdschrift weerspiegelt vrij aardig het soort onderzoek – en de
veranderingen daarin - waar de historici van de Annales-school patent op hadden. Annales-historici
maakten eerst naam met onderzoek over economische en sociale aspecten van de geschiedenis,
verhoogden daarna hun ambitie tot de beschrijving en analyse van economieën, samenlevingen
en beschavingen als geheel en verbreedden uiteindelijk hun veld tot alle domeinen van de
geschiedenis en de sociale wetenschappen (inclusief dat van de politieke geschiedenis). Dat lijkt in
het begin van de éénentwintigste eeuw niet meer heel bijzonder of gewaagd. So what ? zou een
historicus van tegenwoordig kunnen zeggen. Maar het feit dat hij/zij So what ? kan zeggen is voor
een belangrijk deel de verdienste van de Annales-historici zelf. Zij hebben ervoor gezorgd dat een
benadering van de geschiedenis die nauwelijks een halve eeuw geleden nog als revolutionair of
buitenissig gold intussen min of meer gemeengoed is geworden.
Annales-historici pleitten voor een soort geschiedschrijving die verder ging dan het
traditionele verhaal over politieke en militaire gebeurtenissen, grote mannen en grensverleggende
ideeën. In hun visie bestond geschiedenis uit méér dan een lineaire opeenvolging van
evenementen en daden of gedachten van individuele personen. De geschiedenis kende in feite
verschillende lagen die zich in een verschillend tempo konden ontwikkelen of zelfs geruime tijd
in een quasi-stabiele toestand konden verkeren. Zo deed zich in Europa tussen ongeveer 1000 en
1800 een lange-termijn golfbeweging voor, aangeduid als de ‘seculaire trend’, waarbij de
economie en de bevolking nu eens eeuwenlang langzaam expandeerde (fase A), dan weer
eeuwenlang geleidelijk kromp (fase B). De chronologie van zulke fasen A en B kon worden
vastgesteld aan de hand van lange reeksen prijzen, oogstopbrengsten en demografische gegevens.
De keuzevrijheid van individuen binnen het raamwerk van deze diepere, traag veranderende
lagen van de geschiedenis (‘structuren’) was volgens de Annales-historici beperkt. De belevenissen
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van individuen waren ingebed in de geschiedenis van structuren en grote verbanden als de regio,
de economie, samenleving, de cultuur of beschaving. Annales-historici waren ook de eersten die
zich grondig verdiepten in de ontwikkelingen in het klimaat en de invloed van klimatologische
veranderingen op de menselijke geschiedenis. De geschiedenis van zulke structuren en grote
verbanden zou op een andere manier verbeeld moeten worden dan via de bekende verhalende
technieken. Om de structuren en grote verbanden te kunnen reconstrueren was voor een deel
ook een ander instrumentarium vereist dan waarover de historicus vanouds beschikte: daarvoor
kon men beter een beroep doen op begrippen, methoden en technieken van aangrenzende
sociale wetenschappen als de geografie, demografie, economie, antropologie en sociologie.

De favoriete periode voor Annales-historici was de pre-industriële tijd – ruwweg de periode
tussen ongeveer 1000 en 1850. De meeste studies gingen aanvankelijk over een bepaalde regio
(zoals van Pierre Goubert over de Beauvaisis of Emmanuel Le Roy Ladurie over de Languedoc),
over een bepaalde sociale groep (zoals van Adeline Daumard over de Parijse bourgeoisie), over
aspecten van de seculaire trend (zoals van Ernest Labrousse) of over de gelaagdheid van de
geschiedenis van een gebied rond een zee of een oceaan (zoals het werk van Fernand Braudel of
Pierre Chaunu). Later verschoof de aandacht meer naar de ‘hogere lagen’ van de geschiedenis –
de geschiedenis van de gedachtenwereld en de normen, praktijken en symbolentaal van groepen
of samenlevingen,

die soms wel, soms niet in een regionale context werd onderzocht.

Exemplarisch voor deze nieuwe richting waren studies van Michel Vovelle, Jacques le Goff, Alain
Corbin, Mona Ozouf en Pierre Nora. Daarmee raakte ook de cultuurgeschiedenis en de politieke
geschiedenis in toenemende mate in de invloedssfeer van de Annales-school. Via de historischsocioloog Immanuel Wallerstein, die zijn wereldsysteemtheorie deels baseerde op het werk van
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Braudel (en in Binghamton (NY) zelfs een Fernand Braudel Center oprichtte) drong de Annalesbenadering ook in een deel van de Amerikaanse wetenschappelijke wereld door.
De Annales-school drukte een tijdlang ook zijn stempel op de geschiedschrijving in
Nederland. De Franse invloed was het eerst zichtbaar bij de afdeling Agrarische Geschiedenis aan
de universiteit van Wageningen, waar in de geest van Labrousse, Goubert en Le Roy Ladurie
grote onderzoeksprojecten over de demografische, economische en sociale geschiedenis van
verschillende regio’s in Nederland werden uitgevoerd. Bernard Slicher van Bath deed Overijssel,
Joop Faber Friesland, Ad van der Woude Noord-Holland en Henk Roessingh de Veluwe. Vanaf
de jaren zeventig verspreidde het ‘model’ van de Annales zich, vooral

via de leerstoelen

economische en sociale geschiedenis, ook naar andere universiteiten in Nederland. De Franse
invloed bereikte zijn hoogtepunt in het ontwerp voor een nieuwe Algemene Geschiedenis der
Nederlanden (zie ook dossier ‘Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden : één geschiedenis ?’ ).
Kernelementen

van

de

Annales-benadering,

zoals

de

‘gelaagd-structuralistische

beschouwingswijze’ en de ‘seculaire trend’ werden expliciet als leidraad genomen voor de vijf
AGN-delen over de vroegmoderne tijd.
Ook de herleving van de cultuurgeschiedenis in Nederland vanaf de jaren tachtig heeft
veel aan de inspiratie van de Annales te danken. De historicus Willem Frijhoff, die zijn opleiding
genoot in Parijs en jarenlang als hoogleraar aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam en de Vrije
Universiteit Amsterdam werkzaam was, speelde hierbij een belangrijke bemiddelende en
vernieuwende rol. Publicaties van Annales-historici als Pierre Nora fungeerden als prikkel om ook
in de Lage Landen onderzoek te gaan doen naar ‘plaatsen van herinnering’, herdenkingsrituelen
en de werking van het collectieve geheugen. Vanaf de verschijning van Le Roy Ladurie’s
antropologisch-historische studie over een dorpsgemeenschap in de dertiende eeuw (Montaillou,
village occitan de 1294-1324) (1975), dat overal ter wereld ongekende verkoopcijfers haalde, kwam
het werk van Franse historici ook onder de aandacht van het grote publiek. Talloze boeken van
grote meesters werden in het Nederlands vertaald. Het hoogtepunt was het verschijnen van de
integrale vertaling van het magnum opus van Fernand Braudel, Beschaving, economie en kapitalisme
(15de-18de eeuw), tussen 1987 en 1990.
‘Gelaagd-structuralistisch’ bekeken, lijkt de Annales-benadering sinds de jaren negentig
zelf een min of meer vaste ondergrond geworden waarop een woud van nieuw historisch
onderzoek is verrezen, dat zich in allerlei richtingen en tot allerlei niveau’s uitbreidt. Ad van der
Woude, één van de kwartiermakers van de Annales-school in Nederland, ging zelf al een stap
verder in het overzichtswerk over de Nederlandse economie in de vroegmoderne tijd dat hij met
Jan de Vries schreef. Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei (1995) was een
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combinatie van de Franse structuralistische benadering en de zogenaamde ‘new economic
history’ uit de V.S. De twee benaderingen waren volgens De Vries en Van der Woude
‘complementair’: ‘Terwijl de Franse structuralistische geschiedschrijving alomvattend en gericht
op synthese wil zijn, richt de ‘new economic history’ zich vooral op marktvraagstukken. Waar de
Fransen conceptueel rijk zijn, maar eclectisch met theorie omgaan, stellen de Amerikanen zich
een veel beperkter doel, maar zijn daardoor wel in staat veel gerichter, formeler en consequenter
de theorie in hun werk toe te passen’. Terwijl de Fransen ‘de nadruk vooral (leggen) op de
continuïteit van verschijnselen en op de stabiliteit op lange termijn’, richten de Amerikanen ‘het
brandpunt van hun belangstelling … op de dynamiek van de ontwikkeling’. (Nederland 1500-1815,
blz.19).
Nu de Franse benadering eenmaal gemeengoed is geworden, komt de vraag op of er nog
veel van de Annales te leren valt. Het tijdschrift is al lang niet meer zo toonaangevend als in de
eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog. Franse historici hebben tot voor kort weinig
bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe invalshoeken in de economische geschiedenis als de
‘institutionele’ of de ‘smithiaanse’ benadering. Op het snel groeiende vakgebied van de global
history hebben ze zich – na Braudel, Chaunu en Le Roy Ladurie – nauwelijks geroerd, zoals een
groep Franse historici onlangs zelf constateerde (Sirinelli, Cauchy, Gauvard (red.), Les historiens
français à l’oeuvre 1995-2010)). Serge Gruzinski, Philippe Beaujard of Olivier Pétré-Grenouilleau,
die wèl over ‘mondialisations’ hebben geschreven, zijn (nog) betrekkelijke uitzonderingen. Een
originele invalshoek biedt de Histoire mondiale de la France onder redactie van Patrick Boucheron
(2016), waarin in talrijke korte essays over belangrijke jaartallen in de Franse geschiedenis de
verwevenheid van de Franse en de wereldgeschiedenis wordt geïllustreerd.
Toch kan de door Annales ontwikkelde aanpak ook voor de meer ‘globaal’ geworden
economische en sociale geschiedenis nog veel inspiratie opleveren. De observatie van Van der
Woude en De Vries geldt in zekere zin nog steeds. De Franse aanpak kent een prominente plaats
toe aan elementen die in de Anglo-Amerikaanse benadering veel zwakker vertegenwoordigd zijn:
de ambitie tot synthese, de rijkdom aan concepten, de aandacht voor continuïteit en stabiliteit, de
interesse in de betekenis van woorden, symbolen en rituelen en het besef van de ruimtelijke
dimensie van verschijnselen en de relevantie van ontwikkelingen in het klimaat.(Le Roy Ladurie is
ook één van de pioniers van de klimaatgeschiedenis)

Zouden die elementen de

geschiedschrijving ook in de éénentwintigste eeuw niet (opnieuw) kunnen verrijken ?
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