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INLEIDING OP HET THEMA: 
TECHNIEK IN NEDERLAND IN DE 
TWINTIGSTE EEUW 

De reeks Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, onder redactie van Johan Schot en 
anderen, is met zijn tientallen medewerkers en zijn budget van ettelijke miljoenen euro, 
een van de meest grootschalige historische projecten binnen de Nederlandse geschied
schrijving. De reeks was niet enkel een neerslag van bestaande kennis. In het kader van 
TiN-20, zoals het hele project in de wandeling wordt afgekort, werd ook allerlei nieuw 
onderzoek geïnitieerd. Bijzonder aan dit reuzenproject is niet in de laatste plaats dat 
het zo goed in de hand werd gehouden. De uitgangspunten van de redactie werden 
nauwlettend in het oog gehouden en de zeven delen verschenen min of meer op schema. 
Met de verschijning van het laatste (zevende) deel werd de reeks op 12 november 2003 
feestelijk afgerond. Op een bijeenkomt in het Tropenmuseum werd de hele reeks aan
geboden aan H.M. de Koningin. 

Ook wetenschappelijk gezien leek de totstandkoming van deze reeks aller aandacht 
waard. Vandaar dat door het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, het 
genootschap Gewina en het Instituut voor geschiedenis en grondslagen van de natuur
wetenschappen van de Universiteit Utrecht op 26 maart 2004 een discussiemiddag werd 
georganiseerd, waar de inhoudelijke merites van de reeks onderworpen werden aan een 
kritische evaluatie. (Iets soortgelijks was gebeurd naar aanleiding van het totstandkomen 
van de voorloper van TiN-20, de reeks Techniek in Nederland in de negentiende eeuw.) 
Enkele vooraanstaande historici lieten daar vanuit hun verschillende specialismen hun 
licht over de reeks schijnen: de wetenschapshistoricus Geert Vanpaemel (Leuven), de 
techniekhistoricus Karel Davids (VU) en de sociaal-economisch historicus Pim Kooij 
(Wageningen), waarna Johan Schot namens de redactie van TiN-20 de heren van 
repliek diende. Gezien het geslaagde karakter van de bijeenkomst besloten Gewina en 
het KNHG de bijdragen gezamenlijk uit te geven in hun respectieve tijdschriften, het 
tijdschrift Gewina en de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der 
Nederlanden. De redactionele begeleiding en bewaking was in handen van de redactie van 
de BMGN. Gewina beperkt zich overigens tot de techniek- en wetenschapshisotrische bij
dragen; degene die enkel over sociaal-economische geschiedenis gaan laten wij als voor 
onze leden minder relevant over aan onze zusterorganisatie. U vindt hier dus de uitgewerk
te bijdragen van Geert Vanpaemel en Karel Davids, alsmede de repliek van de redacteuren 
van TiN-20 en een inleiding op de reeks als geheel. De bijgevoegde illustraties werden ons 
welwillend ter beschikking gesteld door de Stichting Historie der Techniek. Wij zijn daar
bij speciaal dank verschuldigd aan Giel van Hooff. 

Op deze manier hopen wij bij te dragen aan de evaluatie van een project dat niet 
alleen inhoudelijke vernieuwing wil brengen, maar dat inmiddels ook vanwege zijn 
opzet en wijze van uitvoering een paradigmatisch karakter lijkt te krijgen in historisch 
Nederland. Wat dit laatste betreft mag hier niet onvermeld blijven dat TiN-20 een van 
de inspiratiebronnen is geweest voor een recent initiatief van de Nederlandse weten-
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schapshistorici om zich te organiseren. Er is, onder vlag van Gewina, een landelijke 
werkgroep opgericht die zich buigt over de formulering van een onderzoeksprogram
ma omtrent het thema 'circulatie van kennis'. Meer informatie over deze werkgroep is 
te vinden op de site van Gewina: www.gewina.nl/werkgroep. 
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