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HET PROJECT 

W.J. WOLFF 

'Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 
1800-1890' is een uniek project, nationaal en ook internationaal gezien. Grote projecten 
behoren in de historische wereld tot de uitzonderingen en zeker in de techniekgeschie
denis. De totstandkoming van de serie is niet alleen uniek wegens het grote aantal be
trokkenen, maar tevens vanwege het gemêleerde gezelschap: jong en oud, academicus en 
manager, amateur en professional, ingenieur en historicus, universiteit en bedrijfsleven, 
overheid en semi-overheid, branche-organisatie en vakbond. Vele sectoren van de samen
leving zijn bij het project betrokken geweest. 
De inhoudelijke opzet en aanpak hebben bestaan uit de bestudering en beschrijving 
van innovaties met een belangrijke technische component in een aantal geselecteerde 
activiteitengebieden. Om enkele cijfers te noemen: het project omvatte meer dan zestig 
innovatie-studies, uitgevoerd door dertig onderzoekers. Het kostte vanaf 1988 (zonder de 
voorfase) naar schatting 4,5 miljoen gulden, waarvan circa 1,5 miljoen gulden afkomstig 
was van in totaal 42 subsidiegevers afkomstig uit het bedrijfsleven en branche- en andere 
organisaties, terwijl het resterende deel gefinancierd werd door de universiteiten, 
NWO, het Prins Bernhardfonds en de Stichting Publieksvoorlichting over Wetenschap en 
Techniek. Daarnaast werd het project financieel ondersteund door donateurs en twaalf 
maatschappelijke organisaties. Laatstgenoemden waren vertegenwoordigd in het bestuur 
van de Stichting Historie der Techniek. Deze Stichting, opgericht door het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs in 1988, coördineerde het geheel en maakte daarbij gebruik van 
een comité van aanbeveling met twaalf erkende namen uit de wereld van de academische 
geschiedwetenschap, een stuurgroep met specialisten op elf verschillende vakgebieden, een 
beeldredactie van twee personen en een redactie van zes personen. 
Speciale aandacht kreeg de inhoudelijke coördinatie van het project. Daarin speelde een 
researchmemorandum met richtlijnen voor de auteurs een belangrijke rol. Aangegeven 
werd de opbouw van de definitieve tekst en een checklist voor het innovatie-onderzoek. 
ledere innovatiestudie zou - aldus het memorandum - dienen te beginnen met een inlei
ding, waarin de keuze van de innovatie werd verantwoord en deze werd gesitueerd in het 
Nederlandse moderniseringsproces. Dan volgde een beschrijving van de uitgangssituatie 
van de innovatie, dat wil zeggen van het bestaande, klassieke systeem. Vervolgens kwamen 
de invoering van nieuwe technieken aan de orde en de niet-gerealiseerde alternatieven. 
ledere techniek vormde een apart onderdeel, waarbij ook de ontwikkelingen in het bui
tenland werden behandeld, één of meer concrete en representatieve cases werden geana
lyseerd en een analyse van het innovatieproces in een breder perspectief plaatsvond. 
Tenslotte volgde er een beschouwing over de situatie na invoering van de innovatie, over 
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Tablemi de la troupe op 17 december 1993 in hotel New York te Rotterdam. Zittend v.l.n.r.: Geert Verbong (redac
tie), Marjet Dekkers (SHT), Harry Lintsen (red.), Margareth Lintscn, Willem VVblff (SHT), Henk Klaassen 
(SHT). Staand 1: Einile Hezemans (Walburg Pers), Henry Franssen (Walburg Pers), Wilfred van Leeuwen 
(auteur), Teije Buma (De Ingenieur), Pieter Schriks (Walburg Pers), Hans Cuperus (aut.), Hans Schippers (aut.), 
Johan Schot Sr. (index), Anneke du Chatinier (SHT), Nico Verbeek (aut.), Guus Veenendaal (aut.), Eric van 
Roven (SHT), Martijn Bakker (red.). Peter van Overbeeke (aut.), Anja Vcrberne, Ernst Homburg (red.). Toon 
Bosch (aut.), fohan Schot |r. (red.), lohan de Vlieger (aut.), Ben lanssen (aut.), Eric Bcrkers (aut.). Staand 2: Giel 
van Hooff (beeldred.), Ben Gales (aut.), Dick van Lente (red.), Onno de Wit (aut.) (Foto: Levien Willenise, 
Rotterdam). 

de voorwaarden en omstandigheden waaronder het innovatieproces was verlopen en over 
de relatie met aspecten van modernisering. 
De checklist bestond uit vier kolommen en bevatte de relevante aandachtspunten voor 
een analyse van technische systemen en de veranderingen daarin (zie bijlage). Kolom 1 
daarvan bevat de elementen die voor een goed begrip van de werking van het oude en 
nieuwe technische systeem nodig zijn. Het zijn elementen (zoals grondstoffen, energie
bronnen, technische mechanismen, machines en gereedschappen) die tot de klassieke, 
internalistische techniekgeschiedschrijving behoren. Kolom 2 kan als het scharnierpunt 
tussen de internalistische en externalistische benadering van het innovatieproces gezien 
worden en bevat de beoordelingscriteria van en normen voor technische systemen. Deze 
zijn technisch, maar ook economisch, sociaal en esthetisch van aard. Het gaat onder an
dere om de kwaliteit van de grondstof, de kwantiteit van de produktie, de beheersbaarheid 
van het produktieproces en de smaak van het eindprodukt. Dan volgt kolom 3 met een 
variëteit aan actoren: ondernemers, technici, arbeiders, overheid, gebruikers, leveranciers 
en omwonenden. Welke rol speelden zij in het systeem? Welk belang hadden zij bij de 
betreffende techniek en welke eisen stelden zij daaraan? De vierde kolom ten slotte, somt 
enkele factoren op die van belang zijn voor de (machts)verhoudingen tussen de actoren. 
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Daartoe behoren onder meer de aard van de verschillende soorten markten: consu
mentenmarkt, arbeidsmarkt, kapitaalmarkt en grondstoffenmarkt. Bepalend zijn ook 
wetgeving en sociale achtergrond van innovatoren. Wie waren de innovatoren, welke 
maatschappelijke functies oefenden zij uit, tot welke stand en klasse behoorden zij? 
Achteraf kan geconstateerd worden, dat de richtlijnen in het researchmemorandum in 
belangrijke mate hebben bijgedragen aan een verantwoorde werkwijze, zowel voor de 
onderzoekstaak als de rapportering en tevens aan het scheppen van eenheid in dit project 
met zijn vele verschillende innovatiestudies en auteurs. 
Als laatste wil ik nogmaals wijzen op de enorme inspanning, die de totstandkoming van 
de serie heeft gekost. Wat rechtvaardigt een dergelijke inspanning? In NRC-Handelsblad 
van 27 april 1995 is door H.L. Wesseling in een artikel aandacht besteed aan de 'verant
woordelijkheid van de historicus'. Het artikel sprak mij bijzonder aan: 

... De historicus [draagt] een grote verantwoordelijkheid', aldus Wesseling. 'Hij behoedt de erfenis van 
het verleden. Hij ontsluit dat verleden door bronnenpublicaties, beschrijft het in boeken en artikelen en 
presenteert er een beeld van aan het publiek. Hij onderwijst de jeugd en vormt daarmee het hLstorisch 
bewustzijn en de historische inzichten op grond waarvan mensen in hun verdere leven blijven handelen... 
[Zijn verantwoordelijkheid] bestaat niet in het dienen van een bepaalde zaak, maar uit het in stand houden 
van oordeelsvermogen en kritische zin. In een wereld waarin kritische zin voortdurend door slogans en 
simplificaties wordt bedreigd, is dat de belangrijkste taak van de historicus. 

Om dit project te doen slagen is de hiervoor gememoreerde grote inspanning noodzake
lijk gebleken teneinde op verantwoorde wijze een beeld te geven van technische ontwikke
lingen met hun maatschappelijke implicaties en consequenties in de negentiende eeuw. 

Bijlage: Checklist voor de beschrijving van innovatieprocessen 

PRODUKTIESYSTEEM BEOORDELINGS- ACTOREN/ SOCIALE 

CRITERIA/GROEPEN VERHOUDINGEN NORMEN 

grondstoffen 

energiebronnen 

gebouw 

techniek; 

- gereedschappen 

- arbeidsmachines 

- krachtwerktuigen 

- instrumenten 

arbeid 

bij- en tussenprodukt 

eindprodukt 

systeem als geheel 

kwaliteit 

kwantiteit 

afmetingen 

geldwaarde 

kosten/baten 

levensduur 

houdbaarheid 

smaak 

arbeidskwalificaties 

geluidsniveau 

rookuitstoot 

leveringstermijn 

ondernemer 

technicus/specialist 

arbeider 

beroepen 

overheid 

consument 

omwonenden 

afnemers 

leveranciers 

dienstverleners 

concurrenten 

markt: 

~ arbeidsmarkt 

- grondstoffenmarkt 

- consumentenmarkt 

- kapitaalmarkt 

concurrentieverhoudingen 

wetgeving 

sociale achtergrond 

van innovatoren 
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SUMMARY 

The project 

From 1988 onwards the financial and public aspects of the Eindhoven-project were coor
dinated by the Stichting Historie der Techniek (Foundation for the History of Technology), 
set up in that year. In his paper, Wolff, the former president of the Foundation, describes 
the organizational aspects of the project, with its 60 innovatory studies, 30 authors, 
42 sponsors, and a total budget of 4,5 million Dutch florins. He also discusses a checklist 
of themes and concepts that has facilitated communication between the authors and the 
six editors. 
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