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TUSSEN DROOM EN DAAD ... 

llt\RIZI' 1.1:-\TSF:-\, IR:-\ST 110\llll'RC, )011 :\:-\ SU lOT, CLI .In \ '1 l{llO:-\C, 
DIC:K \',\\' 1.1\:TF L'll ;\1,\RTIJ\: 1\M-.:KFR 

lnlcirlin~ 

kcler die net l'l'll hod;, heef't gq)uhliccnd kent het ge1·oel 1'<111 -.pann ing ,d-. hct g;tal om 
hel verschijnc·n 1·an de L'L'I':-lc' rccen:-il'\. 1 \'rcc·~ \'uor \'L'rniet igcndc· kritic·k H·rrnc·ngt 1ich 
rnelcen gevocl van trots in de hc·Ltng'>lelling lL' .'>l<t.tn. \'o t>t' redacteuren 1·,1n L'en '>c'l'iL'I\'L'l'k 
is clit nicl ;nldcrs. \'an alk rn:cmic~ diL· cr m·L·r de sc·rie Cc.<cflicrlcni.< 1'!111 ric tcdlllick 111 

Nc·tlcrlanrl nTschenen t.ijn (!iL· bijlage ), 1·onncn (kin de 1·oor.1i'g.1.1ndL· hi ,Hil iidcn gepu
bliceerdc kzingcn \'an hct Dei(hc congrc·s van 13 mei I<Jl)) !Oildl·l· cnigc· lll'ij(cl hct hoogtc
punl. I kt is L'L'Il \'(Hlrrccht o111 !ulkc impircrcndc·, dc:-kundigL' en kriti-.chc comrncnl ,1rL·n 
lc mogL'Il ont\',l!lgl'll. Bii L·lk;1.1r worclc·n ;m·l·cl ,1s~K'clL'Il ,.,111 dL· 'oL'I'ic· m·crhoop gch ,1,dd. 
;m'el·l ge;ichtspunkn ingchr.tcht c·n IO\'ccl niL'll\\'L' gc·gc·,·cn-. gcprc:-cntcc·rd, d,Jt c' r h,1,l'>t 
v.m cc·n nicu\\', /L'I'l'Jllk dec I \',111 de -.eric gcs1.1rokcn k.m \\·ordL·n . I )ot>t- dc;c ,.L·c lhL· id d .lll 

pcrspcctic·\·cn 1\'ordt hct om gcm.1kkl'iiik gc m.1.1kt lL' rc.1gL'l'L'11. \ 'olgL·n-. -.ummigc (l' iti ci 
illllllL'rs knmt de eigL·nliikc tcchnil·k in de -.nie olll'llldocndL· .1.!11 hod ,' tLTI,·iil ,mdcrcn 
hcn.1drukkL'Il d,ll hc·l iuist dL· culturck .1~J1L'LlL'n , .,111 de kchnick ;ijn diL· um·oldnc·ndL· 
aandacht gckrcgcn hchhcn.' lk;c din·rgcntie ,1an ll('l';lltingen hicdt 011~ Jll,1Xiin.liL· 
manoeU\'I'c'L'ITUimlL' 1'oo1· hl'l schrijwn \';1!1 L'L'Il re;1clic - illll'Wel somhcrdc·r gcestc·n l'l' 

natuurlijk ook uit kunncn concludncn dat c·cn technid;,histuri schc· scric· die nauwelijk:
lechnick en cultuur hevat , nict veel meeT kan ;.ijn dan L'l'n magcr hcdrijfshistur i~ch 
overzichtswerk. i\kdc door de ook (gedeellL'lijk) J1ositic·w UlllllllenlarL'n in de hien·om 
geplaatsle artikclcn dckn wij deze somhcrc conclusie 1·ooralsnog nic·t. \\'e zullcn er bin
onder nader op ingaan. 
Oat er zo'n breed spectrum aan kanttckeningen hij de scrie gcplaatsl kan worden, hc·cf't 
voor ccn dec! te makcn met de voorgeschicdcnis van hct project, waarin c·en voortdurcndc 
spanning voelbaar was lusscn een lcchniekgeschicdcnis die primair cen maatscha ppij 
historischc macro-analyse van de modcrniscrencle Ncclerlanclse samenlcving Jnocsl zijn en 
een tcchniekgcschicclenis die primair de sociaal -construclivislische micro-analrsc van 
afzondcrlijke innovaticproccssen diende le bchclzcn.·1 Tusscn de droom om clezc twcc 
bcnadcringen op ccn boger niveau lot ccn synthesc lc vocJ'l'n en de daad dit naadloze 
wcefsel ook wcrkclijk ll' fabricc·rcn, stonden niet aileen de wetten van de bcperkte mcnsc-

1. ~kt dank .1.111 CL'c:rt \'~utp.tL'IllL'I t'n Hl'n C.tk•s \'nor , . .-o lnllll' llt .t.lr op L'l'll c..•t•rd c rl· \'l'r~il·. 

' Z it• de hijdr.tgcn \ ' ,\11 Oclc en Thc·uniS<cn in dc'/C bundcl; \'Oort' D. \';Ill Fiik. 'Tcdlllick;:c•,chicdc·lli,, m.t.tr n ic·t 
mor tcchllici', NUC: 1-lalllicl>l>lad (12 IHl\'l'lllhcr 1\)l)l) L'll A.D. de i'alc'l' c•n J. ll. .\l,tkkin k, ··tc,h nic·k;:c, , hic·<kni, 
.t,tn de uni\'t'rsitt·i t~..·n·. I h· lns.·nic.:ur nr. (, ( 1993) 1~ - 19. 

_1. Zic de biidr.l;:c·n "·"' J),l\·itb, Stuurm.llll'n Thcuni"cn in doc bull<kl. 
-!- Zil' E. llombur;:. '' li:chllil'k in N,·,krlalld crt:-.: ): de ( \'O()I')gc·,,hic·<kni ' \',Ill L'L'Il pr<>ic..:t', in do c· hu ndd . 
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liil..c 1 c'l'nWgL·n~. dL· n.~rr.lt iL' I'L' lugiL".l L'n hct l'aradigm.1-gcbondcn karal..tn van wc!L'n 
sch.q' lliL' l \il' iLb l, m,\,\1' ool.. 1·ck pr.lKtisLilL' hL'/II'<Ircn. J)c wens l'L'll 'ovL'rlichtswerk' lL' 
sc·hrii1·cn 1·oor cen groot publiek billllL'Il hl'l bc'['L'i'kte bcstck 1'~111 zes dekn en lL' publiccrcn 
hinncn nil'! .d lL' langL' tiid. hel'f't bcpnkingen opgL·kgd die 1.ich op v..:rschillende plaatscn 
in de ~eriL· l.1ten ;iL·n. Dit 1.iin n~iluurliik l'rakti~L"hc tri,·ialiteilL'n, maar 1.e makcn nie! 
.liken dL· /11',\kk 1\1,\,\r ook de kr.1L"ht 1·,m onll' scriL' uil. \\'aar nodig komL'n \\'L' hierondn 
O[' ;ulkL· prnl,lisL"hL· kii'L'stiL'S lLTllg. \\'at tusSL'n droomen d~Lid res!L'ert, is ecn seric diL' in 
eerstL' hL'll.ltkring indnda.HI gL'll'[k'erd k.in ll'orden/o;ds Davids dat in zijn bijdrage doct: 
L'<Jntcxtu.distischL· gL'SL"hiL·dsL"hrij,·ing 1olgens de 'state of the art', ml'l cen empiristische 
i nsl.1g, en igs;i ns gL·,·a ngen in ck L'L"onom isch -h istoris.:hc t rad it iL' 1·a n hct deb at rnnd de 
:\L·dcrl.uHisc industri.dis.llie, Ilk'! als bclangriike tl.'dmickhi~torischc uitkomst Li<il de IL'ch
nisL"hL· ontll'ikkeling in Ianden die gccn kuplopcr tijn, als intncssant prohlccm op de 
.1gend.1 ge/L'l i~. ' \ laar lwt laatste ll'uord is daarmcc nict gL't.egd. Buvendicn wrdiencn aile 
comnk'nt.ltoren L'l'n uiti'OL'rigl'r ,,·een,·oord . Dat ltdlcnll'l' hierondn gL'VL'Il. 

Een bcl.mgriik punt 1an kritiek op ck sniL' is dat de tc.:hniek slccht.' in de ;ijlijn ,\,\11 de 
orde komt en J.tt not,\ bene in L'L'n serie die geschiL·tknis 1·an de tcchniL·k in de hoofdtitcl 
hccft. De ondcrtitcl 'lk ll'urding van ccn moclernesammlcl·ing .. . ' dckt 1·olgcns Oclc L'n 
.mdLTL'Il 1·cd bctcr de inhoud. Er is lL' ll'cinig informatic o1•er de wcrking van technischc 
c:onstru..:tiL'S, dc ont11·ikkding ,.,\11 het 1·akmanschap, hct ontwcrppruce~. de samenhang 
tus::.t'll tcchnischL· domcincn en on:r de rol 1'.111 techni.:i. 
Hocwel hicr de bcn.tdcring l'<lll hct IWSL"hiinscl 'tL·chnick' in de scric nict direct word! 
d.mgc,·allcn, is hct toch rcle1·,mt om da.1r .dlcreer~t op in lL' gaan. Technische MtL'i'actt:n L'll 
~r;> Y11<'t7 ?.iin ,;,.1 i!~· .><'ric nicl .JlJccn m.!IL'rii.'lc construllie . .,, m.1.1r ook sociak construllic' 
met hcterogenc dcmcntcn . Naast matt:ric en encrgic spdcn waardcn en normcn ecn rol, 
;ijn de artefact en wl'l tclijk gcrcgulccrd en gcnormcnd, liggcn er kostcn en bat en in opgc
slotcn, runl! ionercn zij bij de gratic van bcdienings- l'll gebruiksvaardighcdcn L'll vcron
derstellcn zc L'en cumomischc en organisatorischc context waarbinncn hct bctrcffendc 
artefact praktisch kan Cunctionercn. Bij de introductic, de ontwikkcling en de verspreiding 
van tcchniekcn spclen al dczc elementcn ccn rol. Natlcrc articulatie van hct helerogcne 
technische artefact en systccm geschicclt in de scric via de betrokken actoren. Daar vooral 
innovaties in bedrijC~sectorcn zijn gckozcn, ligt het ~Kccnt sterk op ondernemers, hanclels
licclcn en tcchnici (hocwel ook ovcrheidsambtenarcn cn gebruikers <Wn bod komen). De 
innovatiestuclics dragL'n daardoor het karakter van ccn bedrijfsgeschiedcnis. De serie is 
dan cchtcr wei een bcdrijfsgeschieclenis van een spcciale soort: niet onderncmersgedrag, 
economischc ontwikkeling of arbeiclsorganisatie staat ccntraal, maar techniek. 
Er kunnen nu drie redenen zijn waarom techniek volgcns sommigen onvoldoende uit de 
verf komt: ecn praktische rcdcn, hct bcstaan van vcrkcerde verwachtingen, en een princi
picle redcn. De pmktig/1(:- en misschien wei bclangrijkste - reden voor een gedeeltelijke 
onclerbelichting van de techniek in de serie hccft tc maken met de bronnen. Wat zich in de 
hoofden van technici en in de praktijk bij de introductie en ontwikkeling van nieuwe 
technieken afspcelt, is doorgaans niet terug le vindcn in geschreven en geclrukte bronnen. 

;. C.:\. David~ . ' Diffu,i<: ~n creativiJc·it', in da e bundel. 



Fen ran de I\·L·inigL' OIHkrloL·kingcn, 1\",l.tr in 1\'L'I 1.111 dcr~,·l i ikL· hl-tli111 L'Il ~L' h1 · 11 1 K Kll11 
II'OI"lkn gL'Ill.l.tkt, lll·trof tk tL·chni-,chL· innm.ltiL'' in,k '\ l·,krl.t mi'L' k.itllL'I1dl·ukkcrii,·n. 111 
dit gcl'alll.lll de lllldLT/ oek,T ( \ 'nhong ) d L· hL·'Lhikking mn hL·t unieke .li'L hil'l '·" ' d L· 
btoendrukknij I k llcydcr. lliLTin h,·,·oml ;i,h CL'Il grok rL·d~' I'L'Ll'J'IL' l1hoL"kcn, l.thor .J 
toriumiournaab en ,t,denhod;,·n en tl'I'L'Il\ ,·,·n ,·cr\lhL·id,·nh L·i d .1.111 .liHin 111dtL'I' i.J,il ;cJ.d, 
UliTt'SJlOillklllil', ko\ll'llC<Jicul<itic\, grtHllhod;,L'Il, jOUI' I1<1.il\ , h,d,lll ',L'n L'n ntlt llkll \'.11 1 
(tllllllliss;lrissL·n. I J;1armce kon \'crhong i'ich ccn goed hL·cld ,·ornlcn , . .In hL·t IIL'I'k 1'.111 de 
koloristen t'll de mcc,tnkncchll'n in hct hcdriif en de 11·iill·, ,,.,l.li'Of' ti i ml'l IL'ch ni"hc 
innovatics omgingcn . \ 'clc kchnici m.1aktcn gcen gL·hru ik ,.,111 rcu'f'lL'IlhoL·kcn. hiL·Idcn 
gccn L1hor;ltoriumjourn;1ab hij, of kgdcn ni,·t op <111dl't"L' 11·ij; en hun IL'Lhni , Lhe ,JLlil·ill' i
tcn vast en ab zc dit wei deden, ;ijn de door hen gco,chrL·I·,·n no titiL'' inm iddcJ ., gro tL·ndccJ, 
vcrloren gegaan. I fun wnk ~<ilthwrmcL' ook ,dtijd onderhclich t hlii1·cn. 
Op d,· lwt•edL· pl<~als i' L'r de k11·e,tie \',111 de t'l'/'1\'llcilliugcu. 'k chnickg,·"hi,·tk nio, hed 't 
nog hij vckn het kl<tssicke im<~go 1'<111 'de houtcn e11 d,· moncn: .\let namL· tk kl."'iL·ke 
standaardwerkcn 1'<111 Singer en l)<!umao, hL"<IIlt\\"tHlrden a.m dit ht.:cld. '\,1.1r doc 11crkcn 
en andere tedlniekhi,turische werken gnicht OJ' Lk 'interne' otltll·ikkeling ,.,111 dl· inkrn.l
tion.tk tcchniek mol'IL'Il de gL.-IIltLTe\.\L'LTtkn in de ';ui,·erL· lL·ch niek' d.111 ot'k IL'i"ll t.:/L'Il 
worden.'' /.ii komen hii doc o,eric in dit op;ichl hnlrogcn uit. 
I kt mu erenwciL·cn groot misl·,·r,und ;ijn om uit di t u1ntr.1' t tu .,.,cn on;,· ' criL· ,·n de 
klassiekL· internal i,t i'che tcchn iL·k h i,tori,clle 1\·crkL'Il IL' uli1Liudn,·n dat 11 i i de ·L·igcn li ike 
techni,·k' mindn hel;u1griik ;omkn 1 indL·n. I J,11 i, ll'kLT nil'l het gn .11 . I k t ~c-r,..: hi l "huilt 
rooral in onte wen' d,· l'LTI'illcliug tu.,.,cn kchnick en L<lllk\t IL' l.tten ;i,·n en in dl· J1•' t: k 
noemen princif'iL'k l'L'dL'IIL'Il. \\.L' l1L·.,cffen ll' r,k·gc d.lt cr ,.c,· l l'tHll. k ;q,:g,· n 1 a it om, 111L'L'r 
d.111 in tk .'LTie i' geo,..:hiL·d, ,1,111 tk \\·en'L'Il , .,lll de 'k..:hni..: i' IL' ):!L'i11ll L'l IL' hLli11L'n . k c hllbLhL· 
J1rincipes 1ij11 illiL'rc'.',\,llltl' J'll//l'J\, ll'Lhlli\Che crL',Itil·itL·i t i' Cell tlf' l\ indcnd f'f<l LL'' c'll 
111.1chincs 1ijn 1:1\cinnendc cunstructic\. I kt i' lc·giticm om ' l' eLi,d,· .1.111d .1Lht tc n.Jg,·n 
voor het technisch kunnL·n. ( ;tll'tk Ullllextuck ge,chi,·dschri j,·ing IT.l,Jgt d.Jt ook. I kt i, 
1ekcr nict de hcdoeling van contntuck IL'chnickgcs..:hicdcni, om ~kcht' d,· (tllltcxt ll' 

hcschrijwn en niet datgcne waar hl'l uitcindclijk alkm<~<~l tllll dr,tait: d,· tn:hn ick. I>,· 
vcrhindingsliincn tussen 'tech n iL·k' en 'context' l'orm,·n hl'l ondcrwcrJl 1·an ondLTIOL'k. 
Het IIIL'l'SI rascinercnd is het kunnen Iaten ;icn hoc lechni~che detaib IL' 111,tkl' l1 ill'hlwn 
met de wntcxt van de tech nick. Het prohlccm is - naast deal gl'IHH.'IIlde praktische moL·i
lijkheid om de juistc hronncn te vindcn - dat nict aile details e1·en intcrcssant 1ijn \'oor 
iedereen. Voor eL'n hobh)•ist OJ-' hL'I gehicd van locomotil'I'L'll is i,·dcrc bout van iedcrc 
locomoticf intet'L'SS<1111. Dat is OVL'rigens gecn spccillck kcnmcrk van tc..:hnick-hobbyi,IL'I1. 
Er zijn ook menscn die a lies willcn Wl'll'l1 over postlcgels or over het koningshui\. I let i~ 

ccn bclangstclling die voortkomt uit ccn grotc liefde voor hct ondcrii'CI'f\ vaak gepa;trd 
gaandc met ccn dcsintcressc in alks wat cromhL·cn zit: d;tt kidt m;tar af 1'<111 die nwoiL· 
locomotief. Ons ging het cchtcr om techniek in context. Dat hetekent nil'! bii voorbaat, 
zoals gcstcld, dat tcchnischc ontwikkeling en ck wnking van "PI'araten alleL'n in grutc 
lijncn worden verteld, al komi hct daar bi_i gcbrck aan tiid en ruimte- daar hebben we 
zo'n proza'lsch gcgcven - wei vaak op necr. Soms kunncn in zo'n vcrhaal tcchn ischc 
dctailsjuist heel verheldercnd zijn. De vraag is: wclkc details (te..:hnis..:h ofandcrs;i n~ l 1iin 
relevant voor imicht in de technisch-maatschappelijke ontwikkeling. Soms mol'! dl· 
'black-box' van de boutcn en de mocrcn wijd gcopend worden en soms niet. 

6. C. Sin~a ~-·'-~d .. :\ hi>tor)' of tcd111olox''· 'i din. (Oxtill-d ''l'i4 - l<J'iX l ; .\I. ll,lulll.h ,·,1.. 1/J,/,>11< .(<ucr, t/,· ,i<.• 
tcdllli<fllt';,; dln. t l'.1riis 1<)61- 1')/ <J l. 
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L)l;.· .lhiUHL ihk' lllrl\Jlh .. h ... .. u" ll..' "'l' t_; Jlh.' l l l} l)~. llh .'t \.l.ll.r. lh:rt rhl'Uil h~t..'ll, l·d,,·in llmling,, ~.lrd ll,l\'ilb.~i ... ·p 
" u-.:rn,Jn. \ d l l ck. \\ likm \\ .,Jt t. I rihl ll<>lllhur;:. I Lir r~ I in t,cn , .\ ri ,· Rq> tdt,cu"id cidrr l. lli<.k 1 .111 I <'Ill<' en 
f,,h~ln .... .. h,)t lr. t...~.·~.:rt \ ~..·rl)~~ n~ . ,,nk .t ~ll1 \\ C / I~. h hic-r ntt.·t ti\.h th.t.u· ' I n t11: \llll l'lll.t rir~.k !\ nr~..ht l . 

IIIL'I'tllL'L' t~urncn I\L. hii do:: prrn,·ipi,k r<..'d<-'ll 11\ l.ln>lll lechniek niL'I lllL'LT ,llc~n l krijgt in 
de snie dan nu i~ geheurd. I )e \'Liag is ll<llllclijk or de 'black box ' van d~ l ~dllli~k meer 
geopL'nd mol'l worden dan wij hebhen gedaan om een hcler inzicht IL' krijgen in d~ onl
wikkl'iing V<lll de lechnid. in Nederland. In sommige gevalkn was dat inderdaad w~nsclijk 
geweesl (zic de voorlweilkn hierondcr). iVlaar er is mccr aan de hand. In ck scrie ging 
stcrk de aambcht uit naar de 'bottlenecks' in hct innovaticproccs en vcrmoeddijk lagen 
die toch mindn in hct tl'chnische vlak dan in de socialc L'n cconomisch~ omstandighedcn, 
wdat de lechniek ook hierdoor uit hct gezichtsvcld vcrdwijnt. Grot~ problemcn had men 
bijvoorbedd kunnen verwachll'n bij de tr<mslt:r van kennis uit hct buitenland. loch slaag
den de ondcrnemcrs en de ovcrhcid cr via vcrschilk:ndc stratcgiccn (die in de seric 
bcschrcvcn worden) in vclc gcvallcn vrij problccmloos in om de tcchniek naar Nedl'riand 
tc hakn. 
Dit was zcker niet altijd hct geval. Soms dcckn zich wei degclijk tcchnische complicatics 
voor bij de toepassing van nicuwc technieken in de praktijk en bij de inbcdding in de 
organisatic. Daar zijn in de scrie vcrschillcndc voorbeclden van te vindcn. Zo had Hofkcs 
enkek jaren nodig om zijn stoomspinnerij- de eerste in de Noordclijke Nederlanden- op 
gang te brengen. Hij kreeg de tech nick maar moeizaam onder de knie. Wat prccies de pro
blcmcn warcn, is nict te achtcrhalcn. Hier zou mcer technischc informatic zekcr gcwenst 
zijn.; Technische problcmen waren cr ook bij de introductic van de vonnmachines om 
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m;1chinale h.lbtl'lll'll IL' lll.lkcn. lk l'uitl'lli.lnd,l· lll.lchillL'' ll'll'i'kll .l .lll!'·"'ill~ .1.111 dl· 
:\l·ckrl.111d,c· kki . I k 'l'l'(i!ll'i.;l· IL'lhll i,Lill' .1.1111'·1"ill ~l'll ;iin l\·l·l .lchkrh .1 .dd. l lc- 1<. 1i1c· 
l'ChtcT 1\,1,11'()11 de ~mid :\hlT~llll uit ( H .. t dit kl .1.1r,pc·clck. 1\,i' hc-1.1.1' I lid llll'lT k lc'c<l/1 
~t ruerc·n.' 
Tol'h llL·~t<l<lt de· indruk cL1t dlT~c· li jkl· l'rohkmc'll ck tl'l'llll i,lhc· llTilil'U \\ i11 1-! in :\c·tkri.11HI 
in dl· door on~ hl''>ciHel-l'll pl·riode nil'l domilll'LTdc·ll. \\',1t hcl'lt cc·n d c· J ~c· li i kl· L()lht .J 
terin" \'oor con~l'ljlll'lltil·~i In de ~er ic i, lT\,111 u i t ~l-~.1.1 11, d.1t tl·chiJic·l""lTd r.llhl 11.1.1r 
l;lnckn l'll rq(io\ nil'IL·en kwl·~ti c i' 1<111 .. impel im itLTl'll. I Jl· IL'chnick lllllL"I ;ich .1.1 1ll'·l"c·IJ 
aan spcl'illekc ~ ituatic~ en hl'lT'>l'Jldc "cwoontl'll. I >at I'Wll''> ILTc·i , t .1.1n1 ulkndl· kLh 
ni~che kcnni' en <l<lll"L'I''l~tl' tclilll i~l'he .lrll'f.1Ltc·n l'n hl·l'l't hc~ k.1r.1kkr 1·.111 l'c·n '"''rt 
gaand inlllli'.Jtiepn>Cl'~. il'dn land ont,,·ikkc·lt d.1.11"1l1ll ; ijn l·igl·n kchn1ck 1 in c·nl-!LTl· ;in 
( :ontcx tual ist i~lill' tech 11 id;gl·~ch iedcn i ~ Ia at 1 ien d.1t 11 ic·uwc ll'L h 11 iL·kcn ;ilh n1c· 
prohlcemloo~ al~ l'L'n oliedck OI'LT de <l.lrdhol ITr~prL·idl· n. I JL· .llll>rl·n in L'L'Il l.111 d moc·IL' n 
aLtief inf,,nnatil' inwinnen, ILitknkl·n OI'LT tk toepa, h.1.1rhl·id .. J!\ ,·L·gin"l'll m.d,ci L .1r tc 
1;1llcn inp.1~~L·n in he~ta;llldl· ,;·,tcnlL'Il l'n nicu\\-l' techni .. dl -lll.l.ll '>l h.!ppc·liikc ,,-,kmc·n 
ontll'ikkelen . I Jc oh~t.d-:el~ l'n ri,ico\ liggcn ,,·cli,wa;lr '1 '111 ' mindn ol' l'lllll. kclmi , l h 
gL·hied, cbn op L'Conomi,ch, iurid i,ch, 'llli.lal l'n polit ick gl·hicd. \'o"r hl'l ll'Lhl1hc h 
.n1L'f.1ct maakt d .1 t ll'einig uit. I il't ;ou nil'! ,,.L·rkcn .d~ nil'! .d diL' ,·cr,L hilkndl· huhhcl' 
gL·nomen w.Jrell. I lit .dk, pkit 1'\H>r dL· hrl·tk hl'lekeni' d ie de rl·d.llliL· .1.111 hc· t lc'L hllld .. -
hl·grip g;1f. 
:\u ck ~nie i., afgLTOIHI hliift dl'/l' 1·i,il· in principL· m·creind- ho L· gL·tkt.i illcL'I'Lkr de klh 
niL·khi,tori,che hronllL'n ;ijn die llll'll hcl·ft kunnen u,n,1iltLTl'll. hoc hl'lcr lllL'Il ;ictcl.ll cr 
'tL'etb ( ,.,1.1k kleinl· L'll .'>lllll'> grole I IL'chni,Lhl· ,J ,!np.l"ingL'll .1.1 11 dL· lok.1k condi tiL·, hc·hhcn 
pi.!,JtSgl'\'()lltkll - lll,J,lr dL• lll,lll' 1\",l,lri ll el'll L'll ,llldl'r eL'll rol 'l'eL·ick j, llli ndLT f!l'll ll 
geweL·~t d.111 wij .1.111\',lllkl·lijk hehhl·n l'l'rlllllL'tl. BuitL·nl.llld,L· tL·chni,chc .lrkf.I LIL'll <lllLkr
gingL'll in 1·ek gL'I·.dkn gl'l'll iugrii[l<' lld,· ILT,llldcringen. llc 1\<ll.,ll'l ing 1,111 tL·chnill 'I 
omkrnelllLTS met tcchnisl'hl· artcf.llll' ll ;ou .lmkrs l'l'L'I Ojll';dknckr .I,11lii'L'!i~ llllll'I L' I1 
ziin. ( TerziidL· moL'! \\'Orden opgemcrkt , dat L'L' Il ddlniticf hewij~ n>or dL'!e ~tc·lling gL'I il' ll 
de gL·rin"l' hcsl'hikbaarhcid van rl'iel'<lnll' hronlll'll altiid moeiliik ; ,d hlijl-l' ll 1. ,\ll'll k.111 
zil'h cb;m>m afnagcn of er in 1·elc ge1·alkn dan tol'h niet spr;d,;l' wa~ 1'<111 cL'Il imitatil· 
pnKcs. I>aar lijkt hl'l inderdaad op. I loor on1c studic hecft dl'/.c c"onst;ltcring l'l'hll'r dl· 
status van ccn cmpirischc hl·vinding gl·kregl'n en is hct nict hct hij I'(H>rhaat gch.lnll'erdl· 
dogma dat in de ouckrL', op 'uitvindlTs' gnil'hte, tcl'hnickgl·schiedcnis g<111gh.1ar 1\' ,1~. ll.1t 
is ccn bclangrijk l'l'l'Sl'hil. 

'/[·clurick en cwnonri~drc groci 

In het commcntaar van Horlings staal hct vraagstuk van hct wrhand tusscn technick en 
cconomischc groci ccntraal, terwijl tcvens kwesties als hl'l tempo en de periodi~cring \',In 
de cderlandse technische ontwikkl'iing en de rol l'<ln 'vraagfactorcn' nadru kkL·Iiik op dl· 
agenda worden gezet. De schcts die Horlings gccft van de onlll'ikkeling en groei 1·an de 
Ncderlandse economic in de ncgcnticndc el'LIW vormt zondcr mecr cen uiterst nuttige 
aanvulling op de zes dclen van onze seric. Zijn I'Crhaal zel de innol'atics die in het serie
werk bcschrevcn zijn, in ecn duidelijk perspccticf, 1\'<lardoor L'l'll gen)el \'Our proporlil'S 



J illl><'l / (' 

<'111~1.1.11. lllc'lll.lnlc 11,\1 hc· t rdt hc·ttcll1J'O 1·.tn de· c(O\Hlnli~c·hc· - L'nl'l·c·ntlll'L'Itechnische
''llillikk,·litl~ l<'<'r c·nn.t ti\)o. :\,t ti\)o, /(lis ;ij n ~telling, 11·a~ het tempo 1'<\11 de t,·chnische 
''lltll·ikk,·li n~ in \l·,krl.md h,,,:er, omd,ttn el' l1 ,:l·lntq~reLTd,· n,tlionak m.~rkt 11·as ontstaan. 
11.\1 ,lit,\'n intc'l\'SS.tnil' >k'l ling i,, ;,t\ ni,·m,md 11·ilkn ontkennen, m.t<tr !L' is ons in1iens 
t,,,h J'l'<'bkm,tti~ch d,ll,r de klll'l'''lin,: di,· erin ,t,mgehr.tcht 11·ordt tussen het ontstaan van 
,·,·n ;o~c·n,t ,tnhk t1,1ti,,n,tk m.trkt ,·n de te,hni,;,h,· ontwikkding in :'\edcrland. Om ome 
l'''~itic· IL'I1 ,t,tn;icn 1,1n ,k hiidr,t,:c \',\\1 llorling,; duid,·liik te maken is het nuttig een 
llthkbchc·id ,\,\11 t,· br,·ng,·n tusscn cner;ijds d,· hes~'rcking van de I'LTSchillcn in benade
rin~ di,· ,·r be~t.t,\\1 tu,;~m de scri,· ,·n d,· lwn ,Hkring die llorlings ,·crdcdigt, en anckrzijds 
,!,- b,·,p t\'kin~ ,·,tn d,· inhoudcli ikc nlllclusi,·, die hii in ; ijn .1rtikel trd;J . 
[J,· IL'r~.:bilkn in b,·n,tdcring - ,,f ;,·lfs ,,·etenschapsopl\ttting- tusscn de seric en de bij
clr,t~L' 1,\11 Hnrlings k<ll llcn dired ,t\ .t.tn h,·t Iicht ll'<ll111e,·r hii Olll.l' omscbrijving van 
'nlllckrn isc rin~· krit is<h hcspr,·,·kt. \\'a.~r ll'ij hcll'ust koz,·n 1·oor ,•,·n brede omschrijving 
1,1n nHldaniscri ng. di,· d,· ll'l'S opcndc om dll',trs,·crhanden tusscn nntll'ikkclingen te 
ondt·r;,,,·kcn c'n di,· rd1 t d,·ed ,\ ,\n h,·t in; icht d<lt modnniscring gccn objectief gcgercn 
i,;. ma,tr t' L'n 'l'ruied· ,·,tn bcp.1alde ,·ooruitstrcl·cnd,· grocpcn in de samen\eving, kiest 
[-!,,rlin~, cr<'<lllr ck studi,· , .,\11 modcrni>cring tot di,• 1'<\11 l'conomische modernis,·ring te 
bept•rkt·n. 1\t.nbi i ll'int ;i in lllldLT/Ock i mkrdaad ,tan a n,tl~· t ischc schcrpte, maar dit gaat 
- /ll,t\, ,t\tiid - ten kllsk' \',\11 hl'l in;icht in samenh.1ngcn. \l:rll'i jl vour cen maatscbappij
~cs.:hi.:dmi~ de bcperking to\ d,· thcm.ttid. , .,\11 d,· ,·conomische groci ook geen moruit
~·~n~ i>. \cdc-rl.md 1\'ftoonde tusscn 1~00 en l~<)o in!l:ress,mtere l'<:ranckringen dan de 
~rc1ei , .,111 hJ,tr c'(ll!1omie. 
Een .mda prin<ipied pun t 1·.tn ,.,TSc"h il h,·cft tc m.tk,·n llll' t de ll'ij;c ll'a,trop men de rol 
I J !l de 1 rJ,tg· in inn<ll,tticpw..:cs~cn ,m,J!n,·erl. \\',t,\r hLI Horlings g<l<tt om hct tc111po l'an 
'd · tcchni,chc ont11ikkcling. onder indnccl l'.tn kll',llll itatiet' te ml'lcn falloren ah. de 
gcctgrJii,chc m.t rktomr,mg en de onw.mg 1'.111 de coJhumpti,•,·c na.tg, gaat het ons vooral 
11lii , /, ,,., ,.,.-./ , ., , r,·,}.-,·it.\ <.In d tt·chni., ·he onlll'ikkcling. \\'ie onT ddt hthll' ict.1 zinn ig; 
wil 1eggcn, 'lalnadcr op de tech nick ; ell' dienen in \e gaan, terwijl \evens de kwalitatieve 
aspccten 1'<111 d,· L'Ullllllnisch,· vraag in dl· analyse bctrokken moctcn wonkn. llc (kwanti
tatieve) omvang van de consumptievc vraag is in onze ngcn niL'! onbdangrijk- we zijn er 
dan ook op vnschillcnde plaatsen in ons wnk op ingegaan'1 - maar dczc omvang zcgl 
vaak zo weinig over de richting waarin bepaalde nicuwe \lxhnische opties worden uil
gewerkt. I )c analyse van culturL'k en sociak l~tc\oren bicdt , sa men mel hct 'opcncnvan de 
bhKk box: w;tt dat hl'lrdt meL' r pcrspecl icf. Dit hcdt ook \c maken nH't het principidc 
punt dat cr gccn ~pccifickc vraag naar ccn bepaald consumptiegocd kan bcstaan voordat 
hct is uitgcvonden."' De otm'<tng van de vraag wcrkt na\uurlijk wei als een sclccticmecha
nisme achtcraf. dat wii!.L'ggen nadat het nicuwc produkt op de mark! is. 
Verwant hinaan is ccn vcrschil in aandacht voor het soort innovaticproccsscn dat nadcr 
bcstudccrd worclt. Tcchnickhistorici en cconomcn vcrstaan onder innovaties niet altijd 
hetzclfdc. Economcn en economisch-historici uit de nco-klassieke traditie, zoals Kuzncts 

9. llijmorbedd in lwt ~cl',ll \',Ill de ~roeic·mil' binnenl.uHbe \'1',\,\~ n;wr 7W,l\'Cizuur onder invlocd van de· op
komcndc ,Je,lfinck.l.tr,l'n· en ~.n.tncinc· - indu~trie; of in hd ~el',\1 \'an de ~roc·iendc· \'T,l.tg na,\r 'wcddcproduktcn' 
.1b 11'." - en rei nigin);> midddei~ in de twe,·de h,·lfil',l<\ de n,·~entiende l'l'l~W. lie: Gc;.-hi~·clclli.< \'(/// clc /ccllllick, dl. 
1\', 198-199. !60-201. 

10. \ 'gl. ll.C. ~lowery en 1\. Roscnhc·r~, 'The in t]u,·tKl' of m.trkd demand upon innol'ation: a critical review of 
'orne recent critic.tl ' tudie,', /l,·,mn'l> l'o/ i<'_t ' ~ I1'.)7<J ) 10.\-1 >.1: C. I Jo,i, ··k ch nolo~;ic,d p.lr,tdigrns ,md t<·dmological 
lr.ticciOric·l: ,\ >ugge,ied inlerprct,<tion of the dl'te rmi/1,\lliS ,\IHI directilllh or techno logical change', /ic;carch 
/'o//C)' II (1982) J4j·i6!. 
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en Crafts, ll'aar llorlings zid1 hii .lan,Juit, ' i' rl'l,;,·tl m,. ,. de l'U>I lotn i,LhL· ,·ll.c·cll'll 1.111 in 
IHl\'aliL·~ '<ll'L'\',1'<[ in ll'l'lllell \',Ill '<CIJ;t<d, l'i'lll il'lll\', ktl\ljll'jj, ( l'c'dliLliL''< ) l'll Jl l'oduk\l l'ill' il. 
l>;laruit hli ikt d;ll Zl' eigenlijk alkl'll oog hL-hilL'Il 1oor J'I'OCe-.intlll\',llil·, l'll l'l' ll hlilllk 1·kk 
voor produktinnm·atie,. ( )n;c '<L'I'ie l.t<ll l'Cht,·r ;ien ho,· hL·I.1ngriik kl'l'l' op kL·cr de pro
duktinnovatie, zijn gl'll'l'l''< l. \ 'er.,chillen in produk teigt· n,ch.1ppc·n, produktb,·,di!L' tl ell 
prdi:rentics van de con'<llllll' ll l tiin l'l'ell\\'el mocili ik tocg.1nkclijk 1·oor k\\',lll lil ,lliL·\'l· 
,·conotnische ;mah·"-, en hicr ligt \\'<t<li".'<chijnlijk de hei<lllgrijk.,l t' rL·dcn 1oor de geno,·nJtk 
hlindc l'kk. \ 'oor Lk conll'.'\lli.J ii.,ti'<cht· ge.,chinbchrijl'ing 1'.111 tk IL'chnick \'!ll'l11l dL'!c 
hcptTkll', op procc.,innovalit''< gnichll' kiik V.l ll de 'Kuznch-lradi lic' l'l'll m·erhod ig. kne l
lcnd kcur,JijL" 
l>oor ~ode verschilkn lll'<'<l' ll de henatkring \'<Ill llorling' en d,· CHilL' ll' hcn<td ruk k,·n 
ll'ilkn we gccn alge111een oordecl uit sprckcn over de 1\'<l .ll'tk die l'Ulllolll i'<ch-hi.,tor i'L hc 
thcorict;lll'll lll()(kllen, 1'<111 welke .'-nit d<tn ook, kunnen hchh(.' ll 1·oor de '< tlldie 1,1 11 de 
gc>ehicdcni~ ran de tech nick. \ \'cl k<tn gt'Ulllcludecrd \\'ortkn tbt n lll'< '<(.'ll eL'Il nell-ki.l'<
sieke cconomi~che IJL·naderi ng en de cnn'<l ruct il·i,ti.,che l'll cultu relc hcn<tdning,·n ".1.1rhii 
wij aan,Juiting hehhcn gcwcht, 1·ek· \'l'n,chil~'llllll'n he., la<tn die principicel onlet·/ol'll h<l.tr 
lij ken. l let i' om dit• rl·tkn dat wij a! in cen \'l'ocg '<l<tdiul11 \'<Ill hct l' rojcct tk i;~,·a nti!.lt ic l 'c· 

l'Willllllischc aallJl<Ik OI'LThoord hehhcn gc;ct. '" Len int,·gratic lll'<'<l'll hcidc ilL·nadcri ngL'll 
onthrcektnil'l .liken in Oil/(.' '<LTi e, m,1ar \'eclccr in de ge,chi,·tJ,,·cll'mchap ,1!., gl'IJL'l' i. 
\\'at hl'lrei't on'< inhoudelijkL· co111111t'lll<lar op llo rl ing . .,' hijdr.1gt: g.1.11 hL'l on' 0 111 ''''cc' 
zakcn: de door hem hen ,Hiruktt' ll'lllJlU\'l'rsnL·IIing van de ll'chni.,chc ont\\·ikkc·ling ,.,111 .1( 
11\')o, en de rol die hij da.1rhii tockent a,111 hl'l onbt.l,lll ,.,111 L'l'll n,1tion.dc m,1rkt. I l.1t n 

otmtrceks tli:;o l'l'll hrc·uk optrad in dL· techni .,chc en l'Conom i.,chl· ollt\\·i kkcling 1.1 11 
\,·Lkrl.md 1mrdt d1Hll. ons onder,chre1·en. llorling., refe rent ook ,1.111 enigl' p.1gin.1·, ui1 
de '<L'I'iL· 1\',l.lr dit wordt SL'Co n:-t .ltl'LTd," 111,1.11' I'Ol'gt d.l.tr.l,lll toe d.1t Je1c JlLTiod i" ·ring 
heperkt hl iil't ' tot l'l'll <l.lllt.d ob..erv,1tics omtrent I'LTschilkn in ondernL' IllLT'gcdr.Ig. 
puhlicke perccptie, oi' de aard va n de gehanteerde produktieml'lhodL'tl.' i'\u ;ijn dl'!L' driL· 
zaken volgens ons uitcrmate relevant om de omslag die ro nd 1Xso plaatsvond , tL' typn,·n 
en tr vrrklarrn, maar er is meer aan tk hand: de verandcring die rond IX')o plaatsvond , 
worclt door hem vecl radicakr ge1ien dan door ons. I let lijkt crop dat ; ijn eulnoniisch 
mocld, waarin de vorming van ct•n nationalc mark! CL'ntra;d slaat , hL'I11 hl ind hecf't 
gcmaakt voordic innovaties die daarin niet zo goed passen, L'll voor de innovaties die ,.,·H·l r 
Ili)o plaatsvondcn is dal hct gcval. Dcze vrocge innovatics lat(.'ll immcrs t. ien dat aan de 
vorming vancen gc'intcgrcerdc nationalc mark! - 1-lorl ings' helangrijksle verk laring \'oor 

de brcuk omstrccks 11'50- hclcmaalnict zo'n slcutclrol mol'l worden tocgekcnd. De serie 
bchandclt vcrschillcnclc voorbccldcn van innovatics uit de ccrslc helft van de negcntiL·ndc 
ceuw: gaslicht, spinmachines, suikcrrafllnage, stoomtcchniek, zwavclzuur, loodwit en 
stcarinckaarscn, om cr cnkclc tc nocmcn. /.ulkc voorhccldcn brengcn nict de wall'rschei
ding van 1S5o in gcvaar, maar zaaien wei twijfcl met bclrckking lot hct doo r llorlings 
gcponccrdr vcrkla ri ngsmcchan ismc. 

11. \'~1. \1'.1'. Hiikn, ''ti.'<hnick~,·s<hi,·,kni': c·,·n mogdijk,· b.1si' mnr lhcori,·0n lli'<T ll'<'hn icknnlw ikJ..,·Ii n~'·. 

[aarlml'k•·oordrgr;chiednri.< 1'<111 !lt'drij(cll tc.-hllick 1 (IYS-Il +!·f>): \l. 1\,,kkcr. ( ;, '·'" llnnlf.ll. I in t,,·ncn l; . 
Vnhnng, ' lndu:-.tri.disen. .. ·n en innon:rt:n in de l')l' c..' l' \1\\'·, /aarbod. t•oor de St'~(hi('cloli:' \'(IH bt'driif en ft't'izfllt'~ .:; 
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I kt j, d.t.tt\1111 1,\1\ lw l.tn~ dt· n.t.tg It' , ll'lkn: hot' ,t,t.tl hl'l ml'l de rl'iati,· tussen tedtnische 
11\ 1\ln ,ttiL'> en m.tt· ktumr,tng? llol"iin~s su~~ncnl dat innoYatics pas optredl'n hij grote, 
cl.tt ,,· j[;,·~~c·n ~c·inil'gt\'l'rdt· n.ttiun.de m.trklt'll. Fr j, l'Lhlt'r ecn gnHll aantal innol'atics 
S"''t'l''l hi nn,· n ,·e n IPLdc, hq't'rkll' 111.1rkt. I )c· t'tTSll' hruodi'ahricken ,,·a t\'n uitsluitcnd 
Sc'lic·htllJ' Lk Slc'lk\ijk,· l\1,trkt l'll ht'l/eJfdt' ~t·Jdt \'lHH dt• el'\"Sll' mdkJ;tbriekcnen dt• L'L'l"SIL' 
S·t,f.tbri,-k,·n. l),1k dii'LTSt' nllltkrnt' m.tLhint·i'ahriekics en -1\'LTkplaatscn werklt'n vooral 
ILlM d,· lo k.tk ,,f rt•gion,dt• nl,trkt. Ln up ht•t J'l <lllL'iand gingcn kor,·nnwknaars, waar
''lllk·r 1\'kn 1\ll'lL't'n p.t.trdemo\cn L'll enkl'lcn ml'l cen windmo\cn, oi'LT op stoom, ll'rwij\ 
;ii huPfd; ,t k,·li ik 1·LHH de lok,dL' gL'IllL't'ns(haJ' t't'll i'unctie h\cven I'L'rndkn. Fen dt'l'l va n 
,k intHn.lliL'> uit dt' t'ersll' 11l·lft , .,\1\ dt· llt'SL'nlit'nLk eeuw had lL' maken ml'l produktl'n die 
1\'rh,ullkld IL\'rdl'll ''I' ;ulkt' loka\c nurklt'n. Bii L'en ,u\l\cr dec\ van de innm·atil's spl'dde 
de· intL'rll.t liLl l\,dc 111.\rklt'n nHnal dt· koluni,de markt et'll rol. l{ictsuikl'r,loodwit L'll stea
rinck.t.tN'I\ ro rmt'n hi,·n·,ln \'llorht·cldcn hii uitslt'K. Horlings stelt in zijn hiidrage dat 
'htlllguit 10:1 I ) pwLent ,-,m dt· f,·sil'l;.,· produktie op de ll'l'J'ddmarkt' wnd afgl'Zl'l. \'anuit 
,·,·n eCll!Hll\\iS(h-hist\lrischt' optiL·k is d,ll een behmgriike wnstalL'ring, di,· een rdatiwring 
inhoudt 1',\1\ hct economischt· hL·lang 1·an de t'xporlmarkt. \ 'anuilL'L'Il techniekhistorische 
tlpt it•k ligt d,· t,t,lk t'<.:h ltT ~ehet' l anders, o111d.ll dit segment l".tn ro :1 t) promll ll'l'l dc
scliik t't'nUitersl kJ.lllgrijke roJt:Oll Kllnlll'\1 spl'len ,tis <l<l!1jagcr V<lll dl' lechnisCht' ontwik
kc\ins. !),· :.tc.rrinek.J.m,·n zi in hien·,m et·n mooi 1·oorbeeld. Aa!ll'ankl'iiik gdanCL'L'rd al:. 
,·,·n :.pt•citick prnduk t roor d,· koloniak markt. omdat t:ii bc:ter dan de l'L'ikaars hl'S tand 
1\,b tcgcn twpischt· templ'r.lluren, lllltll·ikkelde dcze kaars i' iLh binncn l\\'CL' dec,·nnia tot 
,·,·n l'flldukt d.tt de klass ieke ,-db,tr' Hij,,·d g_,·hed 1·an de m,trkt 1-erdreef.1

•1 ll.tarhii 
~mgen ,•r ,.,,,nomi~c hc t'n tt·..:hnisllle impulsen uit na,tr and,·re hL\Irijfqakken, 70als de 
/1\J\ dtuurfabric.lge en de produktic ,·,tn filtc:rperscn en 'tuomketds, tnwijl ook de 
inrlocd ''P J,· wrmin~ ,·,m hoger en l.tgcr tcchni, ch k.tdcr nicl ondcr>eh,\l mag worden. 
k t> wr~diikb,tJr:, g,·ldt 1 oor de grotcndcel ~ n,l 1~:;o plaabvindendc innovaties in d,· hicr
hn, t \l't'fi) dir l"i,J kn,·ltcchnick c'n ' reincultuur: in ,,-j,,,.,\\'l'l'king _,tnnclmct hcdri)fstakkcn 
als de marg;Jrinci'ahricage, de akohoii;Jhric1ge en de zuivdindustric. lk enslc hicrbrou
wnijl'Il die ovngingL'Il 011 stoom en ondngisting, lcwrden vooral aan de schccpvaart en 
aan de kolonicn, n1a<ll' wcldr<l vcrowrde het nicuwe bier nok de binnenlandsl' markt. '; 
lk Ll'llciak kwestie is dat bedrijwn altiid wnken voor S{'cci.flckc marktcn, die lokaal, 
regiona;d, nationaal of intcrnation;lal kunnen zijn . Lk ontwikkeling van de papicrnij
wrhcid was el'n tuivcr internationak allaire, hct drukken van prl'nlcn ook, tl'rwi_il het 
drukken van teksten vanwege de taal weer ecn nationalc affaire was, echtcr binncn dat 
nationalc weer gcricht op spe..:illeke marktcn als schoolhoekcn en rcligieuzc pamilcttcn. 
Hct marktpcrspectici'is uilcrst bclangri.ik om de te..:hnisch-maatschappelijkc ontwikkcling 
le begrijpcn, maar n is geen e..:unomische rechtvaardiging om dit vanuit Cl'll puur natio
naal gczichtspunt lc docn. Of handdswctgeving, in- en uitvoerbepalingcn en dergelijkc de 
nationak marktecn beslisswde rol gcven in de technische ontwikkcling is cen empirischc 
kwcstie waarover pas bcslisl bn worden als ook naar de invloed van lokalc, regionalc, 
kolonialc en intcrnationa\c marktcn gekcken is. \'oorlopig is hct slechts van bclang le 
constatcrcn dat de vraag naar het nationak vooral intcressant wordt in rclatic tot slaals
vorming en de grocicnde rol van de ovcrheid. De 'nationale markt ' is niel aileen een 

14. c;cHillrdc"i; nm de tcchlli<"k, dl. 1\', l-t6 - 2-JIJ. 

1;. Doc broull'nijcn \\".l rcn d,m onk , ·nor.d in de havc n, lc<kn ,\mstcnl,Im en Rollt'rtlam gcwstigtl. c;.-;c/1icdc11i! 
1'1111 cit· tc(/111ick, dl.l. 1~1-1X4. 19)·\<)6. ' ' 



~ \ 
,.,.-, '• . . I I 

- .f"o tf " ,, 
.... J ·I. 

.( 

lk ht·trkl'ni-. \,In dt· rormin~ \',111 L'L'Il Jl.llion.dc 111.n kt Jllol'l nict tl\'L'f,,.:h.\1 ''nrdl'n. \let de ktlloni.dr nt.Jrk t ,J!, 
l.Hllt'L'I'Jll.ll\'orm ,,·i~t dt· ~t'lk:rl.tnd"L' .... tc,trint·k.t.lr,l'llindu,tric n .. ·t·d..., \ .ln.tf d~..· j,Jrl' n IX.Jn .d ... cell r.1kl't omiHHl~ 11..· 

.'chictcn, d.t.ll'hii I'd,· huit,·nl.tnd>c cll lKllrrc· ntc·n ,tchtcr 1ich l.ttcnd. ( lp ck I\'L'rddll'nl<>~•n,tcllins in l'.t rij, 111 1K~K 

oog>ll<'ll de· produkiL'Il \',ll\ de ~liticd.llll>l' k,t,ll'>l'lll,d>ri,·k ',\1'"11''. 1c·d hcwondnin~. 

cconomisch concept, maar vooraluok ccn politickc crcatic en L'L' Il idcologiscllL· conslntc 
tic ('Koopl Ncderlandschc waar, dan hclpL·n wij clkaar' ). 
1-lorlings heeft wdlicht gclijk als hij stclt dat in de samcnvattcndc en concludcrcndc dclcn 
van de scric de aanbodfactorcn ccn promincntcrc rol vc rvullcn dan de \'raagCactorL'n -
hocwel dczc laatslL' l;lctorcn, zoals we hcbbcn aangcgcvcn, in clc Glsc-studic cn ook in hL't 
hoofdstuk owr 'lnnovcrcn in Ncdnland' (dccl \'!, lwoCdstuk I') wl'i dcgclijk \\·ordcn 
genocmd. In zijn <Htikcl schil'l hij cchtcr naar het andere uiterste door, waardoor cr mct 
name van de ccrste helft van dc ncgcnticndc ccuw gccn al'gL'Wogcn bcclcl word! gcschl'lsl. 
De rclatic tusscn tcchnick en economische groci is al mct al L'Cn stuk complcxn d,111 
Horlings stclt. 
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\·,,,,r,l.lt '"'''I' ck .lt'!ol\ckrliike hiiclr.\~c' ll \,\1\ i'hL'tllli~~L'Il, Stuurman en !)a,· id~ ing~1an, is 
hc·t g,,,.,l,·c·r~t ic·t~ tc· /L'~~L'\1 ,,,.LT L'L'n k.u1ttd;,L·ning diL· h' .die driL· hehhL·n geplaatst. kder 
'.1n hL·n kt,nlt n.llnL·liik \ .1nuit ;ijn L·i~t'l1 i\1\·abhod;, tot elL· const;ltning dat de serie haat 
l <'ll hehht·n gL·h.1d bii L't'\1 ~ntL'Ill.lti,ch uitgL'H>tTdt· ,\\l,d:·~e \'<In de culturl'le en politiL'kL' 
d imL'IbiL'' \ .ln tk negent ienclc· L'L'll\,·~e '\nkrl.ll1dse !L'chniek. /o 1et Thcunissen ondn1oek 
\1.\,\r ck t \L'L\1\ckrL·nde l kt·nni~ide.dL·n \',\1\ ingt•nieur~ L'n ,\11tkre rt·lc,·antt' ~roqK·n op dt• 
.lgL'ntl.l. ~ign.deLTt ~tuurm,\11 d.lt tlc·h.lttL'Il, dit· \\·ij prim<~ir .ds ddl<iliL'Il o\'er dL· lL'chniek 
hL·hhL·n hL'kL·kL·n. ''"k ''I' hun culturt•lt· en pulitiL·kc· l.1ding ondcr;.ocht hadden nwl'tcn 
,,.,,r,kn t'n hq,kit I ),l,· id~ ontkr;oL·k n<~ar dL· ~oci.lal-culturek conlL'xt van tcchnische 
-: rL'.lti' itL·it. l11L't ,\,\\ld,\c·ht \'llllr de houding lL'n op1ichtL' ,·,\n techniL·k. 
;,,,·eL·I,n·t-reelhlL'l11l11ing k.1n gc'L'n tOL'\·,d ;iin . lk drie C<ll11l11L'ntarcn wij1cn hin op wat 
ll' rL·chl L'L'n 'hlinde dek' ,.,111 hc·t proieLl gL'IH>L'nlll klll \\'orden. Dat \\'il nil'l zt·ggen d<il de 
rc·cl.lclt'urc·n ;,·\t' \'lllkdig blind \\',lrc·n \'lH>r ;ulkL· /,lkc'Jl. Iii hc·hhL·n L'l' in hun cigen ondn
/ tlek ''''S ,.,,Pr geh.1d L'n in de· red.1LliL· i,; rq;L·Im.ltig de \\·L·nsl'liikheicluitgesprokcn om a<~n 
dt' culturc·k. ,,,ci.dc L'll politieke k.lllll'n , .,\11 dL· techniL·k meer aandacht ll' ht•stedL·n."' 
\ !.1,\r. d.lt nwl't \\'Orden ((lL'SL'gen:n. ! tdke ondLT\,·erpen \\'<lren in <k proiL'clop!.L'l niL·t op 
ckh·lt'de " ·ij;,· SL'rL·gc•lcl .ds de inno\·,ltiL·,tudi,·s. TL·r"·ij\ er \·oor tk innm';llie~tudies lln.ln
-:ic-ring <!L'7<1Cht ,,·erd <l\11 Prigint'c·l ,\,lnndknd hronneJwndL'I'i'Oek ll' kunnL'n doen, mocs
tc•n de t'olitiL·k,· L'n culturek k.lntL'n , .,\\1 de tc•cl111iek in cle S\'IHhL'tischc 'Liu~ter'-lL'ksten en 
in ,k dekn \ ' L'n \'[ be~chrc·\·c·n \\·urden ;onder d.1t LT tiid en geld \\'<IS om oorspronkeliik 
hi 'ttl ri~ch onder /llL'k te d, >en. Bnwnd ien hL·c·t't hL·t t'(·i l d.ll in dL· i nnm·.\l ie~tucl ies de m.ltc
rit'lt• tcchniL·k ceJHr.ul ~t<liKI. cr ongl't,,·ijt'L·Id ,·nor ge;orgd d.1t in die ~tuclics dL· culturek, 
pnl itiekc c'n idc·olugi.;chc .l~ pectc·n \'dn de nL'SL'nticndc L'L'U\,·~e tcchniL·k onderhL·Iicht ;ijn 
ger.1.1kt - Stuurm.1n " ·ij,t krccht Ol' dc mogeliikhcid ,.,111 J,Jl verhand. 
lk clthterinkiJingen en -uitkidingen. die een cruci.de rnl h.1dden mol'ten ,·nvulkn met 
hL·trekking l<>l <k culturek en politieke i'acctlL'n van het onderwerp, dienckn onder dczc 
omstandigllL'dL·n geschrL·ven le worden op basis van de L'igen inzichtcn van de auteurs, dc 
rL'StdtatL·n v;1n dt· innovatiestudies L'n de ;\anwoigL' secundairL' literatuur. \\'aar in de 
innov,ltiestudiL·~ L'n in de secundaire litn<~tuur - Theunissen wiist ook daarop- systema
tiscllL' en grondigt' analy~es \';\11 d,· culturdc en po\itiL·ke aspccten van de ontwikkding van 
de negentiendL· L'euwse tcchniek vrijwd gehed ontbrakL'll, moesten ckzc <~specten in de 
Llusterteksten en in cle (kkn \ ' en \ ' l WL'I te weinig uit de veri' komen.'~ \Ve hebben dit 
'h<~lverwege de rit' wd a<~n 1.icn komen en gt·poogd er naar vermogcn icts aan tc docn, 
maar de 11rojectllnanciering L'n -planning was toen al te ver voortgeschredcn om de kocrs 
echt le wijzigen. 1~ I kt is niL'l loevallig clat de hijdrage aan de serie die bij uitstek gcrocmd 
wordt omdat daarin kcnnisidealcn en de politieke implicaties van de tcchnick wl'l bchan-

1(•. II.\\·. tin he'll, ' I lc t klf!Sc l'nh·tc·chni''"" S•hool ,I!, b.tkcTill.Il , .,111 lwl '"'i.IIisnw 1900 · 19 ~) · • . ,;,.,·,·de j,,,,,.f,ock 
\',l/1 hl't J>clllnt"ratisdr So( i,lfi.'lllt' ( :\Tn :-. t~ .. ·rd.l!ll ~~~o ) ~t - ltl\); 1>. , .,111 l .l'lllt'. 7t·dutick o r iclcolos,ic. Opnlltingcn m·cr 
cit· 111clclf::'Chlipf'diikt· hetd\l'tli.' 1'1111 ltYhni_,(/tc \ 'crnicltH'i11St'11 in .\'cc/,·rllltlcl. J850- It).'!O (Grnnin~t·n 19SS); E. Honl
burg, ' I k "T",·cdc tndu ,tric·k R,·,·olutil'". Ecn probkm.lli.,,h hi,turisdi (liiKL'pt'. '/'ll,·or,·ti;dlt· C:c;cllicdnJi; 1_1 

I Jl)S6 l J(,;- -JS): F. llonJhurg. '\',tn \ olk~s\,:hcikund.: tot technologic: pupul.trisc.:ring \'<til dt· d1c1nil' in dt· ncgcn
til'lh.k t't'll\\': (;t'wind 1S {t~J\)) ) :-> IOI. \ 'td- t•ok: 1). \',\11 l .... ·lltl' c .. t.. 'TL·chnick t'n nltHkrnisl·ring: in: Gc::'chicclt'ni:> 
1'<111 de ,,.dl!lick. dl. I. 1~ -_;6. m.n. _q -_;6. 
1 ~ . \'gl. nok de hl''l'r<'king c·,111 dl. I donr t;. Tricnckl'll' in 'f'l/.t.<cllriji l'flc>r Soci<lh· Gc;cllil'.!cni.< ~0 ( 1 99~) ~.l l - ~_\,1 . 
1 ~. \'gl. nok \ ',111 l l' llll' 1 • .' •• 1. (!1. 16). 'Tl'dllli\..·k L'll modt'l'lli:-.cring', .!o: 'j)L' n:ikwijdtc v.1n dl· hicr gcprcscntccrdl· 
' tudil'' j, d.111 ook voor L'~n grool d,·,·l hq>c'l'kl lot de huidi~L' st,Ind c·an hl'l tcchnic-khistor i>ch omkrwl'k in 
~L'dcrl.tnd .' 
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dl'id ll'ill'dcn - de· hiidr;lgl· l'<lll lllllll\.,1.11'1 kon ltltll'tho t/ll'c·n tll' l'l'll'lll tliHkTIOL'k 1.111 
pri111airc hronnt·n , dat rc·~ultcL·nk in hct l'l'llei<Lhrilt \',l/1 dl'!ell"de .Iukut·. '• ()of. "·' ' dit 
l'L'Il hiidr.lgt· ,,.a,Jrin juist L'l'll nict -lll.ltl'l'ii..'k , 'politid;e lt'L'hnologil.- 1\tlllll'lll.lll l ,Ji, tk 
>tatistit·k t't'ntr.1.il stond. '" 
I kt projclt al.s gcht'L'i hollll'lk L'L'htcT 1·ooral 1·omt op l'rol'i~L'hrilkn uit de j.lrc'Jl ldLhtig 
ll'aarinnilkc aspet'lt'll nil'! ol' naull'clijk, <1<111 de ordc " ·arL'Il gc~kld rdil· , .. 111 \·L·rhon~. 

llakknen \'anlloolfl.ln die zin i' L'l' 1·oor Lk grotc liinen ,-,111 hL·t proiL'd IL'kn s1'rakc· 1,111 
de 'padalllankelijkht·id' diL· ook door I l;11·id~ gn:on,tatcL·rd i': de dall\·ankelijk sterkl· 
ori0ntatie op hct indu,triali~aticdchat i' nog \ll'L'd' a.111 hct eindJnodukt .11· lL' ki.L'Il, 
ondanb kkinl'I'L' t'n grotcrc k(lL'l'\COITl'L'lic~ tll'>\l'lltijtk 1\dJll'r.ll ll10L'l gcultl,t.IIL'erd 
worden dat de t'lusterinlcidingL'Il en -uitkidingcn dL'Il' oricnt;lliL· 1·an de innm·atic·,tudil·, 
nit·t t'Lht hl'illll'n kutllll'll compL'Il~L'l'L'Il. Thcuni'-'L'Il, \tuurman l'll I l;11 ids hc·hhL'Il 1ecr 
inll'I'L'ssantt' nil'll\\'l' 1\'cgcn l'oor l'l'rdcr ondn;ock aangc\\'l'/.L'Il, 1\',IMI'all 11·c· ,.,111 hMll' 
hopcn dat /l' ingeslagcn ;ullcn 1\'0I'Lkn. 

/let kmui.<itlnwil 't l/1 tt'cilllit ·i 

illll'l'llsta.mdc algt'lllellL' opmcrkingcn m·cr de 'p,ldafllankcliikhcid' 1·an ilL't proiL'L'l L'll t >l'c'l' 
de lll'sLhikhaarheid ran gocdL' l'oor~tudiL'' idlL'Il liL'h illmtrl'I'L'Il door 1\',11 ThL·uni"L'Il tl\ n 
de kL·nniside.ilen 1".111 '''L'lL'Il\Ch<IJ' ' mcll>l'll L'n tcchnic"i -.chriift. \\ 'ij ziin hl't ml'l hL'Ill c'c'Jh 
dat de studic d,l.lfl'<lll L'l'll dc·sidcr.ltum i,, en d.1t 'de prohlcm.Jtick .. in :\'c·(kri .J nd nog 
nau,,·diib in k,J,Jrt I is [ gL·hr.IL'ht.' ll.1t l.1ahiL' ll'ds nu iuist L'L'Il grnll' h.lllLiiL'.Ip hti hc·t 
S(hrijren \',Ill dcd \ ' tl\'l'l' ,. kL'hlliL'K, hL'l'tlL'p L'll ['I',IKtijk' .. ·\fgL'Iit:ll \';Ill i.itlhl'll' 'tlldiL' tl\lT 

de ll',llerst.l,lhingenic·ur' ,,·,ncn lL'L'hni,chL· hc·roc·p,groq'L'Il ,d, de· lll'rktuigkundtgcn . 
SLhc·t•pshou\\'l'l's, llliinhoull'kundigc n. L'hL·mici . IL'L'hnologcn en ckktrolL'chn ic: i nng ni c·t 
srstclll.lli,<h onder1ocht L'll IL'KL'l' nil'l hun - .d d.111 niL'! gruc·p~gc·hundc· n - kL·nni, ick.liL' Il , 
die ook in de studie \',Ill l.intscn n.lliii'L'Iiiks aan hod kll'anll'n. -'' ( )m lL' ,·omktllllc'll d.11 
S<lllll'IH<IJ'L'll ran rersprcidc gcgcvcns owr dL· ll'chnisclw lwroq,sgroq'L'Il ccn ,-c rhrokkcld 
gehcl'i zou opkwren, is cr lOL'Il - gcgL'I'L'Il de onnwgclijkhcid om in Lk hcschikh.1rc tijd 
l'l'l'i origincd onlkrwck tc docn - voor gckozcn hl'l ondcrwiissystcem tot ruggL·gra.ll 1',111 
de bchandding in dt• L'L'I'SlL' hcll't van hct hock lL' kiezcn. In hct twccdc dccl 1'<111 hl'l hock 
stond wrvolgens de lL'L'hnischc praktijk L'L' ntraal. Die kcuze hccft ;ckcr h;~ar l'l'llchten 
afgcworpl'll wat betrcft de hislorischc l'ascring 1'<111 hct ondcrwcrp en gaf in;.icht in de 
vnandcrcndc rl'iatics tusscn wctcnschap, tcdlllick en imlustric. Fen Ulll.'-L'lJlll'lllic van 
dezc aanpak is echtcr gcwccst dat aan de tcchnici als collcllil'l'c grocp (prokssie ) ml'l ecn 
cigcn ideologic (indusicf wctcnschapshceld) nict systcmatisch aandacht is hcstccd. I lit 
had zowcl ccn praktischc a is cen mecr fundamcntclc rcden. I k praktische rcdcn hl'lrof hl'l 
onthrckcn van voldocndc informal icbronncn voor andere groq1en tcchniL'i LLlll de I klftsc 
ingcnicurs en- zoals aangegevcn - hct onthrckcn ,·an grondigc nJOrst udic~ ml'l hct rck 
king tot de opvattingcn van (zl'ifs) de I lclf'tsc ingcnicurs. 

19. LS. llouw.I.H I. l>i' hygi~·ni .... ll'll. :\rt~cn. :•tll!ll t'l/ \'c'lk.'.~C:::t'llclht·id in Xetlo-lond /S.fn · h''Jn ( ( ;nHli !l~c..: n 1991 t. 

!O. F.S. IIouw.l,trt, '\ kdi>eh~ 't.lli<ti~k', in: ( ;,·;.-hit'clf'lli; <'ill I clt' r,·.-f111ic-k. til. I!.,.~ - ~) . 

!1.11.\\'. l.inht'll, !ltgctlii'ttr~ i n .\rc.lcriCinci in de fi('>.!Ciltiorcll' Ct'liH': ('(11 .;;(rt'l 't'llllcldr tTk,·nning !'111111/dll ( \ - t ; l'.l\"l'l1 

h.lgl' ct)Xo l. l'gl. ook II.\\ '. t inJ"·n. ( ;_ ,·,m ll""ff l'n (;_ \'cdwns. '\ kch.mic,li<"nginc·c-rins in thl' '-:l'Jhc-rl.lcltb in 
tht• ninc . .'ll'l'llth ll'lltllry: lt'(hnuiDSY without .1 proi"L·,,iun.d ~.:onllllllllity'. in: i'l'tcr ~rt)l' ~ en \l.ntiin H .tk k~.-r. 

'/i·cllllolosical dn·dop111CIIl wul :>cit'll(t' in thl· indu:.;rric~f d_t:t': llt'H' /'lT:'f't't"tin·.~ nn r/z,· . .:o t'lll ·c - lt'l 'lznoitlgl ' rt·/,u i,,n.:/1/p 
(ilttrclc\'(hl Ct)t)! l 1\\ · C ~o. 
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:\dn h~t .:inJc 'Jn J e cell\\ h.1J h,·t undcrwii > n> or tcchnici inmidckb cell >tcrk wctcll >c h.lppdiik k.lr.lktc'r gc:krc· 
g~n . \ kmgc gr.llicl-- en "j,J.-undi~c tu rmu lc priiktc in I \II) op hct bord tiidcm hct .d.,ch,·idsc:oll,·g,· , .,111 de I>dlhc 
hn,,gkr JJ r tn Jc c·l~c t rc> tcch rll ck 1 . .-\. ~nijd,-r, I 1~44· 1 9 ll ) ( Fo tu: TL" Delft l. 

I Ioewe! we de algcmcnc tcncur van de hijclragc van Thcunisscn clus volmonclig kunnen 
onclerschrijvcn, zijn we het nict gchccl cens met de kritick die hij aan het begin van zijn 
artikcl naar vorcn brcngt en die hanclclt over de wijzc waarop in dee! V de relatie tussen 
wctcnschap en technick worclt bcschreven en geanalysecrcl. Zijn voornaamste bezwaar is 
clat rccentc t·cchnickhistorische inzichtcn te vee! ook als actorcategorieen worden gebruikt. 
Ingenieurs, technici en prntCssorcn clachten, volgens Theunissen, helemaal niet expliciet 
na over de rclatie tusscn wctenschap en techniek, omclat de hierarchische relatie tussen 
kcnnen en kunnen voor ieclereen een vanzelfsprekencl uitgangspunt was. Dit zou cluiclelijk 
gcworclen 7.ijn als vee! explicictcr clan nu gebeurcl is ook het wetenschapsbeelcl van ingeni
eurs en technici was onclerzocht. 
Theunisscn heeft gelijk clat de hierarchic tussen kennen en kunnen al heel oucl is. Kennis 
wordt al sinds eeuwen, in feite sincls Bacon zijn programma formuleercle, hager aange
slagen clan kuncle. Dit weerspiegelt zich onder andere in de hogere status die geleerden 
genieten in vergelijking met ambachtslieden. Hierbij moet echter een aantal opmerkingen 
worden gemaakt. Ondanks het vcrschil in status tussen kennis en kunde en onclanks de 
wijd verspreide overtuiging clat kennen in principe tot kunnen zou moeten leiden, was de 
situatie in de technische praktijk in de zeventiende en achttiende eeuw een geheel andere. 
De bijdrage van wetenschappelijke kennis aan de oplossing van technische problemen was 
op de meeste gebicden uitermate bescheiden. Technische problemen waren in vee! geval-
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len L'l'lli'OUdigwcg tc gccomJ)IiccLTd. l'rofc,,oren hl'nweiden ~ich I'L'ekuld ig met allul'IL· 
tcchnischc prohlcmcn maar kwamen ondanb hun II'L'Il'llSlhappclijke oplciding L'n ,,·nk
zaamhL·dcn nict tot hctcrL' oplo,,ingcn dan pr<ikti>che <Jlllb<Jchtsliedcn. lle h<in>L' cil' ielc 
ingcnicurs in tic achtticndc l'l'lll\' behoorden tot de eersten die op ecn sy,IL'nwtiscllc wijzc 
probccrdcn 1\'ctcnschapp~:lijk~: kcnnis in de pr<1ktijk toe te passen, maar op l'l'clterreinen 
zou hct tot v~:r in de ncg~:nti~:ndc l'L'll\V duren voordat dit programma op grotne schaal 
vruchtcn bcgon ll' dragcn. Kortom- en dit is ieb datwl'lenschai"historici in hun euforic 
over hct ontstaan van de modcrne natuurwctrnschappen nogaleem gencigd zijn tc vcr
getcn- in de tcchnische pmktijk was 1·aneen hicrarchische rclatir geen sprake. 
Een twccde opmcrking betreft de stilzwijgcnde vcrondcrstclling van Thcunisscn dat ken
nen en kunnen synoniem zijn mel de bcgrippcn wctcnschap en technick. Dit suggrrccrt 
een continu'ilcit die er niel is en gceft ern vccltc ccnvoudigc voorstdling van zakcn. 
Theunisscn gcd't zclf al aan dat de wetenschap in de ncgenticndc ccuw ecn transformatie 
onderging. iVkt de opkomst van hct ondcrzockscthos in de tweedc hclftvan de ncgcnticn
de ecuw werd hct doen van wctenschappclijk onderzock de belangrijkste activiteit van 
wetenschappcrs. Vot'H die tijd warcn de mecstc hooglcrarcn van mening dat ze ook een 
maatschappclijkc functic vervuldcn, zoals Thcunisscn terecht opmerkt. I-letzelfde geldt 
echtcr voor de overgang van de 'kunsten' naar de tcchniek. Ons huidige techniekbegrip is 
in hogc male eL·n produkt van de ncgcnticnde ecuw. Dczc vcranderingen staan centraal in 
decl V. )uist om dit goed in bcelcltc kunnen brcngen is cr voor gekozen om te focussen op 
I wee 'loci' van tech nick-on twi kkcl ing, namclijk de opleiding en de technische praktijk. 
Een dcrdc kanttekening ten slotte, die bij de kritick van Theunissen geplaatst client te 
worden, is dat hij cr stilzwijgend van uit lijkt te gaan dat er in de rnaatschappij sind 
Bacon een hii.'rarchic tusscn kenncn en kunncn bestond. Dat was echter niet hct geval. Het 
'hicrar(hisch model' tussen kcnncn en kunnen (om even bij onze kort-door-de-bocht
formulcring te blijvcn) was in zijn algcmenc gedaantc een groepsideologie van de geleerde 
stand en in zijn bijzondere vorm van 'kennis-gaat-vooraf-aan-kunnen' een 'project' van 
ccn heel spccificke maatschappelijke grocpering: die van de natuurlilosofcn in de traditie 
van Bacon, de Royal Society en Newton en de door hen bc'invloedc Vcrlichtingslllosofen. 
Ambachtsliedcn, fabrikanten, grondbczitters en verschillende gczagsdragers onderschre
ven deze visie veclal nict en waarclcerden de praktijk nictlager dan de thcorie. De cruciale 
ontwikkeling die in dee! V wordt behandeld, is llll juist dat het 'hicrarchisch model' (in
derdaacl geen actor-categoric, maar cen samcnvattcndc, didactisch bedoelde formulering 
voor de huidige lezer) tot een omvattend modelwerd, dal door steeds mcer maatschappe
lijke groepen onderschreven were! en datlot richtsnoer van overheidshandelen wcrd, zoals 
de debatten over de inrichting van het onderwijs Iaten zien.22 Op dit punt was de negcn
tiende eeuw cen uiterst belangrijke episode. Dat sommige, eerst weinig invloedrijke groe
pen a I Ianger kennis boven kunde waardeerden doet daar niets aan a f. 
Vergelijken we nu met hct voorgaande in gedachten de situatie rond 1890 met die aan het 
begin van de eeuw, dan is er wei degelijk sprake van een sterk veranderde, meer hierarchi
sche verhouding tussen wetenschap en techniek. De ontwikkeling van de verschillende 
technische curricula illustreert dit proces. Voor de kleine groep staatstechnici was een 
wetenschappelijke vorming al vrij vroeg min of meer een vanzelfsprekendheid, maar voor 
de nijverheidstechnici was dit vee! mincler het geval.ln het begin van de negentiende eeuw 

22. Vgl. ook R.R. Locke. file end ofpracticailllll/1: I~CIIrcprcuwr;hipmul higher education;, Gcrmm1y, France, cmd 
Great IJritain, 1880-19~0 (Greenwich, Conncclicut/Londent9S4). 
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- n.1 de dctlnitit'\'e .1fschartlng ,·an dt· gildcn en hl't hi jhchorendc opkidingssystrem-was 
n.unelijk nog HJ!strckt nit•t duitkliik hoc ccn hcmcpsoplciding cr dan wd uit wumortrn 
;it·n. I k cunllictcn mnd dt• idcci.'n ,·an l.cidsc hooglcraar lk Cclder makcn clit bijzondcr 
duidl'iiik. lk grotc nadruk dit· de1e op hct ondcrwijs in de wiskunde wildc lcggcn, wrrcl 
l.mg nict door icdcrt•cn g,·acccpt,·cnl of gcapprcciccrd. De discussies die met name in de 
t\\·cctk hl'ift \'an tk jarcn twintig wcrdcn gcvoercl kiddcn er toe da t men voor het rrrst ern 
duidt·lijk ontkrscheid hegon tc makcn tusscn hogcrt' en lagere technici, elk met hun cigcn 
hcn.Itkring \'an de wctcnschap. Dit vormde nog maar het begin van ern proces van 
dift(:rt•ntii.' ring dat gelcid hccft tot de huidigc oplcidingspyramidc met de acadcmische 
ingenit' urs aan de top. Op \'L'I'schillcndc nwmentcn in dczc ontwikkcling wcrd de cliscussic 
owr de bl'lt'kcnis ,·an de wctenschap voor de oplciding van technici g..?voerd. In de laatstc 
decennia van de negcnticndt' eeuw bij\'oorbcdd lcidden onder andere problemen op de 
arbeidsmarkt tot cxplicietc discussics O\'l'l' de curricula. i'v!aar, en daar heeft Thcunissen 
geliik in, het proccs ,·;m vcrandcring was rond 1890 nog lang nict afgeslotcn en voor 
sommige disciplines nog maar nauwelijks bcgonncn. De relatie tussen wetenschap en 
techniek zal ook ,·oor de geschiedschrij,·ing van de twintigste ccuwse techniek een bclang
ri jk therna blij\'en. 

Tcchnick en pofilick 

Op een belangrijk aspect van Stuurmans artikel- de afwezigheid in ons wcrk van cen 
s,·stematische analyse ,·an de culturele en politieke as pecten van technischc ontwikkeling
ziin we hierbo,·en al ingegaan. Toegespitst op de relatie tussen techniek en politick houdt 
ziin \·erhaal ons een duidelijke spiegel \'OOr. Deze spiegellaat ons zien dat we in onzc scrie 
'de politick' in feite versmald hebben tot 'de overheid', waardoor de analyse van de rol van 
po1'rrid:c srromingen \Tij1n::l geheel uit de boot vie! (een uitzonclering is het hoofdstuk 
'Tech nick ter discussic' in dec! Vi), '.I en dat we de rei at ie tussen de overheicl en de techniek 
vervolgcns vrijwel uitsluitend bekckcn hcbben vanuit de rol van de overheid binnen het 
inclustrialisaticproces."·1 Werkcnd aan dec! VI hebben we zeker aandacht gekregen voor de 
ovcrheidstechniek binnen hl't Ieger en de marine- en een dec! van die inzichten is in ook 
in dec! VI gcpubliccerd- maar van een systematische aandacht voor de relaties tussen de 
techniek en politieke macht, in de vorm van 'politieke tcchnologieen' als bureaucratische 
bchecrsingsvormen, tclegraafverbindingcn, militair gcbruik van spoorwegen en dergelijke, 
is in de serie inderdaad gecn sprakc. Net als bij de thematiek van de kennisidealen van 
technici gold ook hicr dat goede voorstudies vrijwel geheel ontbraken. Toch is er een 
belangrijk verschil met het kritiekpunt dat door Theunissen naar voren is gebracht. In clat 
laatste geval waren we ons de wensclijkheid van zo'n studie bewust, maar ontbrak het aan 
tijd en middelen om er op basis van systematisch onderzoek over te schrijven. In het geval 
van Stuurmans kritiek gaat het om een echte blinde vlek. Techniek is binnen de redactie 
nooit systematisch doordacht vanuit het tweede of bet derde door hem genoemde 
gezichtspunt (techniek als leverancier van machtsmiddelen, respektievelijk techniek als 

23. Zic ook Van L~nlc (n. !6), 'fi•cllllick ,., ideolo~ic. 
!~. Velc aspccten van de relatie 'Owrheid en te~hnick' konden ovcrigcns stechts aang~slipl worden in hoofdslllk 
5 van dec! VI. Zo worden op pag. 122 bijvoorbcdd wei de gcsalariccrdc tcchnische adviseurs bchanddd, maar 
nict hct Koninktijk tnstituut dat vergdijkbarc taken had. Thcunissen wijsl cr tcrccht op dal op dit punt verdcr 
onderzock wcnselijk zou zijn. 
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inspiratirbronl'an I'LThcdding~kracht). /ijn hiidr;tgc ln·crt \\'at dat hL·t rci't lr.t<tic nicU\\'l' 
pcrspc·cticvcnvoor tockomst ig ondcu.ock. 

}1111 S11/ic. /11111c,; \1'1111 e11 tic klt•cstic t 'rlll tft• tcciiiJiscil!: crmtit ·itcit 

Naasl zijn algrlllL'Ill' opmerkingen over de politiekc dimcmic.'> 1'<111 de technick hrcngt 
Stuurman I'll f'II.'Stllll nog l'L'll hcl;mgrijkc inhoudclijkc kwcst ic 11<1<1r l'orcn . 1~ hct nict zo, 
W l'l'ililgt hij zich af, dat wij OilS- door OilS aftc /.l'lll'll tcgcn l'l'll oudcre gcnerat ic l'l'O

nolllisch-historici - tevcel crtoe hebbt·n Iaten verlcickn de d~·namick van de ncgcnticnde 
ccuwsr Ncdcrlandsc cconomischc en techni~chc ontwikkeling te overdrijvcn? l.cidt ccn 
bcter inzicht in de politickc rol van het 'Jan Salie-syndroom' en- kiln men tocvoegcn
ccnccrlijkcr vcrgdijking met de ontwikkelingen in andere F.uropese Ianden nict tot de 
vaststclling dat i'!cdcrlancl inderdaad achtnlicp1 I )it kritiekpunt ~luit aan bij wat David> in 
zijn bijclragc schrijl't en is uok door anderen naar vorcn gcbracht."; Er is, mencn we, gccn 
simpcl ja-of-ncc antwuordmogclijk op dczc kritiek. r\ls 1\'C aileen met 'ja' of 'nee' zouden 
mogcn antwoordcn, zoudcn we nu hct project afgerond i' naar 'ja' ncigcn. Stu urman 
hccftvcrmoccldijk gclijk dat er cen zekere mate van afzettcn tcgcn ouderc dcnkbcelden 
ovrr de industrialisatie een rol hceft gespceld en ook dat in een grove eerste-orde-bena
dcring inclcrdaad geconcludeerd muet worden dat Nederland bepaalde technieken later 
introducccrdc dan het omringcnde buitenlancl. In twccdc-orde-bcnadering. die evenzeer 
waar is, moct claar cchll'r onmiddellijk aan worden toegcvocgd dat er geen uniforme 
medial is waarmcc 'voorlijk' of 'achterlijk' gcmctcn kan worden. Technieken ontwikkel
dcn zich in Ncclrrland anders dan elders, steeds waren er tech nische, organisatorische en 
andere aanpassingcn nodig en echte stagnatie trad nict op. De clichebeelden die hierover 
bcstaan, moct men zeker niet tot leidraad nemen . Om de balans op te maken zou er, en 
dot i, Wt derdc gczichtspunt, ccn grondiger en omvattcnder vergclijking gcmaakt moeten 
worden tussen de situatic in Nederland en andere Ianden, waarbij men zich tcrdege 
bcwust moct zijn dat de historiografie over de diverse buitenlanden volmct ' james Watt
syndromcn', 'Thomas Eclison-syndromen', 'Carl Duisberg-synclromen' en dcrgclijkc zit. 
Goed comparaticf onderzock is geen fluitje van een cent. Daarmee komen we bij de 
bijdrage van Davids. 
1-Ict bclangrijkste gezichtspunt dat door Davids naar voren gebracht is, ben·cft de wense
lijkheid cnvruchtbaarheid van comparatief historisch onclerzock. Hcl zou flauw en wcl
licht eentonig zijn om ook hier weer zowel het boetekleed aan te trekken als de geachte 
criticus gelijk te geven. Zowel uit dee! I als uit dee! VI van de serie blijkt dat we ons van 
de wenselijkheden en moeilijkhcden van comparatief onderzoek (op seclorniveau en 
nationaalniveau) zeker bewust zijn geweestY' Op het niveau van de case-studies komen 
buitenlandse ontwikkelingen vaak reclelijk uitvoerig aan bod. Op samenvattend niveau
daar heeft Davids zonder meer gelijk in- hebben wij vaker aan ecn vergelijking met Enge
land en Belgie gedacht, dan aan vergelijkingen met Ianden als Zwitserland, Denemarken 
en Noorwegen. Zelfs de vergelijking met Engeland en 13elgie is ( op de stoomtechniek na) 
echter niet werkelijk uitgcvoerd en de reel en wijkt niet vee! af van wat hierboven in andere 
gevallen is gesteld: een goede vergelijking met het buitenland vergt een afzonderlijke 

2;. Vgt. Arthur P.J. Mot, The rcjiuci/IC/11 of production: ccologimllllorlcmizatiou tl1<·ory ami the clzcmicai industry 
(Utrcchll99S) 114. 
!6. Gcsdziedelliswzll de teclmick, dl. I. 29; ell. VI, 235-237· 
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llll,kr;ud,~in~p.11111ing w,1,1r heel ,,.,11 tiid L'l1 gL·Id 111l'L' gcmocid zijn. Tusscn de droom en 
,k d,1,1d ~ lllll lkn uok hiL·r <.k nodigL' pr.tklischt' bo:w;lrL·n. \\'c hchbcn hcd bcwustnicl aile 
(lndt'rlllL'kingL'Il ,,·ilkn doL'Il di,· iilwrhaupl dcnkba;tr warL'n, 111<1<11" zo goL·d mogclijk dal
gcnL' Ill! L'L'Il hi~lllri . .;chc ~~ · nthL'~L' 1\·ilkn sall1L'I1\"\JCgL'n dat bcschikbaar was, waarbij, zoals 
11·L· in d,·L·I I ~L· hrL'I·c n. de rcik\\'iidll' 1·an 011/L' ~tudic in ck voorhandcn zijndc lcchnick
histnrischc ~ludic~ ;ijn hcpcrking mnd. Bovcndien, Davids' gcdachtc dat de nationalc 
tcchnickgc~dliL'<.knis~L'n, diL~ m1 in Furopa .tan hct vnschijncn zijn, de basis zouden kun
nL·n lcwrL'n n1or fra,1ic comp<lratiL'I·e studies ach!L'n wij aan de optimistische kant. Kccr 
<.lp kca, 1o is on~ gehkkL'11, misscn in lwpa<lldL· studies de crucialc gcgcvcns die je voor 
ccn L'Yem,·ichtigL· H'rgclijking nodig hcht. StL·cds blijkt aanvullend onderzoek nodig. Een 
1·crgcliiking 1',111 ,.LTSchilkndL' natinn,liL' twhnickgeschicdenissen kan daarom op zijn best 
ccn .lgL·nd.l l1pk1·crcn \'llOr tockomst ig cnmparat icf ondcrzoek, maar er niet voor in de 
pl.1,1b komL'n .. -\Is hct w simpcllag als Davids het voorstdt, haddcn we cr in dcrl VI (mel 
n,nnc in hooti.lstuk 8) \I'd mccr owr gL·schrevcn. Dit allcs nccmt nict weg chll zijn gcdachtc 
om ook Il.IM 'klcinL,. landt·n tL' kiikcn een interessante is.07 

0,11·ids g.1,1t in zii n readic 1·oorts in op de waag \\'aarom Nederland achterblccf in tech
nische m~.Hi1·ireit in de nq;enticndt• ceuw. Fen Haag die blijlt intrigeren. Hij leg! daarbij 
het .Kcent op im·entiL'S en octrooien en suggerecrt dat een antll'oord onder mcer gczocht 
moet ll'ordt·n in de houding 1·an 0:eckrlandns tcgenon:r techniek. Technischc inventivitcit 
zou niet 11·orden ge,,·aardeerd in :\cdcrland. \'oordat ll'c ingaan op deze krit ick zijn !wee 
opmerkingen op ziin plaats. Alkrecrst wilkn we een misverstand wegncmcn dat sncl kan 
rii zen, namdiik da t technische creativiteit ccn ,·an zc!L~prekendheid is en dat he! voor de 
hand ligt dat Ia nden. sectoren en indi1·iduen continu op zoek zijn naar nieuwe technischc 
mogeliikheden. :\'iL'ts is minder waar. Technische ontwikkding is een moeizaam proces 
met n~el ,-alkuilen. \!ensen en organisaties die ~~· ill en innoveren, !open grotc risico's. Het 
ligt daarom meer 1·oor de hand dat men a! die moeiliikheden vermijdt. In hct overzichts
wcrk fa ten de cases tfat lll<Jl'it.amc werk ook zien. Het is dan ook nict voor niets dat het in 
hoofdstu k X (' lnnoveren in Ncdnla nd') van dec! VI gepresentcerde model van tcchnische 
ontwikkcling cenlraal stelt dat actorcn die innovcren bcschermde koesterruimtes (niches) 
maken om risico's te minimaliscren en onzekcrheden wcg te ncmen. Ook de conclusic die 
in datzclrde dee! gctrokken wordt, namelijk clat ondernemers wei innovecrden, maar 
beheerst, gelciclclijk en met mate, past in clcze lijn. 0s 
In de tweede plaats is he! belangrijk te beseffcn dat Nederland een klein land is met cen 
kleinc binnenlandse markt. In vee! sectorcn zijn klcine Ianden altijd aangewezen op het 
overnemcn van builenlandse vindingen en daar is niets mis mec. Zo'n strategic kan voor 
een land, sector en bedrijf t•conomisch gezien rationed zijn (dat wil zeggen tot voldoende 
economische resultaten lei den). Het bdichten van de cliffusie van technieken was dan ook, 
terecht clenken we nog steeds, een van de hoofddoelen van de door ons uitgegeven serie. 
Dat neemt niet weg clat Davids het vraagstuk van de technische originaliteit en creativiteit 
als een interessant probleem op de agenda van het vervolgonclerzoek zet. Wellijkt het erop 
dat hij iets te zwaar aanzet dat er in Nederland een weinig stimulerende houding ten 
opzichte van de techniek zou hebben bestaan. Er was veel interesse en enthousiasme 

27. Hocwcl he! ons voorkomt dat hij de technischc crcalivitcit in iaJHkn als Zwitserland en Dcncmarken nogal 
owrschat. Er zi.in nict zo gck wd oorspronkdijke uilvindingcn in die Ianden gcdaan (en octrooicn zijn ccn hclc 
slechlc maa tstaf) . Als het ccht om tcchnischc dourbrakcn gaat, blijvcn in ck helc ncgcnticndc ccuw Groot
BrittanniQ, de Vercnigdc Slalen, Duilsland en Frankrijk toonaangcvcnd. 
28. i\!.S.C. llakkcr, 'lkhecrst innovcrcn', in: Gl'>dlicdcJJi> Will de tccllllick, ell. VI. 
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onder ondcrncmns en publicistcn voor nicuwc tcchnicken, zoals ook blijkt uit het proef
schrift van Van Lcntc cnuit hct hoofdstuk Tech nick tcr discussie' in deel \'1.1~ 

In dccl VI word! in het hoofdstuk 'Innovcrcn in Nederland' cen taxonomic voorgcstclcl 
van vier clusters factorcn die tezamen hct gcbrck aan tcchnische crcativitcit kunncn vcr
klaren. In rlguur 1 zijn dcze factoren nog eens samcngevat in cen 'innovatic-diamanf, of 
innovatie-vierhock . .l" De factorcn verklaren overigens aileen waarom in Nederland niet 
meer initiaticven wcrden gcnomen om nieuwe (in de zin van afwijkend van het bestaande 
paradigma) tcchnieken te ontwikkelen. Ze zijn niet zomaar geschikt om aard en tempo 
van diffusieproccsscn (waarin ook technische ontwikkeling en creativiteit aanwezig zijn) 
te verklaren. Op basis van cases gepresenteerd in het overzichtswerk concluderen we dat 
vooral factoren op het meso-niveau interessant zijn (zoals technische tradities, octrooi
wetgeving, netwerken van producenten en gebruikers en de aard van het concurrenl'ie
patroon), en niet de factoren op landelijk- (macro) of bedrijfs- (micro) niveau, zoals 
loonkosten, geografische ligging en dergelijke. Deze facto ren zijn uiteraard niet onbelang
rijk, maar ze kunnen moeilijk als verklaring dienen als het gaat om in nova ties. Hoge loon-

29. Van Le·ntc (n. t6), 'kcl111ick c11 ideologic. 
JO. Dit is cen variatic op de• innovatic-vicrhock zoals die is gc'introducccrd door M. Porter, The compctitiw 
adl'lllltagc llj11aticms (Nc"' York 1990). Er zijn twcc crucialc verschillcn. Porter hccft gcen aandacht voor cogni
ticw (en culturclc) factorcn. Hoc actorcn de si tualic dcllniercn, is bij hem dus \'an minckr bclang. Vcrdcr wordt 
in de Porter-analyse mindcr nadruk gdcgd up hoe via intcractic door de tijd bcpaaldc patroncn ontstaan die 
vc·rvolgcns hcpaaldl' ontwikkclingcn uitlokkcn en andere· smorcn. De historischc dimcnsic ontbrcckt. 
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ku>k'll kunncn hij\l1orhcl'id /OII'L'I innm·,ttit' uitlokkcn als rcmmcn.·" Factoren dit' hct 
rc~ult,t,tl H1rt11L'll ,·,tn (L'LTtkrL' l intnactic lu~~L'll actorcn, zoals ondcrncmcrs, tcchnici en 
Lll"l'rhcdcn, hliikL'll dL' ~rootsll' im·loL·d tc lll'hlwn op hL'l innovaticpalroonY Ecn voor
hL'L'Id i, dt' IL'chni~.:ht• tr,Jditit' in l'l'll bcpaakk Sl'Clor. Zn'n traditic vormt de uitkomst van 
l'l'll reeks 1·,111 intcr,1.:tics tus~t'll actorcn en raakt ,·crankcrd in regelgeving, normcn en 
ll",t,trdcn l'n ill'lll·t·rkcn. /o ;ijn cr in 1·crschilkndc scctorcn in Nederland, zoals de 
p.lpitTindustric, lllt'l'kr,lpindu~trit', loodwithcrciding en meclbcn:iding, traditics ontstaan 
dil' hct ll'c.'r om,·,ur~chiinliik makl·n dat in :\l·tkrl<tnd ck crcativitcitwcrd gericht op hct in 
~wtc hnL'I"t't'lhetkn produccrt'n 1·,111 ecn produkl en zccr waarschijnlijk dat, wanneer er 
wi:l t't'll intllll',ltit' wcrd ~t·daan in die ri,: htin~, die innovatic het nicl zou redden binnen de 
'\t•dcrl,ll1d~e 1·crhoudingcn. 
\·,·rschilll'nde f.1ctoren, die door Davids worden gcsuggcrccrd, zijn nict opgenomen in de 
'innLw,ltic-di,un,mt', nmd;tt hct macro- fac toren zijn. Oat wil zeggen dat ze nict direct aan
griirl'll Ll[' hct gt•dr,lg l'n de pcrceptie 1·an actoren. Davids vraagt aandacht voor cultun:lc 
f,1ct nren en dat is op zichzelf tt'recht. In de innovatic-vierhock is hicrvoor cen cluster 
t,1ctoren ingeruimd, ILlmdiik cognitieve structurering. Cultuur wordt hicr opgevat in 
termen Yan bctckcnisYcrlcning. In een aantal scctoren in Nederland was men goed op de 
hoogte ,·an de technischc ont11·ikkeling in llt't buitenland. 1\ laar de mening overheerste dat 
die tt'chnieken niet geschikt " ·atTn voor Nederland. Tradities, visics en identiteiten zijn 
daarom bel,mgriikt• factoren eli.:: bepalcn in wclke richting Ianden, sectorcn en bedrijven 
hun t.::chnische creati,·iteit benultcn. 

,'lo r: tW<lr t'CII nieu\\' ondcr:ocksprogmtnnln \'Oar tech nick in de ncgenticndc ceuw 

De hit'n·oor be proken reactics op onze serie hebben mel elkaar een scherp becld gegeven 
i~<il -/,• •1['0< ngs1en, iTW,tr ook 1·;m de grcnzen v:m onze ondcrneming. Tocn in 19S8 

ckllniticf he~lotcn wcrd lot hcl uitbrcngen van een overzichtswcrk over de geschiedenis 
van de lechniek in Nederland, had de rcclactic groll' ambities. De serie moesl voldoen aan 
de intcrnationalc maatstavcn van de moclcrnc tcchniekgeschiedenis en -studies en moest 
cen ~ynthese zijn van wal er tot dan toe in Nederland over de bctrcffende periode op tech
niekhi~tori~ch tcrrcin was gcpubliccerd. '!Cvens diende het wcrk de rol van de techniek 
definiticf op de agenda le plaalscn van het dcbat over de industrialisatie van Nederland. 
Bovenclien moesl de studie gaan over techniek en modernisering in Nederland, waarbij 
modernisering breed werd opgcvat en verwezen werd naar uitcenlopende processen, zoals 
de demografische transitie, het democratiserings-proces en de toenemende mobiliteit. En 
alsof dat nog niet gcnoeg was, zouden er waar mogelijk vergelijkingen met het buitenland 
plaatsvinden. Tot slot strecfdc de redactie naar een toegankelijk geschreven tekst, een fraai 
en functioned ge'illustreerdc uitgave en verspreiding onder een breder publiek dan vak
genoten en ingenieurs.·l.l 

31. Gcsclzieticllis w111 tic tcch11ick. dl. VI. l28. 

32. In de algemcnc inlciding sprckcn w,· in dit verband over regds van hct spel. Zic 'Tech nick en modcrniscring' 
in: Gcsclzictlmis m11 de tcch11ick, ell. I. 
33· Gcsclticric>zis vall de tt•chllick, ell. I. tS-36. 
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Wat is cr van dit alks IL'I"L'cht gckomcn' \\';1! hl'l la,Jl~lc punt hL·tn:ft i~ de rcdactic (in 
salllcnwnking llll'l de uitgcvcr) ongctwijfL·kl gcslaagd. De rcccmic\ ];Jtcn 1.icn dat hct wcrk 
ccn groll' rcspons hccft gckcnd, waarbij de uitvocring van de bocken ~tccl'a~t i\ gcrocmd. 
Daarnaast is cr, 0111 llll'l Davids tc sprcken, L'L'n 'tapijtbombardcmcnt' van ca~C-\ludit:\ 
gclcgd, waarin wei ondcrdckn van de ncgcnl icnde eeuw~c tech nick bc~ch rcl'cn zi j n en 
waaruit ook vcrschilkndc algcmcnc inzichtcn met bctrekking tot hct inclu~triali~aticdcb~ll 
naar vorcnzijn gcko111cn (zic de bijdragc van David~). Dit nccmtnict weg clat in het voor
gaandc ook de bcpcrkingcn van onze opzet aan hct Iicht gckomcn zijn. \\'c vall en zc nog
lllaals kort sa111e11. 
Ten ecrstc: ons vcrtrckpunl in het inclustrialisaticdcbat hccft crvoor gezorgd dat ccn 
spoor were! ingcslagenwaarbinncn culturclc en politicke factoren onvoldocnde aandacht 
kunncn krijgen. Vcrclcr heeft onzc keuzc om het bron nenunderzoek vuoral up de 
innovatiestudics te richtcn en de algemene clusterteksten en dclen vooralte baseren up de 
aanwczigc sccundaire literatuur hct cerstgenocmclc punt vcrstcrkt. Vcrschillcnde factoren, 
die cen brugfunctie hadden kunnen vervullen tusscn de innovatiestudies en mccr algeme
nc beschouwingcn over nwclcrniscring, zijn claardoor niet systematisch onderzocht (men 
dcnkc aan de kcnnisidealcn van technici (Theunissen ), aan de zich ontvouwendc net
wcrkcn van onderne111crs, politici en technici (Oelc), naar de onderlinge be'invloeding van 
technieken en scctoren (Ocle en, indirect, Horlings)). \A/a t betreft onze oorspronkelijke 
idee dat de auteurs van de clusterteksten en de algemene delen V en VI de gewenste synthese 
wei even zoudcn ncerschrijven, hebben we onze kracht tach wat overschat, zo lijkt het. 
Ecn dcclvan de rcdactic is inmiddels betrokken bij een vervolgproject dat de geschieclenis 
van de technick in ~ederland tussen 1890 en 1970 tot onderwerp heeft. Verschillende les
sen die wij hicrbovcn gctrokken hebben uit de commentaren op de serie over de negen
ticndc ccuw, zullcn ccn rol gaan spclen in de opzet van dat werk: het industrialisa tiedebat 
speclt in de nicuwc scrie nauwelijks een rol; bewust is er voor gekozen ook hele andere 
'cloorsncdcn' door tcchnisch Nederland te maken door bijvoorbel'ld 'de stad', ' het huis
houdcn' en 'het kantoor' tot onclerwerp van onderzoek tc nemcn. Ook worden cr nil't 
!outer innovaticstudies meer uitgevoerd en staan thematischc onclerzocken naar bijvuor
bccldmilieuvervuiling, de relaties tussen waterschappen en Rijkswaterstaat en de opkomst 
van industriccomplcxen ook op de agenda. AI met al wijkt de nieuwe opzct sterk af van 
de aanpak van de nu afgesloten serie.·H 'Nat gebleven is, is de ambitie ecn toegankelijk 
werk te produceren voor een breed publiek en met wijcle scope, waarin de co-evolutie van 
techniek en samenleving op vee! onderdelen van de Nederlandse samenleving onclerzocht 
en bcschreven wordt. 
Eenlaatste conclusie die ook uit het voorgaande te trekken is, is de volgende: ook met de 
publikatie van een zcsdelig overzichtswerk is het terrein nog gehcel niet afgegraasd. \Nat 
dat betreft l10eft niemand zich te Iaten ontmoecligen bij de aanblik van de zes banden. 
Integendeel, de artikelen hiervoor Iaten fraai zien hoeveel er nog te doen vall en welke 
nieuwe wegennog ingeslagen kunnen worden. Wat dat betreft is de serie inderdaad- zoals 
we zelf in dee! I reeds schreven, en Davids herhaalt het - eerder een begin punt clan een 
eindpunt voor de beoefening van de techniekgeschiedenis in Nederland. In de inspire
rende commentaren van onze critici en in onze reactie daarop, zijn de bouwstenen van 
zo'n nieuw programma aangegeven. Het velclligt open . 

.\4- Zkook Homburg, 'li:chniek in Nederland (TIN)' in dczc bundd. 
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.\ multi-dimension.tl "·ork such <ts thL' Cc~chicrlcnis 1'1111 de tccl111ick in Ncrlcrlcuui invites a 
~rL',ll ,.,\ ril't ,. of c ri 1 icism. The rL'I11a rks made by technologically minded readers, atypillcd 
bY Uek's contribution, th;ttthe SL'riL'S COlllL'S close to a history of technology withoultech
nolog,·, ,tre p.trtly iniluL'ncnl h~· the dominant mockl of what a history of technology 
should be. embodied in thL· works of Singer et al., and Daumas. In our series we aimed at 
shm,·ing the Cllnncllion hl'l\\'cen ted111oiogy and the context in which it was to function. 
Time and .tg.tin tht•rc· ,,·as the question of ho\\' far the notorious black box should be 
opc•ncd in order to unckrst.md .Ktu.tlticYL'Iopmcnts. i\lore than once the nature, or absen
ce, of sources prc'\'c'ntl'd a morc· cktaikd analysis. In the numerous cases where foreign 
te.:hnolog~· ,,·,ts imported to the :--.Jetherlands, the main innovative effort was directed not 
so much at the ted111ology itself, but at organizational aspects surrounding the impkmcn
t.ttion of ne"· technologies . 
.-\s t,tr .1s the economists' .tppro.tch is concerned ( Horlings' contribution), one must 
.:ondude that .1 number of .:onceptual differences makL'S it hard for both parties to reach a 
consensus on \dl.lt is rt'levant. The ma..:ro versus micro analysis, the relative importance of 
rn.trket factors, .md the difference bet\\'een a quantitative and a qualitative focus on inno
, .• ltion will in particular remain subjects of discussion. 
The obsen·ations made in the papers oflhcunissen, Davids and Stuurman point to some
thing ,,·hich the editors ha,·e come to recognize while the work was in progress: altitudes, 
wltural and politic.1! dimensions of technology still require much more res~arch. One 
oi the most intriguing questions in need of further investigation is the concept (and 
phenomenon l of technical creati\'ity. A comparative historical investigation of national 
dil'i'erencL'~ promises to be rewarding in this respect. 
As a whole, the editors agree with the suggestion made by some reviewers that the series, 
albeit of high quality, is preferably to be regarded as the overture to an intensified study of 
the history of technology in the Netherlands, anclnol as its finale. 


