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Het staat buiten kijf dat innovatie en technologietransfer de voorbije twee eeuwen wereldwijd 

van cruciaal belang zijn geweest als motoren van economische groei. Welke technologieën en 

soorten innovatie het meest geschikt waren (en zijn) voor bepaalde landen en regio’s valt 

echter veel moeilijker te bepalen. Pogingen om het succes van Silicon Valley buiten 

California te imiteren draaiden bijvoorbeeld al meermaals op een mislukking uit. En het blijft 

onduidelijk of recent opkomende high-tech sectoren zoals de bio- en nanotechnologie voor 

een even brede werkgelegenheid zullen kunnen zorgen als pakweg de chemische of 

elektrische industrie een kleine eeuw voordien. 

Het door Jean-François Eck en Pierre Tilly geredigeerde boek Innovations et transferts de 

technologie en Europe du Nord-Ouest aux XIX
e
 et XX

e 
siècles behandelt een regio die op vlak 

van technologische innovatie een voortrekkersrol speelde in de 19
e
 en vroege 20

e
 eeuw, maar 

nadien een moeizaam proces van reconversie is moeten aangaan. Wat de geografische focus 

betreft, dekt de titel van de bundel de lading slechts ten dele: de nadruk ligt zonder meer op de 

“oude industriële regio’s” tussen de Noordzee en het Ruhrgebied (p. 13). In het merendeel 

van de hoofdstukken komen ontwikkelingen buiten deze delen van België, Duitsland en 

Frankrijk enkel aan bod in directe samenhang tot dit gebied. De termen innovatie en 

technologietransfer krijgen daarentegen een ruime invulling. Zoals Eck toelicht in zijn 

verhelderende inleiding, worden zowel technologische als commerciële en organisatorische 

innovaties behandeld. “Technologietransfer” omvat in dit boek ook het doorgeven van 

wetenschappelijke en technologische kennis via onder meer onderwijs en vaktijdschriften. 

Omwille van deze brede betekenis was techno-wetenschappelijke “kenniscirculatie” 

misschien een logischere keuze geweest. Belangrijker dan deze terminologische kwesties is 

alleszins dat de gekozen thematische en geografische focus heeft geleid tot een gezond 

evenwicht tussen samenhang en diversiteit.  

Het boek bestaat uit veertien hoofdstukken, die in vier delen zijn ondergebracht. Het eerste 

daarvan start met een overzicht van de betekenis van octrooien in de 19
e
 eeuw van de hand 

van Gabriel Galvez-Behar. Dit hoofdstuk biedt een uitstekende inleiding tot deze vorm van 

industriële eigendom en brengt ook minder bekende aspecten aan het licht. Galvez-Behar 

vermeldt bijvoorbeeld niet enkel Nederland en Zwitserland—de meest aangehaalde 



voorbeelden—maar ook Denemarken en Griekenland als Europese landen waarin het in de 

late 19
e
 eeuw onmogelijk was om uitvindingen te octrooieren. Het 19

e
-eeuwse Belgisch 

octrooisysteem vormt het onderwerp van het tweede hoofdstuk. Gezien de aandacht die er in 

de voorbije decennia is gegaan naar de samenhang tussen eigendomsrechten en 

industrialisering, is het opmerkelijk dat er nog niet meer onderzoek naar was verricht. 

Corentin de Favereau en Arnaud Peters bieden een belangrijke eerste aanzet en suggereren 

pistes voor aanvullende analyses. Ze maken onder meer de korte gemiddelde levensduur van 

Belgische octrooien duidelijk, net zoals het groot aantal buitenlandse octrooihouders. In het 

derde en laatste hoofdstuk van deel I gebruikt Jean-Luc Malvache technische 

mijnbouwpublicaties als bron om kenniscirculatie te bestuderen. Thematisch sluit dit 

hoofdstuk dichter aan bij de erop volgende bijdrage dan bij de teksten van Galvez-Behar en 

De Favereau en Peters. Malvaches stuk blijft veelal beschrijvend, hoewel de auteur in zijn 

conclusie zelf enkele vragen stelt die als leidraad hadden kunnen dienen voor een meer 

analytisch onderzoek.  

Deel II bevat geen overzichtshoofdstuk zoals dat van Galvez-Behar in het eerste deel. Wel 

hebben de verschillende gevalstudies die erin worden uitgewerkt steeds een bredere relevantie 

voor de transnationale regio waarop het boek zich toespitst. Peter Friedemann en Michaël 

Farrenkopf suggereren bijvoorbeeld dat hun bevindingen betreffende de Mijnschool van 

Bochum ook voor gelijkaardige instellingen zouden opgaan “vu la similitude des mileux 

socio-culturels entre les diverses régions charbonnières et sidérurgiques de l’Europe du Nord-

Ouest” (p. 87-8). Het is echter jammer dat een aspect waarop deze bredere significantie 

ongetwijfeld van toepassing was—de noodzakelijke heroriëntering van mijnscholen in de 

tweede helft van de 20
e
 eeuw—nauwelijks aan bod komt. Het volgende hoofdstuk bestudeert 

de uitermate actuele vraag hoe technische onderwijsinstellingen het best kunnen bijdragen tot 

regionale economische ontwikkeling aan de hand van l’Institut industriel du Nord de la 

France in Lille. De auteur, Stéphane Lembré, beschrijft onder meer het transnationaal, 

vergelijkend onderzoek van reeds bestaande onderwijsinstellingen dat voorafging aan de 

oprichting van het instituut in 1875. Zo wordt goed duidelijk hoe eenzelfde doel op 

uiteenlopende manieren werd nagestreefd. In het laatste hoofdstuk van deel II maakt Klaus 

Harney een ideaaltypisch onderscheid tussen een Duits, vraaggericht en een Frans, 

aanbodgericht model van beroepsonderwijs. Daarbij benadrukt Harney de economische 

voordelen van de Duitse variant. 



In het derde en meest uitvoerige deel van het boek verschuift de focus van 

onderwijsinstellingen naar innovatieve personen en de netwerken waarin ze actief waren. 

Eerst etaleert Thomas Le Roux zijn expertise over industriële vervuiling in een bijdrage over 

rookvrije ovens, die slechts een lapmiddel bleken voor de ecologische en gezondheids-

problemen die de industrialisering met zich meebracht. Thierry Maillet beschrijft vervolgens 

de rol van de Société de dessin industriel de Mulhouse in zijn ietwat onzorgvuldig 

vormgegeven bijdrage over innovatie met betrekking tot textielstalen. In het derde en vierde 

hoofdstuk worden twee minder bekende technologische vernieuwers geïntroduceerd: de 

octrooiagent, in een bijdrage van Pierre-Oliver Laloux en Arnaud Peters, en de technische 

geschoolde investeringsbankier, in een stuk van Pierre Jaloustre. Opvallend is daarbij dat, in 

afwijking van de gebruikelijke associaties bij deze beroepen, in het hoofdstuk van Laloux en 

Peters meer nadruk ligt op sociaal kapitaal en netwerkvaardigheden dan in dat van Jaloustre. 

Met name in Jaloustres tekst, die dicht aanleunt bij de bronnen, is er echter een onevenwicht 

tussen de individuele gevalstudie en de algemenere conclusies die eruit worden getrokken. 

Ten slotte maken Christoph en Rass en Florian Wöltering het economisch belang van 

migrantondernemers voor Aken en directe omstreken duidelijk. Hun bijdrage springt in het 

oog omdat Rass en Wöltering eerst een theoretisch kader uitwerken, wat niet gebeurt in haast 

alle andere hoofdstukken, met inbegrip van de inleiding. 

Deel IV schenkt disproportioneel veel aandacht aan Frankrijk, maar verlegt tegelijkertijd ook 

geregeld de blik van Continentaal Europa naar Groot Brittannië en de Verenigde Staten. Om 

te beginnen analyseert Stéphane Frioux het Frans stedelijk hygiënebeleid vanuit een 

transnationaal oogpunt, met bijzondere belangstelling voor Britse invloeden. Daarna beschrijft 

Stéphane Palaude, met oog voor technische details, hoe de Franse glasindustrie mechanisatie 

en met name de ingebruikname van Amerikaanse toevoerkanalen of feeders als oplossing 

beschouwde voor een door de Eerste Wereldoorlog veroorzaakt tekort aan geschoolde 

arbeidskrachten. Hij benadrukt de juridische moeilijkheden die met deze trans-Atlantische 

technologietransfer gepaard gingen. Martial Libera, ten slotte, bespreekt de instroom van 

techno-wetenschappelijke kennis van Duitsland naar Frankrijk in de nasleep van de Tweede 

Wereldoorlog. Ondanks de uiteenlopende aanpak van militairen, wetenschappers en 

industriëlen werd deze relatief onbekende episode vanuit Frans oogpunt zonder meer een 

succes.   

Samengevat toont deze bundel overtuigend de mogelijkheid aan om innovatie en techno-

wetenschappelijke kenniscirculatie vanuit een transnationale regio te onderzoeken, zonder 



daarbij het belang van onder meer nationale octrooiwetgeving uit het oog te verliezen. Zo 

wordt (veelal impliciet) een kanttekening geplaatst bij het belang van “nationale 

innovatiesystemen”, een concept dat furore maakte in de jaren 1990 en de vroege jaren 2000. 

In de inleiding schrijft Eck dat het voornaamste doel van de bundel en de eraan voorafgaande 

workshop in Lille in 2010 was om een aanzet te geven tot verder onderzoek. Die doelstelling 

zal ongetwijfeld worden behaald, maar de vraag kan worden gesteld of de initiatiefnemers de 

lat niet hoger hadden moeten leggen. Meer reflecties over de bijzonderheden van het 

uitgekozen gebied en de technologische ontwikkelingen die erin plaatsvonden, waren 

bijvoorbeeld op hun plaats geweest. Een andere mogelijkheid had kunnen zijn om het concept 

van de “oude industriële regio’s” een centralere rol te geven en de bruikbaarheid ervan 

theoretisch en empirisch te toetsen. Ook dan zou een meer vergelijkende aanpak een 

duidelijke meerwaarde hebben geboden.    
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