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Inleiding 

De technische vooruitgang is het embleem van de Europese negentiende eeuw. Stoom, 
ijzer en machines zijn de onontkoombare symbolen van het tijdvak tussen Napoleon en 
de Eerste Wereldoorlog. Zo hebben de tijdgenoten het beleefd en zo zien wij het nog 
steeds. Het begrip industriële revolutie., voor het eerst gebruikt kort na 1800 en weldra 
populair geworden, drukt het gevoel uit van een onomkeerbare, beslissende historische 
transformatie.' Niet zozeer het tempo van de veranderingen maar het volstrekt nieuwe van 
de machinale techniek deed de tijdgenoten kiezen voor de metafoor van de omwenteling. 
De parallel met de Franse revolutie was niet toevallig: in beide gevallen voelde men 
intuïtief aan dat er een grens werd overschreden vanwaar geen weg terug meer mogelijk 
was. Zowel de ene, politieke, als de andere, economische, revolutie gaven voedsel aan de 
overtuiging dat verandering en hervorming zoal niet wenselijk dan toch onvermijdelijk 
waren. In de tijd van de restauratie, die volgde op de nederlaag van Napoleon, waren er 
nog wel conservatieven die meenden dat de oude sociale en politieke orde hersteld zou 
kunnen worden, maar na 1830, en zeker na 1848, werd het authentiek reactionnaire con
servatisme een marginaal geluid. 

Drie aspecten van de relatie tussen techniek en politiek 

Voor politieke leiders en bestuurders waren de nieuwe technische ontwikkelingen zowel 
een uitdaging als een bron van nieuwe mogelijkheden. Maar de techniek is niet uitsluitend 
van betekenis als leverancier van nieuwe bestuurlijke problemen. Het politieke leven werd 
ook op andere, meer subtiele wijze veranderd door de komst van de moderne techniek. 
Ter wille van de systematiek onderscheid ik drie gezichtspunten waaronder de relatie tus
sen techniek, politiek en staatsvorming onderzocht kan worden: 
1. Techniek als bron van nieuwe problemen en uitdagingen die door de bestuurders en de 

politici moeten worden onderkend, geformuleerd en aangepakt. 
2. Techniek als leverancier van nieuwe machtsmiddelen die kunnen worden ingezet in 

nieuwe vormen van beheersing en besturing van de samenleving. 
3. Techniek als inspiratiebron van een nieuwe maatschappelijke en politieke verbeeldings

kracht. 

1. Anna Bezanson, 'The early use of the term Industrial Revolution', Quarterly Journal of Economics 36 (1912) 
343-.̂ 49-
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Techniek is voor de staat niet alleen een bron van nieuwe problemen en uitdagingen, maar ook een leverancier 
van nieuwe machtsmiddelen. Zo droeg de aanleg van een landelijk telegraafnet er toe bij dat de staat een nieuwe 
vorm van beheersing en besturing van de samenleving in handen kreeg (Foto: Nederlands PTT Museum, Den 
Haag). 

In de zesdelige Geschiedenis van de techniek in Nederland overheerst duidelijk het eerste 
gezichtspunt. De techniek wordt er gezien als bron van nieuwe mogelijkheden en moei
lijkheden, en de overheid reageert daarop. De merites van interventionisme en laissez faire 
worden besproken en herhaaldelijk komt de vraag aan de orde of de staat deze of gene 
technische innovatie financieel of organisatorisch heeft gesteund of niet. De ondernemers 
verschijnen in de techniekgeschiedenis als de belangrijkste vernieuwers, van tijd tot tijd 
gesecondeerd door politici en bestuurders. 

Het historische beeld dat de auteurs vervolgens schetsen, spoort in grote lijnen met het 
bestaande beeld van de politieke ontwikkeling van Nederland in de negentiende eeuw. De 
periode 1815-1840 wordt gekenmerkt door het interventionisme van Koning Willem I, 
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voor wie Pruisen het grote voorbeeld was (en niet Engeland, zoals de auteurs overtuigend 
laten zien). De jaren 1840-1855 waren een overgangsperiode waarin het 'gevoel' voor tech
nische vernieuwing in overheidskringen doorbrak (de auteurs noemen soms het jaartal 
1850 waar zij feitelijk 1848 lijken te bedoelen). Na 1855 wordt de 'technische dwang' één van 
de factoren die aanleiding geven tot toenemende staatsinterventie.' Hier en daar kan men 
wellicht over details van mening verschillen, maar in grote lijnen lijkt mij het door de 
auteurs geschetste beeld onaanvechtbaar. De rijkdom aan gegevens die zij boven water 
hebben gehaald, zal het toekomstige geschiedschrijvers van de politieke ontwikkehng 
mogelijk maken de technische ontwikkeling, méér dan tot dusverre, te integreren in het 
historische verhaal. 

Het tweede aspect, de techniek als leverancier van nieuwe machtsmiddelen voor de staat 
zelf, krijgt in deze geschiedenis van de negentiende-eeuwse techniek echter veel minder 
aandacht. Toch was daar wel aanleiding toe geweest. De overheden van het jaar 1800 
waren voor hun onderlinge communicatie nog aangewezen op handgeschreven missiven, 
paarden en postduiven, eventueel aangevuld met de optische telegraaf van Chappe. Een 
eeuw later hadden de bestuurders de beschikking over telegraaf en telefoon, en werd de 
post per trein vervoerd. Troepen verplaatsten zich in 1800 te voet, in 1900 konden ze per 
spoor vervoerd worden. De handgeschreven stukken van 1800 waren in 1900 deels ver
vangen door machineschrift. De grote meerderheid van de auteurs van de techniek
geschiedenis gaat jammer genoeg aan dit soort ontwikkelingen voorbij. In het hoofdstuk 
over telegrafie en telefonie wordt bijvoorbeeld nergens de vraag gesteld welk gebruik het 
staatsbestuur zelf van de nieuwe communicatiemiddelen maakte (waarom ontbreekt 
trouwens de modernisering van de posterijen in het verhaal? Was de uitvinding van de 
postzegel niet 'technisch' genoeg?).-' De enige auteur die systematisch op dit aspect ingaat, 
is Houwaart in zijn bespreking van het 'utilitair-wetenschappelijk netwerk' van medici, 
hygiënisten, lokale verenigingen, stedelijke bureaucraten en ingenieurs.'' Hij laat zien hoe 
de samenwerking tussen bestuurders, burgers en technici bijdroeg tot een nieuw type 
stedelijk bestuur en tot de, eveneens nieuwe, politieke conceptie van de 'maakbaarheid 
van de stedelijke samenleving'.' 

De beperking tot 'materiële' technieken, die overigens zeer begrijpelijk en verdedigbaar is, 
heeft de auteurs van de techniekgeschiedenis hier waarschijnlijk parten gespeeld. De nieu
we politieke technologieën, door Michel Foucault samengevat onder de noemer 'positieve 
macht', een macht die niet verbiedt maar ordent en disciplineert, ontstonden immers 
veelal op het snijvlak van de materiële techniek en de ontwikkeling van de mensweten
schappen (Houwaarts medici en hygiënisten bevonden zich precies op dat snijvlak). De 
produktie en het gebruik van empirisch-sociologische kennis door de overheid valt echter 
grotendeels buiten het gezichtsveld van deze techniekgeschiedenis, ook al wordt er hier en 
daar aan geraakt.^ 

Het derde hierboven genoemde aspect, de techniek als bron van een nieuwe maatschap
pelijke en politieke verbeeldingskracht, komt in de voorliggende techniekgeschiedenis 
sporadisch ter sprake, maar wordt niet als aparte thematiek onderzocht. Voor de negen-

2. Geschiedenis van de techniek, dl. VI, 92-118. 
3. Geschiedenis van de techniek, dl. IV, 273 e.v. 
4. Geschiedenis van de techniek, dl. II, 40 e.v. 
5. Geschiedenis van de techniek, dl. Il, 90. 
6. Bijvoorbeeld door A. van der Woud in zijn bijdrage 'Professionalisering en integratie', in: Geschiedenis van de 
techniek, dl. Il, 164-174. 
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tiende-eeuwse politiek is dit echter een essentieel aspect. Het beeld van de modernisering 
van de samenleving als een dwingende, objectieve noodzaak was zonder de technische 
vooruitgang niet mogelijk geweest. Maar modernisering trok ook een wissel op de 
toekomst en ging vaak samen met de droom over een betere wereld. Schot wijst er in de 
slotbeschouwing terecht op dat moderniteit eerder een claim op de toekomst dan een 
objectief vastliggende ontwikkeling was.' Maar de politieke implicaties van deze observatie 
worden niet uitgewerkt. Met name zou het interessant zijn te onderzoeken, in aansluiting 
bij de dissertatie van Van Lente over techniek en ideologie, hoe de woordvoerders van de 
vernieuwingsgezinde stromingen in de politiek, en in het bredere culturele leven, de 
komst van de technische innovaties hebben geïnterpreteerd en welke rol die interpretaties 
speelden in de constructie en de overtuigingskracht van hun wereldbeeld.* Ook de ont
wikkeling van de politieke economie zou in zo'n onderzoek betrokken kunnen worden (in 
Boschloos dissertatie over de Productiemaatschappij zijn aanzetten daartoe te vinden).' De 
opkomst van het liberalisme in de jaren dertig en veertig zou in dat perspectief misschien 
anders en beter begrepen kunnen worden.'" 

De onfortuinlijke Jan Salie 

De figuur van Jan Salie speelt in de Geschiedenis van de techniek in Nederland een enigszins 
ambivalente rol. De auteurs kritiseren met recht het Jan Salie-syndroom dat in de Neder
landse samenleving van na 1815 slechts achterstand en stagnatie wil zien. Met nog meer recht 
kritiseren ze het onkritische bronnengebruik van sommige oudere economisch-historici die 
de klachten van de tijdgenoten veel te gemakkelijk als een onpartijdige weergave van de 
feitelijke toestand beschouwden, en daardoor de dynamiek van de Nederlandse economie in 
de negentiende eeuw onderschatten. Het valt evenzeer te billijken dat zij pogen te demon
streren dat de Nederlandse ondernemers het, gegeven de toenmalige omstandigheden, op 
een aantal terreinen zo slecht nog niet deden en technisch innoveerden waar zij goede 
marktkansen zagen. 
Toch vind ik hun verwerping van het achterstands-perspectief niet geheel overtuigend. 
Het oorspronkelijke, vroeg-negentiende-eeuwse Jan Salie-syndroom was gekoppeld aan de 
internationaal-vergelijkende blik die voor de toenmalige Nederlanders haast een tweede 
natuur was. Nederland liep technisch achter bij Engeland, België en Frankrijk, en dat werd 
als een probleem ervaren. Welnu, deze visie, die ik het geïnternationaliseerde Jan Salie-
syndroom zal noemen, wordt ook door de auteurs van de techniekgeschiedenis onder
schreven. Volgens hen was Nederland in de zeventiende eeuw een 'koploper' en werd het 
in de loop van de achttiende eeuw een 'volger'. Ze noemen dit zelfs de 'rode draad' in hun 

7. I.W. Schot, 'Innoveren in Nederland', in: Geschiedenis van de techniek, dl. VI, 216-239, m.n. 233-239. 
8. Vergelijk D. van Lente, Techniek en ideologie. Opvattingen over de maatschappelijke betekenis van technische 
vernieuwingen in Nederland, i8_w-i920 (Groningen 1988). 
9. T.I. Boschloo, De productiemaatschappij. Liberalisrrie, economische wetenschap en het vraagstuk der armoede in 
Nederland, iSoo-sS/s (Hilversum 1989). 
10. Ik heb enkele aanzetten gegeven in: S. Stuurman, Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van 
de Nederlandse staat (.Amsterdam 1992). Maar een meer gedetailleerd onderzoek, op basis van wat we, dankzij de 
auteurs van de techniekgeschiedenjs, nu weten over de technische innovaties in dit tijdperk, zou zeer welkom 
zijn. 
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boeken." Hun kritiek op de al te zwartgallige visie van sommige tijdgenoten en de te 
gemakkelijke overname daarvan door bepaalde historici blijft natuurlijk terecht, maar de 
hoofdlijn van hun geschiedbeeld wijkt minder af van de Jan Salie-historiografie dan zij 
willen doen voorkomen. 
Er is echter meer. De auteurs van de techniekgeschiedenis verwerpen het Jan Salie-syn
droom, maar ze stellen nergens de vraag naar de culturele en politieke betekenis van de 
klachten over stagnatie en dompersmentaliteit in de negentiende eeuw. Kritiekloze over
name en eenvoudige verwerping zijn beide anachronistisch. Zou het niet zo kunnen zijn 
dat de toenmalige critici reële verschillen, bijvoorbeeld tussen Nederland en Engeland, 
overdreven om polemische en retorische effecten te produceren? En zou dat type overdrij
ving niet in het politieke debat van die tijd gesitueerd moeten worden? 
Ter illustratie wijs ik op de brochure van de radicale liberaal Dirk Donker Curtius over de 
spoorwegen, of liever gezegd de afv\'ezigheid daarvan in Nederland (een brochure waar
naar de techniekgeschiedenis eveneens verwijst). In Iets over het nut van ijzeren wegen 
(1837) schildert Donker een somber tafereel van de economische en technische staat van 
Nederland.'- Hier herkent men zonder moeite het Jan Salie-syndroom. Maar de lezer 
ontdekt weldra dat de eigenlijke boodschap van Donkers pamflet geen sociaal-economi
sche maar een politieke is. Jan Salie is slechts de opstap tot een liberale kritiek op het 
staatsbestel dat innovatie onmogelijk maakte en Nederland door de volhardingspolitiek 
tegenover België internationaal isoleerde. 
Net zo ging het met de tegenstelling tussen handels- en industrie-belangen die het 
Verenigd Koninkrijk voor 1830 teisterde en die in Noord-Nederland na 1830 in grote trek
ken ten gunste van de handel werd beslecht. De auteurs van de techniekgeschiedenis 
onderschrijven de stelling dat Nederland een handelsland was en dat de belangen van de 
industrie en de technische vernieuwing daardoor vaak op de tweede plaats kwamen.'' De 
liberale critici van de generatie van Thorbecke en Donker associeerden de eenzijdige 
nadruk op de handel met alles waar zij een afkeer van hadden: het bankwezen en de rente
niers, de nostalgie naar de oude Republiek, en een lui conservatisme: kortom, met Jan 
Salie. We hebben in het geval van het Jan Salie-syndroom dus eigenlijk te maken met een 
politieke duiding van economische toestanden. Het is een projectie van het liberale 
conservatisme-beeld op de oude economische elite die de schuld krijgt van de reële econo
mische achterstand van Nederland op de meer geavanceerde naties van Europa. In dit 
licht wordt de culturele component van het Jan Salie-syndroom ook begrijpelijk, hij is het 
tegendeel van de Verlichting; hij is alles wat de liberale hervormers zelf niet wensten te 
zijn. Het samengaan van politieke en literaire vernieuwers in De Gids past eveneens goed 
in deze interpretatie (schreven er ook technische vernieuwers in - is dat onderzocht?). 
Tenslotte was deze perceptie van de technische achterstand van Nederland door een groot 
deel van de intellectuele en politieke elite op zijn beurt een onderdeel van de wordingsge
schiedenis van de moderniserende politieke stromingen, met name van het liberalisme. 
Wellicht was het eveneens een intellectueel-emotionele drijfveer van heel wat technische 
vernieuwers. 

11. Geschiedenis van de techniek, dl. VI, 25. 
12. D. Donker Curtius, Iets over het nut van ijzeren wegen (Den Haag 1837). 
13. Geschiedenis van de techniek, dl. VI, 227. 
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Techniek is ook een inspiratiebron van nieuwe maatschappelijke en politieke verbeeldingskracht. De Amster
damse industrieel Paul van Vlissingen (1797-1876), hier met het borstbeeld van James Watt op zijn tafel, riep in 
zijn brochure De Industrie van Groot-Brittannii' een voorbeeld voor Nederland (Amsterdam 1838) op tot maat
schappelijke hervormingen, omdat hij bij een bezoek aan de Britten had gezien dat de 'fabrijkmatige nijverheid 
(...) onwaardeerbare voordelen' had (Foto: Werkspoormuseum). 

Engeland en het James Watt-syndroom 

Het is interessant de Nederlandse situatie op dit punt te vergelijken met die in andere 
Europese landen, in de eerste plaats met Engeland. Terwijl vele Nederlanders het sombere 
Jan Salie-beeld cultiveerden, bestond er in Engeland een James Watt-syndroom: de ver
spreiding en het tempo van technische innovaties werd daar in de jaren dertig en veertig 
van de negentiende eeuw niet te laag aangeslagen maar eerder overschat. Terwijl heel wat 
Nederlanders slechts stagnatie en dompersmentaliteit meenden te zien, zagen vele Britse 
auteurs en waarnemers overal 'Manchester'."* 

14. Vergelijk Dolores Greenberg, 'Energy, power, and perceptions of social change in the early nineteenth cen
tury', .AiiJtTicüii Historical Review g^ (1990) 693-714. 
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Maar ook die overschatting had politieke implicaties: de problemen leken dramatischer 
en groter dan ze waren, en deze voorstelling van zaken deed reform in enigerlei vorm als 
noodzakelijk of zelfs wenselijk verschijnen. Enkele geschriften van Thomas Carlyle, zoals 
Chartism (1839) en Sartor Resartus zijn doortrokken van een haast apocalyptische visie op 
de industriële revolutie in Engeland. Nog beter is het beeld van een totale ommekeer in de 
maatschappelijke verhoudingen onder woorden gebracht door Benjamin Disraeli in het 
radicaal-vernieuwende conservatisme van zijn jonge jaren. In twee van zijn politieke 
romans vormt de industriële revolutie het decor van de intrige. Sybil or the Two Nations 
(1845) is het meest bekend geworden, maar in Coningsby or the New Generation, dat een 
jaar tevoren verscheen, wordt het beeld van de industriële omwenteHng in net zulke dra
matische bewoordingen geschetst. Om het ongehoord nieuwe van de moderne industrie 
te onderstrepen, gebruikt Disraeli een contrast dat voor de vroeg-negentiende-eeuwse 
lezers nog een grote emotionele lading bezat, namelijk de vergelijking met de klassieke 
oudheid. De held van het verhaal, de jonge hervormingsgezinde aristocraat Coningsby, is 
te paard (!) onderweg door Engeland en wordt door een vreselijk onweer gedwongen zijn 
toevlucht te zoeken in een afgelegen boerenhoeve. Daar ontmoet hij een andere schuilen
de reiziger, de Joodse geleerde Sidonia. De twee reizigers raken in gesprek over de zin van 
het bestaan. Coningsby wil reizen en veel van de wereld zien, bovenal zou hij Athene, de 
bakermat van de Europese beschaving, willen bezoeken. Het antwoord van Sidonia komt 
voor Coningsby als een koude douche: 

You are traveling, rejoined his companion: every moment is travel, if understood. Ah! but the Mediterra
nean!, exclaimed Coningsby, what would I not give to see Athens! I have seen it, said the stranger, slightly 
shrugging his shoulders; and more wonderful things. Phantoms and spectres! The age of ruins is past - have 
you seen Manchester?" 

Enige tijd daarna bezoekt de jonge aristocraat inderdaad Lancashire. Het introducerende 
commentaar van Disraeli evoceert opnieuw de vergelijking tussen Manchester en Athene: 

... rightly understood. Manchester is as great a human exploit as .Athens .... It is the philosopher alone who 
can conceive the grandeur of Manchester, and the immensity of its future."' 

Men kan natuurlijk de vraag stellen hoe representatief Disraeli was. Ik ben geneigd te zeg
gen: de taal en de beeldspraak van Disraeli zijn specifiek voor hem, maar het beeld van 
een alles omvattende omwenteling die een nieuwe periode in de menselijke geschiedenis 
inluidt, was veel algemener.'^ 
Door het Nederlandse techniek-(i/sco»rs met het Britse te vergelijken, wordt Jan Salie 
tegelijk gerelativeerd en beter begrijpelijk. De Nederlandse intellectuelen, technici en 
politici namen in de meeste gevallen kennis van de Engelse toestanden via de geschriften 
van de Britse auteurs wier visie op de ontwikkeling in hun eigen land gekleurd was door 
het James Watt-syndroom. En die Nederlanders die Engeland zelf bezochten, gingen 
meestal naar de nieuwe industriegebieden zodat hun reiservaringen ook al weer pasten in 
datzelfde James Watt-syndroom. De conclusie lijkt gewettigd dat de Britse overschatting 

15. Benjamin Disraeli, Coningsby, or the new generation (1844; Everyman ed. 1911) 95. 
16. Disraeli (n. 15), Coningsby, 127. 
17. Vergelijk de teksten verzameld in H. Jennings, Pandaenwnium. The coming of the machine as seen by contem
porary observers (London 1985); Paul Johnson, The birth of the modern World society 1815-1830 (London 1992); 
Jerome Blum, In the beginning. The advent of the modern age: Europe in the 1840s (New York 1994). 
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van de eigen ontwikkeling en de Nederlandse onderschatting van het nationale kunnen 
elkaar wederzijds hebben versterkt in het Jan Salie-beeld. 

Conclusie: techniek, moderniteit en politiek 

De politieke dimensies van de techniekgeschiedenis laten zien dat technieken en tech
nische keuzen minder eenduidig en 'hard' zijn dan men op het eerste gezicht zou denken. 
In zijn epiloog over techniek en modernisering stelt Schot terecht dat moderniteit niet een 
zuiver objectieve ontwikkeling is, maar steeds een claim op en een droom over de toe
komst vooronderstelt.'* Voor de analyse van het politieke proces heeft dat uitgangspunt 
een grote betekenis. De vraag wat belangrijk, urgent, wenselijk, realistisch of haalbaar is, 
wordt in de politiek steeds opnieuw gesteld en beantwoord. Technische mogelijkheden en 
marktkansen spelen in dat proces een grote rol, maar culturele beelden en politieke strate
gieën ook. 

De internationale concurrentie is een hard en objectief feit. De Europese staten hebben 
sedert de zeventiende eeuw behalve militair ook economisch en technisch met elkaar 
geconcurreerd, ook al stond de economische competitie aanvankelijk in dienst van de 
militaire."^ In de tweede helft van de zeventiende eeuw zag William Petty, de grondlegger 
van de 'politieke rekenkunde' (political arithmetic) een verband tussen de economische, 
technische en miütaire kracht van de Nederlandse Republiek.'" Twee eeuwen later waren 
vele Europese waarnemers ervan overtuigd dat de economische en technische voorsprong 
van Engeland en de macht van het Britse imperium twee kanten van dezelfde medaille 
waren. Alle Europese staten hebben in de negentiende eeuw de eigen economie be
schermd: de vrijhandelspolitiek was uitzondering, een gematigd protectionisme de regel.^' 
In sommige landen trad de staat op als actief promotor van technische innovatie, in an
dere niet of minder.-- Zowel interventie als laissez faire waren politieke strategieën, met 
gevolgen voor de richting van de technische ontwikkeling. 

In het Nederlandse geval was het niet anders. Het Jan Salie-syndroom hangt samen met de 
vroeg negentiende-eeuwse politieke cultuur waarin, zeker tot aan de Belgische Revolutie, 
de status van 'kleine grote mogendheid' nog bereikbaar leek. Pas na 1848 verzoende de 
politieke elite zich definitief met de nieuwe positie van Nederland als kleine, maar rijke 
natie. De techniek-oriëntatie die de auteurs van de techniekgeschiedenis schetsen, past bij 
die aanvaarding: een politiek van behoedzame innovatie, van cultiveren en verbeteren van 
wat men reeds bezat, van selectieve overname van wat elders succesvol was (Nederland als 
'diffusieland').^3 Het is misschien tekenend dat Nederland in één geval wél voorop liep, 

18. Schot (n. 7), 'Innoveren in Nederland', 233-239. 
19. Zie Siep Stuurman, Staatsvorming en politieke r/ioJrif (.Amsterdam 1995) 89-97. 
20. Political Arithmetick (geschreven in de jaren 1671-76; eerste publikatie; 1690), in: Ch. Huil ed., The economie 
writings of Sir William Petty (1899; reprint New York 1963) dl. I, 255-261. 
21. Paul Bairoch, Economics and world history. Myths and paradoxes (Harvester Wheatsheaf 1993) 16-29. 
22. In Frankrijk was de staat interventionistischer dan in Engeland (en Nederland?), vergelijk Cecil O. Smith Jr., 
'The Longest Run: Public Engineers and Planning in France', American Historical Review 95 (1990) 657-692. Het 
waren eveneens Fransen die de eerste kosten-baten analyse van overheidsinvesteringen in de infrastructuur ont
wikkelden: zie Robert B. Ekelund Jr. en Robert F. Hébert, 'French Engineers, welfare economics, and public 
finance in the nineteenth century'. History of Political Economy lo (1978) 636-668. 
23. Geschiedenis van de techniek, dl. VI, 235. 
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namelijk bij de introductie van stoomkracht in de marine.^"* Het koloniale imperium was 
tenslotte het enige aspect van de Nederlandse staatsvorming waarin het land nog de allure 
van een grote mogendheid had. 

SUMMARY 

James Watt and Jan Salie: On the relationship between political history and the history of 
technology 

In this article the political salience of technological development is discussed. The author 
distinguishes three issues: 1. Technology as a source of new challenges that have to be met 
by the administrative and political elites; 2. Technology as a set of new resources and 
modes of control; 3. Technology as a source of the production of novel cultural and pol
itical worldviews: 'imagined modernity'. 
The new series on the history of technology in the Netherlands in the nineteenth century 
is discussed in this context. It is shown that the first aspect, technology as a source of new 
challenges, predominates in the series. The second aspect receives some attention but is 
not treated systematically, while the third aspect is almost entirely neglected. 
Finally, some political and intellectual aspects of the issue of the 'technological under
development' of nineteenth-century Holland are discussed, drawing on a comparison of 
Dutch and British developments. 

24. Geschiedenis van de techniek, dl. VI, in. 

341 


