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TOEKOMST VOOR DE TECHNIEKGESCHIEDENIS 
IN NEDERLAND?' 

Inleiding 

De techniekgeschiedenis heeft in Nederland nog niet zo'n achtenswaardig 
verleden als de wetenschapsgeschiedenis. Een aardige illustratie hiervan 
vormt de ontwikkeling in de naamgeving van het jubilerend genootschap. 
Oorspronkelijk opgericht als Vereniging voor Geschiedenis der Geneeskunde 
werd zij in 1913 omgezet in de Vereniging voor de Geschiedenis der 
Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen, kortweg GeWiNa. De 
vereniging, die later in een genootschap werd omgezet, voegde pas bij het 
vijftigjarig jubileum in 1963 en Techniek aan haar naam toe. 
In dit artikel tracht ik enkele hoofdlijnen in de ontwikkeling van de 
techniekgeschiedenis in Nederland te schetsen. Hierbij streef ik geen volledig-
heid na.^ Ik zal me vooral concentreren op de afbakening van het vakgebied, 
de problemen die zich daarbij voordoen en de perspectieven voor de nabije 
toekomst. Daarnaast zal ik aandacht schenken aan de vraag, wie zich nu met 
de geschiedenis van de techniek bezighouden. Het antwoord lijkt voor de 
hand te liggen: techniekgeschiedenis wordt beoefend door techniekhistorici. 
Zo eenvoudig liggen de zaken echter niet. Zowel de vraag, wat nu precies de 
techniekgeschiedenis inhoudt als ook de vraag, welke kwahficaties iemand tot 
een techniekhistoricus maken, is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Dit zal 
uit de discussie over de afbakening van het vakgebied en haar beoefenaren 
duidelijk worden. Voordat we hierop ingaan, komt eerst aan de orde, wat er 
op het gebied van de techniekgeschiedenis de laatste vijftien jaar in Nederland 
is bereikt. 

De techniekgeschiedenis in Nederland 

In vergelijking met landen als Duitsland en de Verenigde Staten is de 
techniekgeschiedenis in Nederland pas laat tot ontwikkeling gekomen.^ 

• Vakgroep Sociologie, HG 8.35, Technische Universiteit Eindhoven, Postbus 513,5600 
MB Eindhoven. 

1. Met dank aan Harry Lintsen. 
2. Voor een vollediger overzicht zie H.W. Lintsen, "Techniekgeschiedenis in Neder

land", Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijfen techniek (JbGBT) 6 (1989). in druk. 
3. Zie o.a. B.C. van Houten, "Techniekgeschiedenis; een historiografische beschou-

wing", JbGBT3 (\9&6) 13-41. 
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Hoewel er zeker na de tweede wereldoorlog wel enkele individuele onder-
zoekers op dit gebied werkzaam zijn geweest — in dit verband kan zeker de 
ook internationaal bekende prof. R.J. Forbes worden genoemd — is de 
georganiseerde beoefening van de techniekgeschiedenis in Nederland pas in 
de jaren zeventig van de grond gekomen.'' 
Een belangrijke stap was de oprichting in 1974 van de Landelijke Werkgroep 
Geschiedenis van de Techniek, Initiatiefnemers waren dr. A.L. van Schelven 
en de Tilburgse hoogleraar Joh. de Vries; Van Schelven was in 1972 aan de 
Technische Hogeschool Twente benoemd tot lector in de Historische 
aspekten van Techniek en Maatschappij. De Landelijke Werkgroep is nog 
altijd actief en telt een honderdtal leden. Mede op initiatief van de werkgroep 
verscheen in 1984 het eerste Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijfen 
techniek. Dit Jaarboek vierde dit jaar zijn eerste lustrum. Behalve een 
publikatiemedium kwam er voor het vakgebied ook een onderscheiding. In 
1987 werd de prof.dr.ir. R.J. Forbesprijs ingesteld; deze prijs is een 
aanmoediging voor mensen die zich pas korte tijd bewegen op het gebied van 
de techniekgeschiedenis, bedrijfsgeschiedenis of industriele archeologie en 
toch al een bijzondere prestatie hebben geleverd.' Daarnaast zijn er de 
afgelopen tijd enkele proefschriften afgerond op het terrein van de techniek
geschiedenis of aanverwante terreinen.' Op een rijtje gezet lijkt het dat de 
techniekgeschiedenis in Nederland een periode van grote bloei doormaakt. 
Als men voor het volwassen worden van een vakgebied criteria aanlegt zoals 
het bestaan van een organisatie van beoefenaren, het hebben van een eigen 
publikatiemedium, een prijs en dergelijke, dan lijkt het vakgebied der 
techniekgeschiedenis zich inmiddels als een volwaardige specialisatie binnen 

4. Bekende werken van Forbes zijn o.a. Man the maker (New York, 1950) en 
Cultuurgeschiedenis van wetenschap en techniek (Den Haag, 1952). Zie ook Lintsen, 
"Techniekgeschiedenis". 

5. De prof.dr.ir.R.J. Forbesprijs voor 1987 is uitgereikt aan Johan Schot voor zijn werk 
over de ontwikkeling van de meekrapindustrie. 

6. Recent zijn o.a. verschenen: G.B. Janssen, De baksteenfabricage in Nederland 1850-
1920 (dissertatie KUB, Zutphen, 1987); J. Mooij, Instrument, wetenschap en samenleving. 
Geschiedenis van de instrumentenfabricage en -handel in Nederland 1840-1940 (dissertatie 
KUB, Tilburg, 1988); B. Elzen, Scientists and Rotors. The development of biochemical 
ultracentrifuges (dissertatie U.T., Enschede, 1988); E. Bloemen, Scientific management in 
Nederland 1900-1930 (dissertatie RUL, Amsterdam, 1988); D. van Lente, Techniek en 
ideologic. Opvattingen over de maatschappelijke betekenis van technische vernieuwingen in 
Nederland 1850-1920 (dissertatie EUR, Den Haag, 1988); G.P.J. Verbong, Technische 
innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland 1835-1920 (dissertatie TUE, 
Amsterdam, 1988); H. Hutter, Toepassingsgericht natuunvetenschappelijk onderzoek in 
Nederland. Fysici en de ontwikkeling van kwiklampen bij Philips tot 1940 (dissertatie TUE, 
Eindhoven, 1988) en M.S.C. Bakker, Ondernemerschap en vernieuwing. De Nederlandse 
bietsuikerindustrie 1858-1919 (dissertatie TUE, Amsterdam, 1988). 
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het geheel van de geschiedwetenschap te hebben gevestigd. 
Deze ontwikkeling kent evenwel ook een schaduwzijde. Hoewel het aantal 
beoefenaren van de techniekgeschiedenis is gegroeid, is de positie van het vak 
aan de universiteiten en andere onderzoeksinstellingen nog zeer zwak. Veel 
werk wordt verricht op projectbasis, waarmee voor de uitvoerder steeds 
onzekerheid gepaard gaat, terwijl ook voortdurend de continuiteit van het 
onderzoek in gevaar is. Dit komt tot uiting in de voortdurende verschuivingen 
in de zwaartepunten van de beoefening van de techniekgeschiedenis in 
Nederland, die zich de laatste vijftien jaar hebben voorgedaan. Ik behandel 
hier een tweetal voorbeelden. 

In de jaren zeventig ontstond aan de Rijksuniversiteit te Leiden een grote 
onderzoeksgroep onder leiding van prof. C.P. Bertels. Een aantal onder-
zoekers uit diverse disciplines, zoals de sociologie, de psychologic, de filosofie 
en de geschiedenis werkte samen rond het thema Techniek, Technologie en 
Samenleving. Het belangrijkste resultaat van deze werkgroep was de publi-
katie van het boek Het technisch labyrint in 1981; in dit boek werden vanuit 
een maatschappelijk-historisch perspectief de verschillende industriele revo-
luties belicht.' Het verschijnen van Het technisch labyrint, dat men een sociale 
geschiedenis van de techniek kan noemen, was een mijlpaal in de ontwikke
ling van de techniekgeschiedenis in Nederland. Voor de groep in Leiden 
betekende het echter tevens het einde; na het verschijnen van het boek viel de 
groep geleidelijk uit elkaar en is de techniekgeschiedenis aan de RU Leiden 
nagenoeg verdwenen. 

Een andere onderzoeksgroep ontstond rond 1980 in Nijmegen. Deze groep 
hield zich bezig met de relatie tussen chemie, chemische technologie en 
chemische Industrie. Centraal stond de opkomst van de kleurstoffenindustrie 
in het buitenland.* Door de bezuinigingen aan de universiteiten verviel de 
onderzoekplaats Geschiedenis van de Chemie en daarmee was het lot van de 
groep bezegeld. In de plaats van deze groepen zijn nieuwe centra van 
onderzoek ontstaan, onder andere in Eindhoven; het werk van deze groep 
behandel ik in de laatste paragraaf iets uitgebreider. 
Hoewel er de afgelopen twee decennia dus veel tot stand is gebracht, is de 
toekomst van de techniekgeschiedenis nog lang niet veiliggesteld. Voor een 
deel hebben de problemen bij de institutionalisering van de techniekgeschie
denis te maken met het feit, dat de techniekgeschiedenis nog bezig was om 
zich een eigen identiteit te verwerven; in een dergelijke ontwikkelingsfase is 

7. M. Pieterson ed., Het Technisch Labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie 
industriele revoluties (Amsterdam, 1981). 

8. Een gedeeltelijke afronding van het project is te vinden in: H. v.d. Belt e.a., De 
ontwikkeling van de kleurstofindustrie. onderzoekproject van het Wetenschap en Samen-
levingprogramma van de KUN, eindrapport (Nijmegen, 1984). 
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een vakgebied bijzonder bezuinigingsgevoelig. Behalve deze institutionele 
problemen zijn er ook enkele andere meer fundamentele problemen, waarmee 
de techniekgeschiedenis wordt geconfronteerd. Dit heeft alles te maken met 
het onderwerp dat door de techniekhistorici wordt bestudeerd, namelijk de 
techniek, en met afbakening van het onderzoeksveld. 

Het vakgebied en zijn beoefenaren 

De techniek omvat tegenwoordig vrijwel alle terreinen van onze samenleving; 
de huidige samenleving is ondenkbaar zonder de bijdragen van de techniek. 
De techniek is in vrijwel alle facetten van het leven van de mens doorge-
drongen, vanaf de geboorte, de voeding en het onderwijs tot het werk, het 
wonen, het verkeer, de seksualiteit, de recreatie enzovoort. De studie naar de 
historische wortels van de situatie waarin wij ons op dit moment bevinden en 
waarin de techniek een centrale rol speelt, omvat een zeer breed scala van 
maatschappelijke verschijnselen, waardoor het onderzoeksveld zeer hetero-
geen van karakter wordt. De afbakening van het vakgebied ten opzichte van 
andere disciplines wordt hierdoor ten zeerste bemoeilijkt. Er bestaan dan ook 
zeer uiteenlopende opvattingen over de onderwerpen, waar de techniek
geschiedenis zich mee bezig dient te houden. 

Al vanaf de 18e eeuw bestaat er een techniekgeschiedenis, die de historische 
ontwikkeling van technische produkten, processen, methoden en kennis 
bestudeert. Dit is de klassieke of internalistische geschiedschrijving.' Met de 
opkomst van nieuwe technieken, zoals bijvoorbeeld de elektrotechniek, en de 
sterke groei van het aantal toepassingen heeft natuurlijk ook het onderzoeks
veld van de klassieke techniekgeschiedenis zich aanzienlijk uitgebreid, maar 
vanuit deze invalshoek is het vakgebied redelijk af te bakenen. Er kunnen dan 
verschillende subdisciplines worden onderscheiden, bijvoorbeeld de energie-
techniek, machinetechniek, de medische techniek enzovoort. 
Deze benadering doet echter geen recht aan de grote maatschappelijke 
betekenis die de techniek in de moderne samenleving heeft gekregen. Een heel 
andere invalshoek is dan ook het centraal stellen van de maatschappelijke 
gevolgen van de techniek: welke veranderingen hebben zich in het gedrag en 
het leven van mensen voorgedaan als gevolg van de invoering van nieuwe 
technieken of produkten. Deze meer externalistische geschiedschrijving komt 
bijvoorbeeld naar voren in het thema van de Leidse werkgroep, namelijk 
Techniek, Technologie en Samenleving, of de leeropdracht van Van Schelven 
over de Historische aspekten van Techniek en Maatschappij. Voor een deel 
heeft dit ook te maken met de achtergrond van de onderzoekers; in de Leidse 

9. Bijvoorbeeld de Encyclopedic van Diderot en d'Alembert uit de 18e eeuw en het werk 
van J. Beckman in zijn Beytrage zur Geschichte der Erfindungen van omstreeks 1800. 
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groep was bijvoorbeeld geen technicus aanwezig. Vanuit deze invalshoek, 
waarbij vooral de gevolgen van de techniek centraal staan, ligt dan ook de 
samenwerking met andere vakgebieden voor de hand, zoals bijvoorbeeld de 
samenwerking tussen bedrijfshistorici en techniekhistorici in het Jaarboek 
voor de geschiedenis van bedrijfen techniek. Deze benadering treft men ook 
vooral aan bij sociale wetenschappers en economen. De afbakening van de 
onderwerpen wordt dan vooral bepaald door welke gevolgen van technische 
ontwikkeling men wenst te onderzoeken. 

Aan zowel de externalistische als de internalistische benadering kleven 
bezwaren. Deze komen vooral voort uit de strikte scheiding tussen techniek 
en omgeving. De internalisten hebben geen oog voor de context waarbinnen 
de techniek zich ontwikkelt en die van grote invloed op de feitelijke 
historische ontwikkeling is geweest. De externalisten nemen de techniek vaak 
als een gegeven en bekijken dan de gevolgen van de techniek. Een van de 
uitgangspunten van de recentere techniekgeschiedenis is dan ook dat de 
dichotomic tussen techniek en omgeving niet houdbaar is; in deze benadering 
wordt dan juist de wisselwerking tusen techniek en omgeving centraal gesteld. 
De problemen met de afbakening van het vakgebied doen zich dan echter in 
verhevigde mate voor. 

Een ander probleem wordt gevormd door de vraag, wie tot de groep van de 
techniekhistorici behoren. In feite kan iedereen, die zich met de historische 
ontwikkeling van de techniek bezighoudt — vanuit welke invalshoek dan ook 
— zich een techniekhistoricus noemen. Geleidelijk echter ontstaat hierover 
enige consensus; een aantal onderzoekers aan de universiteiten, die meestal 
een verschillende achtergrond hebben, ziet zichzelf op de eerste plaats als 
techniekhistoricus en zij leiden ook studenten en promovendi op tot een 
nieuwe generatie techniekhistorici. Naast deze professionele techiekhistorici 
zijn er ook onderzoekers, die min of meer als amateurs op het vakgebied bezig 
zijn. Hoewel de techniekhistorici dus geen homogene groep vormen, hebben 
zij als groep ook te maken met andere groepen, die zich bemoeien met of 
belang hebben bij de techniekgeschiedenis. Met deze groeperingen dienen zij 
tot een zekere modus Vivendi te komen. De belangrijkste groepen zijn: 

— De ingenieurs en hun organisaties. 
— Sociale wetenschappers, economen en historici met op de achtergrond 

vaak politici en beleidsmakers. 
— De beweging op het gebied van de industriele archeologie. 

Elk van deze groepen heeft vanuit zijn eigen achtergrond een bepaalde 
invalshoek en belangen. Zo men wil kan men de professionele techniek
historici zelf ook als een afzonderlijke groep opvatten met eigen belangen en 
aandachtsvelden, zoals carriereperspectieven, opleidingsmogelijkheden en
zovoort. Ik beperk me in het volgende echter tot de inbreng van de andere 
groepen. 
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De ingenieurs 

De techniekgeschiedenis is voortgekomen uit kringen van ingenieurs en 
technici, wat niet verwonderlijk is. De fascinatie voor de techniek, vaak 
gevoed door een jarenlange praktische ervaring, heeft vele ingenieurs de 
behoefte ingegeven om te weten, waar de voorwerpen en processen, waar men 
mee werkte, vandaan kwamen. Deze internalistische geschiedschrijving — 
populair de geschiedenis van 'nuts and bolts' — kent een lange traditie.'" 
Toch is de ge'i'nstitutionaliseerde techniekgeschiedschrijving zowel in Duits
land als in de Verenigde Staten vanuit een andere invalshoek ontstaan. 
In Duitsland was er sprake van een achterstelling van de techniek ten opzichte 
van de 'zuivere' wetenschap en hiermee samenhangend, een geringe maat
schappelijke waardering voor technici en hun werk. Het streven van de Duitse 
ingenieurs naar erkenning, status en macht, leidde er toe dat zij naar 
mogelijkheden zochten om de grote invloed van de techniek op de maat
schappij aan te tonen. De techniekgeschiedenis — en wel in een zeer 
externalistische vorm — was een van de belangrijkste hulpmiddelen hierbij. 
Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk uit het werk van L. Beck en C. Matschosz. 
Beck schreef tussen 1884 en 1905 het vijfdelige Geschichte des Eisens in 
technischer und kultureller Beziehung; in 1901 verscheen Matschosz' Ge
schichte der Dampfmachine, ihre kulturelle Bedeutung. technische Entwicklung 
und ihre grofie Manner. De institutionalisering van de techniekgeschiedenis in 
Duitsland voltrok zich in het eerste decennium van deze eeuw. Belangrijk was 
ook de oprichting in 1903 van het Deutsches Museum von Meisterwerken der 
Naturwissenschaft und Technik." 

In de Verenigde Staten kwam de techniekgeschiedenis vooral voort uit het 
onderwijs. Na de Tweede Wereldoorlog werden de ingenieursopleidingen in 
toenemende mate als 'te eng' of 'te beperkt' en te weinig algemeen vormend 
ervaren. In de pogingen om deze opleidingen een breder karakter te geven 
speelde de techniekgeschiedenis een vooraanstaande rol. Belangrijk in dit 
verband was de oprichting in 1958 van de Society for the History of 
Technology (SHOT). Mensen als Melvin Kranzberg, Thomas Hughes en 
Lewis Mumford hadden eerst getracht de techniekgeschiedenis in de History 
of Science Society onder te brengen en toegang te krijgen tot het tijdschrift 
ISIS, maar de wetenschapshistorici waren totaal niet geinteresseerd in een 
samenwerking met techniekhistorici; zij keken enigszins neer op het werk van 
technici, wat in het motto van G. Sarton: "I'm interested in thinkers — not in 
tinkers" duidelijk wordt verwoord. Daarom besloot men over te gaan tot de 

10. Naast Beckman (zie noot 9) waren ook diens leerlingen J.H.M. von Poppe en K. 
Karmarsch op dit gebied actief; zie ook Van Houten, "Techniekgeschiedenis". 

11. Van Houten, "Techniekgeschiedenis", 17-20. 
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oprichting van een eigen tijdschrift, Technology and culture, dat inmiddels is 
uitgegroeid tot het toonaangevende tijdschrift op het gebied van de techniek
geschiedenis.'^ De brede invalshoek komt al tot uiting in de titel van het 
tijdschrift; in de praktijk echter bleek het — evenals overigens in Duitsland — 
veel moeilijker om deze doelstelhng waar te maken en veel studies in de eerste 
jaren waren uitgesproken internalistisch van karakter.'' 
De enigszins gespannen relatie tussen techniekhistorici en wetenschaps
historici komt ook naar voren in een van de centrale thema's in Technology 
and culture en ook algemener in de techniekgschiedenis, namelijk de relatie 
wetenschap-techniek.'* De techniekhistorici hebben zich vooral moeite 
gegeven om het beeld, dat techniek heden ten dage slechts toegepaste 
wetenschap is en daarmee hi'erarchisch ondergeschikt aan de wetenschap, 
systematisch af te breken. Door zo nadrukkelijk op het eigen karakter van de 
techniek te wijzen creeerde men ook de ruimte voor de techniekgeschiedenis 
als een afzonderlijke discipline; de grote aandacht voor dit thema kan men 
dan ook voor een deel als een rechtvaardiging voor het vakgebied zien." 
Ook in Nederlandse ingenieurskringen kan men initiatieven voor de tech
niekgeschiedenis vinden. Behalve het aspect dat ingenieurs de geschiedenis 
van hun vak boeiend of gewoon leuk vinden, wordt vaak als motivatie voor 
een historische belangstelHng gewezen op educatieve doelen, bijvoorbeeld in 
de ingenieursopleidingen. Ook kent men de techniekgeschiedenis een zeker 
praktisch nut toe voor technici en ingenieurs bij het oplossen van problemen. 
Ook de geringe integratie van de techniek in de samenleving baart de 
ingenieurs en hun verenigingen zorgen. Zo wordt er recent regelmatig gepleit 
voor meer aandacht voor de techniek in het lagere en middelbare onderwijs 
om zodoende de jeugd van jongs af aan vertrouwd te maken met de moderne 
techniek. Enkele concrete initiatieven op historisch gebied zijn de oprichting 
van het Technisch Tentoonstellingscentrum (TTC) in Delft in 1975 en de 
oprichting van een afzonderlijke afdeling voor de Geschiedenis van de 
Techniek in 1980 binnen het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI). Het 
meest recent is de oprichting van de Stichting Historic der Techniek (SHT), 
die als tegenhanger van en aanvulling op de reeds langer bestaande Stichting 
Toekomstbeeld der Techniek kan worden gezien.'* 

12. Voor de geschiedenis van het tijdschrift, zie J.M. Staudemaier S.J., Technology's 
Storytellers. Reweaving the human Fabric (Cambridge, Mass., 1985). 

13. Van Houten, "Techniekgeschiedenis", 20-30. 
14. Een goed overzicht van de artikelen in Technology and culture is te vinden in 

Staudemaier, Storytellers, hoofdstuk 3. 
15. E. Layton heeft de stand van zaken op dit gebied samengevat in zijn 'presidential 

address', Technology and culture 28 (1987) 594-607. 
16. Initiatiefnemer was het KIvI; daarnaast zijn o.a. de Nederlandsche Maatschappij 

voor Nijverheid en Handel, de HoUandsche Maatschappij der Wetenschappen, de 



g 

Sociale wetenschappers, economen en historici 

De bemoeienis van ingenieurs met de techniekgeschiedenis is min of meer 
vanzelfsprekend. De belangstelling vanuit sociaal-wetenschappelijke hoek 
ligt misschien minder voor de hand. Aan de hand van enkele voorbeelden 
zuUen we trachten aan te geven hoe bijvoorbeeld economen, sociologen en 
ook historici met de techniek in aanraking kunnen komen. 
Onder economen wordt het al lang als een vaststaand feit aangenomen, dat de 
technische ontwikkeling een grote invloed heeft op de economische ont
wikkeling. Hoe deze bei'nvloeding in de praktijk verliep, interesseerde hen 
lange tijd nauwelijks. De techniek was een gegeven en technische vooruitgang 
leverde economische vooruitgang op. Hiervoor wordt vaak de metafoor van 
de techniek als de 'black box' gebruikt. Hiermee bedoelt men dat de techniek 
voor een bepaald doel kan worden gebruikt of een bepaalde functie kan 
vervuUen zonder dat men iets hoeft te begrijpen of verstand hoeft te hebben 
van de werking van de techniek. De laatste jaren is echter in toenemende mate 
belangstelling ontstaan voor de aard van de wisselwerking tussen techniek en 
economic. Om in de termen van de metafoor te blijven: men tracht de 'black 
box' te openen. De achtergrond hiervan is dat men hoopt om op deze wijze 
meer inzicht te verkrijgen in en daarmee ook meer greep te krijgen op een van 
de belangrijkste factoren in de economische ontwikkeling. Dit onderzoek 
concentreert zich vooral rond het begrip 'innovatie', het doorvoeren en het 
verspreiden van technische vernieuwingen, veelal in een bedrijfseconomische 
context. Dit onderzoek heeft enkele nieuwe benaderingen van het techniek-
onderzoek opgeleverd." 

Een heel andere benadering dan bij de economen ontstond vanuit de 
wetenschapssociologie en -filosofie. Traditioneel hield de wetenschapssocio-
logie zich bezig met de institutionele aspecten van de wetenschap en de 
wetenschapsbeoefening. In de technieksociologie — voor zover die al bestond 
— had men vooral belangstelling voor het ingenieursberoep en de invloed van 
grote instituties, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat." De laatste jaren is echter 
vanuit deze disciphnes in toenemende mate ook belangstelling ontstaan voor 
de inhoudelijke ontwikkeling van wetenschap en techniek. Daarbij trachten 

Nederlandse vereniging voor Management NIVE, de Nederlandse ingenieursvereniging 
NIRIA, het Nederlands Economisch-Historisch Archief en de drie technische universitei
ten bij de Stichting Historie der Techniek betrokken. 

17. O.a. N. Rosenberg, Inside the Black Box: Technology and Economics (Cambridge, 
1982); R.R. Nelson en S.G. Winter, An evolutionary Theory of Economic Change 
(Cambridge, Mass., 1983) en G. Dosi, "Technological Paradigms and technological 
Trajectories: A suggested interpretation of the determinants and directions of technical 
chdingi". Research policy 11 (1982) 147-162. 

18. In Nederland bijvoorbeeld H.W. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de negentiende 
eeuw. Een streven naar erkenning en macht (Den Haag, 1980). 
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ze te laten zien, dat de techniek niet alleen invloed heeft op de maatschappij, 
maar omgekeerd ook de maatschappij op de techniek. Vanuit het besef dat de 
tegenstelling intern-extern niet zinvol was, stelde men juist de wisselwerking 
tussen techniek en omgeving centraal. Hieruit zijn verschillende bena
deringen voortgekomen, die ondanks alle verschillen met elkaar gemeen 
hebben, dat ze de techniek plaatsen in een systeem of netwerk waarin naast de 
techniek ook andere factoren een plaats krijgen. De techniek ontwikkelt zich 
dan in wisselwerking met andere factoren binnen een ruimer kader." Er zijn 
tot nu toe overigens nog vrijwel geen pogingen ondernomen om de 
economische en de sociologische benadering met elkaar in verband te 
brengen. 

De pogingen om de tegenstelling intern-extern te overwinnen hangen nauw 
samen met een afwijzing van het technologisch determinisme, dat voortvloeit 
uit een strikte scheiding tussen techniek en omgeving.^" Als men namelijk de 
invloed van de techniek op de samenleving wil onderzoeken zonder naar de 
ontwikkeling van de techniek te kijken, krijgt de techniek al snel het karakter 
van een autonome en dwingende kracht. De afwijzing van het technologisch 
determinisme hangt nauw samen met de behoefte en de wens van sociologen, 
economen — en op de achtergrond politici en beleidsmakers — om de 
technische ontwikkeUng niet alleen te begrijpen of te verklaren, maar ook in 
een bepaalde richting te beinvloeden; voor de aanhangers van het technolo
gisch determinisme is dit principieel onmogelijk. 

Heel concreet is dit uitgangspunt geformuleerd in het Technology Assessment 
of Technologisch Aspekten-onderzoek (TA) en -beleid, dat zich tot doel stelt 
de gevolgen van technische ontwikkeling te voorzien en ongewenste effecten 
te voorkomen. De toetsing en uitwerking van TA-methoden vindt vaak plaats 
aan de hand van historische studies.^' De techniekgeschiedenis fungeert als 
het ware als een proefveld voor sociale wetenschappers en politici. Het is in 
elk geval een taak voor de techniekhistorici om ervoor te zorgen dat er op een 
zorgvuldige wijze met het historische materiaal wordt omgesprongen. 
In de historische gemeenschap bestond lange tijd weinig belangstelling voor 
de techniek. De laatste jaren is hierin echter wel een verandering bespeurbaar. 
De opname van de techniekgeschiedenis in GeWiNa is hiervan een voorbeeld. 
Het themanummer over de opkomst van de laboratoria in Nederland kan als 

19. Zie voor een overzicht o.a. W.E. Bijker, "De sociale constructie van netwerken en 
technische systemen; nieuwe perspektieven voor de techniekgeschiedenis", JbGBT4(\9i7) 
7-24 en W.E. Bijker, Th. P. Hughes en T. Pinch ed., The social construction of technological 
systems {C&mhndge, Mass., 1987). 

20. Volgens J. Schot is dit zelfs uitgegroeid tot een nieuw dogma, zie J. Schot, "De aard 
van de technische ontwikkeling ontrafeld", Wetenschap en samenleving 40 (1988) nr. I, 
19-24. 

21. Hiervoor gebruikt men de term Retrospective Technology Assessment. 
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voorbeeld dienen, waartoe een samenwerking tussen wetenschaps- en tech
niekhistorici kan leiden.^^ 
Een ander gebied is de industrialisatiediscussie. Nederland industrialiseerde 
later dan zijn buurlanden en de discussie over de oorzaken hiervan heeft 
geleid tot een langdurig debat onder sociaal-economisch historici.^^ De 
techniek speelde hierin een ondergeschikte rol. Weliswaar ging het debat 
onder andere over de late invoering van moderne produktietechnieken, maar 
aangezien Nederland een 'volger' in de technische ontwikkeling was en geen 
koploper, ging het in de Nederlandse situatie vooral om de verspreiding van 
technieken. In de discussie ging men er van uit dat de diffusie van elders 
gedane uitvindingen naar Nederland probleemloos was verlopen en daarom 
geen verklaring voor de late industrialisatie kon zijn. Op deze visie is de laatste 
jaren steeds meer kritiek gekomen.^* Het lijkt alsof het industrialisatiedebat 
een nieuwe ronde is ingegaan, waarbij met name de rol van de techniek meer 
in de belangstelling staat dan voorheen. 

Industriele archeologie 

Van veel recentere datum is de beweging voor Industriele Archeologie. Deze 
beweging stelt zich tot taak het inventariseren, documenteren en behouden 
van de materiele getuigen van voorbije fasen in de ontwikkeling van bedrijfen 
techniek.^' Hoewel de industriele archeologie zich vooral richt op het in kaart 
brengen van de stoffelijke overblijfselen en waar mogelijk tracht deze 
restanten van ons industriele verleden voor toekomstige generaties te 
bewaren, ligt de relatie met de techniekgeschiedenis voor de hand. Vragen 
naar het functioneren van machines, produktieprocessen en complete 
bedrijven vloeien logisch voort uit pogingen tot het behouden, begrijpen en 
reconstrueren van oude produktiesystemen. Omdat 'de omgeving' bij deze 
systemen zich meestal beperkt tot de zeer directe omgeving en omdat de 
aandacht toch vooral uitgaat naar hoe machines, werktuigen en dergelijke in 
de praktijk vroeger hebben gefunctioneerd, bestaat er vanuit de industriele 
archeologie behoefte aan een tamelijk internalistische geschiedschrijving. Dit 
stelt heel andere eisen aan de techniekhistorici dan de eerdergenoemde 

22. Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, wiskunde, natuurwetenschappen en 
techniek 9 (1986) nr. 4; verder ook het themanummer "Het instrument in de wetenschap", 
rCGA'ffT10(1987)nr. 4. 

23. Voor een overzicht van de discussie zie E.J. Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten. 
Twente. Borne en de katoennijverheid 1800-1930 (Utrecht, 1983) 7-29. 

24. M.S.C. Bakker, G. van Hooff, H.W. Lintsen en G. Verbong, "Industrialiseren en 
innoveren in Nederland in de 19e eeuw", JbGBT 5 (19^ 327-337. 

25. P. Nijhoff, "Industriele archeologie in Nederland", JbGBT 4 (1987) 25-45 en 
H.F.J.M. van den Eerenbeemt, "Industriele archeologie in Nederland; verleden, heden en 
toekomst", Industriele archeologie (1984) nr. II, 56-65, 
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benadering, hoewel ook daarbij steeds meer aandacht te vinden is voor de 
technische details en de technische kennis. Een technische achtergrond is bij 
dit soort studies wenselijk. In elk geval ligt hier nog een groot terrein voor 
samenwerking braak. 

Perspectieven voor de nabije toekomst 

Het moge inmiddels wel duidelijk zijn dat door het zeer heterogene karakter 
van het onderwerp, de techniek en haar historische ontwikkeling, de 
techniekgeschiedenis niet een duidelijk afgebakende discipline vormt die 
beschikt over een eigen methode, begrippenapparaat, probleemstellingen, 
opleiding en beroepsvereniging. Ook hebben de techniekhistorici met ver
schillende andere groepen te maken, die elk specifieke vragen en eisen stellen 
aan de techniekgeschiedenis. Ondanks het weinig homogene karakter en de 
grote verscheidenheid aan invalshoeken zijn er wel enkele algemene ont-
wikkelingslijnen aan te wijzen. Op de eerste plaats bestaat er een tendens tot 
meer samenwerking tussen verschillende groepen, die voorheen veeleer 
afzonderlijk opereerden. In deze samenwerkingsverbanden worden grotere 
thema's aangepakt, die echter anders worden ingevuld dan bij eerdere 
projecten. Er wordt niet meer in algemene termen gesproken over Techniek 
en Samenleving, maar de aandacht gaat veel meer uit naar wat nu precies de 
veranderingen zijn geweest op het raakvlak van de techniek met andere 
factoren. Hierin komt de invloed van de nieuwere theoretische benaderingen 
naar voren. Behalve samenwerking en de nadruk op grote samenhangende 
onderzoeksgebieden is er bovendien nog een tendens om steeds meer de 
aandacht te richten op Nederland en op de ontwikkelingen, die zich hier de 
laatste twee eeuwen hebben voorgedaan. 

Een voorbeeld van deze verandering in aanpak en aandachtsvelden is de 
samenwerking van de groep van prof. J. Oosterhoff aan de TU Delft en de 
Rijksdienst voor de Monumentzorg, Het onderzoek van de Delftse groep 
richt zich op de bouwtechnische ontwikkelingen in Nederland tussen 1800 en 
1940.-' De Rijksdienst is op dit moment bezig met het Monumenten 
Inventarisatie Projekt, dat ruwweg dezelfde periode beslaat. De samen
werking tussen de beide groepen behelst de wetenschappelijke onderbouwing 
van het inventarisatieproject. Het slagen van dit project, dat zich beweegt op 
de raakvlakken van techniekgeschiedenis, industriele archeologie en over-
heidsbeleid, zou de samenwerking tussen techniekhistorici, industrieel ar-
cheologen en de ambtenaren van de ministeries, die het beleid voorbereiden, 
in hoge mate kunnen bevorderen. 

26. Een eerste verslag van het onderzoek is gepubliceerd in: Bouwtechniek in Nederland 
(Delft, 1988). 



12 

Een ander voorbeeld betreft het project Techniek en Industrialisatie in 
Nederland in de negentiende eeuw.^' Dit project is voortgekomen uit het 
onderzoek aan de TU Eindhoven naar de rol van de factor techniek in de 
industrialisatie van Nederland. De eerste fase van dit project, dat onder 
leiding staat van H.W. Lintsen, betrof een aantal promotie-onderzoeken naar 
innovaties in enkele bedrijfstakken. Deze fase is vrijwel afgerond. Getracht 
wordt nu om een meer omvattende beschrijving en analyse van het aandeel 
van de techniek in het industrialisatieproces te geven. Voor de uitvoering van 
dit ambitieuze project is steun gezocht bij het Klvl.^* Dit heeft geresulteerd in 
de oprichting van de reeds genoemde Stichting Historie der Techniek, die de 
coordinatie van het project onder zijn hoede heeft genomen. Daarnaast zijn 
verschillende andere maatschappelijke organisaties bij het project betrokken. 
De uitgangspunten van het project zijn: 

1. Nederland als volger in de technische ontwikkeling staat centraal. 
2. De techniekdiffusie, die voor Nederland van cruciaal belang was, wordt 

niet opgevat als een proces van louter imitatie, maar als een zelfstandige 
en belangrijke fase in de technische ontwikkeling; hierbij kunnen 
voortdurend nieuwe innovaties plaatsvinden. 

Bij de invulling van het project komen een aantal bekende thema's uit de 
techniekgeschiedenis terug, toegespitst op de Nederlandse situatie. Het 
project valt in vier delen uiteen. Het eerste deel behelst een uitvoerige 
beschrijving van innovaties in de verschillende sectoren. De andere drie delen 
zijn meer analytisch van karakter. Het tweede deel behandelt de voorwaarden 
en omstandigheden, waaronder de innovaties plaatsvonden. In dit deel 
worden ook de bijdragen van de verschillende theoretische benaderingen 
geevalueerd. In het derde deel gaat het om het aandeel van de technische en 
wetenschappelijke deskundigheid in het industrialisatieproces. De relatie 
wetenschap-techniek in Nederland staat hierin centraal. In het vierde deel 
gaat het om de implicaties van de technische innovaties voor de werk-
omstandigheden, het dagelijks leven en algemener de sociale en culturele 
ontwikkelingen. Een goede afstemming met de eerdere delen moet voor een 
goede integratie van de techniek in het geheel van de menselijke activiteiten 
zorgdragen. Het project Techniek en Industrialisatie in Nederland in de 
negentiende eeuw moet in 1992 zijn afgerond. 

Vatten we nu de perspectieven van de techniekgeschiedenis voor de nabije 
toekomst samen, dan kunnen we stellen, dat de toekomst zeker wat betreft de 
institutionaUsering nog hoogst onzeker is, Daar staat tegenover, dat er wel 

27, H.W. Lintsen, M,S.C. Bakker, G. van Hooff, G.P.J, Verbong, Techniek en 
Industrialisatie in Nederland. Een programma van onderzoek (TU Eindhoven, 1987), 

28, Zie noot 16. 
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verschillende grotere projecten van start zijn gegaan. Met name de resultaten 
van deze projecten, waarbij verschillende groepen samenwerken, zullen als 
een toetssteen voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied gaan fungeren. 
De toekomst van de techniekgeschiedenis in Nederland is daarom niet alleen 
onzeker, maar ook spannend. 


