
TECHNOLOGIEGESCHIEDENIS,
AMBACHTSLIEDEN EN DE
INDUSTRIËLE REVOLUTIE:
EEN SELECTIEF CONGRESVERSLAG

Artisans, Industrie. Nouvelles Révolutions du
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In Parijs vond begin juni een internationaal congres plaats dat de rol van

technologie in de geschiedenis van de voorbije 5 à 600 jaar wou herbe-

kijken. Dit ambitieus programma heeft zijn wortels in minstens drie

onderzoekstradities, die elkaar in de voorbije tien à vijftien jaar steeds

vaker hebben ontmoet.

[ Harald Deceulaer ]

Allereerst zijn technologiehistorici de

oude lineaire modellen van technologi-

sche transfers en "challenge and respon-

se"-modellen gaan inruilen voor meer

complexe, gelaagde verhalen waarin

technologie ingebed wordt in de maat-

schappij, en waarin niet alleen economi-

sche, maar ook sociale, politieke en cultu-

rele elementen invloed uitoefenen op de

technologische evolutie. Praktijken, net-

werken van relaties en macht, communi-

catie en ecologie hebben zo een plaats

gekregen in de hedendaagse technolo-

giegeschiedenis.2 Culturele elementen

krijgen ook een belangrijke rol toebe-

deeld in een tweede stroming, namelijk

de aandacht voor de rol die consumenten

speelden in het vorm geven aan produc-

ten, productie en industrie.3 Een derde

stroming die expliciet gestalte gaf aan

het programma van het congres is de stu-

die van ambachtslieden. Historici zijn de

laatste jaren meer aandacht aan hen

gaan besteden, en beschouwen ze door-

gaans niet meer als in traditie gevangen

handwerkers, maar wel als dynamische,

kleine en middelgrote ondernemers.4 De

kleinere vernieuwingen door vele van

deze vaak anoniem gebleven vaklui wor-

den vandaag als minstens zo belangrijk

beschouwd als de strategieën van

katoenbaronnen of eigenaars van hoog-

ovens. Tegelijk is het duidelijk geworden

dat ambachtslieden en hun cultuur niet

verdwenen met de afschaffing van de gil-

den of het begin van de industrialisering,

maar dat ze in de 19e eeuw nog een

grote betekenis hadden.5 Hiermee ver-

bonden komen een reeks problemen aan

de orde, zoals de betekenis van kwaliteit,

menselijk kapitaal, instituties, gender en

politiek voor technologische ontwikkelin-

gen. Voor cultuur-

historici en volks-

kundigen kunnen

deze perspectie-

ven ook van belang

zijn. Volkscultuur

beperkt zich

immers niet tot

verhalen vertellen,

liederen zingen,

volksdansen of

feesten; ook werken, produceren en con-

sumeren zijn doordrongen van talloze

culturele betekenissen. 6

Op het congres werden 46 lezingen

gehouden, waarvan er iets meer dan de

helft de klassieke periode behandelden

van de industriële revoluties tussen 1750

en 1900. De Middeleeuwen stonden wel

in de titel, maar kwamen er bekaaid

vanaf. De vroegmoderne periode en de

20e eeuw waren dan weer goed ver-

tegenwoordigd. Een link met eigentijdse

evoluties in de informatica, bio-technolo-

gie, telecommunicatie e.d. werd niet echt

gelegd (voor wie hier meer over wil

weten zijn er talloze sites op het internet,

zie de kadertekst).

INNOVATIES EN UITVINDINGEN

Een uitstekende entrée en matière werd

gegeven door Pap ’n Diaye (Ecole des

Haute Etudes en Sciences Sociales), die het

idee van innovatie besprak in de 20e-

eeuwse Amerikaanse en Franse techniek-

geschiedenis. Concepten als "efficiëntie"

en "vernieuwing"

werden niet als van-

z e l f s p r e k e n d

beschouwd, maar

sterk geproblemati-

seerd. De keuze voor

een bepaalde tech-

nologische vorm

gebeurde niet

noodzakelijk omdat

de ene efficiënter

was dan de andere, maar wel omdat het

een grotere controle toestond op arbei-

ders en middelen. De sociale en politieke

context is dus cruciaal bij technologische

keuzes, waardoor het weinig zinvol is om

"vernieuwing" te herleiden tot één ele-

ment. Daarenboven worden noties van

efficiëntie en vernieuwing ook gekaderd in

een legitimerend discours van vooruit-

gang, dat andere visies moet ondermijnen

en dat als marketingstrategie kan worden

gehanteerd om producten te verkopen

aan consumenten. Toch blijken arbeiders

en consumenten geen willoze slachtoffers

van ondernemers, producenten of recla-

mejongens want over de technologische

keuzes en hun legitimerend discours

Volkscultuur beperkt zich

immers niet tot verhalen vertellen,

liederen zingen, volksdansen of

feesten; ook werken,

produceren en consumeren

zijn doordrongen van talloze

culturele betekenissen
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wordt steeds onderhandeld tussen ver-

schillende actoren.

Een bijzonder vernieuwend onderzoek

werd voorgesteld door Luca Mola van de

universiteit van Warwick, die een boek aan

het schrijven is over innovaties tijdens de

Italiaanse Renaissance.7 Hij bestudeert het

systeem van patenten voor uitvindingen,

dat in Italië al bestond in de 15e en  16e

eeuw. Alleen in Venetië werden tussen 1474

en 1600 meer dan 1000 patenten toege-

kend, en andere steden en staten kopieer-

den dit Venetiaans systeem. Mola heeft zelfs

sporen gevonden van uitvinders die in een

hele reeks Europese landen  tegelijk een

patent aanvroegen. Net als in latere perio-

den gingen uitvinders vaak samenwer-

kingscontracten aan met geldschieters of

ondernemers die het kapitaal, de organisa-

torische vaardigheden of de politieke con-

necties hadden om hun projecten te realise-

ren. Ambachtslieden waren vaak betrokken

partij, en hun gilden stonden dikwijls open

voor vernieuwing. Mola’s bijdrage past in

een recente golf van publicaties die het con-

servatisme van de Italiaanse economie in de

vroegmoderne periode sterk in vraag stelt.8

Ook  Salvatore Ciriacono (Universiteit van

Padua) verwierp de catastrofale visies op de

Italiaanse economie in de 17e eeuw, en stel-

de deze eerder voor als een periode van

reconversie en herstructurering. Kleine en

middelgrote ondernemingen speelden een

dynamische rol in de tragere industrialise-

ring van Italië, dat zich sterk concentreerde

op producten van een hogere kwaliteit.

KENNIS EN VAARDIGHEDEN

Verschillende sprekers op het congres had-

den aandacht voor diverse vormen van ken-

nis en vaardigheden, die een rol spelen.

Klassiek maken economisten een onder-

scheid tussen zogenaamde "tacit knowled-

ge", en "formal knowledge". "Tacit knowled-

ge" staat daarbij voor het geheel van prakti-

sche vaardigheden die al doende, door

oefening, worden verworven, en die niet zo

eenvoudig kunnen worden doorgegeven of

aangeleerd. Deze kennis van ambachtslie-

den wordt typisch verworven door langdu-

rige interactie met een "meester" of met

geschoolde arbeiders, b.v. tijdens een leer-

tijd. Formele kennis is meer theoretisch

onderbouwd en gerationaliseerd in een

kennissysteem, dat meestal op een doelma-

tige manier wordt doorgegeven via onder-

wijs. De ingenieur is een goede belichaming

van dit soort kennis. Ian Inkster (Nottingham

Trent University) stelde een omvangrijk

onderzoek voor naar de oorsprong van

technische uitvindingen in Engeland, België

en Australië tussen de late 18e en de late

19e eeuw.9 Werden technologische vernieu-

wingen vooral door ingenieurs, of ook door

ambachtslieden uitgevonden? Zijn onder-

zoek nuanceerde de stelling van Nathan

Rosenberg dat ingenieurs in de 19e eeuw

de rol van ambachtslieden overnamen.

Vooral in Engeland bleven ambachtslieden

(en dus hun "tacit knowledge”) een belang-

rijke rol spelen in technologische vernieuw-

ing, en dit in het bijzonder in het uitvinden

van nieuwe producten of bij het uitdenken

van kleinere aanpassingen aan bestaande

technieken. Na 1851 ontstond een hele

reeks instellingen (avondscholen, clubs

waar lezingen werden gegeven, bibliothe-

ken,...) die ambachtslieden toestond om for-

mele, technische kennis te verwerven. Met

name in een aantal industriële districten,

waar veel geschoolde ambachtslieden

gegroepeerd waren, werden talloze nieuwe

ideeën en technieken uitgevonden en ver-

spreid. Dit werpt de vraag op hoe dergelijke

kennis eigenlijk geproduceerd en gerepro-

duceerd werd in dat soort districten. Dario

Gagio (University of Michigan) had tot doel

om het mysterieuze en wat romantische

beeld van lokale, collectieve ambachtelijke

kennis van een "gemeenschap" preciezer in

kaart te brengen. Dit deed hij voor Arezzo in

Toscane en Valenza Po in Piedmont, de twee

belangrijkste Italiaanse productiecentra

voor gouden juwelen in de periode tussen

1900 en 1975. Hij bracht een erg mooi, fijn-

mazig onderzoek dat o.a.door interviews de

familierelaties, attitudes, normen en kennis-

verwerving in de bedrijfstak weergaf. De

"ambachtelijke kennis" in de twee Italiaanse

stadjes was niet het resultaat van de

Italiaanse traditie van de Renaissance, en

was al evenmin een statisch, onproblema-

tisch reservoir van organische volkskennis

of volkscultuur. Eerder was deze kennis het

resultaat van dynamische politieke en socia-

le processen waardoor een web van institu-

tionele organisaties en persoonlijke relaties

werd geweefd. Afzetmarkten in Zuid-Italië

en productie voor topjuweliers in Parijs,

New York en Rome werden gecombineerd

met een klassiek leertijdsysteem,technische

scholen en onderaannemingssystemen.

TECHNOLOGISCHE TRANSFERS

De verspreiding van nieuwe technologie is

een klassiek onderwerp in de technologie-

geschiedenis, en het stond dan ook centraal

in verschillende bijdragen. Ulrich Pfister

(Wilhelms-Universität Münster) besprak de

verspreiding van het lintengetouw in de zij-

deindustrie in Europa in de 17e en 18e eeuw

(een machine waarmee 8, en later 16 en 40

linten tegelijk konden worden gemaakt).10

Hij benadrukte de rol van marktsegmenten:

bij duurdere linten speelde mechanisering

geen rol door de voorkeur van de consu-

menten voor handgemaakte kwaliteit. De

interne structuur van ambachtsgilden en

het politieke gewicht van deze organisaties

in verschillende Duitse steden kregen ook

een rol toebedeeld in het vertragen of ver-

snellen van technologische verandering.

Harald Deceulaer (Vrije Universiteit Brussel)

focuste op een andere technische ver-

nieuwing die de eigenlijke industriële revo-

lutie voorafging: de verspreiding van het

kousenbreigetouw in de Zuidelijke

Nederlanden in de 17e en 18e eeuw. Op

deze machine konden kousen veel sneller

gebreid worden dan met de hand. Toch

blijkt dat eerdere studies het aandeel van

het handbreien (door vrouwen) sterk onder-

schat hebben in vergelijking met het breien

op getouwen (door mannen). De langzame

verspreiding van het getouw in de

Zuidelijke Nederlanden, in vergelijking met

Frankrijk en Engeland, werd beïnvloed door

sociale, politieke en culturele elementen.

Daarom specialiseerden sommige regio’s

zich in duurdere, handgebreide kousen. In

de tweede helft van de 18e eeuw leidde

demografische groei, de toename van con-

sumptie, de introductie van een gematigd

protectionisme en het initiatief van onder-

nemers wel tot technologische expansie in

de sector, vooral in het Doornikse.Toch ble-
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ven mode en culturele voorkeuren van

consumenten de specifieke ontwikkeling

van de industrie beïnvloeden.

Op dergelijke voorkeuren werd ingegaan

door Hellen Clifford (Victoria and Albert

Museum) die de veranderingen in smaak

besprak bij Engelse consumenten t.o.v. zil-

ver en zijn imitatiegoederen tussen 1750

en 1800. Oude, zwaardere zilveren voor-

werpen verloren aan status omdat steeds

meer mensen zich zilveren voorwerpen

konden veroorloven, en omdat nieuwe

technische ontwikkelingen het toestonden

om lichtere, modieuze voorwerpen in imi-

tatiematerialen te maken. Voor de Engelse

elites werd hierdoor het hanteren van de

juiste manieren belangrijker als bewijs van

status dan het bezitten van de juiste goe-

deren.

POLITIEK EN INSTITUTIES

Politieke en institutionele elementen kwa-

men aan bod in talloze lezingen. Philippe

Minard stelde de eerste resultaten voor

van zijn vergelijking tussen Frankrijk en

Engeland in de 18e eeuw, waarbij hij

focuste op de lederindustrie in Londen.

Olivier Raveux bracht een uitstekende

tekst over de katoendrukkerij in Marseille

tussen 1648 en 1793.11 Marseille was het

oudste Europese katoendrukkerscentrum:

zo’n 30 jaar voor Londen, Parijs en

Amsterdam werden er al katoenen stoffen

bedrukt die werden ingevoerd uit het

oostelijke Middelandse Zee-gebied. Toen

de stad een "vrije haven" werd in 1669,

konden deze stoffen goedkoper worden

ingevoerd, en vestigden zo’n 400

Armeniërs zich in de stad, die verf- en druk-

technieken uit het Nabije Oosten introdu-

ceerden. In 1686 werd het bedrukken van

katoen verboden in Frankrijk, maar

Marseille kon genieten van een uitzonde-

ringspositie, waardoor ze witte stoffen kon-

den blijven invoeren, en bedrukte katoen-

tjes uitvoerden naar Spanje, Amerika en de

Franse eilanden in de Caraïben. Door de

zevenjarige oorlog werden de handelsrela-

ties van Marseille echter sterk verstoord, en

toen het katoendrukken werd toegelaten

in andere Franse steden, kon men al snel

de concurrentie niet meer aan. Het speci-

fieke Franse douanesysteem, dat Marseille

bevoordeelde voor 1750, benadeelde de

stad in de late 18e eeuw.

VROUWEN EN GENDER

De gender-identiteit van technologie is

een veelbesproken thema in het interna-

tionaal onderzoek,12 en kwam ook aan bod

op dit congres. Daryl Hafter (Eastern

Michigan University) besprak de rol van

vrouwen in de zijdeindustrie, hoeden- en

knopenmakerij in de "ondergrondse" 18e-

eeuwse economie in Lyon. Deze vrouwen

zetten eigen clandestiene werkwinkels op

die goedkoper produceerden dan de offici-

ële bedrijfjes van gildenmeesters.13

Catherine Lanoë (assistente aan het College

de France) bestudeerde de producenten

van cosmetica in  het 18e-eeuwse Parijs,

waarvan ook een groot deel bestond uit

vrouwen. Ze bestudeerde de relatie tussen

deze vrouwen en de Société Royale de

Médecine (die een officiële erkenning van

een nieuw product kon geven) en de

Corporation des gantiers et parfumiers, een

ambachtsgilde die sterk aan belang inboet-

te na 1776 door politieke verzwakking, en

door het grote commerciële succes van de

vrouwelijke cosmeticaverkoopsters. Deze

laatsten argumenteerden soms dat hun

producten ook een medische rol konden

spelen. De geschiedenis van ziekte en

gezondheid kwam ook naar voor in de

paper van Liliane Mottu-Weber (universiteit

van Genève).14 Zij besprak de weinig benij-

denswaardige posi-

tie van vrouwen in

de horloge-

industrie van

Geneve die tot het

midden van de 19e

eeuw horloges ver-

gulden met een bij-

zonder ongezonde

mengeling van

goud en kwikzilver.

Aan de hand van

bijzondere bronnen heeft ze de door ziek-

ten geplaagde levens van een hondertal

verguldsters kunnen volgen tussen 1760 en

1810. Hevig beven, reumatische pijnen,

maagzweren en het vaak ter wereld bren-

gen van gehandicapte kinderen waren de

tol van hun beroep. Interessant is vooral de

houding van de manufactuureigenaars, de

stedelijke autoriteiten en de arbeidsters zelf

ten opzichte van hun ziekte.

CONCLUSIES

Denis Woronof had de ondankbare taak om

de conclusies te presenteren van dit bijzon-

der veelzijdige congres.15 Hij stelde dat de

rehabilitering van de ambachtslieden nu

echt verworven was, in die mate dat het

zelfs een nieuwe orthodoxie dreigt te wor-

den. Verder is het duidelijk dat de industrie

niet noodzakelijk de toekomst was voor de

ambachtelijke sector, maar anderzijds is

een ambachtsman uit  de late 19e eeuw

niet dezelfde als die uit de 18e eeuw.

Technologie is duidelijk niet sociaal, ecolo-

gisch, politiek of sexe-neutraal, maar moet

worden ingebed in de maatschappij.

Belangrijk bij deze inbedding is ook het

geografische kader: technieken en uitvin-

dingen clusteren vaak in bepaalde industri-

ële districten of buurten, waarvan we de

dynamiek beter zouden moeten leren ken-

nen. De micro-benadering, die sterk aanwe-

zig was op het congres, vond Woronof posi-

tief, maar anderzijds kan een accumulatie

van monografieën niet leiden tot een

geschiedenis van een Industrieel Systeem.

Kritiek op dit congres was natuurlijk moge-

lijk: de bekommernis om per se langeter-

mijnperspectieven te ontwikkelen leidde

bijvoorbeeld regelmatig tot het kunstmatig

bij elkaar klutsen van

papers die weinig

met elkaar te maken

hadden.

Studies over con-

juncturen, verschui-

vende aanbodscur-

ven of logaritmische

reeksen waren

opvallend afwezig

op dit congres, en dit

vergemakkelijkt de

dialoog met cultuurhistorici of volkskundi-

gen. Algemeen leken de sociaal-economi-

sche historici op dit congres sterker open te

staan voor de invloed van culturele, kwalita-

tieve elementen als de rol van kwaliteit, de

Een dialoog tussen de klassieke 

aandacht voor oude ambachten door

volkskundigen en deze nieuwe

benaderingen van sociaal-

economische historici kan zeker 

ook in Vlaanderen leiden tot 

waardevolle,

hybride kruisbestuivingen
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normen van consumenten, het produceren

en doorgeven van kennis en vaardigheden.

Dat Franse en Italiaanse historici hier het

voortouw nemen is niet verwonderlijk.

Door de sterke traditie van de sociale

geschiedenis, een groot gewicht van

heterodoxe economische stromingen en

een sterke theoretische belangstelling voor

de sociale wetenschappen, hebben vele

hedendaagse historici en economisten er

interesse voor instituties, cultuur en actor-

gerichte microgeschiedenis.16 Ook in

Amerika kennen deze stromingen veel suc-

ces bij historici.Een dialoog tussen de klassie-

ke aandacht voor oude ambachten door

volkskundigen en deze nieuwe benaderin-

gen van sociaal-economische historici kan

zeker ook in Vlaanderen leiden tot waarde-

volle, hybride kruisbestuivingen. Meermaals

is al gewezen op het belang van de industri-

ële dynamiek en het ondernemersschap

voor de geschiedenis van de Zuidelijke

Nederlanden van de voorbije 800 jaar.17 Zijn

er geen vergelijkbare studies mogelijk over

de technologische, politieke en culturele

aspecten van de productie en consumptie

van "typisch Belgische" producten als bier,

chocolade, koekjes, kleding, tapijten, textiel,

kant, dansmuziek, stripverhalen en

(groot)spraaktechnologie?                               n

Over technologiegeschiedenis be-

staan verschillende internationale

gespecialiseerde tijdschriften: b.v.

Technology and Culture, History of

Technology en History and Technology.

In het Nederlands is er het Tijdschrift

voor Industriële Cultuur van het

Museum voor Industriële Arche-

ologie en Textiel in Gent en Erfgoed

van Industrie en Techniek. Vlaams-

Nederlands Tijdschrift, dat wordt uit-

gegeven door de Vlaamse Vereniging

voor Industriële Archeologie.

Op het internet zijn talloze sites te vin-

den over de geschiedenis van technolo-

gie, waar vooral de meest recente evo-

luties veel aandacht krijgen. Selecties

van dergelijke sites zijn te vinden op

www.englib.cornell.edu/ice/lists/his-

torytechnology/historytechnology.html,

www.refstar.com/techhist/,

www.echo.gmu.edu/center .

Voor Vlaanderen kunnen we verwij-

zen naar de Stichting Industrieel en

Wetenschappelijk Erfgoed (SIWE), zie

www.siwe.be. Een erg interessante

site is ook die van de Vlaamse

Vereniging voor Industriële Arche-

ologie www.conservare.be/vvia met

o.a. links naar musea over nijverheid

en techniek per provincie. Een van

deze musea is het Museum voor

Oudere Technieken in Grimbergen,

dat beschikt over een rijke biblio-

theek en een informatieve website

www.mot.be/dutch/index.htm waar

op trefwoord kan worden gezocht in

een Repertorium van de technische

en wetenschappelijke collecties in

Vlaamse en Brusselse musea. Een zeer

uitgebreid overzicht van industriële

archeologie op het internet wordt

gegeven op de vernieuwde website

van de cursus industriële archeologie

van prof. dr. Peter Scholliers aan de

VUB: www.vub.ac.be/SGES/ia/home-

page.html

1 De acten van dit congres verschijnen wellicht in 2002 of 2003 onder de redactie van Liliane Hilaire-Perez.
2 Twee toonaangevende recente bundels waarin deze perspectieven worden uitgewerkt zijn Robert Fox

(red.), Technological Change. Methods and Themes in the History of Technology, Amsterdam, 1996 en Maxine

Berg en Kristine Bruland (red.), Technological Revolutions in Europe. Historical Perspectives, Cheltentham,

1998.
3 Zie o.a. John Brewer en Roy Porter (red.), Consumption and the World of Goods, Londen/New York, 1992; M.

Berg en H. Clifford, Consumers and Luxury. Consumer Culture in Europe, 1650-1850, Manchester, 1999. Zie in

het Nederlands Anton Schuurman, Jan De Vries en Ad Van der Woude (red.), Aards Geluk. De Nederlanders

en hun spullen, 1550-1850, Amsterdam, 1997; Proeve ’t al, t’is pryselyck. Verbruik in Europese steden. Liber

Amicorum Raymond van Uytven, Bijdragen tot de Geschiedenis 81, 1998, afleveringen 1-3.
4 Zie o.a. Catharina Lis en Hugo Soly (red.), Werelden van verschil. Ambachtsilden in de Lage Landen, Brussel,

1997; Robert Fox en Anthony Turner, Luxury Trades and Consumerism in Ancien Regime Paris. Studies in the

History of a Skilled Workforce, Ashgate, 1998; James Farr, Artisans in Europe, 1300-1914, Cambridge, 2000. Een

recente monografie is Harald Deceulaer, Pluriforme patronen en een verschillende snit. Sociaal-economische,

institutionele en culturele transformaties in de kledingsector in Antwerpen, Brussel en Gent, ca 1585-ca 1800,

Amsterdam, 2001.
5 Zie b.v. Heinz Gerhard Haupt en Geofrey Crossick, The Petite Bourgeoisie in Europe, 1780-1914. Enterprise,

Family and Independence, Londen-New York, 1995.
6 In het recente handboek van Ton Dekker, Herman Roodenburg en Gerard Rooijakkers (red.), Volkscultuur.

Een inleiding in de Nederlandse etnologie, Nijmegen, SUN, 2000 wordt weinig of geen aandacht besteed aan

arbeid, productie of techniek.
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