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TECHNOLOGIE EN DE ECONOMISCHE 
MODERNISERING IN NEDERLAND IN DE 
NEGENTIENDE EEUW^ 

EDWIN HORLINGS 

Inleiding 

Met het voltooien van de Geschiedenis van de Techniek in Nederlatjd is een enorme pres
tatie geleverd. De zes delen leveren niet alleen een gedegen en prettig leesbare beschrijving 
van de diverse innovaties in industrie, transport, communicatie en openbare voorzienin
gen. Ook worden technologische ontwikkelingen geplaatst in een breed maatschappelijk 
kader. Wat mij hieraan bijzonder bevalt, is het feit dat niet alleen wordt gekeken naar 
ondernemers en uitvinders, maar dat ook de rol van overheid en consumenten wordt 
onderzocht en dat de invloed van instituties op technologische innovaties ruime aandacht 
krijgt. Gezien de groeiende belangstelling voor het opnemen van niet-economische 
variabelen in de analyse van economische groei en ontwikkeling is duidelijk dat de auteurs 
met hun tijd zijn meegegaan.' Die brede kijk op de geschiedenis van de techniek heeft een 
belangrijk bijkomend voordeel. De zes delen leveren een grote hoeveelheid stof tot dis
cussie en zijn als zodanig een verdere bijdrage aan het nog immer voortdurende debat 
over de economische groei in Nederland in de negentiende eeuw.'' Ik zal proberen met 
deze discussie een begin te maken. 

Geschiedenis van de techniek 

In deze reeks wordt de ontwikkeling van de techniek in Nederland in verband gebracht met 
een algemeen proces van modernisering in de Nederlandse samenleving. Op het eerste 
gezicht lijkt dit een veelbelovende aanpak. Het is immers mogelijk om alle sociaal-econo
mische, politiek-institutionele, culturele en andere maatschappelijke ontwikkelingen in 
dit begrip onder te brengen, hetgeen kan leiden tot een beter begrip van de achtergrond 
van innovaties. Maar het alomvattende karakter van een begrip als modernisering onder
mijnt nu juist de analyse die in deze reeks wordt geboden. Bij de afzonderlijke deelstudies 
valt dit nog mee, omdat daar de nadruk kan worden gelegd op factoren die specifiek 

1. Met dank aan Jan Luiten van Zanden en Mieliael lansen voor hun waardevolle aanwijzingen. 
2. De Nobelprijs van Douglas North heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Zijn onderzoek naar de rol van 
instituties op het proces van economische groei heeft de algemene belangstelling voor de institutionele context 
aangewakkerd. Zie onder andere D.C. North, Striictiire ami eluirige iit economie history (New York/Londen 1981). 
3. R.T. Griffiths, 'Economische ontwikkeling in industrieel Europa', in: F. van Bersouw ed.. Balans en perspectief 
(Groningen 1987) 147-165; I.L. van Zanden, 'Dutch economie history of the period 1500-1940: a review of the 
present state of aftairs'. Economie anti social history in the Netlierlanils 1 (1989) 9-30. 
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waren voor de bedrijfstak in kwestie.'' De inleidende en concluderende delen zijn daaren
tegen minder sterk. 
Om te beginnen wordt het proces van modernisering niet gedefinieerd. Evenmin wordt 
beschreven hoe dit proces in de Nederlandse samenleving gedurende de negentiende eeuw 
is verlopen. Wel worden kenmerken opgenoemd die doorgaans tot dit proces worden 
gerekend. Deze lopen uiteen van de demografische transitie en een groeiend overheids
ingrijpen tot een grotere mobiliteit en de mechanisering en schaalvergroting van het 
produktieproces.^ De vraag naar de aard van de samenhang tussen de diverse ontwikke
lingen blijft echter in het midden. De relatie tussen technologische vooruitgang en maat
schappelijke vernieuwing wordt hier en daar beschreven als een 'complex proces', waarin 
de verschillende factoren 'nauw verweven' waren en op 'ingewikkelde' wijze op elkaar 
inwerkten.* Tezamen met de vage omschrijving van modernisering zorgen dergelijke 
onduidelijkheden ervoor dat er in de samenvattende delen van de reeks weinig specifieke 
vragen worden gesteld, zoals naar de rol van technologie in de economische ontwikkeling 
van Nederland of naar de verhouding tussen techniek en het functioneren van de over-
heid.'̂  
Natuurlijk is dit een nogal overdreven weergave van de analyse. Maar ik denk dat een 
minder ambitieus uitgangspunt in analytisch opzicht een beter eindresultaat had opge
leverd. Wat daarbij vooral opvalt, is de manier waarop de te behandelen technieken worden 
geselecteerd. Aangezien het centrale thema de groei van een moderne samenleving betreft, 
is alleen gekozen voor die innovaties die grote invloed hebben gehad op het proces van 
modernisering. Dit komt in zekere zin neer op het schrijven van een geschiedenis van 'het 
succes', zij het dat ook onrendabele en om andere redenen mislukte technieken worden 
behandeld.* 
Daarnaast wordt in de inleidende en concluderende hoofdstukken weinig aandacht 
besteed aan het tempo en de periodisering van de technologische ontwikkeling in Neder
land. Het verklaringsmodel dat in het zesde deel wordt geformuleerd, wordt zonder 
kwalificatie op de gehele negentiende eeuw toegepast.^ Omdat de internationale verge
lijking, die in het eerste deel wordt vermeld, niet daadwerkelijk wordt gemaakt en er ook 
nauwelijks van kwantitatief materiaal gebruik wordt gemaakt, is het ook niet mogelijk om 
definitief te bepalen hoe Nederland zich technologisch ontwikkelde ten opzichte van de 
leidende industriële naties.'" 
Dit leidt naar één van mijn grootste bezwaren tegen de samenvattende analyse die in 
het laatste deel wordt gemaakt. In het hoofdstuk over 'Innoveren in Nederland' wordt 
technologische ontwikkeling terecht gezien als een geleidelijk ('quasi-evolutionair') pro
ces. Innovaties worden voornamelijk verklaard uit de institutionele en juridische context, 

4. Zie bijvoorbeeld de hoofdstukken over papier (Geschieilenis van tic techniek, dl, II, hoofdstukken 9 tot en met 
14) waarin een zeer uitvoerige analyse wordt geboden van dez.e kleine bedrijfstak, en het hoofdstuk over stoom
kracht (Geschiedenis van de techniek, dl. VI, hoofdstuk 7) dat vooral aandacht schenkt aan produktiekosten. 

5. Geschiedenis van de techniek, dl. I, 21-22. 
6. Geschiedenis van de techniek, dl. I, 24, 27; dl. VI, 195, 229. 
7. Met betrekking tot het laatste zie de bijdrage van Siep Stuurman. 
8. Bijvoorbeeld Geschiedenis van de techniek, dl. II, 206-208. 
9. Geschiedenis van de techniek, dl. VI, hoofdstuk 8. 
10. Eén van de laatste ontwikkelingen in de economische geschiedschrijving is de internationale vergelijking van 
macro-economische indicatoren ten opzichte van het inkomen per hoofd van de bevolking. Deze methode van 
de 'patterns of development' werd ontwikkeld in H. Chenery en M. Syrquin, Patterns of development, 1950-1970 
(Oxford 1975). De historische toepassing is begonnen met N.F.R. Crafts, 'Patterns of development in nineteenth 
century Europe', Oxford economic papers 36 (1984) 438-458. 
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de specifieke eisen die de omstandigheden aan de toegepaste technologie stelden, de kwa
liteitseisen van afnemers (hetzij andere ondernemers, hetzij de consument), de houding 
en kennis van ondernemers, enzovoorts. Hierin wordt de nadruk gelegd op het niveau van 
de Nederlandse technologie in vergelijking met dat van andere, concurrerende landen." 
Deze verklaringen zijn zonder meer van wezenlijk belang. Maar wat ik - met uitzondering 
van een aantal deelstudies - niet kon vinden, is een analyse van technologische vernieu
wing als macro-economisch proces, waarbij beslissingen over de invoering van technische 
veranderingen worden genomen met het oog op toekomstige winstverwachtingen en 
direct samenhangen met de efficiëntie en schaal van het produktieproces alsmede de groei 
van produktie en produktiviteit. De factor kostenbenadering wordt kort besproken, maar 
vanwege de problemen die met een kwantitatieve vergelijking van oude en nieuwe tech
nieken gepaard gaan, wordt deze snel verlaten; een dergelijke vergelijking vereist meer dan 
alleen een kosten-baten analyse en wordt bemoeilijkt door veranderingen in de kwaliteit 
van het produkt.'- Dit gebrek aan economische analyse kan misschien voor een deel 
worden geweten aan een gebrek aan informatie over de ontwikkeling van de Nederlandse 
economie, maar dit was nu juist een uitstekende gelegenheid om daarin verandering te 
brengen. 

Moderne economische groei in Nederland 

Het Utrechtse project 'Reconstructie Nationale Rekeningen van Nederland, 1800-1940' 
heeft een aanmerkelijke verbetering in de kennis omtrent de economische ontwikkeling 
van Nederland in de negentiende eeuw bewerkstelligd. Naast het construeren van jaarlijk
se reeksen van het bruto nationaal produkt - onderscheiden naar economische sectoren 
en bedrijfstakken - is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van lonen en salarissen, 
prijzen, investeringen, consumptieve bestedingen, de betalingsbalans en tal van andere 
onderwerpen.'-' Dit materiaal wordt gebruikt om een gedegen analyse te maken van 
macro-economische ontwikkelingen. Op die analyse en de rol van technologie daarin zal 
ik nu ingaan. 
Evenals in de Geschiedenis van de techniek speelt in de analyse van 'Nationale Rekeningen' 
het begrip modernisering een belangrijke rol. Hieraan wordt echter een meer beperkte 
- namelijk economische - inhoud gegeven. Andere factoren krijgen hoofdzakelijk aan
dacht wanneer zij voor een verklaring van de Nederlandse economische ontwikkeling van 
belang zijn geweest. Ik wil in dit verband vooral wijzen op de invloed van institutionele 
veranderingen en op de rol van de overheid, factoren die ook in deze reeks een centrale 
plaats innemen. Bij de interpretatie van het proces van groei en ontwikkeling in 
Nederland wordt hoofdzakelijk uitgegaan van de theorie van de 'moderne economische 
groei'. 

11. Geschiedenis van de techniek, dl. VI, 223-237. 
12. Geschiedenis van de techniek, dl. VI, 219-220. 
13. E. Horling<i, J.P. Smits en J.L. van Zanden, 'Structural change in the Dutch economy 1800-1913', in: A. Maddi-
son en H. van der Wee ed.. Economic growth and structural change. Comparative approaches over the long run on 
the basis of reconstructed national accounts (Eleventh International Economic Congress Milan 1994, session B 13] 
(Milan 1994). In Economic and Socitd History in the Netherlands 7 (1995) zal een aantal van de nieuwste resultaten 
van het project 'Reconstructie Nationale Rekeningen' worden gepresenteerd. 
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In de jaren vijftig formuleerde de Amerikaanse econoom Simon Kuznets zijn model van 
de 'moderne economische groei'."* Om de kenmerken van het proces van economische 
groei vanaf ongeveer 1870 te kunnen vaststellen heeft hij een analyse gemaakt van de his
torische ontwikkeling van een groot aantal demografische en macro-economische varia
belen in een internationaal vergelijkend perspectief Zijn voornaamste conclusies betreffen 
de aard van de economische groei: (1) Vanaf ruwweg het midden van de negentiende eeuw 
is sprake geweest van een aanhoudende groei van het inkomen per hoofd van de bevol
king in West-Europa en de Verenigde Staten; tegelijkertijd is de bevolking in die regio's 
sterk gegroeid. (2) Dit proces van economische groei was gebaseerd op een voortdurende 
toename van de produktiviteit in alle economische sectoren. (3) En in dit proces was een 
hoofdrol weggelegd voor technologische en organisatorische vernieuwingen in combinatie 
met een vergroting in de schaal van produktie en consumptie. 

In Nederland lijkt dit proces in de jaren zestig van de negentiende eeuw te zijn begonnen. 
Weliswaar was al vóór 1850 sprake van een geleidelijke toename van het nationaal in
komen per hoofd van de bevolking, maar die groei was sterk geconcentreerd in de inter
nationale diensten en de daarmee verbonden export-industrieën. En wat belangrijker is, is 
dat er geen sprake was van een algehele stijging van de produktiviteit; de produktie per 
werknemer stagneerde in landbouw en industrie en nam alleen toe in de dienstensector 
als gevolg van een relatieve groei van de hoog-produktieve en dynamische internationale 
handel en transport. Daarnaast bleef de levensstandaard min of meer constant, nam de 
inkomensongelijkheid waarschijnlijk toe en daalde het aandeel van steden in de totale 
bevolking enigszins. In de eerste helft van de negentiende eeuw was nog geen sprake van 
moderne economische groei in de zin van Kuznets' theorie.'' 

Wel werd in bepaalde opzichten de basis gelegd voor een dergelijk proces. De oprichting 
van een nationale staat aan het einde van de achttiende eeuw kan worden gezien als één 
van de noodzakelijke institutionele voorwaarden voor moderne economische groei; het 
duurde echter tot het midden van de negentiende eeuw voordat het proces van politieke 
centralisatie was voltooid. Vanaf de Franse tijd werden pogingen ondernomen om het 
produktieproces van landbouw, industrie, handel en transport te dereguleren, waardoor 
langzaam maar zeker het aangezicht van deze sectoren veranderde.'* De toepassing van 
stoomkracht - met name in het transportwezen - dateerde eveneens van vóór 1850. 
Na 1850 nam de produktiviteit toe in alle economische sectoren, met name in de op de 
binnenlandse markt gerichte bedrijfstakken. De overheid heeft hierin een cruciale rol 
gespeeld door na de sanering van haar financiën over te gaan tot de afschaffing van lokale 
en nationale accijnzen op eerste levensbehoeften en grootschalig te investeren in de ver
betering van de Nederlandse infrastructuur.'' De consumptieve bestedingen groeiden 
aanmerkelijk, hetgeen vanaf de jaren zestig werd versterkt door een stijging van nominale 
en reële lonen, een stijging die, met uitzondering van enkele korte periodes, niet meer is 
opgehouden.'** In het algemeen laten alle indicatoren zien dat economische groei en struc-

14. S.W. Kuznets, Motlern economie growth. Rate, structure and spread (New Haven/Londen 1966). 
15. E. Horlings, The economie tievelopment of the Dutch service sector, iSoo-iS'io. Trade and transport in a pre
modern eco/iomy (Amsterdam 1995; ter perse). 
16. Bijvoorbeeld de afschaffing van gilden: C. Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland (Amsterdam 1938). 
En de ontbinding van de Oostnederlandse marken: j.L. van Zanden, De econottiische ontwikkeling van de 
Netierlandsc landbouw in de lu-gentiende eeuw 1800-1914 (Utrecht 1985I 153-158. 
17. Zie R.H. van der Voort, Overheidsbeleitl en overheidsfinanciifn in NederUuui, iSoo-i'^i^ (Amsterdam 1994). 
18. A. Vermaas, Weides, stdaries ami income inetpmlity in the Netherlantis, i8so-it^!^ (Amsterdam, verwacht eind 
1995); E. Horlings en I.P. Smits, 'Private consumer expenditure in the Netherlands, 1850-1913', Economic and 
SocitdHistmy in theNetherlandsy (1995). 

314 



Technologie en de economische modernisering 39 

Pas toen na i860 de politiek-institutionele en infrastructurele voorwaarden voor het ontstaan van een geïnte
greerde nationale markt vervuld waren - de hier getoonde spoorbrug hij Culemborg, voltooid in 1868, droeg het 
hare daartoe bij -, kreeg de technische ontwikkeling in Nederland een moderne dynamiek (Foto: Nederlands 
Spoorwegmuseum, Utrecht). 

turele veranderingen na het midden van de negentiende eeuw aanmerkelijk versnelden. 
Uitgaande van de definities van Kuznets begon in de jaren zestig het proces van moderne 
economische groei in Nederland. 
De grote vraag die uit dit groeipatroon naar voren komt, betreft natuurlijk de achtergron
den van die transitie van een 'premoderne' naar een 'moderne' economische structuur. 
Kuznets' theorie schiet op dit tamelijk fundamentele punt tekort. Hij beschrijft weliswaar 
de voornaamste trends in het groeiproces, maar hij laat niet zien waarom deze tegelijker
tijd plaatsvonden, hoe een eventuele transitie van een 'premoderne' naar een 'moderne' 
economische structuur zal zijn verlopen en welke ontwikkelingen belangrijker waren dan 
andere. Eenzelfde vraag kan worden gesteld ten aanzien van de technologische ontwikke
ling van Nederland. Als technische innovaties van doorslaggevend belang waren voor het 
begin van een proces van moderne economische groei, dan moet ook gevraagd worden 
waardoor dergelijke vernieuwingen in de eerste helft van de negentiende eeuw werden 
belemmerd en waardoor na 1850 een versnelling in de ontwikkeling van de Nederlandse 
technologie kon plaatsvinden. 
Dit probleem wordt door de Geschiedenis van de techniek in Nederland niet als zodanig 
behandeld. Mijns inziens is dit vooral het gevolg van het ontbreken van een macro-econo
mische analyse van technologische ontwikkeling. De periodisering blijft beperkt tot een 
aantal observaties omtrent verschillen in ondernemersgedrag, publieke perceptie, of de 
aard van de gehanteerde produktiemethoden."* Het breekpunt wordt daarbij meestal 

19. Zie onder meer Geschieilenis van tic techniek, dl. II, 210-212; dl. IV, 269-270; dl, VI, 23-24, n8, 200-201, 
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gelegd in 1850, een in de historiografie gebruikelijk jaar.^" Indien de introductie van inno
vaties was geanalyseerd vanuit een (bedrijfs)economische invalshoek, met gebruikmaking 
van kwantitatief materiaal^', dan zouden vragen naar de snelheid van de technologische 
vooruitgang en de aard van dit proces in de diverse deelperioden van de negentiende eeuw 
zich zonder meer hebben opgedrongen. Het ontbreken van een economische analyse 
komt echter voor een deel voort uit de gekozen benadering in de verklaring van het proces 
van technologische innovatie. 

Vraag of aanbod? 

In het afsluitende deel van de reeks wordt duidelijk dat men bij de verklaring voor het in
voeren van technologische vernieuwingen is uitgegaan van de aanbodszijde van de econo
mische ontwikkeling. Er wordt bijvoorbeeld geschreven dat de opkomst van grootschalige 
gemechaniseerde produktie steeds meer werd gericht op nationale en internationale 
markten, dat deze vorm van produktie een uitgebreid transportnetwerk nodig maakte en 
dat een ondernemer die overging op stoomkracht, 'gedoemd' was tot het vergroten van 
zijn afzet.'- Technologische innovaties werden bepaald door de verwachtingen van de 
innovator en de specifieke wensen van de afnemer, ongeacht de economische mogelijk
heid om dergelijke innovaties toe te passen. Er is weliswaar aandacht voor de obstakels 
van technologische vooruitgang, waarbij wordt gerefereerd aan het belang van een afzet
markt van voldoende omvang, maar aan die marktomvang wordt geen rol van doorslag
gevende betekenis toegekend.--' 
De mogelijkheid dat de vraagzijde van directe invloed was, wordt vrij stellig van de hand 
gewezen. Deze afwijzing is gebaseerd op de waarneming dat vernieuwingen werden geïn
troduceerd in bedrijfstakken die produceerden voor groeiende markten en in onder
nemingen die produceerden voor krimpende markten; de vraag was zodoende niet langer 
de gemene deler. '̂' Echter, beide marktsituaties konden ondernemers aanmoedigen om te 
innoveren: in krimpende markten waren nieuwe produktiemethoden een middel om 
beter te kunnen concurreren, terwijl groeiende markten de mogelijkheid boden om de 
vergroting van het produktievolume te bereiken die dikwijls nodig was voor de toepassing 
van nieuwe technieken.^' In de Geschiedenis van de techniek wordt de invloed van de vraag 
echter beperkt tot de kwalitatieve eisen van de consument. De omvang van de consump
tieve vraag komt eerst dan ter sprake wanneer het de internationale markt betreft. De 
handelskapitalistische achtergrond van Nederland zou het land van nature een goede toe-

20. Dit is deels ingegeven door de aard van het bronnenmateriaal. Beroepstellingen en andere statistische bron
nen (zoals over stoommachines, import en export, landbouwrapporten) werden pas vanaf het midden van de 
negentiende eeuw samengesteld. Voor het 'pre-statistische tijdperk' (tot omstreeks 1850) is slechts verspreid en 
inconsistent kwantitatief materiaal voorhanden. In de technische ontwikkeling van bepaalde bedrijfstakken is 
evenwel sprake van een werkelijke breuk rond 1850: bijvoorbeeld textiel (Geschiedenis van de techniek, dl. III, 86), 
chemie (dl, IV, 228, 269) en .stoom (dl, IV, 191, 202), 

21, Dit werd wel gedaan in het hoofdstuk over stoom {Geschieilenis van tie techniek, dl. VI, hoofdstuk 7). 
22. Geschiedenis van de techniek, dl, VI, 198-199, 233, 236-237, 
23, Geschiedenis van tie techniek, dl, III, 86-88; dl, IV, 123-124; dl, VI, 201-202, 236-237. 
24, Geschiedenis van de techniek, dl. VI, 226. 
25. Vergelijk papier {Geschiedenis van de techniek, dl. II, 208), boter (dl, I, 129-130), machinebouw (dl, IV, 62-64) 
en zwavelzuur (dl. IV, 198-199). 
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gang tot de wereldmarkt hebben gegarandeerd, waaruit de Nederlandse economie in de 
negentiende eeuw economisch voordeel zou hebben gehaald.-* 
Kort gezegd, innovatie wordt beschreven als een fenomeen dat voortkwam uit de wil 
van ondernemers om te innoveren, de wens van consumenten om nieuwe produkten te 
krijgen en de mogelijkheid van Nederlandse producenten om in het buitenland te zoeken 
naar markten voor hun produkten. Technologische vernieuwing was noodzakelijk om te 
kunnen concurreren op reeds bestaande markten, waarbij de omvang van de consump
tieve vraag en eventuele inlrastructurele belemmeringen geen rol van betekenis speelden. 
Impliciet wordt zo gesteld dat de vraag naar een bepaald produkt gegeven was. 

Ik heb ernstige bedenkingen bij deze redenatie. Allereerst moet met betrekking tot de 
wereldmarkt worden opgemerkt dat tot het midden van de negentiende eeuw hooguit 
10 a 15% van de fysieke produktie op de wereldmarkt werd afgezet; de overige 85 a 90% 
bleef op de binnenlandse markt. Bovendien was de produktie van exportprodukten sterk 
geconcentreerd in Holland en de overige kustprovincies. In de eerste helft van de negen
tiende eeuw heeft de Nederlandsche Handel-Maatschappij een opmerkelijke stimulans 
uitgeoefend, maar met uitzondering van de buitenlandse handel betrof dit slechts een 
klein percentage van de Nederlandse economie. Met betrekking tot bepaalde bedrijfs
takken kan zelfs de stelling worden verdedigd dat het stelsel van overheidsbescherming 
innovatie heeft belemmerd.-'' Daarnaast wordt een nogal positieve inschatting gemaakt 
van de mogelijkheid van ondernemers om te innoveren en van consumenten om nieuwe 
produkten af te nemen. Rond het midden van de negentiende eeuw was de nijverheid nog 
overwegend kleinschalig, ambachtelijk en gericht op de lokale markt.-* De Nederlandse 
infrastructuur was slecht geïntegreerd en vooral in de oostelijke en zuidelijke provincies 
werd het goederenvervoer geconfronteerd met moeizaam en duur transport.-' En grote 
delen van de bevolking leefden op de rand van het bestaansminimum. Voor een analyse 
van de invloed van technologische innovaties op de ontwikkeling van de Nederlandse 
economie als geheel wordt in een dergelijke context de omvang van de consumptieve 
vraag wel degelijk van belang. 
In de analyse van de 'Reconstructie Nationale Rekeningen' wordt aan de geaggregeerde 
vraag juist een centrale plaats gegeven. Dit betreft evenwel niet louter en alleen de koop
kracht van de Nederlandse bevolking, maar ook de mate van integratie van de binnen
landse markt voor goederen en produktiefactoren alsmede het proces van politieke 
centralisatie dat na 1798 op gang kwam. De mogelijkheid om technologische innovaties te 
kunnen toepassen wordt gezien als een functie van de marktomvang: de introductie van 
nieuwe produktiemethoden vereist over het algemeen een vergroting van het produktie-

26. De term 'handelskapitalisme' wordt de laatste jaren op tal van verschillende manieren gedefinieerd. In deze 
reeks wordt het voorgesteld als een op de internationale handel geënt economisch systeem {Geschiedenis van de 
techniek, dl. VI, 236-237). Zie ook J. de Vries en A. van der Woude, Nederland 1500-181S. De eerste ronde van 
moderne economische groei (Amsterdam 1995) 793-797, Een ander belangrijk kenmerk van een handelskapitalis
tische economie is het gelijktijdig bestaan van economische relaties tussen 'traditionele' en 'moderne' sectoren 
c.q. regio's, waarbij steden - centra van handel en transport - de laatste vertegenwoordigden (I.L. van Zanden, 
Arbeid tijdens het handelskapitalisme. Opkomst en neergang van tie Hollandse economie 1350-1̂ 50 (Bergen 1991) 
inleiding). 
27. Horlings (n. 15), The economie development, hoofdstuk 4. 
28. l.A. de longe. De industrialisatie in Nederland tussen 1.S50 en 1914 (Amsterdam 1968) 26. 
29. Zie onder meer A, van der Woud, Hel lege land. De ruimteliike onie van Nederltmd 1798-1848 (Amsterdam 
1987) en R.T. Griffiths, 'The creation of a national Dutch economy: 1795-1909', Tijdschrift voor geschieilenis 95 
(1982) 513-537-
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Vóór 1850 vond technische ontwikkeling vrijwel uitsluitend plaats in die sectoren waar het marktprobleem 
van minder grote betekenis was, bijvoorbeeld in nutsbedrijven zoals de stedelijk gasindustrie. De foto toont 
het laden van de retorten in de Gemeentelijke Gasfabriek te Rotterdam omstreeks 1890 (Foto: Gemeentelijk 
Gasbedrijf, Rotterdam). 
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volume en voor een dergelijke schaalvergroting was een afzetmarkt van voldoende om
vang noodzakelijk; grootschalige en gemechaniseerde produktie is alleen mogelijk indien 
de grondstoffen en eindprodukten snel en regelmatig kunnen worden vervoerd.-'" Er is in 
ieder geval geen reden om aan te nemen dat 'pre-industriële' ondernemers minder creatief 
of technisch begaafd waren.-" 
In het 'premoderne' tijdperk - dat in Nederland waarschijnlijk duurde tot de jaren zestig 
van de negentiende eeuw - was de bulk van de economie verstoken van een markt voor 
massaconsumptie. Het grootste deel van de agrarische en industriële produktie was 
bestemd voor de lokale markt. Een groot deel van de bevolking moest het leeuwedeel van 
zijn inkomen uitgeven aan basisbehoeften (brood, aardappelen, ander primair voedsel, 
huur, belastingen) en tot het midden van de negentiende eeuw trad hierin hooguit 
verslechtering op.-'- Infrastructurele en institutionele obstakels verhinderden de integratie 
van de Nederlandse economie.-'-' En in een context van gefragmenteerde markten en een 
gebrek aan consumptieve vraag was de introductie van technologische of organisatorische 
vernieuwingen bijzonder moeilijk. 
Er was echter wel degelijk sprake van de introductie van nieuwe produktiemethoden en 
organisatievormen, maar deze vonden in hoofdzaak plaats in die sectoren die waren 
gericht op stedelijke en internationale markten. Alleen daar was het marktprobleem van 
minder grote betekenis: transportkosten waren relatief laag, de hoge bevolkingsdichtheid 
leverde een schaalvoordeel en de vraag op de wereldmarkt was in vergelijking met de 
lokale of nationale markt 'ongelimiteerd'. Tot de jaren zestig van de negentiende eeuw 
vond technologische vernieuwing dan ook in hoofdzaak plaats in deze sectoren van de 
Nederlandse economie (bijvoorbeeld de suikerraffinage, nutsbedrijven, het internationaal 
transport, en de spoorwegen tussen de grote steden van het westen). 
Uit de diverse onderzoeken is over de binnenlandse vraag in de negentiende eeuw het 
volgende beeld naar voren gekomen. Tot de jaren zestig stagneerden de reële lonen.̂ 4 De 
groei van het inkomen per hoofd van de bevolking in de eerste helft van de negentiende 
eeuw ging dan ook gepaard met een toename van de inkomensongelijkheid.'^ Aan het 
begin van de negentiende eeuw waren alleen de kustprovincies redelijk geïntegreerd. Maar 
zelfs daar was rechtstreeks scheepsverkeer niet mogelijk; op diverse plaatsen moesten 
goederen worden overgeslagen. Tot 1850 is in deze situatie nagenoeg geen verbetering 
opgetreden.'* De definitieve overwinning van de centrale staat rond het midden van de 

30. K.G. Persson, Prc-industrial economie growth. Social organization and technological progress in Europe (Oxford 
1988) 17; Horlings (n. 15), The economic devehpment, hoofdstuk 1; |,P, Smits, Economic growth and structural 
change in the Dutch service sector 18^0-1913 (Amsterdam, verwacht begin 1996), Indien substitutie het doel van de 
vernieuwing was, dan was een grotere afzetmarkt of produktievolume niet per se noodzakelijk, vooropgesteld dat 
de prijs van het nieuwe produkt of de kosten van de nieuwe methode niet hoger waren dan voorheen, 

31. B, Gustafsson, 'The rise and economie behaviour of medieval craft guilds. An economic-theoretical inter
pretation', Scandinavian economic history reviewi^ (1987) 28, 
32. Horlings en Smits (n. 18), 'Private consumer expenditure'. 
33. Griffiths (n. 29), 'The creation'; Horlings (n. 15), The economic development, hoofdstukken 6 en 7; Smits (n. 
30), Economic growth. 
34. A. Vermaas, 'Real industrial wages in the Netherlands, 1850-1913', in: V. Zamagni en P, Scholliers ed,. Real 
wages in the nineteenth and twentieth centuries |Eleventh International Economic Congress .Milan 1994, session B 
9] (Milan 1994), 
35. A. Vermaas, S.W. Verstegen en J.L. van Zanden, 'Income inequality in the nineteenth century', in: J.L. van 
Zanden en L. Soltow ed.. Income and weidth ineipiality in the Netherlantis i6th-2oth centuries (verwacht 1995). 
36. Investeringen in infrastructurele verbeteringen lagen op een zeer bescheiden niveau: P. Groote, Kapitaal
vorming in infrastructuur in Nederland 1800-191} (Groningen 1995) 117-181; Horlings (n. 15), The economie 
tievelopment, hoofdstuk 7. 
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negentiende eeuw is van doorslaggevende betekenis geweest. Tot circa 1850 waren lokale 
belangengroepen in staat geweest om de aanleg van interregionale verkeersverbindingen 
tegen te houden. Voorts maakten de sanering van de overheidsfinanciën en de enorme 
koloniale inkomsten het mogelijk om de hoge accijnzen op basisbehoeften af te schaffen 
en om een grootschalig project van infrastructurele verbeteringen te starten. De aanleg 
van spoorwegen in de jaren zestig en zeventig was hiervan het voornaamste resultaat. 
Infrastructurele verbeteringen en politieke centralisatie leidden na 1850 tot een enorme 
vergroting van de Nederlandse markt. De landprovincies raakten geïntegreerd met de 
wereldmarkt en met de westelijke provincies van Nederland.-''' De daling van transportkos
ten en de grotere regelmaat van interregionaal goederenvervoer maakten het ondernemers 
mogelijk om - min of meer ongeacht hun locatie - over te gaan op een grootschaliger 
produktieproces, nieuwe technieken en nieuwe ondernemingsvormen. De stijging in de 
vraag naar arbeid die hiervan het gevolg was, leidde tot een toename van de nominale 
lonen in alle sectoren en die stijging resulteerde op den duur in een groei van de geaggre
geerde vraag van de Nederlandse bevolking.'* Daar kan nog aan toegevoegd worden dat 
internationale handel en zeevaart vanaf het midden van de negentiende eeuw steeds meer 
geliberaliseerd werden. 

Pas toen het obstakel van de ontoereikende marktomvang was opgeheven, ging de aan
bodszijde de economische ontwikkeling van Nederland beheersen. Tot de jaren zestig 
van de negentiende eeuw kan de Nederlandse economie worden getypeerd als een 'pre
moderne economie' in vergelijking met de theorie van Kuznets. Een aanhoudende groei 
van produktie en produktiviteit, en dus ook een voortdurend proces van technologische 
vernieuwing, werd verhinderd door een infrastructurele 'bottleneck', politieke fragmen
tatie, institutionele belemmeringen, loonstarheid en in het algemeen een bijzonder laag 
niveau van koopkracht voor een groot deel van de bevolking. 
Ik moet hierbij tenslotte opmerken dat dit natuurlijk een sterk vereenvoudigde weergave 
is van de ontwikkeling van de Nederlandse economie op de lange termijn; zo moeten 
vraag en aanbod waar mogelijk in onderlinge samenhang geanalyseerd worden. Maar het 
is naar mijn mening duidelijk dat de primaire verklaring voor het tempo en de periodi
sering van de toepassing van technische innovaties gedurende de negentiende eeuw aan de 
vraagzijde van de economie gezocht moet worden. Pas nadat de fysieke en politiek-insti
tutionele integratie van het land goed op gang was gekomen en de geaggregeerde vraag 
een aanhoudend stijgende lijn begon te vertonen, vervielen de beperkingen die de markt 
aan technologische vernieuwing had gesteld. Tot het midden van de negentiende eeuw was 
deze restrictie alleen te omzeilen in de internationaal georiënteerde industrieën en 
diensten en in de overheidsbedrijven. In technologisch opzicht zijn dit dan ook de meest 
dynamische sectoren geweest. 

Conclusie 

Mijn kritiek is vooral gericht op de integrale delen van de reeks en wel met name op het 
eerste en laatste deel, waar het verband wordt gelegd tussen technologische innovatie en 
een algemeen proces van maatschappelijke modernisering. In de detailstudies komen 

37. Smits {n. 30), Economiegrtywth, hoofdstuk 6. 
38. Horlings en Smits (n. 18), 'Private consumer expenditure'; Vermaas (n. 34), 'Real wages'. 
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regelmatig elementen voor die aansluiten bij mijn eigen opvattingen over de Nederlandse 
economische ontwikkeling, maar hierin ontbreekt nu juist die verwijzing naar een breder 
kader. In het voorgaande heb ik betoogd dat een meer beperkte vraagstelling wellicht 
meer inzicht zou hebben verschaft in het hoe en waarom van de technologische ontwikke
ling van Nederland, bijvoorbeeld door in eerste instantie uit te gaan van de economische 
achtergronden - inclusief het daarmee samenhangende politieke en institutionele kader -
om pas daarna in te gaan op de veel bredere maatschappelijke veranderingen die direct of 
indirect met het proces van technologische vooruitgang waren verbonden. Maar ook al 
ben ik het niet eens met bepaalde conclusies die in deze reeks worden getrokken, toch 
blijft dit een bijzonder waardevolle aanwinst voor de economische geschiedschrijving van 
Nederland, als aanvulling van onze kennis over de negentiende eeuw en als aanzet tot een 
gerichte discussie over de Nederlandse economie in die periode. 

SUMMARY 

Technology and the economie modernization of the Netherlands in the nineteenth century 

Five points of criticism can be raised with respect to the series Geschiedenis van de techniek 
in Nederland: (i) case studies were selected in view of their influence on the modern
ization of Dutch society. So, the historical account presented can be called 'a history of 
success', which resulted in a biased picture of Dutch technological development; (2) in
sufficient attention has been paid to the important issue of the rate and periodization 
of technological development in the Netherlands (at least in the general, concluding parts 
of the series); (3) a thorough international comparison is lacking; (4) quantitative sources 
of information have hardly been used; and (5) the authors mainly analyse the supply side 
of technological development, and fail to pay proper attention to the role of demand. As a 
result of these five, not unrelated, shortcomings, the series fails to present an analysis of 
technological innovation as a macro-economic process. 
This paper is a first attempt to fill the gaps in the 'Eindhoven project' by sketching the 
structural changes in Dutch economy in the nineteeth century, making use of Simon 
Kuznets' theory of modern economic growth. It is stated that the transition from a pre
modern to a modern economic structure of Dutch economy started in the 1860s. From 
that decade oms'ards, improvements in the transport-infrastructure, political central
ization and new legislation resulted in the birth of an intregrated economic market on a 
national scale. Together with a rise in standards of living, this meant that market demand 
grew much stronger than during the first half of the century. For the first time, economies 
of scale and rational production techniques were possible, a fact that had a strong in
fluence on the pace of technological development. Therefore, the 1850s and 1860s were 
also a watershed with respect to the technological development of the Netherlands. 
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